نادره افشاری

نه روسری ،نه توسری،
مملکت دوست پسری

ﯾادداشتھای کودتا

اﯾن کار ﯾادداشتھای روزانه ی من است ،ھمراه با فاکتھا
و اسناد بسياری برای گـزارش لحظـه بـه لحظـه ی جنـبش ضـد
خــشونت و مــدرن اﯾــن روزھــا؛ بــرای عبــور از درون حاکميــت بــه
دنيای آزاد و مدرن؛ در تابستان داغ  ١٣٨٨و چند روز ِ پيش و پس
از اﯾن تابستان تب دار؛ خواسته ام با اﯾن کار فضای اﯾن روزھـا را
نشان دھم .ھرچند ميدانم و ميدانيم که بخشی از حکومتيان در
پی مالخور کردن اﯾن جنبش ،از ھيچ ترفنـدی روگـردان نيـستند.
باﯾد ماند و دﯾد چه خواھد شد.
دﯾگر اﯾن که »عنـوان« کتـاب »نـه روسـری ،نـه توسـری،
مملکت دوست پسری« ﯾکی از شعارھای اﯾن روزھاست که به
باور من سياسيترﯾن و انسانيترﯾن شعار اﯾن جنبش اسـت؛ ھـم
ضد اسالم حکومتی و اسالم اجبـاری اسـت ]نـه روسـری[ ھـم
ضد خشونت ]نه توسری[ و ھم خواھان اوليه ترﯾن حق انسانی
انسانھا ،ھمه ی انـسانھا؛ ﯾعنـی آزادﯾھـای اجتمـاعی ]مملکـت
دوست پسری[ که با طنز زﯾباﯾی خواست طبيعی زنان و جوانان
زﯾر فشار ما را به تصوﯾر کشيده است.
به باور مـن آنچـه اﯾـن روزھـا در مـيھن مـا ميگـذرد و نـام
»جنبش سبز« گرفته اسـت ،در واقـع جنـبش زنـان اسـت بـرای
آزادی و بر عليه مردسـاالری خـشن جـاری در بـستر »فرھنـگ«
عقب افتاده ی جامعـه ی مـا؛ درسـت بـرعکس افتـضاح تـارﯾخی
سال  ١٣۵٧که »انقالب اسـالمی«اش در واقـع »جنـگ« مـردان
بود برعليه زنان و برای به زنجير کشيدن دگرباره ی زنان ،پـس از
آزادﯾھای دوران پھلوﯾھا کـه البتـه موفـق نـشد؛ دلـيلش ھمـه ی
تالشھای اﯾن سالھای زنان و مردان آزاده ی ميھن است؛ چه در
اﯾران و چه در برونمرز .ھمين!
نادره افشاری
دوازدھم اسفند ماه  ١٣٨٨خورشيدی
سوم ماه مارس  ٢٠٠٩ميالدی
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 ٣١خرداد ماه ١٣٨٨خورشيدی ٢١/ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی
]ﯾکشنبه  ٩روز پس از انتخابات  ٢٢خرداد ماه [١٣٨٨
ھنور حال درستی ندارم که بتوانم بنوﯾسم .دو تا تکـه ی
کوتاه ِ تلگرافـی نوشـته ام کـه بگـوﯾم» :ھنـوز زنـده ام!« کمـدی
است ،نه؟! ھمان روز  ٢٩خـرداد ،پـس از نمـاز جمعـه ی کمـدی
ســيدعلی خامنــه ای کمــدﯾتر ،زﯾــر عنــوان »جمھــوری اســالمی
ميرود/جمھوری اسالمی باﯾد برود!« نوشتم که:
»اگــر اﯾرانيھــا دلــشان بــرای مزاحمتھـای خيابــانی ،الکــل
تقلبی ،فراوانی »نعمت« مخدرات از ھر دونوعش ،چه کشيدنی
و چه ، ...تنگ ميشود ،بيخودی خودشان را لوس نکنند؛ برگردنـد
سر خانـه و زندگيـشان و بگذارنـد والﯾـت فقيـه بـا ھمـين رئـيس
جمھـوری مـنگلش سـر کـار بمانـد! اگـر از بـی آبروﯾـی در جھـان
ککـشان نميگـزد ،اگـر مثـل اﯾـن سـالھا و بـه وﯾـژه پـس از ظھــور
فنومنی به نام »خـاتمی« پاﯾـشان بـه وطـن بـاز شـده و ميرونـد
کــرور کــرور حقــوق بازنشستگيــشان را درﯾافــت ميکننــد و صــيغه
ميشوند و صيغه ميکنند ،ھمراه با ماساژھای آنچنانی ،بيخـودی
خودشــان را لــوس نکننــد و برونــد بنــشينند تــو خانــه ھاﯾ ـشان و
اللمــونی بگيرن ـد .اگــر اتفــاقی بيفتــد و س ـرِ شــکاف فعلــی بــين
جناحھای حکومتی باز شود ،پس فردا نياﯾند ﯾقه ی مـن و امثـال
مرا بگيرند که ما داشـتيم خـوب ميچرﯾـدﯾم ،اﯾـن چـه بـود کـه در
دامنمان گذاشتيد! از حاال گفتـه باشـم! منظـورم ھمـان چنـد تـا
ناپرھيزی ای است که من و امثال من کرده اﯾم! او.کی.؟
»اسالم حکومتی ھمين است .از رای و از خواست شما
با رنگ کردنتان اسـتفاده ميکنـد و دسـت آخـر ھمـه را بـه جيـب
خودش ميرﯾزد .پس فردا نگوﯾيد دلمـان بـرای توسـری و روسـری
تنگ شده؛ دلمان برای وفور نعمت مخـدرات تنـگ شـده؛ دلمـان
برای از کوه و کمر ترکيه و کردستان و پاکـستان و از جنـوب فـرار
کردن تنگ شده؛ گفته باشم از حاال ھا!
»اگر اﯾنھا بروند ،بساط جمکران بازی ھم جمـع ميـشود؛
از حاال گفته باشم؛ بساط تئاترھای خيابـانی بـه جرتقيـل آوﯾـزان
کردن بچه ھای مردم ھم جمـع ميـشود؛ بـساط خانـه ی عفـاف

٣

شھرھا ھم جمع ميشود؛ بـساط آفتابـه بـه گـردن مـردم آوﯾـزان
کردن و مردم را تو روز روشن به تخـت شـالق بـستن ھـم جمـع
ميشود ھا!
»اﯾنھــا کــه برونــد – کــه ميرونــد – بعــدش صــيغه ممنــوع
ميشود ،چند زنه بودن ممنـوع ميـشود؛ دﯾگـر حقـوق پناھنـدگی
وجود نخواھد داشت و در ِ از توبره خوردن و در آخـور لميـدن ھـم
بسته ميشود؛ از حاال گفته باشم ھا!
»ملت قھرمان و شھيد پرور اﯾران« چـه خوشـتان بياﯾـد و
چه نياﯾد ،فعال ھمان ھمدستی ای که حکومت اسالمی را علم
کرد ،ﯾعنی ھمدستی بين ملی/مـذھبيھا و تـوده اﯾھـا و بقيـه ...
سرش باز شده است؛ حاال ﯾک طرف سھم بيـشتری ميخواھـد.
ھمانطور که باراک اوباما ھم گفت اﯾن دوتا بابا خيلی ھم با ھـم
فرق ندارند؛ گفته باشم ھا!
»اﯾن ھا ميروند ،ولی بيش از اﯾـن نگذارﯾـد رنگتـان کننـد.
شکاف حکومتی را جر بدھيـد از بـاال تـا پـائين ،ولـی پـيش از آن
خوب فکرھاﯾتان را بکنيد! او.کی.؟
»پيش از ھر کاری ،حرفھای خامنه ای در نمـاز جمعـه ی
 ٢٩خرداد را ﯾک بار دﯾگر گوش کنيد ،لطفا! او.کی.؟«
اﯾن کار را جمعه نوشته بودم .امـروز ﯾکـشنبه ھـم »چنـد
نکتــه ی تلگرافــی بــرای اﯾــن کــه جمھــوری اســالمی بــرود!« را
نوشتم که:
»اﯾن روزھـا وقـت روده درازی نيـست ،بـرای ھمـين ھـم
تلگرافــی مينوﯾــسم کــه» :جنــبش ضــد »کودتــا«ی  ٢٢خــرداد،
جنبــشی مــدرن ،مــدنی و نــافی خــشونت اســت و الزامــا چــون
تاکنون »رھبـری« اش در دسـت بخـشی از نظـام مانـده اسـت،
ميتواند سرکوب و خسته شـود .گفتـه ھـای کليـدی ميرحـسين
موسوی در مورد اﯾن که اﯾن جنـبش بـرای »حفـظ نظـام مقـدس
اسالمی است« نکته ای اساسی است و مردم باﯾد تکليفشان
را با اﯾن بخش از گفته ی اﯾشان مشخص کنند.
»برای نبرد با نظامی »شھيد پرور« که در ماھھای پـيش
از افتــضاح تــارﯾخی ســال  ۵٧و بــرای ســوء اســتفاده از حــس
»عاشورا گونه« و »شھيد پرور« اﯾرانيھا فاجعه ی سـينما رکـس
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آبادان را آفرﯾد ،و در ھمين راستا کلی شھيد قالبی اختـراع کـرد
]کــه آمــارش بعــدھا از ســوی ســردمداران ھمــان نظــام از ســنخ
»عمادالدﯾن باقی« افشا شد[ باﯾد راھکارھای دﯾگری جست!
»شرکت کنندگان در نبردھای خيابانی نباﯾد از شعارھای
ھمــان نظــام بھــره جوﯾنــد .شــعارھاﯾی از دســت »ميکــشم،
ميکشم ،آن که برادرم کشت« بجز اﯾن که شعاری تحرﯾک کننده
است و در راستای خونخواھی ،شعاری ضـد زن نيـز ھـست؛ در
حالی که ميبينيم در اﯾـن جنـبش ،زنـان و مـردان دوش بـه دوش
ھم حضور دارند .شيوه ی کھنه و ضد انـسانی واقعـه ی انفجـار
در قبـر ســيدروح ﷲ خمينــی ﯾــک شــيوه ی انتحــاری بــن الدنــی
است و چه توطئه ی نظـام باشـد و چـه دسـت پخـت سـازمان
مجاھدﯾن خلق ،نباﯾد بـه ابـزار مبـارزه بـدل شـود! بـرای آگـاھی
آنانی که آن دوران را به ﯾاد ندارند ،تاکيد ميکـنم کـه در دھـه ی
 ۶٠خورشــيدی اﯾــن گونــه قتلھــا و ترورھــای زنجيــره ای انتحــاری
ﯾکـــی از اساســـيترﯾن ابزارھـــای باصـــطالح مبـــارزاتی ســـازمان
مجاھدﯾن خلق بود؛ نظير سرﯾال امام جمعه کشيھای آن دوران،
که باﯾد دربست از سوی شرکت کنندگان در جنبش ضد کودتـای
 ٢٢خــرداد کنــار گذاشــته شــود! چنــين رفتــار ضــد انــسانی ای
اساسا نباﯾد بـه شـيوه ی کـار اﯾـن جنـبش مـدرن و مـدنی بـدل
شود.
»برای اﯾـن کـه اﯾـن جنـبش ،واقعـا بـه جنبـشی مـدرن و
مدنی و ضد خشونت ببالد ،ھنوز فرازھاﯾی باﯾـد پيمـوده شـود و
آن ھم عبور از »حفظ نظام اسـالمی« اسـت .مـا در ھـيچ جـای
جھان متمدن نميبينيم که معترضـين بـه رفتارھـای حکـومتی ،از
واژه ھــای »شـــھادت« و »گرﯾـــه« و »ﷲ اکبـــر« بھـــره بگيرنـــد.
جنبشی مدرن ،مـدنی و متمـدن ،راھکارھـاﯾی مـدرن و متمـدن
دارد .در چــارچوب آن نظــام ضــد انــسان ،ضــد بــشر ،ضــد زن،
ضددگراندﯾشان ،ضد آزادی و ھمينطور در چارچوب نظـامی مـرگ
پرسـت ،زنـدگی ســتيز ،آزادی سـتيز و دانـش ســتيز ،بـه جــاﯾی
نخواھيم رسيد!«
حاال چند روزی است که »کودتـا« رسـما و عمـال شـروع
شده است .نميدانم دقيقا کی بـود ،ھمـان جمعـه ی  ٢٢خـرداد
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بود ،ﯾا روز پيش از آن که جمعـی در ميـدان شـھياد تھـران فرﯾـاد
ميزدند:
»اگه تقلب بشه ،اﯾران قيامت ميشه!«
شعار کمی کمدی بـه نظـر ميآمـد .در بـين آنـان دختـرک
زﯾباﯾی بود که از ھمه بيشتر اﯾـن شـعار کمـدی را فرﯾـاد ميکـرد.
جمعه ی  ٢٢خرداد ،خيلی از مردم با ھمان عالمتھای سبزشان
صـــف کـــشيده بودنـــد کـــه رای بدھنـــد .در ﯾکـــی از کانالھـــای
تلوﯾزﯾونی ،احتماال »سی .ان .ان «.خبرنگار کـه زن جـوانی بـود،
بی حجاب جلو دوربين اﯾستاد و پشت سرش صفی از مردم کـه
در بين آنھا زنی بود که او ھـم روسـری اجبـاری اش را برداشـته
بود و داشت موھای قشنگ و فراوانش را ھوا ميـداد .کلـی ذوق
کردم .ﯾعنی ميشود!؟
مھدی کروبی برای گرم کـردن تنـور انتخابـاتی اش گفتـه
بود که زنی را به وزارت منسوب خواھـد کـرد .گوﯾـا ھمـان روزھـا
آبجی ﯾکی از اﯾن آخوندھا را ھم برای وزارتش معرفی کرده بود.
آن ﯾکی ناپرھيزی کرده و گفته بود کـه اراذل و اوبـاش گـشتھای
خيابانی را جمع خواھد کرد .البته اراذل و اوباش را او نگفته بـود.
روز جمعه ی انتخابات – ھمان  ٢٢خرداد  – ١٣٨٨ھمه ی جھـان
داشتند اﯾران را نشان ميدادند .ﯾک عـالم خبرنگـار رﯾختـه بـود تـو
اﯾران .نامزدھا انگشتھاشان را جوھری ميکردنـد و بـه نـشانه ی
پيروزی به دوربينھا نشان ميدادنـد .نيمـه ھـای شـب بـود کـه در
ﯾکی از اﯾن کانالھـای تلوﯾزﯾـونی خبـری پخـش شـد کـه تعـدادی
صندوق خوانده شـده و احمـدی نـژاد ] %۶٩ﯾـا  [%۶٣رای آورده
است.
بھمــن گفــت» :احمــدی مياﯾــد کــه اســالم را بــا خــودش
ببرد«.
من ھاج و واج نگـاه ميکـردم .ﯾـادم نيـست آن شـب چـه
شد؛ ولی تا صبح نخوابيدم .خوابم نميبرد.
فردای روز رای گيری ،ﯾعنی  ٢٣خردادی که شنبه باشد،
شلوغ شد ،خيلی شلوع شد .من ھمه اش آن دختـرک ِ ميـدان
شھياد را به ﯾاد ميـآوردم کـه ميگفـت» :اگـه تقلـب بـشه ،اﯾـران
قيامــت ميــشه!« و قيامــت شــد .مــوج ســبز ھمــه ی مملکــت را
گرفت .بگير و ببند و شلوغی ...از اﯾن جمعه تـا جمعـه ی بعـدی
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کلی درگيری بود و کلی شـلوغی و کلـی »ﷲ اکبـر گفـتن« .تـو
اﯾن فاصله دانشگاھھا را ھم به آتش کشيدند و خيلی خبرھـای
دﯾگر...
من مثل بچه ھای کوچـک »شـاش بنـد« ﯾـا »قلـم بنـد«
شده بودم؛ ھمـان منـی کـه بـه گفتـه ی غالمحـسين سـاعدی
»اســھال نوشــتن« داشــتم ،داشــتم از ھيجــان خفــه ميــشدم.
ھرچه براﯾم ميفرستادند ،برای دﯾگران ميفرستادم .روزی صد بـار
پست الکترونيکی ام را چک ميکردم .نـه ميخوابيـدم و نـه جـرات
ميکردم زﯾاد بيرون از خانه بمانم.
بعدش شد جمعه ی بعد که ھمان  ٢٩خردادی باشد که
ســيد علــی خامنــه ای رفــت تــو آن گــودی ســنگ مرمــرش تــو
دانشگاه تھران و تير خالص را به خـودش و حکومـت اسـالمی و
اسالم حکومتی زد.
چھارشنبه ی سوم تيرماه ،باز ھم اﯾران شلوغ بود .سـه
شبه ی دوم تيرمـاه کروبـی و خـاتمی و موسـوی گفتنـد بـروﯾم
بازار را ببندﯾم .ھمين چھارشنبه ،مخصوصا تـو ميـدان بھارسـتان
خيلی شلوغ بود .نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا کم بودند،
سپاه را ھم وارد کردند .ميگوﯾند ارتـش گفتـه اسـت کـار ارتـش،
دخالت در امور داخلی کشور نيست و از ھمان اول ِ کار کـشيده
است کنار.
از ھمان روزھای اول ھـم بـه گفتـه ی خودشـان چنـد تـا
باصطالح ژنرال سپاه را گرفته اند .خالصـه تـو دسـتگاه حکـومتی
خر تو خـر عجيبـی اسـت .بيچـاره مـردم کـه ميرونـد داد و بيـداد
ميکنند و بعد ھم سـرکوبی ميـشوند» .ﷲ اکبـر«ھـای شـبانه و
»مرگ بـر دﯾکتـاتور« خيلـی زود ،تقرﯾبـا ﯾـک ھفتـه ای تبـدﯾل بـه
»مرگ بر خامنه ای« شده است .جالب اﯾن که اﯾن توده اﯾھـا در
وبساﯾتشان نوشته اند که» :خامنه ای آنقدر بد شده ،بد شده،
بد شده ....که اگه مواظب نباشه ،ميشه مثل شاه!«
بــه نظــر اﯾــن طفلکھــا از »ﷲ اکبــر« گفــتن مــردم معلــوم
ھمه شان کليت انقالب اسالمی را قبول دارند،
ميشود که
فقط بخيالشان انقالب دزدﯾده شـده ،ﯾـا مـثال منحـرف شـده و از
اﯾن تحليلھای صدمن ﯾک غاز...

٧

ﯾکم تيرماه  ٢٢/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی]روز دھم[
تا حاال سـه/چھارتـا بيانيـه را بـرای بـه محاکمـه کـشيدن
خامنه ای و اعتراض به خشونتھای خيابانی امضا کرده ام .بقيـه
اش ﯾادم نيست .در ھمين زمينه ھا باﯾـد باشـد .ﯾـک بابـاﯾی بـه
نام ﯾوسفی اشکوری تو تلوﯾزﯾون»بی .بی .سـی «.زور ميزنـد از
چيزی که آن را »روشنفکر دﯾنی« مينامد ،تصوﯾر مطلوبتری ارائـه
دھد .ای بابا! اﯾنھا دﯾگر کـی ھـستند؟ سـيل آمـده و دارد ھمـه
شان را ميبرد و خواجه ھنوز در بند نقش اﯾوان است؟!
ھرچـه ميگـذرد شــلوغيھا بيـشتر ميــشود .ھـی مــردم را
ميکشتند ،ھی دستگير ميکنند ،ھی تھمت ميزنند و ھمينگونـه
ادامه ميدھند .جرﯾان چـپ ِ پـشت اﯾنھـا کـه ھمـان تـوده اﯾھـای
معروف باشند ،دارند از غصه ميترکند .از اﯾن که موضوع »تغييـر«
روی ميـــز آمـــده ،کاردشـــان بزنـــی ،خونـــشان درنميآﯾـــد .تـــو
وبساﯾتھاشان نوشته اند کـه نميداننـد داسـتان »تغييـر« از کجـا
روی ميز دولتمداران دنيا رفته است!؟
تو تظاھرات خيابانی خارج از کشور ﯾقه ی ھـر کـه را کـه
پــرچم شــير و خورشــيد دارد ،ﯾــا شــعارھای ســبز آنھــا را بــرای
موسوی بازی تکرار نميکند ،ميگيرند .ھادی خرسندی شـعری را
در وبساﯾتش گذاشته که خنده دار است:
رفتم تظاھراتی/تظاھرات صاحاب داشت
شعارھاﯾی که بودش/مسئول انتخاب داشت
آقای صف نگه دار /کارش ﯾه جور حساب داشت...
»مرگ بر خامنه ای« )نگين ،مرﯾضه طفلکی!!(
)ميخوای بگی ،برو خونه ،تنھا بگو ﯾواشکی!!(
سوم تيرماه  ٢۴/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ﯾازدھم[
ﯾــک بابــاﯾی بــه نــام »ھپلــی« کــه خيــال ميکنــد »طنــز«
مينوﯾــسد ،بــراﯾم ای ميلــی فرســتاده و بــاالی عکــس شــاھزاده

٨

نوشته است »شاھزاده نيم پھلوی« و اﯾشان را بـا پـسر خامنـه
ای ،مجتبی مقاﯾـسه کـرده اسـت .البتـه ھرکـسی ميتوانـد ھـر
چرندی را بگوﯾد و بنوﯾسد؛ ولی انصافا جز کينه ،چه اسم دﯾگری
ميتوان روی اﯾن مقاﯾسه ی بيمزه گذاشت؟! البد اﯾن بابا ھـم ﯾـا
باﯾد تـوده ای و تـوده ای تبـار باشـد و ﯾـا از اﯾـن ملـی/منقليھـا و
مـصدقی چيھــا ...چـه ميــدانم؟ حـاال ھمــه شـان بــدجوری بــرای
نگھداشــتن ھمــان حکومــت اســالمی اکتيــو شــده انــد .البتــه
جمعشان بزنی ،به چند صد نفـر ھـم نميرسـند .جالـب اﯾـن کـه
سازمان مجاھدﯾن سی خـرداد امـسال جلـسه ای گذاشـت تـو
پارﯾس و دو ھزار و ھفتصد نفر را چپاند تو ﯾک فـضای سربـسته،
بعد ھم اعالم کرد که نود ھزار نفر در اﯾن مراسم شرکت کردند.
پارسال آمارشان ھفتاد ھزار نفر بود .بيچاره ھـا! اگـر در فرانـسه
نود ھزار نفر راه بيافتند ،حکومت فرانسه سرنگون ،ﯾا دست کـم
به چالش کشيده ميشود .مگر ميشود چنين جابجاﯾی ای جاﯾی
منعکس نشود؟!
تو وبساﯾتھاشان نوشته اند ٣٠» :خرداد  ٣٠/١٣۶٠خرداد
 «١٣٨٨بعد البد به ھمين دليل آن بمـب مـسخره ی انتحـاری را
تو قبر خمينی منفجـر کردنـد .ھمـه فحشـشان ميدھنـد .روز ٣٠
خرداد  ١٣٨٨تو قبر خمينی عمليات انتحاری کردند و چنـد نفـر را
کشتند .البد در راستای سرﯾال قتلھـای زنجيـره ای امـام جمعـه
کشيھای سالھای اول اﯾن افتضاح تارﯾخی سال  ۵٧برای نسق
گيـری از خمينــی و گـرفتن ســھم بيـشتری از قــدرت ،آن ھـم بــا
شانتاژ .جالب اﯾن که نصف بيشتر ھمين  ٢٧٠٠نفر ھم خـارجی
بوده اند .ﯾا سياھپوست بودند ،ﯾا از اﯾن ممالک اروپـای شـرقی،
کــه پــول ھتــل و رفــت و آمدشــان را داده و آورده بودندشــان بــه
برنامه ،تا تعداد شرکت کنندگان را بيشتر نماﯾش دھند .از ھمان
شيوه ھای کھنه و حرفھای کھنه و لچکھـای کھنـه و شـعارھای
کھنه و تقلبھای کھنـه بـرای دزدی جنـازه ی آن دختـرک بيچـاره،
ندا آقاسلطان!
کشتن اﯾن دخترک »ندا آقا سلطان« ھم تير خالص را به
حکومت اسالمی زد؛ با آن چـشمان قـشنگ و آن مـرگ افـسانه
وارش .شور حـسينی کـشته شـدن اﯾـن طفلـک ھمـه را گرفتـه
است ،حتی اوباما و سرکوزی را.
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چھارم تيرماه  ٢۵/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی ]روز دوازدھم[
وبالگ نوﯾسی نوشت» :حکومت از ھمان اول فکـر ھمـه
جــا را کــرد ،پيامکھــا ]اس .ام .اس [.را قطــع کــرد ،وبــساﯾتھای
خبری را فيلتر کرد ،خبرنگاران داخلی را دستگير کرد ،خبرنگـاران
خارجی را اخراج کرد؛ تمام راھھای گزارش کردن و تھيه ی فـيلم
و عکس و خبر را گل گرفـت؛ ھمزمـان ھـم طفلکيھـا جـشن زود
ھنگام پيروزی کمدﯾشان را راه انداختند .در آرشيو صـدا و سـيما
را باز کردند و شروع کردند به پخش فيلمھاﯾی که تا ھمين چنـد
روز پيش داشـتند در آرشيوشـان خـاک ميخوردنـد ،چـون ممنـوع
بودند .ميخواستند فضای »گل و بلبل« راه بياندازند .فکر ھمه جا
را کرده بودند ،اما فکر ﯾک جای کار را نکرده بودند؛ فکـر اشـتياق
اﯾرانيان را به تکنولوژی نو ،بـه حـضور داشـتن در دنيـای مـدرن ،و
نميدانستند که حاال خيليھـا موباﯾـل دوربـين دار دارنـد و ميداننـد
بلوتوث چيست و ميدانند چگونه تـصوﯾرھا را آپلـود کننـد و از اﯾـن
نوع کارھای تکنيکی ...برای ھمين ھـم اﯾـن روزھـا مـردم عـادی
١
کار مھمترﯾن خبرنگاران حرفه ای را در اﯾران انجام ميدھند«.
جالب اﯾن که ھمين احمـدی نـژاد ﯾـک بـار گفتـه بـود کـه
حکومت اسالمی از حکومت شاه خيلی بھتـر اسـت ،چـون االن
ھمــه ی اﯾرانيھــا موباﯾــل دارنــد و دوران شــاه کــسی موباﯾــل
نداشت .کسی نيست به اﯾن بابا بگوﯾد» :بدبخت ،آن دوران کـه
ھنور تلفن موباﯾل اختراع نشده بود!« واقعا چه عمله ھاﯾی باﯾـد
بر اﯾن کشور فلک زده حکومت کنند؟!
ش ـاﯾد بــشود گفــت کــه حکومــت بــه ھمــين ﯾــک فقــره
موباﯾلھای دوربين دار باخته است ،که ھمه چيز را ميبيند و ضبط
و مخابره ميکند؛ تازه براﯾش جان ھم ميدھد .ندای بيچاره را ھم
کشتند ،چون کسی به او تلفن کرده بود و او داشت با موباﯾلش

 - 1لينک اﯾن مطلب را پيدا نکردم متاسفانه .بعد که به فکر پانوﯾس گذاشتن افتادم ،لينکش دﯾگر
نبود .حيف.
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حرف ميزد .به قصابان گفته بودنـد ھـر کـه موباﯾـل دسـتش بـود،
ناکارش کنند ،چون دارد اطالعات گزارش ميکند.
 ٢٦ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/پنجم تيرماه ] ١٣٨٨روز سيزدھم[
اتفاقــات دﯾگــری اﯾــن روزھــا در جرﯾــان اســت و البــد باﯾــد
»حدس« زد که ابوالحـسن بنـی صـدر از اﯾـن کـه زود »کنـار«ش
گذاشته اند ،کلی شکار است .بيچاره خيال ميکند مـردم شـلوغ
ميکنند و کشته ميشوند ،تا دوباره اﯾـن بابـا را کـه از ھمـان اول،
»انقالب اسالمی« اش را گذاشت تو چمدانش و »ھجرت« کرد،
بـــازھم رئـــيس جمھـــوری »منتخـــب شـــما«ش کننـــد و از اﯾـــن
مزخرفــات .طفلکھــا؛ ھــم اﯾــن بابــا ،ھــم آن ســازمان مجاھــدﯾن
فرزندان معنوی امام خمينی ،ھم آن توده اﯾھا و ملـی/منقليھـا و
ھمطيفانشان...
ھمين وسط ،امروز کله ی سحر]جمعـه  ۵تيرمـاه /١٣٨٨
 ٢۶ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی[ ماﯾکل جکسون سکته کرد و مرد؛ ﯾا بـه
رواﯾتی از فرط استعمال مخدرات ﯾا مصرف زﯾاد داروھای ضـد درد
از بين رفت .ﯾادم ھست زمان آن افتـضاح تـارﯾخی سـال  ۵٧ھـم
الوﯾس پرﯾسلی مرده بود .بدبختی اﯾن که مرگ اﯾن سلطان پاپ
ھمه ی اخبار را تحت الشعاع قرار داده و حاال خبرھای اﯾران ﯾـک
ردﯾف رفته اند پائينتر .تازه »ميگوﯾند«اﯾـن بابـا مثـل محمـد علـی
کلــی اﯾــن آخرﯾھــا مــسلمان ھــم شــده بــود .آقــا داداشــش کــه
مسلمان شده است!
 ٢٧ژوئــــن  ٢٠٠٩مــــيالدی/شــــشم تيرمــــاه ] ١٣٨٨روز
چھاردھم[
راجر کوھن خبرنگار نيوﯾورک تاﯾمز در گزارشی نوشت که
در جرﯾــان ﯾکــی از روﯾاروﯾيھــای خــشونت بــار اﯾــن روزھــا جــوانی
ميخواست از ماموران کشتار عکس بگيرد که ﯾکيشان فرﯾاد زد:
»از من عکس نگير!« و جوان تظاھرکننده که:
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»چرا؟ مگه لختی؟« ] ٤تيرماه [١٣٨٨
به نظر راجر کوھن حاال حکومت اسـالمی برھنـه اسـت.
من اما معتقدم اﯾن رژﯾم ھميشه کون برھنه بـوده اسـت؛ لخـت
مادرزاد و خيلی ھم راحت و بی دردسر ھمه را سرکوبی کرده و
جز با چنـد تـا اعتـراض خـشک و خـالی ،مـثال سـر کـشتار  ۶٠و
کـــشتار  ۶٧و قـــضيه ی کـــوی دانـــشگاه ســـال  ١٣٧٨در دوران
خاتمی بيمزه ،به چالشی جدی کشيده نشده است؛ در حـالی
که اﯾن عرﯾانی و بی پرواﯾـی اش در سـرکوبی مـردم ،بـا ھمـان
چند فقره موباﯾل دوربين دار ،روزگارش را به باد خواھد داد .قبـول
ندارﯾد؟
اﯾن روزھا حکومت اسالمی دارد چھـره ی خـشن و بـدن
زخمــو و کــرم زده ی وحــشی خــودش را ھمانگونــه کــه ھ ـست،
نشان ميدھد؛ ھرچند کـه غـرب نميخواھـد ببينـد .چـشمانش را
ميبندد ،ﯾا دستانش را در دو گوشش ميکند و داد ميزند» :ال ال ال
ال ال «...تا نبيند ،تا بازھم بتواند با ھمينھـا کـه اﯾـن ھمـه برھنـه
سرکوبی ميکند ،معامله و مماشات کند.
در گزارش دﯾگری ھمان راجر کوھن که در روزھـای پـيش
و پس از انتخابات ،اﯾران بوده ،نوشته اسـت کـه در جنـگ و گرﯾـز
خيابــانی در ﯾکــی از ھمــين درگيرﯾھــا ،مــردم در ِخانــه ھاشــان را
بروی معترضين باز ميکردند .راجر کوھن ھـم ھمـراه بـا چنـد تـن
دﯾگر وارد خانه ای ميشوند .صاحبخانه آتشی روشن ميکند کـه
زھر گازھای اشک آور را در چشم اﯾـشان خنثـی کنـد .بعـد قـرار
ميــشود آن چنــد تــن پناھنــده بــه آن خانــه ،خودشــان را معرفــی
کنند .ﯾکيشان ھمين راجر کوھن بوده ،ﯾکی وکيلـی و ﯾکـی ھـم
راننده ی تاکسی بھاﯾی کـه از»ﷲ اکبـر« گفتنھـای شـبانه اش
ميگفت که» :ببينيد کار به کجا رسيده کـه مـن ِ بھـاﯾی مجبـورم
شبھا روی پشت بام خانه ام »ﷲ اکبر« بگـوﯾم!« جالـب اسـت،
نه؟!

-2
http://www.radiofarda.com/content/F7_Roger_Cohen_Iran_End_of_Beginning/176258
9.html

١٢

اکبــر گنجــی ]جمعــه ی  ٢٧ژوئيــه[ حرفــی زده کــه بــد
نيست .البته معلوم است که دارد دوباره به مردم »سور« ميزند،
ولی اﯾن »سور« زدنش به خواندن ميارزد .گفته است:
»مھندس موسوی بـه اسـالم بـه عنـوان کـاملترﯾن دﯾـن،
اعتقــاد نظــری و التــزام عملــی دارد ،موســوی نظــام جمھــوری
اسالمی و قانون اساسی اش را قبول دارد ،موسوی خمينـی را
قبول دارد و او را الگوی خود ميداند ،موسوی بـر اﯾـن بـاور اسـت
که مطابق نظر خمينی ،ميزان ،رأی ملت اسـت ،حـاال احـساس
خطر کرده که نظام را ]آنطرفيھا[ با دروغگوﯾی ،رمالی ،خـشونت
ورزی ،و ...از جاده ی اصـلی اش منحـرف کننـد...آﯾـا افـرادی کـه
بــسياری از اﯾــن مــدعيات را قبــول ندارنــد ،ميتواننــد نماﯾنــده ی
مھندس موسوی باشد؟ خامنه ای ،اقتدارگراﯾان ،اصالح طلبان و
ھمه ی ما درباره او خطا کـرده اﯾـم .چـرا؟ بـرای اﯾنکـه ھـيچکس
گمان نميکرد که موسوی در برابر تقلب شگرف ]سلطان[ خامنه
ای ،و اوامــر و فــرامين و خــشونتش باﯾــستد .امــا موســوی
٣
اﯾستاد«...
ھمين چنـد خـط کـه کلـی وﯾراسـتاری الزم داشـت ،ﯾـک
نکته ی جالب دارد و آن اﯾن که اﯾـن بابـا چنـدی اسـت ھـر وقـت
اســم خامنــه ای را ميــآورد ،کلمــه ی ســلطان را ھــم بــه دمــش
ميچسباند ،تا بـه زعـم خـودش حکومـت پادشـاھی را در ذھنھـا
متبادر کند .ميخواھـد بگوﯾـد اﯾـن خامنـه ای آنقـدر بـد شـده ،بـد
شده ،بد شـده کـه تـازه شـده مثـل شـاه! اﯾـن تئـوری ھمـه ی
جماعت اصالحاتچيھا و توده اﯾھا برای سوزاندن فنـومنی بـه نـام
»شــاھزاده« اســت کــه مــدرن و متمــدن اﯾــستاده اســت و نمــاد
اﯾرانی مدرن و متمدن و سکوالر است.
ھمــين دﯾــروز جمعــه صــد و پنجــاه/دوﯾــست نفــر رﯾختنــد
سفارت اﯾران در استکھلم را گرفتند ،ولی اﯾن جماعـت موسـوی
چی حامی اسالم و حکومت اسالمی افاضه کرده اند کـه بعلـه،
شما از ما نيستيد! خب معلـوم اسـت کـه نيـستند .اﯾنھـا آزادی
ميخواھند ،حقوق شھروندی ...و خـب ،شـماھا ھمـان حکومـت
اسالمی را ...برھنگی اﯾن جماعت بدجوری تو ذوق ميزند .ھمـه
3
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ی چرکھــای مــتعفن عقيدتيــشان کــه ﯾــک قــرن دنيــا را بــه آتــش
کــشيد ،حــاال از زﯾــر عبــای مالﯾيــشان قلفتــی زده اســت بيــرون؛
ھرچند که با رنگ سبز ،رنگش کنند!
 ٢٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ھفتم تيرماه ] ١٣٨٨روز پانزدھم[
ســرعت اتفاقــاتی کــه ميافتــد ،خيلــی زﯾــاد اســت .البــد
کــشورھاﯾی کــه بــه نــوعی حــاال تغييــر حکومــت اســالمی را در
برنامه ھاشان گنجانده اند ،آدمھای اسم و رسم دار سياسی را
دعوت ميکنند که بياﯾند و در قضيه ی تغيير رژﯾم کمکـشان کننـد.
بعد ميبيننـد کـه ھمـه ی اﯾنھـا ﯾـا بيـشترشان اصـال نميخواھنـد
حکومت اسالمی عـوض شـود ،چـون خيـال ميکننـد کـه ميـشود
حکومت اسالمی را»اصالح« کرد و نگاه داشـت؛ غيـر از اﯾـن کـه
اگر به تغيير رژﯾم رضاﯾت بدھند ،اشکال »بيوگرافی« پيدا ميکنند
و مجبورند اذعان کنند که ھمه ی مـثال »مبارزاتـشان« بـرای بـه
بن بست کشاندن حکومت پادشاھی غلط بوده ،و اشتباه کـرده
اند که حکومتی سکوالر و نسبتا مدرن و نافی فاصـله گـذارﯾھای
دﯾنی و جنسی و قومی را »سرنگون« کرده اند.
ميتوانم تصور کنم تنھا کسی که صحبت از تغييـر ميکنـد،
ھمين ابوالحسن بنی صدر است؛ آن ھم نـه بـرای نجـات مـردم
اﯾران از دست اﯾنھا ،بلکه برای تشکيل ﯾک حکومت اسالمی بـه
رﯾاســت جمھــوری خــودش ،چــون معتقــد اســت کــه از رﯾاســت
جمھوری اش نه استعفا کرده و نه خلع شده ،فقـط از کـشور در
حين اﯾن کـه رئـيس جمھـوری مملکـت بـوده ،فـرار کـرده اسـت.
حتی ميتوانم تصور کنم کـه کـسانی مثـل فـرخ نگھـدار و مھـدی
ابرﯾشم چی  -چون خيـال ميکننـد دولتھـای غربـی برنامـه دارنـد
حکومت را عوض کنند  -ھی زور بزنند به ھمـان دولتھـای غربـی
ثابت کنند که شاھزاده خيلی سوسول است و چون گرﯾه کـرده
است برای کشته شدن آن دختـرک بينـوا ،نـدا آقاسـلطان ،پـس
»مــرد« نيــست و قاطعيــت نــدارد .ﯾــا مــثال ســازمان مجاھــدﯾن
پيشنھاد تشکيل گروھھـای تـرور و امـام جمعـه کـشی و از اﯾـن
حرفھا را بدھد!
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چه دنياﯾی است؟ تصور اﯾنکه اﯾنھا با ﯾک مشت اسـلحه
ی کھنه و دمده ،ھمراه با تئورﯾھای دوران جنگ سرد و تـشکيل
ھسته ھای مثال »مقاومت« و خانه ھای تيمی و شعار و شـعار
و خـون و تـرور بخواھنـد حکـومتی را کـه خـود دسـت انـدرکار راه
انداختنش بوده اند ،سرنگون کنند؛ نـه سـرنگون نکننـد کـه فقـط
مھره ھای کليدی اش را جابجا کنند؛ بعـد ھـم خودشـان ﯾـک پـا
بشوند ھمـان کـه حـاال خامنـه ای و احمـدی نـژاد ھـستند ،آدم
خنده اش ميگيرد.
دﯾگر اﯾن کـه ھمـين االن ]ﯾکـشنبه شـب بـه وقـت اﯾـران
ھفتم تيرماه  [١٣٨٨از درگيری شدﯾدی بين نيروھای حکومتی و
مردم در اطراف مسجد قبا و حسينيه ی ارشاد گزارش ميـشود.
حکومت اسالمی ھمـه ی نيروھـاﯾش را بـرای مھـار کـردن اﯾـن
گردھمآئی به کار گرفته است .باز ھم اﯾن بچه ھای داخل فـيلم
و عکس و خبر و صدا فرستاده اند ،ھمراه با صدای بگير و ببنـد و
بکــش و بــزن و خفــه اش کــن و ...از اﯾــن حرفھــای حاکميــت...
پرزﯾــدنت اوبامــا ھــم در کــاخ ســفيد و در حــضور خــانم مرکــل
صدراعظم آلمان گفت که من بـرای مـرگ آقـای ماﯾکـل جکـسون
متاسفم ،ولی امروز ميخواھم در مـورد اﯾـران حـرف بـزنم.ھمـين
دﯾروز ] ٢٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی[
 ٢٩ژوئــــن  ٢٠٠٩مــــيالدی/ھــــشتم تيرمــــاه ] ١٣٨٨روز
شانزدھم[
ﯾــک جنــگ بانمــک دﯾگــر ھــم راه افتــاده و آن ھــک کــردن
ســاﯾتھای خبــری حکــومتی اســت ،از ســوی ھمــين جوانــان زﯾــر
سی و چھل سال .تازه »اف .بی .آی «.ھـم کلـی از سـرورھای
حکومتی را قفل کرده؛ البته بی اجازه و بدون اطالع.
راســتی مــن اﯾــن روزھــا دلــم بــرای آنــانی ميــسوزد کــه
ميخواستند تابستانی بروند اﯾران وکانس و پز بدھند و نميتوانند.
چه جناﯾتی کرده اند اﯾن جوانان لوس و بيمزه کـه »عـيش« اﯾـن
خارج کشورﯾھا را »منغص« کرده اند.

١٥

اﯾن تکه را دوست نازنينی از تھران فرسـتاد کـه» :تھـران
اﯾن شبھا واقعا دﯾدنی است .در فاصله ی چنـد کيلـومتر چنـدﯾن
بــار جلــو ماشــينھا را ميگيرنــد و ميگردنــد .مــردم ھــر شــب روی
دﯾوارھـا شــعار مينوﯾــسند و صـبح زود شــھرداری ﯾــا ســازمانھای
حکــومتی دﯾگــر آنھــا را پــاک ميکننــد .خيلــی جالــب اســت» .ﷲ
اکبر« گوھا آنچنـان خـشمگينند کـه ھمـين روزھاسـت کـه بنيـاد
نظام را به باد بدھند«.
کمی ھم از مادر عروس بشنوﯾد:
مالﯾی از کشور مصر به نام »جمال البنـاء« ھمـين روزھـا
فتوا داده که دخترھا و پسرھای ازدواج نکرده ،ميتوانند در مجامع
عمومی ھمدﯾگر را ماچ کننـد .اﯾـن بابـای فتـوا دھنـده از بزرگـان
»االزھر« و رئيس بخش فتوای اﯾن دانـشگاه اسـت .حـاال رئـيس
سابق ھمين بخش فتوای دولتـی دانـشگاه االزھـر بـه آن بابـای
قبلی اعتراض کرده که اﯾن فتوا سـبب گـسترش فحـشا خواھـد
شد .مفتی اصلی ﯾا ھمان »جمال البناء« ھم در پاسـخ ،افاضـه
کـــرده کـــه اﯾـــن گناھھـــا کوچکنـــد و از اﯾـــن ســـری حرفھـــای
کليشه ای/حوزه ای/اسالمی .جالب اﯾن که چنـدی پـيش ﯾکـی
دﯾگر از ھمين علما دکتـر »عـزت عطيـه« اسـتاد و رئـيس بخـش
حدﯾث در دانشگاه االزھر گفته بود کـه بـرای جلـوگيری از خلـوت
ﯾک زن و ﯾـک مـرد نـامحرم در محـل کـار »زن ميتوانـد بـه ھمکـار
مردش شير بدھد ،تا باھم محرم شوند «.انگار آن بابـای ھمکـار
کــه پــستان زن ھمکــارش را بــه دنــدان گرفتــه ،ول کــن معاملــه
٤
ميشود و تا ترتيبش را نداده ،ولش ميکند!؟
راستی اسالم ناب محمدی اﯾنگونه »آپ دﯾت« ميشود؟!
داســتان دارد کــش پيــدا ميکنــد .آخونــدھای »ميــد اﯾــن
انگلند« آنقدر روشان زﯾـاد شـده کـه حـاال دارنـد بـرای اربابـشان
شاخ و شانه ميکشند .شنبه ] ٢٧ژوئن  ٢٠٠٩مـيالدی[ نـه تـا از
پرسنل سفارت انگلستان را بازداشت کردند .چند روز پـيش ھـم
دو تا از پرسنل سفارت انگـستان را از اﯾـران اخـراج کـرده بودنـد.
تلوﯾزﯾون فارسی »بی .بی .سی «.ھم ھمچنـان آنھـاﯾی را کـه
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خبرنگــار و گزارشــگر و تحليلگــر و چنــد تــا نقطــه ی اصــالحگرا
مينامد ،به صحنه ميآورد ،تا قاﯾم باشک بـازی اش را بـا حکومـت
اســالمی ادامــه دھــد .عکــس وزﯾــر خارجــه ی انگلــستان واقعــا
دﯾدنی است .انگـار ميخواھـد بچـه ی نـاخلفش را ادب کنـد .ای
بابــا ...اﯾــن بازﯾھــا کلــی اســباب خنــده اســت! اگــر تغييــر نظــام
اسالمی بـا مـرگ و ميـر ھمـراه نبـود ،ميـشد کلـی خندﯾـد ھـا،
حيف!
در ضمن اﯾـن دو تـا کاندﯾـدای از دور خـارج شـده ،مھـدی
کروبی و ميرحسين موسوی مرتب از ابطال انتخابـات و برگـزاری
دوباره ی انتخابات حرف ميزنند ،ھر دوشان ھم ميگوﯾند که اﯾـن،
تنھا راه »حفظ نظام مقـدس اسـالمی« اسـت؛ خالصـه محـشر
کبراﯾی است که بيا و ببين!
توده اﯾھا و ملی/منقليھا بـرای گـرفتن سـھم بيـشتری از
قدرت در درون کشور آن دخترک ندا را به کشتن دادنـد ،چـون تـا
حــاال سھمــشان را نگرفتــه انــد و احتمــال از دســت رفــتن کــل
»سرماﯾه« ميرود؛ شـاﯾد ھـم بخواھنـد ﯾـک »نـدا«ی دﯾگـر علـم
کنند و شـور حـسينی تـازه ای راه بياندازنـد و بعـد انـدر پـس آن
جاھای »خلوت« به گفتـه ی حـافظ ،کارھـاﯾی آنچنـانی بکننـد و
بقيه ی قضاﯾا...
حکومــت اســالمی سالھاســت تــو راھروھــای کنگــره و
پــشت در دفــاتر دولتمــردان امرﯾکــاﯾی و اروپــاﯾی ميــدود .اﯾــن
دولتمــردان ھــم خــوب بلدنــد ،حتــی عليــرغم جناﯾــات حکومــت
اسالمی ،راه را برای معامله و مماشات باز بگذارند؛ البته ھمراه
بـــا درﯾافـــت ھـــداﯾاﯾی آنچنـــانی از قاليچـــه ھـــای ابرﯾـــشمين و
خاوﯾارھای اعال و اسکناسھای پشت سـبز...حـاال خيلـی جالـب
تر شده است ...دوتا از سردسته ھای اﯾن البيـستھای حکومـت
اســـالمی در امرﯾکـــا ،ترﯾتـــا پارســـی و ھوشـــنگ اميراحمـــدی،
عذرشان خواسـته شـده اسـت .دﯾگـر جـاﯾی پيداشـان نيـست.
روزھای اول پس از کودتا کلی تو »سی .ان .ان «.اظھار فضل در
وصف ثبات حکومت اسالمی ميکردند .جالب است ،نه؟!
 ٣٠ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/نھم تيرماه ] ١٣٨٨روز ھفدھم[
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از ھمـــه ی اﯾـــن جرﯾانھـــا حتـــی از فتواھـــای کمـــدی
آخوندھای دانشگاه االزھر ،جالب تر اﯾن رئيس جمھوری فرانسه
اســت کــه ھمــين وســطھا گيــر داده اســت بــه زنھــای برق ـع دار
روبسته ی مسلمان.
کانال سه ی فرانسه در برنامه ای نشان داده اسـت کـه
چگونه پليس فرانسه زنان برقع دار را دستگير ميکنـد ،برقعـشان
را برميدارد ،جين تنشان ميکند ،ﯾک کاپشن ھـم روش .بعـد ھـم
ماتيک به لبشان ميمالد و از کالنتری ميفرستدشان بيرون ،البته
با انگشت نگاری و آغاز مراحل تنظيم کارت شناساﯾی ،چون تـا
پيش از اﯾن ،اﯾن زنھا اجازه نداشـته انـد عکـس بگيرنـد و اجـازه
نداشته انـد ھوﯾـت داشـته باشـند ،ولـی پـول ادارات اجتمـاعی
فرانسه را شوھران و پدرانشان حسابی ميچاپيده انـد .حکومـت
اسالمی برای اﯾـن حجـاب زداﯾـی کلـی اشـک تمـساح رﯾختـه و
دری وری بار دولتمردان فرانسوی کـرده اسـت .حـاال در فرانـسه
زنھای چـادری سـفارت حکومـت اسـالمی جـرات نميکننـد بـا آن
قيافه ھای انترشان تو شانزه ليزه آفتابی شـوند و حـال ھمـه را
بگيرند.
شاھد از غيـب رسـيد .بيخـود کـه نميگـوﯾم اداھـای اﯾـن
»سبزی فروشھا« برای حفظ ھمان حکومت اسالمی است .ﯾک
چشمه اش اﯾن است:
»اﯾنجانب ]ﯾعنی ميرحسين موسوی[ ضمن تشکر مجدد
از اعتراضات مسالمت آميـز شـما ھموطنـان خـارج از کـشور کـه
انعکــاس وســيعی در جھــان داشــت ،از شــما ميخــواھم کــه بــا
اســتفاده از کليــه ی راھکارھــای قــانونی و وفــاداری بــه »نظــام
مقــدس جمھــوری اســالمی« صــدای اعتــراض خــود را در تقل ـب
گسترده ی انتخابـات بـه گـوش مـسئولين کـشور برسـانيد! مـن
کامال ً بر اﯾن نکته واقفم کـه خواسـته ی مـشروع و برحـق شـما
ھيچ ارتباطی با فعاليت گروھھاﯾی کـه معتقـد بـه نظـام مقـدس
جمھوری اسالمی اﯾران نيستند ،ندارد .برشماسـت کـه صـفوف
خود را از آنان جـدا کـرده و اجـازه ی سـوء اسـتفاده از موقعيـت

١٨

کنـونی را بــه آنــان ندھيـد! ]ميرحــسين موسـوی ســوم تيرمــاه
٥
«[١٣٨٨
حاال پيدا کنيد آنانی را که در اﯾن بـين بـه »نظـام مقـدس
جمھوری اسـالمیِ« اﯾـن بابـا اعتقـادی ندارنـد و خواسـته انـد از
ميرحسين بيچاره به عنوان آچار فرانسه استفاده کنند!
پــيش از اﯾــن نوشــتم کــه اﯾــن تــوده اﯾھــا و معتقــدﯾن بــه
حکومت اسالمی تـو تظـاھرات ﯾقـه ی ھـر کـه را کـه »موسـوی
موسوی« نميکند ،ميگيرند .نوشته بودم آن شعر بامزه ی ھـادی
خرسندی را؛ ﯾادتان ھست؟
رفتم تظاھراتی/تظاھرات صاحاب داشت
شعارھاﯾی که بودش/مسئول انتخاب داشت
آقای صف نگه دار /کارش ﯾه جور حساب داشت...
»مرگ بر خامنه ای« )نگين ،مرﯾضه طفلکی!!(
)ميخوای بگی ،برو خونه ،تنھا بگو ﯾواشکی!!(
خب ،حاال صاحبش پيدا شده و مدعی است دﯾگر...
دولتھای غربـی اگـر بتواننـد چشمـشان را بـر ھمـه چيـز
ميبندنـــد و بـــا ھمـــان نظـــام کودتـــاﯾی و ســـرکوبگر آنچنـــانی،
مماشاتــشان را از ســر ميگيرنــد .حــاال کــه گفتــه اســت کــه
مماشاتشان کمرنگ شده است؟! ھمين امـروز پـس از اﯾـن کـه
شورای نگھبان و اﯾن سيستمھای مافيـاﯾی حکـومتی ،درسـتی
انتخابات را تائيد کردند ]ھاھاھـا[ خـانم کلينتـون وزﯾـر خارجـه ی
امرﯾکا پابرھنه دوﯾد وسط که بعله ...اﯾن مساله ،ﯾـک مـساله ی
داخلی است ٦.البد حـاال مطمئنـد کـه حکومـت از اﯾـن بـازی کـه
خودش راه انداخته ،موفق بيرون مياﯾد و زورش به مردم ميچربد.
به نظرم تنھا حضور بيشتر و دائمی در صحنه است که معـادالت
را به ھم ميزند.
حکومت اسالمی اﯾن روزھا ﯾک ترفند تازه ھم ﯾاد گرفتـه
و آن اﯾن که افرادش را مامور کرده با پوشيدن لباس سـبز ،مـردم
را بــه جاھــاﯾی خلــوت بکــشانند و اگــر شــد دستگيرشــان کننــد،
5
6

 http://www.facebook.jp/note.php?note_id=99743981586&comments&ref=mfhttp://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090630_he_ir88_iran_clinton.shtml -

١٩

حتــی بــا ظــاھری »مردمــی« و مــثال موھــاﯾی ژل زده و تـــی
شرتھای آستين کوتاه ...و خـب خيليھـا را اﯾنطـوری گرفتـه انـد و
حاال بچه ھا دارند ضد اﯾن ترفند را ميزنند که:
»ای مردم به ناشناسھا اعتماد نکنيد ،با ھـر قيافـه ای و
اگر چنين دعوتی از شما شد ،داد و فرﯾاد راه بياندازﯾـد و خالصـه
دم به تلـه ندھيـد! ﯾکـی از دختـران دسـتگير شـده در تـارﯾخ ٣٠
خرداد  ١٣٨٨را اﯾنگونه فرﯾب داده و با خود برده اند«.
خاک برسرشان با اﯾن ھمه ذکاوت شيطانيشان!
اﯾن تکه را جوانی در درون کشور نوشته» :گور پدرش كه
شــورای نگھبــان ]انتخابــات[ را تائيــد كــرد ﯾــا نكــرد .مــا خــوب
ميدانستيم قرار نيست ھيچ شوراﯾی تو اﯾـن حكومـت ،پـشتمان
باشد .نميدانستيم؟ ميدانستيم و رفتيم تو خيابانھا ،ميدانـستيم
و كتك خوردﯾم ،ميدانستيم و مردﯾم .دﯾگر دﯾر است برای پا پـس
زدن .اگر كوتاه بياﯾيم خدا ميداند چه بالﯾی ميآورند سر موسوی،
زنــدانيھا ،روشــنفكرھا .بعــد از اﯾــن ميكــشند بــی آنكــه بفھمــيم،
زندانی ميكنند ،بی آنكه بشنوﯾم .دست بردارﯾد از اﯾن جملـه ی
خــسته و غمگــين ِ»دﯾگــر تمــام شــد!« بــرای مــن خــرداد تمــام
نميــشود .اﯾــن روزھــا و اﯾــن خيابانھــا تمــام نميــشود .مــن ﯾــادم
نمي ـرود .مــن تــا آخــر دنيــا ﯾــادم نميــرود .مــا را بــه وســعت تمــام
وليعصر ،به وسعت تمام تھران ،اﯾن ھمه سبز ،اﯾن ھمه اميدوار.
من تا آخر دنيا فرﯾاد »ندا نترس!« را ﯾادم نميرود .فرﯾـاد آدمھـاﯾی
كه باور نميكردند ﯾكی جلو چشمشان ،اﯾن ھمه بيھـوده بميـرد،
تمام شود .من تا آخر دنيا ﯾادم نميرود جلو چشمھای ترسـيده و
نگرانم ﯾكی را بياندازند روی آسفالت خيابان ،ﯾكی را با خودشان
ببرند و ما ،ھمه ی ما ،حتی توان فرﯾاد زدن و گرﯾـستن نداشـته
باشيم .من ﯾادم نميرود خيابانھا را اﯾن ھمـه وحـشت زده ،ﯾـادم
نميرود ما را اﯾن ھمه بی پناه ،اﯾن ھمه بيدفاع ،اﯾن ھمـه حتـی
از ترس فرﯾاد نزده .بعد از اﯾن خردادھا آبستن اتفاقھـای بزرگنـد؛
٧
بعد از اﯾن سالھا ھر روزش خرداد است«.
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البته طفلک ھنوز از خواب بيدار نـشده کـه متوجـه شـود
اﯾن آش را کليت حکومت اسـالمی براﯾـشان پختـه اسـت ،ولـی
اشکالی ندارد .بچه است ،بزرگ که شد ،ميفھمنـد .البتـه زمـان
زﯾادی تا بزرگ شدن ندارد .ھمـين روزھاسـت کـه بـزرگ شـود و
پشت کند به ھمه ی حکومتيھا!
صبر کنيد؛ کمی صبرکنيد!
اﯾــن ھــم جالــب اســت .آخــر بــرای ســاکت کــردن مــردم،
حکومتيان گفته اند که ده در صد راﯾھا را بازشماری ميکنند ،آنھم
در تلوﯾزﯾون:
»در ميان عکسھاﯾی کـه در خبرگـزاری رسـمی دولـت از
بازشماری آرا منتشر شده ،چند نکته ی جدی وجود دارد:
 -١اﯾنکــه صــندوق رای شــورای شــھر در ميــان صــندوقھای رای
رﯾاست جمھوری چه ميکند؟
 - ٢چرا راﯾھا اﯾنقدر نو ھستند و ھيچکـدام تـا نخـورده انـد؟ مگـر
ھنگام رای دادن ما برگه ھای رای را تا نکرده اﯾم؟
٨
 - ٣تمام »محمود احمدی نژادھا« با ﯾک خط نوشته شده اند«.
ظاھرا اﯾن قصه سر دراز دارد .ببينيم چه ميشود؟!
مگر تمام ميـشود؟ تـازه اﯾـن »ھـشدار جالـب انگلـستان
برای مسافرت اتباع کشورش به اﯾران« کلی خواندنی است.
خبرگـــزاری فـــارس نوشـــته اســـت» :وزارت خارجـــه ی
انگلــيس اخيــراً ) ١٦اســفند  (١٣٨٧در تارنمــای خــود در بخــش
مربوط به توصيه ھـا و ھـشدارھای مـسافرت بـه اﯾـران بـازنگری
]کرده[ و مطالب جدﯾدی را درج كرده است .به گزارش خبرگزاری
فارس ،در بخشی از اﯾن ھـشدارھا آمـده اسـت کـه قـرار اسـت
انتخابات رﯾاست جمھوری در اﯾران در ژوئن  ٢٠٠٩برگزار شود ،با
توجه به نزدﯾكی زمان مزبـور الزم اسـت اتبـاع انگلـيس اقـدامات
احتيــاطی و پيــشگيرانه ی بيــشتری اتخــاذ و ســطح بــاالتری از
ھشياری امنيتی را در اماكن عمـومی شـھرھای اصـلی رعاﯾـت
كننــد ،چــرا كــه امكــان برگــزاری تظــاھرات ،ناگھــانی و احتمــاال
خشونت آميز به طـور قابـل مالحظـه ای افـزاﯾش خواھـد ﯾافـت؛
8
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الزم اســت شــھروندان انگليــسی گزارشــات خبــری را دنبــال و
نــسبت بــه تحــوالت محلــی و منطقــه كــه ميتواننــد منجــر بــه
٩
شورشھای عمومی شوند ،ھشيار باشند.
فـارس نيــوز افــزوده اســت» :مطالــب فــوق كــه در قــالبی
ھــشدارگونه تھيــه شــده ،ميــزان آشــناﯾی دســتگاه دﯾپلماســی
دولـت انگلـيس را بـا رونـد تحـوالت جمھـوری اسـالمی اﯾـران بـه
نماﯾش ميگذارد ،در حالی كـه در طـول  ٣٠سـال پـس از انقـالب
اســالمی ،انتخابــات متعــددی در كــشور برگــزار شــده و ھيچگــاه
جامعه ی اﯾـران در جرﯾـان انتخابـات ،شـاھد تظـاھرات خـشونت
آميز نبوده اسـت؛ ]حـاال[ دﯾپلماتھـای كاركـشته ی انگلـيس بـه
شھروندان خود ھشدار ميدھند كـه امكـان چنـين تظـاھراتی بـه
طورقابل مالحظه ای افزاﯾش خواھد ﯾافت…«
ﯾعنــی ميخواھــد بگوﯾــد کــه انگليــسيھا بھتــر از مــشاوران
حکومت اسالمی از ميزان نارضاﯾتيھای مردم خبردارند!؟
در وبالگـی ھمـين دﯾـروز نوشــتند» :اولـش مـردم راضــی
بودند به عوض شدن رئيس جمھـوری .بـا اميـد بـه عـوض شـدن
شــراﯾط رفتــيم رای دادﯾــم .بعــد از آن تقلــب عجوالنــه و تبرﯾــک
عجوالنه تر رھبر ،مردم خيلی محترمانه گفتند» :ما قبول ندارﯾم،
آرا باﯾد بازشماری شوند!«
»ھنــوز راضــی بــودﯾم ،رھبــر باشــد ،تــشخيص مــصلحت
باشد ،شورای نگھبان باشد ،به جھنم! حتی آن قانون اساسـی
کــوفتی بــا ھــزار اشــکال ســرجاش باشــد .فقــط احمــدی نــژاد
١٠
نباشد...اما«...
و اﯾنگونه است که راه باز ميشود...
ﯾکم ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/دھم تيرماه ] ١٣٨٨روز ھجدھم[
امروز اﯾران نسبتا آرام بود .خبر اصـلی فقـط اﯾـن بـود کـه
موسوی و کروبی و روحانيان مبارز و سـازمان مجاھـدﯾن انقـالب
/http://asd121.persianblog.ir - 9
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اسالمی بھزاد نبوی اعالم کرده اند که دولت احمدی نـژاد را بـه
رسميت نميـشناسند .پـس از اﯾـن شـورای مـصلحت نظـام و ﯾـا
نگھبان انقالب اسالمی اعالم کـرد کـه انتخابـات درسـت اسـت.
بعد ھم کلی نوشته به ساﯾتھا سـرازﯾر شـد .ميبيـنم کـه مـردم
ﯾواش ﯾواش دارنـد از ھمـين اصـالحاتچيھا ھـم نااميـد ميـشوند.
ھرچند موسوی گفتـه اسـت کـه مـردم باﯾـد در صـحنه بماننـد و
اميدشان را از دست ندھند!
البتــه شــعارھای شــبانه و شعارنوﯾــسی روی دﯾوارھــا
ھمچنان ادامه دارد .احمدی نژاد ھم سفرش را به ليبی لغو کرد
و ...گفتند چـون خيلـی کـار دارد ،سـفرش را لغـو ميکنـد .آخونـد
ﯾــزدی ھــم گفــت کــه دفعــه ی دﯾگــر صــالحيت موســوی را بــرای
رئيس جمھور شدن تائيد نميکنـد .فعـال جنـگ اﯾنترنتـی و خبـری
خيلی داغ است.
ﯾکی از اﯾن جوانھای متوھم داخل کشور جـاﯾی نوشـت:
»از کجا به کجا رسيدﯾم؟ نماز جمعه نرفته بـودﯾم کـه رفتـيم .بـه
خطبه ھای آقا با دقت گوش نداده بـودﯾم و ھـيس ھـيس نکـرده
بودﯾم که دادﯾم و کردﯾم .سر پشت بام ﷲ اکبر نگفته بودﯾم کـه
گفتيم .تو قرآن و احادﯾث دنبال فکت نگشته بودﯾم کـه گـشتيم؛
در مراسم سالگرد شھدای ھفتم تيـر شـرکت نکـرده بـودﯾم کـه
کردﯾم .از کنار پسر بھشتی اﯾـستادن احـساس دلگرمـی نکـرده
بـودﯾم کـه کـردﯾم .بـا شـعار »بھـشتی ،کجـاﯾی ،موسـوی تنھـا
شرشُر اشک نرﯾختـه بـودﯾم کـه رﯾختـيم .از وسـط ٢٠٠٠
شده« ُ
نفر آدم به خـون تـشنه ،بـا اعتمـاد بـه نفـس و نگـاه عاقـل انـدر
سفيه رد نشده بودﯾم که شدﯾم .با حرفھای موسـوی تبرﯾـزی و
ھادی غفاری حال نکرده بودﯾم که کـردﯾم .نخـست وزﯾـر سـابق
جمھوری اسالمی ھمه چيز و ھمه کسمان نشده بود که شـد.
ھاشمی رفسنجانی ناجی و آخرﯾن اميدمان نبود که شد .بـرای
زنـــدانبانان دﯾـــروز و زنـــدانيان امـــروز دل نـــسوزانده بـــودﯾم کـــه
١١
سوزاندﯾم  ...خدا آخر و عاقبتمان را به خير کند!«
جانمی جان ...به اﯾن ميگوﯾند ﯾواش ﯾواش بزرگ شدن!!
http://5pesar.wordpress.com/2009/07/01/%D8%A7%D8%B2- - 11
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راستی تازگيھا ميگوﯾند »دموکراسـی رای دادن نيـست،
دموکراسی ،شمردن درست راﯾھاست!«
ﯾک ضرب المثل تازه ،محصول شراﯾط فعلی!
در وبالگ آنتی تابو نوشته اند:
متولدﯾن دھه ی شصت؛ نسلی که ما ھستيم
»نسل ما ،متولد شلوغترﯾن دوره از تارﯾخ اﯾران بـود ،دوره
ی ناآراميھاﯾی که ميرفت تا حکومت بعدی را بـه حکومـت قبلـی
تحميل کند؛ نسلی که در بلوای جنـگ بـدنيا آمـد و صـدای گرﯾـه
اش در ھياھوی تير و رگبار گم شد .در ميان انبوه عکـس شـھدا
و کاروان پيکرھای نيمه تمام مفقـود االثرھـا قـد کـشيد و چنـدان
دﯾــده نــشد .نــسل شيرخــشکھای کــوپنی ،نــسل تحرﯾمھــا و
تبعيضھا ،نسل قلکھای پول توجيبی برای بچه ھای جبھه ،نسل
بادبادکھای کاغذی ،نسل اجبار مقنعه از شـش سـالگی ،نـسل
کتاب تارﯾخھای تحرﯾفی و نصاﯾح ناگزﯾر چھارصد صفحه ای امـام،
نــسلی کــه عــادت کــرده بــود بــه دم نــزدن از تناقــصھای خانــه و
مدرسه ،نسل چوب دوسـر نـسوزی کـه بيـست و دو بھمنھـا بـا
مدرسه به تظاھرات ميرفت و تـشوﯾق ميـشد و عـصر ھمـان روز
تحقير و توبيخ ميشد ،به جرم آستينھای کوتاه و موھای وحشی
بيطاقت زﯾر روسری و شالھا!
»نسلی که ما بودﯾم ،نسل کـم تـوقعی بـود کـه اگـر بـه
مــوی ســرش ،بــه روســری و پوشــش اش ،بــه دور ِھميھــای
ھرازگــاھش اﯾــراد نميگرفتنــد ،ميرفــت کــه نــسل ســر بــه راھــی
بماند ،نسلی که چيز زﯾادی نميخواست ،داشت عادت ميکرد به
آنھمــه محــدودﯾت کــه تنھــا مھ ـم ،کــم و زﯾــادش بــود؛ دلــش بــه
حاشيه ھا گرم بـود ،بـه ھرازگـاھی تئـاتر شـھر رفـتن ،کتابھـای
ممنوع را از دست و بال دستفروشھا درو کردن و اﯾن ميانه فـيلم
به زبان اصلی دﯾدن و تحليلھای تخمی غيرکارشناسانه؛ نسلی
که در به در پيتزای پيرونی ميخورد و سپس تا آخر شب در گـودو
اظھـارات روشـنفکرانه اش را ليـست ميکـرد و بلنـد بلنـد فـروغ و
شاملو ميخوانـد .نـسل بـی آوازه ای کـه ميرفـت تـا ھمـين چنـد
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وقتِ پيش ،تمام موجـودﯾتش بـه شـش و ھـشتھای پراکنـده در
ضــيافتھا و ميھمــانیھــای بــی خنــده و دود محــدود شــود ،بــه
دلخوشيھای زودگذر که اگر آن ھم نميبود ،ھيچ چيز دﯾگری ھـم
نبــود؛ نــسلی کــه رضــا داده بــود بــه تقــدﯾرش ،بــر زاده شــدن در
مختـصات محــدودﯾت و بـا اﯾــن حـال ميباليــد بـه تــارﯾخ کھــنش و
متعصب بود بر ذره ذره از خاکش.
»نسل ما ھرچند سرکش ،اما انتظـار کمـی داشـت .نـه
پول نفت را خواسته بود و نه ادعای جـاه و مقـام ،نـه ھـيچ چيـز
دﯾگــر؛ فقــط خواســته بــود کــه رئــيس جمھــوری اش را خــودش
انتخاب کند و اﯾن درخواست نه خالف شرعی بـود کـه بارھـا بـه
استناد ھمان محکوممان کرده بودند ،و نـه خـالف قـانونی کـه از
آن دم ميزدند و ما آنرا نميدﯾدﯾم.
»حــاال ھمــان نــسلی کــه دســت پــرورده ی انقــالب بــود،
خس و خاشاک افتخار آفرﯾنی است که آمده تا بغـض  ٣٠سـاله
ی سرزمينش را بشکند .اﯾن نـسل ،ھمـان اغتـشاشگر نجيبـی
است که ميخواھد داد مظلوميت مردمانش را بـاز سـتاند .نـسل
فرزنـدان انقـالب کـه چـشم و گـوش بـاز کـرده و ترسـش رﯾختـه
است .ھمان نسلی که تا پـيش از  ٢٢خـرداد در خـود نميدﯾـد رو
در روﯾشان باﯾستد ،آنھم با دست خالی ،و تنھا سـالحش فرﯾـاد
ﷲ اکبری باشد که آن را ھم تاب نياوردند.
»نسل ما زنده است ،نه به آرمان ،نـه بـه کمـال گراﯾـی،
که زنده است به توشـه ای کـه ھـيچ چيـز تـوان بازسـتاندنش را
ندارد ،نسلی که اخبار رسانش نه »بـی .بـی .سـی «.فارسـی
است و نه ضرغامی ،که اﯾن نسل خودش رسانه است
»اﯾــن نــسل منــست! نــسل ماســت ،نــسلی کــه دﯾگــر
١٢
خاموش نخواھد شد و پيوسته خود را تکرار خواھد کرد«.
بنــازم بــه تــو ای نــسل نــازنين؛ دﯾدﯾــد گفــتم؛ ميبالــد و
ميــشکفد؛ فقــط ک ـوران نميبيننــد و کــران نميــشنوند؛ آخ عزﯾــزان
من...
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دﯾگــر اﯾــن کــه در ھمــساﯾگی مــا ،در دﯾگــر کــشورھای
خاورميانه نيز جرﯾـان زنـدگی ميخواھـد بـه روز ]آپ دﯾـت[ شـود؛
حاال بگير اندک اندک و در ساﯾه؛ وبساﯾتی ھنری نوشته اسـت:
»فيلمی که به اکـران درآمـد »منـاحی« نـام داشـت و در »مرکـز
فرھنگی ملک فھد« به نماﯾش درآمد ،امـا جمعـی از مـسلمانان
افراطی عربستان با حـضور در اﯾـن مرکـز فرھنگـی تـالش کردنـد
مانع نماﯾش اﯾن فيلم شوند.
»فــيلم منــاحی ،ﯾــک فــيلم کمــدی اســت کــه داســتان
مــشکالت مــردی بــدوی در شــھر را بيــان ميکنــد و پيــشتر در
شھرھای دﯾگر عربستان کـه فـضای آنھـا کمتـر مـذھبی اسـت،
بطــور خــصوصی بــه نمــاﯾش درآمــده بــود .در عربــستان ســعودی
نماﯾش فيلم در سينما در دھه ی  ٧٠ميالدی ممنوع اعالم شـد
کــه در پــی شــدت گــرفتن فعاليتھــای ســاختمانی و توســعه ی
اقتصادی به اتکای درآمد نفت ،رھبران مذھبی اﯾن کشور ،نگران
از آلوده شدن مردم عربستان بـه عناصـر خـارجی ،اقـدامھاﯾی را
انجام دادند که به تعطيلـی کليـه سـينماھای اﯾـن کـشور منجـر
شد .گرچه در اکرانھای اخير تنھا ورود مردان و کودکان )از جملـه
دختران زﯾر  ١٠سال( به سينما مجاز بود ،اما معترضـان در مرکـز
فرھنگی ملک فھد تماشای فـيلم را عملـی گنـاه آلـود خواندنـد.
کارگردان اﯾن فيلم ھم که ﯾک تبعه ی عربستان سعودی اسـت،
ميگوﯾــد عليــه جــان او تھدﯾــدھاﯾی صــورت گرفتــه اســت .اﯾــن
درحالی است که فيلم »مناحی« توسط شرکتی تھيه شده که
بــه شــاھزاده وليــد بــن طــالل ،ميليــاردر ســعودی تعلــق دارد و
ھمزمــان در شــھرھای دﯾگــر عرب ـستان از جملــه جــده ھــم بــه
نمــاﯾش درآمــده ،امــا مقــررات اســالمی در رﯾــاض بــه شــيوه ی
سختگيرانه تری اجرا ميشود .وليد بن طـالل از بـستگان نزدﯾـک
ملـک عبــدﷲ اســت و مجلــه ی اقتــصادی فــوربس ،نــام او را بــه
عنوان سـيزدھمين فـرد ثروتمنـد جھـان منتـشر کـرده اسـت .بـا
وجود تمـام محـدودﯾتھاﯾی کـه در اکـران اﯾـن فـيلم )روزانـه در دو
ســانس( بــه اجــرا گذاشــته شــد ،اﯾــن اقــدام ،جــسورانه قلمــداد
ميشود .اکـران عمـومی اولـين فـيلم پـس از  ٣٠سـال را ميتـوان
ھمگام با روندی قلمداد کرد که پس از رسيدن ملـک عبـدﷲ بـه

٢٦

قدرت در سال  ٢٠٠٥در عربستان رخ داد و ھـدف آن بـازتر کـردن
نسبی فضای فرھنگی اﯾن کشور بود.
»اما اﯾـن اقـدام باعـث خـشم محافظـه کـاران شـده کـه
برخــی از آنھــا افــرادی چــون وليــد بــن طــالل را »بــه انــدازه ی
قاچاقچيان مواد مخدر خطرناک« توصـيف کـرده انـد ،زﯾـرا آنھـا در
کانالھای تلوﯾزﯾونی خود فيلم سينماﯾی به نمـاﯾش ميگذارنـد .بـا
اﯾنحال به نظر ميرسد اقدامی اﯾن چنينی مورد حماﯾـت حکومـت
عربستان است .سال گذشته عربستان در شـھر دمـام ،ميزبـان
اولين جشنواره ی سينماﯾی خود بود کـه حـضور وزﯾـر اطالعـات
عربستان در اﯾن جشنواره به عنوان نـشانه ی حماﯾـت حکومـت
١٣
تعبير شد«.
خبر جالبی است .شاﯾد اﯾن منطقه ی نفـرﯾن شـده دارد
پوست ميترکاند .پيش از اﯾن از »آپ دﯾت شدن اسالم« در مـصر
نوشته بودم و حاال از کشور نفرﯾن شده ی عربستان سعودی...
 ٢ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/ﯾازدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز نوزدھم[
امروز به گفته ی شبکه ی العربيه ،چند وکيل و حقوقدان
مصری از جمله »ممدوح اسماعيل« درخواست کرده اند احمدی
نژاد تحت پيگرد قانونی قرار گيرد؛ به دليـل تـوھين بـه صـحابه ی
پيغمبــر ھنگــام ســخنرانيھای انتخابــاتی اش .تــازه خواســته انــد
حضورش در»شرم الشيخ« کنسل شود .ھمچنين سفر احمـدی
نــژاد بــرای شــرکت در اجالســيه ی اتحادﯾــه ی افرﯾقــا در شــھر
ساحلی »سرت« ھم کنسل شد .غيـر از دالﯾـل خودشـان ،ﯾـک
دﯾپلمــات افرﯾقــاﯾی گفتــه اســت کــه» :بــيم آن ميرفــت کــه اﯾــن
دعوت ،خشم حضار اروپاﯾی را برانگيزد .آنھا به شدت به وضعيت
موجود فعلی اﯾران که باعث انتخـاب مجـدد احمـدی نـژاد شـده،
معترضند«.
تازه ھمزمان با لغو سـفر احمـدی نـژاد بـه ليبـی و شـرم
الشيخ ،سفر سلطان قابوس پادشاه عمان نيز به اﯾران لغو شد.
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٢٧

اعتراضھای شبانه بر بام خانه ھـا از سـاعت ده شـب تـا
ﯾازده شب ھمچنان و پرقوت ادامه دارد .شعارھای »ﷲ اکبـر« و
مرگ بر دﯾکتاتور خيلی جاھا شده اسـت »مـرگ بـر خامنـه ای«
نيروھای گارد وﯾژه ،سـپاه پاسـداران ،بـسيج و لبـاس شخـصيھا
ســوار بــر موتــور ســيکلت ،ســاعاتی پــيش از شــروع فرﯾادھــا در
سـطح کوچـه و محـالت ،نمــاﯾش قـدرت و وحـشت برپـا ميکننــد.
نيروھای پياده ی آنھـا ھـم ضـمن تخرﯾـب امـوال مـردم ،بـه درب
منازلی که صدای ﷲ اکبر و شعار مرگ بـر دﯾکتـاتور ميدھنـد ،بـا
باتوم ميکوبند ،ھمچنين به منازل مردم سنگ پرتـاب ميکننـد کـه
اﯾن سنگھا گاه پنجره ھای خانه ھا را ميشکنند.
جالب اﯾن که نماﯾنـدگان مجلـس اسـالمی ھـم اﯾـن بابـا
احمــدی نــژاد را مــسخره ميکننــد .ســر ناھــار ﯾکـی از نماﯾنــدگان
مجلس اسالمی با صداﯾی بلند که بقيه ھم بشنوند ،به دﯾگـری
گفته بود» :سـيب زمينـی امـروز ،از آن سـيب زمينيھـا نيـستش
ھا!« ١٤که ھمه ميزننـد زﯾـر خنـده؛ ھمـه داسـتان پخـش سـيب
زمينی مجانی انتخاباتی احمدی نژاد را ﯾادشان بود!
رابرت گيبس سـخنگوى كـاخ سـفيد آمرﯾكـا ھـم ،ھمـين
امروز ﯾا دﯾشب ادعاى فرمانده ی نيروی انتظامی آخوندھا مبنی
بــر اﯾنکــه »قتــل نــدا آقــا ســلطان ســنارﯾو بــوده« را »بھــت آور«
دانسته است.
»اسماعيل احمـدى مقـدم ،فرمانـده ی نيـروى انتظـامى
روز چھارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ،قتـل »نـدا آقـا سـلطان« را
ﯾك سنارﯾوى از پيش تعيين شده دانست و گفت» :آرش حجازى
ﯾكى از شـاھدان اﯾـن مـاجرا كـه در اﯾـن پرونـده نقـش داشـته و
اقــدام بــه سمپاشــى عليــه نظــام كــرده ،ف ـرارى اســت و وزارت
اطالعات در پى دستگيرى اﯾن فرد است«.
داستان »کودتا« دارد روز به روز جالب تر ميشود.
تازه »به گـزارش پاﯾگـاه خبررسـانی عبـرت ،ﯾـک خبرنگـار
شــيرازی فــاش کــرد کــه در جرﯾــان بازدﯾــد ســرزده ی امــروز
چھارشنبه دھم تير ماه ]دﯾـروز[ آقـای رضـازاده اسـتاندار فـارس
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٢٨

و آﯾــت ﷲ اﯾمــانی امــام جمعــه ی شــيراز و خبرنگــاران روزنامــه
ھــای محلــی شــيراز از عمليــات احــداث ســاختمان کتابخانــه ی
مرکزی شـيراز کـه در چھـار راه حافظيـه ی اﯾـن شـھر قـرار دارد،
چھار صـندوق رای در سـاختمان نيمـه کـاره ی کتابخانـه کـشف
شـد .بـه گـزارش محمدرضـا نـسب عبـداللھی روزنامـه نگـار در
شيراز ،عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران اﯾران ،استاندار فـارس
پس از مواجه شدن خبرنگاران با اﯾن صندوقھا از آنھا خواست که
به اﯾن موضوع در رسانه ھا اشاره ای نکنند!«
حکومـت اﯾـن وسـط ﯾـک ترفنــد دﯾگـر زد و گفـت کـه قــرار
است ده درصد راﯾھا شمرده شوند .بعد کلی رای نو و تانکرده را
آوردند تو تلوﯾزﯾون و مثال شمردند .روی برگه ھای رای ھم با ﯾک
خط نوشتند »دکتر احمدی نژاد« حاال تقش درآمده؛ گفتم که روز
به روز قضيه جالب تر ميشود!
در وبالگ اعتراض ما – البته به طنز و از قول مـسئولين –
در رابطه با شمردن ده درصد صندوقھای رای و اﯾن که راﯾھای نـو
و تـــا نکـــرده را در آن صـــندوقھا رﯾختـــه و باصـــطالح در ســـيمای
اسالمی شمردند ،نوشته اند:
»مــن نميــدونم چــرا تــو اﯾــن چنــد روز ھــی مــيگن تقلــب
شــده  ،چــی چــی رو تقلــب شــده بــرادر مــن؟! مــدرک داری بيــا
نشون بده ،دﯾدی که تو صـدا و سـيما ھـم مـستقيم نـشون داد
ھمش به اسم دکتر ]احمدی نژاد[ بود .حاال ميگن چرا برگـه ھـا
تا نشده بود .حتما ميخواﯾن  ٥٠ھزار نفـرم بـذارﯾم بيـان واسـتون
برگه تا کـنن؟ خجالـت بکـشين دﯾگـه! دروغگـو شـماﯾين ،مـيگن
اونروز تو راھپيماﯾيمون پنج ميليون نفر تو ميدون آزادی بـودن .اون
روز من خودم ميدون آزادی رفتم ،فقـط چنـد تـا از اﯾـن سـی دی
فروشا نشسته بودن ﯾه آتيـشی ھـم روشـن کـرده بـودن ،ھـی
دودشو ميدادن تو چشاشون .اتفاقا سندش ھم موجـوده ،چـون
١٥
خودم ﯾه نسخه ی اصل اخراجيھای دو رو ازشون خرﯾدم«.
دارد از فيلم »اخراجيھا«ی حسين شرﯾعتمداری شکنجه
گر حرف ميزند؛ طفلک!
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٢٩

وبالگ لقمانعلی ١٦ھـم در تلـخ نوﯾـسيھاﯾش نوشـت کـه
»دولت مھرورزی احمدی نژاد« کلی نفر استخدام کرده که راﯾھـا
را اطــو کننــد؟! ميرحــسين موســوی ھــم بــرای ھــزارمين بــار بــر
»رھــاﯾی بخــش« بــودن »اســالم راســتين« و ضــرورت پرھيــز از
دخالت دادن »بيگانگان« در ماجراﯾی که به نظرش »ﯾک اخـتالف
خانوادگی« است ،تأکيد کرد.
رو که نيست ،البد سنگ پای حزب توده است!
از آن خبرھای »وﯾـژه« اﯾـن کـه از دﯾـروز »اس .ام .اس«.
ھا راه افتاده اند و ھمه ی وبساﯾتھا تو اﯾران باز ميـشوند و دﯾگـر
نيازی به فيلترشکن نيست ،چـون شـرکت مـادری کـه بـه اﯾـران
سروﯾس اﯾنترنت ميدھد و اتفاقا ھندی است ،حکومـت را تھدﯾـد
به قطع کل سيـستم اﯾنترنـت در اﯾـران کـرده کـه بـرای حکومـت
خيلی خطرناک است.
فشارھای بين المللی دارند خودی نشان ميدھند .بعد از
دستگيری پرسنل سفارت انگلـستان ،کـشورھای عـضو اتحادﯾـه
ی اروپـا ميخواھنـد »فراخوانــدن« سفراشـان را از اﯾـران بررســی
کنند ،درسـت مثـل سـال  ١٣٧٥و پـس از دادگـاه ميکونـوس کـه
البته بعدش اﯾن خاتمی بيمزه آمد و ھمه را ماستمالی کرد و تـا
حاال دوازده سال به عمر اﯾن حکومت اضافه شده اسـت .ببينـيم
اﯾن مالی جادوگر اﯾن بار چه خاکی به چشممان ميپاشد؟!
در ضـــمن در خبـــر اســـت کـــه نيروھـــای وﯾـــژه و لبـــاس
شخــصيھا و پاســدارھا و بــسيجيھا مدتھاســت نتوانــسته انــد
بخوابند .شـب ھـم کـه ميخواھنـد کپـه ی مرگـشان را بگذارنـد،
صدای »ﷲ اکبر« از روی پشت بامھای مردم نميگذارد.
خــانم مرکــل صــدراعظم آلمــان ١٧کــه در پارلمــان آلمــان
صحبت ميکرد ،امروز دوم ژوئيه گفت» :به خوبی بياد دارم قبل از
فروپاشی دﯾوار برلين در آلمان شرقی ،بسيار مھم بود که مـردم
در سراســر جھــان بداننــد کــه تــا چــه حــد زنــدانی در زنــدانھای
حکومـت اشـتازی وجـود دارد ...مقامـات اﯾـران بـه وﯾـژه در عـصر
16
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٣٠

ارتباطـات مـدرن باﯾــد بداننـد کــه مــا از تمـامی توانمــان اســتفاده
خواھيم کـرد ،تـا بـه کـسانی کـه در جرﯾـان ناآراميھـای اخيـر در
اﯾــران دســتگير شــده انــد ،اﯾــن اطمينــان را بــدھيم کــه آنھــا را
فراموش نکرده اﯾم«.
خبر جالبی است .در ضمن دارﯾوش اقبـالی خواننـده کـه
ليست امضای  ٨٠٠٠نفـره ای بـرای محکـوم کـردن خـشونت در
اﯾن روزھا تنظيم کرده و به سازمان ملل فرستاده ]من ھم امـضا
کردم[ قرار است کنسرتی از  ١٨٠ھنرمند اﯾرانـی بـرای اعتـراض
به حکومت اسالمی راه بياندازد.
]نميدانم چرا اﯾن برنامه برگزار نشد[.
١٨

ساﯾت اﯾنترنتی شبکه ی تلوﯾزﯾـونی عـرب زبـان العـالم
نوشته است که دفـاتر اﯾـن شـبکه ی خبـری در عمـان ،پاﯾتخـت
اردن ،به دسـتور وزارت اطـالع رسـانی اﯾـن کـشور بـسته شـده
است .العالم ھمچنين از دستور دولـت اردن بـرای بـسته شـدن
دفاتر شبکه ی تلوﯾزﯾونی انگليسی زبان »پـرس .تـی .وی «.کـه
آنھــم متعلــق بــه دولــت جمھــوری اســالمی اســت ،خبــر داد.
براساس اﯾن گـزارش ،مقامـات دولـت اردن »مجوزھـای« اﯾـن دو
شبکه ی تلوﯾزﯾونی را لغو و فعاليـت آنھـا در عمـان را منـع کـرده
اند .ﯾک کارمنـد انگليـسی »پـرس .تـی .وی «.ھـم بـه دليـل آن
چيزی کـه آن را پوشـش نـدادن درسـت اخبـار اﯾـران دانـست ،از
»پرس .تی .وی «.استعفا داد و اﯾـن کانـال حکومـت اسـالمی را
رسوا کرد.
 ٣ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/دوازدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيستم[
ﯾواش ﯾواش دارد فاصله ی بين خواستھای جوانان و زنان
اﯾرانی با اﯾن بابا »ميرحسين موسوی« نماﯾان ميشود .موسـوی
از اﯾرانيان خواسته است که از اﯾن گروھھا اجتناب کنند ،چون به
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٣١

نظـــرش »واجـــب االجتنـــاب ھـــستند«١٩؛ ســـلطنت طلبھـــا،
کمونيستھا و مجاھدﯾن! خود حکومت ھم در داخـل اعـالم کـرده
است که شلوغيھا زﯾر سر سلطنت طلبھا و بھاﯾيھا و مجاھـدﯾن
است .به نظر موسوی ھمه چيز باﯾد در چـارچوب ھمـين »نظـام
مقــدس اســالمی« حــل و فــصل شــود ،چــون اﯾــن جرﯾانھــای
سرنگونی طلب »اخ« ھستند.
اﯾن که کم کم »ابر و باد و مه و خورشـيد و فلـک« آمـاده
ميشوند که اﯾرانيان به آزادی ،به صلح ،به امنيت اجتماعی و بـه
رفاه دست پيدا کنند ،جالـب اسـت ،منتھـا باﯾـد بھـای آن را ھـم
پرداخت .اﯾنھا تجربـه ی دوران شـاه را دارنـد و بـه اﯾـن زودﯾھـا وا
نميدھنـــد .از ســـوﯾی محکوميتھـــای جھـــانی ســـران حکومـــت
اسالمی است و از سوﯾی ھم خواست اساسی اﯾرانيان کـه بـا
خواست امثال موسوی و موسـوی چيھـا  ١٨٠درجـه زاوﯾـه دارد.
من اﯾن روزھا زن بارداری را ميمانم که ھر روز جنيـنم در زھـدانم
بزرگتر ميشود و ھر روز و ھر روز تولدش نزدﯾک تر...
اما »وزﯾر پيشين دادگستری کانادا در نشـست شـورای
ھماھنگی سازمانھای غيردولتی آلمان خواستار ممنوعيت سفر
خـارجی بـرای محمـود احمـدی نـژاد و محاکمـه ی وی در دﯾـوان
عالی بينالمللی شد .وی برخـورد بـا احمـدی نـژاد را وظيفـه ی
کشورھای دمـوکرات دانـست .پروفـسور »اﯾـروﯾن کـوتلر« ٢٠وزﯾـر
دادگستری پيـشين و نماﯾنـده ی فعلـی مجلـس کانـادا در جمـع
اعضای شورای ھماھنگی سازمانھای غيردولتـی گفـت» :بـرای
جلوگيری از کشتار مردم اﯾـران و مقابلـه بـا فرھنـگ نفرتـی کـه
احمدی نژاد ،دائما با فراخواندن به نابودی اسرائيل رواج ميدھـد،
باﯾد به صورت جدی اقدام کرد«.
و در خبری دﯾگر در ھمين رابطه ،ھمين امروز ،زﯾر عنـوان
احتمــال ممنوعيــت ورود مقامھــای] ...حکومــت اســالمی[ بــه
کــشورھای اروپــاﯾی »اتحادﯾــه ی اروپــا در واکــنش بــه ســرکوبی
خشونت بار معترضان توسط دولـت اﯾـران و ھمچنـين دسـتگيری
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٣٢

کارمندان سفارت برﯾتانيا در تھران ،ممنوعيت صدور روادﯾـد بـرای
٢١
کارمندان عالی رتبه ی دولت اﯾران را بررسی ميکند«.
خبر جالب دﯾگر اﯾن که ممدعليـشاه فعلـی ]سـيد علـی
خامنه ای[ پس از به توپ بستن مجلس و کـشتن آزادﯾخواھـان،
در صدد است تا ستارخان و باقرخان نرسيده اند ،فرار کند و برود
روسيه .باور کنيد ،خبر موثق است و اروپـا بـه روسـيه بـرای اﯾـن
آماده سازی اخطار داده است .حتی ھليکـوپتری ھـم بـرای اﯾـن
»فــرار تارﯾخــساز صــلح و آزادی« آمــاده کــرده انــد ،ﯾعنــی ھمــين
روسھای بی ھمه چيز ،ھمه ی اسـباب تمـدن را در اختيـار اﯾـن
جانی و ھمکارانش گذاشته اند .خامنه ای ھـم ھـر روز ميـرود و
بنزﯾن و سيستم اﯾمنی اﯾن ھليکوپتر را شخصا چک ميکند .بـاور
نميکنيد؟ بعد خواھيد دﯾد!
٢٢
از ھمه جالب تـر٢٧» :کـشور عـضو اتحادﯾـه ی اروپـا در
بروکسل پاﯾتخت بلژﯾک امروز جمعه  ١٢تيرمـاه ]سـوم ژوئيـه[ در
اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت برﯾتانيا در تھـران سـفرای
اﯾران در کشورھاشان را احضار کردند«.
داســـــتان روز بـــــه روز ھيجـــــان انگيزتـــــر ميـــــشود.
»اکونوميست« ھـم درشـماره ی چھـارم ژوئيـه ی خـود پيـروزی
٢٣
احمدی نژاد در انتخابات دھم را توخالی ارزﯾابی کرد.
بـــر اســـاس گـــزارش تلوﯾزﯾـــون واشـــينگتن» :٢٤ســـردار
اسـماعيل احمــدی مقـدم فرمانــده ی نيـروی انتظــامی امــروز در
حاشـــيه ی نشـــست تخصـــصی روســـای پلـــيس راھنمـــاﯾی و
رانندگی ناجا اعالم کرد که در جرﯾان اغتـشاشھا و اعتراضـھا بـه
اعالم نتاﯾج آرای انتخابات رﯾاست جمھـوری ،ھـزار و [١٠٣٢] ٣٢
نفر توسط پليس دستگير شده اند«.
وی افزود» :در اغتشاشات اخير  ٢٠تن كشته شـده انـد
كه ماموران ناجا در بين كشته شدگان نبوده اند«.
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٣٣

برای مقاﯾـسه ای بـين دولـت دھـم حکومـت اسـالمی و
دولت اميرکبير بد نيست رفتار اميرکبير را با مردمش بخوانيم:
»سال ١٢۶۴قمرى نخستين برنامه ى دولـت اﯾـران بـراى
واکسن زدن به فرمان اميرکبير آغاز شد .در آن برنامه ،کودکـان و
نوجوانان اﯾرانى را آبله کوبى ميکردند .امـا چنـد روز پـس از آغـاز
آبلــه کــوبى بــه اميرکبيــر خبــر دادنــد کــه مــردم از روى ناآگــاھى
نميخواھنـد واکـسن بزننـد .بـه وﯾـژه کـه چنـد تـن از فالگيرھـا و
دعانوﯾسھا در شھر شـاﯾع کـرده انـد کـه واکـسن زدن باعـث راه
ﯾافتن »جن« به خونشان ميشود .ھنگامى کـه خبـر رسـيد پـنج
نفر به علت ابتال به بيمـارى آبلـه جـان باختـه انـد ،اميـر بيـدرنگ
فرمان داد ھرکسى حاضر نشود آبله بکوبد ،باﯾد پنج تومان ]پـنج
تومـان آن زمـان ﯾعنـی  ٥٠٠ھزارتومـان حـاال[ بـه صـندوق دولـت
جرﯾمه بپردازد .او تصور ميکرد که با اﯾن فرمان ھمه ی مردم آبله
ميکوبند .اما نفوذ سخن دعانوﯾـسھا و نـادانى مـردم بـيش از آن
بود که فرمان امير را بپذﯾرند .شمارى که پول کافى داشتند ،پنج
تومــان را پرداختنــد و از آبلــه کــوبى ســرباز زدنــد .شــمارى دﯾگــر
ھنگام مراجعه ی مأموران در آب انبارھا پنھان شدند ،ﯾـا از شـھر
بيرون رفتند .روز بيست و ھشتم مـاه ربيـع االول بـه اميـر اطـالع
دادند که در ھمه ى شـھر تھـران و روسـتاھاى پيرامـون آن فقـط
سﯩيصد و سى نفر آبله کوبيده اند .در ھمان روز پاره دوزى را که
فرزندش از بيمارى آبله مرده بود ،به نزد او آوردند .امير به جـسد
کودک نگرﯾست و آنگاه گفت» :ما که براى نجات بچه ھاتان آبلـه
کوب فرستادﯾم«.
»پيرمرد با اندوه فراوان گفت» :حضرت امير به مـن گفتـه
اند کـه اگـر بچـه را آبلـه بکـوبيم ،جـن زده ميـشود «.اميـر فرﯾـاد
کشيد:
»واى از جھل و نادانى ،حال ،گذشته از اﯾنکـه فرزنـدت را
از دست داده اى ،باﯾد پنج تومان ھم جرﯾمه بدھی!« پيرمـرد بـا
التماس گفت» :باور کنيـد کـه ھـيچ نـدارم «.اميرکبيـر دسـت در
جيــب خــود کــرد و پــنج تومــان بــه او داد و ســپس گفــت» :حکــم
برنميگردد ،اﯾن پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز!«

٣٤

»چند دقيقه ی دﯾگر بقـالى را آوردنـد کـه فرزنـد او نيـز از
آبله مرده بود .اﯾن بار اميرکبيـر دﯾگـر نتوانـست تحمـل کنـد .روى
صندلى نشست و بـا حـالى زار شـروع بـه گرﯾـستن کـرد .در آن
ھنگام ميرزا آقاخان وارد شـد .او در کمتـر زمـانى اميرکبيـر را در
حال گرﯾستن دﯾده بود .علت را پرسيد و مالزمان امير گفتنـد کـه
دو کودک شـيرخوار پـاره دوز و بقـالى از بيمـارى آبلـه مـرده انـد.
ميرزا آقاخان با شـگفتی گفـت» :عجـب ،مـن تـصور ميکـردم کـه
ميرزا احمدخان ،پسر امير مرده است که او اﯾن چنين ھاى ھاى
ميگرﯾد «.سپس به امير نزدﯾک شد و گفت» :گرﯾـستن ،آن ھـم
به اﯾنگونه براى دو بچه ى شيرخوار بقال و چقـال در شـأن شـما
نيست!«
»امير سربرداشت و با خشم به او نگرﯾست ،آنچنـان کـه
ميرزا آقاخان از ترس بـر خـود لرزﯾـد .اميـر اشـکش را پـاک کـرد و
گفت:
»خاموش باش ،تا زمانى که ما سرپرسـتى اﯾـن ملـت را
بر عھده دارﯾم ،مسئول مرگشان ھم ما ھستيم «.ميرزا آقاخـان
آھسته گفت» :ولى اﯾنان خود در اثر جھـل آبلـه نکوبيـده انـد«.
امير با صداى رسا گفت:
»و مــسئول جھلــشان ھــم مــا ھــستيم .اگــر مــا در ھــر
روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازﯾم و کتابخانه اﯾجاد کنيم،
دعانوﯾــسھا بساطــشان را جمــع ميکننــد .تمــام اﯾرانيھــا اوالد
حقيقى من ھستند و من از اﯾن ميگرﯾم که چـرا اﯾـن مـردم باﯾـد
اﯾن قدر جاھل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند!«
حيف شد که اﯾن مرد به دست ناصـرالدﯾن شـاه قاجـار و
به تحرﯾک آخوندھا و مادر شاه ،مھد عليا ،در حمام فـين کاشـان
کشته شد؛ اما واقعيت اﯾن اسـت کـه اميرکبيـر ھـم از آن سـنخ
»روشنفکران«ی بود که کلی خرابکاری بار آورد .کشتار بابيھـا بـا
دستور خود اميرکبيـر بـه آن طـرز فجيـع انجـام شـد .تارﯾخنگـاری
نميکنم ،فقط رفرانس ميدھم که اميرکبير ھم بـا ھمـه ی اﯾـران
دوستی و انسان دوستی اش ،در عداد روشنفکران و طرفـداران
مدرنيته نبود ،ھرچند که در اﯾن راستا ناپرھيزﯾھـاﯾی کـرد و جـان
نازنينش را ھم در ھمين راه از دست داد.

٣٥

باﯾد تاکيـد کـنم کـه بازداشـتھا و اعـدامھا و شـکنجه ھـا
ادامه دارد .از منابع تا حاال تائيد نشده شنيده ام که تا دﯾـروز نـه
نفر را اعدام کرده اند .در اعتراضات شھر مـشھد ٢٥ھـم دسـت
کــم ســه تــن کــشته و بــيش از  ٢٠٠تــن زخمــی شــده انــد .دو
٢٦
دانشجوی دﯾگر دانشگاه صنعتی بابل ھم بازداشت شده اند.
 ٤ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/سيزدھم تيرمـاه ] ١٣٨٨روز بيـست
و ﯾکم[
عجيب است .رادﯾو/تلوﯾزﯾون »بی .بی .سـی «.فارسـی
که داد و ھوارش دنيا را برداشته بود ،حـاال تقرﯾبـا سـاکت شـده
است .دﯾگر از آن ھمـه برنامـه ھـای وﯾـژه در رابطـه بـا انتخابـات
اﯾران خبری نيست .گوﯾا سنبه ی حکومت اسـالمی پـرزور بـوده
است .حاال بيشتر وقت برنامه ی تلوﯾزﯾـونی فارسيـشان مـارش
پخــش ميکننــد و چنــد خبــر تکــراری تاﯾــپ کــرده را نــشان مــردم
ميدھند .پيش از اﯾن از بس باصـطالح گفتگـو راه ميانداختنـد ،آن
ھم با اﯾن فسيلھای دوم خردادی ،آدم دلش آشوب ميشد.
دوستی معتقد است که بودجه ی »بی .بی .سـی «.را
دولت اردن قطـع کـرده اسـت .بـه نظـر او »بـی .بـی .سـی «.از
ھمان دوران رضا شاه ھم از بودجه ی دولتی اسـتفاده نميکـرد،
تا مجبور به پاسخگوﯾی در برابر دولت و مردم انگلـستان نباشـد.
پای خودش!
٢٧
منصور امان نوشته است:
»ھيچ نمک پرورده ی دﯾگری با اﯾن ميزان از حماقت و بـه
اﯾن سرعت نميتوانـست دﯾرکھـای سـست مـشروعيت دﯾنـی و
قــانونی »خيمــه ی نظــام« را آنگونــه کــه »آﯾــت ﷲ خامنــه ای«
کـشيد ،بـر سـر سـاکنانش آوار کنـد ...کـسانی باﯾـد آنتنھاشـان
تنظيم شود که پس از بی پاﯾه از آب درآمدن قـول ...خامنـه ای و
ســوگُليھای نظــامی/امنيتــی اش مبنــی بــر »جمــع کــردن چنــد
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٣٦

ساعته«ی اعتراضھا و فيصله دادن به موضوع ،بـه تـدرﯾج حـرارت
سوزنده ی زﯾر نشيمنگاھھای خود را تحمل ناپذﯾرتر مييابنـد .نـه
فقـــط مالھـــای پـــر نفـــوذ قـــم ،بلکـــه دســـته ای از ھمرﯾـــشان
»اصولگرا« نيز با نـاآرامی در حـال جابجـاﯾی روی صـندليھای داغ
شده ای ھستند که »نظام« به آنھا تعارف کرده است«...
اﯾن روزھا آھنگھای اعتراضی خوانندگان دنيـا در اعتـراض
به سرکوبی و کشتار در درون کشور زﯾاد شده است .به وﯾژه آن
آھنگ دل انگيز اندی و دن بن جوی به نام »با من باش«] stand
 [by meکه کلی سرو صدا راه انداخته است .گروه »ﯾو تـو« ھـم
در کنسرتی آھنگی خوانده اند؛ آھنگـی کـه گوﯾـا بيـست سـال
پيش برای معترضين اﯾرلندی خوانـده بودنـد ،حـاال مـتن فارسـی
ھمان آھنگ را اﯾن گروه در صفحه ی پشت سرشان روی زمينـه
ی سبز در کنسرتشان نماﯾش داده اند؛ بـه نـوعی ھمـدردی بـا
مردم اﯾران ،و در دست کم دو کنسرت با چراغھای سبز...
و از ھمــه جالــب تــر خبــر تميــز کــردن منطقــه از طالبــان
است ۴٠٠٠ .تن از نيروھای وﯾژه ی امرﯾکا وارد افغانستان شـده
اند ،تا کار »طالبان و القاعده« را تمام کنند .به نظرم اﯾن کار آغاز
تميــز کــردن پيرامــون اﯾــران اســت بــرای »پــروژه ی ســرنگونی
حکومت اسالمی«.
خبر دﯾگری ھم بود که در لبنان ﯾـک دسـتگيری گـسترده
از سران نظام لبنان راه افتاده ،بـه اتھـام ھمکـاری و جاسوسـی
برای اسرائيل ،ولی در واقع دسـتگير شـدگان کـسانی ھـستند
که وفادار به سورﯾه و در نھاﯾت اﯾران ھستند .اﯾـن ھـم پـروژه ی
تميزسازی آنطرف کشور.
»بر اساس گزارش جمعـه  ٢٠٠٩/٧/٣شـبكه ی مـاھواره
اى »العربيه« ٢٨سرلشکر حـسن فيروزآبـادی ،رئـيس سـتاد کـل
نيروھای مسلح جمھـورى اسـالمى در ﯾـك اقـدام كـم سـابقه،
مــذاکره بــا اتحادﯾــه ی اروپــا در مــورد برنامــه ی اتمــى را بــه
عــذرخواھی اﯾــن اتحادﯾــه در مــورد آنچــه وی »انتقــاد از نحــوه ى
برگزارى انتخابات رﯾاست جمھورى اﯾران« خواند ،مشروط کرد«.
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ھمچنــين واشــنگتن پــست در گزارشــی ٢٩در رابطــه بــا
تقلــب در انتخابــات و رای خوانيھــا مقالــه ی مفــصلی دارد کــه
چکيده اش اﯾن که:
»...ھفـده درصــد رقـم عــدد ﯾکــان صـندوقھا در آمــار ارائــه
شـــده از وزارت کـــشور ھفـــت اســـت ،کـــه اﯾـــن از نظـــر توزﯾـــع
آماری/تصادفی کمی عجيـب اسـت .ﯾـا اﯾنکـه چھـار درصـد رقـم
ﯾکانھا پنج است «...و مچ گيرﯾھای جھانی از اﯾن تقلب بـامزه ی
باند خامنه ای/احمدی نژاد!
 ۵ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/چھاردھم تيرمـاه ] ١٣٨٨روز بيـست
و دوم[
در وبالگ مالحسنی ٣٠نوشـته انـد کـه ...» :آن دسـته از
ھموطنان عزﯾزی که دارای تابعيت دوگانه ھـستند و قـصد سـفر
به اﯾران را دارند ...ممکن است به محض ورودتان به اﯾران ،شما
را بــه بھانــه ھــای الکــی دســتگير کننــد و بــه عبــارت صــحيح تــر
گروگان بگيرند ...ھمين که پاسپورت کشوری خـارجی را داشـته
باشيد ،بھترﯾن دليل برای گير افتـادن شماسـت] ...دلـيلش اﯾـن
که[ دولت انگليس مبلغ ﯾک ميليـارد پونـد ]معـادل ﯾـک ميليـارد و
ششصد ميليون دالر امرﯾکاﯾی[ را که ظـاھرا در حـساب مجتبـی
خامنــه ای بــوده ،ضــبط کــرده ...خامنــه ای حــسابی عــصبانی
شده«...
از ما گفتن! وکانستان امسال ماليد وﷲ!!!
اشاره است به اﯾن که بانکی در انگستان از حساب ﯾـک
ميليارد پوندی مجتبی خامنه ای پرده برداشت.
»استاد جعفـر برواﯾـه اسـتاد دانـشگاه چمـران اھـواز ٣١و
دانشجوی مقطـع دکتـرای دانـشگاه تھـران کـه بـرای شـرکت در
http://www.washingtonpost.com/wp- - 29
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امتحانات به تھران رفته بود ،ھفته ی گذشته در تظاھرات ميـدان
بھارسـتان  ...از ناحيــه ی ســرمورد اصـابت گلولــه قــرار گرفــت و
پــيش از انتقـال بــه بيمارســتان درگذشــت «...بــرای اﯾــن اســتاد
دانــشگاه متاســفم ،درســت مثــل ھمــه ی قربانيــان حکومــت
اسالمی!
موضوعی است که ھی ﯾادم ميرود بنوﯾسم و آن اﯾن که
در انتخابات رﯾاست جمھوری نيکال سرکوزی بـه گونـه ای عمـل
شــد کــه جرﯾانھــای چــپ کــال مــات شــده و تقرﯾبــا از گردونــه ی
سياسی فرانسه بيرون فرستاده شدند .علتش اﯾن بود که تيم
تبليغی نيکال سرکوزی توانست به ملت فرانسه نشان دھـد کـه
با اﯾن کـه کمونيـستھا افـراد فـداکاری ]![ بـوده و ھـستند ،ولـی
خيلی بـاھوش نيـستند و اﯾـده ھاشـان قـدﯾمی اسـت و از اﯾـن
حرفھا که ما ھم در مورد سياسی کارانمان ميزنيم .جالب اﯾنکـه
پس از اﯾن داستان ،کمونيستھا در فرانـسه توانـستند تنھـا سـه
کرسی را در مجلس اشغال کنند .اﯾنطور که معلوم اسـت تعـداد
نه دسـته و گـروه کمونيـستھای فرانـسه ھـم آب رفتـه و بـه دو
دسته ﯾا حزب رسيده است.
جالب تر اﯾن که ھمين چپھای فرانسه که ميخواستند بـا
حفــظ مواضــع »ضــد امپرﯾاليــستی« شــان بــه نــوعی از حاکمــان
تھران و حکومت کودتا دفاع کنند ،ترﯾبونی برای طرح نظرﯾاتـشان
نيافتند .انگار مطبوعات و مردم فرانـسه ھـم بـه دليـل رفتارھـای
پيشينشان؛ مثال دفاع از خمينی در جرﯾان افتضاح تارﯾخی سـال
 ٥٧اﯾران ،دﯾگر وقعی به اﯾشان نميگذارند.
نميدانم چرا دولت کودتا برای راحت شدن از دست »سر
جنــبش ســبز« اﯾــن بابــا ميرحــسين موســوی را ســر بــه نيــست
نميکنند؟ نه اﯾن کـه خوشـم بياﯾـد کـسی را بکـشند ،دلـيلش را
نميدانم .شـاﯾد بـه نظرشـان ھنـوز سـر اعتراضـھا در درون نظـام
است و اگر اﯾن سر زده شود ،سر جنبش بـه بيـرون از حاکميـت
رخت خواھد کشيد و کليـت نظـام را زﯾـر عالمـت سـوال خواھـد
برد .پس البد تاکيدھای ميرحـسين موسـوی بـرای »پاکـسازی«
صف اعتراضـات خـارج از کـشور از گروھھـای »واجـب االجتنـاب«
ھمين اسـت .جالـب اﯾـن کـه اﯾـن تـوده اﯾھـا و اصـالحاتچيھا کـه

٣٩

روزھای انتخابـات و ھفتـه ی اول پـس از انتخابـات وھـم برشـان
داشته بود که ھمه ی مردم با آنھا ھستند ،کم کم ميبيننـد کـه
صفوفشان دارد واقعا پاکسازی ميشود.
خبــر دﯾگــر اﯾــن کــه دﯾــروز ھمزمــان بيــست نفــر را اعــدام
کردند؛ برای نسق گيری.
اﯾن روزھا ھمچنان اسـناد تـازه ای در رابطـه بـا تقلـب در
انتخابــات رو ميــشود .دنيــا ھــم دســتش را از پــشت حکومــت
برداشــته اســت .دﯾــروز کــره ی شــمالی کلــی موشــک اتمــی
آزماﯾش کرد .٣٢چند روز پيش ھم اوباما ٣٣گفت که اﯾران اتمـی را
تحمل نميکند .دارد روز به روز جالبتر ميشود.
ھمــان روزھــای اول پــس از »کودتــا«ی  ٢٢خــرداد ١٣٨٨
احمــدی نــژاد در باصــطالح جــشن خيابــانی پيــروزی اش مــردم
معترض را »خس و خاشاک«٣٤خواند .در ھمين زمينه کلی شعر
و شعار و نوشته آفرﯾده شـد کـه برخيـشان واقعـا جالـب بودنـد؛
اراذل و اوبـــاش و مـــزدور خـــارجی و خـــس و خاشـــاک خوانـــدن
معترضــين بــه اﯾــن تقلــب آشــکار انتخابــاتی ،تــاکنون گرھــی از
کودتاچيان باز نکرده است .دستگيرﯾھا و اعدامھا ھـم ھمينطـور؛
البته چون حکومت در ھمه ی اﯾن سی سال کارش تقلب بـوده،
بــاورش نميــشد کــه چــون بقيــه ی کاندﯾــداھا ھــم »خــودی«
ھـــستند ،و ھمـــراه و ھمکـــار کليـــت نظـــام ،چنـــين مـــصيبتی
دامنگيرش شود .تظاھرکنندگان ھم با پالکاردھاﯾی که روی آنھـا
نوشته اند »حماسه ی خـس و خاشـاک« ﯾـا »خـس و خاشـاک
تــوﯾی ،دشــمن اﯾــن خــاک تــوﯾی« بــه صــحنه ميآﯾنــد .طفلکيھــا
حاکمان اسالمی!! عجب رودستی خوردندھا!
ﯾک موضوع جالب دﯾگر اﯾن که »اصالحاتچی«ھا حاال کـه
سھمشان را نداده اند ،مدعی شده اند کـه »جمھورﯾـت نظـام«
زﯾر عالمت سوال رفته ]ﯾا زﯾـر سـوال رفتـه[ بيچـاره ھـا؛ انگـار در
http://www.bbc.co.uk/persian/world/2009/07/090704_an_missile_nkorea.shtml - 32
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اﯾن سی سال جمھورﯾتی در کار بود ،با اﯾن قـانون اساسيـشان
بــر مبنــای والﯾــت مطلقــه ی فقيــه و »صــغير« قلمــداد کــردن
شھروندان اﯾرانی...
»بــه گـــزارش خبرنگــار »تابنـــاک« گزارشــگر نـــشرﯾه ی
»نيوزوﯾک« در اﯾران به دليل موارد اتھامی ای که پس از جرﯾانات
اخير متوجه او شده ،در آستانه ی محاکمه قرار گرفته است .بنـا
بر اﯾن گزارش »صالح نيكبخت« وكيل »مازﯾار بھاری« »گزارشـگر
و خبرنگــار نيوزوﯾــك در تھــران« در گفتگــو بــا خبرگــزاری فرانــسه
گفت:
»موكل من به جرم آشوب و اقـدام عليـه امنيـت ملـی در
آســتانه ی محاكمــه اســت« .وی افــزود» :بــيش ازاﯾــن نميتــوانم
اطالعاتی بـدھم ،زﯾـرا مـدعی العمـوم از پـذﯾرش مـن خـودداری
٣٥
ميکند«.
ﯾکی از وبالگ نوﯾسھای داخل کشور ميپرسيد:
»چرا غربيھا به نقـض حقـوق بـشر در کـشورھای عربـی
اعتـراض نميکننـد؟« گفـتم» :بـرای اﯾـن کـه مـردم اﯾـن کــشورھا
خواھـان دموکراســی و آزادی نيــستند .شـما ھــم اگــر ســاکت و
منفعـل شـوﯾد ،کـسی بـه دادتـان نميرسـد .دولتھـای غربـی بــر
اساس منافعشان رفتار ميکنند .در دولت بوش خبرنگاری از خانم
راﯾس وزﯾر خارجه ی آن دوران پرسيد:
»چرا امرﯾکا به نقض حقوق بشر در کشور ليبی اعتـراض
نميکند؟« خانم راﯾس پاسخ داد که» :ما بر اساس منافع مليمان
عمل ميکنيم«.
بــرای اﯾــن جــوان نــازنين نوشــتم» :اگــر کوتــاه بياﯾيــد،
سرنوشتتان ھمان خواھد بود که تا حاال بوده .اگر اعتراض کنيـد،
حقــی براﯾتــان بــه رســميت ميــشناسند ،واال ھمچنــان دولتھــای
غربی براساس منافع مليشان عمل خواھند کـرد .باﯾـد بکوشـيد
زاوﯾــه ی منــافع ملــی اﯾــن دولتھــا را عــوض کنيــد؛ بــا بودنتــان در
صحنه« ...
35
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و جوان که» :دارﯾم برای  ١٨تيرمـاه آمـاده ميـشوﯾم «.آخ
نازنينــان مــن؛ کــه ھرکــدامتان ممکــن اســت پــس از آن روز دﯾگــر
نباشيد...
اﯾن ھـم چـشمه ای دﯾگـر از شـکوفاﯾی ]![ اﯾـران اجبـارا
اســالمی شــده» :بعــداز ظھــر شــنبه  ٣٠خــرداد  ١٣٨٨از طرﯾــق
متــرو آزادی خــودم را بــه خيابــان آزادی رســاندم .در داخــل متــرو
ازدحام بقدری زﯾاد بود که برای بيرون آمدن حدود بيـست دقيقـه
وقت تلف شد .ﯾکی از خروجيھای مترو مسدود شده بود و مردم
در پشت در مترو شعار »مرگ بر دﯾکتاتور« سر ميدادند ،تا اﯾنکـه
عاقبت از مترو خارج شدم .ساعت حـدودا پـنج بعـد از ظھـر بـود.
خيابانھا مملو از نيروھای گارد و بسيجی و لباس شخـصی بـود.
تعدادشان بسيار زﯾاد بود و ھمگی لباسـھای ضـد گلولـه بـه تـن
داشتند .از پيـاده رو در کنـار مـردم شـروع بـه حرکـت بـه سـمت
ميــدان آزادی کــردم .حــضور مــردان و زنــان در کنــار ھــم توصــيف
ناکردنی بود .نيروھای گارد وﯾژه از ھرطـرف و از ھرجـا در مقابـل
مردم بيدفاع قرار داشتند .سر تمام کوچه ھا نيروھـای انتظـامی
اﯾستاده بودند و موتور سواران بسيجی دسـته دسـته از خيابـان
آزادی ميگذشتند و »حيدر حيدر گوﯾان« باتومھای خودشان را بـه
سمت مردم نشانه ميگرفتند ،تا مـردم را بترسـانند .در ميـان مـا
ماموران لبـاس شخـصی و آدم فـروش ھـم دﯾـده ميـشدند .آنھـا
فقط توپ و تانک به خيابان آزادی نياورده بودند .خيابانھای اطراف
را بسته بودند ،تا جمعيت به »آزادی« نرسـند .متـرو ھـم بـسته
شــد .مــردم در خيابانھــای فرعــی شــعار ميدادنــد و بــه ســمت
مــامورﯾن ســنگ ميپراندنــد .مــاموران ھــم بــه ھــيچکس رحــم
نميکردند و با انواع باتومھا از مردم پذﯾرائی ميکردند .گـاھی ھـم
به عابرﯾن پياده حمله ميکردند و آنھا را با کتک و فحش رکيک به
عقب ميراندند.
»سر ﯾکی از کوچه ھا اﯾستادﯾم و آماده شدﯾم تا مبـارزه
کنيم .نيروی انتظامی که در پشت جمعيت اﯾستاده بود ،از مردم
خواست که فقط شعار بدھيم و دﯾگر سنگ نيندازﯾم .بدﯾنوسيله
نشان دادند که بـا مـا ھـستند و کـاری بـا مـردم ندارنـد .ليـدرھا
شروع به شعار دادن کردند »نيروی انتظامی تشکر ،تشکر« و »
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مرگ بر دﯾکتاتور« ﯾا »دولتت خفتـه بـاد اھـرﯾمن ،خوابـت آشـفته
بــاد اھــرﯾمن« و»نترســيد ،نترســيد ،مــا ھمــه بــاھم ھــستيم« و
شعارھاﯾی دﯾگر...
»...تا اﯾنکه گارد زرھپوش به سمت ما حمله کرد و مردم
را به بـاد کتـک و فحـش گرفـت .دوبـاره بـه سـمت آزادی حرکـت
کــردﯾم کــه متوجــه شــدﯾم ســر و تــه خيابــان را بــسته انــد .از
خيابانھای فرعی ھم راھی نداشتيم .در ھمين لحظه متوجه ی
سربازی شدم که خود را از گارد وﯾـژه جـدا کـرده ،در پـشت ﯾـک
خودرو پليس برای مردم دست تکان ميداد و به ما روحيـه ميـداد.
دو دختری که در جلو من بودند ،شـعار ميدادنـد کـه چھـار نفـر از
مــامورﯾن گــارد بــه آنھــا حملــه کردنــد ،تــا بازداشتــشان کننــد و
کتکشان بزنند که سـرﯾع خـودم را بـه آنھـا رسـاندم و جلـو گـارد
اﯾستادم ،تا به دخترھای بيچـاره آسـيبی نرسـد .چنـدتاﯾی ھـم
باتوم خوردم ،اما دخترھا را فراری دادم.
»نيروھــای گــارد بــا دادن شــوک الکترﯾکــی مــرا گرفتنــد.
ناگھان متوجه شدم توسط ھشت نفـر ِتـا دنـدان مـسلح بـه دام
افتاده ام .ﯾکيشان گفت:
»اﯾن ليدرشونه ،ببرﯾدش تو ماشين!« وقتی به نيروھـای
گارد نگاه کردم ،ناخودآگاه به ﯾاد فيلم »پليس آھنـين« افتـادم بـا
لباســھاﯾی کــامال زرھپــوش .مردانــی کــه مــرا دوره کــرده بودنــد،
ھمگی لھجه ی خرم آبادی)لری( و ترکی داشتند .از طرف دﯾگـر
ميدانستم که بر روی ساختمانھا تک تيراندازان آماده ھستند ،تا
به سمت افراد بخصوصی شليک کنند .دﯾگر مقاومـت نکـردم ،تـا
توسط تک تيراندازان کـشته نـشوم .تـا ماشـين راه زﯾـادی بـود و
حاال من در چنگشان اسير بودم و آنھا تا جـاﯾی کـه ميتوانـستند
با باتومھاشان از من پذﯾرائی کردند ،اما کتکھا قابل تحمل بودند.
به سمت ماشين رفتم ،در ﯾک لحظه از فرصت اسـتفاده کـردم
و موبــاﯾلم را بــه داخــل ﯾــک تاکــسی کــه از کنــارم رد ميــشد،
انــداختم .دخترھــا از تــو پيــاده رو داد ميزدنــد» :ولــش کنيــد« و
نيروھای گارد را »ھو« ميکردند .ﯾکـی از گاردﯾھـا گفـت کـه مـن
خيلی پررو ھستم و باﯾد بيشتر کتک بخورم .اﯾن شد که تا تـوی
ماشين بـه پاھـام بـاتوم برقـی زدنـد .دﯾگـر پاھـام بـيحس شـده
بودند ،اما ھنوز سرپا بـودم و منتظـر فرصـتی تـا فـرار کـنم .حـاال
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دﯾگر دستانم را از پشت بسته بودند .ماشين را پر کرده بودنـد از
جوانھای معترض.
»ما را به داخل خودروﯾی بردنـد کـه دورتـا دورش محـصور
بود .آنجا ھم از کتک زدن دسـت برنميداشـتند و از البـالی ميلـه
ھا به ما شوک و باتوم فرو ميکردند .ماشين را روشن کردند و بـا
اسکورت مسلح به تيربار مـا را بـه پارکينـگ اداره ی راھنمـائی و
رانندگی نزدﯾک به محل بردند و پشت ماشينھا پياده مان کردند.
عده ی زﯾادی را گرفته بودند و تعداد زﯾادی مـامور مـسلح بـاالی
ســرمان بودنــد .ھــرکس پيــاده ميــشد ،باﯾــد از تونــل وحــشت رد
ميشد ،تا به محل مورد نظر آنھا ميرسيد .پس از خوردن کتکھای
زﯾاد به بچه ھای دﯾگر رسيدﯾم که از ساعت دو بعد از ظھر اسير
شــده و غــرق خــون بودنــد .ھــر کــس ســرش را بــاال ميگرفــت،
حسابی بـاتوم ميخـورد .دسـتور دادنـد رو بـه دﯾـوار زانـو بـزنيم و
سرمان را پائين بگيرﯾم! بوی گاز اشک آور خفه مان ميکرد .ﯾکـی
از دانــشجوھا کــه از ســر و چــشم و دھــانش خــون ميرﯾخــت ،در
کنـارم نشـسته بـود و نالـه ميکـرد .طفلـی بيمـاری انعقـاد خـون
داشت و ھيچ جوری خونش بند نميامد.
»ھمــه درب و داغــون بــودﯾم .ھنــوز از خيابانھــا صــدای
شليک گلوله ميامد .صدای جيغ و فرﯾاد زنھا را ميشنيدم .پـشت
سرم را دزدکی نگاه کردم ،آسمان پر از دود بـود و ھليکوپترھـای
نظامی باالی سرمان پرواز ميکردند .مـاموری کـه سـرباز بـود ،بـا
بچه ھا مھربانی ميکرد .او دستبند عده ای را شل کرد و به بچه
ھــا آب داد .بــه مــن گفــت کــه شــانس آورده ام ،چــون بعــد از مــا
بيست و دو نفر کشته شده اند .بعد از آزادی متوجه شدم »نـدا
آقا سلطان« ھم از ھمـين کـشته شـده ھـا بـوده اسـت .تـازه
چھل دقيقه از اسارتمان بيشتر نميگذشت و تا شب خيلی وقت
بود .ھوا داشت تارﯾک ميـشد و بـه تعـداد مـا اضـافه ميـشد .بـه
چشم خودم دﯾدم که مردی سالخورده را مامور گارد کتک ميزد.
پيرمرد گرﯾان فرﯾاد ميزد:
»پسرم منو نزن؛ آخه گرﯾه ام ميگيره ،وقتی ميبينم تو جـای نـوه
ام ھستی!«
»بسيجيھا به گردن بچه ھا در مقابل چشممان پارچه ی
سـبز رنـگ ميبـستند و در جيبـشان اعالميـه ی موسـوی و تکـه
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پارچه ھای سبز رنگ ميگذاشتند ،تا در بازجوئی گناھکـار اعـالم
شوند .حدود سـاعت ﯾـازده شـب مـا را بـه زﯾـرزمين بازداشـتگاه
بردند که در مسير ميباﯾد از تونل وحـشت ميگذشـتيم .دو طبقـه
راه پله ی آھنی و ﯾک داالن طوالنی را باﯾد با دستھای بـسته از
پـشت ،کتـک ميخـوردﯾم .در ھمـين مـسير ھمـه گونـه کتکمـان
ميزدند ،با باتوم برقی ،بـاتوم چـوبی ،بـاتوم تـسمه فلـزی ،کابـل
برق ،مشت و لگد تو سرو صورت...
»در ســلول مــا در حــدود صــد و ده نفــر کيــپ تــا کيــپ
نشسته بودند .مجبورمان کردند با دستھای بـسته زانـو بـزنيم و
پيشانيمان را به زمين بگذارﯾم .اکسيژن اتاق کـم بـود و بچـه ھـا
تشنه بودند .چند تا از ماموران با پوتينھاشان روی کمرھامـان راه
ميرفتنــد و فحاشــی ميکردنــد و بــا کابــل کلفــت و ســنگينی بــه
پــشتمان ميکوبيدنــد .بچــه ھــا را وادار ميکردنــد بگوﯾنــد مــادر و
خواھرھاشان فاحشه اند ٣٦«....چه بگوﯾم؟!
دﯾگر اﯾن که »محمود شاھرودی رئيس قوه ی قـضائيه ی
حکومت اسالمی با صدور بخشنامه ای از دادگاھھای اﯾن کشور
خواست که بـا »توسـعه ی روز افـزون شـبکه ھـای مـاھواره ای
مخالف نظام« به طور جـدی برخـورد کننـد« ٣٧.خـاک برسرشـان.
اﯾنطوری ميخواھند باز ھم حکومت کنند؟!
خبــر جالــب دﯾگــر اﯾــن کــه» :مجلــه سياســی تلوﯾزﯾــونی
»مونيتور« که از شبکه ی اول تلوﯾزﯾون آلمان پخـش ميـشود ،در
برنامه ی پنج شـنبه دوم ژوئيـه  ٢٠٠٩در گزارشـی تحـت عنـوان
»تکنيک پيشرفته و احمدی نژاد؛ کنترل تحت نام ساخت آلمـان«
نمونه ھائی از کمکھـای فنـی و تکنيکـی شـرکتھای آلمـانی بـه
جمھوری اسالمی را نام برده و ﯾـادآور شـده کـه رژﯾـم حـاکم بـر
اﯾران با کمک اﯾن کمکھا توانست به کنترل و سـرکوب اعتراضـات
بپردازد .برای نمونه به ارسال باتومھای شوک برقی اشـاره شـد
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که رژﯾم اسالمی حاکم بر اﯾران از آنھا ،ھم در خيابانھا و ھـم در
٣٨
شکنجه گاه ھا استفاده ميکند«...
فرمانده ی سپاه تھران ھم گفته که» :فتنه ی عظـيم بـا
کمترﯾن خسارت و تلفات خاتمه ﯾافت ٣٩«.کور خواندی سردار!
 ۶ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/پانزدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيـست و
سوم[
امـــروز »از اﯾـــران خبـــر ميرســـد کـــه مـــردم در اقـــدامی
ھماھنــگ ،ولــی خودجــوش و بــدون برنامــه رﯾــزی ،بــه رغــم راه
افتادن مجدد خدمات »اس .ام .اس «.از ارسال پيامک خـودداری
ميکنند .براسـاس گزارشـھای رسـيده ،اﯾـن اقـدام اعتراضـی بـه
حکومــت بــرای قطــع »اس .ام .اس «.ھــا و در پــی برگــزاری
انتخابـات رﯾاسـت جمھـوری اسـت .بـر اسـاس آمارھـای اعـالم
شده ،اﯾرانيان تا پيش از اﯾن ﯾکـی از بيـشترﯾن کـاربران اﯾـن نـوع
٤٠
خدمات ارتباطی در جھان محسوب ميشدند«.
سوئد ھم در ﯾکـی از اولـين اقـداماتش بـه عنـوان رئـيس
دوره ای جدﯾد اتحادﯾه ی اروپا روز ﯾکـشنبه ]دﯾـروز[ در بيانيـه ای
اعـدام بيـست قاچـاقچی مـواد مخـدر در اﯾـران را کـه روز جمعـه
اتفاق افتاد ،شدﯾدا محکوم کرد.
خبرگزاری جمھوری اسـالمی ،اﯾرنـا روز شـنبه تنھـا چنـد
روز پس از اعدام دوازده نفر در اﯾران ،از اعدام بيـست نفـر دﯾگـر،
از سی و پنج تا چھل و ھشت ساله در زندانی در کرج به جـرم
٤١
خرﯾد و فروش مواد مخدر خبر داد.
از سوﯾی »جو باﯾدن ،معاون رئيس جمھـوری آمرﯾکـا ،روز
ﯾکشنبه ] ۵ژوئيه[ به شبکه ی تلوﯾزﯾونی  ABCگفت:
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»اگر اسرائيل بر اﯾن اعتقاد است که به خـاطر برنامـه ی
اتمی اﯾران ﯾک ضـربه ی نظـامی ضـروری اسـت ،در اﯾـن صـورت
اﯾاالت متحده ی آمرﯾکا نميتواند به ﯾک کشور مستقل بگوﯾد ،چه
٤٢
کار باﯾد بکند«.
حکومت اسالمی در راستای سلب مسئوليتش در اﯾجاد
شراﯾط اﯾن شورش ھمگانی ]تقلب[ ميکوشد »گناه« را به گردن
دﯾگران بياندازد .در اﯾن راسـتا »عبـدالرحمن الراشـد مـدﯾر کانـال
العربيه با انتشار مقاله ای که روز ﯾکشنبه پنجم ژوئيه در روزنامه
ی الشرق االوسط چـاپ شـد ،ادعـای برخـی مـسئولين اﯾرانـی
مبنــی بــر دخالــت ﯾــک کــشور عــرب حــوزه ی خلــيج ]فــارس[ در
روﯾدادھای اﯾران پس از انتخابات رﯾاست جمھوری در اﯾن کـشور
را رد کرد.
عبدالرحمن الراشد نوشته است» :پـس از آنکـه رھبـری
تظاھرات زﯾر بار تھدﯾدات نرفت ،رژﯾم اﯾران متوسـل بـه شـيوه ی
کھنه ی تھيه ی اعترافات تلوﯾزﯾونی شد؛ اعترافاتی که متن آنھا
را زندانبانان نوشته اند .آنان زندانيان خـود را سـاعتھای متمـادی
مــورد بــازجوﯾی و ضــرب و شــتم قــرار ميدھنــد و تنھــا در صــورت
تسليم شدن به آنان اجازه ی خوردن و ﯾا آشاميدن و ﯾا خوابيـدن
را ميدھند ...مردم عادی اﯾران به خوبی ميدانند که ھيچ توطئه
ای در کار نيست ،بلکه مساله ناشی از اختالفات درون حاکميت
بر سـر نتـاﯾج انتخابـات اسـت؛ اختالفـاتی کـه در روز روشـن بـه
خيابانھـا و ميـدانھای شـھرھای بـزرگ کـشيده شـد] ،در واقــع[
کودتــاﯾی در نيمــه ھــای شــب صــورت نگرفتــه اســت .اختالفــات
درباره ی انتخابات ھمچون طوفانی در فنجان آغاز ،ولی به زودی
تبدﯾل به زمين لرزه ی شدﯾدی شد ،و درنتيجه ی ناتوانی رژﯾـم
برای برخورد داخلی با آن گسترش ﯾافت ،و از سـوی دﯾگـر نظـام
٤٣
نتوانست آن را به خارج منسوب کند«...
جدﯾدترﯾن خبر ھم سفر پرزﯾدنت اوبامـا ھمـين امـروز بـه
روسيه است .البد رفته است گوش اﯾن پوتين و رئيس جمھـوری
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٤٧

اش را بگيرد و با وعـده و وعيـدی وادارشـان کنـد دستـشان را از
پشت حکومت اسالمی بردارند .ببينيم چه ميشود؟
در حالی که بيش از چند سـاعت از ھـشدارھای خـشم
آلود و تھدﯾدآميز سيدعلی خامنه ای به دولتھای غربی نگذشته
بود ،نيکال سرکوزی به ھمراه ھمتـای برﯾتانيـائی خـود ]نخـست
وزﯾــر برﯾتانيــا[ در ﯾــک کنفــرانس خبــری در لنــدن ضــمن اعــالم
ھمبــستگی بــا دولــت انگلــستان ،ملــت اﯾــران را شاﯾــسته ی
رھبران بھتری  -از آنچه دارند  -دانست .چند سـاعت پـيش از آن
ســيدعلی خامنــه ای بــه دولتھــای غربــی ھــشدار داده بــود کــه
دخالت در اوضاع اﯾران موجب واکنشی شدﯾد خواھد شد.
»سيدعلی خامنه ای کـه امـروز عـده ای را بـه بھانـه ی
تولد علـی ابـن ابيطالـب بـه حـضور پذﯾرفتـه بـود ،طـی نطقـی...
مردمی را که برای رسيدن به حقوق خود به خيابانھا رﯾخته انـد،
اغتـشاشگرانی خوانـد کـه از بودجـه ی خـارجی تغذﯾـه ميکننـد.
خامنه ای گفت:
»اغتشاش گران ھمان عـده ی معـدودی ھـستند کـه از
بودجــه ی تــصوﯾب شــده ی برخــی دولتھــای غربــی اســتفاده
٤٤
ميکنند«.
اتحادﯾه ی رادﯾو و تلوﯾزﯾونھای اروپا ) (EBUھم نام صـدا و
سيمای اﯾران را از فھرست كشورھای شـركت كننـده در مجمـع
عمومی ساالنه اش كه در كپنھاگ دانمارك برگزار ميشود ،حذف
كرد.
ﯾــک نماﯾنــده ی مجلــس اســالمی ھــم اعــالم کــرد کــه
»تنھا« شش کـشور اروپـاﯾی موافقـت کـرده انـد در اعتـراض بـه
بازداشت کارمندان سفارت برﯾتانيا در تھران ،سفرای اﯾران را فرا
بخوانند ٤٥.بدبختھا!
خبر دﯾگر اﯾنکه قرﯾب سه ھفته است که بـرلين زﯾـر پـای
جوانــان اﯾرانــی ميلــرزد .٤٦ميبينيــد ،طنــاب دار دارد ســفت تــر
ميشود؟
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٤٨

مجلـــه ی ] [the-weekروی جلـــد اﯾـــن ھفتـــه اش را بـــا
کارﯾکاتوری از آخوند خامنه ای تزئين کرده که دارد بخار ميشود و
تيتر زده است:
»تبخير آخوندھا«!
دﯾگـــر اﯾنکـــه »در شـــيراز در حاليکـــه بـــسيجيھا و دﯾگـــر
نظاميــان ضــد شــورش ،تظــاھرات کننــدگان را کتــک ميــزده انــد،
کسی با وانتی پر از آب ميوه مياﯾد ،تا مثال دل و جگر بسيجيھا
را خنک کند .اما آب ميوه با مسھل مخلوط شده است .تـصورش
را بکنيد که نيم ساعت بعد اﯾـن دلقکھـا چطـور دﯾوانـه وار دنبـال
نزدﯾکترﯾن دستشوئی ميگشته اند .شخـصی کـه شـاھد مـاجرا
بوده ،ميگفت:
»اﯾن کار ،خنده دارترﯾن نوع مبارزه ی مدنی بود«.
اﯾن گزارش اگر درست ھم نباشد ،ميتواند الگوﯾی بـرای
مبارزات بعدی باشد ،مگرنه؟!
 ٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/شانزدھم تيرمـاه ] ١٣٨٨روز بيـست
و چھارم[
به بھانه ی آلودگی ھوا در حاليکه تمـام شـواھد حکاﯾـت
از برپـاﯾی تظـاھرات ،اعتـصاب و اعتـراض ھمگـانی دﯾگـری عليـه
کودتــای انتخابــاتی در ســالگرد شــبيخون ســال  ٧٨بــه خوابگــاه
٤٧
دانشگاه تھران داشت ،کودتاچيان اﯾران را تعطيل اعالم کردند!
وزارت امور خارجه ی کشور فرانسه عصر دوشنبه اعـالم
کرد که فرانسه در اﯾن مورد به تمام کشورھای اتحادﯾـه ی اروپـا
خبــر داده و خواســتار ھمبــستگی اﯾــن کــشورھا بــرای آزادی
شــھروند دســتگير شــده ی خــود در اﯾــران اســت .زن فرانــسوی
دستگير شده خانم کلوتيلد رﯾس است که در دانـشگاه اصـفھان
تدرﯾس ميکرده است .در ھمين رابطه دولت فرانسه سفير اﯾران
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٤٩

را فراخواند و از او خواست تا اﯾن شھروند فرانسوی ھرچه زودتـر
٤٨
آزاد شود.
در پی سفر ناگھـانی اوبامـا بـه روسـيه ]دﯾـروز[ روسـای
جمھوری آمرﯾکا و روسيه روز دوشـنبه ]ھمـان دﯾـروز[ در بـاره ی
کاستن از زرادخانه ھای ھسته ای دو کشور و ھمکـاری نزدﯾـک
٤٩
تر در جنگ با ترورﯾسم در افغانستان به توافق رسيدند.
ظاھرا به روسيه اولتيمـاتوم داده شـده کـه بـيش از اﯾـن
اجـازه نـدارد طالبـان و القاعـده را سـروﯾس نـسليحاتی بدھـد .و
خبر دﯾگر اﯾن که گروھی توانستند ساﯾت رجانيوز را ھک کنند.
اما »اخطار سازمان بھداشت جھانی«
آنفوالنزای آخوندی!
عامل بيماری :وﯾروس ،نوع سرسفيد و سرسياه
ميزان خطر :مسری و کشنده ،وﯾرانگرتر از حمله ی
اسکندر و اعراب و مغول
عالئم بيماری :خفقان ،سانسور ،حبس ،شکنجه ،اعدام،
سنگسار و ]تجاوز[
کشور محل ظھور :اﯾران
کشورھای آلوده :عراق ،لبنان ،غزه ،سودان ،افغانستان،
پاکستان ،عربستان،
مصر و...
رﯾخت شناسی وﯾروس :معموال فربه و پشمالو
ھستند ،اما رﯾخت کوسه ھم در بين آنھا وجود دارد.
ساختمان وﯾروس :اﯾن وﯾروسھا اشکال انحطاط ﯾافته ی
انگلھای داخل سلولی
ھستند.
ناقل بيماری :عنکبوت پا کوتاه استبداد
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4460730,00.html - 48
- 49
http://www.radiofarda.com/content/F11_USA_Russia_Summit_Nuclear_Warheads/177
0757.html

٥٠

دوران نھفتگی :اﯾن وﯾروس ساليان متوالی ،از ظھور
ادﯾان تاکنون ميتواند
نھفته بماند.
واکسيناسيون ،طرﯾق پيشگيری و پادزھر«...
روزنامه ی »گاردﯾن« ھـم گزارشـی در مـورد شـکنجه ی
٥٠
دستگيرشدگان اخير منتشر کرده است.
اﯾن روزھا دعوا سر پرچم اﯾران خيلـی بـاال گرفتـه اسـت.
اصالحاتچيھا و توده اﯾھا و ملی/منقليھا پرچم شير و خورشـيد را
پرچم »سلطنت طلبان« ميدانند.
مطلبی ٥١در ھمين زمينه ھست که کوتاه شده اش اﯾـن
است:
»نخستين اشاره در تارﯾخ اساطير اﯾران بـه وجـود پـرچم،
به قيام کاوه آھنگـر عليـه ظلـم و سـتم »آژی دھـاک« )ضـحاک(
برميگــردد .در آن ھنگــام کــاوه بــرای آنکــه مــردم را عليــه ضــحاک
بشوراند ،پيشبند چرمـی خـود را بـر سـر چـوبی کـرد و آنـرا بـاال
گرفــت ،تــا مــردم گــرد او جمــع شــدند .ســپس کــاخ فرمــانروای
خونخوار را درھـم کوبيـد و فرﯾـدون را بـر تخـت شـاھی نـشانيد.
فرﯾدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيـشبند کـاوه را بـا
دﯾباھای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و گوھر به آن افزودند،
آنــرا درفــش شــاھی خوانــد و بدﯾنــسان »درفــش کاوﯾــان« پدﯾــد
آمد...به استناد تارﯾخ تا پيش از حمله ی اعـراب بـه اﯾـران ،بـوﯾژه
در زمان ساسانيان و ھخامنشيان ،پرچم ملی و نظامی اﯾـران را
درفش کاوﯾان ميگفتند ...به ھنگام حمله ی اعـراب بـه اﯾـران ،در
جنگی کـه در اطـراف شـھر نھاونـد درگرفـت ،درفـش کاوﯾـان بـه
دســـت اعـــراب افتـــاد و چـــون آن را ھمـــراه بـــا فـــرش مـــشھور
»بھارستان« نزد عمربن خطاب خليفه ی مسلمانان بردند ،دچـار
شگفتی شد و گرﯾست...
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٥١

»اميرکبير دلبستگی وﯾژه ای بـه نـادر شـاه داشـت و بـه
ھمين سـبب پيوسـته بـه ناصـرالدﯾن شـاه توصـيه ميکـرد شـرح
زنــدگی نــادر را بخوانــد .اميرکبيــر ھمــان رنگھــای پــرچم نــادر را
پذﯾرفت ،اما دستور داد شکل پرچم مستطيل باشد ...و سراسر
زمينـه ی پـرچم ســفيد ،بـا ﯾــک نـوار سـبز بــه عـرض تقرﯾبــی ده
سانتی متر در گوشـه ی بـاالئی و نـواری سـرخ رنـگ بـه ھمـان
انــدازه در قــسمت پــائين پــرچم ...و نــشان شــير و خورشــيد و
شمشير در ميانه ی پرچم ،بدون آنکه تاجی بـر بـاالی خورشـيد
باشــد .بــدﯾن ترتيــب پــرچم اﯾــران تقرﯾب ـاٌ بــه شــکل و فــرم پــرچم
امروزی اﯾران درآمد... .
»در اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود:
»الوان رسمی بيرق اﯾران ،سبز و سفيد و سرخ و عالمـت شـير
و خورشيد است... «.
»در ســال  ١٣٣٦منــوچھر اقبــال ،نخــست وزﯾــر وقــت بــه
پيشنھاد ھيئتی از نماﯾندگان وزارتخانـه ھـای خارجـه ،آمـوزش و
پرورش و جنگ ،طی بخشنامه ای ابعاد و جزئيات پـرچم اﯾـران را
مشخص کرد...
»]بدبختانه[ در اصل ھجـدھم قـانون اساسـی جمھـوری
اســالمی اﯾــران مــصوب ســال  ١٩٧٩) ١٣٥٨مــيالدی( آمــده کــه
پــرچم جمھــوری اســالمی از ســه رنــگ ســبز ،ســفيد و ســرخ
تشکيل ميشود و نشانه ی جمھوری اسالمی ]ﷲ[ در وسط آن
قرار دارد«.
ﯾک پرچم شـاخدار کـه ھمـه را شـاخ ميزنـد .اﯾـن را ھـم
بگوﯾم که بھترﯾن تارﯾخنگـاری را در مـورد پـرچم شـيرو خورشـيد،
شــادروان احمــد کــسروی کــرده اســت کــه در کتــاب »کارونــد
کسروی« درج شده است.
دﯾگر اﯾن که نيمه شب گذشته ،شـبکه ی اول سـيما بـا
پخش فيلمی مثال »سکسی« ]البد منظور فيلمی عاشـقانه ﯾـا
کمی اروتيک است[ بينندگان خـود را در بھـت و حيـرت فـرو بـرد.
اﯾن فيلم که با برچسپ  +١٨پخش ميشد ،ﯾـک فـيلم سکـسی
تمام عيار بود که به مدت ﯾکـساعت و نـيم از اﯾـن شـبکه پخـش
شد.

٥٢

کارشناسان علت اﯾن امر بيسابقه را بی ارتباط با حوادث
اخير و جبھه گيرﯾھای صدا و سيما به نفـع ﯾـک کاندﯾـدای خـاص
ندانسته و ارزﯾابی کرده اند که اﯾن امر برای آشتی دادن ملت با
صدا و سيما صورت گرفته است...
چه ميدانم؟!
رئيس جمھوری آمرﯾکا ھم در سفر دﯾروزش به روسـيه و
پـس از دﯾــدارش بــا والدﯾميـر پــوتين در جمعــی از دانــشجوﯾان در
مسکو نطقی اﯾراد کرد و در آن روسيه را فراخوانـد کـه بـا آمرﯾکـا
تالش مشترکی را پيش ببرند ،تا رؤﯾاھای اتمی دولتھای اﯾران و
٥٢
کره ی شمالی تحقق نيابند.
دﯾگر اﯾن که مسعود رجوی در سخنرانی ای با نـام بـردن
از »آقای موسوی« تلوﯾحا گفته است که از او پشتيبانی ميکنـد.
تا ھمين دﯾروز رجوﯾھـا و رجوﯾـستھا حاکمـان اسـالمی را فحـش
ميدادند ھا!
وبالگی به نام »ش ع و ر« ٥٣مطلبی خواندنی دارد:
»ســال  ١٩٨٩ســال دومينــوی انقالبــات بــود» .تيمــوتی
گـــارتن اَش« ميگوﯾـــد» :در لھـــستان ،گـــذار ]از کمونيـــسم بـــه
دموکراســی[ ده ســال طــول کــشيد ،در مجارســتان ده مــاه ،در
چکــسلواکی ده روز .آن ده روز پــر حادثــه ،ھفــدھم تــا بيــست و
ھفتم نوامبر  ١٩٨٩بود.
»بعــــد از شکــــست بھــــار پــــراگ ،بــــسياری از مــــردم
چکسلواکی در امکان ﯾک انقالب تردﯾد داشتند ،اما ھنگامی کـه
حوادث با جنبش ھمبستگی در لھستان آغـاز شـد و ادامـه اش
در ساﯾر کشورھای بلوک شرق ممکن به نظر رسـيد ،انقـالب در
چکسلواکی نيز اجتناب ناپذﯾر شد .اگر به خاطر اتفاقات تـارﯾخی
دﯾگری که در ساﯾر کـشورھای بلـوک شـرق اتفـاق افتـاد ،نبـود،
احتماال انقالب مخملی ممکن نميشد .حتی صـرفنظر از انتخـاب
اعــضای جنــبش ھمبــستگی در دولــت لھــستان ،انقــالب آواز
استونی ٥٤به خوبی پيش ميرفت.
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»در  ٢٣آگوســـت  ١٩٨٩دو ميليــــون نفــــر از اســــتونی،
ليتــوانی و لتــونی زنجيــره ی انــسانی بــه طــول  ۶٠٠کيلــومتر در
طول جاده ی ميان تالين ،رﯾگا و وﯾلنيوس تشکيل دادند .بـاالخره
در نھم نوامبر  ١٩٨٩دﯾـوار بـدنام بـرلين فـرو رﯾخـت .ھمچنـين در
چھارم نـوامبر بـا بـاز شـدن مـرز اتـرﯾش ،تقـسيم بنـدی پـرده ی
آھنين شرق و غرب رسما به پاﯾان رسيد.
»]در چکسلواکی[ در روز اول انقالب ،تظاھرات مسالمت
آميز دانـشجوﯾان بـه ﯾـادبود روز جھـانی دانـش آمـوز در پـراگ بـه
خشونت گراﯾيد .پليس ضـد شـورش پـس از آنکـه تمـام راھھـای
فرار را بر دانشجوﯾان تظاھرات کننده بـست ،در خيابـان نـارودنی
به آنھا حمله ور شد .اﯾن دومينوی اول ،آغاز ﯾک بھمن بود .پـس
از آن تقرﯾبا ھر روز تا پاﯾـان دسـامبر شـاھد اعتراضـات بيـشتر بـا
شرکت مردم بيشتری بودﯾم ٢٠ .نوامبر بـه تخمـين نـيم ميليـون
نفر دسـت بـه تظـاھرات مـسالمت آميـز زدنـد ،در حاليکـه تعـداد
افراد حاضر در تظـاھرات روز قبـل دوﯾـست ھـزار نفـر بـود .در ٢٧
نوامبر اعتـصاب عمـومی دوسـاعته ای بـه اجـرا درآمـد کـه تمـام
شـــھروندان چکـــسلواکی در آن شـــرکت داشـــتند) .وﯾـــدئوھای
متنوعی از اﯾن اعتراضات و ھمچنين از حمله ی نيروھـای پيمـان
ورشــو بــه پــراگ در ســال  ١٩۶٨در مــوزه ی کمونيــسم پــراگ
ھــست( پــس از آن تقرﯾبــا ھــر روز ميــدان ونــسلس )(wenceles
پراگ ،درست مثل براتيسالوا شاھد تظاھرات معترضين بود.
»ﯾکی از مھمترﯾن پيشرفتھای انقالب ،تاسيس ميعادگاه
شھروندان توسـط واسـالو ھـاول و سـاﯾر اعـضای مھـم »پيمـان
 ٥٥«٧٧بود که رھبران کشور پس از انقـالب – از جملـه ھـاول بـه
عنــوان رئــيس جمھــوری  -عمومــا از ميــان آنھــا انتخــاب شــدند.
ميعادگاه ،ﯾک جنبش عمومی اصالح طلب بود و خواھان برکناری
مقامـــات عاليرتبـــه ی مـــسئول حملـــه ی خـــشونت آميـــز بـــه
دانشجوﯾان و تحقيق و تفحص بيطرفانـه ی روﯾـداد و آزادی تمـام
زندانيان سياسی.
»در  ٢٨نــوامبر حــزب کمونيــست حــاکم چکــسلواکی بــه
شکست خود پی برد و به تسليم قـدرت سياسـی رضـاﯾت داد.
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دھم دسامبر رئـيس جمھـوری کمونيـست »گوتـساو ھوسـاک«
اولين دولت غيرکمونيست چکسلواکی از سال  ١٩۴٨را منـصوب
کرد و سپس استعفا داد .در  ٢٨دسامبر »الکساندر دوبچک« به
سمت رئيس پارلمـان فـدرال چکـسلواکی انتخـاب شـد .ﯾـک روز
بعد »واسالو ھاول« اولين رئيس جمھوری چکسلواکی آزاد پـس
از  ١٩۴٨شد .با رﯾاست جمھوری ھاول دانشجوﯾان بـه اعتـصاب
خود پاﯾـان دادنـد و انقـالب مخملـی بـه پاﯾـان رسـيد .پـس از آن
نخــستين انتخابــات آزاد پــس از  ١٩۴۶در ژوئــن برگــزار شــد کــه
نتيجه اش نخستين دولت کامال غيرکمونيست چکسلواکی پس
از چھل سال بود«.
راه درازی در پيش دارﯾم ،نه؟!
روزنامــه ی »دی ولــت« ٥٦نيــز در مقالــه ای نوشــته ی
»نااومی وولف« به بررسـی راھکارھـاﯾی بـرای پيـشبرد جنـبش
مــدنی در اﯾــران پرداخت ـه اســت .بــه نظــر نوﯾــسنده در رژﯾمھــای
استبدادی نظير اﯾران ،اتخاذ روشھای مناسب مقاومت و رھبری
ای ھوشمندانه ضروری است....
»خــانم وولــف »کارشــناس جنــبش مــدنی در آمرﯾکــا« در
جمعبندی اقدامات رژﯾمھای استبدادی در مواجھـه بـا اعتراضـات
مردمی نوشت:
»رژﯾمھـــای اســـتبدادی ،صـــرفنظر از گراﯾـــشات چـــپ و
راستشان ،برای مقابلـه بـا جنبـشھای دمکراسـی خواھانـه ،ده
گام عملی برای جلوگيری از گسترش جنبش در پيش ميگيرند:
 -١رژﯾــم ادعــا مــیکنــد کــه در جامعــه تھدﯾــدی خطرنــاک
وجود دارد.
 - ٢دســت بــه اﯾجــاد زنــدان و بازداشــتگاھھای مخفــی
ميزند.
 -٣نيروھای شبه نظامی خود را وارد صحنه ميکند.
 -۴دستگاه نظارتی و کنترل خود را بسط ميدھد.
 - ۵اقدام به دسـتگيرﯾھای خودسـرانه ی مـردم معتـرض
ميکند.
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ميگيرد.

 -۶در گروھھای معترضان نفوذ ميکند.
 - ٧چھره ھای مھم را کنترل و ﯾا بازداشت ميکند.
 - ٨تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران در دستور کـار قـرار
 -٩به ھرگونه انتقادی مھر و نام »خيانت« ميدھد.
 - ١٠ناقض فرم حقوقی دولت ميشود...

دﯾگر اﯾن که خانم وولف سرنوشت جنبش مدنی اﯾـران را
در گرو مقاومـت اﯾرانيـان دانـسته و در اﯾـن بـاره بـه دو نمونـه ی
برمه و چکسلواکی سابق اشاره کرده است...
 ٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/ھفدھم تيرمـاه ] ١٣٨٨روز بيـست و
پنجم[
چند روز پيش تکه ای نوشته ام که آن اﯾنجا ميگذارم:
»زمانی بود که ما تنھا بودﯾم ،تنھا ما بـودﯾم ،مـن و مـا و
چند تای دﯾگر که داشتيم زنجيرھای دست و پاﯾمـان را سـوھان
ميکشيدﯾم .زمانی بود که دستـشان را ميگـرفتيم تـا البـد پـا بـه
پاشان ببرﯾم؛ اﯾنطور خيال ميکردﯾم .زمانی بود کـه اﯾنھـا ،ھمـين
اﯾنھــا کــور شــده بودنــد ،کــر شــده بودنــد و اصــال صــداﯾمان را
نميــشنيدند ،اﯾنطــور خيــال ميکــردﯾم؛ خودشــان را بــه کــوری زده
بودند ،به کری زده بودند و داشتند مـثال خـوش ميگذراندنـد .چـه
ميدانــستيم کــه دارنــد ســينه ھــا را صــاف ميکننــد ،زنجيرھــا را
سوھان ميکشند ،ھم زنجيرھای ما و ھـم زنجيرھـای خودشـان
را ،دارند فرھنگ واژه ھا را پاکسازی ميکنند ،داشـتند ميکردنـد،
دارند ميکنند ،ھم زبده ھای آن نسل کھنه ،ھم اﯾـن جوجـه ھـا؛
داشتند کار ميکردند ،دارند کار ميکنند ،بعد ،بعد ،ﯾکبـاره سـررﯾز
کردند ،سرازﯾر شدند.
»اگــر آدم عقــده ی رھبــری نداشــته باشــد و نخواھــد در
»خالء رھبری« بزند و ببرد ،و چشمھای باباغوری اش را باز کند،
چه ھا که نميبيند!
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»من اﯾن روزھـا مـادری را ميمـانم کـه دارد درد ميکـشد،
درد زاﯾمان؛ مادری که قرنی است جنينی در بطـن دارد؛ جنينـی
در بطن فرھنگم ،در بطن تارﯾخم دارد رشـد ميکنـد ،دارد بـه دنيـا
ميآﯾــد ،نــه ،بــه دنيــا آمــده اســت ،نميبينيــد؟ اﯾناھــا اﯾنجاســت؛
دســتتان را روی شــکمم بگذارﯾــد ،آھــان ،ھمينجــا ،برجــستگی
زﯾبــاﯾش را ببينيــد؛ مــن آبــستنم ،آبــستن عــشق ،ببينيــد ،خــوب
ببينيد!
»آن کدامينشان بود کـه گفـت چـشم فنتـه را کـور کـرده
اند؟! ھان! چه فرقی ميکند؟ اﯾنھـا ھمـه ماسـکند ،ماسـکی بـر
چھــره ی تــارﯾخ ،ماســکی بــر چھــره ی انــسان؛ مــن امــا دﯾگــر
نميبينمشان .دارند دور ميشوند؛ دارند دور دور ميـشوند .ميرونـد
آنجا که دﯾگـران رفتنـد ،آنجـا کـه ھيتلـر رفـت ،آنجـا کـه اسـتالين
رفت ،آنجا که آدمکشان کالن تارﯾخ رفتند؛ اﯾنھا ھم ميروند.
»کمی صبر کنيد .زاﯾمان است دﯾگـر ،درد دارد ،خـونرﯾزی
دارد .شاﯾد بچه ام ،کودکم ،جنينم از دسـت بـرود ،شـاﯾد خـودم
سر زا بروم ،ولی تولد است ،تولد است و تغيير برای آزاد شـدن،
برای شکفتن ،برای آنکه بھار بياﯾـد و عـشق ببالـد و دشـمنی و
کينه و نفرت برود ،برای اﯾن که جمھوری اسالمی بـرود؛ ببينيـد،
خــوب ببينيــد؛ اﯾنھــا ھمــه اش درد زاﯾمــان اســت ،درد ســنگين
آبستنی است ،درد سنگين تولد نسلی تازه است که ميخواھـد
دور از تمامی زنجيرھـای دﯾنـی و عقيـدتی ببالـد و زنـدگی کنـد.
ببينيد ،ببينيد!
»اﯾنھا ھمه مننـد ،منتھـا تـازه تـر ،شـکفته تـر ،شـادابتر،
تروتــازه تــر و زﯾبــاتر؛ آه نازنينــان مــن ميبوســمتان؛ ھمــه تــان را
ميبوسم...
»آن کدامتان بود کـه از »حفـظ نظـام مقدسـش« گفـت؟
کـدامينتان؟ آﯾــا ھنـوز ھــم نـامی دارد؟ ببينيــد دارد دور ميــشود؛
چشمھاﯾتان را باز کنيد؛ خـوب نگـاه کنيـد؛ اﯾـن ھمـه سـبز ،اﯾـن
ھمه سبز ،اﯾن ھمه سبز!
»اﯾنھا »مقدسين« را به چالش کشيده اند«.
»در بزرگداشت باشکوھی ]به مناسبت درگذشت ماﯾکل
جکسون[ نوجوان اﯾرانی شـاھين جعفرقلـی کـه در وﯾلـز برﯾتانيـا
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زنــدگی ميکنــد]از پــدری اﯾرانــی[ بــا آوازش دوســتداران ماﯾکــل
جکسون را منقلب کرد و تحسين ھمگان را برانگيخـت .شـاھين
تنھــا خواننــده ی نوجــوان مراســم بــود و در ميــان خواننــدگانی
ھمچون الﯾونل رﯾشی ،آشر ،مراﯾا کلی ،جنيفر ھادسـن خوانـد.
بعد از آواز خواندن ،او ھمچنان در صحنه مانـد و اورتگـا بـه حـضار
گفت که دليل حضور شاھين دعوت وﯾژه ی خود ماﯾکل جکـسون
از او برای حضور در اجراھای او در لندن بوده است.
»جعفر قلی حدود دو ماه قبل در برنامه ی استعدادھای
برﯾتانيــا بــه دنيــا شناســانده شــد .او در اﯾــن مراســم ﯾکــی از
آھنگھای ماﯾکل جکسون را به زﯾباﯾی اجرا کرد.
»آواز افتخار آميز شاھين جعفرقلی در اﯾـن ميانـه ی تلـخ
کاميھای کودتاگران متقلـب و دزد ،مرھمـی اسـت بـر دلھامـان و
ﯾادآوری ميکند که ما چقدر نيازمند آزادی ھستيم ،تا سـرافرازانه
٥٧
در خانواده ی بزرگ جھانی بباليم«.
امشب مراسم خاکسپاری ماﯾکل جکسون اسـت .البتـه
ھنوز معلوم نيست اﯾن بابا را کجا قرار است به خاک بسپارند.
»دﯾشب برای خودش شبی بود .احمدی نژاد آمده بود تا
باز ھم ﯾک سری دروغ و دغلبازی برای مردم ردﯾـف کنـد؛ ھمـان
مزخرفاتی که ھميشه به دنبال گفته ھاشان ھست .تـا شـروع
شد ،از دور و نزدﯾک صدای ﷲ اکبر و مرگ بر دﯾکتـاتور بـه گـوش
رسيد .اﯾن ﯾعنی اﯾنکه مردم تلوﯾزﯾونھا را خـاموش کردنـد ،ﯾعنـی
اﯾن که ھيچ ارزشی برای منتصب خامنه ای قائل نيستند ،ﯾعنی
اﯾن که تمام حرفھا و پندھای خامنه ای کـشک اسـت .بـا اﯾنکـه
عده ای راه افتادند و به »بھانـه ی آلـودگی ھـوا« رفتنـد سـفر و
ھمان کاری را کردند که حکومـت ميخواسـت ،آنھـا کـه سـنگر را
حفظ کردند ،نشان دادند که در مـورد نـامردمی بـودن حکومـت و
غيرقانونی بودن احمدی نژاد کوتاه نمياﯾند .دﯾشب مـردم بـازھم
نشان دادنـد کـه پـشيزی بـرای احمـدی نـژاد و خامنـه ای ارزش
٥٨
قائل نيستند«...

57
58

 http://harfehesaaby.blogspot.com/2009/07/blog-post_3933.htmlhttp://popricorn.blogspot.com/2009/07/blog-post_08.html -

٥٨

بـه گـزارش  CNNده نفـر از برنـدگان جـاﯾزه ی نوبـل طـی
نامه ای برای »بان کی مـون« دبيـر کـل سـازمان
ارسال
ملل ،خواستار آزادی زندانيان بيـشماری شـدند کـه در تظـاھرات
اخير بر ضد کودتای انتخاباتی اﯾران دستگير شده انـد .اﯾـن گـروه
ده نفره در نامـه ی خـود خواسـتار شـدند کـه سـازمان ملـل بـه
دولت اﯾران اخطار دھـد کـه مـسئول دفـاع از حقـوق شـھروندان
٥٩
خود است.
البته شيرﯾن خانم عبادی جزوشان نبود ،غاﯾب بود ،کجـا
بــود ،نميــدانم ،البــد داشــت خــودش را بــرای حکومتيــان شــيرﯾن
ميکرد؟!
»آنھــا ميگوﯾنــد ســپاه از »اصــولگرائی« حماﯾــت ميکنــد.
اصولگرائی نامی است که جناح راست حاکم برای گمـراه کـردن
مردم به کار ميبـرد .در صـدر اﯾـن »اصـولگراﯾان« حـزب موتلفـه ی
اسالمی ،بزرگترﯾن تشکل سرماﯾه داری تجاری اسـالمی اسـت
و بـــدنبال آن بنيادھـــای مـــالی بزرگـــی ماننـــد نبـــوت ،کـــوثر،
مستــضعفان ،خــاتم النبيــاء و دھھــا موســسه و نھــاد تجــاری و
پولــشوئی در کــشور اســت کــه در وحــشت از روی کــار آمــدن
٦٠
موسوی و باز شدن پرونده ی اﯾن غارتگرﯾھا کودتا کرده اند«.
بدبختھا ھمدﯾگر را لو ميدھند؛ ميبينيد؟
جنبش دارد گام به گام پيش ميرود .گام اول پس از سی
سال تجربه ،ﯾک بـار دﯾگـر در برابـر چـشمان جھـان اﯾـن آزمـاﯾش
شد که در درون اﯾن نظام کاری نميشود کرد .چيزی باﯾد بياﯾد در
»مدﯾرﯾت« جامعه و نه »حاکميت« کـه مـردم را گوسـفند تلقـی
نکند.
در کتاب »پشت دروازه ی تھران« ] [١٩٩٧نوشته ام که:
»اگــر دليــل برتــری چوپــان بــر مــن ،آگــاھی او از امــورات
است ،من ھم در اﯾن شبھا در ھمان آغلی كه شما براﯾم تدارك
دﯾده اﯾد ،زﯾـر نـور مـاه فكـر كـرده ام ،كتـاب خوانـده ام و بـه اﯾـن
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٥٩

نتيجــه رســيده ام كــه ميــزان آگــاھی چوپــان چنــدان ھــم از مــن
بيشتر نيست و من خود ميتوانم مدعی رھبری باشم ،ﯾا دسـت
كم برای زندگی خودم تصميم بگيرم....
»از آن سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله ]پاسـدار[ دارد
كــه بــه دليــل سرســپردگی و اطاعــت محــض از رھبــر ،بــه ھــر
گوسفندی كه چنين خياالت واھی ای را در سـر بپرورانـد و مـثال
بخواھد از گلـه جـدا شـود ،پـارس كـرده »رھبـری« را متوجـه ی
وضع غير عادی]![ مقلد ميكنند .رھبری ھم كه درسـش را فـوتِ
آب است ،فورا سر گوسفند غيرمقلـد را زﯾـرِ آب ميكنـد .اگـر ھـم
فــرد معتــرض وقعــی بــه پــارسِ ســگ ِ پاســدار نگــذارد ،تمــام
سيستمھای امنيتی و اطالعـاتی امـام و زعـيم و رھبـر عاليقـدر
]![… پای لطيف انسان معترض را مثل ھميشه طعمـه ی دنـدان
پاسداران خواھد كرد كه پای رفتـنش چـالق شـود و از راه رفـتن
باز بماند ،تا ھنگام »ذبح شرعی« و روز مبارك »عيد قربـان« فـرا
رسد«.
راستی اﯾن روزھا »عيد قربان« اﯾن جماعات است که بـا
مردم اﯾنگونه رفتارميکنند؟!
در وبالگ عليرضا رضاﯾی نکتـه ی جـالبی بـود کـه حـيفم
آمد اﯾنجا نياورم ،مينوﯾسد» :برادر ارتشی ،تـا کـی ميخـوای خـر
بشی؟!« نتيجه» :ما برای شما ھيچ نقشه ای ندارﯾم ،ولی اگر
٦١
نزدﯾک ما بشوﯾد ،تمام نقشه ھامان را سرتان پياده ميکنيم!«
 ٩ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ھجدھم تيرمـاه ] ١٣٨٨روز بيـست و
ششم[
امــروز دھمــين ســالگرد ھجــدھم تيرمــاه ،روز بــه خــون
کــشيدن خوابگاھھــای دانــشجوﯾی در دوران رﯾاســت جمھــوری
ســيد ممــد خــاتمی اســت .چنــد روز اســت کــه اﯾــران آمــاده ی
برگــزاری بزرگداشــت اﯾــن مراســم ميــشود .اﯾــن بزرگداشــت را
ميتوان پاسخی به خاتمی و خاتمی چيھا دانـست کـه در دوران
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٦٠

حکومــت اﯾنــان دانــشگاھھا بــه خــون کــشيده شــدند و ســرﯾال
قتلھای رنجيره ای برنامه رﯾزی شدند .خاتمی ھمان روزھا پـس
از کشتار کوی دانشگاه توسط لباس شخصيھا با رمز »ﯾـا زھـرا«
افاضه کرده بود که» :از کجا که دانشجوﯾان بيگناه باشند؟!«
من در بخشی از کتاب »رنسانس وارونه« اﯾـن سياسـت
بيشرمانه ی خاتمی را در مطلبی زﯾر عنوان »پـروژه ی کھنـه ی
دوم خرداد« نـشان داده ام .بيخـود نيـست کـه بـه اﯾـن جماعـت
اعتماد ندارم.
سران ھشت کشور صنعتی جھان نيز در اﯾتاليـا دﯾـروز در
نخستين نشست خود ،نسبت به حوادث پس از انتخابـات اﯾـران
ابــراز نگرانــی کــرده انــد .آنھــا بــه دســتگيری روزنامــه نگــاران و
شھروندان خارجی اعتراض کرده ،و برای حـل بحـران ھـسته ای
٦٢
اﯾران فرصتی سه ماھه تعيين کرده اند.
بــه گــزارش ﯾکــی از فعــالين از تھــران» :امــشب حــدود
ساعت ده و ربع تا ﯾک ربع به ﯾازده در سعادت آبـاد بـين مـردم و
نيروھای بسيجی درگيری بود .بسيج در اعتراض به صـدای »ﷲ
اکبر« مردم با مردم درگير شد و با خشونت با مردم برخورد کرد.
»اﯾنطور که شنيدم به خانه ھای مردم ھـم حملـه کـرده
انــد .در درگيــری ،مــردم گــاز اشــک آور و بيــسيم بــسيجيھا را
ميگيرنـد و عمـال آنھـا را خلـع سـالح ميکننـد .بعـد ھـم بـا شــعار
»مرگ بر دﯾکتاتور« راه پيماﯾی ميکنند .مرتب ھم ميگوﯾند» :فردا
ســاعت چھــار ،ميــدان انقــالب« درگيرﯾھــا بــه منطقــه ی پــارک
٦٣
سعادت آباد ھم کشيده شد.
امروز ھجـدھم تيرمـاه اسـت .از تھـران خبـر ميرسـد کـه
امــروز از کلــه ی ســحر نيروھــای بــسيجی و انتظــامی از خيابــان
انقالب تا دانشگاه و خيابان آزادی را از صبح تحـت پوشـش خـود
گرفتـه انـد .در اﯾـن منـاطق ھمچنـين نيـروی زرھـی بـه چـشم
ميخورد .نيروھای امنيتی گروه گروه ھر ده متر ﯾـا پـانزده متـر ده
تــا/ده تــا اﯾــستاده انــد .در ھردوســمت اﯾــن خيابانھــا نيروھــای
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٦١

امنيتی چيده شده و آماده اند .ھـر اكيـپ بـسيجی ده تـا دوازده
٦٤
تن ھستند و دارای تجھيزات كاملِ كاله و باتوم و سالح...
راستی از قول مسلمانان »راستين« گفته اند که محمـد
پيامبر اسالم نتوانست »اسالم راستين« را پياده کند و حاال اﯾـن
مــسئوليت بـــه عھــده ی متوليـــان »اســالم راســـتين و نـــاب و
محمدی« است که اسالم نابشان را پياده کنند؛ عينھو توده اﯾھا
که معتقدند استالين ھـم نتوانـست کمونيـسم را درسـت پيـاده
کنــد و حــاال اﯾنھــا ھمدســت بــا گــروه پيــشين ﯾعنــی اســالميون
راستين دارند پياده اش ميکنند!
چرا ميخندﯾد؟ به جان مامانم شوخی نميکنم!
کسی جاﯾی نوشته بود که پنج وﯾژگی اسـت كـه علـی
خامنه ای از پيامبران به ارث برده است :از محمد پيامبر اسالم،
بيسوادی را ،از موسی پيـامبر ﯾھودﯾـان جـادوگری را ،از عيـسی
مسيح بی پدری را ،از نوح پيـامبر عمـر طـوالنی را و از سـليمان
پيــامبر شــيوه ی گفتگــو بــا حيوانــات را ]منظــورش البــد ھمانھــا
ھــستند کــه پــای منبــرش »چيــز« ميکننــد و بعــد بــه جــان مــردم
ميافتند[.
برتران دوالنوئه ،شھردار پارﯾس ھم در مراسـمی ،غـروب
چھارشــنبه در برابــر ســاختمان شــھرداری پــارﯾس بــرای ابــراز
ھمبستگی با مردم اﯾران گفـت :شـھر پـارﯾس ھمـراه اﯾرانيـانی
٦٥
است که خواستار احترام و عدالت ھستند.
اﯾن روزھا خود اﯾن بيچاره ھا ھم دارند صفوفشان را از ما
که ميگوﯾيم »جمھوری اسالمی باﯾد برود« جدا ميکنند .آنھـا کـه
در پی حفظ حکومت اسالمی ھستند ،ھر روز بيشتر از مردمـی
کــه خواھــان آزادی و دموکراســی و ورود بــه جھــان مــدرن و آزاد
ھستند ،فاصله ميگيرنند.
تــازه وبــساﯾت »پيــک نــت« صــدای تــوده اﯾھــای حــامی
حکومــت اســالمی نوشــت» :بــی .بــی .ســی «.فتيلــه را پــائين
کشيده ،ولی ھمچنان تنھا سيمای ]حکومت[ اﯾران است.
64
65

 http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52051http://bizimtabriz.com/index.php?news=224 -

٦٢

بـــه گـــزارش روزنامـــه ی »فاﯾننـــشيل تـــاﯾمز آلمـــان«
دﯾپلماتھــای بلنــد پاﯾــه ی اتحادﯾــه ی اروپــا توافــق کــرده انــد کــه
»مــدت زمــان بررســی درخواســت روادﯾــد از ســوی دﯾپلمــاتھــا و
دارنــدگان گذرنامــه ھــای دولتــی اﯾــران« را طــوالنی کننــد .اﯾــن
مساله در نامه ی دولت سوئد ،رئيس ادواری شورای اتحادﯾه ی
اروپا به بيست و ھفت کشور عضو اعالم شـد .مطـابق آن »اﯾـن
کشورھا دﯾگر تا اطالع بعدی مجاز نيستند دربـاره ی درخواسـت
٦٦
روادﯾد تصميم بگيرند«.
پــيش از اﯾــن نوشــتم کــه» :بــی .بــی .ســی «.فارســی
تلوﯾزﯾون بی خاصيتی شده و تبدﯾل شده به نـسخه ی فارسـی
»بی .بی .سی «.انگليسی و از تحوالت اﯾران دﯾگر در آن چندان
٦٧
خبری نيست«.
مــن خــودم امــروز دﯾــدم کــه وســط برنامــه ای در مــورد
ھجدھم تير دھسال پيش ،برنامه را قطع کردند و بعد ھم ھمان
صفحه ی مارش دار بی خاصيت را نشان دادند.
بـا اﯾــن ھمـه خبــر ميرســد کـه بــا وجـود تــالش نيروھــای
امنيتی برای ممانعت از برگـزاری تجمعـی بـه مناسـبت دھمـين
سالگرد حوادث ھجدھم تيرماه ،معترضان بـه نتيجـه ی انتخابـات
رﯾاست جمھوری ]منظـور اﯾرانيـانی ھـستند کـه کليـت حکومـت
اســـالمی را نميبخواھنـــد[ در اطـــراف ميـــدان انقـــالب تھـــران
تجمعھاﯾی برگزار کرده اند و اخباری درباره ی شـليک گـاز اشـک
آور بــه ســمت آنھــا در اطــراف دانــشگاه تھــران منتــشر شــده
٦٨
است.
گزارشھاى درﯾـافتى از شـاھدان عينـى از تھـران حـاكى
اســت كــه تظاھركننــدگان بــا ســر دادن شــعارھاى »مــرگ بــر
دﯾكتــاتور« از مــسيرھاى مختلــف بــه ســمت خيابــان انقــالب و
دانـشگاه تھـران حركـت كـرده و بـا حـضور گـسترده ی نيروھـاى
امنيتى روبرو شده اند .نيروھاى ضد شورش ،بـسيجى و لبـاس
شخــصيھا بــا حملــه بــه تظاھركننــدگان بــه ضــرب و شــتم آنــان
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پرداخته ،و براى جلوگيرى از ھرگونه تجمع بزرگى ،گـاز اشـك آور
٦٩
به در بزرگ دانشگاه تھران شليك کرده اند.
نوشته اند که »وقتی موسـولينی را ھمـراه بـا معـشوقه
اش پای چوبه ی دار ميبردند ،از ترس ِ مرگ چنان نعره ميـزد كـه
ھركس نميدانـست او كيـست »ھـای ھـای« بـراﯾش گرﯾـه سـر
ميداد .موسولينی ھمراه معشوقه ی خونسردش اعدام شـد .او
از خيــل دﯾكتــاتوران تــارﯾخ بــود كــه ورق ِ روزگــارش برگــشت و از
اسب قدرت بر زمين افتاد ...مثـل الكـساندر نـيكالی دوم كـه بـه
صالبه اش كشيدند ،مثل ھيتلر كه از ترس خودكشی كرد ،مثـل
لــوئی شــانزدھم كــه او را بــه گيــوتين خــودش ســپردند ،مثــل
٧٠
مارشال تيتو و مثل خيليھای دﯾگر.
حـاال نوبـت کيـست؟ نوبـت چـه کـسانی اسـت؟ کـسی
ميداند؟!
روزنامه ی گـاردﯾن نيـز از قـول ﯾـک مقـام ارشـد در اﯾـران

نوشت:
»مجتبــی خامنــه ای ،فرزنــد خامنــه ای کنتــرل شــبه
نظاميــان بــسيج را در دســت گرفتــه اســت .اﯾــن روزنامــه افــزود:
»نقش مجتبی خامنـه ای موجـب ھـراس بـسياری از روحانيـان
برجـــسته ،سياســـتمداران محافظـــه کـــار و فرمانـــدھان ســـپاه
٧١
پاسداران شده است«.
در ضــمن »درگيرﯾھــا در تھــران و شھرســتانھا عليــرغم
سانـــسور گـــسترده ی خبـــری ھمچنـــان ادامـــه دارد .حرکـــت
اعتراضی امروز در حالی برگزار شد که استانداری تھران از مجاز
نبــودن تظــاھرات خبــر داده و مــسئوالن انتظــامی ،مــردم را بــه
جلوگيری از ھر گونه تجمع تھدﯾد کـرده بودنـد .سيـستم ارسـال
پيامک از چند روز پيش باز ھم قطع شد و به ھنگـام بـاال گـرفتن
تظاھرات امروز ،تلفنھای ھمراه نيز در منطقـه ی اطـراف ميـدان
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انقالب از کـار افتادنـد .مخالفـان ،اﯾـن اقـدامات دولـت را تالشـی
بــرای اخــالل در ھماھنگيھــا و خبررســانيھای تظــاھر کننــدگان
٧٢
ارزﯾابی ميکنند«.
از ھمه ی اﯾنھا بامزه تر ،اﯾن شـعار تـازه ی جالـب امـروز
است کـه» :مجتبـی بميـری ،رھبـری رو نبينـی!« دﯾگـر اﯾـن کـه
امروز بين نيروھای انتظامی دو دستگی گزارش شده است.
 ١٩تيرمـــاه ١٠/١٣٨٨ژوئيـــه  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز بيـــست و
ھفتم[
روزنامه ی گاردﯾن پرﯾروز] ٤شنبه[ بـه نقـل از ﯾـک »منبـع
بلند پاﯾه ی سياسی« در اﯾران گزارش داد که کنتـرل بـسيج بـه
مجتبی ،پسر خامنه ای رھبر جمھـوری اسـالمی سـپرده شـده
اسـت .گـاردﯾن منبــع خبـری خـود را ﯾــک سياسـتمدار ارشـد بــا
پيوندھای قوی با دستگاھھای امنيتی جمھوری اسالمی اعـالم
کرد .اﯾن منبع گفت» :اﯾن بازی تمـام نـشده ،تـازه شـروع شـده
اسـت «.وی گفــت کــه مجتبــی خامنــه ای نقــشی اساســی در
ســازمان دادن پيــروزی احمــدی نــژاد در انتخابــات بيــست و دوم
خـرداد بـازی کـرد و از طرﯾـق کنتـرل مـستقيم بـسيج ،تظـاھرات
مخالفان را که بـا تلفـات در ميـان معترضـان ھمـراه بـود ،رھبـری
٧٣
کرد.
اما با ھمـه ی اﯾـن وحـشيگرﯾھا در نوشـته ای بـا عنـوان
»دﯾگر کسی نميترسد ،ھمه آمده بودند ،اﯾنھا رفتنی اند« آمـده
است:
»چه صالبتی دارد اﯾن ھجدھم تير .ھمه آمده اند .جـوان
و پير و ميانسال .نه فقط در ﯾک خيابان که اﯾن بار آموختـه انـد از
روزھای پيش؛ در ھفت/ھشت نقطه ی مرکزی تھران ،تظاھرات
توده ای بر پاست .سکوتی در کار نيست .ھمه شـعار ميدھنـد.
72
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بعضی ﷲ اکبر ميگوﯾند ،امـا شـعارھا بـه سـرعت بـه »مـرگ بـر
دﯾکتاتور« و »دولت کودتا ،استعفا ،استعفا!« تبدﯾل ميشوند.
»مرکز درگيرﯾھـا چھـار راه وليعـصر/انقـالب اسـت و پـارک
دانــشجو .جمعيــت ،متمرکــز و فــشرده اســت و گاردھــای ضــد
شورش با گاز اشک آور و باتوم ﯾورش ميبرنـد .چھـره ھـا خـونين
است .جمعيت ،مرتب از پياده رو به خيابان و از خيابـان بـه پيـاده
رو جا به جـا ميـشود .ماشـينھا مثـل دو ھفتـه پـيش ھمـه بـوق
ميزنند ،بوقھای ممتد .باز ھم مشتھا به سـوی آسـمان اسـت و
دو انگـشت بـه نـشانه ی پيـروزی و ھمبـستگی .مـوج مـردم از
ھمه ی خيابانھای اصـلی بـه سـمت ميـدان انقـالب و دانـشگاه
سرازﯾر است .اﯾن بار شعار طـوالنی جدﯾـدی را بـه سـبک دوران
انقالب پنجاه و ھفت ھمه ميخوانند:
»محمود خائن آواره گردی /خـاک وطـن را وﯾرانـه کـردی/
کــشتی جوانــان وطــن آه و واوﯾــال .....مــرگ بــر تــو! مــرگ بــر تــو،
مــــرگ بــر تــــو!
»گاز اشک آور مثل نقل و نبات بـر جمعيـت ميبـارد ،ولـی
باور نکردنی است ،انگار ھمه عادت کرده اند .حال ھـيچکس بـه
ھم نميخورد .فقط فورا آتشی روشن ميکنند .بعضيھا دود سيگار
را به چشم کنـار دسـتی ميفرسـتند .در تقـاطع بلـوار کـشاورز و
خيابان کارگر ھستيم .از پاﯾين ،گـارد وﯾـژه بـه سـمت مـا ھجـوم
ميــآورد .شــعار گوﯾــان بــه ســمت بــاال ميــدوﯾم .از طــرف خيابــان
فاطمی جمعيت فشرده ای بـه مـا ملحـق ميـشوند و دوبـاره بـه
سمت پاﯾين برميگردﯾم ،با شـعار »نترسـين ،تنرسـين ،مـا ھمـه
باھم ھستيم«
»خبری از تيراندازی در اﯾن قسمت نيست .از بقيه جاھا
ھم ھنوز خبری در اﯾن مورد نرسيده .چقدر دختر ،چقدر مادر ،در
صف اول ،خشمگين و شاداب و الھامبخش! دوباره به سمت مـا
ھجوم ميآورند .اﯾـن بـار لبـاس شخـصيھا را ھـم آورده انـد ،ولـی
تعدادشان نسبت به روزھای قبل کمتـر اسـت .مـشخص اسـت
که تحت تـاثير افـشاگرﯾھای اﯾـن سـه ھفتـه در مـورد جناﯾتھـای
بسيجيھاست .به بعضی از اﯾنھا لباس فرم سـپاه پوشـانده انـد
که منظمتر به نظر آﯾند .حاال با تعداد زﯾاد و با موتـور بـه جمعيـت
حمله ميکنند .چنـد صـد نفـری وارد بازارچـه ی جنـب پـارک اللـه

٦٦

ميشوند که راه در رو ندارد و آنجا گير ميافتند .ھمراه با چنـد نفـر
از روی نرده ھـا و سـيم خـاردار ميپـرﯾم و وارد محوطـه ی پـارک
ميشوﯾم .مقـصد خيابـان اميرآبـاد اسـت .دارنـد از نـبش فـاطمی
خيابان را ميبندند که جمعيت اميرآبـاد بـه جمعيـت اطـراف پـارک
نپيوندد .اميرآباد غلغله است .نبش کوچه ای که ندا در آنجا جان
باخت ،جمعيت اﯾستاده اند و شعار »مرگ بر دﯾکتاتور« ميدھنـد.
پيرمردی که ميگوﯾد ھشتاد ساله است ،با خوشـحالی ميگوﯾـد
دﯾگر از کسی نميترسد .ھمه آمده اند .اﯾنھا رفتنی اند.
»بين اﯾنھمه جمعيت ،ولی برعکس سال پنجـاه و ھفـت
حتی ﯾک عمامه به سرھم در ميانمان نيست!
»انتقام خون ندا را اﯾـن مـردم ميگيرنـد .مـردم وضـعيت را
خوب درک کرده اند .ضعف و شکنندگی رژﯾم را درﯾافته اند .دﯾگـر
ھــيچکس نميترســد .پيــر و جــوان شــعار ميدھنــد .محکمتــر و
مــصممتر از ســه ھفتــه پــيش .خــودروﯾی کــه در آن خــانواده ای
نشسته و بـوق ممتـد ميزنـد ،بـه آھـستگی بـه سـمت شـمال
خيابان اميرآباد در حرکـت اسـت .پـسر خـانواده سـرش را بيـرون
آورده و به مردم ميگوﯾد» :بازھم ميخواھيد مسالمت آميز مبـارزه
کنيد ،نميبينيد که اﯾنھا اسلحه دارند؟« خـواھرش ھـم بـا شـعار
مرگ بر دﯾکتـاتور ھمراھـی اش ميکنـد .تنھـا عکـس العمـل مـن
تکرار شعار با آنـان و بـاال بـردن مـشت اسـت .خـود را سـرﯾع بـه
اﯾنترنت ميرسانم و اﯾن گزارش را مينوﯾسم.
»امشب خيلی داغ خواھد بود .شعارھا بـر پـشت بامھـا
غوغا خواھند کرد .زخميھا و دستگيرﯾھا ھـم کـم نيـستند .ھنـوز
ھوا تارﯾک نشده ،اﯾـستھای بازرسـی را در گوشـه و کنـار شـھر
گــسترده انــد ،بــا بــسيجيھای اونيفــورم پــوش .بــه خيالــشان
ميخواھند ارعاب کنند و به مردم حالی کنند که وضع فوق العـاده
است ،چه حماقتی! اﯾن ھزاران ھزار مردمند که امـروز بـا حـضور
قدرتمند خود در خيابانھا به رژﯾم حالی کردند که ھوا پس است!
از بقيه شھرھا ھنوز خبری ندارم ،بدون شک ھجده تيـر امـسال
در تھران ﯾک واقعه ی به شدت تاثيرگذار بـر رونـد تحـوالت جـاری
٧٤
خواھد بود ،بدون شک«.
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امــا ميگوﯾنــد» :بــه نظــر ميرســد جنــبش ســبز دچــار ﯾــک
استحاله ی بزرگ شده است .اﯾن جنبش از ابتدا با نام موسوی
شروع شد ،ولی بـه نظـر ميرسـد دارد بـا عبـور از موسـوی و ﯾـا
حتــی بــه ھمــراه بــردن خــود او وارد مرحلــه ی جدﯾــدی ميــشود.
موسوی در مورد تظاھرات ھجدھم تيرماه تا اﯾـن لحظـه سـکوت
کرده است .سکوت او زﯾاد ھم دور از ذھـن نيـست .شـاﯾد خـود
وی نيز درﯾافته است که اﯾن موج اعتراضی دﯾگر فقط به اعتراض
به تقلب در انتخابات محدود نيست ،بلکه ساﯾر مطالبات مـردم را
ني ـز دربرميگيــرد .ھــر چقــدر از ســرکوبی حکومــت و تــاثير فــضای
ترسی که اﯾجاد کـرده ،مطمـئن باشـيم ،بـاز کـسانی بودنـد کـه
امــروز نترســيدند و آمدنــد و بــرای نخــستين بــار شــعار »مجتبــی
بميری ،رھبری را نبينی« را سر دادند .اﯾن شعار را نه موسـوی،
نه سازگارا که اﯾن روزھا نقـش جانـشين رھبـری جنـبش را اﯾفـا
ميکنند]![ توصـيه نکـرده انـد .اﯾـن شـعار را خـود مـردم از تـه دل
سردادند ،تا نفرتـشان را از اﯾـن حکومـت سـرکوبگر اعـالم کننـد.
کسی چه ميداند ،شاﯾد جنبش سبز به آرامـی بـا ھـداﯾت خـود
مردم و بدون ھيچ رھبری متمرکزی ،تنھا با اتکا به خودش پـيش
برود .اﯾنجاست که کار برای حکومت دشوار خواھد شد .چون بـا
سرکوب ،دھانھا را ميشود بست ،ولی افکار را نميتـوان مـسدود
کرد .مردم ناراضی ،مـردم خـسته از اﯾـن ھمـه ظلـم و فـساد و
تبــاھی ،از ھــر فرصــت و مناســبتی اســتفاده ميکننــد و بيــرون
ميآﯾند ،تا با اتکا به خودشـان نارضاﯾتيـشان را اعـالم کننـد .دﯾگـر
رھبر اﯾن جنبش اﯾن روزھا نه موسوی و نه سـازگارا ،بلکـه خـود
٧٥
مردم ھستند.
»گزارشھا از اﯾران حاکی از اﯾن است که لباس شخصيھا
پنج شنبه شب به خوابگـاه دانـشگاه اميرکبيـر حملـه کـرده انـد.
اﯾن حمله در سالگرد حمله ی نيروھای لباس شخصی به کوی
٧٦
دانشگاه تھران صورت گرفته است«.
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راســتی مــن عکــسی را از محــسن ســازگارا دﯾــدم کــه
داشت در نوفل لوشاتو پشت سر خمينی نماز ميخواند .ھمـين
االن ھم اگر در گوگل بزنيد ،اﯾن عکس را خواھيد دﯾد و عکس آن
عليرضا نوری زاده ،رھبـر خـود انگيختـه ی ھمـه ی برنامـه ھـای
اعتراضی و ھمه کاره ی ھمـه جـا را در مدرسـه ی رفـاه ،سـال
پنجاه و ھفت ،ھمانجاﯾی که پشت بامش تيرک اعـدام افـسران
ارتش شاھنشاھی شـد .ھمينطـور شـعرھاﯾی کـه اﯾـن بابـا در
وصف »امام« اش سروده بود .شما ھم اﯾن عکسھا را دﯾده اﯾد،
ﯾا اﯾن مجيزگوﯾيھا را خوانده اﯾد؟ رھبران پنجاه و ھفت ،حـاال ھـم
ميخواھند جنبش ضد خودشان را باال بکشند ،ولـی کـور خوانـده
اند؛ خواھيم دﯾد!
شاﯾد خيليھا ﯾادشان رفته باشد ،ولی من ﯾـادم نميـرود؛
نــه ،ﯾــادم نميــرود؛ ھيچگــاه ﯾــادم نميــرود؛ اﯾــن ھمــه نــامردی و
نامردمی و نان به نرخ روز خوردن را ﯾادم نميرود...
 ٢٠تيرمــاه  ١١/١٣٨٨ژوئيــه  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز بيــست و
ھشتم[
وبالگ مالحسنی در مطلبی با عنـوان »خامنـه ای ،بـای
بای« نوشت» :امـروز روز خـوبی بـود ،ﯾـک روز سرنوشـت سـاز.
حضور جوانان اﯾرانی در خيابانھای تھران و چند شھر دﯾگر اﯾـران،
ھمــه ی تحليلھــای »کودتاچيــان« را بــرھم زد .جنتــی در جــاﯾی
گفته بود» :نگران نباشـيد؛ مـا باﯾـد کـار خودمـان را بکنـيم .اﯾنھـا
]ﯾعنی مردم[ ﯾکی/دو ھفته غر ميزنند ،بعـد ھمـه چيـز براﯾـشان
عادی ميشود و ميرود تا چھار سال دﯾگر!«
»احتماال اﯾن فقط تحليل جنتی نبود .خامنـه ای و نوچـه
ھای سپاھی اش ھم ھمينگونه تحليل ميکردند کـه اگـر محکـم
جلو اعتراضات باﯾستيم ،پس از مـدتی مـردم دلـسرد ميـشوند و
ميروند به سر کار و زندگيشان؛ امـا حـضور شـجاعانه ی اﯾرانيـان
بمناسبت دھمين سالگرد فاجعه ی ھجـدھم تيرمـاه نـشان داد
که »اﯾن تـو بميـری ،از اون تـو بميرﯾھـا نيـست« قـضيه بـيخ پيـدا
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کرده و در واقع امروز صدای شکستن پاﯾه ھای اﯾـن حکومـت در
ھمه ی دنيا شنيده ميشود.
»شــوخی نيــست حکــومتی کــه دو ھفتــه اســت بطــور
شبانه/روز از طرﯾق صـدا و سـيماﯾش عليـه مـردم لجـن پراکنـی
ميکند و اعترافات دروغين را بخورد بيننـدگانش ميدھـد ،ھمـه ی
روزنه ھای تبادل اطالعات را بسته ،تا مبادا مـردم بـرای مراسـم
ھجدھم تير برانگيخته شوند .از ھمه ابزارھـا و اھرمھـا اسـتفاده
کرده است ،تا مردم را بترساند .رادﯾو »بی .بی .سی «.فارسی
را نيز با خود ھمراه کرده است ،تا البـد اطـالع رسـانی را مختـل
کند .اما با ھمه ی اﯾن تمھيدات ،باز مردم ...به خيابانھا آمدنـد و
شعارھای تندتری سردادند .ھمـه ی دنيـا صـدای مـردم اﯾـران را
شنيد .رسانه ھای معتبر دنيا خبـر تظـاھرات را مـنعکس کردنـد.
مردم نشان دادند که تھدﯾد و مشت آھنين تاثيری در حرکتـشان
نـدارد و ميرونــد تــا بـساط اﯾــن حکومــت نحـس را بــرای ھميــشه
رﯾشه کن کنند.
»بنظــر مــن تظــاھرات امــروز ســختترﯾن مقطــع بــود بــرای
مردم .تمام توان حکومت ھمين بود که دﯾدﯾـد .حکومـت از ھفتـه
ھا قبل خودش را برای چنين روزی آماده کرده بـود ،امـا روزھـای
آﯾنده مناسبتھاﯾی اند که مـردم بـدون اعـالم قبلـی بـه خيابانھـا
خواھند رﯾخت و حکومت آمادگی آنرا ندارد که در ھمه جا و برای
ھميــشه در آمــاده بــاش کامــل باشــد .آن ســبو بشکــست و آن
٧٧
پيمانه رﯾخت .منتظر روزھای خوش و آفتابی باشيد.
نميدانم اﯾن فتواھا تا چه ميـزان ميتواننـد کـارکرد داشـته
باشند ،ھرچند که »بی .بی .سی «.فتوای حسينعلی منتظری
را برابــر بــا فتواھــای وﯾــژه ای ميدانــد .بــه ھرحــال شــکاف بــين
حکومتی دارد ھی گشاد و گشادتر ميشود .ميگوﯾند» :منتظـری
در پاســخ بــه اســتفتای محــسن کــدﯾور در مــورد حــوادث اخيــر،
تشبث به مصلحت نظام را مردود و فاقد بنيان شرعی دانسته و
کردار جابرانه ی حکومت را »موجب سقوط قھرى والﯾت و تصدى
امر اجتمـاعى و عـدم نفـوذ احكـام صـادره از سـوى آن متـولى«
77
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اعالم کرده است .بر اساس اﯾـن فتـوا »متـصدﯾانى كـه شـرعا و
عقال توليت و تصدى امر اجتماعى را از دست داده انـد ،خـود بـه
خود از مقام خود معزولنـد و تـصدى آنـان ھيچگونـه مـشروعيتى
٧٨
ندارد«.
من البته نگرانم که اﯾن گونه تکليف تعيين کردنھـای گلـه
واری ھمچنان کارکرد داشته باشد .البته بد نيـست کـه مـردم را
برعليه نظام شوراند؛ اما با چه اسـبابی؟ مـن بـا شـعار »ھـدف،
وسيله را توجيه ميکند« کال مخالفم؛ اﯾن ھمان کاری اسـت کـه
مثال »روشنفکران« اﯾرانی در مقطع سال  ٥٧کردند کـه تـا امـروز
دارﯾم چوبش را ميخورﯾم .امروز تيتر اصلی تمام وبساﯾتھا ھمـين
است» :فتوای منتظری بر عليه خامنه ای!«
اﯾــن خبــر را ھــم از ای ميلــی مينوﯾــسم ،تــا درســتی و
نادرستی آن را بعدا تائيد کنم» :امروز بيستم تيرماه ،اتحادﯾـه ی
اروپــا گــاز اﯾــران را تحــرﯾم کــرد .بــه گــزارش خبرنگــار اقتــصادی
پارسينه ،براساس تصميم سياسی اتحادﯾـه ی اروپـا و بـا وجـود
دالﯾل اقتصادی متعدد ،اﯾن اتحادﯾه ،گـاز اﯾـران را تحـرﯾم کـرد .بـر
اســاس توافــق نامــه ی »نوبــاکو« ٧٩کــه فــردا بــا حــضور ســران
کشورھای اتحادﯾه ی اروپا ،کشورھای آسيای ميانه و بـا حـضور
مھمانانی چـون عـراق ،سـورﯾه ،گرجـستان و مـصر رسـما امـضا
خواھد شد ،خط لوله ی نوباکو به طول  ٣٣٠٠کيلومتر بـه منظـور
تامين گاز اروپا امضاء ميشود و ساخت آن از سال  ٢٠١١ميالدی
آغــاز ميــشود؛ بــر اســاس اﯾــن توافــق نامــه ،گــاز کــشورھای
ترکمنستان ،قزاقستان از بستر درﯾای خزر به اروپا صـادر خواھـد
شد ،اﯾن در حالی است که ذخائر گاز اﯾن کشورھا بـسيار کمتـر
از  ٢٧ترﯾليون متر مکعب است و احـداث اﯾـن خـط لولـه از بـستر
درﯾای خزر نيز پيامدھای زﯾست محيطی خواھـد شـد .بـا وجـود
اﯾن که خط لوله ی فعلی اﯾـران بـه ترکيـه بـرای تـامين گـاز اروپـا
کــامال آمــاده و بــه صــرفه ی اقتــصادی اســت ،اتحادﯾــه ی اروپــا
تصميم به تحرﯾم گاز اﯾران گرفته است.
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٢١تيرماه  ١٢/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز بيست و نھم[
اميرھادی انواری در »اعتماد ملی« نوشت» :دوم تيرمـاه
 ١٣٨٨خبری مبنـی بـر فـروش مخفيانـه ی دسـتگاهھـای شـنود
توسط شرکت نوکيا به اﯾران منتـشر شـد .پـس از آن اﯾرانيھـاﯾی
که بيشتر در اﯾنترنت مستقر بودند ،نسبت به اﯾن اقدام شـرکت
»نوکيا« موضعگيری کرده ،خواستار روشـن شـدن ابعـاد موضـوع
شدند ...به نظر ميرسد مـصرف کننـدگان بـه صـورتی خودجـوش
درباره ی محصوالت »نوکيا« تصميم گرفته اند .نشان اﯾن حرکت،
گفته ھای فعاالن بازار درمورد رﯾزش قيمت انواع گوشيھای نوکيا
و موج پـس فرسـتادن و تعـوﯾض گوشـيھای نوکيـا پـس ازانتـشار
٨٠
اخبار شنود است.
حقتان است .تا شما باشيد که محـصوالت ضـد انـسانی
نسازﯾد و برای »اﯾجاد کار« اﯾن ھمه کثافتکاری نکنيد!
محسن کـدﯾور ﯾکـی از آخونـدھای خلـع لبـاس شـده ،ﯾـا
خلع لباس کرده ی باند اصالحاتچيھا دﯾروز متن پنج فتـوای مھـم
حسينعلی منتظری تنھا باقيمانده ی نـسل ماموتھـای »مرجـع«
را منتشر کرده و حاکمان وقت ،باند کودتـای خامنـه ای/احمـدی
نژاد را جائر خوانده و والﯾت اﯾنھا را باطل اعالم کرده است.
دﯾگر اﯾن که تاکنون بازار به جنبش مـردم ،زنـان و جوانـان
نپيوسته بود .حکومت ميکوشد به ھمه بباورانـد کـه مخـالفينش
در اساس بچه سوسولھای بلوار اليزابت به باال ھـستند .بـا اﯾـن
ھمــه اﯾــن شــکاف اساســی در بــين آخونــدھا ميتوانــد خيلــی از
مذھبيھا را که ھنوز ھم نسبت به دﯾن حکومتيان تـوھم دارنـد –
و البته در راستای حفظ منافع دنياﯾيشان – به خيابانھا بکشاند.
مرحلــه ی جــالبی اســت .روز بــه روز اوضــاع خطرنــاکتر
ميشود و روز به روز جنبش گسترده تر .مھـرداد ميکوشـد مـرا از
نگرانــی درآورد و بــه مــن بباورانــد کــه اگــر قــرار اســت حملــه ی
خارجی نشود ،باﯾد از ھمين ابزارھا سود جست .اﯾن که روسھا
در نشست سران ھشت کشور در اﯾتاليا ھمين ھفتـه ی پـيش
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تصميم گرفتند – ﯾا به اﯾشان از سوی جی ھشت تحميل شد –
کــه دستــشان را از پــشت حکومــت اســالمی بردارنــد ،نکتــه ی
جالبی است .گوﯾا نيکال سرکوزی تھدﯾدشان کرده که خودشـان
ھم چنان جاﯾگاه محکمی ندارند و اﯾن که در جرﯾـان شـلوغيھای
کشور اوکرائين ،سرکوزی شخـصا بـه اﯾـن کـشور رفـت و اوضـاع
انفجــاری آنجــا را آرام کــرد .البتــه نميــدانم در پــشت پــرده چــه
ميگذرد .سعی ميکنم چيزھاﯾی را کنار ھـم بچيـنم تـا مـساله را
بفھمم .آنچه ھست اﯾـن جماعـت تـوده ای/اصـالحاتچی را کـارد
بزنی ،خونشان درنميآﯾد!
البته ھنوز دارند آخرﯾن زورھاشان را ميزنند .ھمين امـروز
ﯾکشنبه توده اﯾھای حامی حکومت اسالمی در »پيک نت«شـان
نوشتند:
»تثبيت کودتای  ٢٢خرداد روز به روز دشوارتر ميشود .ھر
روز کــه از اﯾــن بــی تثبيتــی ]کــذا[ ميگــذرد ،زﯾــر پــای کودتاچيھــا
سست تر ميشود .تردﯾد نيست که فتوای ...منتظری ...اﯾـن بـار
پيامدھای سنگينی برای حکومت خواھد داشت ،زﯾرا اﯾـن بـار در
متن حاکميت و حاشيه ی حاکميت نيز انبوھی از ضـربه دﯾـدگان
کودتــای اخيــر بــا اﯾــن پيــام ھمــراه و ھمگــام شــده انــد ...حتــی
کــسانی کــه در گذشــته فاصــله ی خــود را از ...منتظــری حفــظ
ميکردند ،با کودتائی که شد و خونی که سپاه و بسيج و نيـروی
انتظامی به دستور مستقيم رھبر در نماز جمعه ی تھران رﯾختـه
و ميرﯾزند ،اﯾن فاصله را دﯾگر رعاﯾت نخواھند کرد .شمشيری که
کودتاچيھا از نيام برکشيده اند ،گـردن بـسياری را نـشانه گرفتـه
است .فتوای ...منتظری در نوع خود اعالم جھاد عليه استبداد و
کودتاست«...
ھمچنـين »اخبـار تائيـد نـشده ای در بـاره احتمـال کـوچ
شماری از روحانيون و علمای قم به نجف پخش شده است«.
خبرھـائی نيـز در بـاره ی نامـه ی جمعـی از فرمانـدھان
سپاه در دوران جنگ منتشر شده و ظاھرا اﯾـن نامـه خطـاب بـه
علی خامنه ای است .با توجـه بـه حماﯾتھـای فرمانـدھان دوران
جنـگ سـپاه از ميرحـسين موسـوی در جرﯾـان کـارزار انتخابـاتی
موسوی ،تھيه و انتشار اﯾن نامه دور از ذھن نيـست .گوﯾـا اھـل
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سپاه نوشته اند» :ای کاش در جنگ بـه خـون درغلتيـده بـودﯾم،
اما شاھد به خاک و خون غلتيدن مردم نمیبودﯾم!«
آﯾا باﯾد حاال از وحشت سبز نوشت؟ مھدی کروبی ھنـوز
ســر و صــداﯾی ميکنــد ،ولــی »رھبــر« جنــبش ســبز ميرحــسين
موسوی فعال سکوت کرده است .انگار درﯾافته است که »اﯾن تـو
بميری ،از آن تـو بميرﯾھـا نيـست« پرزﯾـدنت اوبامـا ھـم در اﯾتاليـا
گفتــه بــود کــه» :دنيــا تــا ابــد منتظــر حکومــت اﯾــران نخواھــد
نشست «.خالصه طناب دارد محکم و محکمتر ميشود.
منتظری ھم گفته است» :حاكميتى كه براساس چماق
و ظلم و تجاوز به حقوق دﯾگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آرای
آنـان و كــشتن و بـستن و بازداشــت باشـد ،نــزد شـرع و عقــل و
عقالء جھان محكوم و بى ارزش است!« البته سی سـال پـيش
اﯾنطــوری نبــوده ،ولــی ﯾکدفعــه اﯾنجــوری شــده اســت .تــا حــاال
انتقادھا ھمه اش آبکی بـوده اسـت؛ البتـه اﯾـن منتظـری کمـی
بيشتر از آبکی انتقاد کرده و بيچاره برای ھمان انتقـادش از خـود
خمينی ،پست والﯾتعھدی را ھم از دست داد؛ حاال ھم کـه کـل
»سرماﯾه« دارد برباد ميشود.
ھادی خرسندی ھم نوشت» :درود بر آﯾـت ﷲ منتظـری
و شاگردش محسن کدﯾور که در بزنگاه تارﯾخی ،سوار شـدن بـر
مــوج رســتاخيز مردمــی را فرامــوش نکــرده انــد و بــا ﯾــک ســری
جمالت عربی/مربی بين خودشـان تعـارف تکـه/پـاره ميکننـد کـه
جرﯾان از دست علما در نـرود و ﯾـک وقـت ناغافـل دسـت ملـت و
مليون نيفتد .اﯾنک ولی فقيھی ناکـام عليـه ولـی فقيھـی باکـام
فتوای سربسته ميدھد و قھرمان ملی ميـشود و شـاگردش بـه
مردم ﯾادآوری ميکند که در نھضت مشروطيت ھم فـالن روحـانی
فتوا داد و در مقابله با شاه ھم خمينی فتوا داد و اﯾن فتوا شبيه
آن فتــاوی اســت! البتــه بــا اﯾــن تفــاوت کــه در مــورد آن دو فتــوا،
حکومت دست علما نبود و برانداختن محمـدعلی شـاه و محمـد
رضاشاه واجـب شـرعی بـه حـساب ميآمـد ،امـا اﯾـن بـار واجـب
شرعی تخفيف پيدا کرده و نظـام باﯾـد محکـم شـود و بـا انـدکی
قلقلک دادن به مقام رھبری ھمراه با چـشمکی بـه معظـم لـه،
ميتوان قضاﯾا را درز گرفت و ساده لوحان و لباس شخصيھا خانـه
ی منتظری را گلباران کنند و دوستان سرشـناس آقـای کـدﯾور از
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اعترافگيری و آمدن تو تلوﯾزﯾون معـاف شـوند .گـور بابـای ھـزاران
اﯾرانی محبوس و زﯾر شکنجه!« ٨١جالب است ،نه؟!
به گزارش گروه سياسی آفتاب ،روزنامـه ی اعتمـاد ھـم
نوشت:
»دور جدﯾـــد جمـــع آوری دﯾـــشھای مـــاھواره ای از روز
گذشته در منـاطقی از تھـران آغـاز شـد .بـر اﯾـن اسـاس نيـروی
انتظامی دﯾروز با مراجعه به منـازل واقـع در منطقـه ی اميرآبـاد و
ســيد خنــدان ]خواجــه عبــدﷲ انــصاری[ اقــدام بــه جمــع آوری
٨٢
ماھواره از منازل کرد«.
حــاال اﯾــن اصــالحاتچيھا ھــی از مــرده ھــا و زندانيھاشــان
مينوﯾسند و ميگوﯾند .انگار بقيه ی مردم آدم نيستند ،فقـط اﯾنھـا
آدمنـد و فقــط از حــزب و دســته و گـروه و بانــد خودشــان وراجــی
ميکنند .ھرکی با اﯾنھا بوده ،آدم است ،واال گور پدرش!
سرلـشکر ]کـذا[ حـسن فيــروز آبـادی ،رئـيس سـتاد کــل
نيروھای مسلح حکومت اسالمی در نامـه ای خطـاب بـه »امـام
دوازدھم شـيعيان« نوشـت کـه بـا مـرور وقـاﯾع پـس از انتخابـات
رﯾاست جمھوری اﯾران:
٨٣
»با تمام توان اﯾستاده اﯾم ،تا نظام بماند«.
مــا ھــم اﯾــستاده اﯾــم تــا شــماھا بروﯾــد .ببينيــد بــه کجــا
ميرسيد؟!
نــازنينی کــه ھجــدھم تيرمــاه امــسال در مــتن جرﯾــان در
تھــران بــود ،در وبالگــش نوشــت» :مــن اصــال بــه تھرانــی و
شھرستانی بودن و اﯾن چرت و پرتھا عقيده ای نـدارم .نـه مـن و
نه ھيچکدام از کسانی که در اﯾن اجتماعات حضور دارنـد ،منتـی
بر کسی ندارند ،ولی واقعا چرا مردم در بعضی از شـھرھا آنقـدر
بيخيال ھستند؟ چرا مردم در بعضی از شھرھا بی مـسئوليتند؟
آﯾا فقط تھران و اصـفھان و شـيراز و چنـد شـھر دﯾگـر جـزو اﯾـران
ھــستند؟ مــشھد و ھمــدان و کرمانــشاه و رشــت و شــھرھای
جنوب کشور جزو اﯾران نيستند؟ مردم اﯾن شھرھا باﯾد بنـشينند
http://www.asgharagha.com/archives/002219.php#more - 81
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در روز  ١٨تير در خانه ھاشان و مردم در تھران و اصـفھان و چنـد
٨٤
شھر دﯾگر مورد حمله ی مامورﯾن قرار بگيرند؟«
اﯾن ھم اعتراضی است به ھمراھـی نکـردن؛ البتـه خـود
تھرانيھا ھم ھمه شان ھنوز نجنبيده اند؛ اگر ميجنبيدند کـار بـه
گونه ای دﯾگر بود البد!!
٢٢تيرماه  ١٣/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی ام[
ﯾک سری خبرھای دﯾگر ھم ھست که خيليھاشان برای
من جالب نيستند .مثال اﯾن که شجرﯾان شعری در وصف جنبش
سبز خوانده ،ﯾا اﯾن که از صدا و سيمای اسالمی شکاﯾت کـرده
که آھنگھاﯾش را بی اجازه پخـش ميکننـد .ﯾـا مـثال »سـی .ان.
ان «.عالمت لينکش را سبز کرده ،ﯾا اﯾن که مادونـا لخـت و پتـی
با حرکات محيرالعقول سکسی زنـی بـاالی پنجـاه سـال بـه پـرو
پای »دﯾکتاتور«ھـا پيچيـده ،ﯾـا اﯾـن کـه ارتـش امرﯾکـا شـھرھای
عراق را به دست عراقيھا سپرده و پنج تا ترورﯾست اﯾرانی را که
از دو سال پيش دسـتگير کـرده بـود ،تحوﯾـل عراقيھـا داده و اﯾـن
ترورﯾستھای اعرامی از اﯾران ،اول اسمشان چيز دﯾگری بوده که
بعد اسمشان عوض شده؛ ﯾا عوضشان کرده اند؟!
به نوشته ی نازنينی از تھران» :دو ﯾا سـه روز اسـت کـه
درب خانه ھا را ميزننـد و بـه نحـوی ميرونـد پـشت بـام مـردم و
شروع ميکنند به برﯾدن دﯾشھای ماھواره ھا؛ ظاھرا اﯾن کار را بـا
آنھائی انجام ميدھند که روزھای تظاھرات »ﷲ اکبر« گفته انـد.
جالب اﯾن که شب ھمان روزی که دﯾـشھا را کنـده و بـرده انـد،
بازھم در ھمان منطقه صدای ﷲ اکبر شنيده ميشود«.
دﯾگر اﯾن که آخوند زنجانی گفته است» :فرد نامشروع را
بــا مــسالمت تغييــر دھيــد!« و کلــی از اﯾــن خــرده خبرھــا .البتــه
خبرھای بسياری در مورد کشته شدن چند تـن در اوﯾـن ھـست
کــه جنــازه ھاشــان را ســيمان شــده تحوﯾــل داده انــد کــه جــای
شکنجه روی بدنشان پيدا نباشد و اﯾن که پسر حجارﯾـان را ھـم
84
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گرفته اند و زندانبانان افاضـه کـرده انـد کـه خـود حجارﯾـان حاضـر
نيــست از زنــدان بيــرون بــرود ،چــون در زنــدان بھتــرﯾن امکانــات
پزشــکی بــراﯾش وجــود دارد .بــا ھمــه ی اﯾنھــا بــاز ھــم اﯾــن
اصالحاتچيھا ميخواھند حکومت را حفظ کنند.
دﯾگر اﯾن که محسن مخملبـاف نماﯾنـده ی خـود انگيختـه
ی موسوی در خارج گفته اسـت کـه مطالبـات مـردم از موسـوی
فراتر رفته و گفته که خودش از شرکتش در انقـالب  ٥٧پـشيمان
٨٥
است.
حــاال دﯾگــه بابــام جــان؛ اگــر اﯾــن خبرھــا نميــشد ،چيکــار
ميکردی؟!
و اﯾن که» :محسن رضاﯾی از نامزدھای دھمـين دوره ی
انتخابــات رﯾاســت جمھــوری ،بيانيــه ای خطــاب بــه مــردم اﯾــران
منتشر کرده و در آن نـسبت بـه عواقـب »اختالفـات داخلـی« در
اﯾران ھشدار داده است ٨٦«.لوس بيمزه!
بــدبختی اﯾــن کــه ليــست ک ـشته شــدگان در خيابانھــا و
اعداميھا در زندانھای اسالمی مرتـب درازتـر و ناراحـت کننـده تـر
ميــشود؛ خالصــه محــشر کبراﯾــی اســت .نميــدانم تــا کــی طــول
ميکــشد؟ فقــط ميــدانم کــه مــساله بــرای خامنــه ای و بانــدش
»ناموسی« شده است و به ھر قيمتی باﯾد »سر خـصم بکوبنـد
به سنگ« خاک بر سرشان؛ خـب ،احمقھـا اﯾـن ھمـه چاپيدﯾـد،
بردارﯾد وبروﯾد کوفت کنيد و کيفش را ببرﯾد! خودتـان کـه بھتـر از
ھمه ميدانيد چند صباحی بيشتر بـه سـرآمدن عمـر سياسـی و
فيزﯾکی تان نمانده است! بـدبختی اﯾـن بـدبختھا اﯾـن اسـت کـه
معموال زمانی عقل به کله شان ميآﯾـد کـه دﯾگـر ھمـه چيزشـان
برباد رفته باشد.
ﯾک خبـر جالـب ھـم ھـست کـه باﯾـد گفـت خـدا مختـرع
اﯾنترنت را بيامرزد ،چون مـردم مرتـب لبـاس شخـصيھای قاتـل را
شناساﯾی ميکننـد و ﯾاروھـا را بـا اسـم و عکـس و مشخـصات و
آدرس ،اﯾنترنتی رسوا ميکنند.
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دﯾگر اﯾن که ]مردم از بس نوشتم دﯾگر اﯾن که[ براسـاس
گزارشی» :امروز دوشنبه  ٢٢تيرماه ،بار دﯾگر ھمچـون سـالھای
گذشـته شـھر سـقز بـه شـکلی بينظيـر و متحدانـه در اعتـصاب
عمومی بسر ميبرد.
»تمامی مغازه ھای بازار بزرگ سقز و تمامی پاسـاژھا و
مراکــز تجــاری و مغ ـازه ھــای خيابانھــای اصــلی و فرعــی شــھر
تعطيلند .وسعت اعتصاب امسال به حدی است که حتی مغـازه
ھای کوچه ھا و محـالت حاشـيه ی شـھر نيـز بـسته انـد .ھـيچ
وسيله ی نقليه ای اعم از شخصی و عمومی ]حتـی تاکـسی[
در خيابانھــا دﯾــده نميــشود .اتوبوســھای شــرکت واحــد نيــز کــه
دولتی ھستند ،امروز به علت نبودن مـسافر بـه ناچـار از حرکـت
اﯾستاده اند .سقز در سکوت کامل بسر ميبرد و اﯾـن سـکوت بـه
مثابـه فرﯾـاد و اعتـراض متمدنانـه و نـوﯾن مـردم کـرد اسـت کـه
ميخواھد بـا اﯾـن حرکـت متحـد و بـا اﯾـن نافرمـانی عظـيم خـود،
خــشم و بي ـزاری خــود را از ترورﯾــسم بــين المللــی و در راس آن
جمھوری اسالمی نشان دھد کـه بيـست سـال پـيش در چنـين
روزی دکتر عبدالرحمن قاسملو دبير کل حزب دمکرات کردسـتان
اﯾـران را ناجوانمردانــه در کـشور اتــرﯾش تـرور کــرد؛ بـا اﯾنکــه ھــم
اکنون شھر سقز در اعتصاب کامل بسر ميبـرد و ھـيچ عـابری در
معابر عمومی دﯾده نميـشود ،ولـی صـدھا تـن از نيروھـای ﯾگـان
وﯾژه ی ضد شورش در خيابانھا و حتی کوچـه ھـای شـھر سـقز
مــستقر شــده ،منتظــر فرصــتی ھــستند کــه بــا گلولــه ھاشــان
٨٧
سکوت و اعتصاب پرمعنای سقز را بشکنند«...
اعتراض قشنگی است و زمينـه ھـای چندگانـه ای دارد؛
ھم اعتراضی است به ترور شادروان دکتر عبـدالرحمان قاسـملو
و ھم به ترورﯾـسم گـسترده ی حکومـت اسـالمی عليـه ھفتـاد
ميليــون شــھروند اﯾرانــی کــه دﯾگــر حکومــت دﯾنــی و اﯾــدئولوژﯾک
نميخواھنــد و در حــسرت آزادﯾھــای ابتــداﯾی اجتمــاعی و حقــوق
برابر شھروندی له له ميزنند.
در کنـــار کـــشته شـــدگان »کودتـــای  ٢٢خـــرداد «١٣٨٨
]اصـطالح موســوی چيھـا[ نــام »مھــرداد حيـدری« روزنامــه نگــار
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مشھدی ھـم ھـست .حيـدری روزنامـه نگـار خراسـانی کـه روز
شــنبه در ســرمقاله ای بــه انتقــاد از عملکــرد وزارت اطالعــات
پرداخته بود ،روز گذشته بـه طـرز مـشکوکی در مـشھد بـه قتـل
٨٨
رسيد.
راستی ﯾاد کشتارھای مشکوک دوران استالين نميافتيد
که خيلی از ھموطنان متوھم کمونيـست مـا را در مـورد ماھيـت
سوسياليـــسم واقعـــا موجـــود ،در ھمـــان دوران نـــشانه رفـــت؟
ميگوﯾند وزارت اطالعات حکومت اسالمی را اطالعاتچيھای تـوده
ای »کــا.گ.ب «.راه انداختــه انــد ،پــای خودشــان! مــن فقــط ﯾــک
رفرانس کوچولو دادم ،تا حواسھا جمـع باشـد ،بـا چـه جـانورانی
درافتـاده انـد! بيخـود نيــست کـه ھمـان جنابــان بـرای حفـظ اﯾــن
حکومت اسالمی بامزه ]![ اﯾن ھمه پستان به تنور ميچـسبانند!
جالب تر اﯾن که پوستر درست کرده اند و تبليغات راه انداخته اند
که ھاشمی بھرمـانی رفـسنجانی جمعـه ی آﯾنـده امـام جمعـه
٨٩
خواھد بود.
خـــب کـــه چـــی؟ حـــاال از کيـــسه ی مارگيرﯾـــشان اﯾـــن
آشغالھا ،چه آشغال نابی را کشيده اند بيرون؛ آی بچـه ھـا اﯾـن
مردک ميآﯾد که ھمـه تـان را بـه صـالبه بکـشدھا؛ از مـن گفـتن؛
ميخواھد ھمه چيز را وصله/پينه کند .خود دانيـد .باﯾـد ھـم حـاال
بياﯾـــد ،چـــون منتظـــری از آن طـــرف فتـــوای نامـــشروع بـــودن
حکومتشان را داده است!
وای؛ مگر ميشود سکوت کرد؟ چھار ھفته ھـوادارانش را
در انتظــار نگــه داشــت و حــاال ...حــاال ...حــاال ..ﯾکبــاره غــول از
شيــشه ...ای بابـا ...خــاک بــر ســر ھمــه شــان ...خيلــی از اﯾــن
مردک عصبانی ام .محسن سازگارا رھبر خـود انگيختـه ی ھمـه
ی جرﯾــان »ور اﯾــز مــای وت؟« ھــم اطالعيــه داده کــه» :فقــط در
صورتی كه ميرحسين موسـوی بيانيـه بدھـد و ]شخـصا در نمـاز
٩٠
جمعــه[ شــركت كنــد ،حــضور در نمــاز جمعــه مفيــد اســت«.
راستی اﯾن بابا بـا چـشم بـسته غيـب گفـت ،ﯾـا بـا چـشم بـاز،
کــسی ميدانــد؟! جالــب تــر از ھمــه اﯾــن کــه از بــس موســوی
88
89
90

 http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3516 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090713_he_ir88_rafsanjani.shtmlhttp://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52166 -

٧٩

موسوی ميکنند ،دﯾگر دل ھمـه بـه ھـم ميخـورد .راسـتی نباﯾـد
حاال چيزھای بھتری خواست؟
خبرنگــار ﯾونــانی/برﯾتانيــاﯾی کــه چنــدی پــيش در اﯾــران
دســـتگير و بعـــد ھـــم آزاد شـــد ،ميگوﯾـــد کـــه در طـــول دوران
بازداشتش در اﯾران ،در سـلول انفـرادی نگھـداری شـده و مـدام
٩١
تحــت بــازجوﯾی قــرار گرفتــه اســت» .اﯾاســون آتاناســيادﯾس«
خبرنگــار برﯾتانيــاﯾی/ﯾونــانی روزنامــه ی آمرﯾکــاﯾی »واشــينگتن
تاﯾمز« که حدود دو ھفته در اﯾران در بازداشـت بـه سـر بـرد ،روز
جمعـــه پـــس از بازگـــشت بـــه آتـــن در گفتگـــو بـــا خبرگـــزاری
آسوشـــيتدپرس گفـــت» :زنـــدان اوﯾـــن تھـــران مملـــو از تظـــاھر
کنندگانی بود که در جرﯾان اعتراضھا نسبت به تقلب در انتخابات
رﯾاست جمھوری بازداشت شدند«.
»وی اضافه کرد که خود او  ١٨روز در زندان اوﯾن بود و بـه
اتھــام جاسوســی مــورد بــازجوﯾی قــرار ميگرفــت ...مقامھــای
جمھـوری اسـالمی علـت بازداشـت »اﯾاسـون آتاناسـيادﯾس« را
انجام »فعاليتھای مغاﯾر با اصول روزنامه نگاری« اعالم کردند.
»به گزارش پيـک اﯾـران ،تحوﯾـل جنـازه ھـای جانباختگـان
وقــاﯾع پــس از انتخابــات  ٨٨در تھــران و شــھرھای مختلــف بــه
خانواده ھاشـان آغـاز شـده اسـت .بـه نظـر ميرسـد دادسـتانی
تھران به رﯾاست مرتضوی و دﯾگر دستگاھھای امنيتی و قـضاﯾی
منتظــر بودنــد  ١٨تيــر تمــام شــود و جنــازه ی حانباختگــان را کــه
بيــشتر آنھــا در  ٢۵خــرداد و پــس از آن در خيابانھــا و ﯾــا بــر اثــر
شکنجه در زندانھا کشته شده اند ،تحوﯾل دھنـد .ھـم اکنـون در
آگاھی شاھپور  ۵٠عکس متعلق به جانباختگان وجود دارد که از
خــانواده ھــا ميخواھنــد بــا مراجعــه بــه آنجــا عزﯾــزان خــود را
شناساﯾی کنند .سھراب عامری ،جوان  ١٩ساله ای کـه روز ٢۵
خــرداد تيــر خــورده و روز  ٢٨خــرداد جنــازه اش تحوﯾــل پزشــکی
قانونی کھرﯾزک شده ،تنھا ﯾکی از اﯾن  ۵٠نفر بوده اسـت .ھـيچ
مقـامی پاسـخ نميدھــد کـه سـھراب در اﯾــن سـه روز کجـا بــوده
است؟! ﯾکی دﯾگر از خانواده ھا جنـازه ی پـسرشان را در حـالی
برای دفن تحوﯾـل گرفتـه انـد کـه تنھـا صـورتش مـشخص بـوده و
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٨٠

تمام بدنش را سيمان گرفتـه انـد .مـشخص اسـت کـه مـاموران
قــضاﯾی و امنيتــی نميخواســته انــد خــانواده ھــا متوجــه ی آثــار
شکنجه ی شدﯾد شوند .در شھر اھواز ھم تحوﯾل جنازه ھـا بـه
خانواده ھا شروع شده ،اما خانواده ھا را به شدت تھدﯾـد کـرده
انــد ،تــا از اطــالع رســانی ﯾــا پيگيــری قــضاﯾی بــرای بــه مجــازات
رساندن عامالن شکنجه و قتلھا خودداری کننـد .خـانواده ھـاﯾی
که اعتراض ميکنند با تھدﯾد اﯾنکه فرزندان دﯾگرتان را نيـز بـه قتـل
٩٢
خواھيم رساند ،مواجه ميشوند«.
اﯾــن شــيوه ی ســيمان گــرفتن جــسد شــکنجه شــدگان
دقيقا روش ھميشگی دولتھای کمونيستی بوده است کـه ھـم
اﯾنک ھم در کوبا انجام ميشود .پـيش از اﯾـن ھـم اﯾـن شـيوه در
شوروی مرحوم انجام ميشده است .چه رفرانس جالبی ،نه؟!
 ٢٣تيرماه  ١۴/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و ﯾکم[
روزنامه ی گاردﯾن ٩٣چاپ برﯾتانيا گزارشی در مورد حملـه
ی پــس از انتخابــات بــه کــوی دانــشگاه تھــران از زبــان شــاھدان
عينی ماجرا چاپ کرده است .اﯾن جامعترﯾن گزارشی اسـت کـه
تاکنون از وقاﯾع ساعات نخست دوشنبه  ٢٥خرداد ماه  -که طی
آن نيروھای امنيتی دولت اﯾران به خوابگاه دانشگاه تھران حملـه
کردند  -منتشر ميشود .گـاردﯾن مينوﯾـسد حملـه ی آن شـب در
حالی رخ داد که تھران دو روز پس از انتخابات ھنوز از خشم بروز
»تقلب« آرام نداشت .گاردﯾن مينوﯾسد:
»در داخــــل خوابگــــاه در خيابــــان اميرآبــــاد شــــمالی،
دانـشجوﯾان بـرای خـواب آمـاده ميـشدند ،ھرچنـد اعـصاب ھمـه
متشنج بود .تنھا ساعاتی پيشتر چنـدﯾن نفـر در برابـر در اصـلی
دانشگاه کتک خورده بودند .آنچه بعد از آن اتفاق افتاد ،بـه ﯾکـی
از روﯾدادھای محوری در ناآراميھـای پـس از انتخابـات بـدل شـد؛
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٨١

پليس با ﯾورشی خشن به داخل خوابگاھھا به شکستن قفلھا و
بعد استخوانھا پرداخت ،به دھھـا دانـشجو حملـه کـرد ،بـيش از
 ١٠٠نفر را با خود برد و پنج نفر را کشت .مقامھا ھنوز اﯾن حمله
را انکار ميکنند ،اما شرحی که از مـصاحبه بـا پـنج فـرد حاضـر در
حادثه به دست ميآﯾد ،داستان دﯾگری را بازگو ميکند....
»به نوشته ی گاردﯾن  ٤٦دانـشجو از ﯾکـی از خوابگاھھـا
دســتگير و بــه زﯾــرزمين وزارت کــشور در آن نزدﯾکــی در خيابــان
فاطمی منتقل شدند .ھمانجا در طبقـات بـاالﯾی سـاختمان بـود
که شمارش آرا ،و به ادعای ھـواداران نامزدھـای مخـالف ،تقلـب
در آرا در جرﯾان بود ٨٧ .دانشجوی دﯾگر به ﯾک ساختمان امنيتی
پلــيس در خيابــان حــافظ بــرده شــدند .دانــشجوﯾان از شــکنجه و
بدرفتاری در آنجا سخن ميگوﯾند.
»پنج نفر جـان باختنـد :فاطمـه براتـی ،کـسری شـرفی،
مبينا احترامی ،کامبيز شعاعی و محـسن اﯾمـانی .آنھـا روز بعـد
در بھشت زھرای تھـران دفـن شـدند کـه گـزارش ميـشود بـدون
اطالع خانواده ھاشان بوده است .تحکـيم وحـدت ،ﯾـک سـازمان
دانشجوﯾی ،نام آنھا را تاﯾيد کرده است...شـاھدان عينـی گفتـه
اند که اﯾن دو دختر و سه پسر ھدف ضربات مکرر باتوم برقـی در
ناحيه سر قرار گرفته اند .به خـانواده ھاشـان اخطـار داده شـده
که درباره ی بچه ھاشان صحبت نکنند و مراسم تـرحيم نگيرنـد؛
مانند والدﯾن ندا آقا سـلطان کـه چھـره اش پـس از پخـش فـيلم
کشته شدنش بـه ضـرب گلولـه در خيابـان بـا جنـبش اعتراضـی
متــرادف شــد .براســاس قــوانين اﯾــران ،پلــيس ،اعــضای ســپاه
پاسداران و ساﯾر نيروھای مسلح و شبه نظاميھا ،حـق ورود بـه
دانشگاھھا را ندارند؛ که ميراث طغيـان سـال  ١٩٩٩دانـشجوﯾان
است که تا ماه گذشته جدﯾترﯾن ناآراميھا در اﯾران پس از انقـالب
اسالمی بود ...ﯾک دانشجو ،حوادث ﯾکشنبه شب را چنين برای
گاردﯾن بازگو کرد:
»پليس به داخل خوابگاھھا گاز اشک آور شليک کرد ،مـا
را زد ،پنجــره ھــا را شکــست و مجبورمــان کــرد روی زمــين دراز
بکشيم .من حتی تظاھرات ھم نکرده بودم ،اما ﯾکی از آنھـا روم
پرﯾد ،پشتم نشست و مرا زد .و بعد درحالی که تظاھر ميکرد در
جستجوی چاقو و تفنگ است ،از مـن سوءاسـتفاده ی جنـسی
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کرد .تھدﯾدمان ميکردند که ما را حلق آوﯾز ميکنند و بـه مـا تجـاوز
ميکنند«...
ميخـواھم اﯾنجـا نکتـه ای را بنوﯾـسم کـه تاحـدی بعــضی
مسائل را روشن کنم .ھم اﯾنک جنبش روی دو محور جداگانـه و
ظاھرا ھمـسو دارد پـيش ميـرود .بخـش اساسـی آنـانی کـه در
اﯾران ھستند ،خواھان سرنگونی تماميت نظـام اسـالمی شـده
انــد ،چــرا کــه ســی ســال اســت ھــر لحظــه تحقيــر و تــوھين و
دروغبافيھا را با گوشت و پوستشان لمس ميکننـد .بخـش خـارج
کشوری اﯾـن جنـبش کـه تنھـا ﯾکـی از شـعارھای اعتراضـی بـه
تقلب انتخاباتی ﯾعنی »رای من کجاست؟« را مبنای کارش قـرار
داده ،حاضر نيست از ھمين خواست حداقلی پا را فراتر بگذارد.
»اﯾنان بيـشترشان تـوده اﯾھـا ،ملـی/منقليھـا ،اکثرﯾتيھـا،
جبھه ی ملی چيھا و ...در کل جماعتی ھستند کـه زنـده بـودن
اقتصادﯾشان به بودن اﯾن حکومت بستگی دارد .اﯾنھا ھمانھـاﯾی
ھستند که سالھاست به اﯾران سفر ميکننـد و ھمانھـا ھـستند
که اساسا فنومن »پناھندگی« اﯾرانيان را در غرب سـوزانده انـد؛
در راستای لبيک گفتن به خاتمی و خاتمی چيھـا .اﯾنھـا موضـوع
اساسيشان حقوق بازنشستگی اسـت و قيمـت »ارز« و تبـدﯾل
ارز و در ميان اﯾن تبدﯾلھا زندگی کردن و از قبل اﯾـن بـی ارزشـی
پول اﯾـران در خـارج ،کيـسه ھـا را پـر کـردن و وﯾالھـای آنچنـانی
خرﯾــدن و گردشــھای آنچنــانی رفــتن؛ در حاليکــه تنھــا  ۵ميليــون
اﯾرانــی ميتواننــد زنــدگی قابــل تحملــی داشــته باشــند و درصــد
بسيار باالﯾی در اﯾران زﯾر خط فقر زندگی ميکنند ،اﯾنھا با رفـت و
آمدھاشان و خرج کردن ارزھای خارجی در اﯾران ،خاک به چشم
مردم ميپاشند.
اﯾــن جماعــت اصــرار عجيبــی دارد کــه کــل جنــبش را در
چارچوب حفظ ھمين حکومت اسالمی نگه دارد و اصرار دارد کـه
اگر احمدی نژاد برود و موسوی بياﯾد و ﯾا حتی خامنه ای بـرود و
مثال منتظری ﯾا ھاشمی رفسنجانی بياﯾد ،اوضاع دگرگون شـده
و نسيم آزادی خواھد وزﯾد .نميدانم کـدام ھنرمنـدی کارﯾکـاتوری
کشيده بود از موسوی با عمامه و زﯾر آن نوشته بود» :مـردم بـه
کمکتــان نيــاز دارم ،تــا حکومــت اســالمی را حفــظ کــنم «.فتــوای
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منتظری و شعارھای شيرﯾن عبادی و اعتصاب غذای اکبر گنجی
و ھمکاری گوگوش خواننده و چند تای دﯾگر را ھم باﯾد در ھمـين
چارچوب دﯾد و ارزﯾـابی کـرد .اﯾنھـا حـرف از جناﯾـات خامنـه ای و
احمـدی نـژاد ميزننـد ،از زنـدانيھای اصـالح طلـب حـرف ميزننــد و
ھيچکدامشان نميخواھند و اصال نميتوانند جناﯾات خمينی را ھم
در ﯾازده سال حکومتش به ﯾاد بياورنـد و بـه دﯾگـر جناﯾـات کليـت
نظام ھم توجھی داشته باشند .ھمه چيز درست از زمانی آغـاز
شده که در انتخابات دھم رﯾاست جمھوری بـه بـاور اﯾنھـا تقلـب
شــده اســت .تــازه ھمــين جماعــت بــه کــشتار مــردم عــادی و
زندانيان ھمين »تقلب انتخاباتی« ھم اشاره ای نميکننـد .پـيش
از اﯾن »تقلب انتخاباتی« ھم اصال بـرای اﯾـن »حافظـان حکومـت
اسالمی« مھم نيست .اﯾن است که گره ی اصلی اﯾـن جنـبش
دست کسانی است که ميخواھند جمھوری اسالمی بمانـد ،تـا
آنھا ھم بمانند و به لفت و ليسشان ادامه بدھند .اما ]بدبختانـه
بـــرای اﯾنھـــا[ جنـــبش از موســـوی و ســـبزی بـــازی و »ســـبزی
فروشی« عبور کرده است؛ به ھمـين دليـل ھـم طفلکھـا نگـران
شده اند؛ اما از بخت بدشان خامنه ای و احمدی نژاد روز بـه روز
با تداوم جناﯾاتشان کليت نظام را زﯾر ضرب ميبرنـد؛ بـرای ھمـين
ھـم ھـست کـه اﯾنھـا »ھمـه بـا ھـم« بـرای تقليـل خواسـتھای
جنبش درون اﯾـن ھمـه در جنـب و جـوش ھـستند .اﯾـن درﯾافـت
امروز من از اتفاقاتی است که در جرﯾان است.
ھمين امروز صبح »روز سه شنبه  ١٤ژوئيـه ) ٢٣تيـر( بـه
نقل از ابراھيم حميدی ،رئيس کل دادگستری اسـتان سيـستان
و بلوچستان گزارش شد که احکام اعدام سيزده نفر که به جرم
عضوﯾت در گروه جندﷲ به اعدام محکـوم شـده بودنـد ،بـه اجـرا
گذاشته شد ،اما اعدام عبدالحميد رﯾگی برادر عبدالمالک رﯾگی
٩٤
رھبر اﯾن گروه چند روز به تعوﯾق افتاده«.
اﯾن که مينوﯾـسم خـود حکومـت شـراﯾط را بـرای جنـبش
درون کشور رادﯾکاليزه ميکند ،به ھمـين دليـل اسـت و بـه دليـل
اﯾن کشتارھا و اعدامھاست؛ با اﯾن ھمه خـارج کـشورﯾھاﯾی کـه
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نوشتم ،بازھم ميکوشند سر جنبش را در درون نظام نگاه دارنـد.
باﯾــد از خامنــه ای و نظــامش بــه نــوعی ممنــون بــود کــه اﯾنگونــه
»مدعيان خط سبز« را ميـسوزانند و کليـت حکومـت اسـالمی را
به چالش مياندازند.
لس آنجلس تاﯾمز ھـم نوشـت» :پـس از بـروز بحرانھـای
اخيــر در اﯾــران بــسياری از رســانه ھــا دچــار اشــتباه در تحليــل
مــسائل اﯾــران شــده انــد .آنچــه مــا در اﯾــران ميبينــيم ،از نــوع
انقالبھای رنگی اروپای شرقی نيست ،ميرحسين موسوی ھـم
ﯾک ليبرال »غرب گرا« در مقابل مبانی انقالب اسـالمی نيـست،
ھرچند ممکن است طرفدارانش ضـرورتا چنـين باشـند .آنچـه مـا
ميبينم »جنگ قدرتی است ميان زعمای انقالب پنجاه و ھفت«.
مراکز اصلی تنش ميان خاتمی و رفسنجانی بـا احمـدی
نژاد است که با رفتار عامه پسند خود جاﯾگاه آنھا را ھدف گرفته
است .بسياری از بزرگان انقالب اﯾران امروز توسـط احمـدی نـژاد
مورد تھدﯾد قرار گرفته اند که به ثروت نامشروع دست ﯾافتـه انـد
و برخی از روحانيون آنھا پشت سر موسـوی قـرار گرفتـه انـد ،تـا
احمدی نژاد را به چالش بکشند .موسوی و رھنورد خود فرزندان
انقالب اسالمی ھستند و به طور شـفافی گفتـه انـد کـه ھـدف
آنھا مقابله با احمدی نژاد و روشھای دولت وی است.
»اﯾنکه موسوی قصد دارد انقالب را بـه ارزشـھای اصـلی
اش بازگرداند ،بارھا توسط رسانه ھـای عربـی مـورد توجـه قـرار
گرفته است ،اما متاسفانه رسانه ھای غربی به آن توجه کـافی
نکرده اند و به اﯾن اميد داشته اند که وی سيد علـی خامنـه ای
را به چالش بکشد و از اﯾن طرﯾـق ﯾـک انقـالب رنگـی رخ بدھـد.
نوﯾسنده به اﯾن نکته اشاره دارد که در واقع موسوی به گروھـی
از بزرگان اﯾران وابسته اسـت کـه احمـدی نـژاد در طـی مبـارزات
انتخابی اش به ثروت و منفعت طلبی آنھا حمله کرده است .وی
سپس به بخـشی از بيانيـه ھـای موسـوی اشـاره کـرده و بيـان
داشته که وی بسيار دقيـق کلمـات را اسـتفاده ميکنـد و در آنھـا
ساختار نظام را زﯾر سـوال نميبـرد .نوﯾـسنده در ادامـه ی مقالـه

٨٥

ھم به نکات قابل توجه و خواندنی در مورد روابـط خـارجی اﯾـران
٩٥
در پس رخدادھای اخير اشاره دارد«.
گفتم که المصبھا انگار خودشان دارنـد جنـبش را تعميـق
ميکنند ،با ھمين کارھاشان» :من جراج بيمارستان امام خمينی
ھـــستم .روزی کـــه نـــدا کـــشته شـــد ،فقـــط در ســـردخانه ی
بيمارستان ما  ٣٨جنازه جمع شده بود .چھار فرمانده ی نظـامی
کـــه در بيمارســـتان مـــستقر شـــده بودنـــد ،بـــه مـــا مـــسئولين
بيمارستان اجازه ی صدور جواز مرگ ندادند.
»ھمان شب جنـازه ھـا را جمـع کردنـد و بردنـد .روز بعـد
پرس و جو کردﯾم و فھميدﯾم که جنازه ھا را به پزشکی قـانونی
تھران نبرده اند ،بلکه ميان پزشک قانونيھـای شـھرھای اطـراف
تھــران تقــسيم کــرده انــد ،از جملــه کھرﯾــزک .تقرﯾبــا اکثــر جنــازه
ھائی که ما در بيمارستان امام خمينی دﯾدﯾم ،با تک تيـر شـکار
شده بودند ،ﯾعنـی آنھـا را از دور ھـدف گرفتـه و زده انـد ،بيـشتر
ھم به قلب و گردن آنھـا گلولـه خـورده بـود .آنھـا مـردم را شـکار
ميکنند ٩٦«.چه بنوﯾسم؟!
دﯾگر اﯾن که »سناتور جان مـک كـين عـضو ارشـد سـناى
آمرﯾكــا در مــصاحبه بــا شــبكه ی تلوﯾزﯾــونی »ام .اس .ان .بــى.
سى «.در پاسخ به سئوالی در باره ی اعتراضات ضـد حکـومتی
در اﯾران از جمله گفت:
»بيست سال پيش ھـيچکس فـرو رﯾخـتن دﯾـوار ]بـدنام[
برلين را پيش بينى نميكرد ،اما فرو رﯾخت .در اﯾران ھـم حركتـى
شكل گرفته كه قابل متوقف كردن نيست ،اﯾن حرکت ،شراﯾط را
به طور بنيادى در اﯾران تغيير خواھد داد ٩٧«.کامال موافقم.
و در خبر دﯾگری» :بنا بر خبر درﯾافتی ،ﯾكشنبه شـب ٢١
تيرمــاه ،درب اصــلی ســتاد وزرات اطالعــات مــشھد مــستقر در
خيابان ادبيات به آتش کشيده شد .به آتش کشيدن درب اصلی
ستاد وزارت اطالعات در مشھد که ھمزمان توسـط سـه دوربـين
مدار بسته کنتـرل ميـشد ،نيـروی نظـامی مـشھد را بـه ھمـراه
وزارت اطالعات به فکـر واداشـته کـه چـرا دوربينھـای اصـلی کـار
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گذاشته شده در مقر ستاد به ھيچ عنوان کار نکرده و غيرفعـال
شده اند ٩٨«.راستی چرا؟!
و راســـتی چـــرا برونمرزﯾھـــا در تظـــاھرات انحـــصارطلبی
ميکننــد ،پــرچم ھمــدﯾگر را پــاره ميکننــد و شــعارھا را سانــسور
ميکنند ،ولی در درونمرز از اﯾن خبرھا نيست!؟ کسی ميداند؟!
مجلس اسالمی آخوندھا ھم ھمين امروز اعالم کرد کـه
مراسم تحليف احمدی نـژاد بـه عنـوان رئـيس دھمـين دولـت در
جمھوری اسالمی ھفته ی دوم مردادماه برگزار ميـشود ٩٩.دارد
تماشاﯾی ميشود!
ساﯾت نوروز در تھران نوشـت» :پيکـر پـاک صـدھا شـھيد
اعتراضات مردمی ﯾکماه اخيـر در سـردخانه ای در جنـوب غربـی
تھران نگھداری ميشود .در حـالی کـه بـسياری از خـانواده ھـای
زنـدانيان در بنـد ھمچنـان نگـران عزﯾزانـشان از اﯾـن نھـاد بـه آن
سازمان و از اﯾـن زنـدان بـه آن دادگـاه سـرگردان و حيـران ،بـازی
داده ميــشوند و ھــيچ مقــام مــسئول و غيرمــسئولی در کــشور
حاضر به پاسخگوﯾی به اﯾن خانواده ھای نگران نيست ،برخی از
خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت ميکنند و بعـد از توجيـه و
تھدﯾد آنھا به آسيب رساندن به دﯾگر اعضای خانواده و ھمچنـين
گــرفتن تعھــد مبنــی بــر عــدم اطــالع رســانی در مــورد مــرگ
فرزندانــشان و امــضای اوراقــی بــا اﯾــن مــضمون کــه تائيــد کننــد
عزﯾزانشان بر اثر تصادف و ﯾا دﯾگـر حـوادث طبيعـی جـان سـپرده
انــد ،جنــازه ھــا را تحوﯾلــشان ميدھنــد .بــه نقــل از ﯾکــی از اﯾــن
خانواده ھا که نخواست نامش فاش شـود ،وی را بـه سـردخانه
ای در جنـــوب غربـــی تھـــران کـــه مخـــصوص نگھـــداری ميـــوه و
محصوالت لبنی بوده ،برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند
که تصوﯾر صدھا کشته در آن بوده ،تا جنازه ی فرزندش را از بـين
آنھا شناساﯾی کند .به گفته ی وی دﯾدن تصاوﯾر کشته شده ھا
نزدﯾک به نيم ساعت به طول انجاميده .وی افزود در زمان خـروج
از اﯾن سردخانه پيکر صدھا شھيد را دﯾـده کـه در آنجـا روی ھـم
گذاشته شده بودند .اﯾن مـادر داغـدار ميگوﯾـد بـا آنکـه جنـازه ی
98
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فرزندم را پيدا نکردم ،اما با دﯾدن آنھمه جنـازه کـه روی ھـم دپـو
شده بودند ،از ھوش رفتم و وقتی به ھوش آمـدم کـه در بيـرون
١٠٠
سردخانه و در ماشين بودم.
 ٢۴تيرماه  ١۵/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و دوم[
اﯾن گونه افشاگرﯾھا به نظرم در راسـتای ھمـان شـعاری
است که ميگفتم و ميگوﯾم» :جمھوری اسالمی باﯾد برود!«
حاال بعد از آن ھمه کشمش ،تازه کارشناسـان سـازمان
امنيت آلمان ﯾادشان آمده که ای بابا اﯾنھا ميخواھند بمب اتمـی
و موشک کالھک دار بسازند ،ﯾا تا شش ماه دﯾگر ميسازند و...
»به گفته ی کارشناسان سازمان امنيت آلمـان ،اﯾـران در
عرض ششماه آﯾنده قادر به سـاختن بمـب اتمـی و آزمـاﯾش آن
خواھد بود .اﯾن کارشناسان در گفتگوﯾی بـا مجلـه ی »اشـترن«
ھمچنين مدعی شده اند که اﯾـران درصـدد سـاختن موشـکھای
١٠١
حامل اﯾن بمب است«.
اﯾـــن ﯾکـــی دﯾگـــر از آن خبرھـــای کمـــدی/تراژﯾـــک اﯾـــن
روزھاست که» :در کشور ھندوستان زنان بسياری بـرای گـذران
زندگيشان تن فروشـی ميکننـد .بـه تـازگی زن روسـپی سـی و
چھار ساله ای صاحب فرزند دختـری شـد و اسـم او را »فاطمـه
رجبــی« گذاشــت .خــانم »مــانيس چــاﯾوار« در مــصاحبه ای بــا
نيوﯾورک تاﯾمز گفت که» :در ھندوستان دختران ]روسپيان[ پـس
از چند سال ھمخوابگی با مردان ،دﯾگر آن توان گذشته را ندارنـد
و زود از پای در ميآﯾند .شنيده ام در اﯾـران زنـی بـه نـام »فاطمـه
رجبی« سی سال است که روزانه با چندﯾن مرد درميافتد ،ولی
از پای درنمياﯾد .من اسـم دختـرم را فاطمـه رجبـی گذاشـته ام،
بلکه مانند او شود ١٠٢«.راستی اﯾـن فـاطی خـانم ،ھمـان عيـال
الھام نيست که خيلی ھم باادب تشرﯾف دارد؟
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 ٢۵تيرماه  ١۶/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سه و سوم[
چنــد روز اســت ھمــه بــه صــرافت افتــاده انــد نمــازخوان
بشوند و در نماز جمعه ی سبز ]فردا[ شرکت کنند و سـجاده ی
سبز در اﯾران کمياب شـده و خـاتمی و موسـوی و کروبـی ھـم
قرار است بياﯾند .قرار است ارواح ندا سلطانی و سھراب اعرابی
و بقيــــه ی کــــشته شــــدگان اﯾــــن ﯾکمــــاه ھــــم در نمــــاز
»عبادی/سياسی/اعتراضی« موسوی چيھا شرکت کننـد .نمـاز
را گفته اند ھاشمی رفسنجانی ميخواند .نميـدانم از تـو کيـسه
ی مارگيرﯾشان چه ميخواھند بيرون بکشند!؟
دﯾگر اﯾن که ﯾک ھواپيمای ساخت روسيه که از تھران به
اﯾروان ارمنستان ميرفت ،در ھـوا منفجـر شـد و  ١۶٨نفـر از بـين
رفته اند .جعبه ی سياھش ھم – اﯾنطور که ميگوﯾند » -آسيب«
دﯾده است .به نظرم از ھمان برنامـه ھـای سـينما رکـس آبـادان
است و از تراوشات مغز گنجشکی اﯾن آخونـدھا و طرفدارانـشان
کــه ميخواھنــد حــواس مــردم را پــرت کننــد .مــردم اســم اﯾــن
ھواپيماھای روسی را گذاشته اند »تابوتھای پرنده ی روسی بر
فراز تھران« اسم با مسماﯾی است.
عــده ای ھــم اطالعيــه داده انــد و بــرای پارلمــان اروپــا
فرستاده اند که اﯾـن بابـا »محـسن مخملبـاف« نماﯾنـده ی خـود
انگيخته ی موسـوی و موسـوی چيھـا ،خـودش مـامور جمھـوری
اســالمی اســت .اســم بــصير نــصيبی ھــم در ميــان اﯾــن امــضا
کنندگان ھست .به نظرم اﯾده اش ھم مال نصيبی باشـد ،چـون
سالھاست برعليه مخملباف افشاگری ميکند.
دﯾگر اﯾن که ]آخ مردم از اﯾن »دﯾگر اﯾن که«[ رئيس ستاد
ارتش که ﯾک غول بيابانی است و مردم اسمش را گذاشـته انـد
»گروھبان گارسيا« برای امام زمانش نامـه نوشـته و چنـد تـاﯾی
ھم از قول امام زمان جـوابش را داده انـد .البتـه خيلـی ناشـيانه
%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8
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نوشته اند .اگر من مينوشـتم ،حتمـا خيلـی قـشنگ تـر ميـشد؛
مثل بقيه ی کارھام!
جوان وبالگ نوﯾسی از داخل کشور کلی روحيه اش را از
دست داده و مرتب نفوس بد ميزنـد و غرغـر ميکنـد کـه مـا فقـط
ميــروﯾم خيابــان و داد ميــزنيم و ھيچــی نــدارﯾم و خــارج ]منظــور
کشورھای اروپاﯾی و امرﯾکاﯾی ھستند[ ھيچ کاری نميکننـد و بـا
رژﯾم مماشات ميکنند و از اﯾن حرفھا .البته سـعی کـردم آرامـش
کنم ،ولی طفلک که فقط بيست سالش است ،بد جوری برﯾده.
و اﯾن که تبرﯾزﯾھا صدا و سيمای تبرﯾز را به آتش کـشيده انـد .و
آخوندھا دارنـد گـر و گـر و دسـته جمعـی کـوچ ميکننـد و ميرونـد
نجف .خوب کاری ميکنند ،انگار ميدانند دوره شـان تمـام شـده و
قرار است مردم حسابشان را ﯾکی ﯾکـی برسـند .دسـت کـم از
اﯾن روز قيامت ميترسند!
تازه قرار شده است اکبر گنجـی بـرود در نيوﯾـورک و جلـو
سازمان ملل اعتصاب غذای سه روزه ای راه بياندازد و گوگوش و
ابی و چندتای دﯾگر ھم با او اعالم ھمبـستگی کـرده انـد .ﯾکـی
ميگفت اﯾن گوگوش ھمـان نيـست کـه سـی سـال پـيش بـرای
خمينی شعر »آقاخوبه« را خواند؟ چه ميدانم ،فعـال خـر تـو خـر
عجيبی است.
حالم از اﯾن دعوتھای کمدی برای نماز جمعه ی فـردا بـه
ھم ميخورد .عجيب است .اﯾنھا که اسباب تمدن را دارند ،با ﯾـک
کشمش گرميشان ميکند و با ﯾک غوره سردی .چـه باﯾـد گفـت:
اﯾــن کــه مــردم بــاز ھــم دارنــد بازﯾچــه ی دســت اﯾــن نامردميھــا
ميشوند؟! ﯾک ادبيات آبکی مثال »انقالبـی« روضـه خـوانی ،ﯾـک
شور و فتور تند و تيز کمدی ،احساساتی شدن و بعد ھم فحش
دادن و کنــار کــشيدن و خالصــه محــشر کبراﯾــی اســت .و باعــث
تاسف .رژﯾم ھم دارد خودش را جمع و جور ميکند کـه کمـرش را
از زﯾر بار اﯾن تئاتر کمدی راست کند.
در توئيتر ھم نوشـته انـد کـه» :ھاشـمی باﯾـد بدانـد کـه
مردم داغدار اﯾران عصبانيتر از آن ھستند که فردا سخنان »ﯾکـی
١٠٣
به نعل و ﯾکی به ميخ« ]او[ را بپذﯾرند«.
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برنارد کوشنر وزﯾر خارجـه ی فرانـسه ھـم ،در پاﯾـان ﯾـک
کميسيون روابط امور خارجه ی اتحادﯾه ی اروپـا ،امـروز در پاسـخ
پرسش خبرنگاری در مـورد اﯾـران کـه راه حـل اﯾـران چيـست ،بـا
صراحت از جنگ سخن گفت .البته نه فورا ولی تا چند ماه آﯾنده.
البتــه تــصور نميکــنم منظــورش حملــه ی نظــامی باشــد ،ولــی
احتماال زدن نقاط سوق الجيـشی اﯾـران مـد نظـرش اسـت .اﯾـن
خبر که آخوندھا دارند از قم اسباب کـشی ميکننـد ،کلـی بـامزه
است.
١٠٤

در مطلبـی بـا عنـوان »مخملبـاف عامـل رژﯾـم اســت«
آمده است» :محسن مخملباف در گـروه بـالل حبـشی مـسئول
شــکار نيروھــای مخــالف نظــام جمھ ـوری اســالمی بــه خــصوص
مخالفان چپگرای رژﯾم بود و اگر اﯾنان به چنگش گرفتار ميآمدنـد،
دستگيرشان ميکرد و تحوﯾـل الجـوردی ،معـروف بـه جـالد زنـدان
اوﯾن ميداد .در زندانھای جمھوری اسـالمی ،محـسن مخملبـاف
خود بازجوﯾی زندانيان را بعھده داشـت ،او زنـدانيان زنـدان عـادل
آبـــاد را بـــه زور اســـلحه ی حکومـــت ،عليـــرغم ميلـــشان ،در
پروپاکاندای فيلمی بـه اسـم »بـاﯾکوت« شـرکت داد و در عنـوان
بندی فيلم ،آنھا را زﯾر عنـوان »تـواب و جاسـوس« رژﯾـم معرفـی
کرد .اﯾـن زنـدانيان عليـه وی ھمـان زمـان شـکاﯾتی تنظـيم و بـه
مجامع حقوق بشری ارسال کردند که با توجه به جـو آن زمـان و
زﯾــر ســيطره ی خمينــی و اندﯾــشه ی مــسمومش  -کــه در اوج
قــدرت بــود  -ھيچگــاه شــکاﯾت و فرﯾــاد در گلــو خفــه شــده ی
شــاکيان انعکاســی نيافــت .ھمچنــين در زنــدانھای جمھــوری
اســالمی خوانــدن کتابھــای محــسن مخملبــاف بــرای زنــدانيان
اجباری بود.
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٢۶تيرمـــاه  ١٧ /١٣٨٨ژوئيـــه  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز ســـی و
چھارم[
اﯾــن گفتــه ی »انقالبيــون« ســال پنجــاه و ھفــت ]کــه
ھمچنان برآن پای ميفشارند[ درست نيست که ميگوﯾند »ملت«
آن زمـــان ميدانـــست چـــه نميخواھـــد ،ولـــی نميدانـــست چـــه
ميخواھد .اﯾن جماعت با اﯾن تئوری کمدﯾـشان کـاله گنـده ای را
که تنھا به درد کلـه ی بـی پـشم خودشـان ميخـورد ،سـر ملـت
ميگذارند ،بعد ھم با ترفنـد »انحـراف انقـالب« و »دزدی انقـالب«
مردم را بيشتر و بيشتر ميفرﯾبند.
تـازه اﯾــن شــيوه ی قدﯾميــشان اسـت .تازگيھــا کــه ھــول
برشان داشته و نگرانند که ھمه ی رشته ھاشـان پنبـه شـود و
بساط برﯾز و بپاششان به باد فنا رود ،زور ميزنند که ما را دوبـاره
بچپاننـــد تـــو دوران »دو ســـر طـــالی« حکومـــت امـــام »ضـــد
امپرﯾاليست«شان که جز خشونت ،مـرگ ،جنـگ ،تـرور ،تجـاوز و
بـه آتـش کـشيدن منطقــه ،دسـتاورد دﯾگـری در ھمـان ده/ﯾــازده
سال حکومت پليدش برای ھيچ تنابنده ای نداشت که نداشـت؛
البته بجز برای بادمجان دورقاپچينانش!
مـن امـا تازگيھـا بـه اﯾــن بـاور رسـيده ام کـه اﯾـن ملــت و
»روشنفکران«ش آن زمان ھم نميدانستند چه نميخواھند ،چـون
اگر ميدانـستند ،مملکتـی را کـه در آن درصـد بيکـاری صـفر بـود،
ھمه آزاد بودند ،حکومتش در دو دوره ی پھلوﯾھا سکوالر بود ،زن
و مرد و شيعه و سنی و بھاﯾی و ﯾھودی و زرتشتی و مـسيحی
اش با ھم برابر بودند ،آزادی اجتماعی وجود داشت ،اﯾران قدرت
منطقه بود ،تحصيل برای ھمه راﯾگان بود ،تعـدد زوجـات و صـيغه
ممنوع بود ،سن ازدواج دختران پس از ھجده سال بـود ،زنـان در
ھمه ی عرصه ھای اجتماعی و فرھنگـی و قـضاﯾی و نظـامی و
سياســی شــرکت فعــال داشــتند ،شــادی و شــادابی رکنــی از
زندگی مردم بود؛ چه چيز نخواستنی وجود داشت که »ھمـه بـا
ھم« عربده سـر دادنـد و مملکـت را بـه »چـوب دو سـر طـال«ی
خمينی فروختند؟!
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آن روزھای پاﯾانی حکومت شاه »روشـنفکران« مـا دچـار
نوعی آنارشيسم ضد »نظـم« شـده بودنـد .دانـشجوﯾان کـالس
نميرفتند و از صبح تا شب ،سر گذرگاھھا بحثھـای صـد مـن ﯾـک
غاز ميکردند که آﯾا شوروی بھتر است ،ﯾا ليبـی معمـر القـذافی،
چين بھتر است ﯾا کوبا ،شرﯾعتی بھتر است ﯾا خمينی؟!!
امثــال حــاج ســيد جــوادی و ھمــسنخانش نيــز بــه اﯾــن
آنارشی بازی مردم با اﯾـن ترھاتـشان دامـن ميزدنـد کـه» :امـام
میآﯾد ،با صدای نوح ،با طيلسان و تيشه ی ابراھيم ،بـا عـصای
موســی ،بــا ھيئــت صــميمی عيــسی و بــا كتــاب محمـــد ،و
دشتھای سرخ شقاﯾق را میپيماﯾد و خطبه ی رھاﯾی انـسان
را فرﯾاد میكند… وقتی امام بياﯾد ،دﯾگر كسی دروغ نمیگوﯾـد،
دﯾگر كسی به خانه ی خود قفل ھم نمیزنـد ،دﯾگـر كـسی بـه
بـاجگزاران بـاجی نمــیدھـد ،مــردم بـرادر ھـم مــیشـوند و نــان
شادﯾشان را با ﯾكدﯾگر به عدل و صداقت تقسيم میكنند ،دﯾگـر
صفی وجود نخواھد داشت ،صفھای نـان و گوشـت ،صـفھـای
نفــت و بنــزﯾن ،صــفھــای ماليــات ،صــفھــای نامنوﯾــسی بــرای
استعمار ،و صبح بيداری و بھار آزادی لبخنـد مـیزنـد .باﯾـد امـام
بياﯾد تـا حـق بجـای خـود بنـشيند ،و باطـل و خيانـت و نفـرت در
روزگار نماند…«
به عبارتی اﯾن جماعت روشنفکر که اتفاقا سـيد جـوادی
نمونه ی خوبی از آنھاست ،مردم را دچار نوعی تـوھم و فـانتزی
کمدی ميکردند که ھرکس از ظن خود ﯾار خمينی و ھوچيگرانش
ميشد و ھرکس درست مثل ھمين بابـا فانتزﯾھـای خـودش را در
دھان »رھبر« و »امام«اش ميگذاشت] .لطفا آن فضا را که مـا را
به اﯾـن فالکـت انـداخت ،بـا توجيـه و تفـسيرھای اطالعيـه ھـای
موسوی و پنج تـن آل عبـا و دو تـن آل سـينما و ﯾوتـوب مقاﯾـسه
کنيد و ببينيد چگونه ھـرکس ھرچـه دوسـت دارد در دھـان اﯾنھـا
ميگذارد و فانتزﯾھای خودش را ورز ميدھد![
نتيجــه ،دانـــش آمـــوزان از مدرســه ھـــا درميرفتنـــد و در
خيابانھــا عــالف بودنــد .دانــشجوھای انقالبــی مــدلھای فــانتزی
حکومتيشان را دوره ميکردند .دختران دانشجوی خـارج از کـشور
ھــم فروشــگاھھا را بــرای خرﯾــدن روســرﯾھای »رنگــين« زﯾرپــا
ميگذاشتند .مردم ھم نـه پـول آب و بـرق و قـسط بانـک و اجـاره
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خانه ميدادند ،نـه سـر کـار ميرفتنـد؛ ھمـه ی ملـت ﯾکبـاره رفتـه
بودند وکانس و از صبح تا شب تو خيابانھا ولو بودند .دار و درفش
و کتـک و تيـر و تفنگـی ھـم کـه در کـار نبـود ،ﯾـا اگـر بـود خيلــی
کمرنگ بود .ھمه خيال ميکردند اﯾـن رونـد تـا ابـد ادامـه دارد کـه
مفت بخوری و بچری و بچرخی و ھمين.
بعد ﯾک دفعه غول از شيشه درآمد .صاف کـردن جـاده ی
آمدنش ھم با سوزاندن چھار صد نفر در سينما رکس آبادان بـود
و دروغھاﯾی نجومی در باب ساواک و کشتار و شکنجه و اعـدام.
ﯾک مشت دانشجوی خارج کشوری ھم بودند که با پول عربھا و
روسھا ھی کنفرانس پشت کنفرانس ميدادنـد و افکـار عمـومی
برای »رنسانس وارونه« شان ميساختند .و ...اﯾن گونـه بـود کـه
امام سوار بر قاليچه ی جادوﯾی »ارفرانس«اش آمد کـه ھمـه ی
اﯾن خوشيھا را از دماغ ملت و روشنفکرانش درآورد و درآورد.
پيش از ظھـور »جـن« مـردم ،ھـم درﯾاشـان را ميرفتنـد و
ھــم زﯾــارت و سياحتــشان را ،درب دانــشگاھھا بــه روی ھــر بــی
ننه/باباﯾی باز بود .حـاال چـه چيـز اﯾـن مملکـت نخواسـتنی بـود،
روشن نيست؛ البته نخواستنی بود ،اما برای مشتی وطنفروش
و تجزﯾه طلب و جاسـوس و ترورﯾـست کـه کمتـر امکـان فعاليـت
داشــتند؛ آزادی داشـــتند ولـــی نـــه خيلـــی ،چـــون اگـــر امکـــان
فعاليتشان صفر بود که نميتوانستند چنين شکری ميل بفرماﯾنـد
و ﯾکباره بـا ھـوچيگری و آنارشـی بـازی و آدمکـشی ،دنبـال ﯾـک
معيوب فکری حوزه ای راه بيافتند و ھمان دستاوردھای »ناچيز«
آن دوران را ھم به باد فنا بدھند.
اگـر در دوران پھلـوی دوم گراﯾـشی ھــم بـه سـوی غــرب
وجود داشـت ،بـرای اﯾـن بـود کـه در دنيـای دو قطبـی آن دوران،
اﯾران لقمه ی چپ استالين »جھانخوار« نشود و اﯾرانـستانی بـه
دﯾگــر »اســتان«ھــای حکومــت شــوروی سوسياليــستی افــزوده
نشود .ولی حاال که تق ھمان حکومت کمونيستی واقعا موجـود
و خواھر دوقلـوﯾش چـين »السـت« کمونيـست درآمـده؛ ﯾکـی از
درون و بيرون فروپاشيده ،دﯾگری ھم دو نـبش »کاپيتاليـست« از
آب درآمـــده ،اﯾـــن حکومتيـــان شـــده انـــد مـــستعمره و دســـت
»نشانده«ی دو نبش ھمان حکومتھای معزول و ملعـون و از مـد
افتاده...
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ســی و ﯾــک ســال پــيش از اﯾــن اﯾرانيــان بــر اســاس ﯾــک
اشتباه محاسبه و نوعی کج فھمی »حاکمان فکـری« شـان کـه
نــام بــی مــسمای »روشــنفکر« را ﯾــدک ميکــشيدند ،ھمچنــين
آگــاھی نداشــتن از مفــاھيم »آزادی اجتمــاعی« ،حــق انتخــاب
]حق انتخاب پوشش و زندگی شخـصی[ و ناآگـاھی نـسبت بـه
مفــاھيم مــدرن از »دولــت« و امنيــت و برابــری حقــوقی ھمــه ی
شــھروندان ،فــارغ از جنــسيت و دﯾــن و نــژاد و قوميــت ...عنــان
»حکومتشان« را به دست کسانی سپردند که از ھمان روزھای
آغازﯾن ،شيوه ی »موفق« برآوردن خواستھای »عوضی«شـان را
در کشتارھای پشت بام مدرسه ی رفاه ،ﯾا به دار کشيدن خانم
دکتر فرخ رو پارسای و دﯾگران نشان دادند .آنانی که اﯾـن روزھـا،
در قــرن بيـــست و ﯾکـــم و پــس از آن تجربـــه ی خـــونين ،بـــرای
»حکومت« ،چه بر ملتی ،چه بر گروه ،حزب ،دسته و سازمانی،
به ترفندھاﯾی ضـد انـسانی و کھنـه دسـت مييازنـد ،بـد نيـست
بدانند که دورانشان دﯾگر به سر آمده اسـت .انقـالب ارتباطـات و
بــاز شــدن »نــسبی«ی چــشم و گــوش »عــوام کاالنعــام« ١٠٥و
»گوسفندان« و »گوساله ھـا و بزغالـه ھـا« و »صـغير«ھـا دﯾگـر
جاﯾی بـرای »حکومـت« حاکمـانی اﯾـن چنينـی بـاقی نگذاشـته
است.
برای مقاﯾـسه ای تلگرافـی بـا آنچـه در کـشور ميگـذرد و
آنچه ميتواند باشد ،و فعال نيست ،کوتاه مينوﯾسم که مـدﯾرﯾت،
»واژه« ای مدرن است و درست از دوران رنـسانس بـه اﯾـن سـو
بــه واژه نامــه ی سياســی/اجتمــاعی ی کــشورھای پيــشرفته
افزوده شده اسـت؛ عالمـه ی دھخـدا آن را »گرداننـده« ترجمـه
کــرده اســت کــه صــفت فــاعلی اســت از واژه ی »اداره« ﯾعنــی
»اداره کردن« و راست و رﯾس کردن امور؛ »حکومت« اما واژه ای
»کھنه« است و قدمتش را درازنای تارﯾخ نوشته اند؛ دھخدا اﯾـن
واژه را »فرمانرواﯾی کـردن« و »حکـم رانـدن« و »قـضاوت کـردن«
تعرﯾف کرده است؛ حکومت راندن را نيز به مفھـوم »اعمـال و بـه
کار بردن سلطه و فرمانرواﯾی« آورده است.
 - 105عبارت »عوام کاالنعام« ]مردم عادی ِ ھمچون چارپايان[ را ھم داريم که اغلب »علماء دين«
از آن استفاده ميکنند ،چرا که آنان خويش را»خواص« ميپندارند که شبانی ی »عوام« يا
گوسفندانی که شکل آدميزاد دارند را برعھده گرفته اند
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ھمراه با نھادﯾنه شـدن رنـسانس ،مـدنيت و مدرنيتـه در
جوامع مدرن» ،دولت«ھا کارشان را بر اساس »اعتماد« اکثرﯾت ِ
شــھروندانی کــه بــه اﯾــشان رای »اعتمــاد« داده انــد ،انجــام
ميدھند .اگر ھمين »انتخاب شدگان« نتوانند وظـاﯾفی را کـه بـه
اﯾشان واگزار شـده ،ﯾعنـی »اداره«ی نـسبتا درسـت کـشور بـه
انجام برسانند ،ﯾا با »استيضاح« کنار گذاشته ميشوند و ﯾا دﯾگـر
سر از صندوقھای رای بيرون نميآورند.
از آن به بعد ]بعد از ھمـان کـشتارھای اوليـه روی پـشت
بام مدرسه ی رفاه[ »ما« دﯾگر ميدانستيم که اﯾن »حاکمـان« را
به دليل اﯾن گونه »حکمرانی«شان نميخواھيم و ميرفتيم تـا کـم
کم وسيله ای فراھم کنيم ،تا از تخت خونبارِ »حکومـت و آمرﯾـت
و فرمانرواﯾی« به زﯾرشان بکـشيم؛ ھرچنـد کـه ھمـان باصـطالح
روشــنفکرانمان ھمچنــان در پــای چوبــه ھــای دار ِ اﯾــن قاضــيان
شرع ،ھلھله ھا ميکشيدند و از طوالنی شدن دوران محاکمه ی
محکومين به اعدام ]برای تثبيت حکومـت حاکمـان دﯾنـی[ اظھـار
کـــسالت و ماللـــت ميکردنـــد .حاصـــل آن چـــشم بـــاز کـــردن،
کشتارھای دھه ی شصت اسـت و قتلھـای زنجيـره ای دھـه ی
ھفتــاد و ترورھــای »کــشتاردرمانی« در ھمــه ی اﯾــن ســه دھــه
حکومت شوم اﯾن »حاکمان« و حکومتگران اسالمی.
آن کسانی که مـا »نفھميـده و نـسنجيده« عنـان مـال و
جانمان را به اﯾشان سپردﯾم ،حاال دﯾگر حاضر نبودند ]و نيستند[
آن چه را از ما »وام« گرفته اند ،به ما بازپس بدھند .دﯾگر »طلب
مال خود کردن« از اﯾشان » کم از گداﯾی« نيست .و اﯾن گـداﯾی
مثال آزادی که در کمـی عقـب رفـتن حجـاب اجبـاری زنـان مـا در
دوران سيد ممد خاتمی خودی نشان داد ،اﯾن را ھـم نـشان داد
که »ما« دﯾگر »حاکمان«ی نميخواھيم که اختيار ھمـه چيزمـان،
حتا مستراح رفـتن و ھمخوابگيمـان را در دسـت داشـته باشـند.
سنگــسارھا و آفتابــه بــه گــردن مــردم آوﯾخــتن در خيابانھــا و بــه
جرثقيل آوﯾختمان در سرگذرگاھھا نشان ِ ھمين تن ندادنمان بـه
»فــضوليھای حاکمــان اســالمی« در زنــدگی خــصوصی و دســت
درازﯾشان به زندگی شخصيمان بود و ھست.
آن روند اعتراضی که نام »جنبش سبز« گرفته اسـت ،در
نھاﯾــت در پــی اﯾــن اســت کــه اختيــار جــان و مــالش را از دســت
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»حاکمان اسالمی« درآورد و به مدﯾرانی بـسپارد کـه خـود را نـه
»حاکمان و فرمانرواﯾان« اﯾشان کـه اداره کننـدگان و رتـق و فتـق
دھندگان امور زندگی اجتماعی شھروندان اﯾرانـی ميداننـد .اﯾـن
است که حاال »ما« ميخواھيم آنچه را که »نادانسته« به دسـت
»حاکمانی« عقب مانده و حيوان صفت ]چه اجحـافی اسـت بـه
درنــدگان[ از ســنخ خمينــی و ﯾــارانش ســپرده اﯾــم ،از چنگــشان
درآورﯾم و »مدﯾرﯾت« کشور را بـه کـسانی بـسپارﯾم کـه متعھـد ِ
برپاﯾی »حکومتی« سکوالرند که دغدغه اش حفـظ حقـوق برابـر
ھمه ی شھروندان است و اﯾجاد زندگی ای شادتر و راحت تـر و
پرنشاط تر و سرزنده تـر و سـازنده تـر ،بـا ھميـاری خودمـان کـه
دﯾگر ميدانيم تنھا در لـوای »مـدﯾرﯾت« دولتـی سـکوالر و عرفـی
است که ما شھروندان ،بـا ھـم برابـرﯾم و ھـيچکس از ھـيچکس
بھتــر نيــست و ھــيچ مــردی حــق نــدارد بــا تحقيــر زنــی ،چنــدﯾن
خانواده ی موازی داشته باشـد و دﯾـن ھـيچکس از دﯾـن دﯾگـری
بھتــر نيــست و نــژاد ھــيچ کــس از نــژاد دﯾگــری برتــر نيــست و
»جنسيت« ھيچ مردی بھتر و باارزشتر از »جنسيت« ھيچ زنـی
نيست.
»مــــا« ميخــــواھيم اختيــــار مــــدﯾرﯾت اﯾرانمــــان را کــــه
»نادانــسته« بــه دســت مــشتی بــی لياقــت ســپرده اﯾــم ،از
چنگشان ،با چنگ و دندان درآورﯾم و خـود »مـدﯾرﯾت« کـشورمان
را به دست »دولت« انتخابی خودمان بسپارﯾم .ما برای رسـيدن
به اﯾن »ھدف« ھرکاری خواھيم کرد .به ھمين دليـل اسـت کـه
بــا تمــام »رقاصــيھای اپوزﯾــسيون حــافظ نظــام« مدتھاســت کــه
»اپوزﯾسيون کمدی حافظ نظام« را پـشت سـر گذاشـته اﯾـم .در
واقــع مــا اکنــون در دو جبھــه در جنگــيم ،جنگــی بــا نظــام حــاکم
اســالمی و جنگــی بــا »اپوزﯾــسيون حــافظ نظــام« کــه ميکوشــد
خواستھای ابتداﯾی ما را تنھا به ھمان »تقلب« در انتخابات گـره
بزند .در واقع اﯾن »اپوزﯾسيون پوشـالی« ميخواھـد بـا »تقلبـی«
دﯾگر خواستھای ما را دور زده ،ھمچنان زنجير دﯾن در حکومـت را
به بھانه ی »مـسلمان بـودن اﯾرانيـان« بـر گردنمـان محکـم نگـاه
دارد .من حتا معتقدم که دستگير کـردن بخـش »مغلـوب« نظـام
نيز در ھمين راستاست.
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به ھمين دليل مـا امـروز ،ھـم ميـدانيم چـه ميخـواھيم و
ھــم خــوب ميــدانيم چــه نميخــواھيم .اپوزﯾــسيون حــافظ نظــام و
مدعيان انواع حکومتھای راستين و ناب و محمـدی و علـوی و...
اســالمی برونــد اعالميــه ھــا و شعارھاشــان را بگذارنــد در کــوزه
آبش را بخورند!
اما در رابطه با نامه به اتحادﯾه ی پارلمـان اروپـا از سـوی
جمعــی از ھنرمنــدان ،محــسن کــردی نوشــته ای دارد کــه بــرای
نماﯾش اوضاع اﯾن روزھا بد نيست ،مينوﯾـسد» :امـضاء کننـدگان
اﯾن نامه سـی سـال پـيش ھـيچ اعتراضـی بـه دادگـاه خلخـالی
ھنگامی که ھوﯾـدا را ميکـشت ،نداشـتند و تـازه خوشـحال ھـم
بودند .اﯾنھا ھيچ اعتراضی به کشتن مقامات رژﯾم پيشين ،حتی
آنھا که ھيچ دستی در کشتار مردم نداشتند ،نکردند .اﯾنھا خـود
در پــای چوبــه ی دار ھوﯾــداھا پــاﯾکوبی کردنــد ،اﯾنھــا از جملــه
حـشمت رئيــسی و عبــاس سـماکار ِ ترورﯾــست کــه ميخواســت
وليعھد وقت را بدزدد ،اگر دستشان به قدرت ميرسيد ،صدھا بـار
بدتر از آخوندھا کشتار ميکردند .اﯾنھا ھمه بـه آخونـدھا معتـرض
بودند که چرا پاسبان زمان شاه را بدون محاکمه نميکشد و وقت
را تلـف محاکمــه ی اسـالمی آنھــا ميکنـد) .تحمــل ﯾـک ســاعت
دادگاه را ھم نداشتند( مردم اﯾران شانس آوردند که اﯾنھا کنتـرل
کشور را بدست نگرفتند ،اگرنه جناﯾتکاری در اﯾدئولوژﯾـشان بـود.
امروز ھم از عقده و کينه شان دارند به مبـارزات مـردم اﯾـران کـه
فعال ابزارھاﯾی مانند موسوی و مخملباف را به دست گرفته اند،
ضربه ميزنند ١٠٦«...با نظر محـسن کـردی مخـالفم ،ولـی خـب،
چه ميشود کـرد؟ باﯾـد نظـرش را بگوﯾـد .راسـتی کـدام »رنـدی«
گفته بود که» :من با نظر تو مخالفم ،اما جـانم را ميـدھم ،تـا تـو
حرفت را بزنی«؟! ولتر نازنين نبود؟!
جسد سوخته ی ترانه موسوی در بيابانھـای قـزوﯾن پيـدا
شده است .ترانه را ھفتم تير نزدﯾک مـسجد قبـا دسـتگير کـرده
انــد .خبــر داده انــد کــه ترانــه در اثــر پــارگی مقعــد و رحــم بــه
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بيمارستان منتقل شده .ﯾکی از پرستاران بيمارستان به خانواده
اش گفته است:
»دختری را با اﯾن مشخصات بيھوش آوردند و بيھوش ھم
بردند .مشخص بـود کـه او را زنـده نخواھنـد گذاشـت .بـرای گـم
کــردن ردھــای تجــاوز ،جــسدش را ســوراندند «.تــف بــه اﯾــن
جماعتی که ميخواھد حکومت اسالمی را سر پا نگه دارد!
در ضمن ھمين االن در حالی کـه ﯾکـساعت بـه برگـزاری
آن نماز جمعه ی لعنتی مانـده اسـت ،مـردم دسـته دسـته بـه
سوی دانشگاه تھران حرکت کـرده انـد .ھمچنـين ميگوﯾنـد کـه:
»اعتراضات شبانه ی مردم تھران ابعاد و اشکال تازه ای به خـود
ميگيرد .مردم تھران ھمانند شبھای گذشته از سـاعت ده شـب
بر بامھـای منـازل خـود قـرار گرفتنـد و بانـگ »ﷲ اکبـر« و شـعار
»مرگ بر دﯾکتاتور« را سر دادند .تعدادی از جوانان در کوچه ھای
مختلــف بــه صــورت گروھــی حرکــت ميکردنــد و شــعار ميدادنــد.
ھمچنين امشب در بزرگراه نواب اكثر راننده ھـا در حركتـی خـود
جوش از ساعت نـه و نـيم تـا ده و نـيم در حاليكـه دسـتھا را بـه
نشانه ی پيروزی از ماشين بيرون آورده بودند ،شعار »ﷲ اكبـر«
سر دادند و مردم و فروشنده ھا نيز با دﯾدن حركت راننـده ھـا بـا
١٠٧
آنھا ھمراھی کردند«...
ھادی خرسندی در مـورد ھمـين نمـاز جمعـه ی کـوفتی
نوشت:
»خطبــه خــوانی آقــای رفــسنجانی در نمــاز اﯾــن جمعــه،
خبـرش بـيش از اصـل واقعـه اھميـت داشـت و خـود اون خبـر بـا
محتوای خطبه برابـری ميکنـد؛ در عـين حـال خيليھـا حدسـياتی
داشتند و گمانه زنی کرده انـد راجـع بـه محتـواش .مـن ھـم بـه
سھم خود.
»اوال ً که اﯾشان تشکر ميکند کـه دختـر اﯾـشون را گرفتـه
بودند که جانش در خطر نباشه .بعـد ھـم خواھـد گفـت بقيـه ی
سرشناسھا را ھم به ھمين دليل گرفته اند؛ مثال حجارﯾان را اگر
نميگرفتند ،ممکن بود سعيد عسکر دوباره به او تير بزند .ﯾا آقـای
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عيسا سحرخيز را اگر بازداشت نکرده بودند ،ممکن بود آﯾـت ﷲ
اژه ای دوباره اﯾشان را گاز بگيرد .بعد ھم خواھـد گفـت کـه اﯾـن
آقاﯾــان خودشــان ھــم ممکــن بــود بــه ھمــدﯾگر صــدمه بزننــد .در
مجموع اﯾشان خواھد کوشيد کـه بيانـاتش روی چمـن دانـشگاه
ھم اثر بگذارد و رنگ سبز آن کمرنگ و کمرنگتر شود و بـه سـبز
مغزپــسته ای تبــدﯾل شــود .در مــورد شــرکت آقاﯾــان موســوی و
کروبی در خواندن نماز پشت سر اﯾشان گفته ميـشود کـه آقـای
کروبــی انــشاءﷲ قــرار اســت متآســفانه خــواب بماننــد .آقــای
موســوی ھــم گفتــه شــرکت ميکنــد ،امــا نمــاز نميخوانــد ،لــب
١٠٨
ميزند…
از حــضور ھميــشگی خبرنگــاران خــارجی در محــل نمــاز
جمعه جلوگيری شده و کارت خبرنگاری آنھا توقيـف ميـشود .بـه
١٠٩
آنھا نيز گفتـه شـده کـه حـق فيلمبـرداری و عکاسـی ندارنـد.
اﯾن خبرھـا لحظـه بـه لحظـه گـزارش شـده اسـت ،دليـل کـاربرد
افعال در زمان حال ھمين است .اتوبوسـھا و تاکـسيھا را تعطيـل
کرده اند ،تا مردم به نماز جمعـه شـان نرسـند .بعـد ھـم ھمـين
امروز در حين رفتن به نماز جمعه شادی صدر را دستگير کردند و
به دليل مقاومتش لباسش را پاره کردند .خبرگزاری فرانسه ھـم
گزارش داد که مردم زﯾادی در صحن دانشگاه و خيابانھای اطراف
تجمع کرده اند .سيد رضا تقوی )از بانـد احمـدی نـژاد( سـخنران
قبل از خطبه ھای نماز جمعه با شعار مردم روبـرو شـده اسـت.
تقوی اعالم ميكنـد كـه نمـاز جمعـه متعلـق بـه والﯾـت اسـت .او
كسانی را كـه در نمـاز جمعـه اخـالل ميكننـد ،بـا منـافقين عـصر
پيامبر مقاﯾسه ميكنـد .ھـم اكنـون تقـوی دارد سـخنرانی ميکنـد
]سـاعت ﯾـک بعــداز ظھـر بــه وقـت تھــران ،روز جمعـه  ٢٦تيرمــاه
 [١٣٨٨فعال مردم دارند شعار آزادی زندانی سياسی ميدھند.
حاال ساعت دو و ربع بعد از ظھر است ،رفـسنجانی دارد
خطبه ميخواند و از مردم ميخواھد شعار ندھند ،به خاطر فضاﯾی
که پيرامون دانشگاه ھست ،تا فضا به ھم نرﯾزد ]خودش گفت[.
در ضمن ھمه ی تلفنھای ھمراه را نيز قطع کرده اند .ھمين االن
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در ســاعت دو و نــيم بعــد از ظھــر بــه وقــت تھــران ،گروھھــای
بسيجی برای متفرق کردن مردم پشت درھـای دانـشگاه از گـاز
اشک آور استفاده ميکنند .پليس ھم از باتوم برای پراکنده کردن
جمعيت اسـتفاده ميکنـد» .زنـدانی سياسـی آزاد باﯾـد گـردد« و
»مرگ بر چين ،مرگ بر دﯾكتاتور« شـعارھاﯾی اسـت کـه شـنيده
ميشود.
اﯾن ھم جرﯾان دستگيری شادی صدر ھمين امروز:
»بـه گــزارش سـاﯾت »ميــدان زنـان« ١١٠ﯾكــی ازھمراھــان
شادی صدر گفت» :ما در حـال حرکـت بـه سـمت نمازجمعـه در
بلوار كشاورز بودﯾم كه شخصی به ما نزدﯾک شد و گفت» :خانم
تو با ما ميای ،بقيه برن!« من و شادی با تعجب نگـاھش كـردﯾم
كــه ﯾــک موتورســوار از دور گفــت» :اﯾــن نــه ،اون ﯾكــی!« لبــاس
شخصيھا آمدند طرف شادی و ھلـش دادنـد طـرف ﯾـک ماشـين
پژو ،شـادی كـه شـوكه شـده بـود ،در ماشـين نشـست؛ مـن و
دوستم داد زدﯾم» :چرا میبرﯾدش؟« كه شادی به خودش آمـد
و شروع به داد و ھوار و كوبيدن به در کرد .دوستم در ماشـين را
باز كرد و ما داشتيم شادی را ميكـشيدﯾم بيـرون ،ولـی مـاموری
كه تو ماشين بود ،شادی را گرفته بود و ميكشيدش تو ماشـين.
در ھمين حين مانتو از تن شادی درآمد؛ دوسـتم دسـت شـادی
را كشيد و او در حاليكه بلوز و شلور تنش بود ،از ماشين در آمـد
و فــرار كــرد .مامورھــا و مــن و دوســتم ھــم دنبــالش ميدوﯾــدﯾم.
ھمين موقع ﯾک مـامور از روبـرو حملـه كـرد و روسـری شـادی را
كشيد .شادی مقاومت ميكرد ...اﯾن بار دو نفر دﯾگر سر رسيدند
كه ﯾكی ازآنھا باتوم فنـری داشـت .شـادی را بـا خـشونت تمـام
گرفتند و زدند و بردند ...مامور تقرﯾبا شادی را بغل كرد و برد«.
فضای اطراف دانشگاه به شدت ملتھب است و ھمه جـا
مامورﯾن با باتوم و چماق و گار اشک آور و بيسيم گله گله حضور
دارند .ھمه جا و تمام راھھـای منتھـی بـه نمـاز جمعـه را بـسته
اند .راسـتی اﯾنھـا سـالح دﯾگـری بجـز گـرفتن و زدن و کـشتن و
شکنجه کردن و بردن ھم دارنـد؟ جالـب شـد .کـوه مـوش زائيـد.
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مــردک ھاشــمی رفــسنجانی نــسخه ی آشــتی ملــی پيچيــده
است .رو که نيست سنگ پای رفسنجان اسـت .حـاال موسـوی
چيھــا و اصــالحاتچيھا بدونــد .خــاک بــر ســر ھمــه ی آنھــا کــه
ميخواھند ...بگذرﯾم!
ھمين االن ساعت سه بعد از ظھر به وقت تھران ،خبر از
تظاھرات گسترده در تھران و شعارھای مرگ بر دﯾکتاتور ميرسد.
شعارھای دﯾگر اﯾن که »اﯾرانـی ميميـرد ،ذلـت نميپـذﯾرد «.البتـه
شــوخی ميکننــد؛ اﯾرانــی سالھاســت دارد خفــت ميکــشد؛ نــه
قرنھاست؛ چھارده قرن است.
جالب است؛ انگار تو متن واقعه ای .تظـاھرات و شـعارھا
ھمچنــان ادامــه دارد و کتــک خــوردن مــردم و اﯾــن مــردک دﯾوانــه
رفسنجانی که اميد توده اﯾھـا و موسـوی چيھـا و اصـالحاتچيھا و
ملی/منقليھا بود ،ھـم زه زد .ببينـيم ھمـين امـروز چـه ميـشود،
تازه فردا و فرداھا ھـم در پـيش اسـت .شـعار بعـدی» :روسـيه
حيا کن ،کشورمو رھا کن!« اﯾـن شـعار در واقـع دھـن کجـی بـه
توده اﯾھاست! تظاھرکنندگان پرچم روسيه را ھم آتـش زده انـد.
جانمی جان ،خاک بر سر اﯾن توده اﯾھا...
از ھمه جالب تـر ھـم اﯾـن شـعار تـازه اسـت» :مـرگ بـر
روسيه«!
٢٧تيرماه  ١٨ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و پنجم[
وبالگ نوﯾسی گفته ھای رفـسنجانی در نمـاز جمعـه ی
دﯾــروز را »عکــس زشــتی در تــارﯾخ« دانــست» :بيانــات امــروز
ھاشمی رفسنجانی را من ﯾک ھفته قبل براﯾتان حدس نوﯾسی
کــرده بــودم ،امــا نميدانــستم کــه او ممکــن اســت از مــتن مــن
خوشش بياﯾد و عيناً از ھمان قالب استفاده کند .بگذرﯾم که ﯾک
سور ھم به ھمه ی مسلمانان جھان زد و دولت چين را نصيحت
کرد .اﯾن دولت چين مخصوصاً وقتی ﯾک آﯾـت ﷲ ،دولـت خـودش
را بگــذارد و اﯾنطــور دوســتانه او را نــصيحت بکنــد ،دســتھاﯾش را
ميزند زﯾر چانه اش و ھای ھای گرﯾه ميکنـد .ھـيچ بعيـد نيـست
جمعه ی آﯾنده ھوجينتائو شخصاً برود سينچيانک و برای اﯾغورھا
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نمـاز جمعـه بخوانـد .خيليھـا فکـر ميکننـد ھاشـمی رفـسنجانی
خودش را امروز در تارﯾخ خراب کـرد ،امـا تـارﯾخ معتقـد اسـت کـه
ھيچ چيز رفـسنجانی را خرابتـر از آنـی کـه بـود ،نميتوانـد بکنـد.
احتمال دارد حرف تارﯾخ راست باشد ،وگرنه کدام آدم عـاقلی در
تارﯾخيترﯾن فرصت به مردمی کـه منتظرنـد جـسد عزﯾزانـشان در
ســردخانه ھــا ،در گلــزار خــاوران دﯾگــری دفــن شــود ،ميگوﯾــد:
»ميروﯾم صدا و سـيما ،قـانونی حـرف ميـزنيم و مـسئله را حـل
ميکنيم؟« اﯾن آقاﯾی که من دﯾدم آنقدر »آغا«ست که اگـر مـردم
شعار نميدادند چه بسا از احمدی نژاد ھـم تـشکر ميکـرد .زمـان
آن رسيده که ملت خود ،آقای خودش باشـد .تـو زردی »آقاﯾـان«
١١١
علنی ،جھانی و تارﯾخی شد«.
جالب اﯾـن کـه ھمـه دارنـد از »بـه نعـل و بـه مـيخ زدن«
رفسنجانی از ذوق ميميرند .چرا که به قـول محـسن مخملبـاف:
»اگرچــه بــرای جنــبش ســبز حــضور مــردم مھمتــر از صــحبتھای
ھاشمی قلمداد شد ،اما صحبت ھاشمی به نفع جنـبش سـبز
بود .او به خـالف ھميـشه کـه در ميانـه مياﯾـستاد ،امـا از منـافع
رھبر حرف ميزد ،اﯾن بار در ميانه اﯾستاد و برخـی از خواسـتھای
جنبش را مطـرح کـرد .مثـل آزادی زنـدانيان سياسـی ،برداشـتن
سانسور از روزنامـه ھـا ،نقـد صـدا و سـيما و درخواسـت حـضور
مخالفين در صدا و سيما برای ابراز انتقادات ،و بازگرداندن اعتماد
مردم .او ھمينطور با خواندن حدﯾثی به نقل از خمينی ]خمينـی
آدم شده و امام شده و از قول او »حدﯾث« رواﯾت ميکنند[ تلوﯾحا
به خامنه ای گفت اگر مردم ترا نميخواھند ،آنھا را بـه حـال خـود
بگذار!
»او در صحبتھای خود تصوﯾر نااميـد کننـده ای از وضـعيت
نظام ِبی مردم را توصيف کرد .او از رنجش مراجع سخن گفت .او
در حمله به چين که متحد اﯾران است ،شراﯾطی فـراھم کـرد تـا
مردم و حتی حزب اللھيھـا بـرای اولـين بـار در ترﯾبـون نمازجمعـه
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»مرگ بـرچين« بگوﯾنـد .ھمـه ی اﯾنھـا نـشانه ی قـدرت جنـبش
١١٢
سبز است که به ھاشمی اجازه نداد مثل قبل رفتار کند« .
حتما اصطالح »شھر ھرت« را زﯾاد شنيده اﯾـد ،امـا آﯾـا از
خودتان پرسيده اﯾد واقعا »شھر ھـرت« کجاسـت؟ در ای ميلـی
آمده بود:
»شــھر ھــرت جــاﯾی اســت کــه رنگھــای رنگــين کمــان
مکروھند و رنـگ سـياه مـستحب/شـھر ھـرت جـاﯾی اسـت کـه
مردم اول ازدواج ميکنند ،بعد ھمدﯾگر را ميشناسند/شـھر ھـرت
جاﯾی است که بھشتش زﯾـر پـای مـادرانی اسـت کـه حقـی از
زنــدگی و فرزنــد و ھمــسر ندارنــد/شــھر ھــرت جــاﯾی اســت کــه
درختھا علل اصلی ترافيکند و برﯾده ميشوند ،تا ماشـينھا راحتتـر
برانند/شھر ھرت جاﯾی است که کودکان زاده ميشوند تـا عقـده
ھای پدرھا و مادرھاشان را درمان کنند/شھر ھرت جاﯾی اسـت
که شوھرھا انگشتر الماس برای زنانشان ميخرنـد ،امـا حوصـله
ی پنج دقيقه قدم زدن با آنھا را ندارند/شـھر ھـرت جـاﯾی اسـت
که با ميلياردھا پول بعد از ماھھا فقط ميتوان برای مردم مـصيبت
دﯾده ،چند چادر برپا کرد].زلزله ی بم و رودبار[/شھر ھرت جـاﯾی
است که خنده ،نشانه ی جلف بـودن اسـت/شـھر ھـرت جـاﯾی
اســت کــه مــردم ســوار تاکــسی ميــشوند ،تــا زود برســند ســر
کارشان ،تا کـار کننـد و پـول تاکسيـشان را درآورنـد/شـھر ھـرت
جاﯾی است کـه نـصف مـردمش زﯾـر خـط فقرنـد ،امـا سـرﯾالھای
تلوﯾزﯾونی اش را در کاخھا ميسازند/شھر ھرت جاﯾی اسـت کـه
گرﯾه محترم و خنده محکوم است/شـھر ھـرت جـاﯾی اسـت کـه
وطن ھرگز مفھومی نـدارد و باعـث ننـگ ،پـس ميـروﯾم ترکيـه و
دوبی و اروپا و آمرﯾکا و ...را آباد ميکنيم /شھر ھرت جاﯾی اسـت
که ھرگز آنچه را بلدﯾد نباﯾد به دﯾگری بياموزﯾد/شھر ھرت جـاﯾی
است کـه وقتـی ميـروی مدرسـه کيفـت را ميگردنـد ،مبـادا آﯾنـه
داشته باشـی/شـھر ھـرت جـاﯾی اسـت کـه دوسـت داشـتن و
دوست داشته شـدن احمقانـه ،ابلھانـه و  ...اسـت/شـھر ھـرت
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جاﯾی است که توی فرودگاه بـرادر و پـدرت را ميتـوانی ببوسـی،
اما ھمسرت را نه/شھر ھرت جاﯾی اسـت کـه وقتـی از دختـری
ميپرسند ميخواھی با اﯾن آقا زندگی کنـی ،ميگوﯾـد» :نميـدونم،
ھرچی بابام بگه/«.شھر ھرت جاﯾی است که وقتـی ميخـواھی
ازدواج کنی ،پانصد نفر را دعوت ميکنی و شام ميدھی ،تا برونـد
و از بـــدی و زشـــتی و نفھمـــی و بيکالســـی ات کلـــی حـــرف
بزنند/شھر ھرت جاﯾی است كه ھر روز در خيابان شاھد توھين
به مادرھا و دخترھا ھستی ،ولی كاری از دستت برنمياﯾد/شھر
ھرت جاﯾی است كه مردمش پولشان را توی چاه ميرﯾزند و دعـا
ميکنند که خدا آنھا را از فقر نجات دھد/شھر ھرت جـاﯾی اسـت
که به بيسوادھا ميگوﯾند پروفسور/شھر ھـرت جـاﯾی اسـت کـه
ساق پا پيدا و موی سر پوشيده است/شھر ھرت جـاﯾی اسـت
که در آن دالل و دزد بـه مھنـدس و دکتـر فخـر ميفروشـند/شـھر
ھـــرت جـــاﯾی اســـت کـــه مردگـــان مقدســـند و از زنـــده ھـــا
محترمتر/شھر ھرت جاﯾی است كه ...خداﯾا اﯾن شھر چقـدر بـه
نظرم آشناست!!
دﯾگر اﯾن که گفته اند در اﯾن ﯾک ماھه مصرف مواد مخـدر
در اﯾران  %٢٠کم شده است .و البد خودفروشی ھم کلـی کـم
شده است .اما خودمانيم به ھم زدن نورمھـای اسـالمی و نمـاز
جماعت اﯾن جوانھا کلی جالب بود .در کنار ھم نماز خوانـدن ،بـا
کاکل و بـدون چـادر/چـاقچور نمـاز خوانـدن و بـا آسـتين بـاال زده،
اھرام بستن برای زنھا .دختر و پـسر سـجاده شـان را بغـل ھـم
پھن کردند و تازه زنھا جلوتر از مردھا دوال/راست شدند کـه از آن
کارھــای ش ـھوت انگيــز در نــورم اســالمی اســت .اﯾــن بچــه ھــا
ھرچند که وسيله ی اعتراضی دﯾگری ندارند ،با اﯾن ھمـه شـاﯾد
آنقدر اﯾنطوری نماز جمعه بروند که آخوندھا بساط نماز جمعه ی
عبــادی/سياسيــشان را جمــع کننــد ،ولــی مــن بيــشتر نظــرم
اميدھاﯾی است که اﯾن »سبز«ھـا بـه اﯾـن غـول بيابـانی بـسته
اند.
باز ھم تظاھرات ،باز ھم اعتراض ،باز ھم گـاز اشـک آور؛
ھرچند که اﯾن حرکت بـاز ھـم اﯾـران و اﯾرانيھـا را بـه صـدر اخبـار
جھان کشاند.
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اﯾن »گزارش« ھم جالـب اسـت ،ببينيـد» :ﯾگـان وﯾـژه ی
نيروی انتظامی اکيـداً دسـتور داشـت کـه پـيش از خطبـه ھـا بـا
مردم درگير نشود ،با اﯾنکه خيلی دلش ميخواست بشود .پليس
ضد شورش چند بار ادای حمله بـه جمعيـت را درآورد ،بعـد چـون
ھيچکس فرار نکرد ،چند بار راستکی حملـه کـرد ،بعـد بـاز چـون
ھيچکس فرار نکرد ،جمع کرد رفـت پـی کـارش .نيروھـای لبـاس
شخصی شـامل بيـست لـشکر پيـاده نظـام کـه مجموعـاً حـدود
دوازده سال سن ]کذا[ داشتند ،چند بار مانور دادند و برگـشتند.
پيش از خطبه ھا دست و سـوت و تکبيـر مـردم ،گلـو پـاره کـردن
حاج منصور ارضـی ]شـعار دھنـده ی نمـاز جمعـه ھـا[ را خنثـی
کـرد .صـداﯾش تـا دو متـری ھـم نميرسـيد .حـاج منـصور از ھمــه
دعوت کرد تا شعار مرگ بر امرﯾکا بدھند ،اما مردم روسيه را ھم
به آن اضافه کردند].البته انگار اصال مـردم شـعار مـرگ بـر امرﯾکـا
ندادند و فقط مرگ بر چين و بيشتر مرگ بر روسيه ميگفتنـد [.در
اﯾن ھنگام محسن رضائی با ﯾک ماشين زانتيا رسيد و ھمينطـور
بيخود و بيجھت مـورد تـشوﯾق جمـع قـرار گرفـت .فکـر کـنم ﯾـک
کمی ھم خجالت کشيد ،اگر اصال ً بفھمد اﯾن چيزھا را.
»م ـردم بــا شــعار »ھاشــمی ،ھاشــمی ،ســکوت کنــی
خائنی« ]کلی حال ھمه را گرفتند البد[ .بالفاصله بعـد از خطبـه
ی اول در کــل خيابــان انقــالب بــرق را قطــع کردنــد ،تــا صــدای
ھاشــمی رفــسنجانی از طرﯾــق بلنــدگو بــه گــوش مــردم نرســد.
موتورھای ضد شورش از سمت غرب اضافه شدند و به مـردم از
سر خيابان جمالزاده حمله کردند .مردم کتـک خوردنـد ،امـا فـرار
نکردنــد .ســرانجام بــرای متفــرق کــردن جمعيــت نــبش خيابــان
شانزده آذر اشک آور زدند .مردم نشستند روی زمين .بلنـدگوھا
که قطع شد ،ماشينھا در ميدان انقالب رادﯾوھـا را بلنـد کردنـد و
شيشه ھا را پائين کشيدند و صدای رفسنجانی باز ھم شـنيده
شد.
»خطبه ھا که تمام شـد ،حملـه ی ضـد شـورش شـروع
شد .آمبوالنس زﯾاد بود و ماشينھای آتـش نـشانی بيـشتر .اﯾـن
ساندوﯾچی »ھاﯾدا« شـعبه ی ميـدان انقـالب را باﯾـد مـدال داد.
دوﯾست تا ساندوﯾچ داشت که پنج ھزار نفر را بـرای خوردنـشان
آنجا جمع کرده بـود .ھرچـی گفتنـد مغـازه را ببنـد ،گفـت ھمـين
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ﯾکــی را بپــيچم ،ميبنــدم .اﯾــن وضــع دو ســاعت ادامــه داشــت.
نيروھای عادی انتظـامی ھـم حـضرت عباسـی کـاری بـه مـردم
١١٣
نداشتند«.
اﯾن »گزارش« از نماز جمعه ھم بد نيست:
»عدهای بسيجی از ساعت  ٨صبح آنجا بودند ...محوطـه
ی زمين فوتبال با نرده ھای فلزی محصور بود و از سـاعت ده بـه
بعد کسی را به آنجا راه نميدادنـد و عـده ای را کـه قـبال بـه اﯾـن
محوطه رفته بودنـد ...از اﯾـن محوطـه بيـرون کردنـد .ضـمنا افـراد
جدﯾد از جملـه طرفـداران رفـسنجانی و موسـوی را بـه آنجـا راه
نميدادنــد .ھمــين مــساله ی بــستن درھــای محوطــه ی زمــين
فوتبال و راه ندادن مردم به داخل آن و نيز بيرون کردن بقيـه ...از
اول تــا آخــر بھانــه ای شــد بــرای جروبحــث بــين حــزب الھيھــا و
طرفداران جنبش سـبز ...قبـل از آمـدن رفـسنجانی ،بعـد از نمـاز
ظھر حدود سـاعت ﯾـک و نـيم تقـوی صـحبت کـرد ،ولـی کـسی
گوش نکرد .قبـل از آمـدن رفـسنجانی جمعيـت عظيمـی ھـم در
خيابــان انقــالب و ھــم خيابــان آنــاتول فــرانس ]خيابــان شــرقی
دانشگاه[ و ھم خيابان  ١۶آذر جمع شدند و شعار دادند ...آنچـه
چشمگير بود و شعارھای جدﯾد »مرگ بـر روسـيه« و »مـرگ بـر
١١٤
چين« مخصوصا مرگ بر روسيه بود«.
بــه گفتــه ی رادﯾــو فرانــسه ،روزنامــه ی فيگــارو و لومونــد
مقاله ای را به اﯾران اختصاص داده اند.
ھرکدام
دلفين مينوئی در فيگـارو مقالـه ای دارد کـه حـوادث اﯾـن
ھفتــه در اﯾــران را مــورد تفــسير قــرار ميدھــد .او بــه کــشف ﯾــک
ســردخانه اشــاره ميکنــد کــه در آن صــدھا جــسد ِ شناســائی
نشده ،کشف شده انـد ،درحاليکـه خـانواده ھـای زﯾـادی از اﯾـن
زندان به آن زندان دنبال فرزندان مفقود شده ی خود ميگردنـد .او
ھمچنين بـه برخـی شـاھدان عينـی اسـتناد ميکنـد کـه پـس از
آزادی از زندان اوﯾن متذکر شده اند که در بخشی از قـسمتھای
آن ازدحام جمعيت چنان است که راھروھای زندان را به استقرار
زندانيان اختصاص داده اند.
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روزنامه ی فرانسوی لوموند نيز اعتراضھای جاری اﯾران را
به آتش زﯾر خاکستر تشبيه کرده و نوشته است» :در اﯾران نظم
پليسی ،آتش عصيان را خاموش نميکند .برغم فشار و سـرکوب
پليس و نيروھای انتظامی ،تظاھرات روزھای اخير نشان داد کـه
١١٥
مردم معترض توانسته اند بر ترس خود غلبه کنند«.
ای ميلــی ھــم آمــده بــا عنــوان »نمــاز ميــت جمھــوری
اسالمی« که در آن نوشته اند» :نمـاز جمعـه ای کـه در آن زن و
مرد مختلط نماز بخوانند ،دختران با آراﯾش و حجاب نيم بند قنوت
کنند ،به جای تکبير کف بزند و سوت بکـشند ،مـرگ بـر دﯾکتـاتور
بگوﯾند ،آرزوی مرگ پسر دﯾکتـاتور را فرﯾـاد بکـشند ،تـا رھبـری را
نبيند» ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد« بگوﯾنـد ،بـر ضـد چـين و
روسيه شعار بدھند ...که دﯾگر نماز جمعـه نيـست ...نمازجمعـه
ی  ٢٦تيــر مــاه را بــسياری بــدون وضــو و حتــی برخــی بــا کفــش
خواندند .اﯾن نوع نماز خواندن برای شما آشنا نيست؟ تنھـا ﯾـک
نماز در احکام اسالمی وجود دارد که ميتوان بدون وضـو و بـدون
درآوردن کفــش خوانــد ،آن ھــم نمــاز »ميــت« اســت .ميتــوان بــه
جرات گفت که نماز جمعه ی  ٢٦تيرمـاه نمـازی بـود کـه بـر سـر
جنازه ی جمھوری اسالمی خوانده شـد «...ای بابـا مـن حتـی
اﯾن سواد الکی فقھـی/شـرعی را ھـم نـدارم کـه بتـوانم از اﯾـن
افاده ھا بياﯾم!
 ٢٨تيرمـــاه  ١٩ /١٣٨٨ژوئيـــه  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز ســـی و
ششم[
اﯾن ھم متن تغيير ﯾافتـه ی سـرود ﯾـار دبـستانی اسـت،
برای اﯾن روزھا» :ﯾار خيابانی من /با من و ھم رأی منـی/در زﯾـر
بـاتوم و چمـاق/ﯾـاور و ھمـراه منـی/گـم شـده رای مـن و تـو/تـو
انتخابــات ســياه/دشــمن خاشــاک و خــسند/بــسيج و ناجــا و
سـپاه/زنجيــر و چــاقو ميکنــه/صـورتو زخمــی و کبــود/چــشم داره
عــــادت ميکنــــه/بــــه گــــاز اشــــک آور و دود/رأی مــــن و تــــو
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نتونست/زنجيرھا رو پاره کنه/مشت گره کـرده ی مـا/ميھنـو آزاد
ميکنه/ﯾـار خيابـانی مـن/بـا مـن و ھـم رأی منـی/در زﯾـر بـاتوم و
چماق«...
اﯾن را ھم بنوﯾسم که اﯾن روزھا پس از آن نماز جمعه ی
پرﯾــروز ،بخــش جنــاح حــاکم حکومــت بــا جنــاح محکــوم حکومــت
اســـالمی بـــدجوری در افتـــاده اســـت و اﯾـــن بـــار »ســـيبل«
حکومتيــشان رفــسنجانی اســت کــه چگونــه پــس از آن ھمــه
ھمدستيھا و بـا ھـم خوردنھـا و بـاھم چاپيـدنھا ،حـاال کمـی بـه
ســمت »جنــبش ســبز« تماﯾــل نــشان داده اســت ،حتــی بــرای
اعتماد سازی دوباره و حفظ ھمين »نظام مقدس« کوفتی!
»امروز از تھران تا چالوس و چالوس تـا تھـران غوغـا بـود.
من که اولش گيج ِ گيج بودم ،صحنه ھاﯾی را دﯾدم که ھيچوقـت
ﯾادم نميرود .مـردم در حـالی کـه سـوار ماشينھاشـان بودنـد ،بـا
انگشتشان عالمت »وی انگليسی« را بـه ھـم نـشان ميدادنـد،
دستبند سبز بسته بودند و دستشان را از ماشـين بيـرون بـرده،
بطرﯾھــای دلــستر ســبز رنــگ را بــه نــشانه ی »وی انگليــسی«
درست کرده بودند ،با چراغ روشن حرکت ميکردند ،بوق ميزدنـد،
کنار خيابان ميرقصيدند ،برگ سبز درختـان را در حـال حرکـت در
ھوا تکان ميدادند .مردم محلی سوار بر موتور و با ھمراه داشتن
شاخه ھای پر از برگ درختھا در جاده حرکت ميکردند .مسافران
با برگھای سبز بـرای خودشـان سـربند درسـت کـرده بودنـد ،در
فرصتھاﯾی ھم که در کنار جاده استراحت ميکردند ،ھمـه اش در
حال نشان دادن »وی انگليسی« به ماشينھای عبوری بودند.
»اگـر بـه اتوبوسـھای بنـزی کـه پنجـره ھاشـان قابـل بـاز
شدن بود ،نگاه ميکردﯾد ،مردمـی را ميدﯾدﯾـد کـه دستھاشـان را
به نشانه ی پيروزی از پنجره به بيرون از اتوبـوس دراز کـرده انـد.
کارگرھاﯾی را ميدﯾدﯾد که دست از کار ميکشيدند و به ماشـينھا
با عالمت »وی انگليـسی« پاسـخ ميدادنـد و  ...از ھمـه مھمتـر
١١٦
ھمه ميخندﯾدند«.
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حکومت اسالمی سالھاست کـه بـا کثافتکارﯾھـاﯾش اﯾـن
مردم را از ھم دور نگه داشته است ،مردم با ھم قھرنـد ،سـالھا
بود که با ھم قھر بودند؛ ولی ھمين مردم حاال ،ھمـين روزھـا بـا
ھم آشتی کرده اند ،با ھم آشتی ميکنند؛ مردمی کـه در »قھـر
آنقالبی« حکومت اسالمی و طرفدارانش ،سی سال ھمدﯾگر را
گم کرده بودند ،حاال ھمدﯾگر را بـاز مييابنـد ،بـاز ھمـدﯾگر را پيـدا
ميکنند ،با ھم آشتی ميکنند و ﯾک خط بزرگ ضـربدری ميکـشند
روی »قھــر انقالبــی« اﯾــن جماعــت آدمکــش و ضــد بــشر و ضــد
انسان و ضد زن و ضد دگراندﯾشان و ضد مدرنيته و ضد زندگی و
ضد عشق و دوست داشتن .راستی ممکن است تـا ﯾـک سـال
دﯾگر ،دﯾگر اثری از اﯾن ماموتھا نباشد؟
قتلھا و دستگيرﯾھا ادامـه دارد و کـشاکش بـين نيروھـای
»خودی« ھمينطـور .چنـد تـا از اﯾـن فـسيلھاﯾی کـه ھمـه شـان
دستــشان تــا آرنــج بــه خــون آغــشته اس ـت ،در لنــدن ســمينار
گذاشته اند .سروش و مھاجرانی و فرخ نگھدار و بـا خوشـحالی
از بازسازی فضای اواﯾل انقالب  ،٥٧آن افتضاح تـارﯾخی مـسخره
حــرف ميزننــد .مــن اﯾنجــا در پــی اﯾــن ﯾکمــاه و انــدی جنــبش و
جوشش از ﯾکسو و سرکوب و نگرانـی از سـوی دﯾگـر باﯾـد چنـد
نکته را در رابطه با دستگاه مختصات فعلی اﯾران و بـه پيوسـتش
جھان توضيح بدھم که دست کم خودم بدانم چه مينوﯾـسم و از
چه مينوﯾسم؛ بيشتر برای ھمين کتاب.
ما از ﯾکسو جوانان و زنانی را دارﯾم کـه ھيچگونـه چـشم
انــــدازی بــــرای زنــــدگی مــــدرن و متمدنانــــه در اﯾــــن نظــــام
حکومتی/فرھنگی نميدﯾده اند و نميبينند ،به اﯾن دليل وسوسـه
ی »چـنج« شــعارھای از کــوزه ی نظــارت استــصوابی درآمــده ی
موسوی و موسوی چيھای توده ای/ملی/مـذھبی بـه وسوسـه
شان انداخت که شاﯾد بـشود در اﯾـن ميانـه ،راھـی بـرای تغييـر
ﯾافت و چيزھـاﯾی را کمـی عـوض کـرد و کمـی بـه دنيـای مـدرن
نزدﯾک شـد و از عقـب مانـدگی و مھـر ترورﯾـست خـوردن نجـات
ﯾافت .اﯾـن در درون کـشور اسـت و خواسـت بـيش از نـود درصـد
ھمــه ی آنــانی کــه سبزپوشــان آمــده انــد کــه بنــای اﯾــن نظــام
حکومتی/فرھنگی ضد مدرنيته ،عقب افتاده و جا مانـده از دوران
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جنــگ ســرد را بــه پــستوھا براننــد و خــود در اتاقھــای پــذﯾراﯾی
آفتابگيرشان به شادی و ساماندھی و سازندگی بپردازند ،بدون
آن که حق حيـات اﯾـشان را بـه پرسـش بگيرنـد ،چـرا کـه دنيـای
مدرن و انسان مدرن اساسـا بـا نفـی و سـرکوب و حکـم اعـدام
ميانه ای ندارد ،حتی اگـر جناﯾتکـاری دختـرش را سـی سـال در
زﯾرزمين خانه اش به زنجيـر بکـشد و ھفـت بچـه ی حرامـزاده از
پدر و دختر در دامنش بگذارد ﯾا گذاشته باشد.
از سوی دﯾگر حکومتی را دارﯾم کـه پـشتوانه ای جھـانی
دارد؛ پشتيبانی تمام آنانی که حق و حقـوق انـسان و فردﯾـت و
اندﯾوﯾدوآليسم ،برای انسان را به رسميت نميشناسند؛ ھمه ی
نيروھای مـذھبی ،کمونيـستی ،فاشيـستی و ملقمـه ھـاﯾی از
دوتا و گاه سه تای اﯾنھا.
ھمه ی اﯾن جرﯾانھا چه در پوزﯾـسيون ،چـه اپوزﯾـسيون و
چه در پستوھای تشکيالتيشان نشان داده اند که بـرای فنـومن
انسان و حق و حقوقش ارزشی قائـل نيـستند و انـسان را تنھـا
ابزار و پل و پله ای برای رساندن رھبرانشان به قـدرت ميبيننـد و
ميخواھند .نمونـه ھـای حکـومتی اﯾـن جرﯾانھـای ضـد »انـسان«
دولتھــای گونــاگون شــوروی مرحــوم ،چــين کمونيــست ،آلمــان
ھيتلری و تمامی حکومتھاﯾی ھستند که زﯾر پرچمـی شـبيه بـه
»الاله اال ﷲ« به حکومت دست ﯾافته اند .ھمراھـی بيـسابقه و
عجيــب و غرﯾــب نيروھــای »اپوزﯾــسيون« پادشــاه فقيــد اﯾــران از
نماﯾش »چنج« موسوی ،ھمين دستاوﯾز را دارد و دﯾگر ھيچ.
اﯾنــان کــه بيــشتر در جرﯾانھــای »ضــد خامنــه ای« خ ـارج
کــشوری ســازماندھی شــده انــد ،تمــام عيــار و بــا پوســت و
استخوان ميکوشند حکومت را در ھمان چارچوب نظام حکـومتی
فعلی نگـاه دارنـد ،چـرا کـه حکومـت اسـالمی را ﯾکـی از آخـرﯾن
سنگرھاشان ارزﯾابی ميکننـد ،بـرای مبـارزه ی بـی امانـشان بـا
مدرنيسم و با فنومن فردﯾت و وجدان انسان مدرن.
بنابراﯾن ﯾک دستگاه مختصات دارﯾم ،با خـود رژﯾـم در اوج
قــدرت ملــی/ت ـسليحاتی ،بــا پدافنــد و پــشتيبانی قــوی از تمــام
نيروھای ضد زن ،ضد مدرنيته ،ضد حقوق شـھروندی و سـياھی
لشکری دارﯾم که نه پول و امکانات حکومت را دارد و نه پشتوانه
ی سياسی و تئورﯾک پشتيبانان حکومت را ،فقط خـودش را دارد
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و دستھای خـالی اش را و فرﯾـادش را و خواسـتش را کـه آزادی
است و آزادی و حق زندگی مدرن و متمدن ،ھمين؛ حاال در اﯾـن
برھه کدام خواھند برد ،با تارﯾخ است.
از ھمه آورده ام ،اما از االھه بقراط نه ،و حاال اﯾن اوسـت
که نوشته است و چه شيوا» :امروز اﯾران درگير ﯾک نبرد فراگيـر،
تارﯾخی و عميق است .بخشی از اﯾن نبـرد در تفـاوت نـسلھای
گوناگون بازتاب مييابد .در اﯾن ميان حکاﯾت نسل تکـرار ناشـدنی
ما شنيدنی است .تا جوان بودﯾم ،پيرانه سران بـرای مـا تـصميم
گرفتند .نگاه کنيد به سن متوسط دست انـدرکاران سياسـت در
سال  .۵٧حال که خود پير ميـشوﯾم ،سـرھای جـوان بـدون آنکـه
حرص و نگرانـی مـا را بـرای اسـتفاده از تجـارب داشـته باشـند،
واقعيت سياسی را به دخيلھای سبز فرو ميکاھند .نميبينند کـه
اﯾران ِ مارگزﯾده ﯾکبار با طناب سبز اسـالم بـه قعـر چـاه جمکـران
فرو شده است و تعرﯾفھا و تعبيرھـای دوپھلـو را ھمـواره ميتـوان
بـــه آن پھلـــوﯾی گردانـــد کـــه کـــسی را امـــروز ميـــل دﯾـــدنش
نيست .نسل ما امـا اگـر قـرار باشـد در اﯾـن سـی سـال چيـزی
آموخته باشد ،ھمانا تن به موج نسپردن و اسير تبليغات نشدن
اســت ،طيــف رنگھــا را دﯾــدن اســت ،ســخنان دســت انــدرکاران
سياست را گزﯾنش نکردن است ،نيمه ی پـر و خـالی ،ھـر دو را
دﯾدن اسـت ،از شخـصيتھا و مـردم ،بـه وﯾـژه از زنـان و جوانـان و
جانھــای آرزومنــد و پرشــور ،چــون وســيله ای در راه رســيدن بــه
ھدف ،استفاده نکـردن اسـت ،دﯾـدن تنـوع جامعـه ی سياسـی
اﯾران است ،و سرانجام فراموش نکردن اﯾن نکتـه کـه سرنوشـت
اﯾران در دست مردم است؛ مردمی که پس از سالھا سـکوت در
ھفته ھای اخير با ھيبتی مشخص بـه ميـدان آمـده انـد و افکـار
عمومی و جھـانِ تحليـل و تفـسير و سياسـت را در حيـرت فـرو
برده اند .بيجھت نيست که امروز ھرکسی و ھر جرﯾانی در فکـر
بھره برداری از اﯾن مردم و از اﯾن حيـرت اسـت .گـاه حتـی »مـن
خودم«ھاﯾی خودنماﯾی ميکنند که انـسان را بـی اختيـار بـه ﯾـاد
تازه ترﯾن سخن قصار احمـدی نـژاد مياندازنـد» :مـن خـودم نمـاد
تغيير ھستم!«
»ھمه اما به ﯾکسو روانيم .از احمـدی نـژاد و موسـوی و
دﯾگــر زمامــداران سياســی و نظــامی رژﯾــم و رھبرشــان تــا مــا
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تبعيدﯾان و معترضان و تظاھر کنندگان داخل اﯾران و ھم آنھـاﯾی
که وابسته و دلبسته ی اﯾن نظام ھستند ،ھمگی به ﯾک سـو
روانيم .کيفيت اﯾن ھمسوﯾی اما برای ﯾکی تعيـين تکليـف بـين
مرگ و زندگی و از دست دادن امتيازات و موقعيتھاست و برای
دﯾگـری نــوزاﯾی و بازﯾافـت جاﯾگــاھی کـه حکومــت از آنھـا درﯾــغ
داشته است.
»امروز جمھوری اسالمی به مثابه ﯾـک گسـست تلـخ و
خونبار در تارﯾخ معاصر اﯾران ،دشـوارترﯾن و بحرانـی تـرﯾن دوران
عمر خود را از سرميگذراند .ھيچ چيز ،مطلقا ھيچ چيز قـادر بـه
نجاتش نيست .از ھمـين رو مـسئله ی جمھـوری اسـالمی در
حــال حاضــر نــه نجــات ،بلکــه چگــونگی پاﯾــان ﯾــافتن آن اســت.
چگونه بـا کمتـرﯾن ھزﯾنـه ،ھـم بـرای خـود و ھـم بـرای مـردم،
رھسپار گذشته و تارﯾخ شود؟!
»بــراﯾن اســاس و بــه تجربــه ،مــن فکــر ميکــنم ﯾکــی از
معيارھای درستی فکر و عمل انسان ميتواند اﯾن باشد کـه آﯾـا
ده ﯾا بيست سال دﯾگر ،آﯾا پنجاه سال دﯾگر و در ﯾک فاصـله ی
تارﯾخی دور ميتوان از فکر و عمل خود در امروز دفاع کرد ﯾا نـه؟
البته به شرطی کـه اﯾـن اسـتدالل سـخيف را کـه فـالن فکـر و
عمل در بھمان شراﯾط درست بود ،کنار بگـذارﯾم .بـه اﯾـن مثـال
توجه کنيد .ھيتلر آن زمانی که با رأی مـردم و در ﯾـک انتخابـات
دمکراتيک  -کـه اصـال بـا »انتخابـات« جمھـوری اسـالمی قابـل
قياس نيست  -به قدرت رسيد ،ھنـوز »ھيتلـر« نبـود؛ ﯾـک فـرد
محبوب بود .حتی تا سالھای بعد و در آن دورانی که الﯾه ھـای
مختلف مردم را به نام ﯾھودی ،کمونيست ،ھمجنسگرا ،کـولی
و غيـــره از خانـــه و زندگيـــشان آواره ميکـــرد و بـــه کـــشتارگاه
ميفرســتاد ،ھــم جامعــه ی آلمــان و ھــم جھانيــان فقــط نگــاه
ميکردند و ھيچ نميگفتند.
»ھيتلــر تــا آن زمــانی نيــز کــه دامنــه ی جناﯾــاتش در
اردوگاھھای کار و کوره ھای آدمسوزی در برابر چـشم ھمگـان
قرار نگرفت ،ھنوز »ھيتلر« نبود .امروز پس از گذشت اﯾن ھمـه
سال ھنوز ھم ،جھان ،جامعه ی آلمان و زمامداران کـشورھا را
در آن دوران از اﯾنکه بـا خاموشـی و سـکوت خـود ،امکـان بـروز
جنگ جھانی دوم و ﯾکی از دھشتناکترﯾن فاجعه ھای انسانی
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را فــراھم آوردنــد ،ســرزنش ميکنــد .بــرای توجيــه آن ســکوت و
حتی ھمکاری و مثال شـرکت در مـسابقات المپيـک  ١٩٣۶کـه
اعتباری دﯾگر به رژﯾـم ھيتلـر بخـشيد ،باﯾـد بـه منـابع آن دوران
مراجعــه کــرد ،ولــی آﯾــا واقعــا در آن شــراﯾط نميــشد سياســت
دﯾگری در پيش گرفت؟ چرا ميشد .قدرت سياسی و تبليغـاتی
اما در دست کسانی بود کـه آن سياسـتی را پـيش بردنـد کـه
جنـگ جھــانی و تــارﯾخ معاصــر اروپــا را ســاخت .سياســتی کــه
بعــدھا »اشــتباه« ارزﯾــابی شــد .لــيکن ھنگــامی کــه دامنــه ی
جناﯾــت ،مرزھــای تخيــل را زﯾــر پــا مينھــد ،دﯾگــر نميتــوان از
»اشتباه« در نگاه و تحليل و سياست سخن گفت .نامش چيـز
دﯾگری است.
»ﯾک مثـال دﯾگـر :تـرک اﯾـران توسـط شـاه در  ٢۶دﯾمـاه
 ١٣۵٧ھنوز محـل تعبيـر و تفـسيرھای بـسيار در تـارﯾخ اﯾـران و
پيــروزی رونــد انقــالب اســالمی دارد .گذشــته از اﯾــن ،امــا اﯾــن
پرســش فکــر را بــه خــود مــشغول ميــسازد کــه ھنگــامی کــه
مقامات بلندپاﯾه ی جمھوری اسالمی در خاطرات و گفتار خـود
تکرار ميکنند» :ما اشتباه شاه را تکـرار نميکنـيم!« منظورشـان
چيست؟ آﯾـا شـاه اشـتباه کـرد کـه »صـدای انقـالب« مـردم را
شنيد؟ اشتباه کرد که بـر اسـاس اسـناد و مـدارکی کـه وجـود
دارد ،دستور کشتار مردم را نداد؟ آﯾا گشودن فضای سياسـی
کشور اشتباه بود؟ واقعيت اﯾن است که در نخستين نگـاه اگـر
از زاوﯾه ی منافع و بقای نظام سـلطنت بنگـرﯾم ،چـه بـسا اﯾـن
ھمه اشتباه ميبود .ليکن فقـط در نخـستين نگـاه! حقيقـت امـا
اﯾن است که صحنه ی تحوالت اجتماعی نه سـنارﯾوی از پـيش
نوشــته شــده اســت کــه بــه کــارگردانی و »فرمــان« اﯾــن و آن،
ھنرپيـــشگانش کـــه ھمانـــا مـــردم و نيروھـــا و شخـــصيتھای
سياسی ھستند ،ھر ﯾک به بازی نقش خود مشغول شـوند و
نه تارﯾخ آنچنان دست و دل باز اسـت کـه ھربـار و ھمـواره ،بـه
قول ماکيـاول ،فقـط »بخـت« و »فرصـت« در اختيـار بـازﯾگرانش
بنھد .ظرفيت تارﯾخ برای ارائـه ی »بخـت« و »فرصـت« محـدود
است و ھنگامی که اﯾن ھمه تميز داده نشد و از دست رفـت،
آنگاه نوبت شوربختی و خطر فرا ميرسد.
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»اپوزﯾسيون سال  ۵٧ميتواند ھزار سال دﯾگر اشتباھات
خودش را مرور کند ،ولـی در اﯾـن واقعيـت کـه »بخـت« از شـاه
روی گردانده بود و خودش نيز »فرصت« را دﯾر تميز داد ،تغييری
نميدھـد .برخـی اﯾــن اسـتدالل را مطــرح ميکننـد کــه اگـر شــاه
ميماند و ميکشت ،با احتساب جنگ و اعدامھا قطعـا مـردم بـه
اندازه ی اﯾن سی سال کشته نميشدند و مملکت نيز بـه اﯾـن
فالکت نميافتاد .ولـی اوال چـه کـسی ميتوانـد بـا اﯾـن قطعيـت
درباره ی چيزی که ھرگز اتفاق نيفتاده ،حکم بدھد؟! ثانيـا چـه
کسی ميتوانست آنچه را پيش بينی کند که پس از شاه پيش
آمــد؛ جــز خــود شــاه کــه پــس از انقــالب اســالمی دربــاره ی
»وحــشت بــزرگ« در کتــابش ھــشدار داد و عــده ای انگــشت
شمار چون دکتـر شـاپور بختيـار و مھـشيد اميرشـاھی و دکتـر
مـصطفی رحيمــی کــه گامھـای ســھمگين دﯾکتــاتوری دﯾنــی را
ميشنيدند!
»شاه اما ھر اشتباھی کرده باشـد ،در رفتـنش اشـتباه
نکرد .چه غلـط ،چـه درسـت ،مـردم او را دﯾگـر نخواسـتند .و او
رفــت .مــردم را گذاشــت تــا خودشــان دربــاره ی سرنوشتــشان
تصميم بگيرند.
»تــارﯾخ» ،بخــت« و شــاه »فرصــت« را در اختيــار مــردم
گذاشــتند .کــسانی کــه از »فرﯾــب« و »م ـصادره ی انقــالب« و
غيره حرف ميزنند ،نقش مردم و ھمچنين خودشان ،در آنچه بر
سر اﯾران رفت را ماھرانه حذف ميکنند .شاه اما اگر ميکشت تا
بماند ،ﯾک روز دﯾگر مجبور ميشد برود و چـه بـسا در شـراﯾطی
به مراتب بدتر .ليکن شاه »صدای انقالب« را شنيد ،بدون آنکـه
مردم و به اصطالح رھبرانش توانسته باشـند »صـدای اصـالح«
او را بشنوند .او اﯾن فرصت را به مردم داد ،تا خود انتخاب کنند.
مردم انقـالب اسـالمی را بـر اصـالحات سياسـی شـاه تـرجيح
دادند .روشنفکران نيز آﯾت ﷲ روح ﷲ خمينی و انقالبش را بـه
محمد رضا شاه و اصالحاتش ترجيح دادند .حـال بـسياری از آن
»روشنفکران« که آن روز ذھنشان کور بود ،تا قتل عـام خـود را
احساس کنند ،امروز ميخواھند انقالب خمينی را اصالح کنند.
»اشتباه ،درست در ھمينجاسـت کـه روی ميدھـد .چـه
آن زمان و چه اﯾن زمان ،آنکه اشتباه کرده و ميکنـد ،مخالفـانی

١١٥

ھستند که انقالبـشان را عليـه حکـومتی کـه ظرفيـت و امکـان
اصــالح داشــت ،ميپرســتند ،لــيکن بــر اصــالح حکــومتی کــه نــه
ظرفيت و نه امکان اصـالح دارد ،پـای ميفـشارند .شـاه اشـتباه
نکرد .چه آن زمان ،چه بيست سال بعد و چه صـد سـال دﯾگـر،
تارﯾخ وی را به خـاطر رفتـنش سـرزنش نميکنـد ،بـرعکس ،اگـر
ميماند و کشتار ميکرد ،سزاوار سرزنش ميبود.
»اشتباه را کسانی کردند که پس از وی آمدنـد ،و ھمـه
ی آن کــسانی کــه زﯾــر نــام »راه ســوم«» ،الگــوی اســالمی«،
»حکومت اسـالمی«» ،ولـی فقيـه«» ،خـط امـام«» ،راه رشـد
غيرســرماﯾه داری« و »مبــارزه بــا امپرﯾاليــسم آمرﯾکــا« از آنھــا
پشتيبانی کردند .اﯾن پشتيبانی چه در زمـان خـود و چـه ھـزار
سال دﯾگر قابل دفاع نيست .امروز خليفه ی »اﯾران اسـالمی«
در موقعيتی مـشابه شـاه در آن دوران قـرار گرفتـه اسـت .اﯾـن
خليفه حتی اگر مـردم او را نخواھنـد ،نميـرود ،زﯾـرا فکـر ميکنـد
خــدا او را ميخواھــد؛ از ھمــين رو خــود را برحــق ميــشمارد ،تــا
بمانــد .صــدای مــردم را نميــشنود ،زﯾــرا فکــر ميکنــد شــيطان و
بيگانه در آنھا حلول کـرده انـد .ولـی فقيـه بـه مثابـه خليفـه ی
اسالمی »فضای باز سياسی« نميشناسد .ميگيرد و ميبندد و
ميکشد تا بماند .حکومت دﯾنی ،دﯾن و دنيا ،زمين و آسـمان ،و
مردم و خدا را با خود ھمساز و ھمراه ميشمارد .اگر مردم را از
دست دھد ،خـدا را دارد و بـه پـشتوانه ی وی مـردم را تارومـار
ميکنــد .امــا ھــيچ شــاھی ،حتــی اگــر مــدعی باشــد ســلطنت
موھبتی االھی است ،نميتواند جز به مردم اتکا داشته باشـد.
شاﯾد خواندن و دقـت چنـدباره در »شـھرﯾار« نيکولـو ماکيـاول و
»له وﯾاتان« توماس ھابس برای کسانی که جھت خارج کـردن
دﯾن اسالم از زﯾر ضربه ی حکومت ولی فقيه ،لفـظ »سـلطان«
را برای وی بـه کـار ميبرنـد ،مفيـد باشـد] .منظـور اکبـر گنجـی
است[
»ولی فقيه به دليل اﯾنکه با دو دست قـدرت آسـمانی و
زمينــی را در وجــود خــود ﯾکــی ميــسازد ،بيــشتر بــه »خليفــه«
شبيه است تا ھر چيز دﯾگری .در چنين کشاکـشی اسـت کـه
ھمه ی ما به ﯾک سو روانيم .ولی فقيه ھمان راھـی را ميـرود
که سی سال پيش ،شاه رفت ،مردم رفتند و جھان رفت .و مـا
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ھمه رفته و ميروﯾم :راه آﯾنده؛ مسئله اما تنھا بر سر چگـونگی
پيمودن اﯾن راه است ،به وﯾژه در شراﯾطی که ﯾک چيـز مـسلم
است :حکومتھـا ميرونـد ،مـردم امـا ميماننـد .مـردم حتـی اگـر
اشتباه ھم کنند ،از آنجا که خود تاوانش را ميپردازند ،و از آنجـا
که تارﯾخ ھمواره با دستانی پر از »بخـت« و »فرصـت« بـه آنھـا
روی ميآورد ،ميتوانند اشتباه خود را جبـران کننـد .مـسير تـارﯾخ
چيزی جز آزمون و خطای مردم نبوده است .ما اما چه؟ مـا کـه
ميگوﯾيم ،مينوﯾـسيم و از جيبھـای تفکرمـان مثـل نقـل و نبـات،
رھنمود و راه و عمل است که فوران کـرده و بيـرون ميرﯾـزد .آﯾـا
ده سال بعد ،پنجـاه سـال بعـد ،صـد سـال بعـد ،ھنگـامی کـه
کسی تارﯾخ را ورق ميزند ،ميتـوانيم از حـرف و عمـل امروزمـان
١١٧
ھمچنان دفاع کنيم؟!«
٢٩تيرمـــاه  ٢٠ /١٣٨٨زوئيـــه  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز ســـی و
ھفتم[
»گاردﯾن اعالم کـرد کـه  ٣۶افـسر ارتـش اﯾـران کـه قـصد
داشـتند بـا لبـاس نظـامی در نمـاز جمعـه بـه امامـت ھاشــمی
رفسنجانی شرکت کنند ،دستگير شدند .آنھا قصد داشتند برای
نشان دادن ھمدردی ارتشيان با تظاھرات مردمی به نماز جمعه
بياﯾند ،اما صبح روز جمعـه در خانـه ھاشـان دسـتگير شـده ،بـه
١١٨
مکان نامعلومی منتقل شدند«.
دﯾگر اﯾن که جوان بيست و سه سـاله ای در مطلبـی بـا
عنوان »دروغی بنام مذھب ،دروغی بنام والﯾـت فقيـه« نوشـت:
»از زمانی که خـود را شـناختم ،دروغـی در گوشـم خواندنـد کـه
انعکاس آن  ٢٣سال در ذھنم دوام داشـت ...پـدرم کـه مـذھبی
بود ،عادت داشـت بگوﯾـد» :اگـر دﯾـدی آخونـدی دارد بـه چـاھی
ميافتد ،بگو دستم را بگير که در چاه نيافتی .نگو دسـتت را بمـن
بده تا در چـاه نيـافتی ،چـون آخونـد جماعـت دسـت بـده نـدارد،
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دستش را بتو نخواھد داد و در چـاه سـرنگون خواھـد شـد «.بـه
دَرَک!
»وقتی پدرم از دنيا رفت ،بر بـالينش نبـودم ،امـا شـنيدم
که گفته بود» :چرا بـا مـردم چنـين ميکننـد!« البتـه اﯾـن موضـوع
مربوط به حدود ده سـال پـيش اسـت و خوشـحالم کـه او امـروز
زنده نيست ،تا آنچه را بر مردم ميرود ،ببيند .چون اگر زنـده بـود،
ﯾا دق ميکرد و ﯾا اﯾمان  ٨٥ساله اش را ھم از دست ميداد.
»چــرا مــذھب ﯾــک دروغ اســت؟ سالھاســت کــه طالبــان
برای پيشبرد اسالم ،آدم ميکشد .سی سـال اسـت اﯾنھـا بنـام
اسالم ،زندگی را بـر ﯾـک ملـت ھفتـاد ميليـونی تنـگ کـرده انـد.
خامنه ای بنام اسالم ناب محمدی ،سگان خود را که زﯾر دسـت
فيروزآبــادی ددمــنش پــرورش ﯾافتــه انــد ،بــرای کــشتار مــردم بــه
خيابانھــا ميفرســتد کــه شــنيع تــرﯾن اعمــال را بنــام اســالم نــاب
محمــدی مرتکــب شــوند .اميــران کــشورھای ســنی حاشــيه ی
خليج فارس برای پيشبرد کيش وھابی ،زنان خود را به پـستوھا
فرستاده اند و بنوعی دﯾگر خود را ناﯾبان خدا ميدانند.
»در دارفــور کــه خطرنــاکترﯾن منطقــه در روی کــره خــاکی
است ،اسالم گراﯾان در جنگ عليه آفرﯾقای سياه ،بـا پـشتيبانی
دالرھای نفتی عربستان سعودی ،ميليونھا انـسان را آواره کـرده
اند و ھر روز جان صدھا انـسان را ميگيرنـد و کثيفتـرﯾن اعمـال را
بنام مذھب مرتکب ميشوند که شرم آن باﯾن زودﯾھـا از پيـشانی
انسانيت پاک نخواھد شد...
»شنيده ام که گفته اند» :اﯾن اسالم حقيقـی نيـست«.
پس اسالم حقيقيتان کدام است؟ کجا باﯾد اسالم ناب محمـدی
را جستجو کرد؟ در کجای جھـان اسـالم؟ ﯾـا نـشانم دھيـد کجـا
ميشود اسالم ناب را ﯾافت ،تا من به کيش شـما درآﯾـم و ﯾـا بـه
کيش من در آﯾيد و به اذان گفتن در گوش نوزادان و کاشتن تخـم
دروغ خاتمه دھيد ،تا دست خدا و ناﯾبانش از جامعه ی ما کوتاه
شود .ھمان گونه که اسالم با زور شمشير بر اﯾـران چيـره شـد،
اکنـون نيـز بــا کالشـنيکف و تانـک و تــرور ميخواھنـد اســالم را در
آفرﯾقا تقوﯾت کنند.
»آن کسانی که با شـنيدن نقـد در مـورد خـدا و مـذھب،
رگ گردنشان متورم ميشود ،بگوﯾند روز  ٣٠خرداد و روزھای پس
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از آن خدا کجـا بـود و چـرا چـشم خـود را بـر رفتـار ددمنـشانه ی
ســـگان حکومـــت آخونـــدی ،شـــکنجه ھـــا ،کـــشتارھا و حتـــی
تجاوزھای جنسيشان بست؟ باﯾن نگاه نکنيـد کـه چنـد روحـانی
اصالح طلب پس از برخوردھای حيوانی سگان سپاه و بسيجی،
آن عمليات را محکوم کردند .باﯾن نگاه نکنيد که اکنـون روحـانيون
اصولگرا با انتخاب »احمقی تبار« مخالفت ميکنند .اﯾـن واکنـشھا
آن چيزھــاﯾی نيــستند کــه ملــت اﯾــران بــدنبال بدســت آوردنــش
است .ھاشمی رفسنجانی برای نجـات موقعيـت خـود بـا مـردم
ھمراه شده ،وگرنه مردم فراموش نکرده اند که در ھـشت سـال
رﯾاست جمھوری او چه اختناقی حاکم بود و چـه سـوء اسـتفاده
ھاﯾی او و خانواده اش از قدرت کردند؟!« ١١٩طفلک اﯾن جوانک!
محسن کردی در وبالگش با چاپ عکسی از خاتمی کـه
دخترھــای نــاز و مامــانی »اصــالح طلبــان« را در آغــوش گرفتــه،
نوشـته اسـت» :اﯾنھـا فرزنــدان زنـدانيان سياسـی اصـالح طلــب
ھـستند .از ظـاھر اﯾـن فرزنــدان ميتـوان بــه نـوع تفکــر اجتمــاعی
والدﯾنــشان پــی بــرد ...حتــی بــا وجــودی کــه ميدانــستند رئــيس
جمھوری سابق نظام والﯾت فقيه که ھـشت سـال اﯾـن مقـام را
داشته ،به دﯾدارشان ميرود ،بازھم تغييری در ظاھر کودکانـشان
نداده اند و اﯾـن جـای اميـدواری اسـت .زمـانی دورتـر رضـا شـاه
لباس غربی را بجای لباسھای وطنی که مثل دھاتيھا بـود ،بـاب
کــرد و کودکــانی کــه بــه مدرســه ميرفتنــد ،شــورت پاچــه بلنــد
ميپوشيدند .تحت قدرت رضا شاھی کـسی را جـرات چـپ نگـاه
کردن به اﯾن کودکان نبود .معترضين خيلی که زور ميزدنـد ،تـازه
باﯾد غصه ی زن و دختر خودشـان را ميخوردنـد کـه بـدون روبنـده
باﯾد در انظار ظاھر ميشدند و بـه بقـالی و نـانواﯾی ميرفتنـد .امـا
پس از سقوط رضا شاه ،به فتوای آخوندھا مبارزه با بی حجـابی
آغــاز شــد .ھمکــاران »شــھيد« نــواب صــفوی و ســاﯾر بانــدھای
اسالمی در کوچه و خيابان به کودکانی که با شورت به مدرسـه
ميرفتند ،انگشت ميرساندند .ھمچنـين انگـشت ميرسـاندند بـه
خانمھا و دخترھای بی حجاب...
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»دختــری کــه آن عقــب اﯾــستاده ،احتمــاال باﯾــد بــه ســن
تکليف کـه نـه سـال شـرعی و برابـر بـا ھـشت سـال و نـه مـاه
خورشيدی اسـت ،رسـيده باشـد .حتـی اگـر بـه اﯾـن سـن ھـم
نرسيده باشد »احتياط واجب« آن است که خود را بپوشـاند .آﯾـا
اگر بيست سال پيش بود ،نيز صحنه ھمين بود!؟ ھمين زندانيان
سياسی که خاتمی به دﯾـدار خـانواده شـان آمـده ،اگـر بيـست
سال پـيش بـود ،در حـضور مـرد ھمـساﯾه حتـی دختـر دو سـاله
شان را نيز زﯾر حجاب اسالمی خفـه ميکردنـد .و ھمـين خـاتمی
اصال حاضر نبود در چنين صحنه ای حاضـر شـود و عکـس بگيـرد.
اﯾن عکس ،عمق پوسيدگی و عقب نشينی تفکر والﯾت فقيـه را
در مقابل تفکر سکوالر نشان ميدھد .آﯾا دﯾدن اﯾن عکـس شـعف
١٢٠
ندارد«...
در خــود دســتگاه حکــومتی ھــم واوﯾالســت .ھمــه شــان
افتاده اند به جان ھم و ھرکدام تقصير را مياندازد گـردن آن ﯾکـی
و بــه ھــم تــوھين ميکننــد و ھمــدﯾگر را لــو ميدھنــد و ھمــدﯾگر را
رسوا ميکنند و با ھم معامله ميکنند و بـا ھـم دعـوا ميکننـد و بـا
ھــم ميخورنــد و از دھــان ھــم ميکــشند بيــرون و بــه ھــم نامــه
مينوﯾــسند و پرونــده ی ھمــدﯾگر را رو ميکننــد و پتــه ی ھــم را
ميرﯾزند روی آب و ...خالصه محشر کبراﯾی است...
البته خنده دار ھم ھست .نوشته بـودم کـه اگـر موضـوع
کشتن و شکنجه ی بچه ھای مردم نبـود ،ميـشد بـه رﯾشـشان
خندﯾد و غرق شدنشان را دﯾد و باھاشون بای بای کرد...
دﯾگر اﯾن که خاتمی و روحانيون مبارز افاضه کرده انـد کـه
حاال که اﯾنطوری است ،پـس ﯾـک رفرانـدوم بگـذارﯾم! کمـی دﯾـر
نشده آقاﯾان؟!
رابــرت رد فــورد ھنرپيــشه ی امرﯾکــاﯾی ھــم از اعتــصاب
غــذای ســه روزه در برابــر ســاختمان ســازمان ملــل در نيوﯾــورک
حماﯾت کرده است .قبال ھم گوگوش و ابـی و فرامـرز اصـالنی و
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چنــد نفــر دﯾگــر حماﯾــت کــرده بودنــد .گوﯾــا نــوآم چامــسکی ھــم
حماﯾت کرده است.
بــه نوشــته ی »گازﯾتــا .رو« خبرگــزاری »رﯾــا نووســتی«
روسيه ] ٢٩تيرماه[» :اپوزﯾـسيون اﯾـران دشـمن اصـلی خـارجی
خود را پيدا کرده است .اﯾـن دشـمن ،روسـيه اسـت کـه پـس از
پيــروزی مجــدد محمــود احمــدی نــژاد ،از وی حماﯾــت کــرد .طــی
تظاھرات روز جمعه به شعار معمـول »مـرگ بـر دﯾکتـاتور« شـعار
»مرگ بر روسيه« ھم اضافه شد .معترضين پرچم روسيه را ھـم
آتش زدند .عکس و فيلمھای اﯾـن اقـدامات در سـاﯾتھا و وبالگھـا
ھست .در اﯾـران ﯾقـين دارنـد کـه روسـيه مـستقيما در سـرکوب
اعتراضات اپوزﯾسيون دست دارد .ﯾک تبعه ی روس کـه در تھـران
زندگی ميکند  -و نخواست نامش فـاش شـود  -بـه »گازﯾتـا .رو«
گفت که اﯾرانيان ﯾقين دارند کـه مـشاورﯾن مـا بـه پلـيس )اﯾـران(
مــشورت ميدھنــد ،بــرای ســرکوب تظــاھرات آمــوزش ميدھنــد و
عالوه بر اﯾن کار سروﯾسھای وﯾژه را سروسامان ميدھند.
»الکسی ماالشنکو ،کارشناس مرکز کارنگی مـسکو نيـز
ميگوﯾد که روسيه اشتباه کرد بالفاصـله از احمـدی نـژاد حماﯾـت
کرد .اگر خط مشی مسکو مالحظه کارانه باشد ،شعارھای ضـد
١٢١
روسی تکرار نخواھند شد«.
کار دارد بيغ ]ﯾا بيق[ پيـدا ميکنـد .در داسـتان »جمھـوری
مملکــت جاھلــستان« چنــد ســال پــيش ،پــيش بينــی کــردم کــه
دست آخر آخوندھا ميروند در خراسان و آنجـا ميـشود »مملکـت
آستان قدس رضوی« و بقيه ی کشور ھم خرد و تجزﯾه ميـشود.
اﯾنطور که بوش ميآﯾد ،ھمـين برنامـه در پـيش اسـت .ای ميلـی
داشتم با ھمين پيش بينی؛ نوشته بود خراسان ميـشود کـشور
دﯾگری و تحت استعمار روسھا و ...از اﯾن حرفھا.
امــروز ھــم آخونــد خامنــه ای حــين ھــشدار بــه ھمــه ی
سردمداران حکومت ،در سخنانی به مناسبت بعثت ،به کسانی
که آنھا را »نخبگان و بزرگان جامعه« خواند ،ھشدار داد که:
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»باﯾــد مراقــب گفتــار و مواضــع و حتــی نگفتنھــای خــود
١٢٢
باشند!«
موسوی ھم امروز در دﯾداری که با خانواده ھای زندانيان
حوادث اخيـر داشـته ،گفتـه کـه ملـت اﯾـران دوبـاره متولـد شـده
١٢٣
است.
البته اﯾن بابا تازه بعد از سی سال ﯾادش آمده کـه دوران
شاه آزادی نبود و مردم آن زمان برای آزادی شلوغ کردنـد و حـاال
ھــم آزادی ميخواھنــد .واقعــا رو کــه نيــست ،ســنگ پــای قــزوﯾن
اســت .اﯾنھــا حيــا ندارنــد؟ از خودشــان و عملکردشــان خجالــت
نميکــشند؟ بــه گمــانم ھمــه شــان خــوب ميداننــد کــه تنھــا
آلترناتيوشان »شاھزاده« است و ميخواھند با اﯾن چرنـدﯾات او را
بسوزانند ،واال محال است که ندانند در اﯾـن سـی سـال نکبتـی
چه بر سر اﯾن مردم فلک زده آورده اند؛ ﯾک قلم خود اﯾن بابا!
اﯾن حکومت اﯾن چنين ميخواھد بماند؟ ببينيد:
»اﯾن بسيجی که اخيرا بدليل نرمش با دسـتگير شـدگان
حوادث اخير ]آزاد کردن ﯾک پسر  ١٣ساله و ﯾک دختر  ١٥سـاله[
بازداشت شده بـود ،در مـصاحبه بـا »جـی پـست« گفـت کـه در
گذشته قبل از اعدام دختران باکره ،با آنھا ازدواج ميکـرده اسـت.
او گفــت» :از اﯾــن اقــدام خــودم ،اگرچــه قــانونی و شــرعی بــود،
متاســفم ،چــون دختــران از شــب زفــاف خــود بيــشتر از اعــدام
فرداشان ميترسيدند ،برای ھمين به آنھا قـرص خـواب ميـدادﯾم،
تا مقاومت نکنند .دخترھا صبح که بيدار ميـشدند ،مـشتاقانه بـه
١٢٤
سوی مرگ ميرفتند«.
خبرھای بسياری ھم از تجاوزھای جنسی وحشيانه بـه
دختران و پسران رسيده است .در شيراز دو نفر که از زنـدان آزاد
شده اند ،به دليل ھمين تجاوزھای وحشيانه که به پارگی مقعد
- 122
http://www.radiofarda.com/content/f3_khamenei_Iran_elite_officials_postelection_Raf
sanjani/1781065.html
- 123
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090720_mg_mousavi_freedom_ir88.shtml
- 124
http://www.jpost.com/servlet/Satellite?cid=1246443842931&pagename=JPost%2FJP
Article%2FShowFull

١٢٢

و روده و رحمھاشان انجاميده ،خودکشی کرده انـد .خـاک عـالم
بر سر اﯾن فالنھای انقالبی سـربازان امـام زمـان .بـا فالنھاشـان
ميخواھند حکومتشان را حفظ کنند؟! راستی چرا اسم اﯾن نظام
را نميگذارند» :حکومت فـالن سـاالری«؛ ﯾـا ھمـان اسـم اصـلی
اش؟!
 ٣٠تيرمـــاه  ٢١ /١٣٨٨ژوئيـــه  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز ســـی و
ھشتم[
»حاال که خاتمی نظرﯾه ی رفراندوم را مطرح کرده ،بياﯾيد
از ﯾک رفراندوم واقعی حماﯾت کنيم؛ رفراندومی که نظر مـردم را
در مــورد »جمھــوری اســالمی ،آری ﯾــا نــه« بپرســد؛ جمھــوری
اسالمی تن به چنين چيزی نخواھد داد ،ولـی حـداقل ميتـوانيم
بگوﯾيم که چنين چيزی ميخواھيم! از اﯾن به بعـد در شـعارھامان
١٢٥
»رفراندوم ،رفراندوم« بگوﯾيم!«
» ...روزی کــه شــنيدﯾم در نمــاز جمعــه عليــه دو کــشور
سابقا کمونيستی شعار داده شد ،تعجب کردﯾم ...آن روز مـردم
کــه تعدادشــان ھــم کــم نبــود ،بــرای نخــستين بــار بــه صــورتی
گسترده ،از تحرﯾم کاالھای چينی گفتند؛ بحثی کـه پـيش ازاﯾـن
بارھا توسط تشکلھای اقتصادی و فعاالن بخش خصوصی مطـرح
شده بود .به نظر ميرسد مردم برای نخستين بار کنار تشکلھای
اقتــصادی و توليــدی قــرار گرفتــه انــد ،تــا کاالھــای بــی کيفيــت
کــشوری کــه دولــتش ســرکوبگری ميکنــد را تحــرﯾم کننــد .اﯾــن
درحالی است کـه سـاﯾه ی کاالھـا و سياسـت و الگـوی چينـی
بدجوری بر زندگی ما ساﯾه افکنـده اسـت].بـه ليـست کاالھـای
وارداتی دقت کنيد![
»باتوم و شوک الکترﯾکـی  Made In Chinaاسـت .البتـه
مشخص نيست که در اﯾران مدل توسـعه ی متعـادل ،نامتعـادل،
صناﯾع جاﯾگزﯾن ،صناﯾع مادر ﯾا ...کدام مدل مورد استفاده اسـت،
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اما کشورھای جھان سوم در ھرحال کـه رو بـه توسـعه باشـند،
تـالش ميکننـد تـا بخـشی از نيازھـای سـاده ی خـود را کـه بـه
تکنولوژﯾھای انحصاری نياز ندارد ،خودشان توليد کنند...
»باتومھا عموما ﯾا پالستيکی ﯾا فـوالدی ھـستند .برخـی
از آنھا سـاختار کمـی پيچيـده ای دارنـد بـرای مـصارف خـاص .در
اﯾران گـاھی از باتومھـای چـوبی ھـم اسـتفاده ميـشود .بـا اﯾـن
شراﯾط جای سوال است که آﯾا اﯾران کـه در زمينـه ی تکنولـوژی
به دستاوردھاﯾی جھانی رسيده ]کذا[ آﯾا واقعا نيـاز دارد از چـين
وساﯾل ضد شورش و دفاع شخصی وارد کند؟!
»وساﯾل چينی مثل شوکرھا ،اسپری ھای اشـک آور ...
قبول ،اما باتوم و دستبند دﯾگر وسيله ھای پيچيـده ای نيـستند.
با اﯾن حال شاﯾد براﯾتان جالب باشد که بدانيد انواع وسـاﯾل ضـد
شورش ،دفاع شخصی و باتومھـای چينـی در بـازار داخـل وجـود
دارند .با اﯾن توضيح که طی چند سال اخير شرکتھای خـصوصی
معــدودی بــه صــورت تخصــصی اجــازه پيــدا کــرده انــد تــا وســاﯾل
١٢٦
نظامی و دفاعی را به کشور وارد کنند«...
چــه جالــب ،خودکفــاﯾی ،واردات و بــازار داخلــی کاالھــای
سرکوب و کشتار و ضد شورش!
جالب اﯾـن کـه در اﯾـن سـند معتبـر از روزنامـه ی اعتمـاد
ملی حتی پرچم شـاخدار حکومـت اسـالمی ھـم » «made in
chinaاســت ،و البتــه تمــام وســاﯾل ســرکوب ،از نــوع چينــی و
روسی آن؛ آقاﯾان و خانمھای کمونيستِ روسوفيل ،کالھشان را
بگذارند باالتر ،باالتر ،باز ھم باالتر!
در مقاله ی ]دﯾروز[) ٢٠ژوئيـه( نيوﯾـورک تـاﯾمز نوشـته ی
ماﯾکل اسلکمن آمـده اسـت» :ھمزمـان بـا فروپاشـی نھادھـای
نخبگان و روحانيون در اﯾران ،قوﯾترﯾن نھاد اقتـصادی ،اجتمـاعی و
سياسی کـشور ]سـپاه پاسـداران[ بـه عنـوان اصـليترﯾن نيـروی
پــشتيبان ســرکوبی حرکتھــای ادامــه دار مخالفــان نماﯾــان شــده
است ...حرکت خشن و تند سپاه در سرکوبی معترضان و تالش
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برای خاموش کردن آنھا باعث شده که بـسياری از کارشناسـان
سياسـی ،وقـاﯾع مربـوط بـه بعـد از انتخابـات  ٢٢خـرداد  ١٣٨٨را
»کودتا« قلمداد کنند.
]اسم دوم اﯾن کتاب ھم ﯾادداشتھای کودتاست[
»در اﯾن مقاله از قول رسول نفيسی نوﯾـسنده و محقـق
آمده که اﯾن حکومت دﯾگر ﯾک حکومت دﯾنـی نيـست ،بلکـه ﯾـک
حکومت نظامی با رونمـای نظـام روحانيـت شـيعه اسـت .سـپاه
اکنون ملقمـه ای از قـدرت نظـامی ،کنتـرل کننـده ی سـامانه ی
موشــکی ،کنتــرل کننــده ی برنامــه ھــای ھــسته ای و ﯾــک
امپراتــوری چنــد ميليــارد دالری تجــاری اســت کــه بــر ھــر بخــش
اقتصاد اﯾران پنجه انداخته است ...سـپاه ،صـاحب درمانگاھھـای
جراحــی ليــزری چــشم ،کارخانــه ی توليــد خــودرو ،شــرکتھای
پيمانکاری راه و پل سازی ،شرکتھای توسـعه ی ميـادﯾن نفـت و
١٢٧
گاز و کنترل کننده ی قاچاق اجناس بازار سياه است«...
دﯾگر اﯾن که» :ساﯾت خبر آنالﯾن در تھران نوشت که اﯾـن
روزھا بـازار شـاﯾعه ی لغـو قـرارداد ھمکارﯾھـای »رنـو« بـا خـودرو
سازان بزرگ داخلـی قـوت گرفتـه اسـت .بعـد از صـناﯾع سـنگين
)صناﯾع نفت و گاز( سھم صنعت خودرو حدود ٤/٥درصـد از توليـد
ناخــالص ملــی اســت و ]اﯾــن صــنعت ،نقــش[ اشــتغال زاﯾــی
مستقيم و غيرمستقيم دارد و صنعتی است کـه تـأثير مـسقيم
١٢٨
روی توسعه ی ملی دارد«.
جالــب اﯾــن کــه دﯾــروز »مــاری اتــو« طــراح مــد اﯾتاليــاﯾی،
مانکنھــای کلک ـسيون پــائيزه اش را بــا عالمــت ســبز بــه نمــاﯾش
گذاشت و خود نيز مچ بند سبزی بـست و تـی شـرتی کـه روی
سينه اش با رنگ سبز نوشته بود:
»ندا زنده اسـت« او در رابطـه بـا اﯾـن نکتـه سـنجی اش
گفت» :اﯾن نماﯾش مد کمترﯾن کاری بود که ما ميتوانستيم برای
کــسانی چــون نــدا کــه حاضــرند بــرای آزادی از جــان خــود ماﯾــه
١٢٩
بگذارند ،انجام دھيم«.
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 ٣١تيرماه  ٢٢ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و نھم[
»وزارت خارجه ی روسيه ادعا ميکند که افکار عمومی در
اﯾران دﯾد مثبتی به روابط اﯾـران و روسـيه دارد و شـعار دھنـدگان
ضد روسی تعداد انگشت شماری در اﯾن کشور ھستند .سـفير
جمھوری اسالمی در مسکو گفـت کـه روسـيه دﯾـدگاه معقـولی
نسبت به انتخابات بحث انگيز رﯾاسـت جمھـوری اﯾـران دارد و در
عين حال وزارت خارجه ی روسيه نيز در واکنش به شعار »مـرگ
بر روسيه« که در روزھای اخير در خيابانھـای تھـران طنـين انـداز
شده ،ادعا ميکند که شعار دھنده گان انگشت شمار بـوده انـد.
دﯾميتری مدودف ،رئيس جمھوری روسـيه ،اولـين مقـام خـارجی
بـود کـه پـس از اعـالم نتـاﯾج انتخابـات انتـصابی رژﯾـم اﯾـران ،بـه
محمود احمدی نژاد تبرﯾک گفت .الزم به ذکر اسـت کـه احمـدی
نژاد سه روز پس از انتصابات رﯾاست جمھوری ،بـرای شـرکت در
اجالس سران رھبـران سـازمان ھمکـاری شـانگھای بـه روسـيه
سفر کرد .ماجرای رفتار الکساندر گرﯾباﯾدوف ،وزﯾر مختار روسـيه
در دربار فتحعلی شاه که به عھد نامه ی ترکمنچای منجر شد و
چپاول نسخ خطـی کتابخانـه ی شـيخ صـفی الـدﯾن اردبيلـی در
اردبيل که اﯾنک در موزه ی سنت پيترزبورگ نگھداری ميـشود ،از
جمله خاطرات تلخ تارﯾخی اﯾرانيـان از سياسـتھای ]مزورانـه ی[
١٣٠
روسيه در اﯾران است«.
دﯾروز نيز طبق روال اﯾن چھل روز گذشته در ميدان ھفـت
تير ]که نميدانم اسم قالبی کدام ميدان تھران است[ درگيـری و
دستگيری ادامه داشت .گوﯾا ﯾک نفر ھم در اﯾن روز کشته شده
اســـت .مـــوج اﯾجـــاد خاموشـــی مـــصنوعی در ســـاعاتی کـــه
رادﯾو/تلوﯾزﯾون برنامه ھای وﯾژه دارد و ميخواھـد احمـدی نـژاد ﯾـا
خامنه ای را نشان دھد ،خيلی بامزه است .آگھيھای تلوﯾزﯾـونی
ھم کلی افت کرده اند؛ چون مردم؛ ھـم صـدا و سـيما را تحـرﯾم
کرده اند و ھم ھمزمان با پخش برنامه ھـای دولتيھـا ،بـا روشـن
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کردن دسـتگاھھای برقـی پرمصرفـشان ،باعـث خاموشـی بـرق
ميشوند.
دﯾگر اﯾن که زھرا رھنورد ،ھمسر موسـوی از دسـتگيری
ﯾکماھه ی برادر  ۶٢ساله اش خبر داده است .البد اﯾن ﯾـک مـاه
داشته چانه زنی ميکرده و پارتی بازی که نـشده ،و حـاال بعـد از
ﯾک ماه قضيه را لو داده است» .بی .بـی .سـی «.ھـم خبـر داد
که» :در ھفته ھای اخير که برخورد پلـيس ضـد شـورش و افـراد
موسوم به لباس شخـصيھا بـه معترضـان بـه نتيجـه ی انتخابـات
رﯾاست جمھوری اﯾران جرﯾان داشت ،شاﯾعه ای بر سـر زبانھـا و
در ساﯾتھای اﯾنترنتی راه افتاد که افرادی عرب زبـان کـه احتمـاال
ﯾا از حزب ﷲ لبنانند ﯾا از فلـسطينيان عـضو جنـبش حمـاس ،در
١٣١
برخورد با معترضان شرکت دارند«.
رادﯾــو فرانــسه ھــم گفــت کــه ســناتورھای جمھورﯾخــواه،
جان کاﯾل و جان مک کـين ،ھمينطـور سـناتور مـستقل و بـسيار
پرنفوذ جوزف ليبرمن ،و سناتور دموکرات اﯾوان بـای در طـرح تـازه
ی خود از باراک اوباما خواسته انـد کـه اگـر پيـشنھاد مـذاکره ی
وی با اﯾران رد شد و ﯾا در صورتی که اﯾران غنی سازی اورانيـوم
را ادامه داد ،بعد از ﯾک مھلت  ٦٠روزه ،رونـد تحرﯾمھـای جدﯾـد را
١٣٢
آغاز کند.
ﯾــک شــيطان بالﯾــی ١٣٣رﯾــز نمــرات آخونــد خامنــه ای را
اﯾنطوری از تو کارنامه اش بيرون کشيده است؛ ببينيد:
تارﯾخ :بخاطر درس نگرفتن از تارﯾخ ،صفر
جغرافيــا :بخــاطر واگــزاری درﯾــای مازنــدران بــه روســيه در ازای
حماﯾت اﯾن کشور ،صفر
رﯾاضيات :بخاطر نفھميدن آمارھای دروغ احمدی نژاد ،صفر
ادبيات :بخاطر سرودن شعرھای آبکی در حالت نشئگی ،صفر
شيمی :بخاطر از دست دادن خاصيت ذوب کنندگی ،صفر
فيزﯾک :بخاطر بدسليقگی فيزﯾکی و الگو قرار دادن احمدی نژاد،
صفر
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انشاء :بخاطر نوشتن انشاھای تکراری و بکـارگيری مکـرر کلمـه
ی دشمن ،صفر
ورزش :بدليل استفاده از مواد دوپينگی و انرژی زا ،صفر
اخالق :بدليل حمل مواد افيونی و اسـتفاده مکـرر از آنھـا و عـدم
رعاﯾت نظافت و بو دادن چفيه اش ،صفر
جمع نمرات :صفر
و البد معدل بيست ساله ھم صفر «...آفرﯾن به اﯾن بچـه
ھا!
پاوال اسليتر مجسمه ساز امرﯾکاﯾی ھـم مجـسمه ای از
ندا آقا سلطان ساخته که قرار است آن را در راھپيمـاﯾی روز ٢۵
١٣٤
ژوئيه در شھر سانفرانسيسکو به نماﯾش بگذارد.
البته خيليھا به اﯾن مجسمه ساز اعتـراض کـرده انـد کـه
چرا عکس لچک به سر ندا آقا سـلطان را سـاخته اسـت؛ او کـه
اﯾن ھمه عکسھای قشنگ و مدرن دارد؟!
دختــر جــوانی از درونمــرز بــراﯾم نوشــت» :فکــر ميکــنم
مسعود به شما گفت که من در تظاھرات آسيب دﯾدم .راسـتش
به مسعود نگفـتم ،ولـی بـر اثـر ضـربات بـاتومی کـه بـه شـکمم
خورد ،دﯾگر نميتوانم باردار شـوم .مـن آرزو داشـتم مـادر بـشوم،
ولی برای ھميشه توسط چند تا کثافت حرامزاده ،از مادر شـدن
محروم شدم«...
در صفحات پيشين نوشته ام کـه اﯾـن دوران ،دوران گـذار
است و موسوی سوزی و دوران عبور از خط موسوی و ھاشمی
و توده اﯾھا و ملی/منقليھا برای حفظ حکومت اسـالمی؛ شـاھد
از غيب رسيد ،ببينيد:
»شــيرﯾن عبــادی در مــصاحبه ی خــود بــا دوﯾچــه ولــه ی
آلمان از آشتی حکومت اسالمی با مـردم حـرف ميزنـد و نگـران ِ
بی اعتمادی مردم به حکومت است ]در واقـع نگـران سـرنگونی
حکومت است[ و ميخواھد پل آشـتی بـسازد کـه مـردم را از دره
http://www.prlog.org/10286255-death-of-neda-the-angel-of-iran-inspires- - 134
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ی عميق شکافشان با حکومت عبور دھد .اﯾن پل نيز چيزی جـز
ھمان منشور آبکی ھاشمی رفسنجانی که ھمـان موقـع مـردم
١٣٥
دست رد به سينه اش زدند ،نيست«.
باز خوب است که اﯾن وسط چند تا آدم چيز فھـم ،وسـط
اﯾن بازار مکاره ی ھيستری ھاشمی/موسوی/عبـادی/گنجـی و
دﯾگر ِ نـان بـه نـرخ روزخورھـای حافظـان حکومـت اسـالمی پيـدا
ميشوند!
دﯾروز ای ميلی داشتم – طبق روال ھميشه – از دختری
از تھران با عنوان »بازجوﯾی موقوف« که کلی از اﯾـن بازجوﯾيھـای
اﯾنترنتی شکار بود .در پاسخش نوشتم» :آفرﯾن عزﯾزم ،من ھـم
ھمينطــور؛ ولــی مــن از شــارالتانھا و نــان بــه نــرخ روزخورھــا
پشتيبانی نميکنم .ھرکس آزادی و دموکراسـی و مردمـساالری
را در اﯾران تضمين کند و نخواھد ھمين حکومت اسالمی را رنـگ
و روغن بزند و برای به قدرت رسيدن خـودش و جناﯾتکـاران ھنـوز
محاکمه نشده ،پستان بـه تنـور بچـسباند ،از او ھـم پـشتيبانی
ميکنم .اصال من از جوانان و زنانی حماﯾت ميکنم که جانـشان از
اﯾن ھمه فـساد و تبـاھی بـه لـب رسـيده و در اﯾـن سـی سـال
حکومت نکبتی اسالمی دﯾده اند که »اﯾـدئولوژی« پرسـتان ضـد
مدرنيته ،دﯾگر پاسخ آنھا نيستند«.
خوب نوشتم ،نه؟!! خاک بر سرشان!
بر سنگفرش پارک ملت ،اول آزاد شـھر در شـھر مـشھد
١٣٦
]استان خراسان[ نوشته اند» :دزد کثيف ،رای مرا پس بـده!«
]بدون شرح[
راستی ميدانستيد که »فرمانروای روسيه برای نادر شاه
افــشار پيــام فرســتاد» :در صــورتی کــه پادشــاه اﯾــران بخواھــد،
]فرمانروای روسيه[ ميتواند برای فتح ھند کمکھای بسياری بـه
اﯾران بکند ،منوط بر اﯾن که ]نادر شاه[ به او کمک کند تا روسيه،
خاور اروپا را متصرف شود .اﯾن درحالی بود که فرمانروای روسيه
ميدانست ارتش اﯾران نيرومندترﯾن ارتش آن روز جھان است ،اما
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از آنجــاﯾی کــه بــراﯾش فــتح اروپــای خــاوری ﯾــک آرزو بــود ،اﯾــن
پيشنھاد را برای فرمانروای اﯾران فرستاد.
»نادر در پاسخ ،نامه ای نوشت که پـس از سـالم چنـين
بود» :ما بـرای کشورگـشاﯾی بـه ھنـد نخـواھيم رفـت .آنچـه مـا
ميخواھيم محاکمه ی  ٨٠٠خونخواری است که بيست سال بـه
اﯾران ستم کرده اند ،برای اﯾن کار نيازی به کمـک شـما نيـست.
در ضمن ما اﯾرانيان نياز به خانه و کاشانه ی مردم دﯾگر کشورھا
ندارﯾم «.پاسخ نادرشاه افشار گوﯾای اﯾـن حقيقـت اسـت کـه او
برای آرمانھای بزرگش چشم کمـک از جـاﯾی جـز مـردم اﯾـران را
نداشــت و بگفتــه ی ارد بــزرگ متفکــر برجــسته ی کــشورمان،
مردان پيشآھنگ راه را با داشته ھای ميھنی خوﯾش باز ميکننـد
و نــه بــا کمــک اجنبــی .خــوی تجــاوزگری روســھا در طــول تــارﯾخ
١٣٧
ھمواره «...
دمت گرم ای عزﯾزی کـه شـعار »مـرگ بـر روسـيه« را در
دھان مردم گذاشـتی و کـک بـه تنبـان وطنفروشـان و متجـاوزﯾن
انداختی!
در مطلبــی بــا عنــوان »مــامور ســابق ک .گ .ب/.اســم
تــشکيالتی ســيدعلی خامنــه ای فــاش شــد« نوشــته انــد کــه:
»برخی منابع اخيرا اعالم کرده اند که خامنه ای در اواﯾل انقالب
برای سازمان اطالعات و امنيـت وقـت اتحـاد شـوروی )ک.گ.ب(
کار ميکرده است .ﯾکی از خوانندگان با ارسال عکسی از خامنـه
ای که کـاله روسـی وﯾـژه ای بـه سـر دارد ،نوشـت کـه احتمـاال
اسم تشکيالتی خامنه ای در آن زمان »آخوند مارشـال والدﯾميـر
١٣٨
علی الخوف« بوده است.
به لقب اﯾن بابا کمی بيشتر توجه کنيد لطفا!
اﯾن نوشته ،از آن نوشته ھـای نـاب در مـورد »وابـستگی
اساســی حکومــت اســالمی« بــه روســيه اســت ،ببينيــد» :بــه
گزارش اﯾرنا از مسکو ...اﯾـن تفـاھم نامـه ی ھمکـاری دارای ١٤
ماده است که بر اساس آن دو طرف ھمکارﯾھای خود را در زمينه
ی مبادله ی اخبار و تجربيات و نيز ارائه ی تسھيالت فنـی بـرای
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دفاتر ﯾکدﯾگر در تھران و مسکو گسترش ميدھند .مـدﯾران عامـل
دو خبرگزاری در جرﯾان امضای اﯾن تفاھم نامه که با حضور سـيد
محمود رضا سجادی سفير جمھـوری اسـالمی در روسـيه و نيـز
جمعــی از مـــدﯾران و معـــاونين اﯾتارتــاس صـــورت گرفـــت ،ابـــراز
اميدواری کردند که بـا امـضای اﯾـن تفـاھم نامـه ،ھمکارﯾھـای دو
کـشور بـيش از پـيش گـسترش ﯾافتـه و زمينـه را بـرای افـزاﯾش
ھمکارﯾھــای سياســی ،اقتــصادی ،فرھنگــی و اجتمــاعی ميــان
اﯾران و روسيه فراھم آورد.
»براساس اﯾن تفاھم نامه ی ھمکاری ،اﯾتارتاس موافقت
ميکند کـه سـروﯾس خبـری ملـی خـود بـه زبانھـای انگليـسی و
روسی را در اختيار دفتر اﯾرنا در مـسکو و دفتـر مرکـزی در تھـران
قرار دھد و اﯾرنا نيز موافقت ميکند که سروﯾس خبری ملی خـود
بــه زبانھــای انگليــسی و روســی را در اختيــار دفتــر اﯾتارتــاس در
تھران و دفتر مرکزی مسکو قرار دھـد ...فرھنـگ بـومی و ملـی
که پاﯾه ی تمدن ما محـسوب ميـشود ،ھمـواره دشـمنان زﯾـادی
داشته است و آنھا اگر بتواننـد مـا را از سـرماﯾه ھـای تمـدنيمان
دور کنند ،راه خود را برای پيشرفت و تسلط در ساﯾر حوزه ھا باز
ميبينند.
]ھاھاھاھا[...
»محمد جعفر بھداد بـا بيـان اﯾـن کـه اﯾـران و روسـيه بـه
عنوان دو متحد استراتژﯾک در منطقه و جھان شناخته ميـشوند،
تصرﯾح کرد که باﯾد مراقب بود بعضی قدرتھای زورگو در دنيـا اﯾـن
روابط خوب را مخدوش نکننـد! بھـداد بـا اشـاره بـه توصـيه ھـای
رئيس جمھوری اسالمی اﯾران در اﯾن زمينه گفـت» :دکتـر ]کـذا[
احمدی نژاد ھمواره تاکيد دارند مراقب باشيد برخی شيطنتھای
سياسی و رسانه ای به روابط دو کشور لطمه وارد نکند .لـذا مـا
ھمواره در مقابل اﯾـن تحرکـات ھـشيار و مـراقبيم ،تـا بـدخواھان
اﯾران و روسيه »اختالفات تارﯾخی دو کشور« را احياء نکنند.
]اﯾن »اختالفات تارﯾخی دو کشور« خيلی جالبند[.
»مدﯾرعامل اﯾرنا سپس به نقش رسانه ھـا در مناسـبات
دو کشور اشاره و تصرﯾح کرد» :بين سياست ،فرھنگ ،اقتـصاد و
رســـانه ،ھـــيچ فاصـــله ای نيـــست و تـــشکيل شـــبکه ھـــای
سياســی/رســانه ای بــرای حفاظــت از فرھنــگ بــومی ض ـروری

١٣١

اســت «.معــاون وزﯾــر امــور خارجــه ی روســيه در امــور آســيا و
اقيانوسـيه نيـز در اﯾـن دﯾـدار تـصرﯾح کـرد» :رسـانه ھـای غربـی
١٣٩
ميخواھند بين اﯾران و روسيه شکاف و فاصله اﯾجاد کنند«...
دﯾگر اﯾن که »به گزارش خبرگزاری کار اﯾران )اﯾلنـا( آقـای
موسوی روز چھارشنبه  ٣١تير ) ٢٢ژوئيه( در دﯾدار بـا گروھـی از
مدﯾران رسانه ھا ،استادان دانشگاه و روزنامـه نگـاران گفـت کـه
قانون اساسی اﯾران اﯾن پتانسيل را دارد که مردم از ھر گـروه و
طيفــی بتواننــد دور آن حلقــه بزننــد و مطالبــات خــود را پيگيــری
١٤٠
کنند«.
اﯾن ھم حاجی موسوی که در رابطه با »ظرفيتھای قانون
اساسی« حرف زده و خواسته کـه ھمـه دور اﯾـن عـروه الـوثقی
]![ جمع شوند؛ طفلک منظورش اﯾن است که »قانون اساسـی
جمھــوری اســالمی« تــا حــاال »بــی ظرفيــت« بــوده و تازگيھــا
»ظرفيت« پيدا کرده؛ البد آن ھم با چماق و کھرﯾزک!
ﯾکم امردادماه  ٢٣ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھلم[
خبر دﯾگر اﯾن کـه» :بعـد از واکـنش و اعـالم ھمبـستگی
بسياری از روشنفکران و ھنرمندان بـينالمللـی بـا جنـبش سـبز
معترضـــان اﯾـــران» ،پيتـــر گابرﯾـــل« خواننـــده و آھنگـــساز ھـــم
عليه اتفاقات بعد از انتخابـات در اﯾـران موضـع گرفـت و شـجاعت
مردم اﯾران را ستاﯾش کرد .گابرﯾل در ابتدای پيام کوتـاھی کـه از
طرﯾــق »آرش ســبحانی« ليــدر گــروه »کيوســک« ارســال کــرد،
نوشت» :من از شجاعتی کـه معترضـين در اﯾـران نـشان دادنـد،
شدﯾدا تحت تاثير قرار گرفتم «...او ھمچنين با اشاره بـه سـابقه
ی تارﯾخی اﯾران ،سـرانجام ِ اﯾـن اعتراضـات و جنـبش عـدالتخواه
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اﯾرانيان را دسـتيابی بـه ﯾـک جامعـه ی بـاز دانـست«.
شد.
مــن در جــای جــای اﯾــن کتــاب ،بــرای داشــتن امکــان
مقاﯾسه ،کارھای جالبی را که به نظرم در ارتباط بـا شـراﯾط اﯾـن
روزھا ھستند ،در اﯾن جا ميـآورم ،تـا تـصوﯾر جـامعتری از شـراﯾط
اﯾن روزھا داده باشـم ،مثـل اﯾـن تـصوﯾر» :خانـه ی مـشروطه ﯾـا
موزه ی مشروطه ی تبرﯾز ﯾادگـاری گرانقـدر از انقـالب مـشروطه
است .خانه و موزه ی مشروطه در محله ی راسته کوچه است.
خانه ی مشروطه واقع در محله ی قدﯾمی راسته کوچه از ابنيـه
ی تارﯾخی دوره ی قاجار است که تارﯾخ بنای آن به سـال ١٢٤٥
شمسی برميگردد .بـانی اﯾـن خانـه ،مرحـوم حـاج مھـدی کـوزه
کنانی از بازرگانان خوشـنام تبرﯾـزی بـود کـه بـه پـاس خـدمات و
مجاھداتش در انقـالب مـشروطيت بـا لقـب »ابوالملـه« از او ﯾـاد
شده است .مرحوم کوزه کنانی حامی بزرگ نھضت آزادﯾخواھی
مردم آذرباﯾجان در آن روزھای سخت و سرنوشـت سـاز بـود کـه
حتی خانه ی شخصی خود را نيز به عنوان پاﯾگـاھی مطمـئن در
اختيار مجاھدﯾن مشروطه قرار داد.
»پنجره ھای زﯾبای ارسی ،نماﯾی تماشـاﯾی و محتـشم
بـه بنـا بخـشيده اسـت .نظـر بـه جاﯾگـاه شـھر تبرﯾـز در پيـروزی
انقالب مشروطيت و نقشی که خانه ی کوزه کنـانی ﯾـا خانـه ی
مشروطه در اﯾن نھضت بزرگ اﯾفـا کـرده اسـت ،سـازمان ميـراث
فرھنگی کشور مـوزه ی مـشروطه را در سـطح ملـی در ھمـين
خانه داﯾر کرده اسـت .بنـابراﯾن از سـال ]١٣۵٧ھنـوز دوران شـاه
است ھا[ با تبدﯾل بخشھاﯾی از بنا به موزه ی اسـناد ،تـصاوﯾر و
ﯾادگارھاﯾی باارزش از دوران مـشروطه و رھبـران در آن نگھـداری
ميشود.
»از مھمترﯾن اسـناد و امـوالی کـه در مـوزه ی مـشروطه
وجــود دارد ،ميتــوان بــه تپانچــه ی کمــری ســتارخان ،قلمــدان و
عينک و دستخط شـھيد ثقـة االسـالم ،دفترچـه ی ھزﯾنـه ھـای
نھضت مشروطه به قلم حاج مھدی کوزه کنانی ،مھر انجمنھـای
انقالبی آذرباﯾجان ،فرش و تابلوفرشھای مشروطه ،روزنامه ھای
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جالـب

دوران انقالب مشروطه و  ...ﯾاد کرد .در اﯾن مـوزه تندﯾـسھاﯾی از
شخــصيتھا و مجاھــدﯾن صــدر مــشروطيت ھمچــون ســتارخان،
باقرخــان ،ميــرزا مھــدی کــوزه کنــانی ،حــسنخان باغبــان ،علــی
مـسيو ،شـھيد ثقـة االسـالم ،جھانگيرخـان صوراسـرافيل ،ميــرزا
ابراھيم آقا صبا ،ميرزا اسماعيل نوبری و  ...به نمـاﯾش گذاشـته
شده است و تصاوﯾری بسيار تـارﯾخی و قيمتـی از دوران انقـالب
١٤٢
مشروطه زﯾنت بخش دﯾوارھای اﯾن خانه ی تـارﯾخی اسـت«.
چه جالب؟
کــاش بتــوان روزی اســناد چگــونگی ســرنگونی حکومــت
حاکمان اسالمی را به صورت موزه ای در محل قبر خمينی جمع
آوری کرد و به تماشـا گذاشـت؛ بـه عنـوان» :بنـای ﯾـادبود جھـل
تارﯾخی روشنفکران ما در روشنترﯾن عصر بيداری بشرﯾت«!
دﯾگر اﯾن که »در ﯾک مصاحبه ی بسيار جنجـالی کـه بـه
تــازگی در عــراق صــورت گرفتــه ،حــسين خمينــی اصــل نظــام و
رھبری را به چالش گرفته و خواھان برگزاری ھمه پرسـی بـرای
تاﯾيد ﯾا عدم تاﯾيد جمھوری اسالمی شـده اسـت .وی ھمچنـين
از دستگيرﯾھا و اعدامھای رژﯾم سرکوبگر جمھـوری اسـالمی بـه
١٤٣
شدت انتقاد کرده است«.
راستی ميدانيـد کـه محمـد رضـا شـاه فقيـد بـه تيمـسار
خسروداد گفته بود که دوست نـدارد تخـت پادشـاھی اش را بـر
١٤٤
روی درﯾای خون شناور ببيند!؟
من اساسا معتقدم کـه مـدعيان سياسـی اﯾـن روزھـا را
باﯾد با اﯾن کد شناخت؛ اﯾن که کداميک در پی نگھداری اسـکلت
حکومت اسالمی ھستند و کداميک برای آزادی و مدرنيته تالش
ميکنند؟! اﯾن خطای بزرگی است کـه اﯾـن ھمـه شـور و خـروش
آزادﯾخواھی را به چارچوب »جمھوری اسالمی« سنجاق کنيم و
خواھــان »حفــظ نظــام مقــدس اســالمی« و »قــانون اساســی«
مادون قرون وسطاﯾی آن باشيم!
»گری کاسپاروف استاد برجسته ی شطرنج دنيـا کـه در
حــال حاضــر بــا تــشکيل حــزب ائــتالف بــرای آزادی در روســيه بــه
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مخالفــت بــا والدﯾميــر پــوتين و سياســتھای ضــد مردمــی او در
روســيه و خــارج از اﯾــن کــشور پرداختــه ،طــی مقالــه ای در وال
اسـترﯾت ژورنـال بـه تمجيـد از مـردم و طرفـداران دموکراسـی در
اﯾـران پرداخـت .او در اﯾـن مقالـه ميگوﯾـد» :بـا وجـود اﯾنکـه مـدت
کوتاھی از انقالب سبز مردم اﯾران ميگـذرد ،امـا اﯾـن حرکـت آثـار
متعــددی بــر اﯾــران و دنيــا گذاشــته اســت «.او ميافزاﯾــد حاکمــان
مذھبی ظالم اﯾران ،اصـول وحـشيگری و بيرحمـی در برخـورد بـا
مردم اﯾران را از اربابان روسی و چينی خود آموخته اند و بـسيار
جالب است که محمود احمدی نژاد در آغـاز اعتراضـات در اﯾـران،
به سرعت به روسيه ميرود .او اضافه ميکنـد کـه والدﯾميـر پـوتين
بــه شــدت از وضــعيت اقتــصادی روســيه نگــران اســت و تنھــا راه
نجات آن را افراﯾش چشمگير قيمت نفت ميداند .از اﯾنـرو روسـيه
ميکوشد که با اﯾجاد ﯾک تنش ھمه جانبه در خاورميانه از طرﯾق
اﯾران ،به ھدف خود که افزاﯾش قيمت نفـت اسـت ،دسـت ﯾابـد.
در واقع اﯾران درصورت برقراری ارتباط مناسب با غـرب و سـرماﯾه
گزاری شرکتھای چنـد مليتـی قـادر بـه توليـد بـيش از  ٤ميليـون
بشکه نفت بيش از توليد کنونی خود خواھد بـود کـه ھمـين امـر
نيز در کاھش قيمت نفت موثر خواھد بود.
»از اﯾن رو در صورتيکه احمدی نژاد در قدرت باقی بمانـد،
شــرکتھای خــارجی ھــيچ تمــاﯾلی بــه ســرماﯾه گــزاری در اﯾــران
نخواھند داشت و از طرف دﯾگر امکـان اﯾجـاد تـنش در خاورميانـه
بين اﯾران و اسراﯾيل افزاﯾش مييابد که در نتيجه تـامين کننـده ی
خواستھای دولت روسيه خواھد بود.
»کاسپاروف ميافزاﯾد» :با توجه به خشونت و وحشيگری
نيروھای طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد ،طی اﯾـن اعتراضـات و
کشتار مردم به دست آنھا ،دولت جمھوری اسالمی بطور کامـل
مــشروعيت خــود را از دســت داده و بــسيار محتمــل اســت کــه
احمدی نژاد به دنبال اﯾجاد ﯾک جنـگ بـا اسـراﯾيل از طـرف حـزب
ﷲ و حمـاس باشـد ،تـا نـسبت بـه سـرکوب شـدﯾدتر معترضـان
اقدام کند و مردم را در برابر ﯾک دشمن خـارجی متحـد کنـد «.او
در انتھا با اشاره به مردم اﯾران ميگوﯾد که ميليونھا اﯾرانـی بـا بـه
خطر انداختن جان خود اﯾن روزھا جھت کـسب آزادی و پيوسـتن
به جامعه ی جھانی تالش ميکنند .از اﯾـن رو وظيفـه ی جھانيـان
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اﯾن است که از اﯾن مردم شجاع دفـاع کـرده ،بـه وضـوح بـه آنھـا
١٤٥
بگوﯾند که با آغوش باز به آنھا خوشامد ميگوﯾند«.
دﯾگــر اﯾــن کــه اعتــصاب غــذای معترضــين بــه »تقلــب در
انتخابات« در نيوﯾورک بـا حـضور بـسياری از شخـصيتھای ھنـری
معــروف از دﯾــروز شــروع شــد .شــعار جــالبی کــه مــن خــود در
عکسی از اﯾن مراسم دﯾدم ،تـابلوﯾی بـود کـه »رای مـن کـو« را
پاک کرده ،روی تابلو نوشته بودند:
»دوست من کو؟!«
جالب بود .من البته به دليل اعتصاب غـذای اکبـر گنجـی
در اﯾــن مراســم و حــضور کلــی خــانم خوشــگل »اونــم از اون
خوشــگل خوشــگالش« بــه شــدت نگــران پــائين تنــه ی گنجــی
ھستم .اميدوارم اﯾن بابا مصرف »کافور«ش را برای اﯾن چنـد روز
باال برده باشد!!
»گزارشــگران بــدون مــرز وﯾــدئوﯾی از علــی زارع عکــاس
جوانی که در تھران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،در
اختيار رسانه ھا قرار داده اسـت .اﯾـن گزارشـگر جـوان بـه مـدت
بيش از چھـل سـاعت از سـوی بـسيجيان و نيـروی انتظـامی در
محل نـامعلومی مـورد شـکنجه قـرار گرفتـه اسـت .وی ميگوﯾـد:
»من ھميشه از خودم پرسيده ام که چرا باﯾد تنبيه بشوم ،چون
من ﯾک عکاسم ،من ﯾـک ژورناليـست ھـستم و اﯾـن بخـشی از
شغل من است ،مـن باﯾـد اﯾـن وضـعيت را بـه رسـانه ھـای دنيـا
منتقل کنم .من در خيابان انقالب بودم ،قبـل از اﯾنکـه شـروع بـه
عکس گرفتن بکنم ،کسی به طرف من آمد و گفت» :لطفا با مـا
بيا!«
»اون شــخص اﯾرانــی بــود ،ولــی دو نفــر دﯾگــری کــه مــرا
بازداشــت کردنــد ،لبنــانی بودنــد .مــن محــل جــاﯾی کــه در آن
بازداشت بودم ،را نميدانم ،چون چشمھا و دستھای مـرا بـسته
بودند .در حدود  ١٦-١٤ساعت بعد من برای پاسخ دادن به چند
سوال به اتاقی رفتم که ﯾک دوربين و ﯾک چاقو و بـاتوم برقـی در
آنجا بود .به من شوک برقی دادنـد و بعـضی از آنھـا ميخواسـتند
انگشت مرا ببرند .آنھا ﯾـک چيـز جالـب بـه مـن ميگفتنـد» :لطفـا
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حرکت نکن ،چون ميخواھيم انگشتت را ھنرمندانـه ببـرﯾم ،چـون
تو ﯾک ھنرمند ھستی و به انگشتان ظرﯾف احتياج داری «.بـرای
 ٢٤ساعت مرا مـورد ضـرب و شـتم قـرار دادنـد .از نظـر آنھـا ھـر
١٤٦
ژورناليستی ﯾک جاسوس است«.
دوم امردادماه  ٢٤ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھـل و
ﯾکم[
»بــه گــزارش خبرگــزاری روســی نووســتی ،ماکــسيم
واســيلنکو در مقالــه ای کــه در ســاﯾت خبــری »روس بالــت« از
جمله نوشت که:
»در جمھوری اسالمی دانشجوﯾان به قـشر قيـام کننـده
ای تبدﯾل شده اند که در صورت ھر اتفاقی بالفاصله وارد ميـدان
ميشوند .روند دﯾگری که بحران کنونی را توجيه ميکنـد ،افـزاﯾش
سطح تحصيلکرده ھای طبقه متوسـط اسـت کـه خواھـان تغييـر
رژﯾــم ھــستند ١٤٧«.معلــوم نيــست رونــد اﯾــن جنــبش تــا کجاھــا
کشيده ميشود ،ھر چه ھست ھر روز جالبتر ميشود.
»محمد ﯾزدی دبير مجلس خبرگان رھبـری بـا ھمراھـی
مــصباح ﯾــزدی و احمــد جنتــی در اقــدامی خودســرانه و از طــرف
نماﯾنــدگان مجلــس خبرگــان ،اقــدام بــه تھيــه ی بيانيــه ای تحــت
عنوان بيانيه ی نماﯾندگان مجلس خبرگان رھبری خطاب به ملت
شــرﯾف در خــصوص دھمــين دوره ی رﯾاســت جمھــوری و لــزوم
تمـــسک بـــه والﯾـــت فقيـــه کـــرده و درصـــددند تـــا ...ھاشـــمی
رفسنجانی را از رﯾاست اﯾن مجلس و مجمع تـشخيص مـصلحت
نظام کنار بگذارند ١٤٨«...جالب است؛ کفتارھا بدجوری بـه جـان
ھم افتاده اند؛ اﯾن داستان نوه ی خمينی ھم خيلی بامزه شده
است.
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»در مراسم اعتصاب غذا در نيوﯾورک ]بـازی اکبـر گنجـی[
مھرداد مشاﯾخی ،استاد دانشگاه جرج تاون واشـينگتن از منظـر
جامعه شناسی نکاتی را دربـاره تغييـرات نـسلی در اﯾـران بيـان
کرد .مشاﯾخی گفت» :نسل حاضـر در جنـبش کنـونی بـا نـسل
کودتای  ٢٨مرداد ،نسل انقالب و نسل اصالحات در سـال ١٣٧۶
متفاوت است و ھيچکدام از نسلھای قبلی نيـست ،ولـی ھمـه
ی محاسن نسلھای گذشته را دارد«.
»مشاﯾخی در توضيح عناصر اﯾن نسل جدﯾد گفت» :اﯾـن
نسل جھانی فکر ميکند و جھانی عمل ميکند ،نگـاه اﯾـدئولوژﯾک
١٤٩
ندارد و به دنبال آرمانشھر نيست«.
و اﯾــن درســت ھمــان چيــزی اســت کــه خيليھــا از آن
ميترسند و ميکوشند مطالبات اﯾن جوانان را در چارچوب حکومت
اسالمی تعرﯾف کنند .البته نميشود .ھمانگونه که بارھـا نوشـته
ام ھمه ی آنانی که ميکوشند اﯾـن مطالبـات را بـه »ور اﯾـز مـای
وت« تقليــل دھنــد ،اﯾــن نــسل خجــسته را نــشناخته انــد .دوران
جنگ سرد و اﯾدئولوژﯾھای کھنه و ترور و مرگ پرسـتی و زنـدگی
ستيزی و شھيد پروری تمام شده است .و چه خوب...
اﯾن خبر دﯾگر خيلی بامزه است:
»پافشاری دکتر ]کذا[ احمدی نژاد بـر نگھـداری مـشاﯾی
عليرغم ابـالغ کتبـی رھبـر انقـالب ،دامنـه ی اخـتالف نظرھـا بـا
رئيس جمھوری را به داخل جلسات ھيئت دولت کشاند؛ ھرچند
با توجه به اظھارات احمدی نژاد درباره ی اﯾـن اقـدام کـه معـاون
اولی مشاﯾی را مربوط به دولت نھم که روزھای آخر حيـات خـود
را طی ميکند ،دانسته ،اما نزدﯾکان وی نيز با توجه به اعتراضـات
پدﯾد آمده ،در انتظار واکنش فوری وی بـه اﯾـن انتـصاب ھـستند.
درحاليکه برخـی سـاﯾتھای خبـری از مناقـشه ی لفظـی وزﯾـران
اطالعــات و ارشــاد و کــار بــا احمــدی نــژاد بــر ســر معــاون اولــی
مشاﯾی خبر ميدھند ،خبرنگـار جھـان بـه ابعـاد تـازه تـری از اﯾـن
مـاجرا دســت پيــدا کــرد .براســاس اﯾــن گــزارش ،پــس از آنکــه در
جلسه ی روز گذشته ی ھيات دولت ،اکثرﯾت وزﯾران به انتقـاد از
احمدی نژاد در صدور حکم معاون اولی برای مـشاﯾی پرداختنـد،
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رئيس جمھوری اعالم کرد که بـه اﯾـن شـبھه ھـا پاسـخ خواھـد
داد .در ھمين حال به دليل باال گرفتن جو انتقادی عليه مـشاﯾی
و فضای متشنج ھيئت دولت ،احمـدی نـژاد بـه بھانـه ی تـنفس
چند دقيقه ای جلسه را ترک ميکنـد .پـس از بازگـشت از تـنفس
در حاليکه وزرا و دﯾگر اعضای ھيئت دولت منتظر شـفاف سـازی
احمدی نژاد و پاسخ شـنيدن از چراﯾـی ی تعلـل وی در برکنـاری
مشاﯾی بودند ،بـه ناگـاه در کمـال تعجـب مـشاھده ميکننـد کـه
احمــدی نــژاد جلــسه ی ھيئــت دولــت را تــرک ک ـرده و رﯾاســت
جلسه را به رحـيم مـشاﯾی بـه عنـوان معـاون اول خـود سـپرده
اســت و بــا اﯾــن کــار بــه وزرای منتقــد مــشاﯾی پاســخی عملــی
درباره ی کيفيت حماﯾتش از مشاﯾی داده است.
»اﯾن در حالی است که وزرای کابينه ی نھم با مشاھده
ی چنين اقدام توھين آميزی در اقدامی ھماھنگ دست به تـرک
جلــسه ی ھيــات وزﯾــران زده و موجبــات رﯾاســت مــشاﯾی بــر
صندليھای خالی را پدﯾد ميآورند ١٥٠«.گفتم که کفتارھا بدجوری
به جان ھم افتاده اند.
الشرق االوسـط ھـم از تحرکـات جدﯾـد مراجـع بـزرگ و
مجلس خبرگان اﯾران برای اثبات عدم مشروعيت خامنه ای خبـر
١٥١
ميدھد.
تازه کلی خبرھای دﯾگر ھم از به جان ھم افتادن کفتارھا
ھست که دﯾگر حوصله ام از نوشتنشان سـر رفتـه! ﯾـک بابـاﯾی
ھم طی نامه ای از منتظری خواست که به عنوان واضـع تئـوری
والﯾــت فقيــه ،آن را بالکــل باطــل اعــالم کنــد؛ ببينيــد» :بعــد از
مطالعات فـراوان بـه اﯾـن نقطـه رسـيدم کـه پاﯾـه گـذار نظرﯾـه ی
والﯾت فقيه در حوزه در حقيقت شما بودﯾـد و نـه آقـای خمينـی.
متاسفانه روند سی سال گذشته ی جامعه اﯾران نشان ميدھـد
که اﯾن نظرﯾه و حکومت اسالمی نه تنھا قابل اجرا نيست ،بلکـه
خــود ميتوانــد بــه بــدترﯾن شــکل دﯾکتــاتوری تبــدﯾل شــود .آقــای
منتظری من و امثال من نه از شکست تئوری شـما خوشـحاليم
و نه زده ی انقالبی ھستيم .ما کودکانی ھستيم که در ھمـين
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سيستم بزرگ شده و تشنه ی آزادی و دمکراسی ھـستيم .در
محافل علمی وقتی ﯾک تئوری به آزماﯾش گذشـته شـد و نتـاﯾج
آزماﯾش ،خالف آن را ثابت کرد .دانشمندان آن تئوری را رد کـرده،
اعالم ميکنند که به فالن دليل اﯾن تئـوری اشـتباه اسـت .تئـوری
والﯾت فقيه شما که بعـدا توسـط عـده ای بـه والﯾـت مطلقـه ی
فقيه تبدﯾل شد ،از اساس اشتباه بود .چون شما فـرض را بـر آن
١٥٢
گذاشتيد که فقھا کامال عادل ھستند«...
راستی اﯾن بچه ھا ميخواھند که ...ببينيد:
»مراسم تحليف دزد انتخابـات را بـر سـرش خـراب کنـيم.
اﯾن صدای مردم است که از گوشه و کنـار اﯾـران در سـوم مـرداد
فرﯾــاد »آی دزد ،آی دزد« ســرميدھد .بياﯾيــد بــا فرﯾــاد »آی دزد«
١٥٣
سوم مرداد را روز مقابله با دزدی مردمساالری اعالم کنيم!«
بکنيد ،ما که بخيل نيستيم!
کــشتارھا ادامــه دارد .حــسن روح االمينــی ،پــسر دکتــر
عبدالحـسين روح االمينـی نجـف آبـادی از اعـضای ارشـد سـتاد
محسن رضاﯾی در زندان اوﯾن به قتل رسيد .ھمچنـين نـام ﯾکـی
دﯾگر از جانباختگان ،سـرباز وظيفـه رامـين رمـضانی اعـالم شـده
١٥٤
است.
در نــشرﯾه ی فرانــسوی فيگــارو در نوشــته ای از مــرزی
حدادی ،دکتر فلسفه ی اخالق در سوربن پارﯾس ،روزنامه نگار و
فيلسوف تونسی آمـده اسـت کـه در اﯾـران افـسانه ی حکومـت
مذھبی پاﯾان ﯾافته است ،ببينيد» :برپاﯾی رژﯾم مذھبی در سال
 ١٩٧٩در اﯾران ،موجب تقوﯾـت جنبـشھای اسـالمی در سراسـر
جھان ،بوﯾژه جھان عرب شد .فروپاشی اﯾن رژﯾم مکتبی ،تنشھا
را در بخــشھای زﯾــر نفــوذ آن و در جھــان کــاھش خواھــد داد ،و
پــشت ســر خــود مــوجی از خرابــی و تاًســف بــر جــای خواھــد
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گذاشت ...رخدادھای خـونين اﯾـران را نميتـوان رد ﯾـک سيـستم
مـذھبی دانـست ،ولـی بـه روشـنی عـدم کـارآﯾی آن در جرﯾـان
انتخابات ِ به ظاھر دموکراتيک دﯾده ميشود...
»اﯾرانيــان از بــد حادثــه بــه زﯾــر شــالق مــذھب افتادنــد ،و
امروز در حال مبارزه برعليه سلسله ی روحانيون مورد نفرتـشان
ھستند .در اﯾن جامعه دﯾگر باور به مدﯾنه ی فاضـله از بـين رفتـه
است ...شجاعت تظاھر کنندگان ،مالﯾان را نگران کرده و فـصلی
تازه در تارﯾخ اﯾن ملت باز کـرده اسـت .اﯾـن جنـبش فراتـر از ﯾـک
انفجار اجتماعی است که بخاطر ﯾک تقلب انتخاباتی پدﯾـد آمـده
باشد ،و مانند تيغ دولبه ی عميقی است که به برﯾدن دسته ی
خود پرداخته است .در برابر اﯾن وامانـدگی سياسـی و از دسـت
رفتن تقدس رژﯾـم ،مـردم در تھـران بـراه افتـاده انـد و شـعارھای
»مرگ بر خامنه ای« سر ميدھند .بـه فرمـان رھبـر» بـسيجيان«
بــه جــان تظــاھر کنن ـدگان ميافتنــد؛ ترســی بيــسابقه کــه نتــاﯾج
سنگينی ]برای حکومت[ در پی داشت .عدم فرمانبرداری مـردم
از روحانيت شيعه ،والﯾت فقيـه را خـشمگين کـرد و تقدسـش را
زﯾــر عالمــت ســئوال بــرد ،و اﯾــن نــشانه ی نگرانــی بــرای گــروه
روحــانيونی اســت کــه در پنــاه س ـرکوب و ترســاندن مــردم ،اﯾــن
١٥٥
واکنشھا را توطئه ی خارجی ميخوانند«...
تازه در ﯾک اقدام بيسابقه شھردار فلورانس مجـسمه ی
١٥٦
داوود ميکل آنژ را ھم سبز کرد.
راستی شما ھم شنيده اﯾد که قبل از انقالب ،مردھا بـا
تيغ ،رﯾش ميزدند ،اما حاال پس از انقالب اﯾنھا بـا رﯾـش ،مـردم را
تيغ ميزنند؟!
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سوم امردادماه  ٢٥ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز چھـل
و دوم[
آندرآس موزر ،وکيل و سياستمدار عـضو حـزب سوسـيال
دموکرات آلمان ،از آن آدمھای نادر روزگار اسـت کـه بـرای پاسـخ
دادن بــه کنجکاوﯾھــای انــسانی خــود ،ھــر خطــری را بــه جــان
مـیخـرد .او بـه اطالعـاتی کـه از شـبکه ھـای خبـری ميگيـرد،
رضــاﯾت نميدھــد و تــاکنون در اوج بحــران بــه بــسياری از منــاطق
بحرانی جھان سفر کرده ،تا به قول خودش »تـصوﯾری خودﯾافتـه
و خود پرداخته از حقيقت« داشته باشد.
آندرآس موزر ششماه پيش برای نخـستين بـار بـه اﯾـران
رفت و شـيفته ی مھربانيھـای مـردم اﯾـن دﯾـار شـد .او کارنـاوال
انتخاباتی پرشور پيش از  ٢٢خرداد را لحظه به لحظـه بـر صـفحه
ی تلوﯾزﯾون دنبال کرد و مطمئن شـد کـه مـردم اﯾـران ميرونـد تـا
مثــل ھــم ميھنــان او در بيــست ســال پــيش ]آلمــان[ ﯾکــی از
درخشانترﯾن فـصلھای تـارﯾخ را بـدون خـشونت و خـونرﯾزی رقـم
بزنند و موانع آزادی و کرامـت انـسانی را بـا عقـب رانـدن رئـيس
جمھوری که ماﯾه ی شرمساری آنـان اسـت ،پـس بزننـد .وکيـل
آلمانی اما در شامگاه روز  ٢٢خرداد حيرت زده دﯾد که تلوﯾزﯾونھـا
از پيروزی  ۶٢درصدی نماﯾنده ی طالبـان اﯾرانـی ميگوﯾنـد .وکيـل
آلمانی برای دو روز دستخوش افسردگی شدﯾد شد؛ امـا در روز
دوشنبه  ٢۵خرداد ھنگامی که ميليونھا اﯾرانی را در تظـاھراتی
آرام ،زﯾبا و متمدنانه بر صفحه ی تلوﯾزﯾون دﯾد ،به اﯾن باور رسيد
که در اﯾران جنبشی آغاز شده که ميرود تـا سرنوشـت ھمـه ی
خاورميانه را بـه گونـه ای متفـاوت رقـم بزنـد .چنـد روز بعـد او در
تھران بود ،در ميدان بھارستان ضربه ھای باتوم را بر گرده و بـازو
حس کرد و ﯾک روز بعد ھنگامی که قصد شام خـوردن بـا محمـد
مصطفاﯾی وکيل سرشناس اﯾرانی را داشت ،بر سرش رﯾختند و
او را به اوﯾن بردند.
آندرآس مـوزر ،اﯾـران دوسـت آلمـانی ،شـش شـب را در
سلول انفرادی اوﯾن گذرانـد؛ بارھـا بـا چـشم بـسته رو بـه دﯾـوار

١٤٢

بــازجوئی شــد و ســرانجام شــانس آورد و از پنجــه ی آدمکــشان
حرفــه ای ولــی فقيــه گرﯾخــت ١٥٧«...خــاطرات آنــدرآس مــوزر در
اشپيگل آنالﯾن به تارﯾخ ھجدھم ژوئيه منتشر شده است.
منتظــری ھــم افاضــه فرمــود کــه مــشروعيت نظــام بــه
١٥٨
خواست و رضاﯾت مردم بستگی دارد.
دﯾروز باز ھم ﯾک ھواپيمای توپولوف دﯾگر در مشھد زمـين
خورد و نزدﯾک به بيـست نفـر کـشته و کلـی زخمـی ،آن ھـم از
ناحيه ی سر روی دست مردم گذاشت .در مدت ده روز گذشـته
بيش از  ١٨٦تن در سانحه ی ھواﯾی روسی/اسالمی جانـشان
را از دست داده اند.
امروز ) ٣مرداد( روز اقدام جھانی برای اعتـراض بـه نقـض
حقوق بشر در اﯾران اعالم شده است .سازمان عفو بين الملـل،
دﯾده بان حقوق بشر ،گزارشگران بدون مرز ،کمپين بين المللـی
حقوق بشر در اﯾران ،کنفدراسيون جھـانی دفـاع از حقـوق بـشر
در اﯾـران و تعـدادی دﯾگـر از نھادھـای حقـوق بـشری در اقـدامی
ھماھنگ ،روز سوم مرداد ماه ،امـروز را روز جھـانی اقـدام بـرای
حقوق بشر در اﯾران اعالم کرده اند و قـرار اسـت در دھھـا شـھر
جھــان در مقابــل ســفارتخانه ھــا و دفــاتر مربــوط بــه جمھــوری
اسالمی تظاھرات و اجتماعاتی را برگـزار کننـد .اسـقف دزمونـد
توتو ،ماﯾرﯾـد مگـوآﯾر ،جـودی وﯾليـامز و شـيرﯾن عبـادی ،برنـدگان
جاﯾزه ی صلح نوبـل اعـالم کـرده انـد کـه از اقـدام جھـانی بـرای
اعتراض به نقـض حقـوق بـشر در اﯾـران حماﯾـت ميکننـد ١٥٩.اﯾـن
دفعه اﯾن شيرﯾن بانو ناپرھيزی کـرده اسـت؛ بـه نظرتـان عجيـب
نيست؟!
دﯾگــر اﯾــن کــه تفــاھم نامــه ی ھمکــاری بــين خبرگــزاری
اﯾتارتاس روسيه و خبرگزاری جمھـوری اسـالمی روز چھارشـنبه
با حضور سيد رضا سجادی سفير جمھوری اسالمی و جمعی از
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مدﯾران و معاونين اﯾتارتاس توسط محمـد جعفـر بھـداد و وﯾتـالی
اﯾگناتنکو مدﯾران اﯾن دو خبرگزاری در محل خبرگزاری اﯾتارتاس به
امضا رسيد....
»مدﯾران عامل دو خبرگزاری در جرﯾان امضای اﯾن تفـاھم
نامــه ابــراز اميــدواری کردنــد کــه بــا امــضای اﯾــن تفــاھم نامــه
ھمکارﯾھای دو کـشور بـيش از پـيش گـسترش ﯾافتـه و زمينـه را
بــرای افــزاﯾش ھمکارﯾھــای سياســی ،اقتــصادی ،فرھنگــی و
١٦٠
اجتماعی ميان اﯾران و روسيه فراھم آورد.
البته اﯾنھا پوششھای بيرونـی »تحـت الحمـاﯾگی« اﯾـران
به روسيه است .آن ھمه نيـروی آمـوزش دﯾـده ی وحـشی و آن
ھمه »تکنولوژی پيشرفته« که ده روزه جان  ٢٠٠نفـر را گرفـت –
در سقوط توپولوفھا – اﯾن تحت الحمـاﯾگی را بيـشتر بـه نمـاﯾش
ميگذارد.
شاﯾع است که حکومت اسالمی در اﯾران برای سرکوب،
و البد برای آن تجاوزھای جنسی وحشيانه در زندانھا از لبنانيھـا
استفاده ميکند .دليلش روشن است .حکومت اسالمی حتی به
دســت پــروده ھــای جناﯾتکــار خــودش بــرای اﯾــن ھمــه شــقاوت
اطمينان نـدارد .جالـب اﯾـن کـه حـزب ﷲ لبنـان کـه خـود را ذوب
شده در والﯾت خامنه ای ١٦١معرفـی کـرده اسـت ،از اﯾـن اتھـام ِ
شرکت در سرکوب تبری جسته است .مردم دﯾده انـد کـه اﯾنھـا
خارجی ھستند و نميتوانند به زبان فارسی حرف بزنند.
از شيراز خبر رسيده است که مردم کيسه ھـای کثافـت
را در خيابانھا روی اﯾن نيروھای حزب ﷲ ميرﯾزند .خود بـسيجيھا
اﯾن را ميدانند و برای آلوده نـشدن ،فـورا فارسـی حـرف ميزننـد.
مــردم کــه از اﯾرانــی بــودن اﯾــشان مطمــئن ميــشوند ،رھاشــان
ميکنند و به سراغ آن اجنبيھای چماق کش و متجاوز ذوب شـده
در والﯾت خامنه ای ميروند و حسابی از اﯾشان پذﯾراﯾی ميکنند.
خبر دﯾگر اﯾن که امروز  ٢٥ژوئيه روز اﯾران است و اﯾرانيان
و خارجيھا در سراسر دنيا برای حماﯾت از اﯾن جنـبش مردمـی و
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اعتراض به سرکوبی اﯾـشان بـه اعتـراض پرداختـه انـد .در تھـران
ھم دست کم در ميدان ونک غوغاست و تـا حـاال کلـی درگيـری
بوده است .دﯾگر اﯾن که بر اساس گزارشی از تھران» :تو پاسـاژ
ونک بودﯾم که نگاھھای وحشت زده ی مـردم بـه سـمت ميـدان
ونک خبر از درگيـری ميـداد .از سـاعت  ٤کـه از ونـک رد شـدﯾم،
ميدان مملو از پليس بود .دختـری سراسـيمه وارد پاسـاژ شـد و
گفت که خانمی وسط جمعيت فرﯾاد زده »رای ما رو پس بدﯾن«
و پليس ﯾھو وحشی شده و به طرف جمعيت حمله کـرده .رفـتم
بيرون پاساژ سروگوشی آب بدم ،دﯾدم دسته ی زرھپوش پليس
پيرمرد و پيرزنی را که آرام راه ميروند ،ھل داده و با باتوم ميزنند.
پيرمرد بشدت عـصبی شـده و بـا پليـسھا درگيـر ميـشود ،چـون
ظاھرا روحش ھم از ماجرا خبر نداشته است .پلـيس بـا شـلنگ
بـه شيـشه ی مغـازه ھـای پاسـاژ ميکوبيـد و فرمـان ميـداد کــه
تعطيل کنيد!
»مردم تو پاساژ اﯾستاده بودنـد و ھرچـی پلـيس ميگفـت
بياﯾد بروﯾد بيرون ،ملت از ترس به سمت ته پاساژ فرار ميکردنـد.
خالصه جو ميدان ونک بـشدت متـشنج اسـت و از نظـر جمعيـت
بسيار شلوغ؛ فقـط معلـوم نيـست چقـدر از جمعيـت ،معتـرض و
چقدر مردم عادی ھستند ،ولی تجربـه بـه مـن ميگوﯾـد کـه اﯾـن
شلوغی در ميدان ونک در اﯾن روز و اﯾن ساعت عـادی نيـست.
ترافيک در چھارراه جھان کودک بشدت سنگين بود و صدای بوق
١٦٢
ماشينھا را درآورده بود«.
و باز ھـم اﯾـن کـه» :در پـی اعـالم تجمعـات گـسترده در
تھران ،امروز شنبه سوم مرداد مـاه  ١٣٨٨جـو امنيتـی در تھـران
شدت ﯾافته است .در ميدان انقالب ١٥خودروی پلـيس و  ٦٠نفـر
نيروی امنيتی در محل حضور دارند و در ميدان وليعصر  ١٢خـودرو
و  ٤٠نفر حضور داشـته و آمـاده ی مقابلـه بـا ھـر گونـه تجمعـی
١٦٣
ھستند«.
و باز اﯾن که» :فقط ﯾک سـر برگـشتم پـای سيـستم تـا
چند خط راجع به موقعيت فعلی ميدان ونک و خيابانھـای اطـراف
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گزارش بدھم و سرﯾع برگردم به قلب آزادﯾخواھی امروز اﯾـران .از
ساعت حـدود پـنج و نـيم از پـارک وی بـه سـمت جنـوب حرکـت
کردم ،ازھمان اول ترافيک شدﯾد ماشـينھا نوﯾـد حـضور مـردم را
ميداد .ماشينھا خيلی کند حرکت ميکردند .دﯾگر طاقت نداشـتم
و از ماشين ونی که به رنگ جنبشم سبز بود ،پياده شدم ،تا بـا
شتاب بيشتری به وعده گـاه بـروم .چنـد صـد متـری بـه اسـکان
مانده بود که بوی خوشی به مشامم خورد؛ بوی حضور مردمی.
پياده روھا شلوغ بودند و از دورتر صدای بوق ماشـينھا بـه گـوش
ميرسيد؛ بوقی که ﯾک زمانی ﯾکی اش برای قاطی کـردن مـردم
کافی بود ،اما اﯾن روزھا مثل ﯾک سنفونی گوشنوازی ميماند که
بسياری از شنيدنش خوشحال ميشوند ،خصوصا اگه ممتـد ھـم
باشد .تقرﯾبا  ١٠٠متر باالتر از تقاطع ميرداماد و وليعصر جمعيتی
حدودا  ٢٠٠نفری در حـال شـعار دادن بودنـد؛ مـرگ بـر دﯾکتـاتور،
برادر شھيدم رای تو پس ميگيرم و  ...پـائين چھـارراه موتورھـای
ماموران کالنتری پر بود و چند دقيقه ﯾکبار حمله ميکردند و ھمـه
ی کسانی را که تـو پيـاده روھـا بودنـد ،نـوازش ميکردنـد .ظـاھرا
امروز تمرﯾن بود و مسابقه شان روزھای بعد اسـت .ﯾکيـشان بـا
حرکتی معروف به »ﯾه تا پرنده« از پشت به کمر مردم ميزد و بـا
چنان قدرتی اﯾن کار را انجام ميداد کـه تعـادل خـودش ھـم بھـم
ميخورد ،چه برسد به آن بدبختی که از پشتش خبر نداشت.
»به محض اﯾنکه جمعيت به سر چھارراه رسـيد و صـدای
شعارھا باال گرفت ،مامورھا تيراندازی ھواﯾی کردند ،امـا تـاثيری
روی جمعيت نداشت .راھم را به سمت ونک ادامه دادم .ھرچـه
جلو ميرفتی ،ھم به تعداد مـردم اضـافه ميـشد و ھـم بـه تعـداد
مامورھا .البتـه بـا اﯾـن فـرق کـه مـدام بـه تنـوع مامورھـا اضـافه
ميشد ،تـا خـود ميـدان کـه نماﯾـشگاه نيروھـای نظـامی و شـبه
نظــامی و غيرنظاميــشان بــود کــه بــا انــواع و اقــسام لــوازم و
تجھيزات ضد مردميشان قدرت نماﯾی ميکردند .دورتـا دور ميـدان
پر از جمعيتی بود که مدام حرکت ميکردند و ھر چند لحظه ﯾکبار
با حمله ی »ذوب شدگان در حماقت« به سمت دﯾگری ميرفتند.
از خيابانھای ھر چھار سمت ميـدان ،مـردم لحظـه بـه لحظـه بـه
جمعيت داخل ميدان اضافه ميـشد .البتـه درسـت اسـت کـه بـه
نسبت خيلی از روزھای قبل جمعيت چشمگير نبود ،اما با توجه

١٤٦

به تبليغ بسيار اندک و زمان کمتر از ﯾک روز قابل قبول بود .شاﯾد
بشود گفت امروز کيفيـت حـضور از کميـتش بيـشتر بـود .خيلـی
جالب است .تا حاال دقت کرده اﯾد که کنترل نيروھا افتاده اسـت
دســت مــردم؟ اصــال چــرا مــردم ،افتــاده اســت دســت مــثال ﯾــک
نوجوان  ١۵سـاله! فقـط کـافی اسـت ﯾـک خـط تـو وب بنوﯾـسی
ساعت فالن بھمان جا  ...آن وقت است کـه صـدھا نيـرو توسـط
حکومت فرستاده ميشود آنجا .چقدر بدبخت و ترسو شده است
اﯾــن حکومــت .اصــال از اﯾــن بــه بعــد بياﯾــد اوسکولــشون کنــيم،
١٦٤
بفرستيمشان اﯾن ور اون ور«...
من اﯾنجا خيلـی بـه مـتن دسـت نـزدم ،تـا حـال و ھـوای
عجله و شيطنت اﯾن نوﯾسنده ی ناز و دوست داشتنی را نشان
دھم که حتی رنگ اتومبيلش ھم به رنگ جنبشش سبز اسـت؛
آخ عزﯾزم...
اﯾن دﯾگر از ھمه جالب تر است:
»فرمانده ی سپاه پاسـداران انقـالب اسـالمی گفـت کـه
مھمتــرﯾن تھدﯾــد عليــه انقــالب اســالمی و نظــام جمھــوری
اسالمی ،در داخل کشور اسـت .محمـدعلی جعفـری دربـاره ی
اﯾــن موضــوع گفــت کــه آســيب پــذﯾری انقالبھــا و حرکتھــای
١٦٥
اﯾدئولوژﯾک ،بيشتر از داخل است«.
ھاھاھا ،خيلی بامزه است .اﯾن بابا چـشم بـسته غيـب
گفت .البته مردک کلی ھم اسرائيل و بقيه ی جاھای دنيا را بـه
موشک پرانی تھدﯾد کرد .خاکبرسر خودش و امامش و رھبـرش
و رئيس جمھوری اش و روسيه و چين و کره ی شمالی حامی
اش .چه بچه ھاﯾی را کشتند و به اﯾشان تجاوز کردند و نميدانم
چه بنوﯾسم؟!
»ترانه اولين و آخـرﯾن قربـانی تجـاوز مـاموران امنيتـی در
جرﯾان خيزش ﯾکماھه ی اخير مردم اﯾران نيست .دوسـتان ترانـه
چند روز پيش از پيدا شدن جنازه سوخته اش ،از مفقود شـدن و
احتمال تجاوز و مـرگش خبـر داده ،و بـرای كمـك بـه او اسـتمداد
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١٤٧

طلبيده بودند .ترانه بسيار زﯾبا و مھربان بود ،با صداﯾی زﯾبا و گرم
آواز ميخواند و با مھارت پيانو مينواخت .او در حوالی مـسجد قبـا
دستگير شد .او را به ھمـراه حـدود چھـل دختـر و پـسر دﯾگـر بـا
چــشم بــسته بــه ســاختمانی بــا دﯾوارھــای بلنــد در خيابــان
پاســداران بردنــد .در آنجــا دخترھــا را بــه شــدت آزار ميدادنــد.
بازجوﯾی ترانه بيشتر از دﯾگران طول کشيد .بـه ترانـه اجـازه داده
نشد با خانواده اش تماس بگيرد .سـپس در حـالی كـه ھمـه ی
بازداشتيھا را به اوﯾن و به کالنتری نوبنياد تحوﯾل ميدادنـد ،ترانـه
را نگــه داشــتند .تقرﯾبــا بعــد از ﯾكمــاه ﯾكــی از مــاموران وزارت
اطالعات رژﯾم آخوندی به عنوان »ناشناس« با مادر ترانـه تمـاس
گرفت و برای الپوشانی جناﯾت دژخيمان رژﯾم و بی ارتباط نشان
دادن مساله با دسـتگيری او در قيـام ،بـه مـادر ترانـه گفـت کـه
ترانه بـدليل تجـاوز مكـرر ،پـارگی شـدﯾد رحـم و زھـدان و ركتـوم
ميخواسته خودش را جلو اتوميبل بيندازد و خودکشی کند که به
بيمارستان خمينی کرج ]خاک بر سر اﯾن خمينی[ منتقـل شـده
و بعد در آنجا ھم سعی کرده با لولـه ی سـرم خودکـشی کنـد.
دژخــيم ناشــناس بــه مــادر ترانــه بــه دروغ تاكيــد ميكنــد كــه اﯾــن
موضــوع ربطــی بــه دســتگيرﯾھا و مــسجد قبــا نــدارد و مــساله،
ناموسی است.
»خـــانواده ی ترانـــه بالفاصـــله بـــه بيمارســـتان مراجعـــه
ميکنند ،ولی اسم ترانه را در دفتر بيمارستان پيدا نميكنند .ﯾکی
از پرستاران محرمانه و مخفيانه به مادر ترانـه ميگوﯾـد دختـری بـا
مشخصات ترانه چند روز قبل در حالت بيھوشی توسط چنـد نفـر
با شكل و شماﯾل حزب اللھيھا به بيمارستان آورده شد و بعـد از
چنــد ســاعت ھــم در ھمــان حالــت از بيمارســتان او را بردنــد .تــا
اﯾنكــه جــسد ترانــه در حاليکــه بــرای نــابود كــردن آثــار تجــاوز و
شكنجه ھای وحشيانه ،سـوزانده شـده بـود ،در بيابانھـای بـين
کرج و قـزوﯾن پيـدا شـد .دژخيمـان و شـكنجه گـران ،خـانواده ی
ترانه را تھدﯾد كرده اند که ھيچگونه مراسم بزرگداشتی بـرای او
نگيرنــد و بــه كــسی ھــم نگوﯾنــد کــه دخترشــان چگونــه كــشته
١٦٦
شد!«
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چه بنوﯾسم؟! الل بشوم بھتر است...
دﯾگر اﯾن که» :به گزارش روزنامه ی اعتماد ملی ،مھـدی
كروبی در نامه ای كـه مخـاطبش غالمحـسين محـسنی اژه ای
وزﯾر اطالعات بود ،از فعاليت تشكيالت امنيتی و اطالعـاتی رژﯾـم
و برخورد لباس شخصيھا با بازداشت شدگان و معترضان شـدﯾدا
انتقاد كرده و شراﯾط کنونی رژﯾم را شکننده توصيف کرده اسـت.
کروبی نوشته است که آﯾا آنچه امـروز در برخـورد بـا اعتراضـھای
آرام مردم و شھروندان انجام ميشود ،از برخوردھای خيابـانی تـا
بازداشتھای غيرقانونی ]کـدام قـانون؟[ و ﯾـا بازجوﯾيھـای قـرون
وســطاﯾی و اعترافــاتی کــه گرفتــه ميــشود ،منطبــق بــا فرھنــگ
حــاکم بــر دنيــای امــروز اســت؟ مــن از شــما مــیپرســم کــه آﯾــا
مـــیتـــوان مـــردم را در مـــسجد ،مدرســـه و زﯾـــرزمين ادارات و
وزارتخانه ھا بدون آنکه خانواده ھاشان و وکـالی مـدافع و حتـی
دستگاه قضاﯾی در جرﯾان باشند ،روزھـا نگـه داشـت و شـکنجه
کـرد؟ آﯾـا بـه نظـر جنابعـالی بــا اﯾـن گونـه برخـوردھـای خــشن و
سرکوب مردم ميتوانيم جوابگوی حق و مطالبات مردم خودمـان و
١٦٧
جامعه ی جھانی باشيم؟«
در اعتــراض بــه ھمــين خودســرﯾھای حاکمــان جمھــوری
اسالمی ،امروز گروھی از زندانيان سياسی سابق در جمھـوری
اســالمی ،اعتــصاب غــذای دو روزه ای را در بــرلين آغــاز کردنــد.
شرکت کنندگان در اﯾن اعتصاب غذا ،ضمن ابـراز ھمبـستگی بـا
زندانيان سياسی ،خواھـان توجـه جھانيـان بـه شـراﯾط خطرنـاک
١٦٨
بازداشت شدگان شدند.
من ھم از اﯾن اعتصاب غذای زندانيان سياسی سـابق و
بـــرای آزادی کليـــه ی زنـــدانيان سياســـی و لغـــو حکـــم اعـــدام
پشتيبانی کردم.
»معترضــان بــه نحــوه ی برخــورد حکومــت اســالمی بــا
مخالفــان دولــت اﯾــن کــشور ،روز شــنبه  ٣مــرداد ) ٢۵ژوئيــه( در
سراسر جھان در تجمعھاﯾی خواستار پاﯾان ﯾافتن اﯾـن برخوردھـا
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١٤٩

و آزادی زنــــدانيان سياســــی در اﯾــــران شــــدند .بعــــضی از
سرشناسترﯾن گروھھای بين المللی مـدافع حقـوق بـشر ماننـد
عفو بين الملل و سازمان دﯾده بـان حقـوق بـشر از مراسـم »روز
جھانی اتحاد برای اﯾرانيان« که در بـيش از ھـشتاد شـھر جھـان
برنامــه رﯾــزی شــده بــود ،حماﯾــت کردنــد .در لنــدن ھــزاران
تظاھرکننــده در مقابــل ســاختمان ســفارت جمھــوری اســالمی
تجمــع کردنــد .تجمعھــای مــشابھی در بروکــسل ،آمــستردام،
برلين ،مسکو ،اسالم آباد ،ژنو ،سيدنی ،ملبورن ،آدالﯾـد ،کـانبرا،
١٦٩
توکيو ،سئول و چند شھر دﯾگر ھم برگزار شده است«.
چھارم امردادماه  ٢۶ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل
و سوم[
»تصور کن با سرعت  ٥٠مگ بـر ثانيـه بـه اﯾنترنـت وصـل
ميشی و ھيچگونه فيلتر و محدودﯾتی بـرات وجـود نـداره  .تـصور
کن کتابھای روز دنيا رو با ترجمه ی فارسی اندکی پس از پخش
جھانی توی کتابفروشـی محلـه ان .تـصور کـن اگـه حتـی تـصور
کردنش سخته ،که امشب با دوستات قرار گذاشتی کـه بـا ھـم
بــرﯾن و آخــرﯾن فــيلم دﯾوﯾــد فينچــر رو )کــه مــن عاشقــشم( و
ھمزمان با تمام دنيا توی تھران و سراسـر اﯾـران اکـران ميـشه،
ببينين .تصور کـن اﯾـران بـه ﯾکـی از کـشورھای قدرتمنـد منطقـه
تبدﯾل شده و وارد ھر کشوری ميشی ،با عزت و احتـرام باھـات
برخورد ميکنن .تـصور کـن ورزشـمون دوبـاره بـه جاﯾگـاه قدرتمنـد
خودش برگشته و دوباره تيمھای فوتبالمون حال عربـا و ژاپنيھـا و
کره اﯾھا رو تو زمـين فوتبـال ميگيـره .تـصور کـن ،فقـط ﯾـه لحظـه
چشماتو ببند و تصور کن که اﯾران ميزبان بازﯾھای آسياﯾيه و زن و
مرد کـره ای و ژاپنـی و مالزﯾـاﯾی و افغـان و عـرب و تاجيـک و ...
آزادانه و بدون نياز به حجاب اجبـاری دارن تـو خيابونـای تھـران ﯾـا
شيراز ﯾا اصفھان ﯾا تبرﯾز ﯾا ھـر شـھر دﯾگـه ای واسـه خودشـون
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صـفا ميکـنن و ھـيچ کـس ھـم کـاری بـه کارشـون نـداره  .تـصور
١٧٠
کن...
تصور کن که دﯾگـر سانـسور نيـست ،و ميتـوانی ھـر چـه
خواستی بخوانی و ھر چه خواسـتی بنوﯾـسی و ببينـی و کيـف
کنی؛ ﯾا مثال تصور کن که در اﯾران کـسی را سنگـسار نميکننـد،
کسی را در خيابانھا و سرگذرھا ﯾـا تـو زنـدانھا بـه تخـت شـالق
نميبندنـد ،دﯾگــر ھــيچکس را زنــدانی نميکننـد و تــو زنــدان بھــش
تجاوز نميکنند و رحم و مقعدش را تکـه/پـاره نميکننـد .تـصور کـن
کــه دﯾگــر زنـــدان کھرﯾــزک وجـــود نــدارد ،اوﯾـــن خــراب شـــده،
گوھردشت و عادل آباد و بقيه ی زندانھای موازی ھمـه بـا خـاک
ﯾکسان شده اند .ﯾـک لحظـه فکـر کـن کـه دﯾگـر احمـدی نـژادی
وجود ندارد ،خامنـه ای بـساطش را جمـع کـرده و زده اسـت بـه
چاک؛ رفتـه اسـت روسـيه ،درسـت مثـل سـلفش ممدعليـشاه
قاجار ،پس از به توپ بستن مجلس شورای ملی.
تــصور کــن روزی را کــه دﯾگــر کــسی بــه جرثقيلھــا آوﯾــزان
نيست ،دﯾگر آفتابه گـردن مـردم نميبندنـد ،تـا تحقيرشـان کننـد،
دﯾگر برای چند تار موی دخترکان ،برای تجاوز به اﯾشان ،به جـرم
بدحجابی و شل حجابی ،به جاھاﯾی خلوت نميکـشانندشان تـا
با آلتھای کثيفشان تحقيرشـان کننـد .واقعـا تـصور کـن کـه دﯾگـر
مردھا بـا حماﯾـت قـانون ،زنھـا و دخترھاشـان را آتـش نميزننـد و
نميکشند .دﯾگر بچه ھا را به پيرو پاتالھا به زور شوھر نميدھنـد،
مردھا چند صدتا صيغه و چھار تا زن عقدی با ھم نميگيرند ،دﯾگر
خيابانھا پر از زنھا و مردھای خودفروش نيست ،دﯾگر اعتياد غوغا
نميکند و دسـتھای اختاپوسـی حکومـت بـرای پخـش ھـروئين و
ترﯾاک قطع شده است.
تصور کن زمانی را که زنھا ھم آدمند ،آدمھاﯾی بـا عقاﯾـد
دﯾگر و دﯾنھاﯾی دﯾگر ھم آدمند و ھيچکس جـرات نميکنـد آنھـا را
بــه جــرم دگراندﯾــشی ،حتــی نوزادانــشان را از بــاالی کــوه ،کــت
بسته به پائين و ته دره پرتاب کند .ﯾـک لحظـه ،فقـط ﯾـک لحظـه
فکــر کــن کــه دﯾگــر آخونــدھای عقــب مانــده تــو رختخوابــت و تــو
مستراح رفتنت دخالت نميکنند .تصور کن ،اگر چه خيلی سـخت
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است ،که اگر رای دادی ،کسی و کسانی سی سال تمـام رای
ات را نميدزدند و با آن برای خودشان پاالن نميدوزند .واقعـا تـصور
کن که اﯾن ھمه امکاناتی که در جھان ھست ،اﯾن ھمه شادی،
اﯾن ھمه آزادی ،اﯾن ھمه عشق و دوسـتی دﯾگـر براﯾـت ممنـوع
نيست .تصور کن که دﯾگر کـسانی نيـستند کـه جنبـشت را کـه
اﯾن ھمه بـراﯾش زحمـت کـشيده ای ،بـه »اختالفـات خـانوادگی
درون جناحی« تقليل دھنـد و سـرت را کـاله بگـذارد کـه بـروی و
دست آقا را ببوسی که ببخشدت از اﯾن کـه رای ات را خواسـته
ای .تصور کن که نباﯾد عذرخواھی کنی از اﯾن که تو زنـدان بھـت
تجاوز کرده و پس و پيشت را ﯾکی کرده و جنازه ات را سوزانده و
تو جاده ی قزوﯾنت انداخته اند.
ﯾک لحظه تصور کن ،روزی که ھمه با ھـم حـق و حقـوق
برابر دارند .زنھا نصف مردھا نيستند ،بھاﯾيھا و ﯾھودﯾھـا و سـنيھا
و زرتشتيھا و ارمنيھا و آسورﯾھا و ...اھـل حقيھـا ...ھمـه و ھمـه
فقط اﯾرانی اند .کسی به اعتقادات و به اندﯾشه و دﯾن و اﯾمان و
قوميت کسی کاری ندارد .واقعا تـصور کـن کـه کافـه ھـا بـسته
نيستند ،ميکده ھا بسته نيـستند و ھمـه ميتواننـد ھـر چـه قـدر
خواستند و ھر وقت که خواسـتند ،دمـی بـه خمـره بزننـد .واقعـا
تصور کن که دﯾگر درﯾا دﯾوار کشی نيست ،و مردم ميتوانند مثـل
ھمــه ی دنيــا ھرطــور خواســتند تعطيالتــشان را بگذراننــد .دﯾگــر
حکومتی نيست که چوب به ماتحت مردم بکند .واقعـا تـصور کـن
روزھــاﯾی را کــه پرچممــان شــاخ نــدارد ،روســھا کــشورمان را
غيررسمی مستعمره نکرده اند ،و کشورھای دﯾگر به ما بـاتوم و
گــاز اشــک آور و وســاﯾل شــکنجه نميفروشــند .تــصور کــن کــه
نوکيا/زﯾمنس دﯾگـر جـرات نميکنـد بـه حکومتمـان وسـاﯾل شـنود
بفروشد .تصور کن که ميتوانی راحت و بـدون سـر خـر و مـزاحم،
تنھا زندگی کنی و در ھر ھتلی که خواسـتی ،بخـوابی و ھرجـا
خواستی تلپ شوی و با ھر که خواستی گپ بزنـی و ھـر جـا و
ھر گونه و ھر چقدر و ...بدون سر خرھای حکومتی .واقعـا تـصور
کن ،ھرچند که تصورش خيلی سخت است؛ ميدانم.
تصور کن که دﯾگر امـامزاده سـيار نيـست و قبـر خمينـی
موزه ی جناﯾات حکومـت اسـالمی اسـت و چـاه جمکـران شـده
است محل خنده ی تورﯾستھا ،و مردم دﯾگر پولشان را توی چـاه
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نميرﯾزند ،با اﯾن اميد که خدا پولدارشان کند .تصور کـن کـه دﯾگـر
اکبر گنجـی ای نيـست کـه ھـی بـه مـا سـور بزنـد و ھـی کـاله
ســرمان بگــذارد و دوﯾــست روز اعتــصاب غــذا کنــد و ھيچــی اش
نــشود و بعــد ھــم پــس از دوﯾــست روز اعتــصاب غــذا بــدود بــرود
روسيه جاﯾزه اش را بگيرد و بعد بدود بـرود ھـاليوود بـرای زنھـای
»مکش مرگ مای« آنجا درس دموکراسی دﯾنی بدھد.
واقعا تصور کن که اﯾـن روزھـا تـو امرﯾکـا ھمـين بابـا مـثال
اعتصاب غذا راه نياندازد و مردم را فيلترﯾزه دعـوت نکنـد و از قبـل
ھنرمندان برای خودش کاله ندوزد و پرچم ملی بـی شـاخمان را
ممنوع نکند .واقعا تصور کـن؛ ھرچنـد کـه تـصور کـردنش سـخت
است که ما دﯾگر برای امثال اﯾنھـا »واجـب االجتنـاب« نيـستيم،
چون ميخواھيم آزاد باشـيم ،چـون حکومـت دﯾنـی نميخـواھيم و
چون نميخواھيم مثـل سـی سـال گذشـته بـا عمامـه ھـا و بـی
عمامــه ھــا کــاله ســرمان بگذارنــد؛ فقــط ﯾــک لحظــه چــشمھاتو
ببند..جوانی نوشته است» :بابـا اﯾـن چـه روﯾـی اسـت تـو داری
خامنهای؟ من ھرچی فکر ميکنم که انسانی مثل خامنه ای بـه
چــی فکــر ميکنــه ،بــه غيــر از ھمــون مطلبــی کــه در رابطــه بــا
اعتيادش گفتم ،به چيز دﯾگری برنميخورم .مثالی براتـون ميـزنم.
ھنوز در زندانھای تھران ،فرزندان اﯾران رو دارند سالخی ميکننـد،
حتی به پسر روح االمـين و البـاقی ھـم رحـم نميکننـد .خـانواده
ھارو داغدار ميکنند ،و اﯾن ھمه جناﯾت ھر روز در کـشور در حـال
انجام ھست به دست مزدوران اﯾـشان….امـروز داشـتم نگـاھی
بـه اخبـار تابنـاک ميانـداختم ،دﯾـدم سـاﯾت فرمودنـد کـه رھبـری
فرمودند ،قضاﯾای اخير وسيله ی اﯾجاد اختالف نشود .مـتن خبـر
رو خواندم ،حالم خراب شد که سر سـوزنی اﯾـن انـسان وجـدان
ندارد و برای حکومت کـردن خـودش و بچـه ھـاش حاضـر اسـت
تمام مردم را قتل عام کند ،ﯾعنی اﯾشان ميفرماﯾد مـن ميکـشم،
بچه ھاتون رو سالخی ميکنم ،ھمه جور بيقانونی ]کذا[ ميکـنم،
شما وحدتتان رو از دست ندھيد؛ تـازه وحـدتی کـه اﯾـشان ازش
١٧١
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من ھميشه نوشته ام که اﯾن اکبر قمارباز خوبی است و
مرتب به ما بدبختھا سور ميزند .بخوانيد» :چند روزی است ...در
مقابل ساختمان سازمان ملل در شھر نيوﯾـورک آمرﯾکـا تجمعـی
برگــزار ميــشود .اﯾــن تجمــع ...از ســوی اکبــر گنجــی ترتيــب داده
شده و چند خواننده و ھنرپيشه ی صاحب نام اﯾرانی و شـماری
از اﯾرانيانی کـه در ھمـه ی سـی سـال گذشـته ،نامـشان را در
ميان البيھای رژﯾم ننگين اسـالمی ميدﯾـدﯾم ،مـورد حماﯾـت قـرار
گرفته اند .در اﯾنجا کاری به نام افـراد معلـوم الحـالی نـدارﯾم کـه
خود را در صف نخست تدارک دھندگان اﯾن سری از گردھماﯾيھـا
جای داده اند .فرض ھم ميکنيم که قصدشان ھمچنان زنده نگاه
داشتن جمھـوری اسـالمی نيـست )چـه فـرض محـالی!( و اﯾـن
خيــال را ھــم از خــود دور ميکنــيم کــه بــاز ھــم ميخواھنــد بــا راه
اندازی اﯾن قبيل تجمعات پرحرف و حدﯾث ،جنبش مـردم اﯾـران را
آنگونه تبليغ کنند که »نه سيخ بسوزد و نه کبـاب« .حتـی کـاری
ندارﯾم که چرا اکبـر گنجـی کـه از چنـگ دژخيمـان ِ تمامـت خـواه
گرﯾختــه و بــه دنيــای آزاد پنــاه بــرده اســت ،آوردن پــرچم شــير و
خورشيد را ممنوع کـرده اسـت ،تـا جـاﯾی کـه ﯾکـی از برجـسته
ترﯾن استادان اﯾرانی ساکن آمرﯾکا ناچار شود در آنسوی خيابـان
و بــه دور از جمــع اﯾرانيــان باﯾــستد ،زﯾــرا بــا خــود پــرچم شــير و
خورشيد داشته و حاضر نبـوده آن را کنـار بگـذارد .اگرچـه ھمـين
حرکت زﯾبای دکتر سيامک شجاعی ،به چشمان تيزبين اندﯾشه
ورزان فھماند کـه تفرقـه انـدازی ميـان اﯾرانيـان ھمـواره از سـوی
مسئوالن رژﯾـم حـاکم بـر اﯾـران و دنبالچـه ھاشـان در بـرون مـرز
شکل گرفته و ھم ميھنان شرﯾف برونمرز ھمواره دست پيوند به
سوی ھموطنانشان در خاک مـادری دراز کـرده انـد و ميکننـد .از
اﯾن ھم ميگذرﯾم ،ولی آقای گنجی باﯾد پاسـخی مھمتـر بدھـد،
اﯾن که چرا در ليست بزرگی که در روبـروی سـازمان ملـل نـصب
کردند ،نامھاﯾی را نوشتند که اصال پاﯾـشان بـه زنـدان نرسـيده و
مطلقا در زندان نيستند؛ چرا باﯾد اکبـر گنجـی بـه چنـين دروغـی
دست بيازد ،مثل نام آقای کرﯾم ارغنده پور؟!! من بـا اﯾـن فـرد در
%D8%B9%D9%84%DB%8C%E2%80%8C/%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

١٥٤

لندن زمانی آشنا شدم که برای درمان بيماری فرزنـدش بـه اﯾـن
شھر آمده بود .بـالطبع وقتـی نـامش را در فھرسـت پـشت سـر
اکبــر گنجــی در تلوﯾزﯾــون دﯾــدم ،کنجکــاو شــدم .چــرا باﯾــد او را
بازداشت کرده باشند .در لندن فھميدم که او جزء مخالفان رژﯾـم
نيــست و ماننــد بــسياری کــنج عافيــت نــشينی را بــه چــالش بــا
»دﯾو« خونخوار ترجيح ميدھد .البته اﯾشان ھم ماننـد دﯾگـر رفقـا
بدش نميآﯾد که اﯾن رژﯾم به سود او و دوستانش اصالح شـود .از
ھمين رو ھم ھـست کـه گـاھی نـامش در ميـان اصـالح طلبـان
دﯾده ميشود؛ ولی نه از آن اصـالح طلبـانی کـه سَـری پـر سـودا
داشته باشد .وقتی نام او را دﯾـدم ،کوشـيدم از طرﯾـق دوسـتان
در داخل کشور موضوع را پيگيری کـنم کـه چـه شـده؟ دوسـتان
باخبرم کردند که اﯾشان ھرگز نه در تظاھرات مردمـی بـوده و نـه
بازداشت شده ،بنا بوده روزنامـه ای راه بيفتـد کـه او سـردبيرش
بشود که اصال روزنامه راه نيفتاد...
»آﯾا اﯾن فرد و صد ھا اسم دﯾگـر ،نامـشان نوشـته شـده
که در آﯾنـده ی اﯾـران و پـس از فروپاشـی رژﯾـم دﯾنـی ،بـه دليـل
داشتن سـابقه ی زنـدان سياسـی بـه پُـست و مقـام برسـند و
دﯾگر بار اﯾرانيان ميھن دوست راستين را که سالھا غربت را تـاب
آورده اند و درس خوانده اند و تخصص کسب کـرده انـد ،بـه کنـار
زده و مھجور بگذارند و خود معرکه گـردان امـور شـوند و بـاز ھـم
آش ،ھمان آش بشود و کاسـه ھمـان کاسـه؟ رھبـری و رئـيس
جمھوری اش عوض شود ،بی آنکه حقـوق اساسـی و انـسانی
ملت اﯾران به آنھا باز گردانده شود؟!!!« ١٧٢چه بگوﯾم؟!
مــسيح علــی نــژاد در روزنامــه ی اعتمــاد ملــی نوشــته
است:
»ميرحسين موسوی و شـيخ مھـدی کروبـی اﯾـن روزھـا
سنگ تمام گذاشته اند برای روح زخمی ملتی که ھنـوز فرصـت
نيافتـه تــا بنـشيند و ببينــد چـه بــر او رفتـه ،در روزھـاﯾی کــه بــه
سرعت برق و باد گذشته و ردی از زخم بـر صـورت ملـت بـه جـا
مانده است .اﯾـن دو بـه ھمـراه خـاتمی و ھاشـمی ]کـذا[ انگـار
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مسئوليت پيگيری امور داغ دﯾدگان و دربنـدان واقعـه ی انتخابـات
رﯾاست جمھوری دھم را عھده دار شده اند.
»امــا آنــان کــه در اﯾــن روزھــا تحقيــر شــده انــد ،ھنــوز
چشمــشان بــه در مانــده و منتظــر کارھــای بزرگتــری ھــستند...
مادری سراسر سياه پوشيده کـه رنـگ بـه صـورت نـدارد و مـدام
ميان بازگوﯾی ماجرای روزھاﯾی اسـت کـه بـا ﯾـک قطعـه عکـس
دنبال گمشده اش در مقابل زندانھای شھر ميدوﯾد ،بغض ميکنـد
و ھمانند ھمه مادرھای زخمدﯾده از زمين و زمان گله دارد ...بی
تردﯾــد ترﯾبونھــای بــينالمللــی بــرای شــنيدن واگوﯾــه ھــای مــادر
سھراب ،ندا ،اشکان و باقی برادران و خواھران از دست رفته ی
روزھای اخير مھياست ...پيش از اﯾن شاﯾد بيش از اﯾنھا اتھـام و
انــگ برانــدازی و ســياه نمــاﯾی بــر پيــشانی دگراندﯾــشان ،زنــان،
دانشجوﯾان و فعاالن سياسی نشـست ،امـا اﯾـن بـار دﯾگـر پـای
مــردم معمــولی شــھر در ميــان اســت کــه بــه بــده و بــستانھای
سياسی و معادالت راﯾج گروھی کـار ندارنـد و چـه بـسا در اﯾـن
ميان بسيارند کسانی که به ميرحسين موسـوی تنھـا بـه دليـل
ھمراھــی او بــا شــعارھای امــام و خــاطرات نابــشان از روزھــای
جبھه و جنگ ]کذا[ رای داده انـد و بـه شـيخ مھـدی کروبـی نيـز
تنھـا بـه دليـل لبـاس روحـانيتی ]کـذا[ کـه بـه تـن دارد و در اﯾـن
معادلــه ،احــزاب سياســی نقــشی در جھــت دھــی آرای آنــان
ندارنــد ...در اﯾــن ميــان ھــر چقــدر موســوی ،کروبــی ،خــاتمی،
ھاشمی و برخی علما و زعمـای قـم کماکـان اﯾـستاده انـد بـه
دلجوﯾی از رنج دﯾدگان مددی ميکنند ،اما باز ﯾک جای کار لنگـی
١٧٣
ميکند و ملت آرام نمیگيرد انگار«..
البته مسيح علی نژاد ميکوشد جنـاح حـاکم را وادار کنـد
که خود در نقش مـادری کـه کـودکش را تحقيـر کـرده ،بـاز بـروی
فرزند آغوش بگشاﯾد و زخمش را درمان کنـد .وای کـه اﯾنھـا چـه
تئورﯾھای کھنه ای دارند و چه راه و روشھای بی ارزشی را برای
بازگــشتن جناﯾتکــاران بــه آغــوش بازمانــدگان قربانيــان پيــشنھاد
ميکنند .از ھمه چيز جالب تر دليل ھمراھی اﯾرانيان بـا موسـوی
و کروبی اسـت از نگـاه علـی نـژاد و آن اﯾـن کـه» :در اﯾـن ميـان
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بــسيارند کــسانی کــه بــه ميرحــسين موســوی تنھــا بــه دليــل
ھمراھی او با شعارھای امـام و خـاطرات »نابـشان« از روزھـای
جبھه و جنگ رای داده اند و به شيخ مھدی کروبی نيـز تنھـا بـه
دليل لباس روحانيتی که به تن دارد «.چه دالﯾل سخيفی!
اما ،جنگ و خاطرات ناب جبھه ی جنگ و لباس روحانيـت
و اﯾن مزخرفات؛ اتفاقا اگر به کروبی رای داده شده ،دقيقـا بـرای
فاصله گرفتنش از آن لباس اسـت و اگـر بـه موسـوی دل خـوش
کرده اند ،برای اﯾن است که او را در ھيئت واژگون کننـده ی اﯾـن
نظــم ش ـيطانی ميخواھنــد و نــه بــرای اﯾــن کــه آن ھمــه ســال،
ھمدست و ھمراه و ھمپای جناﯾات جنگی و غيرجنگی خمينـی
آدمکش بوده است .ھيھات از اﯾن ھمه زد و بند ،و ھيھات از اﯾن
لشکر »روشنفکران« عوضی و کج فھم و به نعل و به ميخ زن و
توجيه کننده ی وضع موجود و حافظان نظام خبيث اسالمی!!
و باز ھم اﯾن که» :ﯾکی از دوسـتانم کـه در تلوﯾزﯾـون کـار
ميکند ،االن که ساعت  ١٢ظھر ﯾکشنبه به وقـت تھـران اسـت،
خبر داد که امروز به خاطر مراسم ختم محسن روح االمينـی کـه
قرار است ساعت  ۴در مسجد بالل صـدا و سـيما برگـزار شـود،
کل سازمان صـدا و سـيما را ﯾکـساعت زودتـر تعطيـل کـرده انـد،
ﯾعنی به جای ساعت  ...۴ساعت  ٣تعطيل کرده انـد و بـه ھمـه
ی کارمندانی که اتومبيلشان را در پارکينـگ سـازمان  -کـه روبـه
روی مسجد بـالل اسـت  -پـارک کـرده انـد ،گفتـه انـد تـا قبـل از
ســاعت  ٣ماشينھاشــان را بردارنــد ،وگرنــه بــا جرثقيــل آنھــا را
خواھند برد .دوستم ميگفت اﯾن اولين بار است که به خاطر ﯾـک
مجلس ختم ،کل سازمان را ﯾـک سـاعت زودتـر تعطيـل ميکننـد.
مادر ندا آقاسلطان گفتـه کـه وزارت اطالعـات دسـتورالعملی بـه
ھمه ی مساجد داده که خانواده ی ھيچکدام از کـشته شـدگان
ماجراھای اخير تھران حق ندارند در مسجد مراسم بگيرنـد .اﯾـن
مورد ھم استثناست ،چون پدر محـسن روح االمينـی از مقامـات
نظام و دوست صميمی ضرغامی رئيس صدا و سيماست.
»مثال ً برای اﯾن که اجازه بدھند محسن را از دم در خانـه
شان تشييع کنند ،پدرش و ضرغامی تعھد داده انـد کـه اتفـاقی
نميافتد و کسی شعار نميدھد .شاﯾد مراسم امروز تنھا فرصتی
باشد که بتوانيم در ﯾک مکان عمومی و بـدون دغدغـه ی مجـوز
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برای ﯾکی از کشته شدگان اﯾن روزھای تھران عزاداری کنـيم .از
دســتش نــدھيم!« ١٧٤آفــرﯾن بچــه ھــا ،ھــم وضــعيت را خــوب
ميفھميد و ھم از ھر امکانی استفاده ميکنيد!
در ضمن اﯾن بابا »سردار سيد محمد حجازی« گفتـه کـه
زدن اتـــو بـــه بـــرق ،ﯾـــک حرکـــت اغتـــشاشگرانه و براندازانـــه
١٧٥
است«...
خاک بر سرتان االغھا با اﯾن افاضاتتان!
جالب اﯾن که »ھزاران نفر در سراسر جھان روز شـنبه در
ھمبستگی با اعتراضات در اﯾران گرد ھم آمدند و خواستار پاﯾـان
دادن به سرکوبی معترضان و آزادی بازداشت شدگان ناآراميھای
پس از انتخابات در اﯾران شدند .راھپيماﯾی روز شـنبه  ٢۵ژوئيـه،
سوم مردادماه به دعـوت گروھھـای طرفـدار حقـوق بـشر برگـزار
شد.
»بسياری از گروھھای بين المللی مدافع حقـوق بـشر و
از جملــه عفــو بــين الملــل و ســازمان دﯾــده بــان حقــوق بــشر از
برگزاری مراسم »روز جھانی اتحاد برای اﯾرانيـان« حماﯾـت کـرده
بودند .راھپيماﯾيھـای روز شـنبه در شـھرھای سـئول ،ملبـورن،
ســيدنی ،مــسکو ،اســالم آبــاد ،آمــستردام ،لنــدن ،اســتکھلم،
برلين ،بارسلون ،واشينگتن و چند شھر دﯾگر برگزار شد.
»در استکھلم بيش از چھار ھزار در خيابانھای اﯾـن شـھر
دسـت بـه راھپيمـاﯾی زدنـد .بـه گـزارش خبرگـزاری فرانـسه ،در
آمستردام نيز بيش از ﯾک ھزار نفر دست به راھپيماﯾی زدنـد .در
اﯾن راھپيماﯾی که شيرﯾن عبادی ،برنده ی جـاﯾزه ی صـلح نوبـل
در پيشاپيش آنھا حرکت ميکـرد ،تظـاھر کننـدگان شـعارھاﯾی در
اعتراض به خشونتھا در اﯾران سر ميدادند.
]از کسانی که در اﯾن تظاھرات شرکت داشتند ،شـنيدم
کــه عبــادی را در اﯾــن مراســم خيليھــا ھــو کردنــد و بــروﯾش تــف
انداختند .جھت اطالع[
»تام وندن برانـد سـخنگوی سـازمان عفـو بـين الملـل در
آمستردام در اﯾن زمينه گفت» :ما اﯾنجا ھـستيم تـا ھمبـستگی
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خود را با مردم اﯾران نشان دھيم و از مقامات اﯾران بخـواھيم کـه
حقوق بشر را رعاﯾت کند«.
»در لندن نيز نزدﯾک به ھزار تن در مقابل سفارت اﯾران در
لنــدن دســت بــه تظــاھرات زدنــد .ســخنرانان در اﯾــن تجمــع در
حماﯾــت از اعتراض ـات بــه نتيجــه ی انتخابــات رﯾاســت جمھــوری
صحبت کردند .در واشينگتن نيز تجمعی در مقابل دفتـر سـازمان
ملل متحد برگزار شد و سپس تجمع کننـدگان بـا راھپيمـاﯾی بـه
سمت »نشنال مال« و کنگـره ی آمرﯾکـا حرکـت کردنـد .در اﯾـن
تجمع نزدﯾک به ھفتصد نفر در»نشنال مال« حضور داشتند.
]کاش اﯾن مثال منجيـان آزادی جـرات داشـتند از ھمـه ی
زندانيان سياسی اﯾران حماﯾت کنند و برای ھمه ی آنانی که در
ھمه ی اﯾن سالھای نحس ِ نکبتی حکومت جمھـوری اسـالمی
در زندانھا و خيابانھا در تمام کشور به خاک و خون کشيده شده
انــد ،اعالميــه ی بدھنــد .کــاش »حقــوق بــشر« اﯾــن جماعــت
»حقوق بشری« اﯾن ھمه فصلی نبود![
»بــه گــزارش خبرنگــار رادﯾــو فــردا در اﯾــن مراســم جــودی
وﯾليــامز ،برنــده ی جــاﯾزه ی صــلح نوبــل ســخنرانی کــرد .او در
حاليکه در ھمبستگی با معترضان اﯾرانـی لبـاس سـبز پوشـيده
بود ،خطاب به دولتمردان اﯾران گفت که جھان نظاره گـر آنچـه در
اﯾران ميگذرد ،است .جودی وﯾليامز ھمچنـين خطـاب بـه محمـود
احمدی نـژاد گفـت» :بـه دروغگـوﯾی پاﯾـان دھيـد و بـه خواسـت
ميليونھا اﯾرانی برای رعاﯾت حقوقشان احترام بگذارﯾد!«
پـــس از جـــودی وﯾليـــامز ،جـــو اســـتورک معـــاون بخـــش
خاورميانــه ی دﯾــده بــان حقــوق بــشر نيــز ســخنرانی کــرد و
اعترافگيرﯾھای با زور را بی ارزش دانست .جو استورک سپس با
اشاره به اظھـارت جـودی وﯾليـامز دربـاره ی دروغگـوﯾی در نظـام
اسالمی گفت» :دروغ ھميـشه پاﯾـدار نخواھنـد مانـد و حقيقـت
پدﯾــدار خواھــد ش ـد «.درادامــه ی اﯾــن مراســم دارﯾــوش اقبــالی
خطاب به حاضران گفت» :باﯾد چھره ی جدﯾدی از اﯾرانيـان خـارج
از کشور نشان داد؛ چھره ای فراتر از ھـر گـروه و اﯾـدئولوژی وبـه
قولی فراجناحی!«
»ھمزمان با آغاز برنامه ی دارﯾوش ،بارش بـاران در محـل
برگزاری اﯾن مراسم شدت گرفت .با شدت گرفتن باران ،حاضران
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در اﯾـن مراسـم ھمـراه بـا دارﯾـوش ترانـه ی »دوبـاره ميـسازمت
وطــن« را بــه صــورت دســته جمعــی خواندنــد .در ســيراکيوز نيــز
گروھی از مردم اﯾن شھر روز شنبه در ھمبستگی بـا معترضـان
در اﯾران تجمـع کـرده انـد .در ھمـين زمينـه روز شـنبه شـعبه ی
ســازمان »عفــو بــينالملــل« در شــھر ســئول ،پاﯾتخــت کــره ی
جنــوبی ،در تجمعــی اعتراضــی »آزادی فــوری و بيقيــد و شــرط«
١٧٦
تمام بازداشتيھا در اﯾران را خواستار شد«.
آخر دﯾروز روز اﯾران بود .تازه دﯾشب دارﯾـوش اقبـالی ھـم
از سور زدن اکبر گنجی شکار بـود و اکبـر را تـو صـدای امرﯾکـا لـو
داد!
به به!
دﯾروز ھـم در شـيراز غوغـا بـود .پاسـدارھا اتوبـوس آورده
بودند که مردم را دستگير کنند و ببرند که »التھا« به کمک مردم
آمدند و حسابی به حساب بيـسجيھا و پاسـدارھا رسـيدند .ھـر
روز داستان جالب تر ميـشود .کـاش زنـده باشـم و ھمـه ی اﯾـن
ماجراھا را بنوﯾسم.
»امروز ھم ما بردﯾم؛ باور ندارﯾد ،بياﯾيـد تحرکـات نظـامی
اطراف صدا و سـيما و مـسجد بـالل رو ببينيـد! از صـبح اﯾنجـا پـر
١٧٧
گاردﯾه ،ھمه بياﯾيد تا بيشتر بترسند!«
ميگوﯾنــد – البتــه شــوخی ميکننــد – کــه» :در پــی عــزل
اسفندﯾار رحيم مشاﯾی از معاونـت اولـی محمـود احمـدی نـژاد،
دختــر مــشاﯾی و عــروس رئــيس جمھــوری از دادگــاه درخواســت
طالق کرد .وی درحاليکه بـه شـدت عـصبانی بـه نظـر ميرسـيد،
اعالم داشت» :من حکم حکومتی سرم نميشه و پـدرم سـرﯾعا
باﯾد به پست قبلی خـود بـازگردد «.گفتـه شـده کـه اﯾـن پـست
معاون اولـی بـرای پـدرش جـزو مھرﯾـه ی وی بـوده و بـا منتفـی
شــدن حــضور پــدرش بـر صــندلی معــاون اولــی ،وی درخواســت
طالق کرده است .شنيده ميشود که پسر محمـود احمـدی نـژاد
ھم با شنيدن اﯾن خبر به منزل پدری رفته و با کوبيدن پـای خـود
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بـه زمـين و کـشيدن مــوی ،اعتـراض خـود را بــه اﯾـن حرکـت پــدر
نشان داده و با شعار مرگ بر دﯾکتاتور ،پدرش را تھدﯾد کرده کـه
اســناد تقلــب در انتخابــات را در اختيــار رســانه ھــا قــرار خواھــد
داد ١٧٨«.آخ ...چقدر نازند اﯾن بچه ھا!
امــا »اعترافگيرﯾھــای زﯾــر شــکنجه از بازداشــت شــدگان
کودتا را حسين طائب فرمانده ی بسيج ھداﯾت ميکند .نتيجـه ی
بدست آمده از بازجوئيھای زﯾر شکنجه و اعترافگيرﯾھـا مـستقيما
توسـط او بـه علــی اصــغر ميرحجـازی منــشی مخــصوص رھبــر و
ھمچنين مجتبی خامنه ای فرزند دوم علـی خامنـه ای کـه رابـط
ستاد کودتاچيان با رھبر است ،گزارش ميشود .احمدی نژاد قرار
است بعنوان سـپاس از نقـش حـسين طائـب در کودتـا ،رھبـری
لباس شخصيھا ]اعضای ثابت بسيج[ در سرکوبی خـونين مـردم
و ھمچنين نقشی که در اعترافگيرﯾھا داشته ،او را کـه طلبـه ای
 ٤٦ســاله اســت ،بعنــوان وزﯾــر اطالعــات کابينــه ی جدﯾــدش بــه
١٧٩
مجلس معرفی کند!«
»موسوی ]ھم[ نامه ی درخواست مجوز برای پنجـشنبه
ی اﯾــن ھفتــه را بــه مناســبت گذشــت چھــل روز از آغــاز حــوادث
ناگواری که طی آن عده ای از ھموطنانمان جان خود را از دست
دادند ،ارسال کرد؛ اﯾن در حالی است که خبرگزارﯾھـای خـارجی
در ﯾک حرکت جالب ھمگی اﯾن مراسم را چھلـم نـدا آقاسـلطان
دانسته اند ،تا جاﯾی که مثال گوگل نيوز برای اﯾن خبر تصوﯾری از
ندا را انتخـاب کـرده اسـت .بـه نظـرم مھنـدس موسـوی و آقـای
کروبی در اﯾن قضيه کمی معذورﯾت داشته اند ،اما توجه و دقـت
١٨٠
نظر خبرگزارﯾھای خارجی در اﯾن زمينه جالب توجه است«...
اﯾنھا را من ننوشته ام ھا!
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ميارزد:

ﯾــو.اس .تــودی .مقالــه ی جــالبی دارد کــه بــه خوانــدنش

»نوﯾــسنده  ...ضــمن اشــاره بــه درخواســت موســوی و
کروبی برای برگزاری مراسم چھلم جانباختگان اخير به نکتـه ای
اشــاره کــرده کــه پــيش از اﯾــن نيــز در چنــد جــای دﯾگــر دﯾــده ام.
مينوﯾسد ممکن اسـت ھمچـون انقـالب پنجـاه و ھفـت برگـزاری
مراسم چھلم ندا و ساﯾر جانباختگان منجر به اﯾجـاد ﯾـک زنجيـره
از برنامه ھای مستمر شود که در انقالب  ٥٧اﯾران نقـش بـسيار
١٨١
مھمی اﯾفا کرد«.
اشــتباه ميکنيــد؛ »انقــالب«  ،٥٧بلــوای مــرده پرســتھا و
»شھيد بازان« بود؛ اما اﯾن جنبش ،جنبشی است نسبتا مدرن!
اﯾــن دﯾگــر خيلــی جالــب اســت» :انگليــسيھا »اﯾرانــی
شدن« را به معنای مبارزه برای دموکراسی بکار ميبرند … بطـور
مثال به ﯾکدﯾگر ميگوﯾنـد … اﯾرانـی شـدی؟  ..ﯾعنـی نـسبت بـه
چيــزی اعتــراض داری و بــصورت مــسالمت آميــز بــرای آن مبــارزه
ميکنــی؟ ]اﯾرانيــان[ در کمتــر از  ٢مــاه بــا شــجاعت ،اﯾثــار و از
خودگذشتيھاشان تصوﯾر ﯾک اﯾرانی را از ﯾک انسان متحجر جنگ
طلب رادﯾکال به نمادی برای مبارزه با خشونت و جھل در جھـان
١٨٢
تبدﯾل کردند«.
جالب است ،نه؟!
پنجم امردادماه  ٢٧ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و
چھارم[
ﯾک ضرب المثل قدﯾمی ميگوﯾد» :آن که با مـادر خـود زنـا
کنــد ،بــا دﯾگــران چــه ھــا کنــد!؟« حــاال بانــد حــاکم اس ـالمی بــا
»مــادرش« چــه ھــا کــه نميکنــد؛ ببينيــد» :خــانواده ی ســعيد
حجارﯾــان از چھــره ھـــای سرشــناس اصـــالح طلــب و مـــشاور
سياسی رئيس جمھوری سابق اﯾران که در بازداشت اسـت ،از
181
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وضـع ســالمتی او بـه شــدت نگــران اسـت… زﯾنــب حجارﯾــان در
گفتگو با »بی .بی .سی «.از مسئوالن خواست ھرچه زودتـر بـا
انجام معاﯾنـات دقيـق پزشـکی علـت زردی حجارﯾـان را بررسـی
کنند .خانم حجارﯾان بـه نقـل از ﯾکـی از پزشـکان سـابق سـعيد
حجارﯾان از احتمـال ابـتالی پـدرش بـه ھپاتيـت وﯾروسـی و بـروز
عوارض جانبی آن بر مغز و اعصاب او خبـر داد ...سـعيد حجارﯾـان
در سال  ١٣٧٨در حالی که ناﯾب رئيس شورای شھر تھران بـود،
در برابر ساحتمان اﯾن شورا مورد سـوء قـصد قـرار گرفـت و از آن
تارﯾخ بـه علـت آسـيب دﯾـدگی سيـستم اعـصاب مرکـزی ،دچـار
مـــشکالت حرکتـــی و گفتـــاری اســـت .او در انتخابـــات رﯾاســـت
جمھوری اخير از حاميان ميرحـسين موسـوی ،ﯾکـی از دو نـامزد
اصالح طلب بود و پس از اعالم نتاﯾج انتخابات رﯾاسـت جمھـوری
به ھمراه دھھا تن از سياستمداران اصالح طلب ،روزنامه نگـاران
و معترضان بازداشـت شـد .محمـد علـی ابطحـی ،بھـزاد نبـوی،
محـسن امـين زاده و مـصطفی تـاج زاده از دﯾگـر سياسـتمداران
اصالح طلب دستگير شده ھـستند کـه بـه ھمـراه سـاﯾر فعـاالن
سياسی و روزنامه نگاران در بازداشت ھستند.
»زﯾنـت حجارﯾـان ]ھمچنـين[ گفـت» :حجارﯾـان )ھنگـام
مالقات( مرتب اشک ميرﯾخت .نميدانم نـاراحتی را بـه چـه گونـه
ای دﯾگــر نيــز ميتــوان ابــراز کــرد ... .کلــی آدم آنجــا ھــست و
محـدودﯾت ھـم وجـود دارد .در مالقـات مـادرم متوجـه شـد رنـگ
چھره ی پدرم به زردی گرائيده و ھمچنـين ضـعف شـدﯾدی دارد.
عالئــم افــسردگی را ھــم در او دﯾــده اســت ١٨٣«...مــن واقعــا
نميفھمم اﯾنھا ،ھمين اصالحاتچيھا و توده اﯾھا و گنجيھا و ...چـه
چيــز اﯾــن حکومــت را ميخواھنــد نگــه دارنــد؟! بــاور کنيــد راســت
ميگوﯾم .اصال نميفھمم.
اﯾــن نامــه ای اســت از درونمــرز ،از بــانوﯾی بــه نــام آذر؛
ببينيــد» :ميخواســتم بگــوﯾم کــه ھنــوز جــزء شــھدا نــشده ام.
ميخندم مـثال ،امـا راسـتش را بخواھيـد خنـده نـدارد .ھروقـت از
تجمعات اﯾن روزھا برميگردم ،در حاليکه نفسم به زور باال ميآﯾـد،
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از آن ھمه گاز و دود و آتش ،و مغزم انگار کـه پختـه شـده از اﯾـن
ھمه گرما و توحش که موج ميزند در ھمه جای شھر ،بعد دوش
آب سردی و رفع عطش و بعد ھم فرﯾاد زدن سر پشت بام؛ تازه
وقتی بقيه ميخوابند ،اشک من راه ميافتد که باز سالم برگـشته
ام .نه اﯾنکه فکر کنيد مثال له له ميزنم برای شربت شھادت ،ﯾـا
اﯾنکه تنم ميخارد برای بيداد گاه اوﯾن؛ نه وﷲ .اما ،چطور بگوﯾم؟
مثال بعد از خبر »شھادت« سھراب بـود ،روز بعـدش گمـانم ،کـه
مادر گفت» :بـروﯾم سـمت خانـه شـان کـه بـه مـادرش تـسليت
بگوئيم!« رفتيم ،نشستيم پـائين سـاختمان ،جلـو خانـه شـان و
شعار دادﯾم و سرود خواندﯾم و شمع روشـن کـردﯾم ...سـر آخـر
مادرش آمد بيرون ،خواھش کرد که بـروﯾم ،چـون نگـران جانمـان
اســت .مــادر رفــت و تــسليت گفــت .مــن جــم نخــوردم .وقتــی
برميگشتيم ،مادر گفت چرا برای تسليت نيامدم؟ گفتم:
»چطور ميآمدم؟ چطور به چشمھاش نگـاه ميکـردم؟ چـه
ميگفتم اصال؟ ميگفتم :ببخشيد که سھراب رفـت و مـن ھـستم
ھنوز؟ ازمن بر نمياﯾد مادر ،اﯾن ھمه شرمندگی از توان من خارج
است «.مادر تشر زد که» :خجالت ندارد؛ مگر نشسته ای خانـه
که اﯾـن ھمـه خجالـت ميکـشی؟ مگـر روزی کـه نـدا را کـشتند،
ھمان ساعت بيشتر از صد متر فاصله نداشتی با او؟ نداشـتی؟
شانس بود  «...پرسيدم» :شانس؟ شـانس مـن ﯾـا شـانس او؟
خوش شانسی ﯾا بدشانسی؟« مادر سرش را پـائين انـداخت و
ھيچ نگفت ...روزگارمان غرﯾب است اﯾن روزھا ،خيلی غرﯾب.
»چه بگوﯾمت که چه ھا دﯾدﯾم اﯾن روزھـا؟ چطـور توضـيح
بدھم که ﯾاد گرفته اﯾـم احـساسات و افکارمـان را بخـش بخـش
کنيم اﯾن روزھا؛ که شبھا ساعت ده وقت فرﯾاد است ،کـه تمـام
خــشممان را ميرﯾــزﯾم در حنجــره ھامــان و فرﯾــاد ميــزنيم در دل
شــھر ،چــون وقــتش ھمــان آن اســت؛ کــه چطــور شــبھا اشــک
ميرﯾزﯾم برای کـسانمان و کسانـشان ،از سـر درد ،چـون وقـتش
ھمان وقت است ،که چطور ميخوانيم و ميخوانيم و ھر چيز را بـا
چه عطشی ميخوانيم که بفھميم فردا چه باﯾـد بکنـيم و چطـور،
چون رھبـری نـدارﯾم و خودمـان رھبـرﯾم .فقـط اخبـار نميخـوانيم،
رمان ،داسـتان ،نماﯾـشنامه ،تـارﯾخ و  ...ھرچـه دسـتمان برسـد
ميخــوانيم .از چکــسلواکی ميخــوانيم و از ﯾونــان و از شــيلی و از
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تــارﯾخ خودمــان ،از جنــبش دھــه ی ھفتــاد فرانــسه ميخــوانيم و
ھرچه که شاﯾد به کارمان بياﯾد.
»بعـــد ســـختترﯾن قـــسمت زنـــدگی شـــروع ميـــشود.
ميترسيم ،واقعا ميترسيم ،از فردا ميترسيم ،از فردائـی کـه باﯾـد
بــروﯾم خيابــان ،از مــرگ نميترســيم ،از کتــک خــوردن و از زخــم
برداشتن ھم ،از دو چيز ميترسيم؛ اول اﯾنکه باز چيزھائی ببينيم
که کابوس شب و روزمان بشوند و دوم از اسير شـدن ،امـا فـردا
که ميشود باز ميروﯾم باز ،و اﯾن بار نه از خشم خبری ھست ،نه
از غم و نه حتی از تحليل ﯾا ترس .در خيابان فقط باﯾد بـود ،فقـط
جـای صـبر اسـت و حـضور اسـت و آرامـش .افعـال ،اول شـخص
جمعند ،چون اﯾن روزھـا عجيـب ھمـه عـين ھـم فکـر ميکنـيم و
احساس ميکنيم .و اﯾن عجيب اسـت؛ شـادترﯾن و عجيـب تـرﯾن
بخش قضيه؛ انگـار دوبـاره فـتح کـرده باشـيم شـھرمان را بعـد از
قرنھا ،که حاال تھران بـاز شـھر مـن اسـت ،کـه مـردمش کـسان
مننــد دوبــاره ،دوبــاره شــھر ماســت ...و اﯾــن لــذتبخش اســت ،و
وقتی در شھر راه ميروم ،لبخند ميزنم بی اختيار.
»بگــذار حراميھــا دھھــا ھــزار باشــند ،مــا ميليونھــا نفــر
ھــستيم و ھمــه بــا ھــم ،اﯾنجــا شــھر ماســت و آنھــا ھــيچ چيــز
نيستند .نميدانی که اﯾن روزھا چقدر مردم بـاھم مھربـان شـده
اند؟ شده اﯾم مثل ﯾک خانواده ،ھمه کس و خـوﯾش ...ميـدانی،
نميدانم چطور پيش آمد ،نميدانم چطور شد که اﯾـن ھمـه سـال
از ھم دور افتـادﯾم و ھـر کـداممان جـدا ،در حاليکـه اﯾنقـدر ھمـه
شبيه ھم بودﯾم اﯾن ھمه سالھا ،اما ﯾـک چيـز را ميـدانم ،اﯾنکـه
دﯾگر ھيچ چيز مثل سـابق نيـست و مثـل سـابق نخواھـد شـد.
نميگوﯾم بيدار شده اﯾم که شاﯾد ھيچوقت خواب نبـوده اﯾـم اﯾـن
ھمه سال ،اما ھمدﯾگر را پيدا کرده اﯾم و بـاور کـرده اﯾـم .بـاورت
ميشود که ما قوم جدا افتاده و گم ،ھمـدﯾگر را پيـدا کـرده اﯾـم؟
پوف ،حرف زﯾاد است .اگر صد برابر اﯾـن ھـم بنوﯾـسم ،انگـار کـه
ھيچ ننوشته ام ...پس بيخيـال ...فقـط خواسـتم بگـوﯾم کـه مـن
ھنوز ھستم ،شما چطور؟«
چه بگوﯾم عزﯾزم؟ من ِ بی ھمه چيز اﯾنجـا نشـسته ام و
ميگوﯾم لنگش کن! من بی ھمه چيزم ،بيشرفم و تو عزﯾزم ،چـه
بگوﯾم؟ من ھم ھستم ،به لطف تو و به اعتبـاری کـه تـو بـه مـن
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داده ای ،اﯾنجا جای تنفسی ﯾافته ام .راستی ميـدانی کـه؛ مـن
اﯾنجا نان تو و امثال تـو را ميخـورم و پـرچم بقيـه را پـاره ميکـنم و
اصال از آن ھمه ھمدلی که تو ميگوﯾی ،در اﯾنجا خبری نيـست و
ما دارﯾم برای قدرت ،بلی برای بر شماھا حکم راندن ھمـدﯾگر را
پاره پاره ميکنيم .باور کن نازنينم ،خوبيم و خـوبتر ھـم ميـشوﯾم،
اگر بتوانيم بازھم در »شکلی« دﯾگر از شـماھا سـواری بگيـرﯾم.
بله من ھم خوبم ،خوبم ،نگران ما نباش؛ مرسی عزﯾزم!
شــشم امــرداد مــاه  ٢٨ /١٣٨٨ژوئيــه  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
چھل و پنجم[
اﯾن روزھا خيلی خبرھاسـت .ميرحـسين موسـوی گفتـه
که اگر حکومت برنگردد ،مردم آن را برميگردانند .به نظر موسوی
ماه شعبان ميتواند ماه خـوبی بـرای »جنـبش سـبز« باشـد .بـاز
ھم اﯾن اکبر گنجی سور زد و نوشت که ميخواھد حاکمان تھران
را بــه جــرم جناﯾــت عليــه بــشرﯾت بــه محاکمــه ی بــين المللــی
بکــشد .اﯾــنش بــد نيــست ،چاخانھــاﯾش بــرای حفــظ حکومــت
اســالمی بــد اســت کــه ميخواھــد انقــالب اســالمی و حکومــت
اسالمی را حفظ کند ،منتھا چون تا حاال اﯾن خامنه ای خرابکاری
کرده ،با موسوی ميخواھـد سـبزش کنـد .سـبزی فروشـی ھـم
سيستمی دارد وﷲ!
صانعی ھم گفته است کـه قتـل و شـکنجه ی زنـدانيان،
گناه دارد ،آن ھم کبيره! تازه گفته است که پس فردا پنجـشنبه
در چھلم ندا آقا سلطان شرکت ميکند» .پيک نـت« لعنتـی تـوده
ای ھم ھمچنان پستانش را به تنور آﯾات عظام چسبانده کـه بـه
دﯾدار منتظری رفته اند ،تا البد جلو اﯾن فجاﯾع را بگيرند.
ای ميلھاﯾی ميرسد که در تمـام شـھرھا مراسـم چھلـم
نــدا آقاســلطان برگــزار خواھــد شــد .فعــال ھمــه جــا صــحبت از
حرفھـای تــازه ی ميرحــسين موسـوی اســت و تــرميم کابينــه ی
احمدی نژاد و تغيير وزﯾران ارشاد و اطالعات .ھرکسی ھم دليل
خودش را دارد .حال اﯾن بابا حجارﯾان ھم خوب نيست و من دلـم
براﯾش ميسوزد ،ھمانطور که صدام حـسين را کـه کـشتند ،دلـم
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بـراﯾش سـوخت .البـد بعـدھا وقتـی اﯾـن خامنـه ای را ﯾـا ھمــين
احمدی نژاد ﯾا آن قاضـی سـعيد مرتـضوی را اعـدام کردنـد ،دلـم
برای اﯾنھا ھم خواھد سوخت .چـه ميـدانم؟ آدم وقتـی بـا حکـم
اعــدام مخــالف باشــد ،اﯾنطــوری ميــشود کــه دلــش حتــی بــرای
آدمکشھا و ﯾاران آدمکشھا ھنگام اعدام و ﯾا شـکنجه شدنـشان
]مثل اﯾن بابا حجارﯾان[ ميسوزد.
راستش اﯾن روزھا جنبش چند سـره شـده اسـت؛ ولـی
ھيچکدامشان جدی نيستند .جدی ترﯾنـشان ھمـان ميرحـسين
موسوی است که در درون است و مردم ِ عبور کرده از او ،پس از
اﯾن ھمه جناﯾت حاکمان جمھوری اسـالمی دﯾگـر زﯾـاد ھـم تـره
براﯾش خرد نميکنند .در برونمـرز فعـال ﯾکـی اکبـر گنجـی اسـت،
ﯾکــی عليرضــا نــوری زاده ،ﯾکــی محــسن ســازگارا ،ﯾکــی ھــم
محسن مخملباف؛ ھمه ھـم از ﯾـک جنـاح درون حکـومتی .تنھـا
سـری کـه بيــرون از نظـام اســت ،شـاھزاده رضــا پھلـوی اســت.
بيخــود کــه نيــست اﯾنھــا در برابــر شــاھزاده و در واقــع در برابــر
خواســت ملــت بــرای دگرگــونی اساســی و واژگــونی حکومــت
اسالمی اﯾستاده اند!
اﯾن بچه ھای داخل در ای ميلی با عنوان »حکومت کودتا
را تا زمستان  ٨٨سرنگون ميکنيم «.نوشته اند که:
»در ادامه ی برنامـه ی حـذف خامنـه ای بـا عـزل وزﯾـران
اطالعات و فرھنگ ،پس از اختالف شدﯾد احمدی نژاد )سـپاه( و
سيد علی خامنه ای بر سر عزل مشاﯾی با اخراج محـسنی اژه
ای و صفار ھرندی ،جنگ قدرت وارد فضای تازه ای شـد .گفتنـی
است که اﯾن دو وزﯾر اطالعات و فرھنگ ،چھار سال پيش با نظـر
مستقيم خامنه ای انتخاب شده انـد و اژه ای تنھـا آخونـد دولـت
بود .فعاالن سياسی ،ابقای مشاﯾی در دولت را با سمت رئيس
دفتر و مشاور ،دھن کجی احمدی نژاد بـه رھبـر ميداننـد و عـزل
اﯾن دو نفر را نوعی انتقام گيری از رھبر و تخرﯾب او...
»اﯾن در حالی است که ھنـوز حکـم احمـدی نـژاد تنفيـذ
نشده است .در حاليکه فقط چند روز به آغاز کار دولـت »کودتـا«
مانده ،احمدی نژاد دو وزﯾـر اطالعـات و ارشـاد را عـزل کـرده ،تـا
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نشان دھد که جنگ قدرت در ميان سپاه و خامنه ای آغاز شـده
است....
»ظــرف  ١٠روز  ٤ھواپيمــا در مــسيرھای اﯾــروان ،اھــواز،
مشھد و اروميه دچـار سـانحه شـدند و ﯾـک قطـار نيـز در قـزوﯾن
سانحه دﯾد .احمدی نژاد ھم به ھيچ وجه حرفی در مورد عزل و
اخراج اﯾن وزﯾران بی لياقت نگفتـه اسـت .جنـبش سـبز ھـم روز
ھشتم مرداد ماه امـسال مراسـم سـالگرد چھلـم شـھداﯾش را
برگزار ميکند .قرار است مراسم در خيابان اميرآبـاد برگـزار شـود.
چھاردھم مرداد ھم روز تحليف احمدی نژاد ﯾا روز سـقوط دولـت
است ،در حاليکه ھنـوز روز مراسـم رسـمی تنفيـذ احمـدی نـژاد
اعـالم نـشده ،امــا گفتـه ميــشود کـه  ١٤مـرداد قــرار اسـت اﯾــن
تحليف صورت گيرد .براساس اﯾـن خبـر ھـواداران آزادی و جنـبش
سبز قصد دارند چھارشنبه  ١٤مرداد ،تجمعـی ميليـونی در برابـر
ساختمان مجلس داشته باشند .به زودی مـسيرھای تظـاھرات
١٨٤
به سمت مجلس برای روز چھاردھم مرداد اعالم ميشود«.
در ضمن چھاردھم مرداد سـالگرد انقـالب مـشروطه ھـم
ھــست .پدرســوخته ھــا چــه روزھــاﯾی را بــرای کثافتکارﯾھاشــان
درنظر ميگيرند؟!
دو/سه نفر دﯾگر از اﯾن بچه ھا را زﯾر شکنجه کشته انـد.
پدر روح االمينی از ترس و ﯾا اﯾن که خودش از حکومتيـان اسـت،
مراسم ختم پسرش را کنسل کرد .زندانبانان گفتـه انـد کـه روح
االمينی وقتی دستگير شد ،مننژﯾت داشت .البتـه از آثـار شـدﯾد
شــکنجه روی بــدن اﯾــن بچ ـه گــزارش شــده ،مخــصوصا اﯾــن کــه
دھانش را خرد کـرده بودنـد .فعـال ادبيـات ھـم محـدود شـده بـه
نوشته ھاﯾی در سوگ اﯾن بچه ھا که گاه جالب است ،امـا مـن
روضــه خــوانی بلــد نيــستم .بيــشتر اﯾــن نوشــته ھــا ھــم آبکــی
ھستند ،چون با عجله نوشـته ميـشوند و بـا اﯾـن کـه ميخواھنـد
درد را نشان دھند ،ولـی بـه نـوعی بنـدتنبانی ھـستند و ھمـان
موﯾه ھای زنھای سنتی را کـه حرفـه شـان موﯾـه کـردن و مـوی
کنــــــدن بــــــر ســــــر قبرھاســــــت ،را تــــــداعی ميکننــــــد.
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ھييييييييييييييييييييييييييييــه ھيييييييييييييييييييييييــه ...آنھــم از
ته جگر .ببينيم چه ميشود؟!
»به دنبـال درخواسـت کروبـی و موسـوی بـرای درﯾافـت
مجوز برگزاری مراسم ﯾادبود کشته شدگان حـوادث اخيـر ،دﯾـروز
اعالم شد که معترضان به نتاﯾج انتخابات روز پنجشنبه با اجتماع
در مصالی بزرگ شھر تھران ،نـسبت بـه شـھدای جنـبش سـبز
ادای احترام خواھند کرد .موسوی و کروبی اﯾن درخواست را در
نامه ای به وزﯾر کـشور مطـرح کـرده انـد ١٨٥«.البتـه ھنـوز مجـوز
صادر نشده ،فقط اﯾنھا درخواست صدور مجوز کرده اند.
دارﯾوش اقبالی ھم نوشته اسـت کـه» :اخيـرا در سـاﯾت
فارسی »بی .بی .سی «.مطلبی منتشر شده کـه در بخـشی
از آن  -به نادرست  -به حماﯾت مـن از برنامـه ی اعتـصاب غـذای
آقای گنجی در مقابل سازمان ملل اشاره شده اسـت .بـا توجـه
به سابقه ی »بی .بی .سی «.انتشار اﯾن خبـر ،بـدون تاﯾيـد از
سوی منبعی موثق ،باعث تعجب من شد .لذا از شما ميخواھم
نسبت به تصحيح آن و درج توضيحات ذﯾل اقدام نماﯾيد:
»در طی تماسھاﯾی که آقای گنجی و ھمکاران اﯾشان با
من داشتند ،برای شرکت در اﯾن برنامه از مـن دعـوت کردنـد .بـا
توجه به اﯾنکه از افـراد و گروھھـای خاصـی بـه صـورت انحـصاری
برای شرکت در برنامه ی اعتصاب غذای آقای گنجـی دعـوت بـه
عمل آمده ،من به اﯾن اصل اشاره کردم کـه بـه حرکتھـای جمـع
گراﯾانــه ،دموکراتيــک و در راســتای حقــوق بــشر معتقــدم و نــه
حرکتھای انحصارگراﯾانه و متکی بـه فـرد؛ چـرا کـه عميقـا و قلبـا
اﯾنگونه برخوردھای فردی را الگوی مناسـبی در جھـت پيـشرفت
١٨٦
منافع ميھنم نميدانم«.
داســتان ،ھمــان ســور زدن ھميــشگی اﯾــن اکبــر گنجــی
است که ھـم ميخواھـد حکومـت اسـالمی را نگـه دارد و ھـم از
مخالفين کليت اﯾن حکومت به عنوان ابزار استفاده کنـد .ھمـين.
خيلی خنده دار است .ﯾکی ﯾکی نامه ھـای فـداﯾت شـوم بـرای
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آدمھای معروف مينوﯾسند ،مثال بـرای گوگـوش شـاه مـاھی آواز
اﯾــران ،و گولــشان ميزننــد و بعــد ھــم منوﯾــات خودشــان را پــيش
ميبرند .واقعا اﯾن اکبر گنجـی بـا اﯾـن اسـتعدادش چـرا ھيچکـاره
است؟!
خبــر دﯾگــر اﯾــن کــه در دانمــارک اﯾرانيھــا پــرچم شــاخدار
١٨٧
جمھوری اسالمی را در سفارت اشغالی پائين کشيدند.
بــدون شــرح اﯾــن کــه» :ســھراب ســليمانی مــدﯾر کــل
شکنجه گاھھای استان تھران بـه اﯾـسنا گفتـه کـه محـسن روح
االمينــی و محمــد کــامرانی بــر اثــر بيمــاری مننژﯾــت کــه پــيش از
انتقال به زندان به آن مبتال بودند ،جـان باختـه انـد .او گفتـه کـه
روح االمينی و محمد کامرانی جزو ﯾـک مجموعـه بودنـد کـه باﯾـد
تحوﯾل اوﯾن ميـشدند .روح االمينـی در مـسير زنـدان و در خـودرو
اعــزام حــالش بــد شــد و توســط عوامــل و نيروھــای امنيتــی بــه
بيمارستان منتقل شد .آقای کامرانی دو ﯾـا سـه سـاعت بعـد از
روح االمينی در زندان حـالش بـه ھـم خـورد .او در مـورد اخبـاری
مبنی بـر شـکنجه شـدن آنـان گفـت» :اﯾـن حرفھـا را افـراد ضـد
انقالب ،معاند و مخالف ميزنند«.
»سليمانی در مورد تزرﯾق ماده ای به بازداشت شـدگان
ھنگــام بــازجوﯾی کــه عــوارض مغــزی و قلبــی دارد ،و ھمچنــين
شکنجه و سلول انفرادی پاسخ داد کـه اﯾـن حرفھـا را افـراد ضـد
انقالب ،معاند و مخالف ميزنند و حداقل در جاﯾی که من مسئول
ھستم ،چنين چيزی امکان ندارد و ھيچگونـه رفتـار خـالف شـان
اداری ،انسانی و اخالقی ،تحت ھيچ شراﯾطی انجام نميـشود و
من بعيد ميدانم کسی ادعا کند که فردی در مجموعـه ی زنـدان
مــورد ضــرب و شــتم قــرار گرفتــه باشــد و اتاقھــای مــا ســوئيت
ھستند ]فھميدﯾد سوئيت دوبلکس با تمـام امکانـات[ و انفـرادی
١٨٨
وجود ندارد«...
]ھاھاھا[ کثافتھا خجالت نميکشند!
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در مورد مبارزه ی اﯾن روزھای اﯾرانيان ،خبرنگـاری از قـول
ﯾک معلم امرﯾکاﯾی نوشت» :واژه ی تبدﯾل شدن اسـم بـه فعـل
را من بار اول از زبان آگاه مرد ھمه ی دورانھا ،باک مينستر فولر
شنيدم در کتابی از او به نام ]] [I seem to be a verbانگـار مـن
ﯾک فعل ھستم[ که در سال  ١٩٧٣منتشر شد .اما تا اﯾن زمـان
و تــا وقتــی کــه نوشــته ی کوتــاھی را از معلمــی در نيوﯾــورک
نخوانده بودم ،اﯾن مفھوم را چنين آشکار احـساس نکـرده بـودم.
اﯾن معلم دبيرستان در روزنامه ی  Huffing Postتوضـيح داد کـه
چگونه واژه ای عاميانه و من درآوردی مثل » Going Iranianبـراه
اﯾرانی رفتن« با باری مثبت در فرھنگ عاميانه ی مردم آمرﯾکا جا
باز ميکند .اﯾن معلم آمرﯾکائی نوشت» :اخيـراً ﯾکـی از شـاگردان
مدرســه در مقابــل نــاظم مدرســه کــه ھمــه ی شــاگردان از او
شدﯾداً حساب ميبرنـد ،اﯾـستاد؛ کـاری کـه تقرﯾبـاً ھرگـز سـابقه
نداشــت .ﯾکــی دﯾگــر از شــاگردھا گفــت بيائيــد باھــاش اﯾرانــی
بشيم؛ منظـورش سـازمان دادن اعتـراض بـود عليـه نظـامی کـه
حرف حساب به گوشش نميرفت.
»از آن به بعد اﯾن شاگردان از کلمه ی »اﯾران« به عنـوان
ﯾک فعـل بـرای ھـر تغييـری کـه خواسـتارش ھـستند ،اسـتفاده
ميکنند و اﯾران از حالت اسـم بـه فعـل تغييـر پيـدا کـرده و »فعـل
اﯾران« ﯾعنی در مقابل قدرت حاکم اﯾستادن .اﯾـن معلـم گفـت در
حاليکه من کمتر توانسته ام توجه شاگرد مدرسه ھا را به آنچـه
در دنيا ميگـذرد ،جلـب کـنم ،اﯾـن برداشـت و روﯾکـرد آنھـا از نـام
»اﯾران« بـراﯾم در حکـم جـاﯾزه ی بزرگـی بـود...حتـی آن شـاگرد
مدرسه ھائی که کمترﯾن ميزان آگاھی از اخبار دنيـا را دارنـد ،از
واژه ی »اﯾرانيــان« بــه جــای »تھــور و شــجاعت« در جمالتــشان
١٨٩
استفاده ميکنند«.
محسن کردی نوشته است که» :اگر خاتمی کنار نزده و
موسـوی بجـای او کاندﯾـد نـشده بـود ،امـروز وضـعيت اﯾـن نبـود.
خاتمی »مرد« اﯾـن کـار نبـود و چـه بـسا نميخواسـت باشـد .در
گذشته ھم که رئيس جمھوری بود ،بـا ﯾکـی دو تـشر ﯾـا فرمـان
رھبر دست و پا را جمع ميکـرد .قـضيه ی موسـوی ھـم پـيش از
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اﯾنکـه مـساله ی عقيـده داشـتن و احتـرام گذاشـتن بـه آزادی و
استقالل فـردی و رای مـردم و اﯾـن حرفھـا باشـد ،مـساله لـج و
لجبازی و ﯾکدندگی است .خيلی بـراﯾش گـران بـود کـه راﯾـش را
اﯾنطور زدند و برای ھمين ھم با رژﯾم درافتاد ،اگر نه کـه در تمـام
اﯾن سالھا مگر رژﯾم ھمين کارھا را نميکرد؟ چرا حتی ﯾکبـار ھـم
صدای اعتراضش در نيامد؟ قاعدتا موسوی که جزو اﯾـن دسـتگاه
است ،ميباﯾد دﯾگر حداکثر پس از نماز جمعـه ی خامنـه ای مثـل
محسن رضاﯾی ميگفت سمعا و طاعتا و سر و صداﯾش ميخوابيد
و تــازه بــه دســتبوس رھبــر نيــز ميــشتافت .امــا چــه شــد؟ چــرا
موسـوی اﯾنچنـين غيرمنطقـی عمـل ميکنـد؟ »غيـر منطقـی« از
نگاه ﯾک عـضو دسـتگاه کـه سـی سـال وفـادار بـوده و نـه سـال
باالترﯾن مقام اجراﯾی کشور را داشته و در ھيچ صـورت نميتوانـد
دامن خـود را از سـابقه ی سـی سـاله ی اﯾـن رژﯾـم پـاک کنـد.
آنچــه کــه نگــاه مــردم اﯾــران را بــه او ،کروبــی و حتــی تــا حــدی
رفسنجانی عوض کرده ،مواضع اخير اﯾنان اسـت ١٩٠«.مـن البتـه
اﯾن نگرش را قبول نـدارم ،ولـی خـب ،آوردمـش تـا خوشـبينان را
کمی نوازش کنم .از دﯾدگاه من ھمه ی اﯾن دست و پـا زدنھـای
موسوی و کروبی برای حفظ نظام اسالمی اسـت و اﯾنھـا ھمـه
شان رفتار خامنـه ای و احمـدی نـژاد را بـه ضـرر تـداوم حکومـت
اسالمی ارزﯾابی ميکننـد .آﯾنـده نـشان خواھـد داد کـه کـداميک
درست ميگوﯾيم .اکبر گنجـی امـا دقيقـا ھمـين پـروژه ی »حفـظ
نظــام« را در کلــه اش دارد و ميخواھــد حکومــت اســالمی بــدون
خامنه ای راه بياندازد و خودش بشود ھمه کاره ی اﯾـن حکومـت
استرليزه شده ﯾا ﯾک کاره اش .بيخـود نيـست کـه اﯾـن ھمـه بـا
پرچم شير و خورشيد نشان اﯾرانمان سر ستيز دارد .ھمه ی ادا
و اطوارھاﯾش ھم کمدی و سـينماﯾی ھـستند .بيخـود نبـود کـه
ھمان اولی که پس از باصطالح دوﯾست روز اعتصاب غذا ]سل و
مل و گنده[ از زندان آزاد شد ،فـورا رفـت روسـيه و جـاﯾزه اش را
گرفــت .ای داد روســيه ،روســيه ،روســيه ،بعــد ھــم دوﯾــد رفــت
ھاليوود به زنھای مکـش مـرگ مـای آنجـا »دموکراسـی دﯾنـی«
اش را ﯾاد بدھد ،ﯾادتان نيست؟
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»سيدعلی خامنه ای ]ھم[ روز گذشته دستور تعطيلـی
ﯾکی از شکنجه گاھھا را پس از عيان شدن صادر کرد ،تا ﯾکی از
آثار جناﯾات خود را از بين ببرد .ھيئت تحقيق و کميسيونھای زﯾـر
نظر خامنه ای ،ھمانند قتـل زھـرا کـاظمی و سـاﯾر جانباختگـان،
برای فرﯾب و پنھان کردن و شانه خالی کردن از جناﯾتھای خامنه
١٩١
ای است«.
اﯾن ھم خوش آمـد گـوﯾی کارکنـان ھواپيمـاﯾی جمھـوری
اســالمی پــس از ســوار شــدن بــه ھواپيماھــای توپولــف؛ خيلــی
خوشمزه است ،باور کنيد» :با درود به روان پاك بنيانگذار انقـالب
اسالمی و مقام معظم رھبری و رئـيس جمھـوری شـبتاب ،ورود
شما را به ھواپيمای توپولوف جمھوری اسالمی اﯾـران خوشـامد
ميگوﯾم و براﯾتان سفر خوشی را آرزو ميكنم .اگر در ھوای داخـل
كابين اختاللی پيش آمد ،سربند مخصوصی از بـاالی سـرتان بـه
پاﯾين ميافتـد كـه روی آن نوشـته شـده »فـدای رھبـر« فـورا آنـرا
برداشته و بسيجی وار آنرا دور سر خود ببندﯾد و ﯾاحسين گوﯾـان
از دربھای اضطراری ﯾعنی دو درب در جلو ،دو درب درعقـب و ﯾـك
درب در وسط ھواپيما به بيرون پرت شوﯾد .توجـه داشـته باشـيد
كه در ھمه حال حجاب اسالمی را رعاﯾت كنيـد ،حتـی در موقـع
پرت شدن از ھواپيما ١٩٢«...بعد ھم به خيل »شھدا« بپيوندﯾـد؛
آنھم شھدای توپولوف!»ساﯾت انـصار نيـوز ارگـان اطـالع رسـانی
انصار حزب ﷲ ھم در تحليلی بيسابقه به احمدی نـژاد و خامنـه
ای ھشدار داده و نوشته که آﯾا رفتار اﯾـن روزھـای احمـدی نـژاد
مانند »تسو« نيست که پس از به قدرت رسيدن ،مخالفـان خـود
را بــه قتــل رســاند و از ســر راه بــرداشــت؟!  ...آﯾــا احمــدی نــژاد
مطمئن است رأی اﯾشان توسط ولی فقيـه تنفيـذ خواھـد شـد؟
آﯾا انتصابھای پيش از تنفيذ و تحليف ،در عين بدعت ،دھن کجی
به ارکانی از نظام ھمچون رھبری و مجلس نيست؟«
دﯾگر اﯾن که نوشته اند» :مجموعه ای از لباس شخصيھا
و فرمانــــدھان و ھمکــــاران آنھــــا در دســــتگاھھای نظــــامی و
غيرنظــامی ،منــافع مــادی و »اخ ـروی«شــان در ادامــه ی حيــات
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جمھوری اسالمی است .اﯾنھا در زندان کھرﯾزک بچه ھای مـردم
را لت و پار ميکنند؛ آنقدر لت و پار کردنـد کـه سـيد علـی خامنـه
ای نيز ترسـيد و دسـتور بـستن اﯾـن بازداشـتگاه را بـه بھانـه ی
استاندارد نبودن زندان داده اسـت...انـصار حـزب ﷲ ميداننـد کـه
آنقدر نابکاری کرده اند کـه ملـت ھرچقـدر ھـم بخـشنده باشـد،
ممکن است اﯾنھا را نبخشد .ساواکيھا که اﯾنقـدر جناﯾـت نکـرده
بودند ،وقتی بـه دسـت مـردم افتادنـد تکـه تکـه شـدند ،وای بـه
اﯾنھا .از ھمين روست کـه اﯾنھـا بـرای حفـظ جانـشان ميجنگنـد.
دھان بچه ی مردم را خـرد ميکننـد ،تـا جنـبش سـرکوب شـود و
اﯾنھا اسير دست مردم انقالبی ﯾـا دادگاھھـای انقالبـی نـشوند.
ترس اﯾنھا از اﯾـن اسـت .خامنـه ای ھـم تـا زمـانی خامنـه ای و
رھبر و عزﯾز است که بتواند مقتدرانه اگر شده اﯾران را فدا کنـد و
١٩٣
مردمانش را ھزار ھزار بکشد ،تا از حيات اﯾنھا دفاع کند«...
برای ھمين ميگوﯾند که بدستور رھبـری ،زنـدان کھرﯾـزک
بــدليل غيراســتاندارد بــودن ِ نحــوه ی کــشتن زنــدانيان تعطيــل
١٩٤
شد«.
»ميگوﯾند کـه کھرﯾـزک زنـدان نبـوده ،بلکـه مرکـز آمـوزش
عربھای لبنانی و منطقه بوده که به آنھا در کھرﯾزک آموزش تـرور
داده ميــشده اســت .کھرﯾــزک پيــشتر مرکــز نگھــداری اســرای
عراقــی بــود .در جرﯾانــات اخيــر وقتــی عربھــا جوانھــا را دســتگير
ميکردنــد ،بــه اﯾنجــا ميآوردنــد و تــا حــد مــرگ شــکنجه ميدادنــد
]ميدھنــد؟[ کھرﯾــزک براســاس تاﯾيــد پزشــکان ،بارھــا آلــوده بــه
»مننژﯾت« اعالم شده .جوانھا در اصل در اوﯾن جان نباختند ،آنھـا
در کھرﯾزک بودند .نزدﯾکان محسن رضاﯾی ھم به وی اطالع داده
اند کـه روح االمينـی و کـسان دﯾگـر بدسـت عربھـای ترورﯾـست
شکنجه شده اند .ھمـين عربھـای حـزب ﷲ پـسر رئـيس سـتاد
انتخابـــاتی محـــسن رضـــاﯾی را ھـــم کـــشته انـــد ،چـــون او را
نميشناختند.
»عربھا ]حزب ﷲ[ مانند گرگ گرسنه با تبـر و دشـنه بـه
مــردم حملــه ور ميــشدند و ميــشوند .جالــب اﯾــن کــه مــاموران
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آدمکش ھم از اﯾنھا ترسـيده انـد و حاضـر نيـستند در اﯾـن محـل
بمانند؛ زﯾرا طبـق اطالعـات موثـق ،چنـد عـرب لبنـانی ھـم خـود
آلوده به مننژﯾت شده اند و به گفته ی ﯾکـی از پاسـدارھا ،ﯾکـی
از آنھا بر اثر آلودگی بدرک واصل شده«.
منبع خبر ھم ﯾک »پاسدار وطنپرست ضـد والﯾـت فقيـه«
نوشته شده ،خالصه جونم واسه تون بگه ،خـر تـو خـر عجيبـی
است مملکت در دست اﯾن جماعت آخوند و حکومت اسالمی و
چند تا نقطه ،راستی سی و ﯾکسال است رسم شده کـه بچـه
ھــا در ھمــه ی برنامــه ھــا و ھمــه جــا و بــه ھــر بھانــه ای کتــک
١٩٥
بخورند ،خب کتک خوردن که دﯾگر مجوز نميخواھد؟«
اما بعد از اﯾن که احمدی نـژاد محـسنی اژه ای را از سـر
وزارت اطالعـــات و امنيـــت حکومـــت اســـالمی کنـــار گذاشـــت،
دوﯾــست نماﯾنــده ی مجلــس شــورای اســالمی از او قــدردانی
کردند] .وا!![
خبر دﯾگر اﯾـن کـه ارتـش عـراق ھمـين امـروز بـه قرارگـاه
اشرف حملـه کـرد .مـرﯾم رجـوی ھـم بالفاصـله افاضـه کـرد کـه
مجاھدﯾن خلق ميخواھند به بروند اﯾران! واقعا چه دنيای کثيفـی
است اﯾن دنيای وابستگی و نوکری و وطنفروشی و ضد مـردم و
منافع عاليه شـان حرکـت کـردن .خيلـی وحـشتناک اسـت .اﯾـن
رھبران بی ھمه چيز دررفته انـد و اﯾـن بـدبختھا را آنجـا گذاشـته
اند.
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ھفتم امردادماه  ٢٩ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھـل
و پنجم[
ﯾک زندانی زن »خبـر داده کـه در مـدت بازداشـت ،بارھـا
مورد ضرب و شتم ماموران مرد قرار گرفته اسـت .بازجوھـا مرتبـا
با الفـاظ رکيـک و ناسـزا بـه تـوھين و تحقيـر وی ميپرداختـه انـد،
حتی مإموران مرد موھای او را ميکـشيده انـد و دائمـا بـا تمـاس
بدنی ،او را مورد آزار قرار ميداده اند ،تا اعتراف کند که با برخـی
چھــره ھــای سياســی ،رابطــه ی نامــشروع داشــته اســت .اﯾــن
گزارش حـاکی اسـت کـه اﯾـن زن زنـدانی پـيش از آزادی مجبـور
شــده نوشــته ای را امــضا کنــد کــه در زنــدان بــا وی ھيچگونــه
بدرفتاری نشده و حتی ھفته ای دو بار در زندان چلوکباب خورده
است!
»گزارش دﯾگری ...حاکی است که بـه محـض انتقـال وی
به پاسگاه کالنتری و در ابتـدای ورود بـه اﯾـن پاسـگاه ،او و دﯾگـر
بازداشت شدگان به شدت کتک خورده اند .او ھمچنـين ﯾکـی از
شکنجه ھای تحقيرآميز صورت گرفته را اﯾـن گونـه توصـيف کـرده
کــه» :بازداشــتيھا را کــف توالــت پاســگاه ميخواباندنــد ،ســربازی
پاﯾش را پشت گردنشان ميگذاشت و آنھا را مجبور بـه ليـسيدن
توالــت ميکــرد «.وی ھمچنــين فــاش کــرد کــه در ﯾــک مــورد کــه
سربازی از اﯾن کار امتناع کرد ،مورد ضرب و شـتم مـافوقش قـرار
گرفت و سپس او ھم بازداشـت شـد .اﯾـن زنـدانی زن در عـين
حال خبـر داد کـه از ھمـان روزھـای نخـست ،در حـين کتـک زدن
بازداشــتيھا ،مرتبــا در پاســگاه فحــشھای رکيــک بــه ھاشــمی و
خاتمی و موسوی ميداده اند] .اﯾن دﯾگه خيلی بامزه است[
دﯾگر اﯾن کـه اﯾـن خبـر پـس از »شـھادت« فرزنـد ﯾکـی از
مسئوالن دولـت نھـم بـه رسـانه ھـا درز کـرده ،کـه آن ھـم خبـر
ابـتالی احتمـالی برخـی بازداشـت شـدگان بـه بيمـاری مننژﯾـت
است .ابتدا سردار عالﯾی در ﯾادداشت خـود فـاش کـرد کـه وزﯾـر
بھداشت از توزﯾع گسترده و البته دﯾرھنگـام واکـسن مننژﯾـت در
زندانھا و بازداشتگاھھا خبر داد ،سپس مدﯾرکل زندانھای قوه ی
قــضاﯾيه تاﯾيــد کــرد کــه تنھــا در اوﯾــن بــه  ۴٠٠٠زنــدانی واکــسن
مننژﯾـت تزرﯾـق شـد و دسـت آخـر سـخنگوی کميـسيون امنيـت
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ملی خبر داد کـه سـعيد مرتـضوی در جلـسه ی اﯾـن کميـسيون
ادعا کرد که محمد کامرانی و محسن روح االمينی به علت ابـتال
به بيماری مننژﯾت درگذشته اند .پزشک متخصصی که نخواست
نامش فاش شود ،در گفت و گو با »مـوج سـبز آزادی« از رسـانه
ھـا و نماﯾنـدگان مجلـس خواسـت کـه وزﯾـر بھداشـت در صـورت
صحت اﯾن ادعا ،نوع مننژﯾـت اﯾـن دو زنـدانی را اعـالم کننـد .وی
ھـشدار داد کـه اگـر مننژﯾـت اﯾـن دو »شـھيد« ]از اﯾـن کلمـه ی
زشــت بيــزارم[ از نــوع  Meningococcalباشــد ،خطــر بزرگــی
دســتگير شــدگان و حتــی مــردم را تھدﯾــد ميکنــد و باﯾــد ســرﯾعا
نسبت به واکسينه کردن مردم و توزﯾع داروھـای آنتـی بيوتيـک و
پيشگيری ) (Prophylaxisاقدام شود.
»در گزارش دﯾگری...تصرﯾح شـده جـوانی کـه بـه تـازگی
آزاد شده و جرم وی بازگشت از لندن بود ،از لحاظ روحـی چنـان
وضعيت اسفناکی دارد که برای جلوگيری از خودکـشی ،او را در
منـزل بـه تخـت بـسته انـد .امـا تکـان دھنـده تـرﯾن گزارشـھا بــه
بازداشــتگاه غيرقــانونی کھرﯾــزک اختــصاص دارد کــه براســاس
گزارشھای موثق و متعدد ،تحت نظـارت مـستقيم سـردار رادان،
قائم مقام فرمانده ی نيروی انتظامی کل کشور اداره ميشود...
»در ﯾک سـوله ی  ٢٠٠متـری بـدون وجـود دسـتگاھھای
تھوﯾه ی ھوا ،چندﯾن معتاد کراکی که اميدی به زنده ماندنـشان
نيست و بدنھاشان کرم گذاشته ،دراز به دراز روی زمين افتـاده
اند .در کنار آنھا بازداشت شدگان نگھـداری ميـشوند .بازداشـت
شده ھا حدود  ١٠٠نفرنـد کـه بـه اﯾـن محـيط غيربھداشـتی بـا
ھوای نامطبوع منتقل شده اند .آنھا صـف ميکـشند تـا بتواننـد از
زﯾر در ،ولو برای دقيقه ای از ھـوای بيـرون تـنفس کننـد .ھـر روز
صبح سردار رادان به اﯾن محل سرکـشی ميکنـد و خـود شخـصا
ھـر روز چنــد نفــر از بازداشـت شــدگان را مـورد ضــرب و شــتم و
شــکنجه قــرار ميدھــد .بھتــرﯾن ابــزار شــکنجه در دســت رادان،
شلنگ است.
»وقتی صبح ھر روز صدای ھليکوپتر میآﯾد ،بچـه ھـا بـه
خود ميلرزند و ميفھمند که رادان آمده است .ﯾکی از بازداشـتيھا
در اثر برخورد باتوم به سرش ،کم کم بيناﯾی اش از دسـت داده،
ولی با وجود اطالع شکنجه گران کھرﯾزک از وضـعيت وی ،او را از
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اﯾــن محــل غيربھداشــتی خــارج نکردنــد .دو روز قبــل از آزادی،
بازداشت شده ھا به اوﯾن منتقـل ميـشوند و فـردی کـه بينـاﯾی
خود را از دسـت داده بـود ،در اتوبوسـی کـه بـه سـمت اوﯾـن در
حرکت بـود ،بـر روی پـای ﯾکـی دﯾگـر از بازداشـت شـدگان جـان
ميسپارد .از دﯾگر شکنجه ھـا در کھرﯾـزک آن اسـت کـه بـدنھا را
خيس ميکنند و بعد با شلنگ و سيم ،آنھا را کتک ميزنند ،تـا درد
تا عمق جان آنھا نفوذ کند ١٩٦«.چه بگوﯾم؟!
»حاکمان کنونی اﯾران که معتقدند اسالم ناب و راسـتين
را در کشور ما برپا کرده اند و حتی اﯾران را آزادترﯾن کشور جھـان
ميداننــد ،آزادﯾخواھــان اﯾرانــی را در چنــين مکانھــاﯾی شــکنجه و
وادار به اعتراف ميکنند .ھمه ی اﯾن بازداشتگاھھای مخفـی زﯾـر
نظر ارگانھای مختلف نظامی و انتظـامی و اطالعـاتی ھـستند و
رﯾاست کل نيروھای انتظامی نيز با خامنه ای اسـت .خامنـه ای
دﯾروز پس از رسواﯾی بازداشتگاه کھرﯾزک و بعد از اﯾن که کميتـه
ای از مجلـــس ،قـــصد دﯾـــدار از اﯾـــن بازداشـــتگاه را داشـــت،
سراسيمه دستور بستن آن را صـادر کـرد .چنـد سـاعت بعـد بـه
نماﯾندگان مجلس گفته شد از آنجا که بازداشتگاه کھرﯾزک بـرای
ھميشه بسته شده ،دﯾدار از آن دﯾگر لزومی ندارد! تعداد زﯾـادی
بازداشتگاه مخفی زﯾر نظر مستقيم ﯾا غيرمستقيم دفتر رھبـری
مشغول شکنجه ی مردم ھستند .اﯾنھا فقط چند نمونه ھـستند
و به آنھا تعداد بسياری بازداشتگاھھای دﯾگر را که در ساﯾر نقاط
١٩٧
کشور و شھرستانھا ھستند ،اضافه کنيد«...
اﯾن خبر واقعا خيلی با نمک است .باور کنيد:
»در دسامبر  ٢٠٠٨ميالدی اردوغـان نخـست وزﯾـر ترکيـه
خبر از وارد شدن مبلغی بالغ بر ھجده و نيم ميليـارد دالر ،بـدون
اشاره ای به منبع پول کرد .حاال پس از گذشت ماھھا ﯾـک تـاجر
اﯾرانی به نام اسماعيل صفرﯾان نسب مدعی پولھا شده اسـت.
گفتنی است اﯾن مبلغ ھنگفـت بـه صـورت ھفـت و نـيم ميليـارد
دالر پول نقد در ساکھای دسـتی و بيـست تـن شـمش طـال بـه
وسيله ی کانتينر با کاميون وارد ترکيه شده است .وکيل صفرﯾان
196
197

 http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091423.phphttp://www.dehghany.com/?p=510 -

١٧٨

نسب با داشتن مدارکی قانونی از دولت اﯾران به خبرنگـار کانـال
خبـری ترکيـه گفـت کـه تمـامی کـدھا و ارقـام متعلـق بـه آقـای
صفرﯾان نسب است و از بانک مرکـزی ترکيـه اخـذ شـده اسـت.
جالب اﯾن که ترکيه ھم اکنـون پولھـا را توقيـف و آنھـا را در بانـک
مرکزی اش نگھداری ميکند.
»سـوال اﯾنجاســت کـه دولــت اﯾـران چگونــه مجـوز خــروج
چنين مبلغ ھنگفتی را به اﯾن راحتی داده ،و اﯾن تـاجر ميليـاردر
چگونه بيست تن طال و ھفت و نيم ميليارد دالر پول را به ھمـين
ســادگی بــه ترکيــه وارد کــرده و چــرا دولــت اﯾــران در اﯾــن مــورد
سـکوت کـرده ،و اصــال چطـور خبـری در اﯾــن مـورد در خبرگزارﯾھــا
انتشار نيافته ،و از ھمه مھمتر اﯾـن کـه در اﯾرانـی کـه بـرای ﯾـک
ميليون دالر باﯾد جواب اصـل  ۴٩را بدھيـد ،آقـای صـفرﯾان نـسب
چگونــه و از چــه راھــی اﯾــن مبلــغ را بــه دســت آورده و از کــشور
١٩٨
خارج«...
در مــورد »ســازمان مجاھــدﯾن عــراق« نوشــته انــد کــه
»تــصاوﯾر دردنــاک کــشته و زخمــی شــدن چنــد ھــزار اﯾرانــی در
عراق ،نتيجه ی اشتباه دﯾگر رھبـری سـازمان مجاھـدﯾن اسـت.
رھبـری اﯾـن سـازمان بـازھم ماننـد گذشـته بـدترﯾن گزﯾنـه را در
مقابــل نيروھــای تحــت فرمــانش قــرار داد و آنھــا را در تالشــی
نابخردانه جھت سوار شدن بر امواج اعتراضـات اخيـر بـا فرﯾـاد ﯾـا
حسين ،ﯾا حسين و ﷲ اکبر به درگيری با نيروھای دولت عـراق
فرستاد .فيلمبرداری سازماندھی شده از سرو کله شکستن در
بيابانھای عـراق بـا ھـدف انتـشار آن در اﯾنترنـت ،تنھـا بـه تعزﯾـه
خــوانی روزعاشــورا شــباھت دارد و نميتــوان آن را بــه گنجينــه ی
تصاوﯾر اعتراضات مردمی افزود .در حالی که عابرﯾن پياده ھـم در
اﯾــران از حملــه و کــشتار حکــومتی در امــان نيــستند ،بيانيــه ی
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مسخره ی مرﯾم رجـوی در ارتبـاط بـا شـراﯾط بازگـشت سـاکنان
اشرف به اﯾران و درخواست تعھد از دولت اﯾران در تامين آزادی و
امنيت آنان کارگشا نيست .در اﯾن راسـتا مـدافعين حقـوق بـشر
باﯾد ھرچه سرﯾعتر به نجات جان آنانی که در اﯾن مخمصه گرفتار
آمده اند ،بـشتابند و از پيـشرفت فاجعـه جلـوگيری کننـد .شـاﯾد
دﯾوارھای فرورﯾخته ی اﯾن اردوگاه موجب پيونـد اﯾـن گرفتـاران بـا
خيزش مردمی بـشود .اﯾـن سـازمان دھھـا سـال اسـت کـه بـه
منتقدان خود القابی کليشه ای چون جاسوس و مـزدور ميدھـد،
به ھمين علت خوب است بدانند که اﯾرانيان به ھمان انـدازه کـه
از رھبری خامنه ای نفرت دارند ،از رھبری رجوﯾھا نيز گرﯾزاننـد ،و
بــه ھمــان انــدازه کــه احمــدی نــژاد رئــيس جمھــوری منتخــب
شــھروندان اﯾرانــی نيــست ،مــرﯾم رجــوی نيــز رئــيس جمھــوری
برگزﯾده ی اﯾرانيان نيست ١٩٩«.از ما گفتن!
اﯾن که چگونه شعار »مرگ بر روسيه« در دھان اﯾن بچـه
ھا گذاشته شد ،بماند تا روزی که بتوان اسناد اﯾن جنـبش را بـا
سند و مدرک فاش کرد؛ اما امروز خبـردار شـدم کـه چنـد تـن در
ھمين رابطه اطالعيه ای داده اند با اﯾن مضمون]و کمی وﯾراﯾش
به دليل عجله ی نوﯾسندگان[:
»مــا اﯾرانيــان در اعتــراض بــه اقــدام ناپــسندانه ی دولــت
جمھـوری فـدراتيو روسـيه در مداخلــه ی آشـکار در امـور داخلــی
اﯾران و تائيد غيردمکراتيکترﯾن انتخابات پس از انقالب مشروطيت
اﯾران و به رسميت شناختن دولت کودتاﯾی محمود احمدی نژاد،
الزم ميدانيم نکـات زﯾـر را بـه آگـاھی عمـوم مـردم برسـانيم :مـا
شعار»مرگ بـر دﯾکتـاتور« و شـعار »مـرگ بـر روسـيه« ی مـردم
اﯾــران در روز جمعــه ی  ٢٦تيــر  ١٣٨٨را برآﯾنــد خــرد جمعــی در
اعتراض به خاطراتی تلخ از حاکمان گذشته ی تزاری در تجزﯾـه و
دســت انــدازی بــه خــاک اﯾــران ،در راســتای وصــاﯾای پترکبيــر،
عھدنامه ی سان پترزبورگ در ســال  ،١٧٢٣قــرارداد گلــستان در
ســال  ،١٨١٣عھدنامــه ی ترکمنچــای در ســال  ،١٨٢٨و ســپس
تجزﯾه ی خاک اﯾران در آسيای ميانه در قرارداد آخال تپه در سال
 ،١٨٨١و تقسيم اﯾـران و نقـض حـق حاکميـت ملـی اﯾـران در دو
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قرارداد ذلت بار استعماری  ١٩٠٧و سپس ١٩١٥و نھاﯾتاً به تـوپ
بستن مجلس نوبنياد شورای ملی اﯾـران توسـط کلنـل والدﯾميـر
لياخوف روسی در  ٢٣ژوئن  ١٩٠٨و سپس پيگرد و دسـتگيری و
کشتن آزادﯾخواھان و رجال سياسی صدر انقالب مـشروطيت در
اﯾران توسط قزاقھای روسی ميدانيم.
»شعار »مرگ بر روسيه« اعتـراض خـرد جمعـی اﯾرانيـان
نسبت به اشغال خاک اﯾران توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی در
سال  ١٩٤١و سپس عدم تمکـين بـه تخليـه ی آن پـس از پاﯾـان
موعــد مقــرر در جنــگ جھــانی دوم و نھاﯾت ـاً اقــدام بــه تجزﯾــه ی
بخشھاﯾی از خاک اﯾران در آذرباﯾجان و کردستان در سـال ١٩٤٦
و ھمچنين تحميل قرارداد استعماری نفت شمال در موافقتنامـه
ی قــوام/ســادچيکف در ســال  ١٩٤٧اســت .شــعار »مــرگ بــر
روسيه« اعتراض خرد جمعی اﯾرانيـان نـسبت بـه تـضييع حقـوق
محرز اﯾران ،تحت حاکميت مساوی و مشاع در درﯾای خـزر از ٥٠
درصد در قراردادھای سال  ١٩٢١و  ١٩٤٠و سپس کاھش آن به
١٣درصــد ،پــس از فروپاشــی اتحــاد شــوروی در دوران رﯾاســت
جمھ ـوری والدﯾميــر پــوتين اســت .ھمچنــين بــا برپــاﯾی نيروگــاه
ھــسته ای بوشــھر بــا تکنولــوژی عقــب افتــاده ،مبــالغ گزافــی را
اضـافه بـر اصـل مبلـغ ] ٨٠٠ميليـون دالر[ از خزانـه و سـرماﯾه ی
ملی اﯾران به بھانه ھای مختلف به تاراج بردن.
»شعار »مرگ بر روسيه« اعتراض به تضييع حقوق و خرد
جمعــی اﯾرانيــان در انتخابــات رﯾاســت جمھــوری خــرداد  ١٣٨٨و
نھاﯾتاً به رسميت شناختن حکومت کودتاﯾی محمود احمدی نژاد
از سوی کرملين و ھمراھی مسکو با نظام نوﯾنی ]کذا[ در اﯾـران
است که در آن سيد علی خامنه ای ،ولی فقيه ھمچون مالعمر
اقدام به استقرار »حکومت اسالمی« از نوع طالبانی و ھمچنين
زﯾـر پـا گذاشـتن آرا و خواسـت مـردم ميـدانيم .شـعار »مـرگ بـر
روسيه« اعتراض خرد جمعی اﯾرانيان نـسبت بـه سـخنان »پـاول
زرﯾفـــولين« اســـت کـــه در دھمـــين دوره ی انتخابـــات رﯾاســـت
جمھوری اﯾران بعنوان ناظر از سوی دولت روسيه شـرکت کـرد و
در گزارشــات رســمی خــود بــرای دولــت روســيه قيــد کــرد کــه:
»انتخابات رﯾاست جمھوری اﯾران که در آن محمـود احمـدی نـژاد
رئــيس جمھــوری فعلــی پيــروز شــد ،کــامال ً بــر اســاس اصــول
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دمکراسی بود «.زرﯾفولين ھمچنين تاکيد کـرد کـه» :مـن بعنـوان
ناظر در بـسياری از انتخابـات ماننـد بـالروس و مولـداوی شـرکت
داشتم ،اما چنين انتخابات آزادی ماننـد اﯾـران را در ھـيچ کجـای
٢٠٠
دﯾگر ندﯾده بودم«...
حيف ،متن آنقدر درھم و نارسا بود که با کلی دسـتکاری
ھم چيز خـوبی از آب درنيامـد ،ولـی مھـم نيـست؛ مھـم نـشان
دادن تسلــسل تجــاوزات دولتھــای روســيه ی تــزاری و شــوروی
سوسياليستی و تداوم اﯾـن دسـت درازﯾھـا و دسـت انـدازﯾھا در
دولتھای پس از فروپاشی حکومت شـوروی سوسياليـستی بـه
اﯾران است که به لحاظ تارﯾخی خوب نوشته شـده اسـت .دﯾگـر
اﯾــن کــه بــدون اﯾــن کــه طرفــدار حملــه ی حکومــت اســالمی در
قدرت ،به پـسمانده ھـای واپـسين حکومـت اسـالمی در سـاﯾه
باشـم ]مجاھــدﯾن[ از اﯾــن کــه اﯾنــان ميخواھنــد مرکــز توجــه را از
جنـبش درون بـه بيـرون از کـشور ببرنـد ،متاسـفم؛ چـه حاکمــان
اسالمی و چه رجوﯾھا و ساکنان اشرف .اﯾن ھمه بی مباالتی و
اﯾن ھمه بی تدبيری از »نوک پيکان تکامل« واقعا کمدی است.
ھــشتم امردادمــاه  ٣٠ /١٣٨٨ژوئيــه  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
چھل و ششم[
اﯾن نوشته خيلی بانمک است» :موسـوی جـان ،تـو اگـر
رئيس جمھور ميشدی ،ھمين آش بود و ھمين کاسه .باﯾد پيش
رھبــر و ســپاھيان در مجلــس فرماﯾــشی ميرفتــی بــرای تنفيــذ و
اعتبــار ....تــا آقــا ]![ اوکــی نميــداد ،نميتونــستی آب بخــوری...
وزﯾـرات رو باﯾــد بـا نظــر آقـا انتخــاب ميکـردی ...بــا ھـزار بــدبختی
روزنامه باز ميکردی و با ﯾه اشاره ی آقا تعطيلش ميکردن برات...
ميشدی ﯾکی مثل خاتمی ،البته اگه از اون بـدتر نميـشدی…راه
به راه ھم سپاه برات خط و نشون ميکشيد ...فقـط حـسنش در
اﯾــن بــود کــه پاﯾ ـه ھــای نظــام بــرای آقــاﯾون ســست نميــشد...
ميـشدی ســوپاپ نظــام  ...ولــی حــاال ...خــودت رھبــر شــدی...
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خودت حرف ميزنی ...خودت عمـل ميکنـی....مـا ھـم احـساس
وجود ميکنيم ...احساس غـرور ميکنـيم ...احـساس ميکنـيم کـه
٢٠١
ھستيم ...با ھم ھستيم ...ﯾک صدا ھستيم«
چــه اســتدالل جــالبی بــرای ھــر دو طــرف! اميــدوارم اﯾــن
موسوی ھمانگونه باشد کـه اﯾـن بچـه ھـا ميگوﯾنـد و تنھـا بـرای
حفظ نظام اﯾن ھمه »شو« راه نيانداخته باشد؛ واقعا اميدوارم!
اﯾــن دﯾگــر واقعــا ھــم مــشت و ھــم در ِ کــونی اســت.
دادستانی حکومـت اسـالمی مـدعی اسـت و اﯾـن ھـم ليـست
اتھامات ملت» :الزم به ذکر است که در بين متھمـان اشخاصـی
ھستند که از روی تصاوﯾر به دست آمده از آنھا در ھنگام ارتکـاب
جرم ،توسط مردم بيدار و آگاھمان ]ھمان باتوم به دستھا[ مـورد
شناســاﯾی قــرار گرفتــه و بازداشــت شــده انــد .البتــه برخــی از
ھمدســتان اﯾــشان کــه در تــصاوﯾر وجــود دارنــد ،در حــال حاضــر
متواری اند که مطمئناً به زودی با کمک مردم عزﯾز آنھا نيـز مـورد
شناســاﯾی قــرار گرفتــه و بــه دســت قــانون ]آدمکــشان[ ســپرده
خواھند شد .اتھام اﯾن گروه از متھمين به شرح زﯾر میباشد:
 - ١حمله به مراکز نظامی با سالح گرم و سرد و بمبھای آتشزا.
 - ٢حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنھا.
 - ٣تخرﯾب اموال عمومی.
 - ۴اﯾجاد رعب و وحشت در بين مردم.
 - ۵ارتباط با گروهھای معاند و محارب مانند گروھگ منافقين.
]اﯾــن بــدبختھا اﯾــن روزھــا نميتواننــد تنبانــشان را بــاال
بکشند[.
 -٦ضرب و شتم مأمورﯾن انتظامی و امنيتی.
 - ٧ضرب و شتم شھروندان.
 - ٨تخرﯾب اموال شخصی مردم.
 - ٩تھيه ی گزارش برای رسانه ھای بيگانه و دشمن.
 - ١٠توزﯾع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمھوری اسالمی...
»در پاﯾان ﯾادآوری ميـشود کـه بـه زودی و پـس از تکميـل
پرونده ھای بقيه ی متھمين دادگاه ،رسيدگی بـه اتھامـات آنـان
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نيز تشکيل و طی اطالعيه ھای بعدی ،زمان برگزاری ھر دادگـاه
٢٠٢
و نتاﯾج آن به اطالع عموم مردم عزﯾز خواھد رسيد«...
رو که نيست ،سنگ پای قزوﯾن است.
در مورد سازمان مجاھدﯾن ھم باﯾد گفت که:
»پس از شروع طرح زمانبندی خروج نيروھاى آمرﯾكاﯾى از
عراق ،مسئوليت كمـپ اشـرف ھـم بـه عنـوان بخـشی از خـاك
عراق به دولت آن كشور واگزار شـد .مـاجرای درگيرﯾھـاى دو روز
گذشته از آنجا شروع شد كه پليس عـراق در صـدد برپـاﯾی ﯾـک
پـست نگھبـانی در محوطـه ی كمـپ برآمـد كـه مجاھـدﯾن مــانع
شدند و در نھاﯾت به درگيری كشيده شد.
»سازمان مجاھدﯾن ادعا دارد ھشت نفـر از اعـضاﯾش در
اﯾن درگيری كشته شده اند و دھھا نفـر زخمـی ،امـا سـخنگوی
دولــت عــراق اﯾــن ادعــا را »دروغ محــض« خوانــده و خطــاب بــه
خبرگزارﯾھــای جھــانی گفتــه كــه اگــر اﯾــن ادعــا درســت اســت،
مجاھــدﯾن فقــط »ﯾكــی از كــشته ھاشــان را بــه معــرض دﯾــد
خبرگزارﯾھــا بگذارنــد «.ادعــای كــشته شــدن مجاھــدﯾن در اﯾــن
درگيرﯾھا تا بحال از سوی ھيچ خبرگزاری مستقلی تاﯾيـد نـشده
است .مجاھدﯾن ميگوﯾند كه نيروھاشـان در عـراق »پناھنـده ی
سياســی« ھــستند و باﯾــد طبــق كنوانــسيونھای بــين المللــی
پناھندگی با آنان رفتار شـود؛ امـا دولـت عـراق ميگوﯾـد كـه آنھـا
ھيچگــاه در عــراق پناھنــده نبــوده و درخواســت پناھنــدگی ھــم
نداده اند.
»واقعيت اﯾن است که مجاھـدﯾن در دوران جنـگ اﯾـران و
عراق به عنوان ابزار فشار صدام به حکومـت اسـالمی در عـراق
اسكان داده شدند ،و در ھمين راستا صدھا ھزار دالر خرجـشان
شد و پيشرفته ترﯾن ادوات نظامی در اختيارشان گذاشته شد و
در نھاﯾت به بخشی از ارتش عراق بـدل شـدند كـه نـه تنھـا در
مقابــل جمھــوری اســالمی ،كــه گــاه در مقابــل ناراضــيان صــدام
حــسين )مثــل كردھــا و شــيعيان جنــوب عــراق( ھــم دســت بــه
عمليات نظامی ميزدند .پس از سقوط صدام و استقرار نيروھـای
آمرﯾكاﯾی در عراق ،مجاھدﯾن بار دﯾگر بـه عنـوان اھـرم فـشار در
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خـــدمت نيروھـــای ائـــتالف قـــرار گرفتنـــد ،بعبـــارتی مجاھـــدﯾن
سرنوشت خود را به نيروھای خارجی گره زدند ...كمپ اشـرف«
ھميشه به عنوان اھرمی در دست رھبری مجاھدﯾن مستقر در
مناطق امن اروپاست .اشرف آخرﯾن برگ آنھاست كه ھرازگاھی
با به صدر اخبار آوردنـش ،خودشـان را بـه نمـاﯾش ميگذارنـد .بـه
ھمين دليل مجاھدﯾن ھمواره مانع اصلی نجات جان سه ھـزار و
اندی انسان درمانده در كمپ اشرف بوده و ھستند .آنھا مانعنـد
که اﯾن افراد به کشورھای دﯾگر پناھنـده شـوند .بخـشی از اﯾـن
سه ھزار و خرده ای نفر پاسپورت اروپاﯾی و امرﯾکـاﯾی دارنـد کـه
پـــس از رفتنـــشان بـــه عـــراق ،مدارکـــشان در دســـت رھبـــران
مجاھدﯾن مانـد کـه دﯾگـر بـه اﯾـشان بـازپس داده نـشد .رھبـری
مجاھدﯾن بشدت نگران بازگشت اﯾنـان بـه اروپاسـت کـه ميدانـد
موج تازه ی افشاگرﯾھا را به دنبال خواھد داشت و البته حق ھم
دارد! اﯾن روزھا ھم »كمـپ اشـرف« ھمچـون بـرگ برنـده ای در
دســت رھبــری مجاھــدﯾن اســت كــه بــا آن بتواننــد مرکــز توجــه
جھانی شوند و پارلمانترھای اروپاﯾی و سـناتورھای امرﯾکـاﯾی را
وادار به حماﯾت کنند] .البته با اھدای ھداﯾاﯾی آنچنانی از قاليچه
ھا و[...
»اﯾن سه ھزار و خرده ای نفر نه راه پـيش و نـه راه پـس
دارند و در واقع قربانيان سازمانی ھستند که تارﯾخ چھـل و چنـد
٢٠٣
ســاله اش بــا »درﯾــوزگی و نــوکری« گــره خــورده اســت«...
حيف ،حيف از آن ھمه اعتمادی که به اﯾن جرﯾان عقـب افتـاده و
امثــال آن نظيــر حــزب تــوده و فــدائيان خلــق و جبھــه ی ملــی و
ملی/منقليھا شد!
دﯾگــر اﯾــن کــه» :کمپــين وادار کــردن نوکيــا بــرای قطــع
ھمکارﯾش با رژﯾم اﯾران وارد خيابانھا شد .بيرون دفاتر مھم نوکيـا
در مناطق ساحلی شـرق و غـرب آمرﯾکـا فعـاالن بـه راھپيمـاﯾی
پرداختند ،تا فشار بيشتری به اﯾن شرکت مخـابراتی وارد آورنـد.
در ھمين حال نزدﯾک به ده ھزار نفر به مـسئوالن نوکيـا نامـه ی
اعتراضــی نوشــته انــد .در چنــدﯾن اﯾالــت مــردم در حــال بررســی
بيــرون آوردن دارائيھــای خــود از ســھام نوکيــا ھــستند .پــانزدھم
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ژوئيــه فعــاالن در شــھرھای بــستن و لــس آنجلــس بــه خيابانھــا
رﯾختند .ابتدا در مرکز تحقيقاتی نوکيا وابـسته بـه دانـشگاه MIT
بيش از ﯾکساعت راه پيمـاﯾی شـد .بـه صـدھا تـن از رھگـذران و
کارمندان مرکز تحقيقاتی اعالميه ھاﯾی داده شـد تـا نوکيـا را تـا
زمــانی کــه از اﯾــران نرفتــه اســت ،تحــرﯾم کننــد .در ﯾــک حرکــت
سمبليک ،ﯾک فعال در وسط سخنرانی اش گوشی نوکيای خود
را به پياده رو پرت کرد .روز بعد در واشنگتن دانشجوﯾان به شکل
منحصر به فردی در باره ی مبارزه در اﯾران اطالع رسانی کردند.
»فلــش مــاب ) ( Flash Mobsدر پــنج مکــان عمــومی از
جمله لينکلن ممورﯾال ،چندﯾن شرکت کننـده کـه سـبز پوشـيده
بودنــد و اعالميــه در دســت داشــتند ،پــنج دقيقــه در ﯾــک جــا
اﯾستادند .اﯾن نماﯾش عجيب توجـه صـدھا تـن از رھگـذران را بـه
خود جلب کرد .به اﯾن عالقه مندان اطالعاتی در بـاره ی نوکيـا و
اﯾــران داده شــد ٢٠٤«.راســتی امــروز ھــشتم مــرداد اســت و
چھلمــين روز کــشته شــدن نــدا آقــا ســلطان و قــرار اســت اﯾــران
شلوغ شود .مردم در تدارک تھيه ی دسته ھای گل با روبانھـای
ســياه ھــستند .و ام ـا دﯾگــر اﯾــن کــه خوشــبختانه »اكثــر فعــاالن
اقتصادی از اوضـاع كـسب خـود گلـه دارنـد و بـا نگرانـی از آﯾنـده
سخن ميگوﯾند .آنھا بر اﯾـن باورنـد كـه بـازار در ركـود دسـت و پـا
ميزند ،كسب و كار وجود ندارد و بازار به خواب رفته است...
»جالب اﯾن كه اﯾن روزھـا حتـی بازارھـای فـصلی ھـم از
ركود رنج ميبرند؛ مثال بـا رسـيدن فـصل گرمـا و گـرم شـدن تنـور
سفر ،قيمت كاالھاﯾی مثل خودرو افزاﯾش مييافته ،ولی امـسال
اھالی بازار خودرو از کسادی اﯾن بازار ھم گله دارند ...بـازار اﯾـن
روزھا بدترﯾن دوران خود را ميگذرانـد ٢٠٥«...معلـوم اسـت ،بـرای
اﯾن که بازارﯾھا ھمراه بـا حکومتيـان شـدند و بـه خواسـت مـردم
بــرای ھمراھــی توجــه نکردنــد .حــاال بکــشند .مــردم ھــم خــوب
ھمـاھنگی و ھمدســتی ای بـرای بــاﯾکوت و تحـرﯾم دارنــد؛ مثــل
داستان نوکيا/زﯾمنس ،مثـل تحـرﯾم صـدا و سـيما و مثـل تحـرﯾم
خرﯾدھای غيرضروری .واقعا دستشان را باﯾد بارھا بوسيد.
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ﯾک خبرنگار دﯾگر ھم در اﯾران کشته شد.
»ســازمان گزارشــگران بــدون مــرز کــشته شــدن عليرضــا
افتخاری خبرنگار سابق روزنامه ی ابرار اقتصادی را بر اثر ضـربات
٢٠٦
باتوم و خونرﯾزی مغزی ناشی از آن تاﯾيد کرد«.
مادر ندا آقا سلطان که پـيش از اﯾـن اعـالم کـرده بـود روز
چھلم دخترش بر سر مزار او در بھشت زھرا حاضر خواھـد شـد،
دﯾشب اعالم کرد که »بنا به دالﯾلی« نميتواند طبـق قـرار قبلـی
عصر روز پنجشنبه در بھشت زھرا حضور ﯾابد ،اما مـسئوليتی در
قبال کسانی که خود اﯾن مراسم را برگزار ميکنند ،ندارد!!
چه بگوﯾم؟! معلوم نيست چه بالﯾی سرش آورده اند؟!
»به گزارش ساﯾت اﯾنترنتی رما تودی  roma todayامروز
شھردار رم برای حماﯾت از اﯾرانيان ،خيابـانی را در اﯾـن شـھر بـه
اسم »نـدا« نامگـذاری کـرد ،تـا ﯾـاد کـسانی کـه در راه آزادی در
٢٠٧
اﯾران جانشان را از دست داده اند ،زنده نگه داشته شود«.
االن ســاعت ھفــت بعــد از ظھــر بــه وقــت تھــران اســت.
شلوغی و تيراندازی ھواﯾی در بھشت زھرا ادامـه دارد .احمـدی
نژاد دارد سوابق کثيف فک و فاميلش را پاک ميکنـد .داسـتان آن
ھجده و نيم ميليارد دالر پول نقد و بيست تـن شـمش طـال ھـم
که به دست دولت ترکيه افتاده ،ﯾـک افتـضاح دﯾگـر تـازه اسـت و
جعفــر پنــاھی فيملــساز را ھــم ھمــين امــروز و در بھــشت زھــرا
گرفته اند .در شھر بيرجند ھم تيراندازی و درگيـری اسـت .زھـرا
رھنورد رفته است بھشت زھـرا .مـادر نـدا پـس کـشيده اسـت.
حکــم رﯾاســت جمھــوری موســوی توســط حــسينعلی منتظــری
تنفيذ شده؛ صبر کنيد .اﯾن خبر ھنوز تائيد نـشده ،چـون ليـنکش
را پيدا نکردم ،ولـی خبـر شـعارھای »مـرگ بـر روسـيه« و »پـاره
کــردن پــرچم روســيه« در بھــشت زھــرا از قــول »ســی.ان.ان«.
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ميرسـد ٢٠٨.گـارد ضـد شــورش ھـم بــه اتومبيـل مھــدی کروبــی
حمله کرده و کلی از اﯾن خبرھای رﯾز و درشت!
جــالبتر از ھمــه اﯾــن کــه شــاھزاده رضــا پھلــوی در مــورد
حمله به قرارگاه اشرف اطالعيه ای داده و خواستار عدم تحوﯾـل
اﯾشان به اﯾران شده اسـت» ٢٠٩.سـی.ان.ان «.ھـم ھمـين االن
دارد مراســم چھلــم نــدا آقــا ســلطان را از بھــشت زھــرا پخــش
٢١٠
ميکند.
گفته ميشود که مسير ميدان ونک تا وليعھد ھـم شـلوغ
است .به گزارش خبرگزاری فرانسه از تھران ،پليس ضد شورش
دقــاﯾقی پــيش بــرای متفــرق کــردن تظاھرکننــدگان در ﯾکــی از
خيابانھای مرکـزی پاﯾتخـت اقـدام بـه پرتـاب گـاز اشـک آور کـرد.
تظاھرکنندگان در حال رژه رفتن در خيابان وليعصر تھران بودند که
بــا برخــورد خــشونت آميــز مــاموران پلــيس ضــد شــورش مواجــه
٢١١
شدند«.
خبر دﯾگـر اﯾـن کـه شـعارھای امـروز ﯾکـی اش اﯾـن بـود:
»استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی« و اﯾن ﯾعنـی اﯾـن کـه مـردم
دﯾگر نميخواھند در کادر شعارھای سـبزی فروشـانی چـون اکبـر
گنجی و موسوی و آنھا که ميخواھند حکومـت را در کـادر ھمـين
نظـام نگھدارنـد ،بماننـد .ببينـيم چـه ميـشود؟! شـعار »مـرگ بـر
روسيه« که کلی جالب بود ،حاال اﯾن شعار در واقع نفی تماميت
حکومــت اســالمی اســت و اﯾــن خيلــی جالــب اســت ،خيلــی،
خيلی ،خيلی...
»بــه نقــل از شــاھدان عينــی ،ميــدانھا و چھارراھھــای
مرکــزی و شــمالی تھــران از اولــين ســاعات پنجــشنبه در قــرق
پليس ،درجه داران و سربازان مجھز به باتوم بودند .ورود تدرﯾجی
مردم به بھشت زھرا از صبح پنجشنبه آغاز شـد .آنھـا در دسـته
ھای کوچک و پراکنده گرد ھم میآمدند .حوالی ساعت چھـار،
زمانی که فاتحه خوانی بر مزار جانباختگان وقاﯾع اخير آغاز شـد،
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ﯾگان ضد شورش با باتوم به جمعيت حمله برد .اﯾـن حملـه مـانع
حضور گسترده و متراکم جمعيت در قطعـه ی  ٢۵٧شـد .در اﯾـن
قطعه ،ندا آقاسلطان و سھراب اعرابی دفن شده انـد .شـاعری
که برای شرکت در اﯾن مراسم از کرج به بھشت زھرا آمده بـود،
به دوﯾچه وله گفت» :ما االن سخت کتـک خـورده اﯾـم و در حـال
برگشت به خانه ھـستيم .سـاعت چھـار و نـيم کـه بـه بھـشت
زھرا رسيدﯾم ،مردم را قبل از ما زده بودند .ما سر خاک سھراب
اعرابی رفتيم و فاتحه خواندﯾم .بعد شلوغ شد و مردم را متفرق
کردنــد .ســپس رفتــيم ســر خــاک نــدا .آنجــا داشــتيم فاتحــه
ميخواندﯾم که ناگھان شروع کردند به زدن ما با باتوم .مـردم ھـم
شــعار دادنــد .ميگفتنــد »مــرگ بــر دﯾکتــاتور«» ،نــدای مــا نمــرده،
عدالت است که مرده ،اﯾن دولت است که مـرده« اول نيروھـای
ضد شورش بودند که ما را زدند ،اما بعد لباس شخصيھا ھـم بـه
کمک آنھا آمدند .مردم متفرق شدند ،اما تا ساعت شش و نـيم
که ما برگـشتيم ،ھنـوز در گوشـه/کنارھـای گورسـتان ،مـردم در
دسته ھای پنج/شش نفری جمع بودند و شعار ميدادند .به نقل
از خبرگـزاری فرانـسه ،ميرحــسين موسـوی در ســاعت  ١۵و ٣٠
دقيقه وارد بھشت زھرا شد ،امـا مـاموران امنيتـی وی را مجبـور
به خروج از گورستان کردند .مھدی کروبی حـوالی سـاعت  ١۶و
 ٣٠دقيقه وارد بھشت زھرا شد و در محاصره ی ماموران امنيتی
قـرار گرفـت .شـاھدان عينـی تعـداد جمعيـت حاضـر در مراسـم
بھشت زھرا را بين شش تا ده ھزار نفر تخمين ميزنند .قـرار بـود
روز پنجشنبه تجمعی نيز در مـصالی تھـران بـرای چھلـم کـشته
شدگان برگزار شود .خيابانھا و اتوبانھای منتھی به مصال از صبح
در کنتــرل شــدﯾد پلــيس بودنــد .اﯾــن گردھمــاﯾی نيــز پــيش از
شکلگيری توسط ماموران انتظامی از ھـم پاشـيد .شـاھدی کـه
در راه رفتن به مصال بود ،حوالی سـاعت ھفـت عـصر بـه دوﯾچـه
ولــه گفــت» :عبــاس آبــاد ھــستم .شيــشه ھــای ماشــينھــا را
شکسته اند و دسته ای پليس موتـور سـوار مـردم را بـه شـدت
زده اند .ماشـينھا دارنـد بـا بـوق اعتـراض ميکننـد .مـا بـه مـصال
نرسيده بودﯾم که کتک کاری شروع شد ...ھمه دارنـد در کوچـه
پس کوچه ھا دنبال راھی به طرف خيابان وليعصر ميگردنـد .ﯾـک
روزنامه نگار از درگيری در مسير مصال گفت» :اتوبان مـدرس بـه
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مسير به مصال بـسته بـود .درگيـری شـدﯾدی در تقـاطع مفـتح و
وليعــصر پــيش آمــد و خيلــی گــاز اشــک آور پرتــاب کردنــد .چنــد
اتوبوس خالی ھم آورده بودند و روﯾش نوشته بودند »اورژانـس«
انگار قرار بود عـده ای را حـسابی بزننـد و سـوار اﯾـن اتوبوسـھا
کنند .گروھی از جمعيـت حاضـر در بھـشت زھـرا پـس از ھجـوم
ماموران ،خود را با مترو به اﯾستگاه مفتح رسـانده بودنـد .از اﯾـن
اﯾستگاه تا مصال ،کمتر از ﯾک کيلومتر راه است .ﯾک دانـشجو بـه
دوﯾچه وله گفت» :پليس از دھانه ی مترو به مردم حملـه کـرد و
ھمــه بــه کوچــه ھــا فــرار کردنــد .عــده ی زﯾــادی رفتــيم در ﯾــک
آموزشگاه زبان پناه گرفتيم .تعداد پليس از ھميشه بيشتر بـود و
لباس شخـصيھا و بـسيجيھا زﯾـاد نبودنـد .مـردم تـرجيح ميدادنـد
موقع فرار به سمت پليس بروند ،تا بـسيجيھا .محلـه ی ﯾوسـف
آباد حوالی ساعت نه شب ،صحنه ی درگيری ميان مردم و ﯾگان
وﯾژه ی نيروی انتظـامی بـود .ﯾگـان ضـد شـورش بـا بـاتوم و گـاز
اشــک آور مــردم را متفــرق کــرد «.ﯾــک شــاھد از استيــصال و
خــستگی پلــيس در روﯾــاروﯾی بــا مــردم گفــت و خــشونتھای روز
پنجشنبه را نـسبت بـه روزھـای قبـل کمتـر توصـيف کـرد .امـروز
موباﯾلھــا در مراکــز تجمــع مــردم قطــع نــشدند .حــضور مــردم در
خيابانھــای وليعــصر ،تخــت طــاووس ،ﯾوســف آبــاد و کرﯾمخــان تــا
٢١٢
ساعت ده شب ھمچنان ادامه داشت«.
نھم امرداد ماه  ٣١/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز چھـل و
ھفتم[
»ﯾک شھروند از تھران در مورد تظاھرات چھلم نـدا گفـت
که در خيابان عبـاس آبـاد آنقـدر ماشـين معترضـان زﯾـاد بـود کـه
نميتوانستند به رانندگان حمله کننـد ،بنـابراﯾن شـروع کردنـد بـه
کندن پالک ماشينھاﯾی که بصورت ممتد بوق ميزدند .برخـی نيـز
بـا بـاتوم بـه شيـشه ی خودروھـا ميزدنـد و شيـشه ھـا را خـرد
ميکردند .مردم زﯾادی با مترو از بھشت زھرا آمـده بودنـد سـمت
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مصال .آنھا آنقدر در مصلی شعار دادند که ماموران برای مقابلـه،
سی دقيقه بـرق اﯾـستگاه متـرو مـصلی را قطـع کردنـد و وقتـی
مردم از اﯾستگاه خارج شدند ،با حمله ی بـاتوم بدسـتان مواجـه
شدند.
»نکته ی جالب توجه حرکت امروز مردم ،حضور گـسترده
ی خانمھــا ب ـود کــه خيلــی بيــشتر از مرداننــد و نتــرس تــر ھــم
ھستند! چند تا خانم جلو چشم خودم تو صورت لباس شخصيھا
عالمت »وی« را نشان ميدادند ٢١٣«.مادر نـدا آقـا سـلطان ھـم
به تنھاﯾی چھلم دختـرش را برگـزار کـرد .در شـھرھای اصـفھان،
شيراز ،اھواز ،تبرﯾز و خيلی جاھای دﯾگر ھم مـردم چھلمـين روز
کشته شـدن نـدا را در طوفـان بـاتوم و گـاز اشـک آور و وحـشت
برگزار کردند .ﯾکی از وبالگنوﯾسان جوان درونمرز ھـم در مراسـم
مصالی تھران پس از نوش جان کردن کلی باتوم تـاکنون بيھـوش
است .سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ی آمرﯾکـا ھـم از خـشونت
پليس ضـد شـورش حکومـت اسـالمی عليـه کـسانی کـه بـرای
بزرگداشت چھلمين روز کـشته شـدگان وقـاﯾع اخيـر بـه بھـشت
٢١٤
زھرا رفته بودند ،انتقاد کرد«.
شــادی ی صــدر را آزاد کردنــد .نوشــته بــودم کــه او را در
پيرامون آن نماز جمعه ی کذاﯾی به امامت رفـسنجانی دسـتگير
کردند.
شادی پس از آزادی نوشت» :االن درسـت دو روز اسـت
كه بيرون آن دﯾوارھای بلند الﯾه الﯾه ام .دو روز پيش اﯾن موقع در
راھــرو دراز طبقــه ی پــاﯾين  ٢٠٩بــا چــادر زنــدان و چــشم بنــد
نشسته بودم ،منتظر كـه كـسی بياﯾـد و مـرا از در بيـرون ببـرد و
بعد از  ١٢روز بگوﯾد» :چشم بندتونو بردارﯾد!« و اﯾن ،ﯾعنی آزادی
كــه در تمــام آن روزھــا چھــره ی آبــيش پيــدا نبــود .در تمــام آن
روزھاﯾی كه در سلول راه ميرفتم و به درﯾا فكر ميكـردم؛ دختـری
كه مثل ھمه بچه ھای دنيا مـادرش را انتخـاب نكـرده اسـت .در
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تمام آن روزھا صبح و ظھر و شب به خودم ميگفتم» :تو كـارت را
انتخاب كرده بودی ،امـا او انتخـاب نكـرده بـود كـه مـادرش فعـال
جنبش زنان باشد ،كه از صـبح تـا شـب در حـال دوﯾـدن باشـد و
شب ھم پـای كـامپيوتر خـوابش ببـرد .او انتخـاب نكـرده بـود كـه
مادرش برای بار دوم از  ٢٠٩سر در بياورد؛ جـاﯾی كـه نـه رفتنـت
به آن به اختيار خودت است و نه بيرون آمدن از آن؛ مكـان تعليـق
و حس فلج كننده ی ناتوانی مطلق.
»زندانی بـودن در جـاﯾی مثـل  ٢٠٩مقولـه ای اسـت كـه
وقتی مادر بودن را به آن اضافه ميكنی ،رنج ،شـكل دﯾگـری پيـدا
ميكند ،شكلی كه توضيحش سخت و بسته به حـال ھـر لحظـه
ات تغيير ﯾابنده است .ﯾک لحظه به خودت ميگوﯾی اصال مگـر بـه
خــاطر »درﯾــا« ]دختــر شــادی[ نبــود کــه کــار در حــوزه ی زنــان را
شروع کردی؟ مگر به اﯾن خاطر نبود کـه بھـش قـول دادی آﯾنـده
ای بھتر را برای او درست خواھی کرد؟ حـاال چـه شـده؟ مگـر از
ھمــان روز اول نميدانــستی کــه داری در راه قلعــه ی ســنگباران
قدم ميگذاری؟ لحظه ای بعد که دﯾوارھای انفرادی فشار ميآورند
و نور کور کننده ی چراغ ِ ھميشه روشن سلول و گرمـای مـرداد
تھــران ،بــدون ھــيچ وســيله ی خنــک کننــده ای ﯾــادت ميــآورد
شبھاست که نتوانسته ای بخوابی؛ خشمی وصف ناپذﯾر از اﯾن
ھمه بيعدالتی تمام وجـودت را پـر ميکنـد و از خـودت ميپرسـی:
»چرا دختر من باﯾد ھدف اﯾن ھمه بيعدالتی باشد؟!« اما عـذاب
وجدانھای مادرانه گاھی تسکين مييابند ،وقتـی بـا پروانـه در آن
ســلول عمــومی روبــرو ميــشوی کــه بعــد از ١٥ســال مــصيبت و
خشونت ،با دنـدانھا و بينـی شکـسته ،از شـوھر/پـسرخاله اش
طالق گرفته و دو دختر  ٩و  ١٣ساله اش را گذاشته پيش پـدری
که ھم پول دارد و ھم خانه و ھم شغل ،و خودش ،بـی شـغل و
بی تحصيالت ،به خانه ی پدری برگشته ،جاﯾی که  ٦نفر در آنجا
با ھم زندگی ميکنند.
»پروانه را در خيابان دستگير کرده اند و اتھام او ھم مثـل
اتھام من اقدام عليه امنيت ملی از طرﯾق تحرﯾک به اغتشاش و
تمرد از دستور پليس بود .او ھفته ھا دخترانش را ندﯾده بود ،نـه
به خاطر اﯾن که در زندان بود ،بلکه به خاطر اﯾنکـه حـضانت بچـه
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ھا با پدرشان بود و او ھـم آنھـا را بـرده بـود در شھرسـتانی دور
پيش مادرش.
»روزھا و روزھا در آن گرمای کشنده ی داخل سـلول کـه
از کولر ،تنھا صـدای ﯾکنواخـت و عـذاب آور کانـالش را دارد کـه از
بــاالی تمــام ســلولھا ميگــذرد ،تــا بــه اتــاق زنــدانبانان برســد ،بــه
»درﯾا« فکر ميکنم و به ھمـه ی دختـران و مـادرانی کـه از دﯾـدن
ھم و بودن با ھم محرومند؛ اما ﯾـاد و فکـر دﯾگرانـی ھـم ھـست
که به قـول نيمـا ﯾوشـيج ،زنـده ام ميـدارد؛ آنھـاﯾی کـه نزدﯾـک و
غيرقابــل دسترســند و آنھــاﯾی کــه دور و غيرقابــل دسترســند.
نزدﯾکـان نـزدﯾکم ،جــاﯾی در سـلول کنـاری ،ﯾــا سـلولھای راھــرو ِ
پشتی ،روی موکت ﯾا پتوھای سربازی دراز کـشيده انـد و بـدون
قلـم و کاغـذ ،بـا خـراش نـاخن ،روزھـای زندانـشان را روی دﯾـوار
عالمت ميگذارند .شيوا نظرآھاری ،موکلم که حتی وقتـی بيـرون
بودم ،کـار چنـدانی در پاسـخگوﯾی دادسـرای انقـالب از دسـتم
بــراﯾش برنيامــد ،ژﯾــال بنــی ﯾعقــوب ،روزنامــه نگــاری کــه ميــدانم
خوردن آب از دستـشوﯾی سـلول چقـدر بـرای بيمـاری گوارشـی
اش خطرنـاک اسـت ،مھـسا امرآبـادی کـه نميـشناسمش ،امـا
شنيده ام باردار است و ميدانم که شراﯾط پراضطراب بازداشت و
حالت تعليق و فقدان مطلق اطالعات که در تمام فضاھا ،قـوانين
و روابط حاکم بر  ٢٠٩جاری است ،تا چه حد برای ﯾـک زن بـاردار
ضــرر دارد و خيليھــاﯾی کــه ميشناسمــشان ﯾــا نامھاشــان را در
روزنامه ھا خوانده ام ٢١٥«...چـه بنوﯾـسم از اﯾـن زنـانی کـه ھـم
اســالم و تحقيــر و تــوھين را و ھــم حکومــت اســالمی را و ھــم
مردســاالری را بــا ھــم بــه ســخره گرفتــه انــد؟! فقــط ميتــوانم
بنوﯾــسم» :آنچــه اﯾــن روزھــا شــاھدش ھــستيم ،تنھــا خــون و
شــھادت و بازداشــت و دســتگيری نيــست .اﯾــن روزھــا روزھــای
پيروزی ماست؛ روزھاﯾی است که تمـام عالئـم ظھـور حاکميـت
مردم بر جامعه به عينيت رسيده است .ما توانـسته اﯾـم ،چـون
حکومت حتی در قبرستانھا ھم مامور و لباس شخصی ميگذارد،
ما توانستيم چون ميبينيم حکومتھای مستقل جھـان ھرگـز پيـام
تبرﯾکی نفرستاده اند ]برای احمدی نژاد[  ...مـا توانـستيم چـون
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حاميــان »ا.ن« را مغلــوب کــرده اﯾــم ،مــا توانــستيم ،چــون مــرگ
سياسی احمدی نژاد ]و حکومت اسـالمی[ را رقـم زدﯾـم ...امـا
اﯾن تازه اول راه است ...راه مبارزه با دﯾکتاتوری و باز ما ميتـوانيم
٢١٦
ھمانگونه که توانستيم«.
شعارھای دﯾروز خيلی پخته تر از روزھـای پيـشين شـده
بود .ﯾکی شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی« دﯾگر شـعار
»دﯾکتاتور ،دﯾکتاتور ،اﯾن آخرﯾن پيام است ،ملت سبز اﯾران آمـاده
ی قيام است« و »عزا ،عزاست امروز ،روز عزاست امروز ،اﯾرانی
باغيرت صاحب عزاست امروز«
اﯾن بچه ھـا دارنـد تقـاص سـی سـال تحقيـر و تـوھين و
تخفيف شخصيتيشان را اﯾن بار ميگيرند و خوب ميگيرند ،آن ھـم
با بھره ای کـالن .در روزنامـه ی » ٨صـبح« افغانـستان ،احمـدی
نژاد را و روشنفکران ما را و پوپوليسم دﯾنی/سياسی ما را و کل
عقب ماندگيھای فکری/بيفکری ما را اﯾنگونـه بـه تـصوﯾر کـشيده
اند و چه شيوا و چه خواندنی و چه درست.
توضيح اﯾن کـه ظـاھرا اﯾـن مقالـه نوشـته ی محمـد رضـا
نيکفـر ٢١٧اسـت کـه در تــارﯾخ  ١٦تيـر ١٣٨٨در »گوﯾـا نيـوز« چــاپ
شده است .به درستی ﯾا نادرستی اﯾن ادعا کاری نـدارم ،فقـط
برای اﯾن کـه کـارم مـستند باشـد ،بـه اﯾـن آدرس اﯾنترنتـی ھـم
رفرانس ميدھم.
»احمدی نژاد پدﯾده ی غرﯾب و ھم زمان آشناﯾی اسـت.
رفتار او در چشم بـسيار کـسان ﯾـادآور برخـورد خـشن و تـوھين
آميز ﯾـک جوانـک بـسيجی تفنـگ بـه دسـت در برابـر شـھروندان
محترمــی اســت کــه چنــان تحقيــر ميــشوند کــه دﯾگــر جھــان را
نميفھمنـــد .شـــان اجتماعيـــشان ،ارج فرھنگيـــشان و مـــنش و
سليقه شـان لگـدکوب ميـشود ،بـه زنـدگی خصوصيـشان تجـاوز
ميشود و دستگاه تبليغاتی مدام از در و دﯾوار جار ميزند کـه باﯾـد
شــکرگزار باشــند کــه در کــشورشان اﯾــن »معجــزه ی ھــزاره ی
سوم« رخ داده است.
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»محمود احمـدی نـژاد حاشـيه را بـسيج ميکنـد تـا مرکـز
قدرت را تقوﯾـت کنـد ،مـردم مـستمند را بـه دنبـال ماشـين خـود
ميدواند و آنان ميدوند ،در حاليکـه بـه عـابران دﯾگـر تنـه ميزننـد و
ھياھو و گرد و خاک ميکنند.
»محمود احمدی نژاد از تبار آن سالطينی است که مدام
در حــال جھــاد بــوده انــد .او خزانــه ی مرکــز را تھــی ميکنــد تــا
سرحدات را نه آباد ،بلکـه از نـو تـصرف کنـد و بـه حلقـه ی ارادت
درآورد .او مھندس نظام اسـت ،امـا نـه از آن مھندسـانی کـه در
ابتدای حکومت اسالمی در خدمت مالھا درآمدند ،تا سـازندگی
کنند و معجزه ی پيوند اﯾمان و تکنيـک را بـه نمـاﯾش بگذارنـد .در
ابتدا تکنيک در خدمت اﯾمان بـود .در مـورد احمـدی نـژاد ،اﯾمـان،
خود امری تکنيکی است .او رمالی است که دکتر/مھندس شده
اســت .در ذھــن او جــن و اتــم ،معجــزه و ســانترﯾفوژ ،معــراج و
موشک در کنار ھم ردﯾف شده اند.
»احمدی نژاد به ھمه درس ميدھد .او ختم روزگار است.
در مجلــس آخونــدی ھــم درس دﯾــن ميدھــد .پــيش لــوطی ھــم
انتربازی ميکنـد .احمـدی نـژاد ترکيبـی از رذالـت و سـاده لـوحی
است .او مجموعه ای از بدترﯾن خصلتھای فرھنگی ما را در خـود
جمع کرده ،بـه اﯾـن جھـت بـسی خودمـانی جلـوه ميکنـد .دروغ
ميگوﯾــد و ای بــسا صــادقانه ،غلــو ميکنــد ،زرنــگ اســت و تــصور
میکند ھر جا کم آوردی ،ميتوانی از زرنگـی ات ماﯾـه بگـذاری و
جبران کنی .در وجود ھمه ی ما قدری احمدی نژاد وجـود دارد و
درســت اﯾــن ،آن بخــشی اســت کــه وقتــی بــا آزردگــی از عقــب
ماندگيمان حرف ميزنيم ،از آن ابراز نفرت ميکنـيم .امـا آن ھنگـام
نيز که الف ميزنيم و خودشيفته اﯾم ،باز اﯾن وجه احمـدی نـژادی
وجود ماست که نمود مييابد .احمدی نژاد تحقير شده ای اسـت
که خود تحقير ميکند ،سرشار از نفرت است ،اما کرامت دارد .به
موضوع نفرتش که مينگرد ،ميپندارد مبعوث شده اسـت تـا ھمـه
را از ضاللت نجات دھـد .احمـدی نـژاد نماﯾنـده ی سـنتی اسـت
جھــش کــرده بــه مدرنيتــه .او مظھــر عقــب مانــدگی مــدرن مــا و
مدرنيتــه ی عقــب مانـــده ی ماســت .او اعــالم ورشکـــستگی
فرھنگ است .احمدی نژاد نشان فقدان جدﯾت ماست .آن زمان
که در قم گفت ،ھاله ی نور او را دربرگرفته ،حـق بـود کـه حجـج
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اسالم اﯾن حجت را جدی گيرند ،عمامه بـر زمـين کوبنـد ،سـينه
چاک کنند و لباس بر تن او بردرند ،تا تکـه ای بـه قـصد تبـرک بـه
چنــگ آورنــد .آن زمــان کــه از دســتيابی بــه انــرژی ھــسته ای در
آشپزخانه سـخن گفـت ،حـق بـود مكتبھـا و دانـشگاھھا تعطيـل
ميشدند ،حق بود بر سر در آمـوزش و پـرورش مينوشـتند» :اﯾـن
خراب شده تا اطالع ثانوی تعطيل است« و آموزگاران از شـرم رو
نھـــان ميکردنـــد .احمـــدی نـــژاد از ماســـت ،طرفـــداران او نيـــز
ھموالﯾتيھای ما ھستند .ميان احمدی نژاد با گروھـی از رھبـران
اپوزﯾــسيون فــرق چنــدانی نيــست .در روشــنفکری اﯾرانــی ھ ـم
نوعی احمدی نژادﯾسم وجود دارد؛ آن جاﯾی که ﯾاوه میگوﯾـد و
در عين غيرجدی بودن ،سـخت جـدی مـیشـود .در وجـود چـپ
افراطی اﯾـران ،از دﯾـر بـاز احمـدی نژادﯾـسم رخنـه کـرده اسـت،
منھای مذھب ،ﯾا بـا مـذھبی کـه گفتـار و مناسـک دﯾگـری دارد.
افسران لوس آنجلس ھمگی مقداری احمدی نـژاد در درونـشان
دارند .احمدی نژاد رضا شاھی اسـت بـا تعـصب مـذھبی؛ البتـه
رضــا شــاه در اواﯾــل کــارش] .مــن البتــه دليــل اﯾــن تــشبيه را
نفھميدم ،ولی مھم نيست .مھم اصل حرف است[ احمدی نـژاد
نشان دھنـده ی جنبـه ی »مردمـی« جمھـوری اسـالمی اﯾـران
اسـت ،جنبـه ای کـه اکثــر منتقـدان آن را نميبيننـد ،زﯾـرا ھنــوز از
انتقاد به دولت به انتقاد جامعه نرسيده انـد و از ھمدسـتیھـا و
ھمسوﯾیھای دولت و جامعه غافلند .اکنون ھمه چيز با تقلب و
کودتا توضيح داده ميـشود .تقلبـی صـورت گرفتـه کـه ابعـاد آن را
نميدانيم .بـرای اﯾـن کـه نيـروی پوپوليـسم فاشيـستی دﯾنـی را
نادﯾده نگيرﯾم ،الزم است ھمه ی تحليلھا را بر تقلب و کودتـا بنـا
نکنيم .رای احمدی نـژاد ﯾـک ميليـون ھـم باشـد ،باﯾـد رﯾـشه ی
اجتماعی فاشيسم دﯾنی را جدی گرفت!«
اﯾن نوشته در واقع چکيده ی بخشی از آن چيـزی اسـت
که من در تمام اﯾن سالھا و در ده/ﯾازده جلد کتاب منتـشر شـده
ام و بيش از صدھا مقاله و داستان و طنزم به تـصوﯾر کـشيده ام
و چــون ھميــشه و ھمچنــان »پدرخوانــده ھــا« ھمــين »احمــدی
نژادﯾست«ھا ھستند و بـازار ،دسـت اﯾنھاسـت و اﯾنھـا ھـستند
که باﯾد از الی لنگ و پاچه شان رد شـد ،تـا بـه موفقيـت دسـت
ﯾافت ،ھنوز نتوانسته ام مثل خيليھای توده ای و تـوده ای تبـار و
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آلوده به تشيع آلوده ی دوسره ،راھی به بازار »پوچ« و خـالی از
مدرنيته و پر از جنجالھای »شيعی/کمونيستی« اﯾنھا پيدا کنم و
البته چه خوب .بودن بـا اﯾنھـا و ھمراھـی بـا اﯾنھـا و تبليـغ اﯾنھـا
برای کارھای من در واقع نفی موجوﯾت اﯾنھاست و اﯾنھا به نفی
موجودﯾتشان که رضاﯾت نميدھند ،ميدھند؟!
اﯾن بچه ھای درون کشور با اﯾن ھمه دردسر چـه حـال و
ھواﯾی دارند؛ آدم حسودی اش ميشود .اﯾـن بـار راھکارھـاﯾی را
برای برنزه شدن ]و البد الغر شدن[ فرستاده اند .ببنيد» :چـون
مساله ی امروز اﯾران حواشی انتخابـات نيـست و چـون مـشكل
امــروز دولــت مھــرورز نھــم و دھــم و اﯾنــا و ســقوط پــی در پــی
ھواپيماھای روسی نيست ،و چـون دردسـر اقتـصاد امـروز اﯾـران
تحرﯾمھای جورواجور و چند مرحله ای و بلوكه كردن پولھای اﯾران
در اروپا نيست و چون در كل مملكت كماكـان در وضـعيت شـدﯾد
گل و بلبل به سر ميبرد ،ما امروز به مھمترﯾن مشغله ی ذھنـی
مردم و مسئوالن و دلسوزان و اﯾنا پرداخته اﯾم.
»برای برنزه شدن كم ھزﯾنه ميتوانيد بيست و پـنجم ھـر
ماه ،ترجيحا خرداد مـاه ،از ميـدان انقـالب تـا ميـدان آزادی پيـاده
روی كنيد .توجه كنيد ھرچه تعدادتان بيشتر باشد ،ﯾعنی بين دو
تا سه ميليون نفر ،بيشتر و بھتـر برنـزه ميـشوﯾد .رای دادن ھـم
ارتباط مستقيمی با برنزه شـدن پوسـت دارد .چـون از فـردای آن
باﯾد از ساعت  ١٢ظھر در خيابانھا دنبال راﯾتان بدوﯾـد .لباسـھای
شخــصيتان را بپوشــيد و بــا در دســت گــرفتن جــسم ســخت ،ﯾــا
گذاشتن كاله مخـصوص ،سـر چھارراھھـا و در ميـدانھای اصـلی
شھر تمام ساعات بعد از ظھر را آفتاب مـستقيم بگيرﯾـد .ﯾادتـان
باشد فقط آفتاب بگيرﯾـد و جـو نگيردتـان ،چـون ممكـن اسـت بـه
طرف باقی شھروندان با جسم سـخت حملـه كنيـد .در كـل اگـر
دقت كنيد بيشتر اﯾن برادران پوستھای به شدت برنـزه شـده ای
دارند.
»در خيابان به حالت سـكوت تجمـع كنيـد .در اﯾـن حالـت
ماشينھاﯾی كه برای رفاه حال عمومی در نظر گرفته شـده انـد،
به شما آب ميپاشند .وقتی پوسـتتان خـوب خـيس شـد ،آفتـاب
پوستتان را حـسابی برنـزه ميکنـد .در حالـت قبـل ممكـن اسـت
كسانی دنبال شما كنند ،شما ھم مجبور به فرار شوﯾد .اﯾن كار
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باعث میشود پوستتان از ھمـه طـرف آفتـاب بخـورد و حـسابی
برنزه شوﯾد.
»بــه مــدت بيــست روز تــا ﯾــك مــاه بــه دنبــال برادرتــان ﯾــا
فرزندتان از كھرﯾزك به تپه ھای دركه و حومه ،از آنجـا بـه پزشـك
قانونی ،از آنجا به دادگاه انقالب ،از آنجا به قـوه ی قـضائيه ،و در
كل از آنجـا بـه اﯾنجـا ،از اﯾنجـا بـه آنجـا مراجعـه كنيـد .مھـرورزی
مــسئوالن مربوطــه باعــث ميــشود کــه شــما ســاعتھا پــشت در
بمانيد و آفتاب بگيرﯾد .اﯾن سياست كه برای برنزاسيون مردم در
پيش گرفته شده است ،پوست شما را در ابتدا كلفت و سـپس
برنزه ميكنـد .ﯾـك راه دﯾگـر اﯾنكـه پـی كـار سياسـی را بـه تنتـان
بماليد .در اﯾن حالت نه تنھا برنزه ميشوﯾد که ممكن است از تـه
بــسوزﯾد .ميتوانيــد روبــروی پــارك ملــت ھمــين طــوری در حالــت
سكوت باﯾستيد؛ اﯾن طـوری ھـم از چنـد جھـت برنـزه ميـشوﯾد.
پيشنھاد
»ميــشود در زﯾــرزمين خانــه تــان بــه فنــاوری ھــسته ای
دست پيدا كنيد .قرار گـرفتن در تشعـشعات ھـسته ای شـما را
برنزه و قشنگ ميكند .در ضمن ﯾک دانشمند ھم به دانـشمندان
جوان مملكت اضافه ميشود.
»در استقبالھای مردمی و خودجوش از سـاعت ھـشت،
از ســاعت نــه ،از ســاعت ده شــركت كنيــد و زﯾــر آفتــاب ســوزان
سفرھای شھرسـتانی برنـزه و برشـته شـوﯾد .ﯾـك راه ھـم اﯾـن
است كه با آقا رحيم مشاﯾی برای صله ی رحم بـه بـالد خارجـه
سفر كنيد و آفتاب تابان و سوزان آنجا را به پوست و جان بخرﯾـد.
اﯾضا سفر به تركيه و اﯾنا با آقـا مـشاﯾی توصـيه ميـشود .ﯾـك راه
ساده اﯾن است كه اگر پول دارﯾد ،سوالرﯾوم كنيـد و دردسـرھای
باال را نكشيد .اگر اﯾنطوری برنزه نشدﯾد ،شبھا برنامـه بيـست و
سی را ببينيـد .بـا دﯾـدن اﯾـن برنامـه گـر مـیگيرﯾـد و برافروختـه
ميشوﯾد .گر گرفتگی و برافروختگی پوست ،روح ،روان ،اعصاب و
اﯾنا ،ھمه را با ھم ﯾكھو برنزه ميكند«.

١٩٨

دھم امردادماه  /١٣٨٨ﯾکم اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھـل و
ھشتم[
ببينيد اﯾـن تـوده اﯾھـا چطـور از شـعار »اسـتقالل ،آزادی،
جمھــوری اﯾرانــی« ســوخته انــد! عنــوان مطلــب اﯾــن اســت:
»شعارھای انحرافی برای جدا کـردن مراجـع از مـوج سـبز« تـازه
طرح اﯾن شعارھا را به گردن خود حکومتيان انداختـه انـد» :عـده
ای که معلوم نبود از کجا سروکله شان در ميان مردم پيدا شده،
اصرار داشتند شعارھای غيرمتعارف را جانـشين شـعارھای اﯾـن
دوران کننــد؛ از جملــه »مــرگ بــر خامنــه ای« و ﯾــا »اســتقالل،
آزادی ،جمھوری اﯾرانی« .مردم اعتناء به اﯾـن شـعارھا نکردنـد و
ھمان شعارھای ھميشگی اﯾن دوران را سر دادنـد .تعجـب مـن
اﯾن بود که در خيابان آپادانا ھم باز ھمين عده با ھمين شعار بـه
٢١٨
ميان مردم رفتند که در آنجا ھم مردم محلشان نگذاشتند«.
»محاکمــه ی گروھــی از اصــالح طلبــانی کــه در جرﯾــان
اعتراضات مردمی بعد از انتخابات دسـتگير شـده انـد ،روز شـنبه
در بيدادگاه کودتا ]![ بـه رﯾاسـت صـلواتی رئـيس دادگـاه انقـالب
اسالمی آغاز شد .در بين متھمين حاضر در جلسه ی دادگاه که
نزدﯾک به صد نفر بودند ،چھره ھای مـشھوری مثـل بھـزاد نبـوی
عــضو شــورای مرکــزی ســازمان مجاھــدﯾن انقــالب اســالمی،
ميردامـادی دبيـر کـل حـزب مـشارکت ،امـين زاده عـضو شـورای
مرکزی حـزب مـشارکت ،عطرﯾـانفر عـضو شـورای مرکـزی حـزب
کــارگزاران ،محمــدعلی ابطحــی عــضو شــورای مرکــزی مجمــع
روحـانيون مبـارز ،صـفاﯾی فراھـانی عـضو شـورای مرکـزی حـزب
مشارکت ،رمضان زاده عضو شورای مرکـزی حـزب مـشارکت بـه
چـشم ميخوردنـد  ٢١٩«....حـاال فيـل تـازه ی حکومـت اسـالمی
ھمين محاکمـات اسـت کـه ھـوا کـرده انـد کـه چـه ميـدانم چـه
بشود .راستی اﯾـن دادگاھھـا تازگيھـا بيـدادگاه شـده انـد ،ﯾـا در
تمام اﯾن سی سال نکبتی بيدادگاه بوده انـد و حـاال کـه ﯾقـه ی
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خودﯾھا را گرفته انـد ،شـده انـد بيـدادگاه؟! نميخـواھم شـيطنت
کنم ،فقط ﯾک رفرانس کوچولو دادم!
اﯾن دﯾگـر خيلـی بانمـک اسـت و آن اﯾـن کـه ﯾـک بابـاﯾی
نوشــته اســت کــه خامنــه ای بـر اســاس قــوانين اســالمی کــافر
اســت .بيچــاره ھــا اســالم ھمــين اســت دﯾگــر ،کــی ميخواھيــد
بفھميد؟
»خامنه ای رھبر پيشين اﯾـران ]بـه اﯾـن دليـل او را رھبـر
پيشين خواندم که اکنون رھبری جز برای احمقان و پول دوستان
و وحشيان و وطن فروشان نيست[ از خانواده ای مـسلمان زاده
شد و دست کم تا بيست سال پيش مـسلمان بـود ،ولـی پـس
گذشت بيست سال از به دسـت گـرفتن قـدرت ،چھـره ی کرﯾـه
خود را به مردم و جھانيان نشان داد؛ چھره ای که بسياری از آن
٢٢٠
خبر داشتند ،ولی مجالی برای ابراز آن نمييافتند«...
و بعد ھم طفلک ميکوشد ثابت کند کـه خامنـه ای مرتـد
است ،آنھم بـر اسـاس تئورﯾھـای اسـالمی! کـی چرخـه ی اﯾـن
گونـه اتھــام زنيھــا و کــشتارھای ِ پيامـد آن پاﯾــان خواھنــد ﯾافــت،
معلوم نيست؟!
ﯾازدھم امردادماه  ٢ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھـل و
نھم[
راســـتی راســـتی کـــه اﯾـــن شـــعار »اســـتقالل ،آزادی،
جمھوری اﯾرانـی« بـدجوری کـک بـه تنبـان تـوده اﯾھـا و »سـبزی
فــروش«ھــا انداختــه اســت ،تــا جــاﯾی کــه ميرحــسين موســوی
بــدبخت را وادار کــرده انــد اطالعيــه بدھــد و از اﯾــن شــعار برائــت
جوﯾد .خوب است .اعترافات باند اصـالحاتچيھا را ھـم اﯾـن روزھـا
ميبينند و ميبينند تا چـه انـدازه اﯾـن اعترافگيرﯾھـا بـه دادگاھھـای
استالين مادر مرده شبيه اسـت ،بـا اﯾـن ھمـه بـاز ھـم احمقھـا
شعار »جمھوری اسالمی ،نـه ﯾـک کلمـه بـيش و نـه ﯾـک کلمـه
کم« ميدھند .اﯾـن مطلـب ھـم از »ماتحـت« سـوخته ی سـاﯾت
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پيک نت و حامی شماره ﯾـک ميرحـسين موسـوی اسـت .بـرای
تفرﯾح بد نيست:
»بدنبال تظاھرات چھلم نخستين قربانيـان راھپيمائيھـای
بعــد از کودتــای  ٢٢خــرداد کــه در ﯾکــی از آنھــا چنــد نف ـر شــعار
»اســـتقالل ،آزادی ،جمھـــوری اﯾرانـــی« ســـردادند ،ميرحـــسين
موسوی در گفتگوئی کوتاه با ساﯾت قلم گفـت» :شـعار کليـدی
مردم در راه سبزی که برگزﯾده اند» ،جمھوری اسـالمی نـه ﯾـک
کلمــه کمتــر و نــه ﯾــک کلمــه بيــشتر« اســت .شــعارھاﯾی مــورد
حماﯾت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون اساسـی
جمھــوری اســالمی نــرود] .بيمــزه[ خواســته ی مــردم ،دفــاع از
جمھورﯾت نظام در کنـار اسـالميت آن اسـت و شـعار »جمھـوری
اسالمی ،نه ﯾک کلمه کم نه ﯾک کلمه زﯾاد« در بيان اﯾن جنبه از
مطالبات آنان نقش راھبردی دارد .مـا بـه دنبـال آزادی ،عـدالت و
کرامت انـسانی ھـستيم و اﯾنھـا اھـدافی ھـستند کـه ]بـال بـال
بال[...
»موسوی در بخش دﯾگری از اﯾن گفتگو با اشاره به دروغ
پراکنيھای صدا و سيما در باره ی جنبش سبز خـارج از کـشور در
حماﯾت از مقاومت مردم اﯾران در برابر کودتـای  ٢٢خـرداد کـه بـه
نوع دﯾگری روز گذشته در نخستين دادگاه کودتا نيز مطـرح شـد،
گفــت» :بــه رغــم ادعــای مخالفــان ،اﯾــن جنــبش حــق طلبانــه و
معنوی ،کوچکترﯾن ارتباطی با خارج ندارد و کامال داخلی است و
ملــت مــا بــه خــوبی نــسبت بــه اھميــت اﯾــن فاصــله گــذاری بــا
بيگانگان آگاه است و براساس تجربيات دوﯾـست سـاله ی خـود
نسبت بـه نيـات اجانـب بـا سـوء ظـن برخـورد ميکنـد .در حرکـت
عظيمی که در سراسـر جھـان از سـوی اﯾرانيـان مقـيم خـارج در
دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت ،به طور محسوسی اﯾـن
فاصـله گـذاری نماﯾـان بـود و جـا دارد از ھمـه ی اﯾـن ھموطنـان
٢٢١
سپاسگزاری و تقدﯾر شود«.
سياوش پس از خواندن اﯾن افاضه ،براﯾم نوشت:
»اســتقالل ،آزادی ،جمھــوری اﯾرانــی« و نگرانــی آخونــد
صفتھای مسلمان برای از دسـت رفـتن اسـالم و مقابلـه بـا اﯾـن
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شعار پرمعنای مردم کـه بجـای اسـالم ،نـام زﯾبـای اﯾـران را قـرار
داده اند ،در اﯾن نوشته ی موسوی منعکس است .ولی مـردم و
جوانان اﯾران از ھيچ گامشان برگـشت نخواھنـد کـرد و موسـوی
آب در ھاون ميکوبد .نباﯾـد گذاشـت کـه خواسـتھای بحـق مـردم
اﯾران مالخور شـود .گـستراندن ھرچـه بيـشتر اﯾـن شـعار کمـک
بسيار بزرگی بـه پيـشرفت جنـبش مـردم خواھـد کـرد و اﯾـن بـه
ھمت ھمه ی ما بستگی دارد «.گفتم که جنبش دارد راھـش را
پيدا ميکند.ببينيد:
شــعار »آزادی ،اســتقالل ،جمھــوری اﯾرانــی« زﯾبــاترﯾن و
ھوشمندانه ترﯾن شعاری اسـت کـه اﯾـن روزھـا ميـشنوﯾم .اﯾـن
شعار نشان ميدھد کـه مـردم از خيـر اصـالح رژﯾمـی کـه اصـالح
ناپذﯾر است ،گذشـتند .اﯾـن شـعار چکيـده ی شـعارھای »مـرگ
بــر» «...ســرنگون بــاد «...و »زنــده بــاد «...اســت .اﯾــن شــعار در
درونش دھھا شعار دارد .در طول ﯾک قرن مبارزه ،ما مشابه اﯾـن
شعار را نداشته اﯾم .باﯾد ﯾـک قـرن مبـارزه ميکـردﯾم و شکـست
ميخوردﯾم ،تا به اﯾن شعار ميرسيدﯾم ،که رسيدﯾم .حاال دﯾگـر بـا
دســتگيری و شــکنجه و کــشتار ،بــا نماﯾــشھای اعترافــات ،بــا
ترساندن و ﯾا فرﯾب ،ھر چيز را بتوانند از ما بگيرنـد ،اﯾـن شـعار را
نميتوانند از اذھان روشن شده مان پاک کنند .مردم به درجه ای
از آگاھی رسيده اند که غيرقابل برگشت اسـت .بـوی آگـاھی و
ھــشياری سياســی ،بــوی خــرد و اندﯾــشه ،بــوی اﯾرانــی آزاد و
مستقل از اﯾن شعار به مشام ميرسد .بوی رھـاﯾی از الگوھـای
نامتناســب و ﯾــا خيانــت بــار بــه مــشام ميآﯾــد .اﯾــن شــعار بــوی
٢٢٢
»اﯾرانی« ميدھد«.
نوشــته ی »پيــک نــت« از قــول موســوی ،دو تــا »حــرف«
کليدی دارد ،ﯾکی ھمان کوشششان در نگاه داشتن جنـبش در
کادر حکومت اسالمی اسـت؛ دﯾگـر اﯾـن کـه ميکوشـند جنـبش،
سرش به بيرون و خارج از نظام وصـل نـشود .حـاال ھـم کفتارھـا
افتاده اند به جان ھـم .اﯾـن دادگاھھـا واقعـا خنـده دارشـده انـد.
اعترافات ابطحی ھـم کلـی خيلـی بانمـک اسـت ،طفلـک گفتـه
اســت» :از اﯾ ـن رو ملــت اﯾــران باﯾــد از تيزھوشــی مقــام معظــم
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رھبـری و سـربازان بانـام و بينـام اﯾـران کـه اﯾـن کـشور را از اﯾـن
مــسئله نجــات دادنــد ،تــشکر کــرد] .اﯾــن ﯾکــی دقيقــا مــرا ﯾــاد
اعترافاتی مياندازد که ابراھيم نبوی از طرف ابطحی ساخته بود[
ابطحــی بــا اشــاره بــه حــضور خــود در برخــی راھپيماﯾيھــای
غيرقانونی خيابانی تاکيد کرد» :کار بدی کردم که در راھپيماﯾيھا
شرکت کردم ،ولی کروبی به بنده گفـت کـه مـا بـا اﯾـن رای کـم
نميتوانيم مردم را به خيابانھا دعوت کنيم .ولی خود بـروﯾم تـا بـه
نوعی اعتراضـمان را نـشان بـدھيم .البتـه بنـده طرفـدار رﯾاسـت
جمھوری احمدی نـژاد نبـودم ،ولـی زمـانی کـه ﯾـازده ميليـون در
انتخابــات فاصــله اﯾجــاد شــد ،بــه عنــوان کــسی کــه طرفــدار
مردمــساالری اســت ،اﯾ ـن مــسئله را نپــذﯾرفتم ]کــذا[ و بــا اﯾــن
موضوع جلو فـضای رشـد مـدنی را گرفتـه و بـه فرھنـگ و تـارﯾخ
اﯾران خيانت کردم.
»بنده ھمه ی صحبتھاﯾی را کـه معـاون دادسـتان مطـرح
کــرد ،قبــول دارم .بنــده اعتــراف ميکــنم کــه بخــش عمــده ای از
سفرھای خاتمی به عنوان سفرھای تبليغی بود که اﯾن سفرھا
بتواند توجھات را معطوف به وی کـرده و خـاتمی را تنھـا شـانس
پيروزی در انتخابات اﯾران مطـرح کننـد ،کـه مـا در مـصاحبه ھـای
مختلفی گفتيم که در بدترﯾن شراﯾط بين ﯾک تا دو ميليون بيشتر
امکان تقلـب وجـود نـدارد ،فلـذا ميگفتـيم کـه اگـر بتـوانيم از اﯾـن
ميزان عبور کنيم ،کاندﯾدای ما در انتخابات پيروز ميشود .در واقـع
صداھای جامعه ی متوسط بـه بـاال را ميـشنيدﯾم و در واقـع اﯾـن
توھم ،توھم بزرگی بود که موسوی پيدا کرده و احساس ميکـرد
که تقلب ﯾازده ميليونی امکان پذﯾراست ٢٢٣«.خيلی بامزه است.
سيد ممد خاتمی ھم افاضه کرده که دادگاه دﯾروز مغاﯾر با قانون
٢٢٤
اساسی بوده و به ضرر نظام است.
خــب ،اﯾــن کــه خيلــی خــوب اســت .دﯾگــر اﯾــن کــه خــود
حکومــت اســالمی اعــالم کــرده کــه  ١٧٠٠نفــر را دســتگير کــرده
است ،ولی ھنوز نميداند – ﯾـا نگفتـه اسـت – کـه تعـداد کـشته
شدگان چقدر است؟!
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در ضــمن اﯾــن روزھــا دارنــد کلــی از روســيه بنــزﯾن وارد
ميکنند» .روزنامه ی اﯾتالياﯾى كورﯾره دالسرا ھم نوشت که رژﯾم
اﯾران در ھواپيماى توپولوفى كه بيست و چھارم تيرماه در مـسير
تھــران/اﯾــروان بــا ١٦٨سرنــشين در آســمان قــزوﯾن منفجــر شــد،
چنــدﯾن كــانتينر مــواد منفجــره حمــل ميكــرد .بــه نوشــته ی اﯾــن
روزنامه ،در اﯾن كانتينرھا ھركدامـشان چنـد صـد چاشـنى بـا دو
كيلو مواد منفجره در ھر چاشنى جـا داده شـده بـود کـه انفجـار
اتفاقى ﯾكى از اﯾن چاشنيھا باعث انفجـار ھواپيمـا شـد .كـورﯾره
دالسـرا بــه نقــل از منــابع امنيتــى لبنـانى نوشــت کــه اﯾــن پــرواز
ميباﯾست بعد از اﯾروان از طرﯾق تركيـه بـه سـورﯾه ميرفـت و اﯾـن
كانتينرھا را در دمشق تخليه ميکرد که قرار بوده اﯾن محموله بـه
جنــوب لبنــان فرســتاده شــود ،تــا حــزب ﷲ لبنــان از آنھــا بــراى
٢٢٥
ساختن تله ھاى انفجارى استفاده كند«.
چه بنوﯾسم؟!
دوازدھــم امــرداد مــاه  ٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
پنجاھم[
عرض شود که امروز روز تحليـف و تنفيـذ و تنقيـه ی اﯾـن
بابا احمدی نژاد است و گفته شده کـه خيلـی از گنـده ھـا مثـل
خــاتمی و ھاشــمی رفــسنجانی در اﯾــن مراســم »باشــکوه«
شرکت نخواھند کرد .از دﯾروز سيل ای ميلھـا سـرازﯾر شـده کـه
فردا دم در مجلس ،پدری از اﯾن بابا احمدی نژاد درآورﯾم کـه ننـه
بزرگش را صدا کند .ببينيم چه ميشود؟!
در رابطـــه بـــا اعترافـــات در دادگاھھـــای درون جنـــاحی
حکومت اسالمی ،ھمين »شو«ﯾی که راه انداخته اند و صد نفـر
از خودﯾھاشــان را بــه غلــط کــردن واداشــته انــد ،ســالھای ســال
پيش ،زمانی که مھدی بازرگـان »ھنـوز« عـضو مجلـس شـورای
اسالمی ھمينھا بود؛ در آخـرﯾن جلـسه ی دوره ی اول مجلـس،
روزھای آخری که او ھنوز مصونيت دﯾپلماتيک داشت ،چيزھـاﯾی
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در ھمان مجلس گفت که بامزه اسـت ،ببينيـد» :تـا دو روز دﯾگـر
عمر نخـستين مجلـس شـورای اسـالمی کـه اﯾنجانـب عـضو آن
بــودم و از مزاﯾــای اﯾــن عــضوﯾت ،از جملــه مــصونيت پارلمــانی
برخوردار بودم ،به پاﯾان ميرسد .از پس فردا من نيز مانند بقيه ی
موکلينم قابل تعقيب و بازداشت و تادﯾب ھستم؛ به ھمين دليل
نيــز بــا اســتفاده از فرصــتی کــه رئــيس مجلــس در اختيــار بنــده
گذاشته اند ،ميخواھم به اطالع برسانم که اگـر در روزھـای بعـد
دﯾدﯾد که بنده را بازداشـت کردنـد و بعـد بـا تبليغـات و سروصـدا
اعــالم کردنــد کــه بنــده جھــت بعــضی توضــيحات و روشــن کــردن
حقاﯾق در تلوﯾزﯾون ظاھر خواھم شد و در صـورتی کـه دﯾدﯾـد آن
شخص حرفھاﯾی غير از سخنان دﯾروز و امـروز مـن ميزنـد و مثـل
طوطی مطالبی را تکرار ميکند ،بدانيد و آگـاه باشـيد کـه آن فـرد
مھدی بازرگان نيست ٢٢٦«.جالب است ،نه؟! چه خوب ھمـدﯾگر
را ميشناسند اﯾن اسالميون و کمونيسيتيون!
تبرزدی ھم کمی موسـوی را نـوازش کـرده کـه آوردنـش
اﯾنجا خالی از لطف نيست .قصدم از اﯾن کار ،نـشان دادن فـضا و
حرفھای اﯾن روزھاست که در نھاﯾت نـوعی تارﯾخنوﯾـسی »ميـد
اﯾــن کلــه ی نــادره« اســت .پــس گــوش کنيــد» :امــروز در برخــی
ســاﯾتھای اﯾنترنتــی بــه نقــل از آقــای موســوی گفتــه ش ـد کــه
»جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمه کم ،نه ﯾک کلمه زﯾاد« از زبـان
او گفتــه شــد کــه ش ـعارھای انحرافــی کــه گفتــه شــده ]منظــور
»استقالل ،آزادی ،جمھـوری اﯾرانـی« اسـت[ انحـراف از جنـبش
اخيــر اســت...الزم اســت بــه آقــای موســوی ﯾــادآوری کــنم کــه
حضرتعالی از سوی شورای نگھبان برای رقابت در انتخابات تاﯾيد
شدﯾد و ھمين دستگاه به شما امکان تبليغ و حضور در تلوﯾزﯾـون
غيرملی را داد ،درحاليکه صدھا نفر رد صالحيت شدند .شـما بـا
حضور در انتخابات ،مردم را دعوت به پای صـندوقھای رای کردﯾـد
و البته مردم نيز به اﯾـن نتيجـه رسـيده بودنـد کـه از اﯾـن فرصـت
برای مخالفت با احمدی نژاد و حکومت استفاده کنند و به گفتـه
ی دستگاه ،چھل مليون نفر به پای صندوقھا آمدند و به گفته ی
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ھمين دستگاه ،احمدی نژاد بـا بيـست و پـنج مليـون رای برنـده
شد.
»شما امـا بـه مـردم وعـده دادﯾـد کـه از راﯾـشان صـيانت
ميکنيد ،و البته ھمگان ميدانستند که اﯾن حرفتان شعاری بـيش
نيست ،اما چاره را در اﯾـن دانـستند کـه بـه اﯾـن وعـده ی شـما
اطمينــان کننــد ...بــرای مــا کــه اصــل انتخابــات آزاد در جمھــوری
اســالمی را نپذﯾرفتــه اﯾــم و بــه ھمــين دليــل ھــم در انتخابــات
شــرکت نکــرده اﯾــم ،ھمــه ی اﯾــن امــور شــگفت انگيــز بــود .رای
دھندگان مغموم بودند ،اما به خيابـان رﯾختنـد و از شـما حماﯾـت
کردنــد و خواســتند تــا راﯾــشان را پــس بگيرﯾــد .آنھــا از شــما
پـــشتيبانی کردنـــد و اعـــالم داشـــتند کـــه موســـوی را تنھـــا
نميگذارند .شما به آنھا قـول دادﯾـد و خـود نيـز اعـالم کردﯾـد کـه
رئيس جمھوری منتخب ھـستيد .مـردم نيـز بـه اﯾـن حـرف شـما
اعتماد کردند و حتی کسانی که رای نداده بودند ،به حرف شما
اعتماد کردند و وارد کارزار شدند.
»جناب موسوی ،به گفته ی خودتـان در  ٢۵خـرداد بـيش
از  ٣مليون تـن بـه خيابانھـا رﯾختنـد و راھپيمـاﯾی سـکوت برگـزار
کردند ،به اﯾن اميد که شما رای آنھا را پس بگيرﯾد .شما امـا بـه
جای اﯾن که از اﯾـن پتانـسيل اسـتفاده کنيـد و در خيابـان بـست
بنشينيد ،به ﯾک دست تکان دادن برای مردم اکتفا کردﯾـد و فـورا
به خانه تان برگشتيد و اﯾن داستان تکرار و تکرار شـد ،تـا روز ٢٩
خرداد کـه خامنـه ای دسـتور سـرکوب راھپيماﯾيھـای ميليـونی و
آرام مردم را صادر کرد .از اﯾن جا صورت مسئله تغييـر کـرد .بـرای
اﯾـن کـه پــس گيـری آرا ميباﯾــست از طرﯾـق مــسالمت آميـز و ﯾــا
حداکثر با اتکا به آن حماﯾتھای ميليونی باشد ،اما شما موفق به
اﯾن کار نشدﯾد و فرصت از دست رفت.
»اگر مـردم بـا اصـل نظـام مـشکلی نداشـتند و فقـط بـه
دنبال مخالفت با تقلب و پس گرفتن آراء شان با استفاده از ساز
و کار قانون حاکم بودند ،پس از تھدﯾد خامنه ای که ھمگان آگـاه
بودند پس از آن گلوله و خون اسـت و تجربـه ی  ١٨تيـر را نيـز بـا
خود داشتند ،ھيچگاه به خيابان نميآمدند .ولی مـردم  ٣٠خـرداد
به خيابان آمدند تا اعالم کنند که با شخص ولی فقيـه و شـورای
نگھبــان و ھمــه ی نھادھــای وابــسته ﯾــا در واقــع ]کــل[ نظــام،
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مخالفند .حتی خـود شـما نيـز بـا اﯾـن حرکـت مـردم ھمـاھنگی
کردﯾد ،اما گوﯾا متوجه نبودﯾد که چه ميکنيـد! مگـر ممکـن اسـت
کــسانی ﯾــک نظــام را پذﯾرفتــه باشــند ،امــا تــا آنجــا در مقابــل آن
اﯾستادگی کنند که اسلحه و نيروی نظامی به ميـدان بياﯾـد؟ آﯾـا
چالش فعلی که در بين دو جناح حاکميت از ﯾک سو ،و مـردم بـا
حاکميت از دﯾگر سو به راه افتاده ،فقط برای ﯾک تقلب انتخاباتی
است که در  ٣٠سال گذشته معمول بوده است؟
»شما ميخواھيد مخالفت مردم و ھزﯾنه ھای سنگين آن
را در چارچوب مخالفت با احمدی نژاد و خامنه ای زنـدانی کنيـد،
و از اﯾن رھگذر نظام را تبرئه کرده و البد با برکناری اﯾن افـراد بـار
دﯾگر به خط امام و نظام اسالمی تداوم بخشيد؟!
»جناب موسوی پس از آن بود کـه نـه تنھـا رای مـردم در
اختيار رژﯾم باقی ماند ،بلکه خـون جوانـان نيـز بـر زمـين رﯾخـت و
بپذﯾرﯾد که اگر چه مسئوليت اصلی اﯾن وقاﯾع بـر گـردن حکومـت
است ،اما شما نيز باﯾد با فھم خواسته ھای مردم و توجه به بار
سنگين خونھای به ناحق رﯾخته شده ی مـردم ،پاسـخگوی رای
دھندگان و کـشته شـوندگان باشـيد .شـما نـه تنھـا بـرای پـس
گرفتن رای مردم کار مھمی انجام ندادﯾد و از آن فرصـت تـارﯾخی
استفاده نکردﯾد ،بلکه به محض بازداشت و سـرکوب و خـونرﯾزی
به لکنت زبان افتادﯾد.
»ما ھمواره بر اﯾن اندﯾشه بوده اﯾـم کـه در مبـارزات خـود
تا آن جا که ممکن است بھانه بـه دسـت آدمکـشھای حرفـه ای
ندھيم ،اما آقای مھندس شما با وعده ھای خود مردم را به پای
صـندوقھای رای کــشاندﯾد و بـا اظھــارات خــود آنھـا را بــه خيابــان
آوردﯾد و اﯾنک مردم اﯾران ھم رای خود را باخته اند و ھم اﯾن کـه
ھزاران شھيد و مجروح و زندانی روی دستشان مانده است .اگر
چه اميد دارند با ادامه ی مبارزه به حقـوق اساسـی خـود ناﯾـل
آﯾند و خون جوانانشان به ھدر نرود.
»برادر عزﯾز باﯾد متوجه باشيد کـه در چـه شـراﯾطی قـرار
دارﯾد! تنھا اقدام ستودنی شما اﯾن بود که از ادامه ی اعتراضات
مردمی پشتيبانی کردﯾـد و نتيجـه ی انتخابـات را نپذﯾرفتيـد ،امـا
بپذﯾرﯾد که نتوانستيد به عھدتان وفا کنيد و اﯾـن مـردم بودنـد کـه
خود مبارزات را ادامه دادند .برادر من ،شـما حتـی بـرای مجلـس

٢٠٧

تــرحيم شــھدا از وزارت کــشور دولــت بــه قــول خودتــان کودتــاﯾی
درخواست مجـوز کردﯾـد ،درحاليکـه مـادر نـدا اعـالم کـرد کـه بـه
بھشت زھـرا ميـرود و مـردم بـه صـورت خودجـوش بـه تظـاھرات
پرداختند.
»موج سبز شما در پای صندوق رای بود ،اما اﯾن موج که
حاال در خيابان اسـت ،اگرچـه نـشانه ی سـبز بـا خـود دارد ،امـا
سخت خونين است .پس اجازه دھيـد خـود شـعارھا و خواسـت
ھاﯾش را برگزﯾند .بـا آن بـه صـورت دسـتوری بـه سـبک خمينـی
برخورد نکنيد!
»آقای مھندس ،شما در اﯾن اندﯾشه اﯾد که گوﯾا مردم به
فرمان شما ھستند؟ مردم آن گاه که به پای صندوق رای آمدند،
در صدد بودند تا از موقعيت شما به نفـع اﯾـده ھاشـان اسـتفاده
کنند و آن روز که به خيابان آمدنـد ،نيـز ميدانـستند چـه ميکننـد.
مگــر شــما نبودﯾــد کــه بــا صــدور اعالميــه ای از اﯾرانيــان برونمــرز
خواستيد تا از ھم جدا بماننـد؟ ولـی آﯾـا مـردم بـه دسـتور شـما
عمل کردند؟ آﯾا گمان کرده اﯾد که مردم امروز به امر شما کشته
ميشوند؟
»مردم وجود شما را به عنوان عـاملی مثبـت بـرای بيـان
اعتراضات خود مغتنم ميشمارند و خوشـبختانه تـاکنون ،اگـر چـه
ضعيف ،اما درست حرکت کـرده اﯾـد .ھمگـان نيـز از اﯾـن جنـبش
حماﯾت کرده اند ،اما لطف کنيـد بـرای مـردم دسـتورالعمل صـادر
نکنيد .شـما بـه شـعارھای مـردم پـس از سـرکوب و کـشتار ٣٠
خــرداد در درون و برونمــرز توجــه فرماﯾيــد؛ کــدام ﯾــک از آنھــا در
چــارچوب نظــام بــوده اســت؟ »مــرگ بــر دﯾکتــاتور« ﯾــا »مجتبــی
بميری ،رھبری رو نبينی!« ﯾا »برادر شھيدم ،راھـت ادامـه دارد«
ﯾا »ميکشم ،ميکشم ،آن که برادرم کشت« ﯾا »رھبـر مـا....نـصر
مــن ﷲ و فتحــا قرﯾــب ،مــرگ بــر اﯾــن دولــت مــردم فرﯾــب« و
»استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی«؟! جناب مھندس ميرحسين
موســوی در ھمــه ی اﯾــن شــعارھا مــرگ و خــشونت و انتقــام
جوﯾی موج ميزند .البته که مردم حق دارند که در حـرف ،عکـس
العمل نشان بدھند .شـما نيـز تـاکنون حرفـی نـزده اﯾـد ،امـا بـه
محض اﯾن که ﯾک شعار اثباتی کـه اتفاقـا در آن مـرگ بـر کـسی
گفته نشده ،به موضعگيری افتاده اﯾد؟
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»آقای موسوی اشتباه نفرماﯾيد .اﯾن جنـبش تـازه بـه راه
نيفتاده است .اﯾن جنبش دنباله ی حرکت دموکراسـی خواھانـه
ی ملت اﯾران است؛ به وﯾـژه حرکتھـای چنـد سـال اخيـر .مـردم
برای برگرداندن رای ﯾا اعتراض عليه تقلب حاضر نيستند جوانـان
خــود را پرپرشــده ببيننــد .آنھــا ميخواھنــد از ظلــم و ســتم اﯾــن
حکومت دﯾنی راحت شوند .شما تنھا کسی نيـستيد کـه اخيـرا
به اﯾن مبارزه پيوسته اﯾد .آخرﯾن آنھا ھـم نخواھيـد بـود .مـا ھـم
چنين ھستيم .پس اجازه دھيد تا مردم راه خود را بروند!
»مردم تنھا خواستی که از شما دارند ،اﯾن است که جـا
نزنيد! ممکن است حتی شما نيز بازداشت شوﯾد .خـواھش مـا
اﯾن است که اعتراف نکنيد .اﯾن خواسـت مـردم از اصـالح طلبـان
است؛ اما انتظار ندارند که خون بدھند ،تـا »جمھـوری اسـالمی
نه ﯾک کلمه کم و نه ﯾک کلمه زﯾاد« ]از اﯾن بيشتر[ تثبيت شود.
تداوم مبارزات ،حقانيت اﯾن حرف را بـه شـما نـشان خواھـد داد.
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در راه مردم ،پيروز باشيد«.
جـالبی اﯾــن موضـعگيری و اﯾــن نوشـته اﯾــن اسـت کــه از
درون کــشور اســت] .البتــه امــروز نــوزدھم اســفندماه  ١٣٨٨کــه
آخرﯾن بازنوﯾسی کتاب را انجـام ميـدھم ،ميـدانم کـه تبـرزدی دو
ماه و نيم پيش دستگير شده است[.
اما پسر »شيخ مرتضی مطھری« ھم کـه بابـاش ھمـراه
با علی شرﯾعتی و جـالل آل احمـد و چنـد منگـل عقيـدتی دﯾگـر
بــرای بــه بــن بــست کــشاندن حکومــت عرفــی و غيراﯾــدئولوژﯾک
پيــشين در اﯾــران تالشــھا کــرد ،در مــورد رفتارھــای اﯾــن روزھــای
حاکمان اسالمی حرفھاﯾی دارد که بـد نيـست .ميگوﯾنـد از زبـان
دشمن حرفھا صادقانه تر است ،ﯾا چيـزی شـبيه بـه اﯾـن ضـرب
المثل ،با اﯾن مفھوم که اگر حرف تو را دشمن زد ،پس گفتـه ات
درست است؛ ببينيد» :به جرات ميتوان گفت که قاطبـه ی افـراد
غيرمغرضی که در سی سال گذشته با انقالب قھر کرده اند ،به
دليل ﯾک واژه ی سه حرفی بـوده اسـت» :ظلـم« .اﯾـن افـراد ﯾـا
ظلمـی بـر خودشـان رفتـه و فرﯾادرسـی ندﯾـده انـد و ﯾـا ظلمـی
آشــکار در حــق ﯾــک فــرد را ،ماننــد آنچــه در جرﯾــان بــازجوﯾی
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وحشتناک بر ھمسر سعيد امامی رفت ،شاھد بـوده انـد ،و ھـر
چه ھم به انتظار نشستند ،آب از آب تکان نخـورد ...دفـاع از ﯾـک
نظام اسـالمی بـا توسـل بـه شـيوه ھـای غيراسـالمی و بلکـه
غيرانسانی ،ھمان قدر موفقيت آميز است که کسی بخواھد بـا
شــرابخواری ]![ از ســنت نبــوی پاســداری کنــد .برخــی رفتارھــا
مخصوصا با بازداشـت شـدگان وقـاﯾع اخيـر و خـانواده ھـای آنھـا
گواھی ميدھد که گروھی پرنفوذ ،کـه حفـظ آبـروشـان تـضمين
شده ،برای اﯾنکه به خيـال خودشـان چـشم فتنـه را در بياورنـد،
مجاز به اعمال ھـر ظلمـی ھـستند ،حتـی اگـر چيـزی از آبـروی
انقالب و امام ]و اسالم[ باقی نگذارند ٢٢٨«...باز ھم ميگوﯾم کـه
کفتارھا بدجوری به جان ھم افتـاده انـد ،خيلـی بـدجور؛ و ھمـه
شــان دارنــد بــرای از دســت رفــتن کــل »ســرماﯾه« پــستانھای
پالسيده شان را بـه تنـور زر زر ميچـسبانند ،ولـی باﯾـد بـه ھمـه
شان ،ھمه شان از دم گفت که آن سـبو بشکـست و آن پيمانـه
رﯾخت!
دﯾگر اﯾن که اﯾن بابا احمدی نژاد با تنقيه ،تنفيذ شد ،امـا
خيليھــا در مراســم نبودنــد .خــاتمی و ھاشــمی رفــسنجانی و
موسوی و خيليھای دﯾگر .اما ھنوز ھم موضـوع داغ ،اﯾـن دادگـاه
خودﯾھای اصالحاتچيھاست.
خانم مرکل صدراعظم آلمـان ھـم انتخـاب مجـدد محمـود
احمدی نژاد را به رﯾاست جمھـوری اﯾـران تبرﯾـک نخواھـد گفـت.
»به گفته ی دولت آلمـان ،تبرﯾـک گفـتن بـه مراسـمی کـه در آن
شک و تردﯾدھای فراوانی وجود دارد ،بيمورد است ٢٢٩«.در مورد
تنفيــذ احمــدی نــژاد چنــد نکتــه گفتنــی اســت و آن اﯾــن کــه» :از
مجمــوع صــحبتھا ميتــوان برداشــت کــرد کــه نگرانيھــا از ســوی
مدﯾرﯾت کالن کشور برطـرف نـشده اسـت .اﯾـن انتخابـات انجـام
شد ،نتيجه اش تاﯾيد شد ،مخالفتھای خيابـانی سـرکوب شـد و
عـده ای نيـز در حـال محاکمـه ھـستند؛ امـا اﯾـن ھمـه بـه رفـع
نگرانـی مــسئوالن منجــر نــشده اســت؛ ابھامھــا ھمچنــان بــاقی
مانده اند .ميتوان از صحبت کـسانی کـه در اﯾـن مراسـم سـخن
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گفتنــد ،اﯾــن نگرانيھــا را استــشمام کــرد ٢٣٠«....از ســوﯾی» :از
ســاعت  ١۵:۵٠نيروھــای ســرکوبگر تحــت امــر ولــی فقيــه علــی
خامنــه ای ماننــد ﯾگــان وﯾــژه ،ســپاه پاســداران ،بــسيج و لبــاس
شخصيھا در حاليکه بـاتوم بـه دسـت دارنـد ،از ميـدان انقـالب تـا
وليعصر و از وليعصر تا ونک و فاطمی به فاصله ی  ۴متر به  ۴متر
مستقر شده اند .افسران نيروی انتظامی ھم دو نفر بـه دو نفـر
در حال گشت زنی در ميدان انقالب تا وليعصرھستند .در ميـدان
انقالب و ميدان وليعصر اتومبيل و ونھای نيروی انتظامی مـستقر
شــده انــد .در ونــک و فــاطمی نيــز در ســر چھارراھھــا نيــروی
انتظــامی و نيروھــای ﯾگــان وﯾــژه مــستقر کــرده انــد .در ســر
خيابانھای فرعـی دو نيـروی بـسيج )سـپاه شخـصی( ھمـراه بـا
موتور مستقر کـرده انـد .اآلن بيـشتر نيروھـا شـامل بـسيجيھا و
نيروی انتظامی ھستند .مردم و جوانـان تھـران در نقـاط مختلـف
مرکزی تھران در حال تجمـع ھـستند .نقـاطی کـه در آن مـردم و
جوانـان در حـال شـکلگيری اعتراضـات ھـستند ،ميـدان انقـالب،
ميـدان وليعـصر ،فـاطمی ،خيابــان آزادی و سـاﯾر نقـاط اســت .در
حال حاضر در ميدان انقالب تعداد زﯾادی از جوانـان آمـاده ی آغـاز
اعتراضات خود ميشوند و ھر لحظه بر تعداد آنھا افـزوده ميـشود.
لحظاتی پيش مردم و بخصوص جوانان در ونک اعتراضـات خـود را
آغاز کرده ،اقدام به دادن شعارھاﯾی ماننـد »مـرگ بـر دﯾکتـاتور«
کرده اند .ھمزمان با آغاز اعتراضات در ونـک ،نيروھـای سـرکوبگر
گارد وﯾژه ی لباس شخصی و سپاه پاسداران به آنھا ﯾورش برده
اند .نيروھای سرکوبگر گـارد وﯾـژه ی سـپاه پاسـداران ،بـسيج و
لباس شخصيھا از ميدان آزادی تا ميدان انقالب به صـورت زﯾـادی
٢٣١
مستقر شده اند و آماده ی ﯾورش به سوی مردم ھستند«.
اﯾن ھم گزارش لحظه به لحظه ی مراسم تنفيذ خيابانی
احمــدی نــژاد» :در حــالی کــه گزارشــھای غيررســمی از وجــود
تجمعــات گــسترده در چنــد ميــدان شــھر تھــران خبــر ميدھنــد،
خبرگــزاری رســمی دولــت »اﯾرنــا« از اســتقرار وضــعيتی شــبه
حکومت نظامی در تھران خبر داد و اعالم کرد که نيروھای پليس
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ضد شورش در تمام ميادﯾن و خيابان ھای اصـلی شـھر مـستقر
شــده انــد .بــه گــزارش »مــوج ســبز آزادی« اولــين گزارشــھای
درﯾافتی حاکی از حضور گسترده ی مردم در خيابان وليعصر ،حد
فاصل ميدان وليعصر تـا پـارک سـاعی و ميـدان ونـک تـا چھـارراه
پــارک وی تھــران اســت .ھــم چنــين گزارشــھای تاﯾيــد نــشده ی
دﯾگری از ناآرامی در ميادﯾن آزادی ،انقالب و ھفت حـوض نارمـک
نيز درﯾافت شده است .در اﯾن حال ،خبرگزاری اﯾرنـا نيـز گـزارش
داد» :نيروھای ضـد شـورش نيـروی انتظـامی در ميـادﯾن اصـلی
شـھر مـستقر شـده انـد و امنيـت در تمـامی نقـاط شـھر برقـرار
است.
»به گزارش روز دوشنبه ی خبرنگار اﯾرنا ،تمـامی ميـادﯾن
و خيابانھای اصلی تھـران تحـت كنتـرل نيروھـای امنيتـی بـوده و
ھيچگونه تحركی مبنی بر برھمزدن آرامش در شھر وجود نـدارد.
از ساعاتی پيش فرماندھان نيروھای ضد شورش تھران بزرگ بـا
استقرار در ميادﯾن و خيابانھای اصلی از وقوع ھرگونـه نـاآرامی
٢٣٢
جلوگيری كرده اند«.
تھران ھمچنان شلوغ است» :بـه نقـل از شـھود ،فـضای
تھران از آغاز روز به دليل پخش تلوﯾزﯾونی دادگاه دستگيرشدگان
اخيــر و مراســم تنفيــذ محمــود احمــدی نــژاد ،ملتھــب و آبــستن
حادثه بود .تظاھرات از سـاعت شـش بـا شـعارھاﯾی چـون »ﷲ
اکبر« و »مرگ بر دﯾکتـاتور« شـروع شـد و بـا شـعارھای دﯾگـری
چون »اعتراف ،شکنجه ،دﯾگـر اثـر نـدارد« ﯾـا »زنـدانی سياسـی
آزاد باﯾد گردد« ادامه ﯾافت .ﯾک شاھد ميگوﯾد:
»ساعت شش و نيم ،آقای کروبی در ﯾک لندکروز سفيد
از خيابان عبور کرد و مردم او را خيلی تشوﯾق کردند .پس از اﯾـن
ﯾکھــو جمعيــت خيلــی زﯾــاد شــد .نيروھــای موتورســوار در حــال
شليک گلولـه ی پالسـتيکی بـه مـردم در ضـلع شـرقی وليعـصر
ھــستند .در دو/ســه نقطــه گــاز اشــک آور شــليک کــرده انــد .زن
جوان دﯾگری در خيابان فرﯾاد ميزند:
»ما در خيابانھا ھـستيم تـا بگـوﯾيم دﯾگـر ھيچکـدامتان را
قبول ندارﯾم ،دﯾگـر خـسته شـده اﯾـم ،دﯾگـر نميخـواھيم .مـا نـه
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دنبال موسوی ھستيم ،نه کس دﯾگر ،بس است دﯾگر ،تمـامش
کنيد!«
»برای شاھدان عينی تخمين زدن تعـداد جمعيـت حاضـر
در خيابانھا دشوار بود .آنھـا از حملـه ی نيـروی انتظـامی بـه ھـر
جمع کوچک و تالش بـرای شـکل نگـرفتن گروھھـای بـزرگ خبـر
دادند .ﯾک شاھد عينـی حاضـر در تقـاطع عبـاس آبـاد/وليعـصر از
برتری شمار زنان به مردان و شجاعت بيـشتر آنھـا در سـر دادن
شــعار گفــت .بــه نقــل از او ،نيــروی انتظــامی بيــشتر ســعی در
ترساندن و متفرق کردن مردم داشت ،تا خشونت با آنھا .شاھد
دﯾگری از خشم مـردم بخـاطر حـضور افـشين قطبـی در مراسـم
تنفيد احمدی نژاد گفت و افزود» :از ساﯾر حاضران تـوقعی بـيش
از آن نمیرفـت .اﯾـن شـاھد ھنگـام گفتگـو بـا دوﯾچـه ولـه مـورد
حمله ی ﯾک بسيجی قرار گرفت که بـه صـورتش اسـپری فلفـل
٢٣٣
پاشيد و فرار کرد«..
ســيزدھم امــرداد مــاه  ٤ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
پنجاه و ﯾکم[
ميگوﯾند شرکت اﯾران خودرو که  ٤/٥ﯾا  ٥/٤سود ناخالص
ملی را دارد ،ﯾا داشت ،ورشکست شد .کلی جاھای دﯾگـر ھـم
ورشکست شدند ،ﯾا دارند ميشود ،مثل» :ورشکـستگی صـناﯾع
درﯾاﯾی و آلومينيوم اﯾران ...پس از اﯾران خودرو و شرکتھای گـروه
لوازم خانگی سيمانيھا ،گروه نساجی ،شرکت پتروشيمی ]نيـز
ورشکست شدند[ .وضع توليد کنندگان موارد غذاﯾی نيـز تعرﯾـف
٢٣٤
چندانی ندارند و بسيارﯾـشان بـا مـشکل مواجـه شـده انـد«.
خامنه ای ھم در مراسم تنفيذ احمدی نژاد گفته است که مردم
خيابانھا را تبدﯾل به کارﯾکاتور انقالب  ٥٧کرده اند ،ﯾا چيزی با اﯾن
مضمون .ﯾکی از اﯾن آتش پاره ھای درونمـرز در وبالگـش نوشـته
اســت کــه» :آقــای خامنــه ای ،خوبــه کــه فعــال صــدای کارﯾکــاتور
233
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انقــالب مــا رو شــنيدی ،بــه زودی خــود انقــالب رو ھــم نــشونت
ميدﯾم «.و اضافه کرده که:
»امروز آقای خامنـه ای تـو مراسـم تنفيـذ گفتـه کـه اﯾـن
حرکات پس از انتخابات ،کارﯾکاتور انقالب  ٥٧بوده .حـاال اﯾـشاﷲ
بــه زودی ﯾــه انقالبــی نــشونت بــدﯾم کــه بــه انقــالب  ٥٧بگــه
زکی ٢٣٥«...نازی!
حــزب مــشروطه ی دارﯾــوش ھمــاﯾون بيانيــه ای در مــورد
وضعيت سازمان مجاھـدﯾن در قرارگـاه اشـرف دارد کـه آوردنـش
اﯾنجا بد نيست:
»با اشغال پاﯾگاه اشـرف از سـوی نيـروھـای عراقـی بـار
دﯾگر نگرانی درباره ی سالمت اعضای سـازمان مجاھـدﯾن خلـق
بـاال گرفتــه اسـت .از ســوئی دولــت عــراق کــه بــه تــدرﯾج کنتــرل
پاﯾگاھھای نيروھای برﯾتانيا و استراليا و امرﯾکـا را نيـز در دسـت
ميگيــرد ،حــق خــود ميدانــد کــه حــاکميتش را برھرگوشــه ی
سرزمينش برقرار سازد؛ از سوی دﯾگـر بـا توجـه بـه احـساسات
دشمنانه ای که در عراق نسبت به اﯾن سازمان دسـت نـشانده
و ھمکــار دســتگاه ســرکوبگری صــدام حــسين ھــست ،معلــوم
نيــست چــه آﯾنــده ی تيــره ای در انتظــار ھــم ميھنانمــان خواھــد
بود؟!
»رھبری سـازمان مجاھـدﯾن خلـق در پناھگاھھـای امـن
خود ]در اروپا[ ھنوز ھم دسـت از کنتـرل سرنوشـت افـرادی کـه
جــوانی و ھــستی خــود را در پــای آنھــا رﯾختــه انــد ،برنميــدارد و
ھمچنان در پی بھره برداری از آنھاست...رھبری مجاھدﯾن خلق
مسئول اصلی روزگار تيره ی اﯾن گـروه از ھـم ميھنـان ماسـت و
وظيفــه دارد اﯾــن بــار ،انــدکی ھــم در اندﯾــشه ی آنھــا باشــد.
سازمان مجاھدﯾن خلـق بـه عنـوان ﯾـک گـروه سياسـی ]مـرده[
ھيچ آﯾنده ای در اﯾران ندارد؛ تنھا نتيجه ی ادامـه ی فعاليـت آن،
فدا شدن زنـان و مردانـی اسـت کـه نـه گذشـته ای دارنـد و نـه
آﯾنـــده ای بـــه عنـــوان سرســـپردگان ﯾـــک رھبـــری غيرملـــی و
غيرانسانی .افراد مجاھد برای آنکه رھبرشان در فرانسه بمانـد،
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خود را آتش زدند و کشتند .کمتـرﯾن انتظـار از رھبـران مجاھـدﯾن
اﯾن است که امروز با انحالل سازمان ،خود پاسخ چھار دھه ھدر
رفــتن زنــدگيھای ھــزاران تــن را بدھنــد .امــروز آنھــا دﯾگــر حتــی
نميتوانند از اﯾنکه مانند سال  ١٩٨٨/١٣٦٧بيش از چھار ھزار تـن
افراد خود را به کشتارگاه خمينی سپردند ،سرماﯾه ی سياسی
٢٣٦
بسازند«.
پــيش از اﯾــن ھمــان روزھــای اول در تــارﯾخ ھفــتم مــرداد
 ١٣٨٨شاھزاده رضا پھلـوی از جاﯾگـاھی فراحزبـی و فراگروھـی
بيانيه ای منتشر کرد که به نظر من بھترﯾن نوع برخـورد مـدنی و
متمــدن بــا اﯾــن افــراد و سرنوشتــشان اســت» :بنظــر ميرســد
گروھــی از مــسئولين عراقــی بــا پــشتيبانی رژﯾــم جمھــوری
اسالمی ،عملياتی را برعليه اردوگاه اشرف انجام داده اند که در
اﯾن برخورد بين نيروھای عراقـی و سـاکنين اردوگـاه ،تعـدادی از
اﯾرانيان کشته و بسياری نيز زخمی شده اند .در اﯾن موقعيت ما
باﯾــد بــه مــسئولين عراقــی ﯾــادآور شــوﯾم کــه ھــيچ انــسانی را
نميتوان به خـاطر عقاﯾـد سياسـی و تعلقـات مـذھبيش از حـق
انـسانی و حماﯾــت قــانونی محــروم کـرد .مھمتــر از ھمـــه ،ھــيچ
پناھنـده ای را نميتــوان بــه کــشور اصــلی اش مـسترد کــرد ،اگــر
اســــتردادش وی را در معــــرض شــــکنجه ،رفتــــار بيرحمانــــه و
مجازاتھای غيرقانونی و غيرانسانی قرار دھد ،و ﯾـا سرنوشـتش
را دادگاھھاﯾی تعيين کنند که تابع مقررات بـين المللـی نـاظر بـر
حقوق بشر و آئين دادرسی کيفری پذﯾرفتـه شـده در جامعـه ی
بين المللی نباشند.
»ھم ميھنانم ،با توجه به کارنامـه ی سـياه سـی سـاله
ی رژﯾم جمھوری اسالمی در نقـض و تجـاوز مـستمر بـه حقـوق
بشر ،و به وﯾژه با توجه به رفتار وحشيانه و ھولنـاک آن حکومـت
نسبت به شـھروندان بيگنـاه اﯾرانـی در روﯾـدادھای اخيـر ،تردﯾـد
نميتوان کرد که سرنوشت مجاھـدﯾن بازگردانـده شـده بـه اﯾـران
نيز کم از سرنوشت دﯾگر مخالفان رژﯾم نخواھد بود .بـا توجـه بـه
اﯾن واقعيات و چنين مالحظاتی است که انتظار دارم دولت عراق
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اجازه ندھد اعضای مجاھدﯾن ساکن اردوگاه اشرف ناخواسته به
٢٣٧
رژﯾم جمھوری اسالمی تحوﯾل داده شوند«.
شاھزاده در اﯾن بيانيه ،تلوﯾحا مرﯾم رجوی را که از خامنه
ای درخواست امان نامه کرده است تا مجاھدﯾن بتوانند به اﯾـران
بروند ،به نوعی در کنار حکومت اسالمی و دولت عراق قرار داده
است!
دﯾــروز ﯾــادم رفــت بنوﯾــسم کــه تحــرﯾم بنــزﯾن عليــه اﯾــران
شدﯾدتر ميشود و اﯾنطور که معلوم است روسھا قرار اسـت اﯾـن
کمبود را تامين کنند .ظاھرا ذخيره ی بنزﯾن اﯾـران تمـام شـده ﯾـا
دارد تمام ميشود .اگر اﯾن اتفاق بيافتد و بنزﯾن دﯾگر نباشـد ،ﯾـک
سرفــصل کيفــی بــرای تــشدﯾد اعتراضــات و و رونــد ســرنگونی
حکومــت خواھــد شــد .بيخــود نيــست کــه »ننــه روســيه« شــير
بنزﯾنش را اﯾنطرفی کج کرده است.
جالب اﯾن که » ۴۵تن از برندگان جاﯾزه ی نوبل با امـضای
نامه ای سرگشاده ،حماﯾتشان را از عبادی ،فعال حقوق بـشر و
برنده ی جاﯾزه ی نوبل و تمام مخالفان دولت اﯾران را اعالم کرده
اند .اﯾن نامه ی سرگـشاده روز دوشـنبه )سـوم اوت( بـه شـکل
ﯾــک آگھــی بــزرگ ،تمــام صــفحه ی ھفــتم روزنامــه ی آمرﯾکــاﯾی
نيوﯾورک تاﯾمز را به خود اختـصاص داد .نـام الـی وﯾـزل ،برنـده ی
جــاﯾزه ی صــلح نوبــل ســال  ١٩٨٦مــيالدی کــه از بازمانــدگان
ھولوکاســت ،قتــل عــام ﯾھودﯾــان در جرﯾــان جنــگ جھــانی دوم
است ،در اﯾـن نامـه دﯾـده ميـشود .دزمونـد توتـو ،اسـقف اعظـم
سابق کيپ تاون و برنده ی جـاﯾزه ی صـلح نوبـل و بتـی وﯾليـامز
برنده ی دﯾگر جاﯾزه ی صـلح نوبـل ،از چھـره ھـاﯾی ھـستند کـه
پشتيبانی خود را از مخالفان دولت اﯾران اعالم کرده اند ٢٣٨«.من
البته از شيرﯾن عبادی خوشم نمياﯾد .او را ھم بـرخالف گفتـه ی
اﯾن اھالی »نوبل« مخالف حکومت اسالمی نميدانم؛ عبادی نـه
تنھا مخالف حکومت اسالمی نيست که در سـنخ حاميـان حفـظ
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نظام کھرﯾزکی اسالمی اسـت؛ بـا اﯾـن کـه مـثال وکيـل اسـت و
مدافع حقوق زنان و کودکان .اﯾنھا دکان اﯾن زن است!
ﯾک خبر فوری ھم از ميدان بھارسـتان ،امـروز  ١٣مـرداد،
ﯾک روز پيش از  ١۴مرداد اﯾن که» :از صبح امروز پلـيس مـشغول
کارھای تدارکاتی اش شده ،چند کيوسک جدﯾـد کـار گذاشـته و
مرتب در رفت و آمده ،محل استقرار ماشـينھای پلـيس ،روبـروی
مجلس کنار دبيرستان اتحاد و ساختمان موتلفـه گـزارش شـده،
ﯾک ساختمان در دست احداثه که ]پلـيس[ بـرای ماشـينھاش از
آنجــا اســتفاده ميکنــه .دوســتانی کــه فــردا ميــرن بھارســتان،
حواسشون کامال نسبت به اﯾن ساختمون جمع باشـه .احتمـاال
٢٣٩
اﯾنجا ﯾکی از مراکزﯾه که نيروھاشون ھم مستقر ميشن«...
باﯾد بگوﯾم که من اﯾن نوع نوشتن ،ﯾعنی گفتاری نوشـتن
را درســـت نميـــدانم ،تنھـــا بـــرای حفـــظ حالـــت نوشـــته ،آن را
نگھميــدارم و جاھــاﯾی را کــه وﯾراﯾــشی الزم دارن ـد و غلطھــاﯾی
عجيب و غرﯾب ،تصحيح ميکنم.
»کاخ سفيد ھم اعالم کرده که اﯾـاالت متحـده »ھرکـاری
الزم باشد« انجام خواھد داد ،تا جلو رسيدن اﯾران به سـالحھای
ھسته ای را بگيرد ٢٤٠«.خب ،لطفـا ﯾـک خـرده بجنبيـد آقاﯾـان و
خانمھا!
حالم از اﯾن »ادبيات درون جناحی حکومت اسالمی« بـه
ھم ميخورد .بروﯾد بابا ھمـه تـان را دارد توفـان از رﯾـشه ميکنـد و
ھنوز شما بدبختھا اﯾنطـوری از ھـم گلـه گـزاری ميکنيـد؟! واقعـا
خاک بر سرتان:
»بخشی از سرمقاله ی روزنامه ی جمھـوری اسـالمی،
پس از تشکيل دادگاه »کودتـا« اﯾـن اسـت» :آﯾـا بـه سـابقون در
انقالب و بازوان امام خمينی بـه جـرم اعتـراض بـه بعـضی وقـاﯾع
باﯾد برچسب مفسد فی االرض زده شود؟ آﯾا قرار اسـت افـرادی
http://zaaresh.blogspot.com/2009/08/blog-post_1169.html - 239
- 240
http://www.radiofarda.com/content/f10_US_Keep_Iran_from_Nuclear_Arms/1792058.
html

٢١٧

که دارای سوابق درخشان خـدمت بـه انقـالب و نظـام جمھـوری
اســالمی و کــشور و مــردم ھــستند ]غلــط کردﯾــد دروغگوھــا،
ھمگيتــان فقــط بــه جيــب و پــائين تنــه ھاتــان خــدمت ميکردﯾــد و
ميکنيد[ به جرم اعـالم نارضـاﯾتی محاکمـه شـوند؟ بـسيار خـوب
کارگاه »حذف و دفع« کار خود را بکند و ﯾقه ی اﯾن بزرگان ]کذا[
را بگيرد و سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سـابقه
ای در انقالب دارنـد و نـه نقـشی در شـکلگيری نظـام جمھـوری
اسالمی ...و نه امام را ميشناسند و نه امام آنھا را ميـشناخت،
ھمه کاره ی کشور کنند ،تـا معلـوم شـود در آنـصورت کـشور بـه
کجا ميرود!« ٢٤١کشور دارد پس از سی سال بچـاپ بچـاپ ھمـه
ی شــماھا شــرتان را از ســرش کــم ميکنــد .بيخــودی بــرای ھــم
عشوه ی انگوری و ناز خرکی نياﯾيد ،حقه بازھا!
حــسينعلی منتظــری ھــم در رابطــه بــا موضــوع دادگــاه
خودﯾھــای حکــومتی گفتــه اســت کــه مــردم اﯾــن دادگاھھــا را بــا
دادگاھھای استالين و صدام مقاﯾـسه ميکننـد ٢٤٢.اﯾـن بابـا ھـم
چشم بسته غيب گفت .راسـتی مگـر اسـتالين بيچـاره ی مـادر
مرده چه ميکرد که اﯾنھا نکردند و نميکنند؛ آن ھم در قرن بيست
و ﯾکم و با اﯾن ھمه امکانات تمدن و تجدد؟!
ھاشم آغاجری ھم گفته است که» :من دعا ميکنم اگـر
روزی انقالبی در اﯾن کشور اتفـاق افتـاد ،آرام و مخملـی باشـد،
اما با اﯾن روﯾه ی آقاﯾان باﯾد منتظر ﯾک انقالب کلنگـی بـود ،چـرا
٢٤٣
که جامعه ی ما را کينه و نفرت پر کرده است«.
راستی شما اﯾن آغـاجری را ﯾادتـان ھـست؟ اﯾـن ھمـان
استاد دانشگاه ھفتاد در صد مجروح جنگی است که ﯾک جـاﯾی
تو ھمـدان گفتـه بـود کـه مگـر مـا ميمـونيم کـه از کـسی تقليـد
کنيم؟! و البـد حـاال کـه ﯾادتـان آوردم ،ﯾادتـان ميآﯾـد کـه داشـتند
بيچــاره ی مــادر مــرده را بــا کلــی جنجــال نفلــه ميکردنــد و حکــم
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اعدام براﯾش برﯾدند و کلـی سـر مـا را کـاله گذاشـتند و وقتمـان
تلف کردند؟! درست مثل ھمين بابا اکبر گنجی ،ﯾادتان آمد؟
پرزﯾــدنت اوبامــا ھــم گفتــه کــه دليلــی نميبينــد بــه اﯾــران
»تبرﯾــک« بگوﯾــد .فرانــسه ھــم بــرای احمــدی نــژاد پيــام تبرﯾــک
نميفرستد.
دﯾگر اﯾن که »کيش اﯾر« دروغ ميگوﯾد؛ به خرﯾداران ِ بلـيط
ھواپيما قول بوئينگ ميدھد ،ولی سوار توپولوفـشان ميکنـد .اﯾـن
دﯾگر خيلی مسخره است.
ﯾک باباﯾی بود به نام حسين درخشان که ميگفتند اولـين
وبالگ نوﯾس اﯾرانی بود و اصال او وبالگ نوﯾسی را بـاب کـرد .آن
زمــان ھــم خيلــی سروصــدا کــرد ،مثــل ھمــين ابــراھيم نبــوی و
امثالھم برای جا انداختن خط خاتمی بازی؛ بعد ھم رفت اﯾـران و
دﯾگــر نميــدانم چــه شــد؟ حــاال ميگوﯾنــد» :نظــامی کــه »کيفــر
خواســـت« بـــرای محاکمـــه ی مخالفـــانش را ميدھـــد حـــسين
درخشان بنوﯾسد و مھمانان عالی رتبه ی مراسـم تنفيـذ رئـيس
جمھوری اش ميشوند حسين رضازاده و مـاﯾلی کھـن و افـشين
قطبــی و عمــو پورنــگ و واحــدی ،پــس واقعــا خــاک بــر ســر اﯾــن
٢٤٤
نظام!«
اﯾن را دﯾگر به جان مامانم من ننوشتم ،باور کنيد!
من نباﯾد ﯾک لحظه ھم کـامپيوتر و اﯾنترنـت را تـرک کـنم،
چون خيلی چيزھا از دستم ميرود .حـاال از کجـا بخـورم و چگونـه
زندگی ام را بگذرانم ،بماند!
ﯾـک موضــوع تــازه بـه مبــارزان و مبــارزات درونمـرز بــر ضــد
حکومت اسـالمی در ھمـه ی وجـوھش اضـافه شـده کـه واقعـا
ستودنی است .ھمان روزھای اول دوستی ميگفت که اگـر اﯾـن
جنبش به جنوب شھر و اقشار وﯾژه ی پـائين شـھر گـره بخـورد،
کار حکومت تمام است و حاال اﯾنگونه شده است .ببينيد» :اﯾنجا
اﯾران است ،شما فرﯾاد ما را از اﯾران ميـشنوﯾد .آگـاه شـدﯾم كـه
دﯾــروز و دﯾــشب و تــا بامــداد امروزســرانجام »كمانــدوھای پــاﯾين
شھر« براه افتادند .ھمه ميدانيم كه با برخاسـتن مبـارزﯾن پـاﯾين
شھر ،پيروزی نزدﯾكتر از ھميشه خواھد شد .از  ٦پـسين)عـصر(
244

http://mollah.blogspot.com/2009/08/blog-post_7299.html -

٢١٩

دﯾروز سراسر كوی و برزنھاﯾی مانند شـھر ری ،جـوانمرد و نـازی
آباد ،جاﯾگاه درگيرﯾھـاﯾی پـارتيزانی )واژه ای اﯾرانيـست؛ پـارت +
زانی= داناﯾی پارتی( دالوران پاﯾين شـھر بـود .از ھمـان زمـان ٣
الشخور)بالگرد( كه بر پره ھاشان نيز نشان اسالم كوبيده شـده
بود ،بـر فـراز اﯾـن بخـش از شـھر ميچرخيدنـد و اﯾـن تـا  ٦بامـداد
دنباله داشت.
»پروازھا پياپی و به گونه ی چرخشی بـر روی ﯾـك داﯾـره
كه اﯾن سه بخـش را دربرميگيـرد ،انجـام ميـشد .و اﯾـن در ھـيچ
كجای شھر تا اﯾن زمان پيشينه نداشـت كـه الشـخورھای رژﯾـم
شبانه نيز از ترس و بيم خود پرواز كنند.
»دﯾـروز و دﯾــشب در شـھر ری ،برخــی از مبـارزﯾن آگــاه و
دالور آغاز به سردادن بانگھای آزادی كردند و اﯾن آمدن بسيجيان
مــزدور و خــونرﯾز را در پــی داشــت .ولــی ھمانگونــه كــه آگاھيــد
جوانان و مردم پاﯾين شھر ھمچون »تانكھای زرھی« ميمانند كه
از ھــيچ چيــز و ھــيچكس نميھراســند .اﯾــن را آمــار بــسيار بــاالی
شھيدان جنگ اﯾن بخش از شھر بخوبی نشان ميدھد.
»ما درگيرﯾھای شماری از آنان را در اﯾن دو ماه دﯾـده اﯾـم
كه چه بيباكانه و پاپك وار با دست تھی بر سر دشمن ميرﯾختند.
اﯾن مبارزﯾن ھمچون كاوه ھاﯾی درفـش بـر دسـت و رسـتمھاﯾی
گُرز بر كف ميمانند كه در برابر ستم بپـا خواسـته انـد .دﯾـروز ﯾـك
آغاز بود و بيگمان سرآغازی بـس شـگرف در سرنوشـت پيـروزی
آزادﯾخواھان و آبادگران خواھد بود .درگيرﯾھا در گوشه گوشـه بـه
چشم ميخورد و مردم و بوﯾژه موتورسـواران دسـته ای بـه سـيل
تازی زده ی خون آشامان ﯾورش ميبردند و آنان را ﯾـك بـه ﯾـك بـه
زمين ميكوفتند .ولی تا آنجا كه آگاه شـدﯾم در اﯾـن جنـگ و گرﯾـز
ھيچيك از مردم دستگير نشدند ،ﯾا بھتر است بگوﯾيم نتوانـستند
دستگيرشان كنند.
»مبــارزه و گــستره ی آن بــه انــدازه ای بــود كــه مــزدوران
گاردی در زمانی كوتاه به شـھر ری و نـازی آبـاد رﯾختـه و گوشـه
ھـاﯾی از آنـرا زﯾـر نگـاه شـوم و سـياه خـود گزاردنـد .جوانـان كــه
ھمگی با چھره ھای پوشيده با ماسك آلودگی بودنـد ،ناگھـانی
از ھر كوچه و بام و خيابانی بيرون ميرﯾختند و با سنگ انـداختن،
فرﯾــاد خــشم »مــرگ بــر خامنــه ا ی« و »درود بــر آزادی« را ســر

٢٢٠

ميدادند .در ميانشان آرشھای كمان بدستی ھم بودند كه با تيـر
و كمان سنگی ،مزدوران را نشانه ميرفتند و تيـر خـود را آرش وار
بر پيكر شومشان ميدوختند .آری گستره ی موج سـبز بـه پـاﯾين
شھر نيز كشيد و ھمانگونه كه چشمداشتش را داشـتيم ،زمـان
٢٤٥
خروش اﯾن مردمان سختی كشيده و در رنج فرارسيد«.
چھــاردھم امــرداد مــاه  ۵ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
پنجاه و دوم[
نامه ی مادر ھنگامه ،ﯾک زندانی؛ چه بگوﯾم:
»سالم ھنگامه جان .سالم عزﯾز مادر كه نزدﯾك به چھـل
روزه كه نـه دﯾـدمت و نـه خبـری از تـو دارم .در تمـام اﯾـن سـالھا
روزی نبود كه از تو خبری نداشته باشم ،امـا اﯾـن بـار انگـار اراده
ای جز اراده ی خداوندی در كار است ،تـا تـو را از مـن جـدا كنـد.
ﯾك وقت نگوﯾی مادر فراموشم كرده ...بـه خداونـدی خـدا قـسم
ھر كاری كرده ام و ميكنم تا صدای تو را بـشنوم ،تـا روی ماھـت
را ببيـنم .امـا ھنگامـه جـان ،عزﯾـز دلـم نميگذارنـد .نميداننـد كـه
وقتــی ﯾــك مــادر از دختــرش بــیخبــر اســت ،چــه حــالی دارد؟!
برادرانم كه شھيد شدند ،من ضجه نزدم .خم به ابرو نياوردم كه
جنگ و مبارزه و دفاع از وطن بود .اما مگر االن وقت جنـگ اسـت
كه دخترم را در حبس كرده اند و مـادرش را از او بيخبـر گذاشـته
اند؟ به چه جرمی؟ به كدامين گناه؟ از اﯾـن دادگـاه بـه آن زنـدان
ميــروم ،تــا ردی از تــو بگيــرم ،امــا ھمــه دســت رد بــه ســينه ام
ميزنند .ميگوﯾم حالش بد است .جواب نميدھند .ميگـوﯾم  ٤٠روز
اسـت كـه خبـری از او نـدارم ،نــه زنگـی و نـه مالقـاتی ،ســكوت
ميكنند.
»ھنگامه جان حالـت خـوب اسـت مـادر؟ ھنگامـه ،وقـت
رفتن است ،بلند شو مادر .مداد رنگيھاﯾت را بردار ،دفتر نقاشـی
ات را که در آن شب بـراﯾم نقـش ﯾـک گـل کـشيدی ﯾـادت نـرود،
- 245
http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1240:13
88-05-13-01-31-14&catid=81:matboaat&Itemid=198

٢٢١

مدرسه ات دﯾر نشود .چرا حرفی نميزنی؟ حالت خـوب نيـست؟
چه دﯾرمیگذرد اﯾن ثانيه ھا! چه رنج بیپاﯾانی است اﯾن دوری.
ھرجــا کــه مــیتوانــستم ،رفــتم .بــا ھــرکس کــه ميتوانــستم ،از
٢٤٦
بيگناھی ات گفتم ،اما چه سود«...
آخ که مادر بودن چه شغل خطرناکی است!
دﯾگر اﯾن که در نامه ای به پدر روح االمينی نوشته شـده
٢٤٧
که قاتل پسرش »سردار رادان« است.
امــروز  ١۴مــرداد  ١٣٨٨و ســالگرد انقــالب مــشروطه و در
ضمن روز ترور شاھپور بختيار است.
»ساعت  ٧:٥٥دقيقه ی صبح امروز  ١٤مرداد نماﯾنـده ی
راھنماﯾی و رانندگی در برنامه ای در شبکه ی تھـران )کانـال (٥
از رانندگان درخواست کرد که به ميدان بھارستان نروند ،چرا کـه
با توجه به مراسم تحليف پيش بينی ترافيـک بـسيار سـنگين در
آنجا ميشود .معلوم نيست چرا؟! و ھمينطور گفت که مـا جـاﯾی
را نبستيم ،اما از شما خواھش ميکنيم اگر کـار ضـروری ندارﯾـد،
٢٤٨
به آن منطقه نروﯾد!«
اﯾنطوری نميشود .باﯾد پستانھاتان را بـه تنـور بچـسبانيد.
باﯾد کف پای مردم را ماچ کنيد .باﯾد التماس و تمنا کنيد .تازه باﯾد
بروﯾد جمکران دخيل ببندﯾد که مردم به ميدان بھارستان نروند!
ھمين االن ھم پارلمان نيوز خبر داد که:
»ساعت ھشت و پنجاه دقيقه ی امروز محمـود احمـدی
نژاد با ﯾک دستگاه بالگرد وارد محوطه ی مجلس شد .درحاليکـه
قرار بود مراسم تحليف ساعت نـه صـبح آغـاز شـود ،مھمانـان و
نماﯾندگان ھمچنان در حال ورود به مجلس ھستند .تا اﯾن لحظه
افرادی ھمچون علی کردان ،رادان ،سرلشگر فيروزآبـادی ،پروﯾـز
داوودی ،صادق محصولی ،سردار نجار -کـه بـر خـالف معمـول بـا
کت و شلوار است -آﯾت ﷲ تسخيری ،مھدی چمران و .....برای
٢٤٩
شرکت در اﯾن مراسم وارد مجلس شده اند«.
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اند.

دﯾگر اﯾن که فعال فقط روسھا به احمدی نژاد تبرﯾک گفته
اﯾن بچه ھای داخل واقعا آتش پاره اند.
»بچه ھای قدﯾمی مولوی در توئيتر نوشته اند:
»ما بچه ھای مولوی ،رﯾدﯾم به حکم رھبری«
منظورشان حکم تنفيذ بود .بعد ھم نوشته اند:
»استفاده از اﯾن شعار برای عموم آزاد است«.
٢٥٠
تازه امضا ھم کرده اند» :بچه ھای قدﯾمی مولوی«
خيلی نازند وﷲ!

جوانی در وبالگش در پاسخ به خامنـه ای کـه اعتراضـات
مــردم را کارﯾکــاتور انقــالب  ۵٧خوانــده بــود ،نوشــته کــه تــو ھــم
کارﯾکاتور خمينی ھستی؛ چه قشنگ استدالل ميکنند اﯾن بچـه
٢٥١
ھا...
و اﯾن ھم چند شعار دﯾگر:
استقالل ،آزادی ،جمھوری اﯾرانی
جنبش سبز زنده باد ،اﯾران پاﯾنده باد
مجلس فرماﯾشی تعطيل باﯾد گردد
برادر شھيدم ،اﯾرانو پس ميگيرم
ای خواھر شھيدم ،وطن رو پس ميگيرم
شعار ھر اﯾرانی ،زنده باد آزادی
نمــاد تغييــر نميخــواﯾم ،محمــود ملعــون نميخــواﯾم ،رھبــر قاتــل
نميخواﯾم ،مجلس ترسو نميخواﯾم
ای ملت آزاده ،آماده اﯾم ،آماده
رھبر خونخوار آواره گردی ،خـاک وطـن را وﯾرانـه کـردی ،کـشتی
جوانان وطن ،آه و واوﯾال ،کردی ھزاران در کفن ،آه و واوﯾال ،مـرگ
بر تو ،مرگ بر تو
سھراب ما نمرده ،والﯾته كه مرده
ندای ما زنده است ،رھبر اﯾن ملت است
نداﯾيم ،سھرابيم ،ما ھمه ﯾك صداﯾيم
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ما ھمه با ھم ھستيم ،خواھان تغيير ھستيم
اﯾرانی ميميرد ،ذلت نميپذﯾرد
مرگ بر دﯾکتاتور...
اﯾن ھم گزارش مراسم تحليف در مجلس بھارستان:
»اﯾــن مراســم روز چھارشــنبه  ٥اوت ) ١٤مــرداد( حــدود
ساعت  ٩:١٥بامداد به وقت محلی با تالوت قرآن آغـاز شـد و بـا
سخنان علی الرﯾجانی ،رئـيس مجلـس ادامـه ﯾافـت .بـه منظـور
مقابله با تجمع معترضان به نتيجه ی انتخابات ،نيروھـای دولتـی
تدابير امنيتی گسترده ای را در ميدان بھارستان و اطـراف آن بـه
اجرا گذاشته بودند و براساس برخی گزارشھا نفرات پلـيس ضـد
شورش و شبه نظاميان بسيجی با باتوم و گاز فلفل به کـسانی
کــه عليــه انتخــاب محمــود احمــدی نــژاد شــعار ميدادنــد ،حملــه
ميکردنــد .ســاﯾت تابنــاک گــزارش کــرد کــه بــه دســتور مقامــات
امنيتی ،در زمان برگزاری تحليف ،قطارھای مترو تھـران اجـازه ی
توقف در دو اﯾستگاه بھارستان و ملت را نداشتند کـه ظـاھرا بـه
منظور جلوگيری از حضور معترضان در اﯾن دو محل بود.
»به گفته ی ساﯾت پارلمان نيـوز وابـسته بـه نماﯾنـدگان
اصالح طلب مجلس ،آقای احمـدی نـژاد بـا ﯾـک فرونـد ھليکـوپتر
وارد محوطه ی مجلس شد .بـرخالف مراسـم تنفيـذ حکـم آقـای
احمدی نژاد ،مراسـم تحليـف بـه طـور مـستقيم از شـبکه ھـای
تلوﯾزﯾـون دولتـی اﯾــران پخـش شــد و بـه گفتــه ی گزارشـگر اﯾــن
تلوﯾزﯾون ،رئيس قوه ی قضائيه ،اعضای شورای نگھبـان ،اعـضای
مجمع تشخيص مصلحت نظام ،رئيس دفتـر آﯾـت ﷲ خامنـه ای،
نماﯾندگان خبرگزارﯾھا ،و تعدادی از مقامات لشکری و کـشوری و
نماﯾنــدگان ســفارتخانه ھــای خــارجی در تھــران در اﯾــن مراســم
حـضور داشـتند .بـه گـزارش خبرگـزاری کـار اﯾـران ]اﯾلنـا[ برخـی
سفارتخانه ھای خارجی به جـای سـفير ،نماﯾنـدگان پـائين رتبـه
تری را به اﯾن مراسم اعزام کردند و برخالف گذشـته ،نماﯾنـدگان
بــسياری از رســانه ھــای بــين المللــی اجــازه ی حــضور در اﯾــن
مراســم را نيافتنــد .اکبــر ھاشــمی رفــسنجانی رئــيس مجلــس
خبرگــان و رئــيس مجمــع تــشخيص مــصلحت ،و محمــد خــاتمی
رئيس جمھوری پيشين ،مھدی کروبی و ميرحـسين موسـوی از

٢٢٤

جمله غاﯾبان مراسم بودند و از حضور سيد حسن خمينـی ،نـوه
ی آﯾت ﷲ خمينی نيز گزارشی نرسيده است.
»سـاﯾت الـف وابـسته بـه ﯾکـی از نماﯾنـدگان بنيـادگرای
مجلس نيز نوشت که اکثر نماﯾندگان خط امـام  -اصـالح طلبـان -
در مراسم روز چھارشنبه حضور نداشـتند و حاضـران نيـز بـا آغـاز
سخنرانی احمدی نژاد ،جلسه را تـرک کردنـد .در آغـاز مراسـم،
علی الرﯾجانی رئيس مجلس در سـخنانی از جملـه بـه مـصادف
بودن اﯾن روز بـا سـالروز اعطـای فرمـان مـشروطه اشـاره کـرد و
ھدف انقالب مـشروطه را تـامين عـدالت دانـست .الرﯾجـانی بـه
رئــيس جمھــوری توصــيه کــرد کــه موضــوع برنامــه رﯾــزی ،حرکــت
قانونمند و به کارگيری متخصصان در اداره ی امور را مـورد توجـه
قرار دھد .وی در اشاره به »تحوالت بعد از انتخابات« کـشورھای
غربی را به استنباط غلط از اﯾـن تحـوالت مـتھم کـرد و گفـت کـه
مردم اﯾران »بـه موقـع پاسـخ مناسـبی بـه ھـرزه دراﯾـی« غـرب
خواھند داد.
»الرﯾجــانی گفــت کــه مجلــس در دادن رای اعتمــاد بــه
وزﯾران ،به اصالت دﯾنی وزرای پيشنھادی ،سـابقه ی انقالبـی و
تبعيت آنان از والﯾت فقيه و تخصص و تجربه ی کاری آنان را مورد
٢٥٢
توجه قرار ميدھد«...
بال بـال بـال بـال بـال  ...بعـد ھـم ھاشـمی شـاھرودی از
ھمين حرفھا زده است ،بعد ﯾکی دﯾگر ،بعد ھم ﯾکـی دﯾگـر؛ امـا
در تھران خبرھای دﯾگری ھم ھست ،ببينيد» :ﯾک شاھد عينـی
از حــضور گــسترده ی مــردم در خيابانھــای منتھــی بــه ميــدان
بھارستان ،از ميـدان شـھدا ]چـه اسـم مزخرفـی[ خبـر ميدھـد.
شــعارھای مــردم مثــل ھميــشه »دولــت کودتــاﯾی ،اســتعفا،
استعفا«ست .گاردﯾن ھم از ھمين مراسم خيابانی بـا چاشـنی
فلفل و گازاشک آور ،گزارش لحظـه بـه لحظـه دارد کـه بـاز خـون
است و باز اعتراض است و باز ھمين خبرھا که اﯾن پنجاه و چنـد
روز بود و ھست و تا سرنگونی تام و تمام حکومت اسالمی ،نـه
ﯾــک کلمــه بيــشتر و نــه ﯾــک کلمــه کمتــر ادامــه خواھــد داشــت؛
خواھيم دﯾد!
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»بـا آنکــه مراســم تحليــف مــسخره ی احمــدی نــژاد ھــم
اکنون در مجلس اسالمی در حال برگزاری اسـت ،مـردم غيـور و
خـــستگی ناپـــذﯾر تھـــران در جـــای جـــای ميـــدان بھارســـتان و
خيابانھای اطراف با خروش و فرﯾادھای خود مجلس اسـالمی و
مجموعه ی نظام اسالمی را بلرزه درآورده اند .ماموان و مزدوران
رژﯾم ھمه ی خيابانھای منتھـی بـه ميـدان بھارسـتان را از صـبح
زود قرق کرده اند ،تا شاﯾد از حضور مردم برای بی آبرو کردن اﯾن
مراسم جلوگيری کنند؛ ولی مردم با حضور جانانه شان بار دﯾگـر
آب پاکی را روی دست رژﯾم اسالمی رﯾختند و نـشان دادنـد کـه
»توپ ،تانک ،بسيجی و ...دﯾگر اثر ندارد« و ھيچ نيروئی را ﯾارای
مقابلــه بــا ســيل توفنــده و وﯾرانگــر مــردم عــصيان زده ی اﯾــران
نيست .ھم اکنون که سـاعت ﯾـازده و ٢٠دقيقـه ی صـبح روز ١۴
مرداد  ١٣٨٨است ،مردم با حضور در خيابانھای سرچشمه ،ری،
چراغ برق ،ناصرخسرو ،بازار و تمام خيابانھای آن منطقـه ،چنـان
فضائی را بوجود آورده اند که نماﯾندگان حاضر در جلسه و رئيس
جمھــوری و تمــامی نماﯾنــدگان خــارجی حاضــر درجلــسه ،بــی
آبروئی اﯾن مراسم و بی آبروئی کل نظام اسالمی را با گوشـت
و پوست و استخوانشان لمس ميکنند.
»از ساعت  ١٠به بعد بازار مملو از جمعيـت معتـرض بـود
که ھر لحظه بر حجم و تعـداد و دامنـه شـان افـزوده ميـشود .در
واقع شراﯾط بکلـی از دسـت رژﯾـم خـارج شـده و مـردم تـسلط و
صالبت و نيروی خود را برخ رژﯾـم کـشيده انـد .بـازار و خيابانھـای
اطراف آن انباشته از جمعيت است وھنوز ھم مرتبا بر تعداد آنھـا
افزوده ميشود .با توجه به اﯾن که مراسم صـبح بـوده و بـسياری
از مردم در اﯾن ساعات سر کـار ھـستند ،باﯾـد شـراﯾطی بوجـود
بياﯾد که ادامه ی اﯾـن مراسـم در بعـد از ظھـر امـروز در گـسترده
ترﯾن شکل ممکن برگزار شود.
»مــاموران ،برﯾــده انــد و لبــاس شخــصيھا و بــسيجيھا و
نيروھــای ســرکوبگر اقــدام بــه دســتگيرﯾھای کــور ميکننــد .آنچــه
شخـصا شـاھد بـوده و ھـستم ،اﯾنکـه تھـران در التھـاب کامـل و
عــصيانی بيــسابقه بــسر ميبــرد و آمــادگی انفجــار را دارد .حــدود
ساعت ده و خرده ای بود که کالنتری بازار با ﯾک ھجوم در حالت
تــسخير مــردم قرارگرفــت و ميتوانــست کالنتــری بطــور کامــل بــه
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دست مردم بيافتـد .ھمـه چيـز بـرای ﯾـک قيـام درھـم کوبنـده و
وﯾرانگر مردمی مھياست .دنيـا باﯾـد بـه حماﯾـت معنـوی از مـردم
اﯾــران برخيــزد .اﯾــران/تھــران آبــستن حــوادث بينظيــر و وﯾرانگــری
است .رژﯾم و ماموران آن بشدت عصبی و برﯾده بنظر ميرسـند و
تاب مقاومت در برابر نيـروی عظـيم مردمـی را نخواھنـد آورد کـه
نمونه ی آن را در حرکت و واکنش امـروز مـردم و نيروھـا بچـشم
ميبينيم .برای بعد از ظھر امروز باﯾد اﯾن غليان و خـروش را ادامـه
داد ،تا نفس نيروھا ھرچه بيشتر به شـماره بيفتـد] «.از ﯾـک ای
ميل[
»خبرھا حـاکی از آننـد کـه اعتـراض بـه رئـيس جمھـوری
»کودتا« و مراسم تحليف او به جنوب تھران کشيده و جوانـان در
نازی آباد و جوادﯾه با نيروھای سرکوبگر بسيج درگير شـده انـد و
تعدادی از آنان را ضمن پائين کشيدن از موتورھاشان به گروگـان
گرفته اند .بر اساس خبری دﯾگر کالنتری در بازار تھران از مقابلـه
با مردم خودداری کرده اسـت ٢٥٣«.و بـاز اﯾـن کـه» :امـروز تمـام
معلمين و مراجعين به مدارس منطقه ی بھارسـتان بـا نيروھـای
نظامی مستقر در مدرسه مواجه شدند.
»بالغ بر  ٣٠٠٠نيروی ﯾگان وﯾژه و بسيجی از ظھـر دﯾـروز
در کليه ی مدارس منطقـه ی بھارسـتان بـه صـورت آمـاده بـاش
مستقر شده بودند ،تا کنترل اوضاع مناطق اطـراف مجلـس را در
روز تحليف به عھـده گيرنـد .اسـتقرار خودروھـای ضـد شـورش و
نيروھای موتوری ﯾگان وﯾژه در ھنرستان شھيد سروندی واقع در
کوچه ی استقالل ،دبيرستان اتحـاد بـاالتر از ميـدان بھارسـتان،
مدرسه ی راھنماﯾی آزادی ملت واقع در کوچه ی ظھيراالسالم،
باعث تعجب مراجعينی شد که روز چھارشنبه طبق روال معمول
در تابستانھا به اﯾن مکانھـا مراجعـه کـرده بودنـد .گفتنـی اسـت
حدود  ٢٠مدرسه در اﯾن منطقه بدﯾن منظور انتخاب شده بودنـد
که اغلب آنھا در کوچه ھای کم رفت و آمد منطقـه ی بھارسـتان
بودنــد .بــا اﯾــن حــال در روز تحليــف ،در زمــان عبــور خودروھــای
تشرﯾفات حامل نماﯾندگان در حـد فاصـل چھـار راه مخبرالدولـه و
ميدان بھارستان ،اعتراض مردم را به ھمراه داشت کـه اﯾـن امـر
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باعث حمله ی نيروھای ﯾگـان وﯾـژه بـه مـردم و دسـتگيری عـده
٢٥٤
زﯾادی شد که تصادفی انتخاب ميشدند«.
اﯾن دﯾگر خيلی جالب است ،دستگيری تـصادفی؛ جالـب
اﯾن که در سلسله تظاھرات امروز در بازار تھران شعار »مرگ بـر
روسيه« محکم و جاندار و جانانه گفته ميشد.
»بنــا بــه گزارشــات رســيده از نقــاط مرکــزی شــھر تعــداد
زﯾـادی از مـردم و جوانـان در ميـادﯾن و خيابانھـای مرکـزی شـھر
حضور دارند و خودرا آماده ی شکل گيـری اعتراضـات ميکننـد .در
نقاط مرکزی شھر تعداد زﯾادی از مردم تجمـع کـرده انـد ،بطـوری
که پيـاده روھـا مملـو از جمعيـت اسـت .آنھـا خـود را بـرای آغـاز
اعتراضات گسترده در سطح شھر و بخصوص نقاط مرکزی شـھر
آماده ميکنند .محلھاﯾی که مردم در حال تجمع ھستند ،عبارتنـد
از ميدان فـاطمی ،ميـدان وليعـصر ،ميـدان انقـالب ،ونـک و نقـاط
دﯾگــر ...ھــر لحظــه امکــان شــروع اعتراضــات ميــرود .نيروھــای
سرکوبگر گارد وﯾژه ی سپاه پاسداران ،بسيج و لباس شخـصيھا
بــصورت گــسترده در نــواحی مرکــزی شــھر مــسقر شــده انــد.
نيروھای موتور سوار در حال مانور دادن و اﯾجـاد رعـب و وحـشت
ھستند و گارد وﯾژه ،باتوم بدسـت آمـاده ی تھـاجم بـه مردمنـد.
آنھا ھمچنين تعداد زﯾادی از خودروھای خود را کـه مملـو از نيـرو
٢٥٥
ھستند ،مستقر کرده اند«.
احمدی نژاد ھـم گفتـه اسـت کـه کـسی منتظـر تبرﯾـک
شــماھا نيــست .البــد منظــورش کــشورھای خــارجی ھــستند؛
طفلک ،داشت گرﯾه اش ميگرفت ھا!
بازھم» :ساعت نوزده و چھـل و پـنج دقيقـه ی عـصر روز
 ١۴مردادمــاه  ...١٣٨٨درگيــری شــدﯾدی بــين جمعيــت کثيــری از
عزﯾزان ھموطن با نيروھای سرکوبگر آغاز شده است … .ترافيک
کامال قفل شده و ماشينھا در حال بوق زدن ھستند .متاسفانه
نيروھای لباس شخصی بـشدت زنـان و مـردان را مـورد تعـرض و
ضرب و شتم قرار ميدھنـد .دو جـوان و ﯾـک زن ميانـسال توسـط
لباس شخصيھا تاکنون دستگير شده و به محـل ونھـای مـسثقر
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شده ی نيروی انتظامی منتقل شده اند … معترضين شعارھای
»اســتقالل ،آزادی ،جمھــوری اﯾرانــی« و »مــرگ بــر دﯾکتــاتور« و
»ﷲ اکبر« سر ميدھند ...نيروھای ضد شورش ،افرادی را که در
حال فيلمبرداری با موباﯾل ھـستند ،شـدﯾدا مـورد ضـرب و شـتم
قرار ميدھند .ترافيک از ھر دو سمت تـا روبـروی جـام جـم پـيش
٢٥٦
رفته است«.
پانزدھم امرداد ماه  ۶ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه
و سوم[
دﯾگر اﯾـن کـه »واشـينگتن پـست بـه شـباھتھای دادگـاه
نماﯾــشی تھــران بــا دادگاھھــای نماﯾــشی اســتالين در دھــه ی
 ١٩٣٠اشاره ميکند و مينوﯾسد که رژﯾم ِ بيش از پـيش سـردرگم
حاکم بر اﯾران با وامگيری از سنت روسيه ی استالينی ،متوسل
به دادگاه نماﯾشی تھوع آوری شده ،تا ھر که را کـه جـرات کنـد
٢٥٧
انتخابات  ٢٢خرداد را به پرسش بگيرد ،مجازات کند«.
»خيلی از ما کـه نھـضت سـبز را پـشتيبانی ميکنـيم ،بـا
خيلی از سياسـتھاﯾی دولتھـای آقاﯾـان موسـوی ،رفـسنجانی و
خــاتمی مخــالف بــودﯾم .اگــر قبــول ندارﯾــد از دوســتان ســعيدی
ســيرجانی ،فرزنــدان دارﯾــوش و پروانــه فروھــر ،مــادر منــوچھر
محمدی و ھمسر سابق احمد باطبی به طور خصوصی بپرسـيد
که در باره ی اﯾن آقاﯾان چه فکر ميکنند؟! اما غالب مـا بـا رضـای
خـاطر حاضــرﯾم از دردھــای خــود و ظلمھـاﯾی کــه بـه مــا شــده،
چشم بپوشيم ،اگر اﯾن آقاﯾـان صـادقانه در راه اﯾجـاد اﯾرانـی آزاد
که در آن منشور حقوق بشر سازمان ملـل اجـرا ميـشود ،تـالش
کنند .صحبت ما در باره ی سعادت ﯾک ملت است .ھدف ما اﯾـن
است که دﯾگر ھيچگاه در ميھنمان تابـستانھا ]و دﯾگـر فـصلھا[ی
خونين نداشته باشيم .ما ميخواھيم دخترانمان با مقوله ی چنـد
ھمسری مواجه نباشـند ،و شـعار »ﯾـا روسـری ،ﯾـا توسـری« را
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ھرگز نشنوند .ما ميخواھيم دانشجوﯾانمان دﯾگر ھيچگـاه سـتاره
ی قرمز نگيرند .ما ميخواھيم دروﯾشانمان بتوانند با خيـال راحـت
در حسينيه و خانقاھشان خداشان را عبادت کنند .ما ميخواھيم
سنيھا و بھائيھای ميھنمان از حقوق شھروندی برابر با شـيعيان
برخوردار باشند .ما ميخواھيم نوجوانانمان را بـا قـانون وحـشيانه
ی قصاص اعدام نکننـد .مـا ميخـواھيم کـارگران و معلمانمـان روز
اول ماه پيش خانواده ھاشان خجل نباشند .ما ميخـواھيم کليـه
فروشــی را در اﯾــران منــسوخ کنــيم .مــا ميخــواھيم فــروش
دخترانمان را در امارات متوقف کنيم .ما ميخواھيم ميھنمـان را از
کراک و شيشه پاک کنيم؛ درھای اﯾن جنبش باﯾد بـه روی ھمـه
ی کسانی که خالصانه به آزادی اﯾران و حقوق برابر مـردم اﯾـران
معتقدند ،باز باشد .اگر ما ھم مثـل رژﯾـم والﯾـت شـروع بـه خـط
کشيھای قرمز کنـيم ،نھاﯾتـا خـود درون اﯾـن خطھـا گـم خـواھيم
شــد .اگــر مــا ھــم بخــواھيم مــردم را بــه خــودی و غيرخــودی و
بيخــودی تقــسيم کنــيم ،رژﯾــم اﯾــن جنــبش را ﯾــک شــبه از ميــان
خواھد برد .خط سبز ما باﯾد قبول دمکراسـی باشـد .دمکراسـی
ﯾعنــی احــزاب آزاد ،دمکراســی ﯾعنــی انتخابــات بــدون دخالــت
شــورای نگھبــان و حکــم حکــومتی ،دمکراســی ﯾعنــی آزادانــه
کاندﯾدا شدن ،آزادی بيان ،روزنامه ھای آزاد .خـط سـبز مـا باﯾـد
قبول برابری در مقابل قانون باشد .خط سبز ما باﯾد آزادی عقاﯾـد
مذھبی و سياسی باشد .خط سبز ما باﯾد رد تبعيضات جنـسی
و قومی باشـد .مـا خـط سـبز ميخـواھيم ،نـه خـط قرمـز .مـا بـه
کرامـت انـسانی و حقـوق فـردی مياندﯾـشيم ،نـه بـه محـصور و
محدود کردن انسانھا .ما به فردا روی دارﯾم ،نـه بـه دﯾـروز .بـرای
ھمين ھم ميتوانيم آغوش خود را به روی آنانی که ميخواھند در
آن فردای نه چندان دور در کشوری آزاد و مترقـی زنـدگی کننـد،
بگــشاﯾيم ،حتــی اگــر نامــشان موســوی و ھاشــمی و خــاتمی
باشد ،حتی اگر در دوران حکومت اﯾنان ما را مضروب کـرده انـد،
به زندان انداخته اند و ﯾا حتی عزﯾزی از ميـان مـا را بـه شـھادت
رسانده اند .آزادی واقعی ،بھائی بس سنگين دارد .بھـای آزادی
بـــسی بيـــشتر از روﯾـــاروﯾی بـــا عملـــه ی ظلـــم و شـــقاوت در
خيابانھاست .بھای واقعی آزادی در آنست که بتوانيم ببخـشيم،
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و به آنان که روزی سالممان را پاسخ نميدادنـد ،سـالمی دوبـاره
٢٥٨
کنيم«.
کاش اﯾنگونه بشود ...کاش...چه بگوﯾم؟!
»اتحادﯾه ی اروپا ھم بامداد روز پـنج شـنبه شـشم اوت،
 ١۵مردادماه ] ١٣٨٨امـروز[ بـا صـدور بيانيـه ای بـار دﯾگـر اعمـال
مجازات اعدام در جمھـوری اسـالمی را محکـوم کـرد .بيانيـه ،بـا
اشــاره بــه اعــدام  ٢۴نفــر در کــرج ،اعــدامھای گروھــی را مــورد
٢٥٩
اعتراض قرار داد«.
»ساﯾت موج آزادی ھم نوشت که امشب سبزھا پياده و
ﯾا با ماشين به خيابانھا خواھند آمـد و بخـصوص پـس از سـاعت
 ١٠شب ،خيابانھای اصلی تھـران ،بخـصوص خيابـان وليعـصر از
ميدان وليعصر تا ميدان تجـرﯾش را در انحـصار در خواھنـد آورد .در
شھرستانھا نيز خيابانھای اصـلی و مرکـزی ھـر شـھر پيـشنھاد
شده و در مشھد ھم مسير خيابـان احمـد آبـاد /بلـوار ملـك آبـاد
/بلوار وكيل آباد پيشنھاد شده است .گزارشھا حاکی اسـت کـه
نيروھای پليس ضد شورش در تھران و در ساﯾر شھرھا به حالت
٢٦٠
آماده باش درآمده اند«.
دﯾگر اﯾن که »بنا به گزارشات رسـيده از منـاطق مرکـزی
شھر تھران ،به مناسبت نيمه ی شعبان تعـداد زﯾـادی از مـردم،
اﯾن مناسبت مذھبی را تبدﯾل به اعتراض عمـومی کـرده انـد .در
حــال حاضــر در ميــدان انقــالب ،ميــدان وليعــصر ،ميــدان فــاطمی،
ميدان امام حسين ،ونـک ،خيابـان آزادی ،خيابـان وليعـصر تعـداد
زﯾــادی از مــردم بــه خيابانھــا آمــده انــد و نيروھــای ســرکوبگر را
غافلگير کرده اند .در ميدان انقالب نيروھای گارد وﯾژه و بسيج به
مردم ﯾورش ميبرند .تا به حال به بيش از  ١٦نفر بـا بـاتوم حملـه
کرده اند و آنھا را بشدت مورد ضـرب و شـتم قـرار داده انـد .اکثـر
کسانی که مورد ضرب و شـتم قـرار ميگيرنـد ،دختـران و پـسران
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جوان ھستند .ماشينھا به عنوان اعتراض ،بوق ميزنند و ترافيـک
سنگينی را اﯾجاد کرده اند .نيروھای لباس شخصی بـا بـاتوم بـه
شيشه ھای ماشينھا ميکوبنـد کـه تـا بـه حـال حـداقل شيـشه
ھای جلو دو ماشين مـورد اصـابت بـاتوم قـرار گرفتـه و شکـسته
شده است .از طرف دﯾگر مردم نيروھای سرکوبگر را ھو ميکننـد
و ماشينھا بوق ميزنند .گزارشـھای مـشابھی از نـواحی جنـوبی
شــھر تھــران ميرســد .نيروھــای ســرکوبگر گــارد وﯾــژه ،ســپاه
پاسداران ،بسيج و لباس شخـصيھا بـصورت گـسترده و انبـوه در
شھر حضور دارنـد .اﯾـن بـار نـه تنھـا نقـاط مرکـزی شـھر را بلکـه
مناطق جنوبی شھر را نيز اشغال کرده اند .در حال حاضر ميـدان
امــام حــسين و خيابانھــای منتھــی بــه آنھــا مملــو از نيروھــای
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سرکوبگر است«.
اتحادﯾه ی اروپا ھم گفته است که به احمدی نژاد تبرﯾک
نگفته و تبرﯾک نخواھد گفت .دولت امرﯾکـا ھـم گفتـه اسـت کـه
مقاومــت اﯾرانيــان را تحــسين ميکنــد ،ولــی رﯾاســت جمھــوری
احمدی نژاد را به عنوان ﯾـک واقعيـت ميپـذﯾرد؛ البتـه بـا پفيـوزی
تمام!
شانزدھم امرداد ماه  ٧/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی]روز پنجاه
و چھارم[
اکونوميست نوشت» :عالوه بر شکاف عميق در سـطوح
باالی قدرت و ادامـه ی اعتراضـات خودجـوش مردمـی ،بـا وجـود
تحرﯾمھای بين المللی و سقوط قيمت نفت ،حتی قبل از شـروع
اغتشاشاتی که سرماﯾه گزاری در اﯾران را به صفر نزدﯾـک کـرده
اســت ،اقتــصاد ضــعيف اﯾــران توانــاﯾی ادامــه ی سياســتھای
پوپوليستی احمدی نـژاد را نـدارد .دولـت احمـدی نـژاد نيـز دﯾگـر
زشتی خود را کامال نماﯾان کرده و دﯾگر آنھا انتظاری بـرای تـرحم
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کمی ھم اندرباب خرﯾـت بخـوانيم ،خرﯾـت زنـان و خرﯾـت
مردان توجيـه کننـده ی خرﯾـت ،چـه در بـين مـردم و چـه در بـين
حاکمان اسالمی:
»حــسين اســالمی چنــد روز پــيش در جمــع خبرنگــاران
پارلمــانی کــه عمومــا خــانم بودنــد ،از دﯾــدگاھش در مــورد تعــدد
زوجات گفت .او که تعدد زوجات را بـر اسـاس مـوازﯾن اسـالمی،
امری مثبت تلقی ميکرد ،با تاﯾيـد رواج چنـد زنـی در کـشورھای
عربی گفت» :در عربستان اگر مـردی تـک ھمـسر باشـد ،بـه او
فقير ميگوﯾند و معتقدنـد کـه دﯾـنش کامـل نيـست ،امـا در اﯾـران
نــسبت بــه اﯾــن مــساله دﯾــد منفــی دارنــد و چنــد زنــی را
نميپسندند«.
»اسالمی در پاسخ به اﯾنکه مردان عـرب چطـور تـساوی
حقـوق زنانـشان را کـه شـرط چنـد ھمـسری در اسـالم اسـت،
رعاﯾت ميکنند ،گفت:
»خيلــی راحــت! مــردان عــرب ،صــبحھا ميرونــد ســرکار.
زنانشان ھـم در خانـه بـاھم ميزننـد و ميرقـصند و خرﯾـد ميرونـد.
شب ھم که آقا برگشت خانه ،مثال در ﯾک خانه ی چھـار طبقـه،
ھر زنی اﯾن را صواب ميداند که حقش را به زن دﯾگر بدھـد و آقـا
به ﯾکی از اﯾن طبقات برود!«
اﯾن سخنان وی که ماﯾه ی تعجب خبرنگـاران شـده بـود،
در نھاﯾت با اﯾن ھشدار نماﯾنـده ی اصـولگرای سـاوه روبـرو شـد
که:
»در اﯾـران از لحـاظ ژنتيکـی تعـداد زنـان بيـشتر از مـردان
است و اگر ھـر مـرد تنھـا ﯾـک زن داشـته باشـد ،برخـی از زنـان
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نميتوانند ھرگز ازدواج کنند!«
اﯾن کار را ھمين روزھا نوشته ام؛ ببينيد:
»اگـــر بپرســـيد تفـــاوت بـــين »انقالبيـــون« ســـال  ٥٧و
»امروزﯾھا« چيست ،ميگوﯾم که برپای خود اﯾستادن ،آلودگی به
احزاب و گروھھا و سازمانھای سياسی نداشتن ،ﯾعنی بـه خـود
اندﯾشيدن ،گله ای راه نيافتادن و به تنھاﯾی و با فکر خود تصميم
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گــرفتن و عمــل کــردن» .دﯾروزﯾھــا« ھمانھــا کــه وســيله شــدند
اسالميون به قدرت برسند ،ھيچ کدام ھوﯾت نداشـتند ،نـه زنـده
ھا و نه مرده ھاشان؛ چرا که ھمـه را راھبرانـشان بـه جيبـشان
ميرﯾختند .انسانھا ھمه مھر داشتند ،ﯾا مجاھد بودند ،ﯾا فـداﯾی
و ﯾا توده ای و ﯾا خمينی چی ،که اﯾن باند آخری زد و بـرد؛ ولـی
باز ھم در زندان و زﯾر شـکنجه ،کـسی نـامی نداشـت؛ ھمـه را
رھبــران احــزاب و گروھھــا بــاال ميکــشيدند ،افتخــارات و بقيــه ی
چيزھا را!
»اگر بپرسيد چرا »دﯾـروز« آن ھمـه دعـوا و درگيـری بـين
احــزاب و گروھھ ـا و جرﯾانھــای سياســی بــود و اﯾــن روزھــا دﯾگــر
نيست ،باز ھم خواھم گفت به ھمان دليل باال؛ چرا کـه دعواھـا
در واقع دعـوای رھبـران آن تـوده ھـای بيـشکل بـود ،بـرای سـوء
استفاده کردن از اﯾشان ،برای پيشبرد منوﯾاتشان و برای دسـت
ﯾافتن بـه قـدرت؛ ولـی »امروزﯾھـا« از اﯾـن برنامـه ھـا ندارنـد؛ نـه
ميخواھند حـزب طـراز نـوﯾنی را بـر کرسـی قـدرت بنـشانند ،نـه
جمھوری دموکراتيک خلقی و نه جامعه ی بی طبقه ی توحيدی
و کارگری و پرولتری و حکومت اسالمی را »نه ﯾک کلمه کمتر و
نه ﯾک کلمه بيشتر« مثل خمينی آن روزھا و مثـل موسـوی اﯾـن
روزھا؛ شـعاری کـه از ھمـان دﯾـروز ،از ھمـان دوره ھـای دور جـا
مانده است .اگـر دعـواﯾی ھـم در گردھماﯾيھـای خـارج کـشوری
ميبينيد ،باز ھم ھمان دعوای قدﯾمی »دﯾروزﯾھـا«سـت ،بـر سـر
قدرت ،و سھمی از قدرت ،و خب الزاما نه برای آزادی و نه بـرای
تحقــق حقــوق شــھروندی شــھروندان ،آن گونــه کــه »امروزﯾھــا«
ميخواھند و براﯾش جـان ميدھنـد و شـکنجه ميـشوند .بـدبختی
اﯾن که اشتباه به عرض آقای موسـوی رسـانده انـد؛ »امروزﯾھـا«
برای شعارھای نخ نما شده ی »دﯾروزﯾھا« جانفشانی نميکنند؛
مرض که ندارنـد ،جـان بدھنـد تـا ھمـان را کـه »دﯾـروز تـا ھمـين
امـروز« داشــتند و دارنــد ،داشــته باشـند؛ اﯾــن بــا کــدام منطقــی
ميخواند؟!
»فــرض کنــيم اصــال »کودتــا«ﯾــی اتفــاق نيفتــاده بــود.
ميرحسين موسوی شده بود رئيس جمھـوری و اﯾـن روزھـا باﯾـد
ميرفت بيت خامنه ای به دسـت بـوس و بعـد ھـم حکمـش را از
دست خاتمی و ھاشمی رفسنجانی ميگرفت و از اﯾـن حرفھـا و
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خب ،البته دﯾگر اﯾن بساط راه نميافتاد؛ ولی آﯾا بساط سنگـسار
و قــصاص و دﯾــه و صــيغه و تعــدد زوجــات و ســھم ارث نــابرابر و
شھروند درجه دو بـودن خيلـی از ملـت ھـم تغييـری ميکـرد؟ آﯾـا
دﯾگر مـردم را بـه تخـت شـالق نميبـستند ،زنھـا بـا مردھـا برابـر
ميشدند ،حقوق دگراندﯾشان با شيعه ھـای نـاب محمـدی برابـر
ميشد ،تورم کم ميشد ،بيکاری کم ميشد ،ﯾا مثال وابستگی بـه
روسيه کم ميشد؟! اصال اﯾـن آقـای رئـيس جمھـوری فرضـی آﯾـا
ميتوانست و آﯾا مھره ای بود که بتواند در اﯾـن گونـه مـوارد کـاری
بکند و قدرتی داشته باشد؟ آﯾا بساط »ﯾا روسـری ﯾـا توسـری«
جمع ميشد؟ آﯾا آن فاطمه کماندوھای مزاحم ِ زنان در خيابانھا و
محل کار و تحصيل زنان ،دﯾگر تـو خيابانھـا و سـرگذرھا پيداشـان
نميشد؟ و خب ،ﯾک سری از اﯾن پرسشھای بی پاسخ...
»جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمـه کمتـر و نـه ﯾـک کلمـه
بيشتر« ِ رئيس جمھوری فرضـی ﯾعنـی اﯾـن کـه» :نـه بابـا ھـيچ
چيزی با اﯾن که حاال ھست ،فرق نميکرد.
»از فردای تحليف و تنقيذ باز ھم ھمين آش بود و ھمـين
کاســه و ھمــين رھبــری و ھمــين دزدﯾھــا و ھمــين چپاولھــای
نجومی و ھمين حجاب اجباری و ھمين آمار وحشتناک اعتيـاد و
فحشا و ھمـين خانـه ھـای عفـاف و ھمـين صـف طوﯾـل مـرگ و
زندان و شکنجه و اعدام و آفتابه به گردن مردم بستن و مـردم را
به جرتقيل آوﯾزان کردن«...
»آنھاﯾی که پوپوليستی عمل ميکنند و دنبال نخ سبز نخ
نمــای ميرحــسين موســوی راه افتــاده انــد ،ﯾادشــان باشــد کــه
»اتوپيا«شان ھمين حکومت اسالمی است که ھست و خيلـی
ھم وحشتناک است .بيخود که تو خارج کشور اﯾن اھالی پـرچم
شــير و خورشــيد نــشان را از دســت مــردم نميقاپنــد و پــرچم
شاخدارشــان را در ھــر مراســمی بــه مــردم زورچپــان نميکننــد،
ميکنند؟!!
»مگــر در دوران »اتوپيــا«ی ھمــين باصــطالح روشــنفکران
اﯾن روزھای حکـومتی ]ھمينھـا کـه حـاال دارنـد اعتـراف ميکننـد[
ندﯾــدﯾم  ١٨تيرمــاه  ١٣٧٨چــه بالﯾــی ســر دانــشجوﯾان آوردنــد؟
ﯾادمان که نرفته ،رفته است؟ قتلھای زنجيره ای را ﯾادمان نرفته،
رفته است؟
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»واقعـــا »چـــنج«ی کـــه »امروزﯾھـــا« ميخواھنـــد ،ھمـــان
»جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمه کمتـر ،نـه ﯾـک کلمـه بيـشتر«
است؟ خب پس البد مـردم مـرض دارنـد! ھمـان بـساط و ھمـان
رفتارھا بود کـه بـود؛ پـس دﯾگـر چـنج و مـنج و اﯾـن حرفھـا بـرای
چيست؟ برای استفاده از ھمان روحيه ی »دﯾروزﯾھا«؟!
»اﯾن دولتيان اﯾنجا ﯾک اشتباه محاسـبه داشـته انـد و آن
اﯾن که خيال ميکنند ،توده ھا ھميشه توده ميمانند؛ آن ھم توده
ای بی شکل و نميدانند؛ طفلکھا نميدانستند که ﯾکی از اسباب
تمــدن و تجــدد ھمــين تغييــر ماھيــت و ھوﯾــت ِ تــوده ھاســت بـه
شھروند ،به جمعی از شھروندان ،و ھمان تغييـر »دﯾروزﯾھـا« بـه
»امروزﯾھا«.
»حــاال ھــم تلگرافــی مينوﯾــسم کــه لطفــا از اﯾــن بــه بعــد
شعارھای کھنه و حرفھای کھنه و راھھای کھنـه و لوسـبازﯾھای
کھنه را کنار بگذارﯾد! اگر کنار نگذارﯾد ،توده ی تغيير ماھيت ﯾافته
به شھروند مدرن و متمدن کنارتان خواھنـد گذاشـت؛ پـس از آن
ھمه خرابکارﯾھا دﯾگر واقعا »جمھوری اسـالمی باﯾـد بـرود« بـاور
کنيد؟!«
در ھمين رابطه مھدی فراھانی نازنين براﯾم نوشت:
»ما امروزﯾھا واقعاً شھروندﯾم و توده و گله و فله
نيستيم؛ به ھيچ حزب و اﯾدئولوژی و گروه و گروھک و سازمان و
شعبه ھم تعلق ندارﯾم و تنھا ھدفمان احيای حقوق شھروندی،
برابری و عدالت و رفاه و امنيت و شھروند درجه ﯾک بودن برای
ھمه  -صرفنظر از جنسيت و رنگ و نژاد و اندﯾشه  -است و ھر
حکومتی که پاﯾبند و مجری چنين اصولی باشد ،مورد تاﯾيد و
حماﯾت تک تک ملت اﯾران است .جوان امروز ،آزادی ،حقوق
انسانی ،آرامش ،رفاه ،احترام و اعتبار ميخواھد و برده و
گوسفند و زﯾردست ھيچ سرکرده و رئيس و آقا باالسری
نيست«.
جالب است نه؟ اﯾن حرفھا نوشته ی ﯾک جوان سی و
چھارساله است که تازه ھفت سالی است در غرب پيداﯾش
شده .چه نازند و چه عاقلند اﯾن »امروزﯾھا« و چه ناآگاه بودند و

٢٣٦

عقب افتاده آن »دﯾروزﯾھا« ھمه شان از دانشجو تا پروفسور و
دکتر و مھندس و وکيل و گردن کلفتھای سياسی.
لعنت بر ھمه شان که برای دشمنيشان با مدرنيته و
ضدﯾتشان با زن و نوکرﯾشان برای شوروی آن دوران و اعراب و
چين و ماچين ،ما را به اﯾن روز سياه نشاندند!
ﯾــک »چيــز« بــامزه ی دﯾگــر» :در رواﯾــات نقــل اســت کــه
جھان به آخر نميرسد ،مگر آن که امام زمان ظھور کند و کارھای
معوقه را به انجام برساند .ظھـور اﯾـن امـام زمـان در رواﯾـات ھـم
عالئمی دارد.
»در رواﯾات در بـاره ی عالئـم »آخـر زمـان« حرفھـاﯾی زده
شده ،از جمله آن که مردھا در آخر زمان لباس زنانه ميپوشـند و
خودشان را به شکل و قيافه ی زنھا آراﯾـش ميکننـد .بعـد از اﯾـن
که آﯾـت ﷲ امـامی کاشـانی اعتـراف فرمودنـد کـه چـراغ والﯾـت
فقيه به »پت پت« افتاده و امام زمان باﯾـد ظھـور کنـد ،تـا اوضـاع
نابسامان اﯾران و جھان را تحت مدﯾرﯾت خـودش ،مـنظم و مرتـب
کند ،سردار حسين طائب به بـسيجيھای نرﯾنـه ی تحـت امـرش
دستور داده ،تا خودشان را به شکل زنھا آراﯾش کنند و با روبنـده
و مقنعه و چادر و چاقچور به دﯾدار فرمانفرمای آدمخـواران برونـد.
اما با استناد به ھمان رواﯾات ،باﯾد بدانند که امـام زمـان ھروقـت
ظھور کند ،اولين کارش آن است که گردن ﯾکی ﯾکی آخوندکھای
شيطان پرست را ميزند و جھان را از لوث وجود آنھا پـاک ميکنـد،
که ھمه ی بينظميھای کنونی جھان از زﯾر عبای اﯾن آخوندکھای
بيوطن سر درآورده ٢٦٤«.وﷲ چه بگوﯾم؟! مـن فکـر ميکـنم امـام
زمان ھمين سيد علی خامنه ای است کـه دارد بـا شمـشيرش
دنيا را پر از »عدل و داد« ميکند و خون تا زانوی اسب گـاری اش
باال آمده است؛ تـازه دارد ﯾـارانش را ھـم سـربه نيـست ميکنـد؛
نميبينيد؟!
»تيتر اول مجله ی اشپيگل پنجشنبه اﯾن بود که زندانيان
و خانواده ھاشان از تجاوزات جنسی و بدار آوﯾختنھا و دوباره رھا
کــردن زنــدانيان قبــل از خفگــی ،بعنــوان روشــھای شــکنجه در
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زنـدانھای اﯾــران خبــر ميدھنــد .بــسياری از خــانواده ھــا در ھفتــه
ھای اخير جسد دختران و پسران خود را در حالی تحوﯾـل گرفتـه
انـد کـه اﯾــن اجـساد حــاکی از شـکنجه ھــای بيرحمانـه و تجــاوز
جنسی به آنان بوده است] .عينا ترجمه شده[
»دانــشجوی  ٢١ســاله ای در نزدﯾکــی دانــشگاه تھــران
دستگير ميشود .زمانی کـه دو اتوبـوس بـه بازداشـتگاه کھرﯾـزک
وارد شدند ،ده/پانزده نفر نگھبـان زنـدان ماننـد جنـون زدگـان بـه
سوی تازه واردان دست بسته حملـه ور شـدند ،لباسـشان را از
تنــشان پــاره کردنــد ،بروﯾـشان آب رﯾختنــد و بــا کمربنــد و زنجيــر،
جـسم برھنـه شـان را آش و الش کردنـد .جـوان دسـتگير شـده
گفت» :بعد از آن دﯾگر جانی در تنمان نمانـده بـود .مـا از ضـعف،
توان اﯾستادن روی پامـان را نداشـتيم .داسـتان از اﯾـنھم داشـت
بدتر ميشد .تعدادی از بچه ھای سلولی کـه دﯾگـر جـای سـوزن
انداختن توش نبود ،را ساعتھا از پا از سقف آوﯾـزان کـرده بودنـد.
تعداد دﯾگری را نيز پاشان را در قيـر داغ کـرده و سـوزانده بودنـد.
جوانترھا را طنـاب دار بـه گردنـشان انداختـه بودنـد و چنـد ثانيـه
طنــاب را ميکــشيدند و آوﯾزانــشان ميکردنــد و دوبــاره بــه زمــين
ميانداختندشان .اول فکر ميکردند خواھند مرد و لحظه ای بعد به
٢٦٥
«...
چه بنوﯾسم؟ زبان آدم از اﯾن ھمه پفيوزی بند ميآﯾد!
اﯾن چند شعار ھم جالب است:
اﯾران شده ونزوئال ،مھدی بيا ،مھدی بيا!
مموتی کرده کودتا/مھدی بيا ،مھدی بيا!
رسوا شده علی گدا/مھدی بيا ،مھدی بيا!
٢٦٦
اسالم شده لنگاش ھوا/مھدی بيا ،مھدی بيا!
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و اﯾن ھم ﯾک ليست بلند/باال از شعارھای ضد
حکومتی:
ﯾه ميليون دو ميليون/رای ندادﯾم به ميمون
مرگ بر دﯾکتاتور
دموکراسی مرده و مردم غرﯾب/ننگ بر اﯾن دولت مردم فرﯾب
نترسيد ،نترسيد/ما ھمه با ھم ھستيم
احمدی حيا کن/سبزی فروشی وا کن
موسوی ،موسوی/رأی ما رو پس بگير
موسوی ،موسوی /پرچم اﯾران ما رو پس بگير
موسوی جونمه/رﯾيس جمھورمه
موسوی بياﯾی نياﯾی/رﯾيس جمھور ماﯾی
تقلب ﯾه درصد ،دو درصد ،نه پنجاه و سه درصد
رای ما رو دزدﯾدن /دارن باھاش پز ميدن
رای ما رو پس بدﯾن
دروغگو دروغگو ٦٣ /درصدت کو؟
اﯾن  ٦٣درصد که ميگن کو؟
ما خس و خاشاکيم؟
احمدی به گوش باش/ما مردميم نه اوباش!
مرگ بر طالبان/چه کابل چه تھران
اون خس و خاشاکی که ميگی پس کو/اﯾن ھمه آدمه/باز
نميری از رو؟
اﯾرانيه با غيرت/حماﯾت حماﯾت
از خون جوانان وطن الله دميده/دموکراسی فرار کرده کی اونو
دﯾده؟
بسيجی واقعی/جدا شو از وحشيھای عقده ای
ما در پی نابودی اراذليم و اوباش/بسيجی واقعی تو ھم بيا با ما
باش
آزادی کامل برای افکار/نه ﯾک عده بلکه تمام اقشار
حمله به اموال عمومی که بدست ما نيست/ﯾابو و باتوم و
مسلسل که تو دست ما نيست
راﯾمونو تو انتخاب ندﯾدﯾم/به حق کشی مردم تن نميدﯾم
نيروی انتظامی حماﯾت حماﯾت/از ھمکاری با اوباش خجالت

٢٣٩

خجالت
ما نه ميگيم به مرگ جمھورﯾت/چون ميکنيم احساس مسئوليت
مرگ بر دﯾکتاتور/چه بی سواد/چه دکتر
ما در پی ارزشھای اول انقالبيم/واسه ھمين پيگير اﯾن دزدی در
انتخابيم ]کذا[
ما اﯾرانی ميمونيم و ھميشه پرچم باالست/دستبندای سبزمون
ھم ھميشه بر دستماست
آزادی اندﯾشه/با دﯾکتاتور نميشه
ما خواھان آرامشيم خدا خودش شاھده/اما دﯾکتاتور نميخواد
ﯾکم به ما حق بده
خداﯾا ﯾه کاری کن که خائن رسوا بشه/ما ميخواﯾم که موسوی
رئيس جمھور ما بشه
روسيه ،چين ،ونزوئال تبرﯾکشون برا چيست/نصفشون که الﯾيکن
نصفشونم کومونيست
جواب آرامشمونه پليس ضد شورش/با اﯾن ھمه ادعا
دموکراسی پس کوشش؟
رئيس جمھور منتخب ميرحسين موسوﯾه/مخالف ظلم و ستم و
مشت و لگد و توسرﯾه ]کذا[
ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين/به فکر بيگانه اﯾنو
تو فکر ماھا نيستين
اﯾن خس و خاشاک نيست/اﯾن مردم است و ملت/مقابل
دﯾکتاتور /تن نميدﯾم به ذلت
احمدی بيچاره/بازم بگو نواره
ھاله ی نورو دﯾده/رای ما رو ندﯾده
حتی اگه بميرم/رای مو پس ميگيرم
فلسطينو رھا کن/فکری به حا ل ما کن
اون خس و خاشاک توﯾی/دشمن اﯾن خاک توﯾی
ای دولت کودتا ،استعفا ،استعفا
ما خس و خاشاک تو اﯾم موسوی/گوش به فرمان تو اﯾم
موسوی
ﯾا حسين/ميرحسين
گفته بودﯾم اگه تقلب بشه/اﯾران قيامت ميشه
دانشجوی زندانی آزاد باﯾد گردد
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موسوی ،موسوی ،سکوت کنی خائنی
مدعی عدالت ،خجالت ،خجالت
مخابرات مزدور ،خجالت ،خجالت
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران
احمدی سيد شده/بازم تقلب شده
احمدی پينوشه/اﯾران شيلی نميشه
ننگ ما ،ننگ ما ،صدا و سيمای ماست
برادر ارتشی ،چرا برادر کشی؟
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران
موسوی بھانه اس/کل نظام نشانه اس
نه بد ميخواھيم ،نه بدتر ،آزادی ھر چی بيشتر
پاس منو نداشتی/دنبال من گذاشتی/برادر بسيجی /چوبه ی
دار ميکاشتی
اﯾن ملت آزاده/آماده ی آماده/تا سرنگونی ظلم/باﯾد بره سر داده
آتش به جانت سيد /جان و جھانت سيد /بساط ظلم و
برچين/حرامه نانت سيد
اﯾران من ميرزمد /سيد علی ميلرزد
خامنه ای به پا شد /قاتل جان ما شد /با جنبش من و تو /تاج و
عباش ھوا شد
رھبر ما قاتله /والﯾتش باطله
سيد جد کمر زده /گلوله بيخبر زده /با ھمه بيمروتی /به پا زده
به سر زده
لباس جنگی پوشيده /آال پلنگی پوشيده /ولی ی ما آدم کشه/
پوتين فرنگی پوشيده
بنده رھبر نميخوام /امام آخر نميخوام
ولی ما ﯾزﯾدی /شمر مثه اون ندﯾدی
ﯾزﯾد دوران توئی/دشمن اﯾران توئی
احمدی بيخبر /فردا ميشی دربدر
نه موسوی/نه احمدی ،لعنت به بيت رھبری
اعدام/شکنجه/وﯾرانی/مزد رای توست ای اﯾرانی
رای تو ای اﯾرانی/اعدام/شکنجه/وﯾرانی
رای تو ای ھم ميھن/آری است به اﯾن اھرﯾمن
دولت بی لياقت/خجالت ،خجالت!
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اﯾرانی ميميرد/ذلت نميپذﯾرد
نيروی انتظامی ،تو فرزند اﯾرانی
مسئوالن مملكت ،علم بھتر است ﯾا ثروت ،البته ثروت ،ثروت
وزارت نفت رژﯾم /پر از دزد و خبرچين
وزﯾر مردم فرﯾب ،ننگت باد ،ننگت باد
آزادی ،عدالت ،اﯾن است شعار ملت
اﯾران جناﯾت ميکند ،اروپا حماﯾت ميکند
آخوند بيا ،اﯾن لچک ھم عمامه کن
»نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری«
]اﯾن شعار را عنوان ھمين کتاب کرده ام[
کارگر نفت ما ،رھبر سرسخت ما
عزاعزاست امروز/روزعزاست امروز/درآمدنفت ما/زﯾرعباست
امروز
جنتی لعنتی ،تو دشمن ملتی
ھاشمی حيا کن ،مصلحت را رھا کن
نه شاه ميخواھيم ،نه رھبر ،نه مموتی ،نه اکبر
رفراندوم ،رفراندوم ،راه شکست مردم
رفراندوم دروغ است ،مساوی سکوت است
خروش و خشم ملت ،دامنگير نظام است
اﯾن جنبش مردم است/نه جنبش آمرﯾکا
جمھوری اسالمی ،اﯾن آخرﯾن پيام است/ملت انقالبی ،آماده ی
قيام است
اتحاد ،اتحاد ،ضرورت انقالب
مرگ بر سه سيد فاطمی/خامنه ای ،خاتمی ،رفسنجانی
ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم/از آن به که اﯾران به
دشمن دھيم
گلھای سرخ پرپر ،ھدﯾه ی روز مادر
وای اگر که ملت حکم جھادم دھد/لشکر بيت رھبری ھم نتواند
که جوابم دھد
دانشجو ميخروشد/خود را نميفروشد
رﯾش و عبا و تيشه/خامنه ای خيط ميشه

٢٤٢

نون و پنير و سبزی /ملت باﯾد بجنگی
نون و پنير و فندق /عمامه ،عبا تو صندوق
خائنين ،خائنين ،شرم و حيا بر شما
سكوت ھر اﯾرانی ،خيانت است به ميھن
برانداز ،برانداز ،شعار ملت ماست
آزادی ،آزادی ،فرﯾاد ملت ماست
ھمبستگی ،اتحاد ،برای سرنگونی
انسان با اندﯾشه/ابزار دست نميشه
ملت شده خسته ،تبعيض دﯾگه بسه
خود در رفاه و نعمت ،ما را كند نصيحت
وزﯾر بيكفاﯾت ،استعفا ،استعفا
نصر من ﷲ و فتح قرﯾب /مرگ بر اﯾن جناح مردم فرﯾب
رفسنجانی ورشکسته/برگرد به باغ پسته
چوب ،چماق ،بسيجی دﯾگر اثر ندارد/به مادرم بگوﯾيد دﯾگر پسر
ندارد
بسيج جناﯾت ميکند /رھبر حماﯾت ميکند
دانشجو بپا خيز /مذھب شده دستاوﯾز
ای رھبر پينوشه/اﯾران شيلی نميشه
ملت غيرتت کو؟
ای ملت آزاده /حماﯾت حماﯾت
ﯾک دولت ،ﯾک ملت ،آن ھم به رای ملت
آخوند خداﯾی ميکنه/ملت گداﯾی ميکنه
خامنه ای حيا کن/حکومت را رھا کن
استبداد آخوندی/دشمن مردم ما/نابود باﯾد گردد
تا اﯾران آزاد نشود/ملت آروم نشود
مرگ بر مثلث خائن و دزد و جانی/خامنه ای ،مموتی،
رفسنجانی
فقر بس است /کشتار و اعدام بس است
جمھوری اسالمی/کارت دگر تمام است
ﯾا مرگ ﯾا آزادی
کشتار زندانيان/کشتار اﯾرانيان/چه کابل ،چه تھران/مرگ بر
طالبان
آزادی اندﯾشه ،ھميشه ،ھميشه

٢٤٣

توپ ،تانک ،بسيجی دﯾگر اثر ندارد
ملت اﯾران زمين دﯾگر طاقت ندارد
آخوند انگليسی حيا کن ،حيا کن ،مملکتو رھا کن
ميکشم ،ميکشم ،آنکه برادرم کشت
اﯾرانی ميميرد ،ذلت نميپذﯾرد
شعار و حرف مردم ،رفراندوم ،رفراندوم
ترور ،شکنجه ،اعدام/اﯾن است دﯾن اسالم
آزادی اندﯾشه /با رﯾش و پشم نميشه
آخوند باال منبر/ھيچ وقت آدم نميشه
اﯾران شده فلسطين/مردم چرا نشستين
رای ما را دزدﯾدن/باھاش دارن پز ميدن
گستردگی شعارھا و تنوع و گـاه زاوﯾـه داشتنھاشـان در
واقع روزھای مختلف اﯾن  ٥٤روز را نشان ميدھنـد ٥٤ ،روزی کـه
تا ھمين امروز از انتخابات دھم رﯾاست جمھوری گذاشته اسـت
و مردم ھنوز آرام نشده اند .کاش ميـشد شـعارھا را بـر اسـاس
روزھای پس از انتخابات دسته بندی کرد ،آنگاه روند کيفی رشد
مــردم و فاصــله گرفتنھاشــان از »فنــومن« موســوی نــشان داده
ميشد؛ حيف...
»روزنامــه ی صــبح بلژﯾــک الليبــر کــه تمــامی صــفحه ی
نخست و دو صفحه ی کامل بين المللی خود را به حوادث اﯾـران
اختصاص داده ،با سه تيتر بـزرگ وضـعيت احمـدی نـژاد را چنـين
توصيف کرد] :در صفحه نخست[ »احمدی نژاد ،رئيس جمھوری
که روی آتشفشان نشسته است« و در دو تيتر دﯾگر در صفحات
داخلی نوشته است» :احمدی نژاد رئيس جمھوری نامحبوب« و
در صفحه ای دﯾگر »ﯾک رئـيس جمھـوری کـه بيـشتر از اﯾـن کـه
٢٦٧
محترم باشد ،مورد شکاﯾت است«
»آنچه ميخوانيد ،واقعيت است ،نه حکاﯾت...
»حوالی پارك ساعی ،مـاموران جـوانی را دنبـال كردنـد و
با خشونتی وصف ناپذﯾر ،بیرحمانه او را به زﯾـر مـشت و لگـد و
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ضربات باتوم گرفتند .تی شرت جوان در اثر تقـال بـرای رھـاﯾی از
چنــگ نيروھــای انتظــامی از چنــد ســو پــاره ش ـد و تــن لخــت و
کبودش را به معرض دﯾـد مـردم گذاشـت .جمعيـت بـا دﯾـدن اﯾـن
صحنه ی فجيع ﯾک صدا فرﯾـاد زد» :نزنيـد! ولـش كنيـد!« در اﯾـن
لحظــه چنــد زن از پيــاده رو وارد خيابــان شــدند و خــود را بــه زﯾــر
دست وپای مامورﯾن انداختند تا سدی باشـند در مقابـل ضـربات
باتوم .زنی ميانسال كه دھانبندی بـر صـورت داشـت ،دسـت در
گردن پسر انداخت و سعی کرد او را به سمت پياده رو بکشاند،
تا از چنگ گاردﯾھا رھاﯾی ﯾابد .ﯾكی از گاردﯾھای ورزﯾده و درشت
اندام ،چنگ بر گـردن زن انداختـه ،او را از زمـين کنـد و بـه داخـل
جــوی آب پــرت کــرد .زن جــوان دﯾگــری پرﯾــشان و گرﯾــان و بــا
فرﯾادھای جگرخراش به كمك او شتافت و خـود را بـه سـروگردن
مامور معترض آوﯾزان کرد .زنان و مردان دﯾگر به ھم گفتنـد بـروﯾم
كمك مادرش و نگذارﯾم گاردیھا پسرش را به زندان ببرند.
»در ھمين حين جوان برھنه را مامورﯾن به سمت شمال
خيابـــان كـــشيدند و بعـــد از ســـوار کـــردن او بـــه تـــرك ﯾكـــی از
موتورســيكلتھا ،دســتانش را از پــشت بــا دســتبند پالســتيكی
بستند .بالفاصله ﯾکی از افراد لبـاس شخـصی بـه پـشت موتـور
پرﯾد و در پشت پسر جوان نشست ،تا مانع رھـاﯾی او از سـوی
زنانی شود که بطرف موتور سيكلت ھجوم آورده بودنـد .پـيش از
رسيدن مردم ،موتور سيکلت حركت کرد ،اما در عـوض ،گروھـی
از زنان به ھمراه چند مرد ،فرمانده ی نيروھا را محاصره کردنـد و
مانع حرکت و پيوستنش به دﯾگر نيروھای سرکوب شدند.
»از آن ســو چنــد زنــی كــه از ســمت شــمالی بــه طــرف
جنــوب ميآمدنــد و از دور نظــاره گــر فرﯾادھــای خــشمآگين زنــان
بودند ،ھمراه با مادر پسر و چند زن دﯾگر به وسط خيابان دوﯾدنـد
و راه حركت را بر موتور سيكلتھا بستند.
»موتورھا در نقطه ای متوقف شدند که جمعيت حاضر در
پياده رو شرقی ،به طور دقيق ميتوانستند چھره ی وحـشت زده
ی جـوان و تـن کبـود و عرﯾـانش را از نزدﯾـک ببيننـد .وقتـی نگـاه
غمگــين و ملتمــسانه ی جــوان بــا جمعيــت حاضــر در پيــاده رو
شــرقی تالقــی کــرد ،ھمــه متــأثر شــدند .در اﯾــن لحظــه زنــی
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ميانسال مـردم را تـشوﯾق کـرد کـه» :بجنبيـد ،آزادش كنيـد ،واال
فردا باﯾد جسدش را از سردخانه تحوﯾل بگيرﯾم!«
»حاال زنان زﯾادی فرمانـده را محاصـره کـرده انـد و مـردی
ميــان ســال خطــاب بــه فرمانــده گفــت» :باﯾــد آزادش كنيــد! باﯾــد
آزادش كنيد! نمیگذارﯾم او را ببرﯾد! مگـر چـه كـرده؟ در پيـاده رو
راھپيماﯾی كرده؟ به چه حقی ميزنيـدش؟« بـا فـشارھای ھمـه
سوﯾه و متحد مردم و جمع شدن گروه بيشتری از زنـان کـه ﯾـک
رﯾز جيغ و فرﯾاد ميکشيدند ،فرمانده سست ميشود .حتـی زنـی
كه مصر است به ھر قيمتی مانع بازداشـت جـوان بيگنـاه شـود،
زانـو بـر زمـين ميزنـد و پاھـای فرمانـده را محکـم ميگيـرد و جيـغ
کشان ميگوﯾد» :محال است بگذارم از اﯾن جا بروی؛ باﯾـد آزادش
كنی!«
»اﯾـن صـحنه ی مقاومـت و ھمـدردی بـینظيـر انـسانھا
نسبت به ھم ،اشك شوق در چشمان بسياری نشاند .بـاالخره
جوان آزاد شد و دسـتش در دسـتان زنـان و مـادران بـه پيـاده رو
آورده شد .جمعيت ﯾك صدا دست زدند و ھورا كشيدند .چنـد زن
به سمت مادرش رفتند و او را غرق بوسه كردند .او خيس عـرق
و خـسته از پيكــاری نيمـساعته ،آرام بــر سـكوی دﯾــواره ی پــارك
ساعی نشست و وقتی تعرﯾف و تمجيـد تـشوﯾق آميـز مـردم را
كه دورش جمع شده بودند و از فـداكاری مادرانـه اش ميگفتنـد،
شنيد ،فروتنانه گفت:
٢٦٨
»من مادرش نيستم«
آخ عزﯾزم!
ھفدھم امرداد ماه  ٨/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز پنجـاه
و پنجم[
ﯾک فرمانده ی بسيج در تھران جاﯾی گفته است که:
»شعارھای مردم روز بروز رادﯾکالتر ميشود .در جنوب
شھر تھران من خود با ﯾکی از ھمکالسيھای سابقم که اﯾنک در
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مسجدی فرمانده ی بسيج است ،برخوردم .او گفت» :واقعيتش
اﯾن است که ما ميدانيم رھبری اشتباھی نابخشودنی کرده و
اﯾنک نه راه پيش دارد و نه راه پس ،اما چه کنيم؟ اگر کوچکترﯾن
عقب نشينی کند ،انقالب حتمی است و دگرگونی اجتناب
ناپذﯾر ،اگر جلو ھم برود بحران کار را بجاﯾی وحشتناک خواھد
رساند ،و آنگاه ]بازھم[ سرنگونی و فروپاشی حتمی ست!
درھرحال ما بسوی ﯾک بحران براندازانه پيش ميروﯾم .ما
بسيجيھا برای اﯾن کار ساخته نشده بودﯾم ،که بياﯾيم با مردم
دربيافتيم .رھبری دچار خطای مشورتی شد ،آب از ظرف خارج
شده ،در ھمه جا رخنه کرده و جمع کردن آن دﯾگر ممکن
نخواھد بود .دﯾشب شعارھای مردم روی پشت بامھا بسيار
فراتر از دﯾگر شبھا بود .بچه ھای بسيج در مسجد نميتوانند با
بچه محلھای خودشان دربيفتند«.
»اشاره ی اﯾن فرمانده ی بسيج به شعارھای دﯾشب
بود که تکرار ﷲ اکبرھا در آنھا بسيار کم و »مرگ بر دﯾکتاتور«
بسيار زﯾاد بود؛ تا جاﯾی که سرانجام به »مرگ بر والﯾت فقيه« و
»مرگ بر خامنه ای« رسيد .آنوقت چند تير ھواﯾی شليک شد و
مردم گفتند» :قرار ما فردا شب!« ھمکالسی بسيجی ام
گفت:
»اﯾنھا دﯾده ھا و شنيده ھای خود من است .در جوادﯾه
و ميدان خراسان و سرآسياب دوالب اﯾن سه مکانی را که من
رابطه دارم ،وضع به ھمين منوال است .شعارھا ھر لحظه
رادﯾکالتر ميشوند و حکومت واقعا درمانده است که چه بکند.
حتی طرفداران خودش را ،ﯾعنی آنھا را که به احمدی نژاد رای
داده اند ،از دست داده است .در ميان بسيجيھا و پاسداران،
شک و تردﯾد به سرعت سرسام آوری پيش ميرود .بزودی ما
شاھد تشنجات قھری در داخل پادگانھا خواھيم بود .اﯾنھا ھمه
از اشتباه بزرگ رھبری سرچشمه ميگيرد .او روحانيت را به
مفسده کشيد و روحانيت را مثل خوره رو به نابودی برد«.
»جالب است بدانيد که اﯾن فرمانده بعداز صحبت با من
چنان گرﯾه ای کرد که شانه ھاﯾش ميلرزﯾدند .ميگفت» :حيف
شد که در جبھه کشته نشدم ،تا شاھد باشم که امروز کارم

٢٤٧

بجاﯾی رسيده که باﯾد بروی مردمی که به من نان و آب
٢٦٩
ميدھند ،اسلحه بکشم!«
چه بگوﯾم؟ اﯾن ھمان چيزی است که ما سالھاست
منتظرش ھستيم؛ اﯾن که بدنه ی حکومت به آن پشت کند و
علنا به اشتباھکاری آن اﯾراد بگيرد .اما نميشود که اﯾنھا ھيچگاه
اشتباه نکنند .باالخره کار از ﯾکجاﯾی درز وا ميکند؛ نه؟!
جلسه ی دوم محاکمه ی خودﯾھا ھم آغاز شد!
دﯾگر اﯾن که» :استينگ ،خواننده ی معـروف راک و بلـوز و
جــاز اھــل انگلــيس بــه بازداشــت فعــاالن دموکراســی در اﯾــران
اعتـراض کـرده و خواسـتار اعتـراض عمـومی عليـه سـرکوبھای
دولتی اﯾران شد .استينگ در پيام خود که روز پنج شنبه منتـشر
شد ،مینوﯾسد:
»بازداشت نادرسـت پژوھـشگر اﯾرانـی/آمرﯾکـاﯾی ،کيـان
تاجبخش و صـد]ھـا[ تـن دﯾگـر از فعـاالن جنـبش دموکراسـی در
اﯾران توجه فوری ما را ميطلبد .من از تمام کسانی که در جوامـع
دموکراتيــک زنــدگی ميکننــد ،درخواســت ميکــنم عليــه سيــستم
جاری سرکوب سياسی و نقض حقوق بـشر توسـط رژﯾـم اﯾـران
که فعاالن را تھدﯾد به سکوت ميکنـد ،نـدای اعتـراض بلنـد کننـد.
بدون آزادی بيان و حـق اعتـراض ،دمکراسـی واقعـی امکـانپـذﯾر
٢٧٠
نيست«.
ھمچنين »سازمان عفو بين الملل« روز جمعـه ٧ ،اوت بـا
صــدور بيانيــه ای از افــزاﯾش چــشمگير اعــدامھا در اﯾــران ابــراز
نگرانـی کــرد .بنــا بــه اﯾــن بيانيــه در  ٧ھفتــه ی پــس از انتخابــات
رﯾاست جمھوری در اﯾران ،بيش از  ١١۵نفر اعـدام شـده انـد .در
بيانيه ی ﯾاد شده ،تصرﯾح شده که گرچه آمـار اعـدامھا در اﯾـران
ھميشه باال بـوده اسـت ،امـا اعـدام دو نفـر در روز کـه شـاخص
روﯾکرد قوه ی قضائيه ی اﯾران در ھفته ھای اخير بوده است ،از
ھر زمان دﯾگری باالتر است .اﯾرﯾن خان ،دبيرکل عفـو بـين الملـل
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در بيانيه ی خـود ميگوﯾـد کـه از ابتـدای سـال جـاری مـيالدی تـا
انتخابــات اخيــر رﯾاســت جمھــوری اﯾــران )حــدوداَ  ۶مــاه( تعــداد
اعدامھا در اﯾن کشور  ١٩۶مورد بوده است .در مقاﯾـسه بـا اﯾـن
رقـــم ١١۵ ،مـــورد اعـــدام در  ۵٠روز پـــس از انتخابـــات افـــزاﯾش
چــشمگيری را نــشان مــیدھــد ٢٧١«.مــسعود نقــره کــار ھــم در
نوشته ای »ﯾک ذره« از دروغگوﯾيھـا و تقلبھـای اکبـر گنجـی را
نشان ميدھد .ببينيد:
»اعتصاب غذای نيوﯾورک اگر چـه ارزشـھاﯾی در رابطـه بـا
افــشای بيــشتر جناﯾــات حکومــت اســالمی داشــت ،امــا نــشان
دﯾگری از حضور فرقه گراﯾی ،تفرقه افکنی و بکـارگيری روشـھای
غيردموکراتيک در اردوی حـول و حـوش گنجـی بـود؛ اردوئـی کـه
نشان داد در فرافکنی فرقه گراﯾی به ساﯾر نيروھـای اپوزﯾـسيون
تبحر کافی دارد .وﯾژگيھای برشمرده شده نه فقط در برخوردھا و
سخنان گنجی و گردانندگان اﯾن اعتصاب غذا ،کـه در اظھـار نظـر
ﯾکی از حاميان گفتار و رفتار گنجی در اﯾن اعتصاب غذا عيانتر رخ
نمود ...در اﯾن اعتصاب غذا ]ی نيوﯾورک در برابر سازمان ملل ٢٤
تا  ٢٦ژوئن[ جز به رنگ سبز و حماﯾـل شـنل واره ھـای سـبز بـر
گرده ی حاميان اﯾن اعتصاب غـذا ،بـه ھـيچ نمـاد و رنـگ دﯾگـری
اجازه ی حضور داده نشد .گنجی حتـی از نـصب پرچمھـای سـه
رنگ ،با و ﯾا بدون عالمت شـير و خورشـيد در محـدوده و جاﯾگـاه
اعتصاب غذا پرھيز کرد؛ پرچمـی کـه نـه فقـط سـلطنت طلبـان و
مجاھــدﯾن خلــق کــه بــسياری از اﯾرانيــان مــستقل و وطنپرســت
حامــل آن بــوده و ھــستند؛ پرچمــی کــه نمادھــای ھــزاران ســال
تمدن بر آن نقـش بـسته اسـت .گنجـی حتـی در اتخـاذ و طـرح
شعارھا نيز اﯾجاد محدودﯾت کرد ،آنگونه که شعارھاﯾی کـه اﯾـن
روزھــا از ســوی دالوران آزادﯾخــواه ميھنمــان در خيابانھــای اﯾــران
فرﯾاد ميـشوند ،در اﯾـن اعتـصاب غـذا راه نيافتنـد .گنجـی ]خـود[
بارھا کاربرد اﯾنگونـه روشـھای غيردموکراتيـک و فرقـه گراﯾانـه ی
حزب اللھيھا و گروھھای فـشار حکومـت اسـالمی را در گفتـار و
نوشتار مورد نقد و نفی قرار داده است...» :اﯾنـان افـراد جامعـه
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را به درون گروه و برون گـروه تقـسيم ميکننـد و بـرون گروھھـا را
٢٧٢
دشمن تلقّی ميکنند«...
گنجــی مــدعی اســت از زمــانی کــه در تاﯾيــد آزادی بــه
کلمات قصار خمينی  -جالد آزادی  -استناد ميکرد ،فاصله گرفتـه
اســت ٢٧٣بــه ھمــين دالﯾــل وجــود چنــين رفتــاری از ســوی او
غيرمنتظــره و تعجــب آور اســت] .بــه نظــر مــن نيــست[ گنجــی
حضور پرچم سلطنت طلبان و شعارھای آنـان را ـ شـاﯾد بـه اﯾـن
٢٧٤
خاطر که »رژﯾم سلطنتی به دوران ما قبل مـدرن تعلـق دارد«
برنتابيد ،امـا روشـن نيـست چـرا در برخـوردی غيرروشـنفکرانه و
بــرای بھــره بــرداری تبليغــاتی و ابــزاری تــا آنجــا پــيش رفــت
کــه خواننــده ی ســلطنت طلبــی چــون خــانم گوگــوش را بــرای
حماﯾت از اعتصاب غذا دعـوت کـرد؛ خواننـده ی محترمـی کـه در
بــسياری از کنــسرتھاﯾش بــا پــرچم نمــاد ھمــان »دوران مــا قبــل
٢٧٥
مدرن« به روی صحنه رفته است«...
چه بنوﯾسم؛ اﯾنھا از ما بھترانند!
دﯾگر اﯾن که »رادﯾو آلمان گفت که به گزارش ھفتـه نامـه
ی اشپيگل که روز دوشنبه منتشر ميشود ،سازمانھای دولتـی
اﯾران از سال  ٢٠٠۵ميالدی به اﯾن سو حسابھای ارزی مخفی
ای بــه ميــزان چنــدﯾن ميليــارد ﯾــورو در بانــک »بــی .اچ .اف «.در
فرانکفورت گشوده اند .اﯾن بانک متعلق به ﯾکـی از قـدﯾمیتـرﯾن
بانکھای آلمان بنام ساالمون اوپن ھاﯾم اسـت کـه اکنـون بخـاطر
بحران مالی جھانی با دشواری روبرو شده است.
»دوﯾچه بانک ،ﯾکی از بزرگترﯾن بانکھای آلمان و جھان در
روزھای گذشته اعالم آمادگی کـرد ،بـا تزرﯾـق پـول اﯾـن بانـک را
نجات دھد .خود اﯾن بانک قبال زﯾر فشار دولت آمرﯾکـا معـامالتش
با اﯾران را به شدت تنزل داده بود .اکنون دوﯾچه بانک اعالم کـرده
اسـت کـه افـشای حـسابھای مخفـی اﯾـران در بانـک »بـی .اچ.
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اف «.کمک مالی بـه بانـک اوپـن ھـاﯾم را بـا دشـواری سياسـی
٢٧٦
روبرو کرده است«.
دﯾگــر اﯾــن کــه نوجــوانی شــانزده ســاله بــه نــام »آرمــان
استخرﯾان« در شيراز در درگيرﯾھای خيابانی جان سپرد.
اﯾــن نوشــته خيلــی جالــب اســت و وضــعيت دادگاھھــای
حکومــت اســالمی را نــشان ميدھــد؛ بخوانيــد» :ﯾــک ھيئــت از
گرجستان برای مالقات با استالين بـه مـسکو آمـده بـود .بعـد از
جلسه ،استالين متوجه شد که پيپش گم شده است .از رئـيس
»کا .گ .ب «.خواست تا ببيند آﯾا کسی از ھيئت گرجی پيـپ او
را برداشته ﯾا نه؟! بعد از نيمساعت اسـتالين پيـپش را در کـشو
ميزش پيدا کرد .از رئيس »کا.گ.ب «.خواست که ھيئـت گرجـی
را آزاد کند .رئيس »کا.گ.ب] «.که مـدتی ھمـين پـوتين نخـست
وزﯾـــر فعلـــی و رئـــيس جمھـــوری پيـــشين روســـيه باشــــد[
گفت»:متاسفم رفيق ،تقرﯾبا نصف ھيئت اقرار کرده اند کـه پيـپ
شما را برداشته اند و بقيه ھم موقـع بـازجوﯾی مردنـد!« جالـب
است ،نه؟!
راستی تا ﯾادم نرفته از ﯾک شعار تازه بنوﯾسم:
»با چادر ،بيچادر ،مرگ بر دﯾکتاتور«
خب ،اﯾن ھم برای پاﯾانی خوب برای امشب ساعت نه و
نيم شب ،شب خوش ،تا فردا!
ھجدھم امرداد ماه  ٩ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه
و ششم[
خب ،سـالم ،امـروز ،فرداسـت؛ فـردای دﯾـروز ،و اﯾـن بـار
اﯾنگونه آغاز ميکنم» :برای تو مينوﯾسم که به من لبخنـد زدی در
آن آفتاب داغ ،و لبخنـدت را مـن از چـشمانت دﯾـدم کـه دھانـت،
مثل من پوشيده شده بود ،بـه قـصد ناشـناس مانـدن و کالمـی
بينمان نبـود کـه در سـکوت راه ميـرفتيم ،مـن و تـو و ھـزاران تـن
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دﯾگر ،ميليونھا آدم دﯾگر .برای تو مينوﯾسم که ساﯾه ای بودی آن
شــب در آن تــارﯾکی پــشت بــام ،روی خانــه ی کوتــاھتر ،جھــت
صداﯾت را که دنبـال ميکـردم ،ميرسـيدم بـه صـداﯾی کـه در ھـوا
منفجر ميشد ،شبيه به آتـش بـازی ،رنگارنـگ ،در ھـوای تھـران،
رنگی ،بلند »خدای ما بـزرگ اسـت« خـدای مـا ترکيـب ماسـت،
اجماع اﯾن بمبھای رنگی کـه در ھـوا منفجـر ميـشوند ،در ھـوای
گرفته ی تھران!
»نميدﯾدمت ،تارﯾکترﯾن نقطه اﯾستاده بـودﯾم ،ھـر دو ،بـه
قــصد ناشــناس مانــدن ،در اﯾــن آتــشبازی رنگارنــگ .بــرای تــو
مينوﯾسم کـه دسـتخطت بـه مـن شـبيه اسـت ،روی دﯾوارھـای
شھر و از جلو دﯾوارھای کوچه ی سبز خانه ی خاله که ميگذرم،
کلمه ھاﯾت را چند باره ميخوانم ،دقيق و با حوصله که ميدانم در
نوشتنشان شتاب داشتی ،شتابی که نقطه ھای دﯾکتاتور را جا
انداختی ،من با حوصله ميخوانم .چند بار تـو را کـه تـصور ميکـنم
در آن شتاب و ترس و با دسـتخطی شـبيه مـن ،و شـبيه ھمـه،
برای ناشناس ماندن ...برای تـو مينوﯾـسم کـه جـوابم را امـشب
بلند فرﯾـاد زدی ،وقتـی کـه ھنـوز صـداھا بلنـد نـشده بـود و پـدر
ميترسيد که صدای تنھای ما در کوچه بپيچد و ما تنھـا باشـيم و
موتورﯾھا از راه برسند و صـدای خـرد شـدن شيـشه ھـا بياﯾـد و
عربده ھای گوشخراش آنھا که به قصد ترساندن ما آمده اند .اما
تو فرﯾاد زدی ،صداﯾت پاﯾان ترس بود .صداﯾمان بـه ھـم پيچيـد در
آسمان و از دوردست تر صـداﯾی ،گـاھی بـه تـو ،گـاھی بـه مـن
پيوست و ترتيب »ﷲ اکبر«ھامان را به ھمھمه ای شبيه کرد.
»زﯾاد که ميـشوﯾم ،صـداھا بـه ھـم ميرﯾـزد ،ھمھمـه ای
بلند ميشود .ھمھمه ،من را و تو را در خودش حل ميکند و در آن
حــل شــدگی مــا ناشــناس ميمــانيم؛ مــا ﯾکــی از ھمــه ی اﯾــن
صداھای بلندﯾم .برای تو مينوﯾسم که نميتوانم ببينمت ،که باﯾـد
ناشــناس بمــانيم بــرای ھــم ،و بــرای او کــه اﯾــستاده اســت بــه
قضاوت در ميان ما ،سـرگردان و نـاتوان اسـت از تفکيـک مـا ،کـه
ناتوان است از تسخير اﯾن صداھا در شب ،در آسمان ،در بزرگی
بی سر و ته تھران .برای تو مينوﯾسم کـه دسـتانت را گذاشـتی
دو طــرف صــورتم ،و دود ســيگار را فــوت کــردی تــو چــشمانم ،و
چشمانم نميدﯾدند که ببيننـد و بـشناسند صـورتت را .چـشمانم
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ميسوختند ،چشمانم که باز شدند ،دود رفته بـود ،تـو ھـم رفتـه
بــودی .بــرای تــو مينوﯾــسم کــه در را بــاز کــردی بــه روی مــا کــه
وحشت زده پله ھا را دوﯾده بودﯾم و صدای خرد شـدن در پـشت
سرمان ميآمد ،و در انبوه صورتھای وحـشت زده کـه بـه خانـه ی
تو ھجوم آورده بودند ،صورت تو گم شد ،و من نميدانستم که تـو
کدام ﯾک از ماﯾی که در ِ خانه ی کوچکت را به روی ما گشودی؛
بــرای تـــو کـــه رد پـــای بـــاتوم بــر تنـــت مانـــدگار شـــده ،و مـــن
نميشناسمت ،و کبودی را نميتوانم ببينم ،زﯾر اﯾن ھمه تن پوش
ھر روزه...
»ميخواھم ببينمت دوست ناشناس من ،ميخواھم ﯾکـی
از اﯾن شب ھا پله ھای خانه را پاﯾين بدوم ،بياﯾم خانه ات را پيدا
کنم ،صورتت را ببينم در روشناﯾی ،اسمت را بـشنوم ،بـا صـدای
خودت .بگوﯾم براﯾت که بودنت ،زنـده بودنـت ،صـداﯾت ،حـضورت،
اﯾن شھر را برای ابد شھر من ميکند .ميخواھم تمام روز از تـصور
بودنت جاﯾی در اﯾن شھر ،زنده بودنم را جشن بگيرم .ميخـواھم
با چشمھای بسته جاﯾی ته ذھنم به تو خيره شـوم ،صـورتت را
تــو دفترھــای طراحــی ام ترســيم کــنم ،بــا آن دو چــشم بــزرگ و
ســياه ،بــا آن چــشمھای رﯾــز روشــن ،بــا آن ﯾگانــه نگــاه رنجــور،
اميدوار ،صبور ،کاغـذھاﯾم سـياه ميـشوند از خـط خطـی ترسـيم
صورتت ،ھزاران صورت تو ،ھزاران چشمان تو.
»بــرای تــو مينوﯾــسم کــه شــب ھنگــام نزدﯾکيھــای صــبح
اﯾستاده بودی آنجا ،تنھا تکيه به دﯾوار آجری و مـن در آن گيجـی
بيحد شبھای تھران ،پنجره ی ماشين را پاﯾين ميآورم که دسـتم
را دراز کنم به سـمتت ،بـا آن دو انگـشت کـشيده بـه نـشانه ی
پيروزی ،دستانت را باال بـردی ،بـه ثانيـه ای و آن لبخنـد روشـن.
چه ذوقـی کردنـد چـشمھاﯾت ،چـه ذوقـی دارد تـصوﯾر پيـروزی.
ميخواھم روزھا را جلو بزنم تا برسـد آن روز بـزرگ »بھـار تھـران«
که دستت را بـه مـن ميـدھی ،و صـورتت را ميبيـنم و بلنـد بلنـد
ميخندﯾم به اﯾـن کـه چـه سـاده صـلح را پيـدا کـردﯾم ،بـه اﯾنکـه:
»دﯾـدی چـه زود گذشـت؟ دﯾــدی تمـام شـد سـياھی تھــران؟!«
برای تو مينوﯾسم ،که اﯾستاده اند در ميانمان ،تماسمان را قطـع
کرده اند که نکند تک جمله ی کوتاھی از من برسد به تو ،کـه از
زنده بودنت با خبر شوم ،که نامت را بدانم ،که صورتت را ببيـنم،

٢٥٣

که از تنھا نبودنمان باخبر بشوﯾم ،کـه از بيـشمار بودنمـان بـاخبر
شــوﯾم .دســتت را ميگيــرم ،جــاﯾی ميــان خوابھــاﯾم ،بيواســطه،
مستقيم .در گوشت زمزمه ميکنم» :تو تنھا نيستی ،ترسـھامان
تمام شد .ما تنھا نيـستيم .مـا اﯾـرانيم .دسـتت را ميگيـرم ميـان
خواب و بيداری دم صبح ،بعد از کابوسھای شبانه .بـاد خنکـی ال
به الی درختھـای باغچـه ميپيچـد .مـرداد مـاه تھـران ،کـسی تـو
گوشم زمزمه ميکنـد» :دسـتت را بـه مـن بـده ،نامـت را بـه مـن
بگو!« ٢٧٧اﯾنھا را من ننوشته ام ،که من آنجا نيستم و اﯾـن حـس
و حال که ميکشد تو را به ژرفنای خواستنھا برای تغيير؛ موسوی
و دﯾگران بھانه اند .اﯾنھا اﯾن ھمه نفرت را که اﯾن جانيان کاشـته
اند ،دور ميزنند .آه عزﯾزانم ،عزﯾزانم ،خواھد رسيد آن روز طالﯾی
که شـاھزاده ی آرزوھـای مـا پاھـای نـازنينش را بـر خـاک وطـن
بگذارد و ما جاروکشان ،تمامی نفرتھاﯾی را که اﯾن جانيان ،سی
سال ،سی سال تمام ،نه ١٤٠٠ ،سال تمام در ميھنمان کاشته
اند ،جـارو کنـيم ،پـاک کنـيم اﯾـران را از نفـرت و جـداﯾی و ...چـه
بگوﯾم؟!
دﯾگـر اﯾـن کـه ﯾـک شــير پـاک خـورده ای عکـسی از ﯾــک
ســـنگ قبـــر فرســـتاده کـــه روی آن نوشـــته اســـت» :مرحـــوم
جمھوری «...و البد با تـارﯾخ تولـد  ٢٢بھمـن  ١٣٥٧و تـارﯾخ مـرگ
ھمين روزھا .جالب است ،نه؟!
عکاس نوشته است» :واقعـا دسـت مرﯾـزاد بـه اﯾـن فکـر
بکر! اﯾن عکس را طی بازدﯾدی که امروز ١٧مرداد  ٨٨از قطعه ی
 ١٥٧بھشت زھرا ]محل خاکسپاری برخی شھدای وقاﯾع بعـد از
انتخابات  ٢٢خرداد  [١٣٨٨داشتم ،تھيه کردم .ردﯾف  ٣٦شـماره
 .١٥بعيد ميدانم اﯾن اسم واقعی متوفی باشد .درھرصـورت کـار
قـــشنگی اســـت .خـــداﯾش رحمـــت کنـــد» ٢٧٨«.جمھـــوری« را
ميگوﯾد!
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ھمشھری آن الﯾن ھم نوشت» :مبادالت تجـاری اﯾـران و
٢٧عضو اتحادﯾـه ی اروپـا در  ٥ماھـه ی نخـست سـال  ٢٠٠٩در
مقاﯾسه با مدت مشابه سال قبل بيش از  ٣٦درصد كاھش پيـدا
كرده است .براساس گزارش جدﯾد مركـز آمـار اروپـا ،ﯾوروسـتات،
مجموع مبادالت تجاری اﯾران و ٢٧عضو اتحادﯾه ی اروپا طی دوره
ی  ٥ماھه ی ژانوﯾه تا پاﯾان ماه مـی  ١٠) ٢٠٠٩دﯾمـاه  ١٣٨٧تـا
 ١٠خرداد مـاه  (١٣٨٨بـه  ٦ميليـارد و  ٥٢٤ميليـون ﯾـورو رسـيده
است .اﯾن در حالی است كه در مدت مشابه سـال قبـل ،ارزش
مبادالت تجاری دو طرف ده ميليارد و ٢٢٨ميليون ﯾورو بود.
»بــدﯾن ترتيـب در  ٥ماھــه ی نخــست ســال  ٢٠٠٩ارزش
مبادالت تجاری اﯾران و اتحادﯾه ی اروپا  ٣٦/٢درصـد كـاھش پيـدا
كرده است .در اﯾن مدت صادرات اﯾران به اعضای اتحادﯾه ی اروپا
٢ميليارد و  ٥٧٣ميليون ﯾورو بوده كه نـسبت بـه رقـم حـدودا ٥/٧
ميليـارد ﯾـوروﯾی  ٥ماھـه ی نخـست سـال  ٢٠٠٨نزدﯾـك بـه ٥٥
درصد كمتر شده است .واردات اﯾران از كشورھای اروپاﯾی نيز در
 ٥ماھه ی نخست سال جـاری مـيالدی  ١٢/١درصـد بـا كـاھش
مواجه شـده و از  ٤/٥ميليـارد ﯾـوروی سـال قبـل بـه  ٣ميليـارد و
 ٩۵١ميليون ﯾورو در سال جاری رسيده است.
»واردات نفت خام و محـصوالت نفتـی اتحادﯾـه ی اروپـا از
اﯾران نيز در مدت ذكر شده نسبت به سال قبـل  ٥٦درصـد كمتـر
شــده اســت .واردات مــواد غــذاﯾی از اﯾــران نيــز  ٣٠درصــد ،مــواد
شيمياﯾی  ٥٢درصد و كاالھـای صـنعتی  ٦٤درصـد كـاھش پيـدا
كــرده اســت .در مقابــل واردات اﯾــران از كــشورھای اروپــاﯾی در
بخش محصوالت و فرآورده ھای نفتـی  ٦٩درصـد ،مـواد خـام ٥٨
درصــد ،مــواد شــيمياﯾی  ١٦درصــد ،ماشــين آالت  ٩درصــد و
كاالھای صنعتی  ٢٢درصد نسبت به سال قبل افـت پيـدا كـرده
٢٧٩
است«...
حزب توده در ساﯾت »پيک نـت«ش ٢٨٠بـاز ھـم نگرانـی و
ترسش را از فرارفتن و پشت سـر گذاشـتن شـعارھای مـردم از
شعارھای اصـالحاتچيھای درون نظـام حکومـت اسـالمی نـشان
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داده و برای ھمان »جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمـه کمتـر و نـه
ﯾک کلمه بيشتر« پستان به تنور چـسبانده اسـت .وای کـه اﯾـن
شــعار »اســتقالل ،آزادی ،جمھــوری اﯾرانــی« چــه داغــی بــه دل
اﯾنھا گذاشته است؟!
»سوئد ھم به عنوان رئيس دوره ای اتحادﯾه ی اروپا ،روز
شنبه به اﯾران ھشدار داد که اقـدام اﯾـن کـشور در محاکمـه ی
ﯾک شھروند فرانـسوی بـه ھمـراه کارمنـدان محلـی سـفارتخانه
ھای برﯾتانيا و فرانسه ،اقدام عليه ھمه ی کشورھای عضو اﯾـن
٢٨١
اتحادﯾه است و به اﯾن اقدام پاسخ متناسب خواھد داد«.
اﯾن حسين شرﯾعتمداری بازجو ھـم در کيھـانش نوشـته
اســت» :اﯾنھــا کــه ھمــه زنداننــد ،پــس اﯾــن اطالعيــه ھــا را کــه
٢٨٢
مينوﯾسد؟!«
چه بگـوﯾم؟ اﯾـن بيچـاره خيـال ميکنـد مخـالفين »کودتـا«
ھمــان چنــد نفــر دادگاھيھــا ھــستند .مطلبــی ھــم بــا عنــوان
»کيفرخواست ،در انشاء و امالء مردود شـد« ٢٨٣در مـورد دادگـاه
اصالحاتچيھا چاپ شده که بانمک است.
نوزدھم امرداد ماه  ١٠/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی]روز پنجـاه
و ھفتم[
»ماجرا از آنجا آغاز شد کـه چنـدی قبـل خبـری بھـت آور
روی ســاﯾت بــاالترﯾن قــرار گرفــت؛ خبــری بــه غاﯾــت وحــشتناک،
ھمراه با تصوﯾری از ﯾک دختر جوان و زﯾبا به نام »ترانه موسوی«
که نوﯾسنده ادعا ميکرد در روز ھفتم تير ماه و در حوالی مسجد
قبا دستگير و به شدت به وی تجاوز شده است .کاربران باالترﯾن
عالوه بر شوک اﯾن خبر ،با شک و تردﯾد بـه اﯾـن موضـوع نزدﯾـک
شدند و بيشتر ترجيح دادند از کنار آن بگذرند و شاﯾد ھـم در دل
آرزو کردند که ای کاش اﯾن خبـر واقعيـت نداشـته باشـد .بعـد از
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چند روز نـام ترانـه موسـوی مجـددا در نامـه ی فرزنـد] ...آخونـد[
مطھری مطرح شد و بار دﯾگر نيز اﯾن نام ،در نامـه ی خـانم زھـرا
رھنورد به خانم فاطمه شمس ذکر شد .ھمچنين خبرھاﯾی بـود
مبنی بر اﯾنکه به برخی از بازداشت شدگان مرد نيز تجاوز شـده
است .اﯾن موضوع را نيز گاردﯾن فاش ساخت.
»بيــشتر کــسانی کــه بــه فــضای مجــازی ميآﯾنــد و اخبــار
سياسی را دنبال ميکنند ،اﯾن اخبار را شنيده اند ،امـا ھـيچکس
قاطعانه اظھار نظری نکرد .ماجرا گذشت تا اﯾنکـه امـروز نامـه ی
مھدی کروبی به ...ھاشمی رفـسنجانی پـس از ده روز منتـشر
شد و به نوعی بر اﯾن ماجرا صحه گذاشت؛ بر اﯾنکه بـا زنـدانيان
سياسی و نيز معترضـان بـه نتـاﯾج انتخابـات بـه وحـشيانه تـرﯾن
شــکل ممکــن برخــورد ميــشود و آنھــا را بــا شــکنجه ھــای قــرون
وسطاﯾی ]بيچـاره قـرون وسـطا[ آزار ميدھنـد؛ شـکی نيـست و
ھمه ی ما در اعماق وجودمان به بيرحمی حاکميت بـاور دارﯾـم،
اما موضوع مھمی که امـروز اتفـاق افتـاد؛ »عبـور از ...خامنـه ای
بود«.
»مھدی کروبی بـه عنـوان ﯾکـی از کاندﯾـداھای ناراضـی،
امروز در نامه ی خود رئيس مجلس خبرگان را خطاب قرار ميدھد
و به نوعی به وی وظاﯾفش را ﯾادآور ميشود و ميگوﯾد» :ھـر طـور
که صالح ميدانيد ،اﯾن موضوع را با ...خامنه ای مطرح کنيد«...
»نکته ی مھم ھمـين اسـت! ﯾعنـی آقـای خامنـه ای بـه
عنوان ﯾک طرف دعوا وارد ماجراﯾی شده که صالحيت رسـيدگی
به آن در اختيار رئيس مجلس خبرگان است .ﯾادمان باشـد پـيش
از اﯾن نامه ھاﯾی از اﯾـن دسـت معمـوال بـرای خامنـه ای ارسـال
ميشد .اما امروز ھاشمی رفسنجانی در مقامی باالتر نشـسته
است؛ مقامی کـه تـا پـيش از انتخابـات ،تـشرﯾفاتی بـود ،امـروز
کارآمد شده اسـت و اﯾـن بـسيار ميمـون و خجـسته اسـت .اگـر
پــس از انتخابــات جنجــال برانگيــز  ٢٢خــرداد ،قداســت »آﯾــت ﷲ
خامنه ای« شکست ،امـروز بـا انتـشار نامـه ی مھـدی کروبـی،
پــروژه ی عبــور از رھبــری کليــد خــورد .خوشــحال باشــيم کــه
ھاشمی با ماست ٢٨٤«.طفلکھا!
284

http://iliaanevesht.blogfa.com/post-2.aspx -

٢٥٧

اﯾن خبر از آن رو ارزش دارد که به نظر من ﯾک فـاز و فـراز
گرﯾزناپذﯾر است و آن عبور از خامنه ای اسـت؛ مرحلـه ی بعـدی
که در نھاﯾت به عبور از کليت »نظام جمھوری اسالمی« خواھـد
انجاميد ،برای دسته ای متوھم درون حکـومتی در پـيش اسـت.
سی سال است اﯾن تجاوزھا صورت ميگيرد و  ...بخشی از نامه
ی کروبی به ھاشمی رفسنجانی کـه در آن اشـاره ای دارد بـه
اﯾــن کــه شــنيده نــشده ﯾــا دﯾــده نــشده کــه در زنــدانھای دوران
پادشاھی بر کسی چنين رفته باشد...
»مھدی کروبی نامزد معترض به نتيجه انتخابات ،در نامـه
ای از اکبر ھاشمی رفسنجانی خواست تا گـزارشھـا دربـاره ی
»تجاوز جنسی به دختران و پسران« بازداشتی در حـوادث پـس
از انتخابات را پيگيری کند! آقای کروبی در اﯾن نامه نوشته است
کــه خبــر اﯾــن اقــدام »شــنيع« را گروھــی از کــسانی کــه دارای
»پستھای حساس« در کشور ھـستند ،در اختيـارش گذاشـته
اند .اﯾن نامه ،آن طور که حسين کروبی فرزند آقای کروبی گفتـه
است ،ده روز پيش برای رئيس مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام
ارسال شده و پس از آنکه آقای ھاشـمی بـه آن پاسـخی نـداد،
در اختيار رسانه ھا قرار گرفته است .در اﯾن نامه آمده است:
»برخی افراد به دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده
اند که منجر به اﯾجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنـان
گردﯾده است .از سوی دﯾگر افرادی به پسرھای جوان زندانی بـا
حـالتی وحـشيانه تجـاوز کـرده انـد ،بـه طـوری کـه برخـی دچـار
افسردگی و مشکالت جدی روحی و جسمی گردﯾده اند«.
کروبـی نوشــته کــه گمــان نمــیکنــد »زنــدانيان دوران ١۵
ســاله ی مبــارزات قبــل از انقــالب ،از افــراد تــوده ای گرفتــه تــا
گروهھای مسلح مبارز التقاطی تا اعضای نھضت آزادی و موتلفه
و حزب ملل اسالمی که در زندان باھم زندگی کـرده انـد ،چنـين
چيـزی »دﯾـده ﯾـا شـنيده« باشـند .آقـای کروبـی نوشـته کـه بـا
شنيدن چنين خبـری بـر خـود »لرزﯾـده و تـا صـبح خـوابش نبـرده
است«.
»دبيرکل حزب اعتماد ملی از آقـای ھاشـمی »مـصرانه«
خواسته است که اﯾن موضوع را با ...علی خامنه ای مطرح کنـد
تا در اﯾن خصوص تحقيق شود .وی پيشنھاد کـرده کـه »ھيئتـی

٢٥٨

بيغرض« از طرف رئيس مجلس خبرگان رھبری برای بررسی اﯾن
موضوع تشکيل شود .کروبی اعالم کرده که آماده اسـت »بـدون
حــب و بغــض و بــا رعاﯾــت کمــال انــصاف ،مــسئوليت« تحقيــق و
بررسی را برعھده بگيرد...
»در جرﯾان اعتراضھا به نتيجه ی انتخابات که صدھا نفـر
بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته انـد ،گـزارشھـاﯾی نيـز
در مــورد »تجــاوز« بــه برخــی از بازداشــت شــدگان در زنــدانھــا
منتشر شد که با سکوت مقامھای مرتبط با بازداشتھـا مواجـه
شده است .اﯾن برای نخستين بار است که ﯾک مقـام بلنـد پاﯾـه
ی اﯾـران در نامــه ای رسـمی بــه موضــوع »تجـاوز جنــسی« بــه
برخی بازداشت شدگان اشاره کرده و خواستار مشخص شـدن
»صحت و سـقم« آن مـیشـود .مقـامھـای ...اسـالمی تـاکنون
٢٨٥
واکنشی به اﯾن نامه نشان نداده اند«
بعد ﯾکی دﯾگر نوشته است که:
»پس چرا ساواکيھا را اعدام کردﯾد و اﯾنھا را عزل؟!
»آﯾا از موضوع بازداشتگاه کھرﯾزک ميـشود اﯾـن برداشـت
را ھـم کـرد کـه در سـاواک ھـم عـده ای متخلـف بودنـد ،ﯾعنـی
ساواکيھا ھم متخلف بودند ،مجرم نبودند و ھيچ ربطی بـه شـاه
نداشتند!! پس چرا ساواکيھا را اعدام کردﯾد؟ اما اﯾنھا را ﯾا تـذکر
٢٨٦
دادﯾد ﯾا ]مثال[ عزل کردﯾد؟«
»مھتــاب آجــودانی ،دختــر داﯾــی آقــای كنگرلــو از مجرﯾــان
صدای امرﯾكا و دختـر بـرادر تيمـسار آجـودانی اسـت؛ اﯾـن دختـر
بينـوا در اعتراضـات ،دسـتگير و بعـد از چنـد ھفتـه شـكنجه و در
حالی وحشتناك با وثيقه ی سنگين آزاد و در بيمارستان بستری
ميــشود .خــواھر وی مھنــاز آجــودانی بــا تلوﯾزﯾــون پــارس تمــاس
ميگيرد و با خانم ھنگامه افشار مصاحبه ی تلفنـی ميكنـد .قـرار
بوده اﯾن مصاحبه بطور ناشناس پخش شود ،ولی قبـل از پخـش
اﯾن مصاحبه ،از قرار معلوم تلفن شنود شده است و خانم مھناز
با ضرب و جرح دستگير ميشود.
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»خانم ھنگامه افشار بعد از اطمينان از دستگيری اﯾن دو
خواھر ،مجبور به پخش اﯾن مصاحبه با مشخصات حقيقی مھنـاز
و مھتاب آجودانی شد .خانم مھتاب آجـودانی دچـار شكـستگی
جمجمــه بــر اثــر شــكنجه شــده و خــانم مھنــاز اجــودانی حاملــه
است .اﯾن دو خواھر بينوا اكنون در بند و با توجه به خدمت پدر و
عموﯾشان در حكومت قبلی و نسبت فـاميلی بـا كنگرلـو مجـری
صدای امرﯾكـا ،طعمـه ی خـوبی بـرای جمھـوری اسـالمی بـرای
عــوامفرﯾبی و جنــگ روانــی و پرونــده ســازی شــده انــد .در اﯾــن
مصاحبه خانم مھناز آجودانی از قول خـواھرش مھتـاب ،داسـتان
دردناك دخترانی را كه آشكارا مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه انـد ،نقـل
ميكند؛ فارغ از جناﯾات جمھوری اسالمی آﯾا شركتھای زﯾمنس و
نوكيـا و كـشورھای اروپــاﯾی بـا سياسـت ﯾــك بـام و دو ھواشــان
شرﯾك جرم جمھوری اسالمی نيستند« ٢٨٧و دﯾگر اﯾن کـه» :در
اواخر ماه ژوئيه ،ﯾکی از مقامات اﯾرانی اعدام  ٢٤تن را که گفتـه
ميشد قاچاقچيان مواد مخدر بوده انـد ،تأﯾيـد کـرد .از زمـانی کـه
مالھا در اﯾران به قدرت رسيده اند ،اعدام گروھـی اﯾـن  ٢٤نفـر
ﯾکی از بزرگترﯾن اعدامھای دسته جمعی  ٣٠سال اخيـر بـشمار
ميرود .به گزارش آژانس  AFPدر سال قبـل مقامـات اﯾرانـی ٢١٩
نفر را اعدام کرده اند ٢٨٨«...راسـتی در فيلمـی دﯾـدم کـه در آن،
عکس خامنه ای را آتش زده اند ...باور کنيـد! ٢٨٩ﯾـک فـيلم دﯾگـر
ھم ھست که بامزه تر از اﯾن ﯾکی است و آن اﯾـن کـه» :در اﯾـن
فــيلم آﯾــت ﷲ مجتبــى شــيرازی مرجــع سرشــناس شــيعه ی
صفوی در درس حوزه و در مقابـل صـدھا دانـشجو ،خامنـه ای را
انسانی بيغيرت ،منافق ،گرگـی در لبـاس مـيش ،کـافر و ملحـد،
ناصبی ،وحشی ،بيناموس و بيحيا معرفی ميکند و میگوﯾـد کـه
سگھای خامنه ای ]پاسـداران و بـسيجيھا و لبـاس شخـصيھای
خط رھبری[ در بازجوئيھا به زنان باحجاب و مؤمن تجاوز ميکنند.
]البته گور پدر بی حجابھا و غيرمومنھا[
http://ettelaat.net/09-augusti/news.asp?id=40072&sort=Iran - 287
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و گفته است که» :اﯾن مرجع بزرگ شيعه ی صفوی پرده
از چھره ی کينه توزانه ی خـود برکـشيده ،بـه پـدر زن پيـامبر ...و
داماد اميرمؤمنان علی ...شوھر ام کلثوم ،دختر و جگر گوشه ی
فاطمه ی الزھراء ،خليفه و جانـشين دوم رسـول...حـضرت عمـر
تــوھين نمــوده ،نــام او را در صــف ظالمــان و مجرمــان قــرار داده،
خامنه ای را به او تشبيه ميکند.
»اﯾن مرجع بزرگ شيعه ،از شيعه ھـای جھـان ميخواھـد
که خامنه ای را تا روز قيامت با نامھـای ﯾزﯾـد خامنـه ای و صـدام
خامنــه ای و شــاه خامنــه ای ]اﯾــن دﯾگــر خيلــی بــامزه اســت[ و
ابولھب خامنه ای صدا بزنند .البته او تأکيد دارد که در حقيقت بـا
وصف خامنه ای به اﯾن نامھا به صاحبان اﯾن نامھـا ظلـم و سـتم
ميــشود؛ چــرا کــه خامنــه ای از ھمــه ی آنھــا پــستتر و حقيرتــر
است؛ چون او با شعارھای والﯾت ،دنيا را فرﯾفته است! در پاﯾـان
او ھمراه شاگردانش نائب امام زمان ،رھبر عادل و عارف و عـالم
اﯾــران ،آﯾــت ﷲ خامنــه ای را لعــن و نفــرﯾن کــرده ،از خداونــد
میخواھـد تـا روز قيامـت او را در جھـنم سـوزان ھمـراه شـمر و
قنفـــــذ ]اﯾـــــن بابـــــا را نميـــــشناسم بدبختانـــــه[ محـــــشور
گرداند…شاﯾسته اسـت دوسـتان بـا دﯾـدن اﯾـن فـيلم انـدکی در
حقيقت مراجع خـود تأمـل کننـد!« ٢٩٠متوجـه شـدﯾد؟ طرفـداران
خامنه ای اﯾن آخوند را درست مثـل علـی شـرﯾعتی »شـيعه ی
صفوی« خوانده اند .جـانمی جـان؛ خـوب کفتارھـا بـه جـان ھـم
افتاده اند.
اﯾن ھم چنـد تـا شـعار کـه ازدرون گزارشـات ،فيـسبوک،
اﯾميلھــا و مطالــب تــوئيتر درون کــشور فــراھم آمــده و آن را اميــر
جواھری برای »برگ پارسی« فرستاده است:
اگر تقلب بشه/اﯾران قيامت ميشه ] ٢٢خرداد[
ما کشته ندادﯾم که سازش کنيم/صندوق دست خورده
شمارش کنيم
سری که خارش دارد/خودش سفارش دارد
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طوفان سکوت ما /کاخ ظلم را وﯾران خواھد کرد
ما ميدانيم چه ميخواھيم /شما ميدانيد چه ميخواھيد؟
سکوت ميکنيم تا صدای گلوله بھتر شنيده شود!
باز ھم تقلب شده /احمدی سيد شده
اﯾنجا دره سوان /شھر طالبان/نه صدا ،نه تصوﯾر ،نه قلم
حداد ،عادل نيست /حداد ،ظالم است/ننگ بر صدا و سيما
نوشتيم ميرحسين /خواندﯾد احمدی نژاد
من فقط رای خودمو ميخوام
ببين چه بلند است /لحظه ھای سکوت
جواب ھمصداﯾيھا /پليس ضد شورش نيست
ملت ظرفيت برد را دارد/خوب است حاکميت ظرفيت باخت را
داشته باشد
آنھا که کشتيد ،مردم بودند
در رای سبز من /نام سياه تو نبود
دولت کودتا به اميد خسته شدن ماست
ما ملتيم ،نه اوباش
ما خس و خاشاک نيستيم
فقط ابطال انتخابات
بازشماری معنا ندارد ،فقط ابطال
برادر شھيدم راﯾتو پس میگيرم
رای ما رو پس بدﯾن
رای ما سبز بود نه سياه
رای من کجاست؟
دلير بيباک منم /مالک اﯾن خاک منم
ميجنگيم ،ميميرﯾم ،ذلت نمیپذﯾرﯾم
خشونت چرا؟
آزادی مطبوعات/ابطال انتخابات
توپ تانک چماقدار/دﯾگر اثر ندارد
حکومت کودتا نميخواﯾم ،نميخواﯾم
کشته ندادﯾم که سازش کنيم/صندوق دست خورده شمارش
کنيم
احمدی به گوش باش/ما مردميم نه اوباش
آن خس و خاشاک توﯾی/پست تر از خاک توﯾی
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رنگ سبز بھانه است /کل نظام نشانه است
خامنه ای پينوشه /دستگير باﯾد بشه
منتظرﯾم اگر تقلب بشه/شھر قيامت بشه] دراصفھان داده شد[
رای ما چه شد/دولت دﯾکتاتور
دالور ھسته ای /بگير بخواب خسته ای
تا احمدی نژاده /ھر روز ھمين بساطه
اﯾن دولت تقلب ،اﯾن دولت خباثت ،محکوم است
توپ و تانک و فشفشه /محمود باﯾد شسته شه
ﯾک ھفته ،دو ھفته /احمدی حموم نرفته
قلم ،بيان ،اندﯾشه /بی آزادی نميشه
آزادی اندﯾشه/ھميشه ھميشه
مرگ برعمامه /رھبر کارت تمامه
٢٩١
نه سازش ،نه تسليم ،نبرد تا رھاﯾی...
و کلی شعارھای دﯾگر...
آخی ،نازی »شاھين کالنتری ،کارتونيـست  ١٦سـاله ی
اﯾرانــی کــه اخيــرا برنــده ی جــاﯾزه ی جــشنواره ی بــين المللــی
کارتون اﯾتاليا شد ،جاﯾزه ی خود را به آسيب دﯾدگان وقـاﯾع پـس
از انتخابات رﯾاست جمھوری اﯾران تقدﯾم کـرد .جـشنواره ی بـين
المللی کارتون اﯾتاليا ھر ساله با موضوع صلح و موضوعات مرتبط
٢٩٢
با آن توسط سازمانھای مرتبط برگزار ميشود«.
ﯾکی از اﯾن بچـه ھـای بـاذوق »درس اول کتـاب فارسـی
دبستان« را اﯾن گونه تنظيم کـرده اسـت» :بابـا بـه زنـدان رفـت؛
چـون در زنـدان بـود ،نتوانـست نـان بيـاورد .بابـا اعتـراف کـرد .در
اعترافش بابا دروغ گفت .سارا کتـک خـورد .سـارا از بـسيجی و
لباس شخصی کتک خورد .سارا چون به نمـاز جمعـه رفتـه بـود،
کتک خورد .دارا دستگير شد .بـه دارا در زنـدان تجـاوز کردنـد .بـه
دارا تجاوز کردند ،چون گفته بود »مرگ بر دﯾکتـاتور« .مـن خامنـه
ای را در تلوﯾزﯾون دﯾدم و از ترس گرﯾه کردم .مادر گفـت مـرد کـه
گرﯾه نميکند .ولی بابا ھم گرﯾه کرد .دارا ھـم گرﯾـه کـرد .مـن در
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خيابان پيرمردی را دﯾدم که گرﯾه ميکرد .مادر آش نميپزد .سار از
درخت نميپرد .ولی شـکنجه گـرھـا مـردم را بـه کـالغ پـر مجبـور
ميکنند .ما آموزگار خود را دوسـت دارﯾـم .آموزگـار بـه مـا ميگوﯾـد
تقلب بد است ،ولی رھبـر ميگوﯾـد تقلـب اﯾـرادی نـدارد .آموزگـار
ميگوﯾد دروغ بد است ،ولی شکنجه گر ميگوﯾد دروغ خيلی خوب
است .من و سارا و دارا بادکنک سبز درست کردﯾم و به ﯾـاد بابـا
٢٩٣
به آسمان آبی فرستادﯾم«.
چه بگوﯾم؟
اﯾسنا گزارش داد که» :با عناﯾـت بـه اﯾـن كـه در روزھـای
اخير مـشاھده ميـشود بعـضا اخبـار نادرسـتی نـسبت بـه وزارت
اطالعات منتشر ميـشود كـه موجـب نگرانـی و تـشوﯾش اذھـان
عمومی است ،نظر به اﯾن كه اطالعات مربوط بـه اﯾـن وزارتخانـه
از قبيل اسناد ،ھوﯾت پرسنل ،ساختار وزارت اطالعـات و  ...جـزء
موارد طبقه بندی شده محسوب ميشود ،بنابراﯾن ضروری است
كليه ی اشخاص به وﯾژه اصحاب رسانه و وساﯾل ارتبـاط جمعـی
منجملـه روزنامـه ھـا و سـاﯾتھا نـسبت بـه عـدم درج اسـامی و
سمت آنھا كه موجب افشای اطالعات محرمانه گردﯾده و اختالل
در وظاﯾف و اداره ی امور وزارت اﯾجاد و مصالح كشور را مخـدوش
ميکند ،خـودداری كننـد .بـدﯾھی اسـت عـدم توجـه بـه قـوانين و
مقررات موضوعه در اﯾن زمينه ،اﯾن حـق را بـرای وزارت اطالعـات
٢٩٤
اﯾجاد ميكند كه متخلفان را تحت پيگيرد قانونی قرار دھد«.
خيلی پررو ھستيد!
از بس که فوتبال دوست ندارم ،نفھميـدم چـی شـد کـه
افشين قطبی نامی از احمدی نژاد حماﯾت کرده است .تو ﯾکـی
از اتاقھــای پالتــاک ھمــش حــرف اﯾــن بابــا بــود .گوﯾــا اﯾــن بابــا
ششــصدھزار دالر گرفتــه و در مراســم تنقيــه ی احمــدی نــژاد
شرکت کرده است .تو پالتاک ميگفتند .پای آنھا که گفتند.
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بيستم امرداد ماه  ١١ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه
و ھشتم[
»ھاشــمی رفــسنجانی در واکــنش بــه نامــه ی مھــدی
کروبی برای پيگيری اخبار تعدی و تجـاوز بـه زنـدانيان ،موضـوع را
به آقای شاھرودی ارجاع داده است .پسر آقـای کروبـی ميگوﯾـد
قصد پدرش از ارسـال نامـه بـه رفـسنجانی ،انتقـال آن بـه آقـای
خامنه ای بوده است.
مصاحبه با حسين کروبی:
دوﯾچه وله  -چه اطالعاتی به آقای کروبی رسيد کـه تـصميم بـه
نوشتن نامه گرفتند؟
حــسين کروبــی  -االن پــدرم مــسافرت اســت و اﯾــن را کــه چــه
کسانی اطالعات را به وی داده اند ،من نميدانم .البته من از رﯾـز
نامه خبر داشتم ،اما اﯾن که چه کسانی بـا پـدرم صـحبت کـرده
اند ،را نميدانم .مسلم است که اتفاقـاتی در کھرﯾـزک رخ داده و
اﯾشان ميخواھد بداند که اﯾنھـا حقيقـت دارنـد ﯾـا نـه؟! مـن فکـر
ميکنم از حمله ی مغـول بـه بعـد در جامعـه ی مـا چنـين چيـزی
نبوده .پدرم ميخواھد مسئوالن  -اگر چنين چيزی ھست  -به آن
رسيدگی کنند و اگر نيست ،بياﯾند دفاع کنند.
دوﯾچه وله  -چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟
حسين کروبی – خب ،آقای رفسنجانی رئـيس خبرگـان اسـت و
به ﯾک معنا نھادھاﯾی که زﯾر نظر رھبری ھـستند ،مثـل خبرگـان
ميتواند در اﯾن زمينه تحقيـق و بررسـی کنـد .البتـه بـه نظـر مـن
تاکنون خبرگان از خيلی کارھا غافل بوده است .پدرم فکر کردنـد
که ارتباط خوب و دوستی آقـای رفـسنجانی بـا آقـای خامنـه ای
ميتواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
دوﯾچه وله  -شما نامه را به دفتر رفسنجانی دادﯾد؟
حسين کروبی – نه ،پدرم دو روز پس از فرستادن نامه ،جرﯾان را
به من گفت.
دوﯾچه وله  -از واکنشھا اطالعی ندارﯾد؟

٢٦٥

حسين کروبی  -آقای الرﯾجـانی واکـنش خـوبی نـشان داده کـه
بروند بررسی کنند .ظاھرا ھمـه بـه صـرافت افتـاده انـد کـه پـی
قضيه را بگيرند.
دوﯾچه وله  -منظورم واکنش آقای ھاشمی رفـسنجانی بـود کـه
ظاھرا سکوت کرده اند.
حــسين کروبــی  -آقــای رفــسنجانی نامــه ای داده انــد کــه مــن
متعجب شدم .اﯾشان نوشته که آقای شاھرودی در ھمين چنـد
روز باقيمانــده ی ک ـار خــود بعنــوان رئــيس قــوه ی قــضاﯾيه ،اﯾــن
موضوع را بررسی کند .در حالی که قصد پدرم اﯾن بود که آقـای
رفسنجانی موضوع را با آقای خامنـه ای در ميـان بگـذارد ،وگرنـه
خودش ھم میتوانست به شاھرودی نامه بنوﯾسد.
دوﯾچه ولـه  -بـا توجـه بـه حـساسيت شـدﯾد افکـار عمـومی بـه
موضوع تجاوز در زندان ،پژواک انتشار اﯾـن نامـه در اعتمـاد ملـی
چه بود؟
حــسين کروبــی  -ھنــوز از انعکــاس انتــشار آن در اعتمــاد ملــی
خبری ندارم؛ اما در ساﯾتھای اﯾرانی و خارجی ،تقرﯾبا ھمه اﯾن
نامه را منتشر کردنـد .سـاﯾتھـای داخلـی البتـه موضـوع تجـاوز
جنــسی را از نامــه حــذف کردنــد .تلوﯾزﯾــونھ ـای خــارجی ھــم
پوشش خوبی داده اند.
دوﯾچه وله  -آقای کروبـی گفتـه انـد خودشـان شخـصا حاضـرند
مسئوليت تحقيق در باره ی اﯾن قـضاﯾا را عھـده بگيرنـد؛ بـه چـه
ترتيب؟
حسين کروبی  -پدرم به مـن گفـت کـه البتـه اﯾـن در شـان مـن
نيست ،ولی برای حفظ حقوق مردم حاضـرم اﯾـن کـار را بکـنم و
نتيجه را به مردم و مسئوالن بگوﯾم .اﯾشان در صـدد نيـست کـه
تنھا موضوع را به سران حکومت بگوﯾد ،میخواھـد مـردم را ھـم
در جرﯾان بگذارد.
دوﯾچه وله  -چه مورد مشخصی اﯾشان شنيد که خيلی منقلـب
شد؟
حسين کروبی  -اﯾشان مرتب با خـانواده ھـای زنـدانيان مالقـات
دارد .من نفھميـدم آن شـب کـه اﯾـن خبـر را شـنيده بـود ،کـدام
خانواده پيش او بودند ،اما مادرم گفت آقاجانت خوابش نبرد.

٢٦٦

دوﯾچه وله  -به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرده که چيزی
از زندان بگوﯾد؟
حسين کروبی  -چرا خيلی زﯾاد .اخبار بـدی از کھرﯾـزک شـنيدم.
ولی اجازه بدھيد چيزی نگوﯾم.
دوﯾچه وله  -خوب سربسته ھم که شده بگوﯾيد چه شنيده اﯾد؟
حسين کروبی  -میگفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا
را مدام سم پاشی میکردند .گاز اشک آور توی خود سـوله زده
اند .آنھا را روی ھم پرت مـیکـرده انـد .از مـسائل جنـسی ھـم
گفتند .میگفتند با ما ھر جـور اذﯾتـی توانـستند ،انجـام دادنـد و
خيلی کتک زدنـد .مـیگفتنـد مـا را دوال مـیکردنـد و مـیگفتنـد
شما خر ھستيد و ﯾک آدم گنده ای سوار ما میشـد و بـا کابـل
٢٩٥
به پشت ما میزد که راه بروﯾد«.
اﯾنھا سی سال است سوار ما ھستند ،نميدانستيد؟!
در مطلبی زﯾر عنـوان »دو رکعـت تجـاوز جنـسی ميکنـيم
]واجب[ قربه الی ﷲ« آمـده اسـت» :اگرچـه تجـاوز جنـسی بـه
زندانيان و بازداشت شدگان موضوع تازه ای نيـست ،ولـی اﯾنکـه
از آن بعنوان خرد کردن شخصيت زندانی و اعترافگيـری اسـتفاده
شود و تبدﯾل به ﯾک شـيوه و راھکـار مقابلـه بـا مخـالفين شـود،
واقعا ﯾک مصيبت است .مـن ھميـشه اﯾـن نکتـه را گفتـه ام کـه
قتل و جرم و جناﯾت در ھمه جا ھست و ممکن است از ھـر آدم
عادی و معمولی ھم سر بزند ،ولی تارﯾخ گواه آن است که قتـل
و جرم و جناﯾتی که به نام مذھب و برای خشنودی خـدا صـورت
ميگيرد ،بسيار ھولناکتر و وحشيانه تر اسـت .اﯾـن اسـت کـه در
نامه ی آقای کروبی به اﯾن نکته اشاره شده که به زندانيان چـه
مرد و چه زن ،بصورت جمعـی آنچنـان تجـاوز ميـشود کـه پـارگی
اندام تحتانی آنھا را در پی داشته است.
»فکر نکنيد آن موجودات انسان نماﯾی که مرتکـب چنـين
جناﯾتھاﯾی ميشوند ،از کـره ی مـرﯾخ آمـده انـد ،ﯾـا مـثال اعـضای
حــزب ﷲ لبنــان و حمــاس و ﯾــا ســربازان روســی ھــستند کــه
اﯾنچنين وحشيانه با ھموطنان ما رفتار ميکنند؛ خير ،اﯾنھا ھمـان
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برادران پاسدار خودمان ھـستند؛ ھمانھـاﯾی کـه ﯾـک مـن رﯾـش
دارند و شبھای جمعه دعای کميلشان ترک نميـشود و روزھـای
جمعـه در دعـای ندبـه آنچنـان در فـراق »آقـا« گرﯾـه ميکننـد کـه
صورتشان از شدت اشک خـيس ميـشود؛ اﯾنھـا ھمـان کـسانی
ھستند که موقع مواجھه با ﯾک خانم بدحجاب که مـثال روسـری
اش کمی از حد »استاندارد« عقبتر رفتـه ،فـورا سرشـان را بـه
زﯾر میاندازند و اسـتغفرﷲ ميگوﯾنـد و اتوبواليـه ]کـذا[ ميگوﯾنـد؛
کــسانی مرتکــب اﯾــن تجــاوز شــده انــد کــه در مــاه رمــضان روزه
ميگيرنــد و در شــبھای احيــا بــه درگــاه خــدا ضــجه ميزننــد .البتــه
نمیخواھم بگـوﯾم ھـرکس روزه بگيـرد ،حتمـا دسـت بـه چنـين
جناﯾاتی ميزند؛ نـه ،منظـورم اﯾـن اسـت کـه آنگـاه کـه مـذھب و
شــرع و رضــای خــدا و نماﯾنــده ی خــدا پــشت ﯾــک جناﯾــت قــرار
ميگيرند ،شدت جناﯾـت ھولنـاکتر و وحـشيانه تـر اسـت .اﯾنھـا از
شگفتی تارﯾخ و اعجاز تداخل دﯾن در سياست و قدرت است.
»بدون شک بزرگان و رھبران اﯾن جناﯾت پيشه ھا به آنھا
چراغ سبز ميدھند که اگرچه زنـا و لـواط و قتـل از گناھـان کبيـره
اند ،ولی آنجا که پای حفظ نظام اسالم و والﯾـت فقيـه بـه ميـان
ميآﯾــد ،ھمــه ی اﯾــن کارھــا بــر شــما حــالل و بلکــه واجــب ھــم
ميشود .البد به اﯾنھا گفته اند:
»بگيرﯾد اﯾـن فـالن فـالن شـده ھـا را چنـان ترتيبـشان را
بدھيد که از خجالت نتواننـد از خانـه بيـرون بياﯾنـد و دﯾگـر ھـوس
تظـاھرات و اعتــراض بــه مقــام شـامخ والﯾــت را نکننــد .حــسابی
٢٩٦
بزنيد ،بکنيد ،بکشيد تا نظام اسالمی پاﯾدار بماند«.
» ...چــرا چنــين ميکننــد؟ آﯾــا بــرای حفــظ اســالم تجــاوز
ميکنند؟ آﯾا برای نگھداشتن قداست نداشته ی رھبـر اسـت کـه
با سيگار جای جای تن پسران را ميسوزانند؟
»نه ،کلمات نميتوانند عمق فاجعه را نشان دھنـد .آنقـدر
در اﯾن چند ماھه ظلـم کـرده انـد کـه اگـر ھمـين حـاال و در جلـو
دﯾدگان من احمدی نژاد را ھم اعدام کنند ،باز ھم آرام نميگيـرم.
اصال دﯾگر نميدانم چه ميخـواھم .ﯾـک روزی راﯾـم را ميخواسـتم،
اما حاال چه؟ انسان باﯾد درگير باشد ،تا معنـی ظلـم و جناﯾـت را
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درک کند .ھنگامی که اﯾن کلمات را ميخوانيد ،فقط ﯾک احساس
گنگ نفرت در وجودتان اﯾجـاد ميـشود؛ امـا اگـر ظلـم را از نزدﯾـک
شاھد باشيد ،ھيچ مرھمی نميتواند از درد آن بکاھد .برای مادر
ندا ،سھراب و دﯾگران ،وقتی کـه ھمـه ی ھياھوھـا ،بيانيـه ھـا،
تسليتھا و گرد و غبارھا تمام شود ،تنھا ﯾـک چيـز ميمانـد ،جـای
خالی جگرگوشه ھاشان ...آن وقـت اسـت کـه بـه قـول مرحـوم
گلشيری »آدم حسابی گرﯾه اش ميگيرد«.
»آخر مگر ميشود؟ تا ھمين چند وقت پيش بودنـد ،حـرف
ميزدند ،نظر ميدادند ،تحليل ميکردند؛ اما حاال نيستند ،گم شده
اند ،آنھا را دزدﯾدند ...وقتی ميرحسين فرﯾـاد زد» :چـرا بزرگـان از
اﯾن ھمه درد فرﯾاد نميکشند« اطالعات خيلی بيشتری داشـت،
٢٩٧
و ميدانست جانيان چه به روز مردم اﯾن دﯾار ميآورند«...
ای داد ،مير حسين موسوی ميدانست و باز ھم ميگفـت
و ميگوﯾد» :جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمه کمتر و نه ﯾک کلمـه
بيشتر«؟
من که ميگوﯾم» :جمھـوری اسـالمی باﯾـد بـرود ،نـه ﯾـک
کلمه بيشتر ،نه ﯾک کلمه کمتر!« او.کی.؟
باز ھم حرف از نامه ی کروبی است و ھمـين تجاوزھـا و
ھمين دردی که مردم را گرفته است» :عمـق فاجعـه ھمـواره از
آن چيزی که ميبينيم و ميشنوﯾم ،فراتر است .اﯾن اصـل ھمـواره
بر سيستمھائی که خود را تابع قانون و حـساب و کتـاب خاصـی
نميبينند ،صادق است .اوﯾن و کھرﯾزک و دﯾگـر چالـه/چولـه ھـای
نظام مقدس ولی فقيه ،نه تابع حـساب و کتـاب ،بلکـه بـه امـان
ذوق و ســليقه و بــی وجــدانی زنــدانبانان رھــا شــده انــد .وقتــی
فاجعه ای را در ﯾکی از زندانھای تھـران ميبينـيم و ﯾـا ميـشنوﯾم،
ھمواره باﯾد از خود بپرسيم که در زندانھای شھرستانھا چه خبـر
است!؟ وقتی تجاوز به دختران باکره در شب پيش از اعدامشان
در دھه ی شـصت را بـه لقـای واھـی اصـالح حـضرت واالی اﯾـن
رژﯾم ميبخشيم ،کمی آنطرفتر ھيوالئی مثل فالحيان بـا دختـران
و فرزندان ما چنان ميکند که تنھا برای دانستن کرده ھـای او بـه
کميته ی حقيقت ﯾاب مخصوصی نيازمندﯾم!
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»کمی آنطرفترک »زھرابنی ﯾعقوب« در چاله ای از چالـه
ھای ھمدان مورد تجاوز قرار گرفته ،کشته ميـشود و جنـازه اش
را زﯾر انبوھی از سيمان دفن ميکنند .اﯾنک نيز با خواندن نامه ی
افشاگرانه ی مھدی کروبی قرار است دوباره خوشبينيھای خـود
را مورد بازبينی قرار دھيم .ھنـوز ھـم کـه ھنـوز اسـت سـربازان
گمنام ولی فقيه بـه زنـان و مـردان مـا در زنـدانھا تجـاوز ميکننـد.
اﯾنکه عالوه بر تجاوز ،آنھا را ميرباﯾند ،شکنجه کـرده و در خيابـان
و زندان ميکشند ،شاﯾد تا به اﯾن لحظه امری طبيعی باشد!
»مــا را بــاش کــه رگ غيرتمــان از خودفروشــی دختــران
اﯾرانی در امارات و دﯾگر کشورھا در حال انفجار است و با انتقـاد
از رژﯾم ،انتظار ھپروتی روزھای بھتر را ميکشيم! مـا را بـاش کـه
سالی دو/سه بار با ﯾادآوری فاجعه ی تجـاوز بـه دختـران بـاکره،
قبل از اعدام در دھـه ی شـصت ،ھمچنـان در ھپـروت بـه اتمـام
رسيدن آن دوران سـياه بـسر ميبـرﯾم! مـا را بـاش کـه بـا ژسـت
فيلسوف مآبانه فکر ميکردﯾم که فاجعـه ی »زھـرا بنـی ﯾعقـوب«
امــری تــصادفی و غيرسيــستماتيک اســت کــه مقلــدﯾن و جــان
برکفان آقا از آن بعنوان ﯾک دستور کار استفاده نميکنند...
»تمامی اﯾن فجـاﯾع ميتواننـد بنحـوی ترجمـه ی اصـطالح
»والﯾت پذﯾری« از سوی حسين شـرﯾعتمداری و دارودسـته اش
باشــند .البتــه ھيوالھــا »والﯾــت پــذﯾری« را متــرادف بــا »قــانون
پذﯾری« ھـم ميداننـد؛ امـا شـما آنھـا را در فھـم واژه ی قـانون و
قانون پذﯾری جدی نگيرﯾد .آقا نه صالحيت رھبرﯾت و مرجعيـت را
داشته است ،نه صـالحيت و اھليـت امانتـداری از ﯾـک زن و مـرد
اﯾرانی در زندان را ...جالب اﯾنجاست کـه راه حلھـای پيـشنھادی
از سوی دوستان و ﯾاران محترمی که در بدنـه ی نظـام ھـستند
]بودنــد[ ھمــواره بــه اﯾــن خـــتم ميــشود کــه از آقــا بخواھنـــد
آدمخوارانی که بدستور اﯾشان ،اﯾن جناﯾتھـا را مرتکـب ميـشوند،
شناسائی شده و اﯾن جناﯾات متوقف شوند!
»گفتــــه ميــــشود کــــه جناﯾتھــــا کــــم کــــم روی دوران
ستمشاھی را سفيد کرده اند ]چه مقاﯾسه ی سقيفی[ .بنـده
با مطالعه ی چند کتاب و مـشاھده ی چنـد فـيلم از دوران قـرون
وسطی ،جمله ی اخيـر را تـصحيح کـرده و ميگـوﯾم» :جناﯾتھـای
اﯾن رژﯾم ،روی جناﯾتھـای قـرون وسـطا را ھـم سـفيد کـرده انـد،
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جناﯾتھای مدل صدامی و استالينی و قذافی و دارودسـته شـان
پيشکش آقا ...راه حـل بدسـت آقـا نيـست ،راه حـل بدسـت مـا
ملت اﯾران است!« ٢٩٨اﯾنھا را اﯾنجا ميآورم ،تا عمـق درد جامعـه
را در زﯾر پوشش گرﯾه اش نشان دھـم .وای کـه در اﯾـن سـی و
اندی سال بر اﯾن مردم چه رفته است؟!
ترجمـــه ی جـــالبی پيـــدا کـــردم از فرازھـــاﯾی از كتـــاب
»استالين مخوف«  koba the dreadنوشته ی مارتين اﯾميس با
ترجمه ی حـسن کامـشاد دوسـت خـوب شـاھرخ مـسکوب کـه
شاھرخ را خيلی دوست دارم ،حيف که دﯾگر نيست:
»سولژنيتـــسين از»کمبـــود حيـــرت آور« خودكـــشی در
اردوگاھھــای شــوروی بــه شــگفت ميآﯾــد و از اﯾنكــه آن شــراﯾط
دوزخی نميتواند منجر به خودكـشی زنـدانيان شـود ،ﯾـك نتيجـه
بيشتر نميگيرد:
»اگر اﯾن ميليونھا مخلوق انگل درمانده و قابـل تـرحم بـه
زندگی خود خاتمه نداده اند ،اﯾن ،اﯾـن را ميرسـاند كـه گونـه ای
احساس مغلوب نـشدنی و اندﯾـشه ای بـسيار توانمنـد در نھـاد
آنھا زنده بود .اﯾن احساس آنھا از بيگناھی ھمگانی آنھا بود .بـه
سخن دﯾگر سياسيھا ھمه بيگناه بودند .ھيچ كاری نكرده بودند.
وقتــی خــانم »ناژداماندلــشتام« شــنيد کــه ﯾكــی از دوســتانش
بازداشت شده است ،بی اختيار پرسيده بود :چرا؟
»آنا آخماتوا شكيباﯾی را از دست داد و در جواب گفت:
»نميفھمـــی ،حـــاال مـــردم را بـــرای ھـــيچ بازداشـــت
ميكنند«).ص(٩٥
»استالين ﯾك گفته ی فراموش نشدنی داشـت» :مـرگ،
حــــالل مــــشكالت اســــت؛ آدم كــــه رفــــت ،مــــشكل ھــــم
ميرود!«)ص(١٣٦
»استالين ناراحت است كه نميتواند ھـيچكس ،از جملـه
خودش را قانع كند كه وی بزرگتر از ھمه اسـت ،و اﯾـن نـاراحتی
شاﯾد تنھا خصلت انسانی او باشد؛ ولی آنچه انسانی نيست و
بلكه بسيار شيطانی است ،آن است كه او بـه دليـل اﯾـن عقـده
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ی خودكم بينی اش ميخواھد از ھمه به خصوص از آنھاﯾی كه از
او بھترنــــد ،انتقــــام بگيــــرد و از نظــــر او ،بھتــــر از او ﯾعنــــی
ملت!«)ص(١٤٠
»در  ٢٢اكتبر  ١٩٣٧به ما گفتند كه ھمين حاال خيليھـا را
دارند بازداشت ميكننـد ،زﯾـرا ميخواھنـد شـر عناصـر نـامطلوب را
پـــيش از انتخابـــات بكننـــد .ليبـــوف واﯾـــسلييونا شـــپورﯾنا روز ١٢
دسامبر رفت رای بدھد:
»چــه مــسخره بــازی ای؛ وارد اتاقــك رای شــدم ،تــا بــه
اصـطالح رای بـدھم و نـامزدی را کــه ميخواسـتم ،بـرای شــورای
عالی شوروی انتخاب كنم ،اما روی ورقه ی رای ﯾـك نـام از قبـل
نوشته شده و عالمت گذاری شده بود ،و من فقـط باﯾـد زحمـت
انــداختن داخــل صــندوق را ميكــشيدم .ھمانجــا دراتاقــك زدم زﯾــر
خنده ،اما به زور خودم را جمع و جـور كـردم .از اتاقـک كـه بيـرون
آمدم ،نگاه خشمگين ژوری بر من دوخته شده بود ،ﯾقه ام را باال
كشيدم و درون پـالتوی ضـخيمم پنھـان شـدم .خيلـی خنـده دار
بود!«
»روز بعد استالين در مورد انتخابات چنين گفت:
»انتخاباتی به راستی چنين دموكراتيك تـاكنون در جھـان
وجـــود نداشـــته اســـت؛ ھرگـــز ،تـــارﯾخ نمونـــه ی دﯾگـــری را
نميشناسد« ]كف ممتد حاضران[)ص (٢٣١
استالين بعدھا اعتراف كرد كه» :در انتخابات رای دھنـده
٢٩٩
مھم نيست ،رای شمارنده مھم است«...
درست مثل انتخابات  ٢٢خرداد  ١٣٨٨اﯾران و ھمـه ی آن
ســی ســال نکبتــی؛ امــا »ســخن مــا اﯾــن اســت کــه »موقعيــت
کھرﯾزک« به اندازه ی کافی وحشتناک و ضد انسانی ھست که
نياز نباشد با »موقعيت ابوغرﯾب« ﯾـا »گوانتانامـا« تـشبيه شـود؛
برای اﯾنکه ممکـن اسـت اﯾـن شـبيه سـازی از عمـق فجـاﯾع بـه
وجود آمده در »موقعيت کھرﯾزک« بکاھد.
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»درعين حال اظھارنظرھای مسئولين نظـام اسـالمی در
مورد اﯾن »موقعيت« وحـشتناک جالـب اسـت .آنھـا بـه گونـه ای
حرف ميزنند کـه انگـار جناﯾـات ارتکـابی در اﯾـن »موقعيـت« ]اﯾـن
کلمه را خامنه ای در مورد کھرﯾزک گفته است[ با روح حـاکم بـر
نظام جمھـوری اسـالمی در تـضاد اسـت ،ﯾـا اﯾنکـه رھبـر از اﯾـن
حــوادث اگــاھی نداشــته و اکنــون کــه آگــاه شــده ،بــسيار متــاثر
است.
»افرادی مثل علی مطھری ﯾا الرﯾجـانی و افـراد ھمـسو،
مرتب اﯾـن جمـالت را تکـرار ميکننـد؛ ﯾـا آدمھـاﯾی مثـل کروبـی و
موسوی از تضعيف نظام اسالمی به دليل ارتکاب چنين جناﯾـاتی
سخن بر زبان مياورند .ھيچيک از اﯾن داورﯾھا درسـت نيـست؛ ﯾـا
نعل وارونه زدن است و ﯾا خود را به جھالت زدن.
»اگر ﯾادتان باشد در جرﯾان افشای جناﯾت در گوانتانامـا و
ابوغرﯾب روزی نبود که خامنه ای عليه امرﯾکاﯾيھا به ھمين بھانـه
ﯾک سخنرانی نکند؛ اما اکنون چه شده است که حتی ﯾک کالم
نميگوﯾد؟ البتـه اﯾـشان زرنگـی کـرده و تـا پـيش از اﯾنکـه کـار بـه
جاھــای بارﯾــک بکــشد ،دســتور داده تــا »موقعيــت کھرﯾــزک« را
ببندند .مسئولين مربوطه نيز فورا دست به کار شدند و آثار جـرم
را از بين بردند .ولی مگـر ميـشود کـسی کـه درسـت چنـد مـاه
پيش به منتقدان دولت ھشدار ميداد که بيش از ھمه ی آنھا در
جرﯾان جزئيات امور کشور است ،از وجود چنـين شـکنجه گـاھی
خبر نداشته باشد؟
»ﯾــا مــثال علــی مطھــری ]پــسر ھمــان شــيخ مرتــضی
مطھــری شــھيد فرقانيھــا[ ســـاده دالنــه خطــاب بــه حـــسين
شـرﯾعتمدار ]![ در دفـاع از کـشته شـدگان و شـکنجه شـده ھـا
حرف زده ،گالﯾه ميکند که چـرا شـکنجه را محکـوم نميکنـد! و ﯾـا
کروبــی بــسيار ســاده دالنــه خطــاب بــه ھاشــمی رفــسنجانی
مينوﯾسد که صادقانه برای روشن شدن وضع شکنجه و تجاوز به
پسرھا و دخترھا حاضر است اقـدام کنـد؛ و البتـه کـار زﯾرکانـه را
رفسنجانی انجام ميدھد.
»رفسنجانی ميداند ]و خوب خوب ميدانـد[ کـه ھمـه ی
اﯾن جناﯾات از روی آگاھی و به قصد اﯾجاد وحشت در بـين مـردم
اعتراض کننده صورت گرفته و ھيچ نيازی ندارد که کروبـی قـسم
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حضرت عباس بخورد که ببطرف خواھد بـود .چـون آن کـسی کـه
دستور اﯾن جناﯾات را داده ،عمدا سکوت کرده ،تا اﯾـن جناﯾـات بـا
دشـمنان خـدا صـورت بگيـرد ]کـذا[ بـه راحتـی بـه رﯾـش کروبــی
خواھد خندﯾد .پس رفسنجانی خودش را به کوچه ی علی چـپ
ميزند و اﯾن گزارش را به شاھرودی ميدھد ،تا در پرونـده ی آنھـا
باقی بماند ،تا روزی به کار بياﯾد .ھاشمی خودش خـوب ميدانـد
که بدتر از اﯾنھا را با بچه ھـای مـردم انجـام داده انـد؛ امـا اﯾـن را
ھم ميداند که آن تيم جناﯾتکار اگر جرات پيدا ميکرد ،با بچه ھـای
خودش ھم از اﯾن بدتر ميکرد .به ھمين دليل بدون اﯾـن کـه مثـل
کروبـی ھمچـون گنـدم برشـته بـاال و پـاﯾين بپـرد ،گـزارش را بـه
باالترﯾن مقام مسئول ارجـاع ميدھـد ،تـا بـه آنھـا بفھمانـد کـه او
ھنوز برای رسيدگی به اﯾـن گونـه جناﯾتھـا بـه روال قـانونی بـاور
دارد ،اما در پـس اﯾـن اقـدام ،گـوش خوابانـده ،تـا در روز واقعـه از
٣٠٠
آنھا ،سندی عليه آمرﯾن اصلی اﯾن جناﯾتھا درست کند«...
نوﯾسنده چه خوب اﯾن جانوران و مخصوصا رفـسنجانی را
ميشناسد! معلوم نيست اﯾن حيوانات به چه چيزشـان مينازنـد؟
ببينيد:
»به گزارش اﯾلنا ،در ميادﯾن تره بار و ميـوه فروشـى ھـم
اكنــون ســيب چينــى ،پرتقــال مــصرى ،نــارنگى پاكــستانى ،مــوز
اكــوادور ،ســيب ســبز شــيلى و پــرو ،آنانــاس فيليپــين ،انبــه ی
پاكستانی ،نارگيل مالزى و حتـی سـيب آمرﯾكـاﯾى زﯾنـت بخـش
پيشخوان ميوه فروشيھاست؛ ميوه ھاﯾى كه به لطـف دالرھـاى
بادآورده ی نفتى ،ميزبان سبدھاى خـانواده ھـاى اﯾرانـى شـده
٣٠١
اند«.
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بيست و ﯾکم امـرداد مـاه  ١٢/١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روز پنجـاه و
نھم[
»از کشورھای عربی شمال آفرﯾقا خبر ميرسد که اخبـار
اﯾران در آن کشورھا توجـه زﯾـادی را برانگيختـه اسـت؛ بخـصوص
موضــوع دســتگيری دختــر جــوان فرانــسوی در ميــان اعــضای
فيــسبوک در اﯾــن کــشورھا محــل گفتگــو و حماﯾــت و ســمپاتی
نــسبت بــه وی اســت .الزم بــه توضــيح اســت کــه زبــان دوم
کشورھاﯾی مثـل مـراکش ،الجزاﯾـر و تـونس ،فرانـسوی اسـت و
بسياری به اﯾن زبان ميخواننـد و مينوﯾـسند .حکومـت اسـالمی
بخصوص احمدی نـژاد در ميـان مـردم کوچـه/بـازار آن ]کـشورھا[
توانسته بود توجه و حتی محبوبيت کسب کند ،ولـی بـا حـوادث
اخير بخصوص وجود تجاوز در زندانھای اﯾران ،ھاله ی تقدسـی را
که برای نام جمھوری اسالمی در ذھنشان شکل گرفته بود ،بـه
ناگھان چون حبابی ترکانده است.
»خبر تجاوز به دختران و پسران جـوان در زنـدان ،مـردم را
نسبت به اسالمی بودن حکومت اﯾران دچـار تردﯾـد کـرده اسـت
]طفلکھا[ .توفيق رغيوی که رﯾش بلندش بيـشتر او را شـبيه بـه
نيروھای القاعده جلـوه ميدھـد ،ميگوﯾـد» :آنھـا بـا اﯾـن کـار ،نـام
اسالم را خراب کرده اند .تجاوز از گناھـان کبيـره اسـت .خبرنگـار
سئوال ميکند» :آﯾا در اسالم تصرف اسـرا جـاﯾز اسـت؟« توفيـق
کمــی مکــث ميکنــد و ســپس ادامــه ميدھــد» :اعتراضــات مــردم
مسلمان نسبت به حکومت ،دخلی به جنگ با کفار نـدارد ،مگـر
آنکه علمای شيعه در اﯾران ،معترضين را کافر بدانند!« ]ھاھاھا[
»به نظر ميرسد توفيق با تجـاوز بـه اسـرای کفـار ]ﯾعنـی
غيرمـسلمانھا[ نظـر مـساعدی دارد .فاطيمـا البـاج اﯾـن وقـاﯾع را
شرم آور خواند و گفت» :مـا فکـر ميکـردﯾم اﯾـران بھـشتی بـرای
مسلمانان است و من شخصأ آرزو داشتم روزی به اﯾـران بـروم و
از کشور مرﯾدان اھل بيت دﯾدار کنم «.خبرنگار ميپرسـد» :شـما
شيعه ھستيد؟« وی پاسخ ميدھد:
»نخيــر ،ولــی در خــانواده ،مــا از طرفــداران اھــل بيــت
ھستيم«.

٢٧٥

»بــه نظــر ميرســد موضــوع تجــاوز بــه زنــدانيان ،اخبــار
دستيابی اﯾران به بمب اتمی را تحت الـشعاع قـرار داده اسـت.
٣٠٢
گزارشی از طانجه تی وی«...
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راستی صـاحب ثـروت افـسانه ای پيـدا شـد؛ اسـماعيل
صفاری نسب دوست نزدﯾک احمدی نژاد و از اعضاء ستاد کودتـا
اســت…اســماعيل صــفاری نــسب صــاحب ھــژده و نــيم ميليــارد
دالری که در ترکيه کشف شد ،ﯾکی از ده ثروتمند دنيـا ،دوسـت
نزدﯾــک احمــدی نــژاد و از اعــضای کميتــه کودتــای  ٢٢خــرداد
٣٠٣
است.
پزشکی در وبساﯾتش نوشت:
»امــروز بحــث تجــاوز در بيمارســتان مطــرح شــد ،نامــه ی
کروبی خواب را از چشمانم گرفته ،اما دوسـتان ،مطلـب مھمـی
ھست که باﯾد خدمتتان عرض کنم .اگر خدای نکرده اﯾـن اتفـاق
براﯾتان افتاد ،حتما دو کار انجام دھيد؛ اول به ﯾک دکتر متخـصص
گوارش مراجع کنيد و از او بخواھيد آزماﯾشات کاملی از شما بـه
عمل بياورد و در صورت نياز کولون شما را به طور کامـل بررسـی
کند .احتمال عفونتھای خيلی شـدﯾد باالسـت .در مـورد خانمھـا
حتما بعد از اﯾن مرحله به دکتر زنان ھم مراجعه کننـد و وضـعيت
دستگاه تناسليشان را به طور کامل چک کنند و سـپس بـه ﯾـک
روانپزشک ...اﯾن مورد را حتما جدی بگيرﯾد ،آمار خودکـشی بعـد
از تجاوز بسيار باالست .در ضمن اگر از بستگانتان کسی تـازه از
زنــدان آزاد شــده ،حتمــا از او ﯾــک چــک آپ کامــل بــه عمــل آورده
شود و به ھر نحو او را تحت نظر روانپزشک قرار دھيد .اگـر دکتـر
مطمئن خواسـتيد ،مـن بـه شـما معرفـی ميکـنم .ﯾادتـان باشـد
اتفاقی است که افتاده ،اکنون به فکر اﯾن باشيد که جلـوی ضـرر
٣٠٤
بيشتر رابگيرﯾد!«
راستی رژﯾم خودش گفته که پـس از اﯾـن انتخابـات »خجـسته«
چھار ھزار نفر را دستگير کرده اسـت .تعـداد کـشته شـده ھـای
٣٠٥
اعالم شده ی رسمی ھم  ٦٩نفر است...
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است.

امروز ]بيست و ﯾکم مرداد[ تھران بار دﯾگـر خيلـی شـلوغ

تيتر اول اشپيگل پنجشنبه» :زندانيان و خـانواده ھاشـان
از تجاوزات جنسی و بدار آوﯾختنھـا و دوبـاره رھـا کـردن زنـدانيان
قبل از خفگی بعنوان روشـھای شـکنجه در زنـدانھای اﯾـران خبـر
٣٠٦
ميدھند«
نوشتم که امروز بازار خيلی شلوغ است:
»به گزارش خبرنگار اعزامـی اﯾلنـا بـه بـازار بـزرگ تھـران،
امروز در بـازار تھـران و در خيابانھـای منتھـی بـه بـازار ،نيروھـای
انتظامی و امنيتی حضور پيـدا كـرده انـد .از چھـارراه گلوبنـدك تـا
چھار راه سيروس ،موتور سواران نيروی انتظـامی حـضور دارنـد و
از اﯾستادن خرﯾداران در پياده روھا و خيابانھا جلوگيری ميشود.
بــه گفتــه ی دبيركــل جامعــه ی انجمــنھــای اســالمی اصــناف و
بازار ،اﯾن اقدام به دنبال پخش اطالعيه ای مجھـول انجـام شـده
است .به گزارش اﯾلنا مردم و خرﯾداران حاضر در بـازار تھـران كـه
در جرﯾان اﯾن اطالعيه قرار نداشتند ،از حضور نيروھـای انتظـامی
در بازار ابراز تعجب میكنند.
»مھرداد .پ« ﯾكـی از كـسانی كـه امـروز در بـازار تھـران
حضور داشت ،به خبرنگار اﯾلنا گفت» :قرار نيـست در بـازار ھـيچ
تجمعی برگزارشود ،اما حضور اﯾن ميزان نيروی انتظامی در بازار،
فضا را امنيتی كرده و موجب شده كه مردم دائم از ﯾكدﯾگر علـت
حضور نيروھای انتظامی در بازار را جوﯾا شوند.
»حاج احمد .م« ﯾكـی از دكانـداران بـازار كفاشـان گفـت:
»برخــی از ھمكــاران كــه تعدادشــان زﯾــاد نيــست ،امــروز مغــازه
ھاشان را تعطيل كرده اند ،اما تجمعی شكل نگرفته است .فقط
حضور انبـوه نيروھـای انتظـامی و امنيتـی در بـازار موجـب شـده
فضای بازار دگرگون شود .خرﯾدارانی كه امروز مراجعه میكننـد،
دائم از ما علت اﯾن فضا را میپرسند كه ما ھـم چنـدان درسـت
نمیتوانيم اﯾن كار را انجام دھـيم .بـه گـزارش خبرنگـار اعزامـی
اﯾلنــا بــه بــازار تھــران ،در اﯾــن شــراﯾط كــه بــازار تھــران امــروز روز
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شلوغی را سپری میكند ،گروھی از صدا و سيما برای تھيه ی
گزارش در بازار مستقر شده انـد و در حـال تھيـه ی گزارشـی از
٣٠٧
وجود رونق در بازار ھستند«...
چه رونقی؟! با لباس شخـصيھا و کتـک زدن مـردم و بعـد
ھم تو زندانھا کارھاﯾی آنچنانی کردن؟ واقعـا »اقتـصاد کـالن« آن
تئورﯾــسين اقتــصاد نــوﯾن ،باﯾــد از اﯾــن ھمــه رونــق در حکومــت
اسالمی بساطش را جمع کند و برود...
خبرھای لحظه به لحظـه از بـازار تھـران ،امـروز »بـيش از
 ٥٠٠٠نفــر در حــال تظــاھرات موضــعی در گروھــای  ٥٠٠نفــری
ھــستند .ســاعت دو و نــيم بعــد از ظھــر نيروھــای انتظــامی از
اﯾستادن خودروھا شدﯾداً جلوگيری ميکنند و وحشيانه بـه مـردم
در پيــاده روھــا حملــه ميکننــد .تــاکنون بــيش از  ٨نفــر راھــی
بيمارستانھا شده انـد .سـاعت  ١٣بوقـت تھـران…ھـم اکنـون در
منطقه ی بازار تھران اعتصاب بازارﯾان جرﯾان دارد و چند ھزار نفـر
در پی ورود زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسـوی بـه منطقـه
ی بازار دست بـه اعتـراض عليـه حکومـت زده انـد .درگيـری و زد
وخورد شدﯾدی جرﯾان دارد و کليه ی ارتباطات موباﯾلی در اطراف
بازار و سبزه ميدان قطع شده است .حـوالی سـاعت  ١٣:٢٥در
ميدان  ١٥خرداد مقابل مترو ،دو مورد درگيری بين تظاھرکنندگان
و نيروھــای ســرکوبگر روی داده اســت .مــردم شــعار »مــرگ بــر
دﯾکتاتور« را سر ميدادند و در حالی که دست خـود را بـه نـشانه
ی پيروزی باال گرفته بودند ،به سمت بازار حرکت ميکردند .پيـاده
روھا مملو از جمعيـت بـود .نيروھـای سـرکوبگر بـه سـوی مـردم
ﯾورش ميبردند و آنھا را آماج باتومھای خـود قـرار ميدادنـد .در اثـر
ﯾورشھای وحشيانه ،تعدادی از مردم زخمی شده اند .نيروھای
ســرکوبگر ضــربات بــاتوم را بــر ســر و صــورت مــردم ميکوبيدنــد.
شـاھدان عينـی در ﯾـک نقطـه شـاھد بودنـد کـه  ٤نفـر بـشدت
زخمی شدند و دچار خونرﯾزی بودند] «.از ای ميلھای درﯾافتی از
درون کشور[
اﯾن ھم خبری از پيک نت که ھنوز آدرس ندارد ]ﯾعنی در
صفحه ی اول پيک نت به تارﯾخ امروز چاپ شده است[» :امروز
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چھارشنبه بازار ضد کودتا در اﯾران است .جمع زﯾادی از مردم
تھران از اولين ساعات صبح امروز راھی بازار تھران شدند و در
مقابل بازار سرپوشيده ی خيابان  ١٥خرداد اعتراض خود را با
شعار »مرگ بر دﯾکتاتور« آغاز کردند.
»از بامداد امروز نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا در
اطراف بازار تھران مستقر شده بودند .با آغاز تظاھرات مردم،
موتورسوارھای چماق بدست به طرف مردم حمله ور شدند.
عليرغم ھشدار موتلفه ی اسالمی ،بسياری از مغازه داران بازار
تھران ،بعنوان ھمدردی با مردم و ﯾا از بيم درگيرﯾھا و خسارت،
صبح امروز تعطيل کردند .جنبش سبز امروز را »چھارشنبه ی
بازار سبز« اعالم کرده بود .مانند دﯾگر مردمی که به حرکت
امروز لبيک ]به جان مامانم اﯾن کلمه ی اسالمی »لبيک« را
توده اﯾھا نوشته اند[ گفته و راھی بازار تھران شده بودند؛ خانم
زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسوی نيز وارد بازار تھران شد
و به مردم پيوست ،اما نيروھای امنيتی وی را مجبور به خروج از
بازار کردند .در شماری از سراھای بازار تھران ،بازارﯾان از مردم
حماﯾت کردند و ھمراه با مردم شعار ﷲ اکبر دادند .نيروھای
امنيتی و بوﯾژه لباس شخصيھا از صبح زود در حياط بزرگ دفتر
امور اصناف تھران در ميدان اعدام مستقر شده بودند .رئيس
بنکدارھای مواد غذاﯾی ،قاسم فراھانی با اعتراض اعضای صنف
روبرو شده است .بنکدارھا به او اعتراض کرده و گفته اند که ما
با مردم سروکار دارﯾم و نميخواھيم از جانب مردم به ھمکاری با
لباس شخصيھا متھم شوﯾم .فراھانی گفته که» :ما موظف به
ھمکاری با دولت ھستيم!«
دﯾگر اﯾن که »امروز از خبرگزارﯾھای عرب بگيرﯾد تا
چينيھا ،از مالزی تا کردھا ،صحبتھای الرﯾجانی را در رد موضوع
تجاوز به زندانيان منتشر کرده اند .شاﯾد ﯾکی از دالﯾل عمده ی
اﯾن انتشار آن باشد که الرﯾجانی به عنوان رئيس مجلس،
جاﯾگاه قانونی مشخصی دارد و از طرف دﯾگر به گونه ای از
رھبران محافظه کار به شمار ميآﯾد؛ اما ]شاﯾد[ نکته ی جالبی
در اﯾن ميان نباﯾد از چشم پنھان بماند؛ آن ھم اﯾنکه در واقع
تکذﯾب الرﯾجانی باعث گسترش بيشتر خبر شد ،تا جاﯾی که
اﯾن خبر ھمچنان در صدر اخبار مرتبط با اﯾران قرار دارد .لينک اول
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مربوط به خبرگزاری »البوابه« است .لينک دوم خبرگزاری
آسياﯾی ،اﯾن ھم ﯾک لينک از ﯾک رسانه ی اﯾتالياﯾی ،رسانه
ھای آمرﯾکاﯾی مثل صدای آمرﯾکا و لس آنجلس تاﯾمز ھم
موضوع صحبتھای الرﯾجانی را منتشر کرده اند .در ادامه ی اﯾن
خبر رسانه ھا مجددا سخنان کروبی را در اﯾن زمينه منتشر
٣٠٨
کرده اند که خودش زمينه ساز انتشار بيشتر خبر است«.
البته در لينک زﯾر صفحه ،لينک اﯾن خبرگزارﯾھا را ميتوان دﯾد.
دﯾگر اﯾن که تکه ای نوشته ام با عنوان» :موضوع انشاء:
جمھوری اسالمی را تعرﯾف کنيد!« متنش اﯾن است:
»بياﯾيد فرض کنيم که من امسال از درسھای »انشاء« و
»تارﯾخ« تجدﯾد شده ام .پارسال از »تعليمات دﯾنی« تجدﯾد بودم
– به جان مامانم راست ميگم – ٣٠٩و حاال امسال باﯾد تمـام اﯾـن
تابستان را به جای شنا کـردن و تـو سـاحل دراز کـشيدن و کـرج
رفتن و دوچرخه سواری و باغ عموجان برای آلبالو/گيالس چيـدن
ميھمـان شـدن و تـو جـاده ی چــالوس موھـا را بـه بـاد خنــک راه
سپردن ...بتمرگم تو خانه و اﯾن دو تا درس کـوفتی را دوره کـنم.
تازه بابا اسمم را در کالس تجدﯾدی/تقوﯾتی ھم نوشته که برای
اﯾن دو تا درس قزميت رفوزه نشوم.
»دبير اکابرمان که ﯾک مرد شکم گنده ی بدقواره است و
نـــسبتی ھـــم بـــا »دســـتغيب«ھـــا دارد ،بـــه خـــاطر ھمـــين
شـلوغ/پلوغيھـا ﯾـک موضـوع بيمـزه داده اسـت بـرای انـشاء کــه
نميدانم چه خاکی به سرم برﯾزم؟! معلـم تارﯾخمـان ھـم ھمـين
دستغيب است که اميـدوارم ھمـين روزھـا ،ھـم دسـتش غيـب
شود و ھم خودش که عينھو عنـق منکـسره وادارم ميکنـد ھـی
اﯾن اراجيف را دوره کنم و دوره کنم؛ آخر تنھا تجدﯾـدی درسـھای
انشاء و تارﯾخ ِ اﯾنجا منم و کالس ِ به اﯾن گندگی فقـط بـا تنـه ی
- 308
http://economistbalatarin.wordpress.com/2009/08/12/%D9%84%D8%A7%D8%B1%
DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4
 - 309کالس ھشتم در مدرسه ی ناظميه ی شيراز از درس تعليمات دﯾنی تجدﯾد شدم و باﯾد
ﯾک تابستان تمام تعليمات دﯾنی دوره ميکردم...
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لش تنبل من و شکم گنده ی اﯾن »دستغيب« پر ميـشود؛ بقيـه
برای درسھای مھمتری تجدﯾد شده اند.
»موضوع انشاء :جمھوری اسالمی را تعرﯾف کنيد!
»دﯾشب تا صـبح نشـستم و ھرچـی مامـان رفـت و آمـد
کــه» :بگيــر بخــواب دخت ـر ،مــرﯾض ميــشی!« گــوش بــه حــرفش
ندادم ،تا انشای خوبی نوشته باشم .زرنگی ھم کـردم و کمـی
ھم »تارﯾخ« تو »انشاء«م چپاندم کـه بـه آقـای دسـتغيب حـالی
کنم ،ميخواھم سفت و سخت حتما قبول شوم ،تا بابا بھانه ای
برای شوھر دادنم نداشـته باشـد .خـودش گفتـه اسـت کـه اگـر
تنبلــی کنــی ،معلــوم اســت کــه دﯾگــر حوصــله ی درس خوانــدن
نداری و باﯾد بروی خانه ی بخت و بعد ھم البد تو دلش گفته که
»لبه ی تخت«؛ ھمان لبه ی لبه؛ چون »تختخـواب« ملـک طلـق
مردان است و جز مالفه عوض کردنش چيزی به زنھا نميماسـد.
ولش کن؛ از »خانه داری« که تجدﯾد نشده ام!
»داشتم از انشاءم مينوشتم که ھمچين تيـز و تنـد شـد
که ميترسم آقـای »دسـتغيب« کـه بـه ميرحـسين رای داده و از
اھالی عمامه داران ھم ھست ،دقمرگ شود؛ به درک!
»اما انشای »جمھوری اسالمی را تعرﯾف کنيد!«
»اول چرکنوﯾــسش را ميخــوانم ،اگــر خــوب از آب درآمــد،
پاکنوﯾسش ميکنم .او.کی.؟
»تــو چرکنــوﯾس نوشــته ام کــه» :جمھــوری اســالمی
کودتای جمعی مردھا عليه زنھا بود .چرا؟ معلوم اسـت .آن دوره
ھا ،زنھا کمی آزادی داشتند و ميتوانستند کار کنند ]بـا درصـدی
مزاحم[ ميتوانستند ھرجا دلشان خواست بروند ]با مزاحمتھـای
غيردولتی[ ميتوانستند درس بخوانند ]بدون خط کـشی دولتـی[
ميتوانــستند ھرچــه دلــشان خواســت بپوشــند ]بــا انگولکھــای
خيابانی غيردولتی[ مردھا نميتوانستند چند تا زن بگيرند ]قـانون
حکومتی[ بابا نميتوانست مـرا تـا ھجـده سـالم نـشده ،زورکـی
شوھر بدھد ]بـازھم قـانون دولتـی[ ...ﯾـک شـاھی ھـم بـود آن
زمانھای دور که حاال بھش ميگوﯾند »شاه وزوزک« که به زنھا ﯾاد
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داد آدمند و فقط ابژه ی سکس و کلفت و والده ی آقـا مـصطفی
نيستند که رﯾختند و قبرش را خراب کردند.
]ﯾادتــان ھــست اﯾــن صــادق خلخــالی دوم خــردادی را بــا
کلنگش؟[
»بعـــد مردھـــا و آخونـــدھا جمـــع شـــدند ،ﯾـــک عالمـــه
»روشنفکر و تحصيلکرده ی زن و مرد« ھـم کمکـشان کردنـد ،تـا
زنھا را بچپانند تو خانه ھا و تو آشپزخانه ھا؛ البته کلـی ھـم زن
کالغ سياه کمکشان کردند و برعليـه خودشـان تظـاھرات رفتنـد.
بعــد ھمــه ی اﯾنھــا جمــع شــد و ﯾــک »آقــا«ﯾــی آمــد و گفــت
»جمھوری اسالمی ،نه ﯾک کلمه کمتـر ،نـه ﯾـک کلمـه بيـشتر«
بعــد ھــم »حکومــت« اســالمی شــد و از ھمــان اول مردھــا راه
افتادند به توسری زدن به زنھا و روسری و  ...چادر اجباری و بعد
ھــم شــد مــساله ی حجــاب برتــر و شــل حجــاب و بــدحجاب؛ و
خيليھا شدند »فاحـشه« و کليھـا شـدند معتـاد و خيليھـا رفتنـد
دوبی به »چيز فروشی« ﯾک چيزھاﯾی ھم با تيـغ موکـت بـری و
باتوم و کتک و خـون تـو سـر و صـورت زنھـا و زنـدان و مـساله ی
شيرﯾنی بعد از عروسی اجباری و ھفتاد و دو تومان مھرﯾه و بعد
ھم چوبـه ی دار و ميـدان تيـر]چـون چرکنـوﯾس اسـت ،اﯾنطـوری
شده[ بعد ھم پرده ی وسط کالسھای درس دانشگاه و درھـای
مجزای ورودی و خروجی ،بعد ھم کلی خبرچين ،با نماز اجبـاری
و روزه ی اجباری و گرﯾه ی اجباری و مردن اجباری و...
»بعد ،سنگسار و مـدارس دخترانـه/پـسرانه و معلمھـای
پــسرانه/دخترانــه و خيابانھــای پــسرانه/دخترانــه و اتوبوســھای
زنانـــه/مردانـــه و بيمارســـتانھای زنانـــه/مردانـــه و رســـتورانھای
زنانـــه/مردانـــه و قبرســـتانھای زنانـــه/مردانـــه و عروســـيھای
زنانه/مردانه و ...
»بعد ھـم آن دانـش آمـوزی کـه غـش کـرده بـود و معلـم
مردش کمکش نکرد ]تا به جھنم نـرود خـاک برسـر![ تـا دختـرک
مرد .بعد آن آقای کارگردان که زنش آمد و تبليغ چند زنه بـودن را
کرد ]راستی اﯾن بابا ھم دوم خردادی بودھا![ بعد فيلمھـاﯾی در
وصف جمال حاج آقاھای چند زنـه و زنھـای بدجنـسی کـه چـون
خــراب شــده انــد ،حاضــر نيــستند صــيغه بازﯾھــای مردھاشــان را
تحمل کنند! بعـد ھـم اﯾـن فـيلم بـانوی اردﯾبھـشت]خـرداد[ بعـد
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]اﯾنجاش خيلی بـامزه اسـت[ سـيد ممـد خـاتمی و تائيـد حکـم
اعدام سلمان رشدی ٣١٠و ھمھمه ی ھمـه ی آنھـاﯾی کـه حـاال
دارند اعتـراف ميکننـد و روزنامـه ی نـشاط و شـبنامه ی »زن« و
مجله ی گردون و بالگردون حکومتی و بعـد کـارتن خوابھـای دوم
خردادی ]راستی کارتن خوابی از کی باب شد؟[ آھـان ،پـيش از
اﯾنھا ،جنگ و بچه ھا را به جای گوسفند رو مينھا فرستادن و به
بچه ھا تو جبھه ھا تجـاوز کـردن ]وای اﯾـن داشـت ﯾـادم ميرفـت
ھــا![ بعــد پولھــای ھاشــمی رفــسنجانی ٣١١و بعــد ھــم خيــل
فرارﯾھـــای دوران خـــاتمی کـــه ھمـــه شـــان شـــدند اســـتادان
دانــشگاھھای امرﯾکــای شــيطان بــزرگ جھــانخوار ،بعــد ھــم...
ھان ...آھان ...کنفرانس برلين و اکبر گنجی و محسن مخملبـاف
و کلی جـاﯾزه و مـاﯾزه و بعـد ھـم »بھـروز نـرو اﯾـران« و بعـد ھـم
داستان »تھران محشر است« من!
»بعد ھم ...چی ...تبدﯾل کلمه ی تبعيدی به »مھاجر« و
اصال شما اﯾن چيزھا را ﯾادتان ھست؟
»حاال نمره ی انشام چند ميشود؟! تارﯾخ چی؟
]شعار[»جمھوری اﯾرانـی« نخـست در شـعارھای مـردم
مطــرح شــد و فيلمــی نيــز از آن موجــود اســت .ســپس بحــث
بسياری در بين وبالگنوﯾسان در فضای اﯾنترنتی فارسی درگرفت
و مفاھيم و نگره ھاﯾی بر اﯾن شعار نوشته شـد .بـه طـور قطـع،
ھــدف از اﯾــن شــعار ،حــذف جمھــوری اســالمی و جــاﯾگزﯾنی
مفھومی نو تحت عنوان جمھوری اﯾرانی است کـه گفتـه شـده
جنبــه ی اثبــاتی و نظــام سياســی ای کــه امــروز مــردم اﯾــران
ميخواھند ،را بيان ميکند .امـا آﯾـا چنـين مـساله ای بـه سـادگی
امکــان پــذﯾر اســت؟ اکبــر گنجــی در مقالــه ای مينوﯾــسد:
»فروپاشی سرﯾع رژﯾم سلطانی ]کذا[ حـاکم بـر اﯾـران مـدعاﯾی
اﯾـــدئولوژﯾک ،شـــعور کـــاذب بـــه معنـــای مارکـــسی ]منظـــورش
 - 310كيھان چاپ تھران ١٦ ،اسفند  ١٣٦٧از قول سيد ممد خاتمی در رابطه با سلمان رشدی
نوﯾسنده ی كتاب آﯾات شيطانی نوشت» :باﯾد بر اساس حكم شرعی حضرت امام خمينی
]سلمان[ رشدی اعدام شود ،و ھيچ راھی برای گرﯾز وی از اجرای اﯾن حكم نيست!« به نقل از
نوشته ای به نام »پروژه ی کھنه ی دوم خرداد به نقل از کتاب »رنسانس وارونه« ی خودم!
 - 311در سال  ١٩٩٩يک نشريه اقتصادی چاپ آمريکا مدعی شد که ھاشمی رفسنجانی چھل
و ھشتمين ثروتمند جھان استhttp://www.mihan.net/62/mihan-62-18.htm.
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مارکسيستی است[ بيش نيـست .مـسأله ی مـا فروپاشـی و
انقــالب نيــست ،مــسأله ی مــا گــذار مــسالمت آميــز بــه نظــام
دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است«.
»اگرچــه در بحــث جمھــوری اﯾرانــی از حــذف ســرﯾع ﯾــا
زمانبندی مشخصی برای حذف جمھـوری اسـالمی سـخنی بـه
ميان نيامده ،اما آنچه اﯾنک تمام جنبش سبز بر آن بيشک متفق
القولند ،حذف جمھـوری اسـالمی از سـاختار حکـومتی اﯾـران و
اﯾجـاد »ﯾـک نظــام دموکراتيـک ملتــزم بـه آزادی و حقــوق بــشر«
است .نگارنده پيش بينی ميکنـد کـه اﯾـن حـذف ،زمـانی کـه رخ
دھد ،ھمانند حـذف نازﯾـسم و فاشيـسم از چھـره ی سياسـی
اروپــا خواھــد بــود و بھتــر کــه دﯾگــر حتــی آوردن نــام جمھــوری
اسالمی نيز مترادف با جرم ،مجازات بھمراه داشـته باشـد .اﯾـن
تندروی نيست ،عين واقعيت است .درغيـر اﯾـن صـورت چھـره ی
امروز عراق ﯾا افغانستان با بمب گذارﯾھای انتحاری ﯾـا سـازش از
سر ناچاری با اسالمگراھای افراطی در انتظار فردای آزادی اﯾران
٣١٢
نيز خواھد بود«...
جالب است ،نه؟!
دﯾگر اﯾن کـه »دوسـت وکيلـی کـه پرونـده ی چنـد تـن از
بازداشتيھای زندان کھرﯾزک را پيگيری ميکند ،ميگفت:
»دســتگاه قــضاﯾی دســت مــا را بــرای پيگيــری حقــوق
متھمان کامال بسته است و به سازمان پزشکی قانونی دسـتور
داده ،به افرادی که ادعا ميکنند در زندان مورد تجـاوز قـرار گرفتـه
اند ،تاﯾيدﯾه ی پزشکی قانونی ندھند و بدﯾن وسـيله ،اجـازه ی
مــستند ســازی بــرای طــرح دعــوی در محــاکم قــضاﯾی از مــتھم
سـلب ميـشود و بـدون اﯾـن مـدارک پزشـکی ،مـتھم ﯾـا متھمـه
نميتواند در دادگاه ادعای خود را ثابت کند و چـون در زنـدان ،بجـز
متجاوزان ،شھود دﯾگری در محل ارتکاب جرم وجود نداشـته انـد،
عمـال نميتـوان از شـاھد  -آن ھـم چھـار مـرد عاقـل و بـالغ  -در
اثبات ادعا اسـتفاده کـرد .اﯾـن وکيـل شـرﯾف کـه خـودش بـدليل
برعھده گرفتن وکالت آسيب دﯾدگان کھرﯾزک و اوﯾن ،تحت فشار
اســـت ،از ھمـــه ی مـــردم و بخـــصوص نخبگـــان و روشـــنفکران
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خواست تا با پيگيری و افشای مستمر اﯾن وقـاﯾع ،اجـازه ندھنـد
حقوق عزﯾزان آسيب دﯾده در زندانھای حکومت اسالمی پاﯾمـال
شود ٣١٣«.چه خيالی ،چه خيال خامی...

بيــست و دوم امــرداد مــاه  ١٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مــيالدی
]روز شصتم[
»ﯾادتان ھست ،خامنه ای در آن نماز جمعه ی معروف در
 ٢٩خــرداد گفــت کــه »جمھــوری اســالمی اھــل خيانــت در آرای
مردم نيست؟« ولی االن نه تنھا ثابت شده کـه اھـل خيانـت بـه
آرای مردم است ،بلکه به ناموس مردم ھم خيانـت ميکنـد؛ زن و
٣١٤
مرد ھم براﯾش فرقی ندارد«.
حسين کروبی پسر مھدی کروبـی ھـم گفتـه اسـت کـه
سعيد مرتضوی به دنبال پيدا کردن اسـم خبرنگـارانی اسـت کـه
٣١٥
خبر تجاوز به پسران و دختران را منتشر کرده اند.
اﯾن طنز ھم از آن طنزھـای گزنـده اسـت کـه» :بنـده بـه
شما عرض ميکنم ،حفـظ ارزشـھای اﯾـن نظـام ،حفـظ ارزشـھای
انقالب اسالمی و امام راحل ،تنھا از طرﯾق تجـاوز ممکـن اسـت.
از بھمن ماه سال  ٥٧اﯾنگونه بوده است و اکنون ھـم بـه حـول و
قوه ی الھی بر ھمين منوال ادامـه دارد .بنـده از برخـی نخبگـان
کــشور تعجــب ميکــنم ،چــرا اﯾنطــور ســياه نمــائی ميکنيــد ،اﯾــن
مسائل را به اﯾن نحـو بـازگو ميکنيـد ،مـا مـسئوليم ،امـروز ھمـه
مسئولند ،نگذارند دشمنان اسـالم اﯾـن چيزھـا را بفھمنـد .بنـده
خود شخصا در چند مورد صحنه را دﯾدم ،تجـاوزات بـسيار خـوبی
انجام شد ،پيشرفتھائی بود ،کاستيھائی ھم مشاھده شد کـه
انشاءﷲ بـه زودی برطـرف ميـشود؛ اﯾـن رونـد از ابتـدای انقـالب
ادامه دارد و مـا بـا ھمـين حرکتھـا مـشتھای محکمـی بـر دھـان
دشــمنان داخلــی و خــارجی زده اﯾــم .بنــده مخــالف افــشاء
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تجــاوزات ھــستم و بــا جــدﯾت بــا اﯾــن بــدعتھا مقابلــه خــواھم
٣١٦
کرد«...
ﯾک چيز بامزه ی دﯾگر اﯾن که آخونـد مـصباح ﯾـزدی گفتـه
است که اطاعت از احمدی نژاد ،اطاعت از خداست .در واقع اﯾن
سوسمارالدوله فتوا صادر کرده است ،مرتيکه ی الدنگ!
بيــست و چھــارم امــرداد ١۵/١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روز شــصت و
دوم[
از پرﯾروز تا ھمين االن که ساعت چھار بعد از ظھر شـنبه
است ،اﯾنترنت نداشتم و دو روز از خبرھا عقب ماندم .در اﯾـن دو
روز دلم مثل سير و سرکه ميجوشـيد .بـا اﯾـن ھمـه در اﯾـن آخـر
ھفته ای کوشش ميکنم خبرھا را جمـع آوری کـنم کـه چيـزی از
دست نداده باشم.
خبــر اول اﯾــن کــه رئــيس قــوه ی قــضاﯾيه ھمــين دو روزه
عــوض شــده و دﯾگــر شــاھرودی نيــست و »در حاليکــه مراســم
معارفه ی صادق الرﯾجانی که قرار بود امروز شنبه برگـزار شـود،
لغو شد ،برخی منابع از شرطھاﯾی خبر میدھنـد کـه الرﯾجـانی
برای شروع به کار خوﯾش قرار داده است .برخـی منـابع قـضاﯾی
گفته اند که صادق الرﯾجانی شروع به کار خـود را بـه اتمـام کـار
دادگاه متھمان بـه اصـطالح »انقـالب مخملـی« در دوره ی آقـای
شاھرودی منوط کرده و گفته است که اگـر قـرار باشـد در زمـان
٣١٧
مسئوليت او دادگاه ادامه ﯾابد ،متھمان را آزاد خواھد کرد«...
اﯾن که اﯾن وسط ،چرا اﯾن بابـا را عـوض کـرده انـد ،ھنـوز
معلوم نيست .ببينيم اخبار چه ميگوﯾند؟!
مھدی کروبـی پـس از آن نامـه ی معـروفش در رابطـه بـا
تجاوز به زنان و جوانان در زندانھای حکومت اسالمی ،مورد بغض
و کينه ی خيلی از حاکمان اسالمی قـرار گرفتـه اسـت .در نمـاز
جمعه ی دﯾروز کليھا بـه او فخاشـی و بـی احترامـی کـرده انـد.
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حاال کروبی پاسخی نوشته که برای درک وضعيت اﯾن روزھـا بـد
نيست:
»سـحام نيـوز :مھـدی کروبـی بـا ابـراز تاسـف از حمـالت
شدﯾد و توھين آميز تعدادی از ائمه ی جمعه به اﯾشان ،ھـشدار
داد که به زودی و در فرصتی مناسـب پاسـخ اﯾـن دﯾنفروشـان را
خواھد داد ...دبير کل حزب اعتمـاد ملـی بـا ابـراز تاسـف از ابـراز
نظرھای وھن آلود به خبرنگـار مـا گفـت» :متاسـفانه عـده ای از
ائمه ی جمعه با سوء استفاده از جاﯾگاه مقـدس نمـاز جمعـه بـا
ﯾک مشت تھمت ،افترا و دروغ به دﯾنفروشی پرداختـه و نـسبت
به اﯾن ساحت مقدس اھانت نموده اند«.
»کروبی در ادامه گفت» :بنده نامه ای را از سر دلسوزی
و احساس وظيفه نوشتم که عده ای آن را به باد انتقاد گرفتند و
عده ای ھم از آن استقبال کردند ،اما اﯾن مسئله نباﯾد بھانـه ای
شود برای تخرﯾب ،تھمت و ناسزا ...بنده ھـم از منتقـدﯾن و ھـم
از موافقين استقبال کردم ،اما نميتوانم در مقابل توھين کنندگان
و دﯾنفروشان سکوت کنم و حتماً به زودی پاسـخ آنھـا را خـواھم
٣١٨
داد«.
در رابطــه بــا فيــل ھــوا کردنھــای اﯾــن روزھــای »حافظــان
نظام« ،مطلبی پيدا کرده ام که بخشھاﯾی از آن را اﯾنجا ميآورم:
»گنجی اﯾن مطلب را برای اﯾجاد تشبيھی بيان کننده ی
نظر خود در مورد شرکت »غرﯾبه ھا« در اعتصاب غذای نيوﯾـورک
آورده و بدﯾنـــسان تـــصميم آگاھانـــه ی خـــود بـــه »خـــودی و
غيرخــودی« کــردن حاضــر شــدگان در نيوﯾــورک ،امــا تظــاھر بــه
»دعوت عام برای عمل مشترک« را در اﯾن پاراگراف کامال ً آشکار
کـرده اســت و در واقــع ھمــان فرمـان آقــای مھنــدس موســوی را
تکرار کرده است که »سبزھا صفوف خود را جـدا کننـد!« مـا ﯾـک
حزبيم و شما حزبی دﯾگر؛ کبوتر با کبوتر ،باز با باز...
»در اﯾـــن تـــشبيه» ،ســـبزھا« ]کـــه گوﯾـــا نماﯾنـــدگی
اختــصاصی تظاھرکننــدگان داخــل کــشور را دارنــد[ ﯾــک »نھــاد
سياسی« ھمچون ﯾکی از احزاب آمرﯾکـا ھـستند ،بـا مفروضـی
معين ]جمھوری اسالمی اصالح پذﯾر و دموکرات شـونده اسـت[
318

/http://www.etemademelli.ir/published/0/00/67/6797 -

٢٨٨

ھدفی معين ]دموکراتيزه کردن تـدرﯾجی جمھـوری اسـالمی[ بـا
شعارھای معين ،ﯾک ﯾاحسين تا ميرحسين؛ رأی مـن چـه شـد؛
زندانيان سياسی را ،که به گفتـه ی آقـای گنجـی و پوسـترھای
اعتــصاب غــذا ،آقــای حجارﯾــان نمادشــان ھــستند ،آزاد کنيــد ،و
خامنه ای و احمدی نژاد عليـه بـشرﯾت جناﯾـت کـرده انـد ،و نيـز
پرچمی معين ]پرچم سـبزی کـه آقـای موسـوی آن را نـشانه ی
خاندان عترت و عصمت خواندند[ و رھبری معين ]که ھمان آقای
موسوی باشد![...
»مــن ﯾقــين دارم کــه اگــر آقــای گنجــی زودتــر مقالــه ی
ششم را نوشـته و داسـتان »مـا« و »آنھـا« را بـه اﯾـن روشـنی
توضيح داده بود ،ھمان چند نفری ھـم کـه در نيوﯾـورک گـرد ھـم
آمدند ،ميفھميدند که جاﯾشان آنجا نيست .در مـورد اﯾـن »عمـل
از سر بيخبری« نشانه ھائی وجود دارد .مثال ً مگر خانم گوگـوش
کــه حــضورش را در بــوق کردنــد و بــه عــالم و آدم خبــر دادنــد ،در
سخنان خود در آن جمع به ارادت خـود نـسبت بـه پـرچم شـير و
خورشيد نشان اشاره نکرد؟ آﯾا اگر او ميدانست که از نظـر آقـای
گنجــی پــرچم شــير و خورشــيد فقــط مــال ســلطنت طلبھــا و
مجاھــدﯾن اســت و آوردن آن بــه آن مجلــس ،حکــم حــضور ﯾــک
جمھورﯾخواه در مجلس دموکراتھا را دارد ،ميتوانست در سـخنان
خود آنگونه از پرچم سخن بگوﯾد؟ و نيز اگـر او »شـاه مـاھی آواز
اﯾران« نبود ،آقای گنجی بالفاصـله از پلـيس نميخواسـت تـا اﯾـن
»عامل نفوذی« را از صفوف اعتصابيون خارج کند؟ ]من البته اﯾـن
صفت احتمالی »بيخبری« را شامل »ھنرمندان« فرصـت طلبـی
که تکليفشان روشن اسـت و حاضـرند ـ اگـر الزم شـود ـ ھمـين
پرچم را وسيله ی لودگيشان بر روی صحنه ی حتی دوبی کنند،
نميـدانم![ ...آنھــا بيــشتر و بھتــر از جوانــان بــی پيراﯾــه و معــصوم
ميداننــد کــه نباﯾــد شــاخه ای ]حکومــت اســالمی[ را کــه بــر آن
نشسته اند ،ببرند ،پس ھمه ی ترفندھا را بکار ميبرنـد تـا شـما
]جوانان[ را فارغ از اندﯾشه ی سکوالرﯾستی ،به زﯾـر چـادر سـبز

٢٨٩

خود برده ،رنگتان کنند .من ﯾکی اما از سن و سـال رنـگ شـدنم
٣١٩
گذشته است«.
ببينيد؛ پس فقط من نيستم که حقه ھای اکبر گنجی را
ميــشناسم .خيليھــای دﯾگــر ھــم از اﯾــن »عنترناسيوناليــستھای
اسالمی« و پان اسالميسھا »شيکار« ھستند که تو روز روشـن
ماھيت ضد اﯾرانيشان را نشان ميدھنـد .دﯾگـر اﯾـن کـه »شـنيده
شده ﯾکی از روحانيون زندانی ،پس از آزادی بـا ارسـال نامـه ای
به رھبر نظام ،فجاﯾع روی داده در بازداشتگاه را به طور تفـصيلی
برای وی شرح داده است .اﯾن روحانی جانباز و معلم اخالق کـه
بــرادر ﯾکــی از شــھدای سرشــناس دوران انقــالب و جنــگ نيــز
ھست ]خاک بر سرتان[ در روز ھفـتم تيـر و در نزدﯾکـی مـسجد
قبا پس از آنکه به رفتار ھتاکانه و ضرب و شتم چند خانم توسـط
لباس شخصيھا اعتـراض مـیکنـد ،بـا خـشونت و ضـرب و شـتم
توسط لباس شخصیھا دسـتگير و بـه مکـان نـامعلومی منتقـل
ميشود.
»وی کــه بعــد از حــدود ده روز آزاد شــده اســت ،در اﯾــن
مدت تحت شکنجه ھای فجيع و آزار و اذﯾتھای جسمی تکان
دھنــده ای بــوده کــه شــرح کامــل مــاوقع را در نامــه ای بــا ذکــر
جزئيات برای رھبری فرستاده و در اﯾن نامه ،داستان اھانتھـا و
برخوردھای وحشيانه و ناسزاھای رکيک و وضعيت بازداشتگاه را
به تفصيل به اطالع آقای خامنه ای رسانده است.
»اﯾن روحانی منتقد در نامه به رھبر خاطرنشان کرده که
در زمان آزادی نيز او را به صورت نيمه عرﯾان و تنھـا بـا لبـاس زﯾـر
پــاﯾين تنــه در خيابــان رھــا کــرده انــد .او ھمچنــين شــرحی از
رفتارھای شرم آور مأموران جمھوری اسالمی را برای رھبر نظام
٣٢٠
فرســتاده کــه ذکــر جزئيــات آن بــه دالﯾلــی مقــدور نيــست«.
بيچاره پيرمرد ،ترتيبش را داده اند ،بعد ھم کـون لخـت تـو بيابـان
ولش کرده اند!
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مھــــشيد اميرشــــاھی نوشــــته ای دارد کــــه جــــاﯾش
ھمينجاســت؛ در رابطــه بــا »کــاروان اکبــر« اســت» :مــن گــاه از
خودم ميپرسم چگونه ميشود مردمی کـه درسـی خوانـده انـد و
انتظار ميرود ھرّ را از برّ تشخيص دھند ،دنبال آدمی کم ماﯾـه بـه
راه ميافتند و نه فقط بـر خطاھـاﯾش چـشم ميپوشـند ،کـه بـه او
ميدان جوالن ھم ميدھنـد؟ مثـال خمينـی را نميـزنم ،چـون ھـم
زﯾاده روشـن اسـت و ھـم تکـرار مـصائبش زﯾـاده دردنـاک .مثـال
کوچکتری را نقـل ميکـنم :وقتـی جـالل آل احمـد ،آخونـد زاده ی
طالقانی از ده به شھر آمد و عرقخور شد ،عده ای اﯾن مطلب را
به حساب آزادگی و شعور اجتماعی اش گذاشتند .کـسی ھـم
به روی خودش نيـاورد کـه پـدر مالﯾـش اﯾـن حـضرت را بـه عـراق
عــرب فرســتاد تــا منبرنــشين شــود ،امــا حــضرتش از نيمــه راه
برگشت و دﯾد توده ای بازی در تھران سھلتر از عربی ﯾاد گـرفتن
در نجف است.
»ھنگامی که ميان چند صاحب فکر سياسی در زمـره ی
انـــشعابيون ُبـــر خـــورد ،گروھـــی اﯾـــن موضـــوع را بـــه حـــساب
آزادﯾخواھی و شعور سياسی اش گذاشتند .کسی ھم متعرض
اﯾن نکته نشد که حزب توده ،گرچه شھرتکی برای او بـه عنـوان
قلمزن دست و پا کرده بود ،ولی متفکر سياسی نميـشناختش،
وگرنه او ھم آماج دشنامھاﯾی ميشد که نثار خليل ملکی و انـور
خامه ای شد .در نتيجه جمعی که در ميانشان درس خوانده کم
نبود ،آل احمد را به عنوان مخالف رژﯾم ]پيـشين[ جلـو انداختنـد،
باد در آستينش کردنـد ،در محافـل دانـشگاھی زبـانش شـدند و
پشتش سينه زدند .حتی رجوع اﯾن مرد به اصـل آخونـدی اش و
ﯾــا کــج فھميھــای بــارزش از مــسائل سياســی ســبب نــشد کــه
»سينه زنان« در بـاره ی نـسبت شـعوری کـه بـه او داده بودنـد،
تجدﯾد نظری کنند .حتی کمتر کـسی بـه عيـوب نوشـته ھـاﯾش
پرداخت ﯾا به غلطھای ترجمه اش .اوضاع بر ھمين منوال بـود تـا
انقالب...از بخت بد تارﯾخ مکرر شده است و گوﯾا حاال نوبت اکبـر
گنجی اسـت کـه پـس از سـالھا خـدمت صـادقانه بـه جمھـوری
اسالمی ،چند سالی است مخالف خوان شـده اسـت و جلـودار
سينه زنان حرفه ای که گنده اش ميکننـد و ھندوانـه زﯾـر بغلـش
ميگذارند .منصفانه در اﯾنجا باﯾد اضافه کنم ،گرچه ندانستن زبـان
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و کمی دانـش از وجـوه مـشترک اکبـر گنجـی و جـالل آل احمـد
است ،مقاﯾسه ی اﯾن دو ،شأنی به اولی ميدھد که سزاوارش
نيست .مـن در اﯾـن نوشـته طبعـاً قـصد انتقـاد از اکبـر گنجـی را
ندارم که روزنامه نگاری است با تحـصيالت نـاچيز و مـوقعيتش را
مدﯾون مصيبت دﯾدگی و اعتصاب غذا و البته تبليغاتی اسـت کـه
در ھمه جا براﯾش انجام گرفته است .شبھه ای ھم در باب توان
تحليلگری او ندارم ،تا جاﯾی برای گله باقی باشد .انتقـاد مـن در
اﯾنجا متوجه ی کسانی است که سبب شده اند گنجـی را ﯾـابو
چنان بردارد که از تعيين نوع پرچم تا تعرﯾف جناﯾت عليه بـشرﯾت
را ﯾک تنه بر عھده بگيرد ،بی آنکه اطالع تارﯾخی در باره ی اولی
داشته باشد ،ﯾا سواد حقوقی در مورد آخری.
»اﯾراد به کـسانی وارد اسـت کـه از او نمـاد مخالفـت بـا
رژﯾمی را ساخته اند که در واقع نميخواھد عوضش کند ،بـه ذات
اسالميش دلبسته است ،خمينـی اش را قبـول دارد و ادعـاﯾش
»ساختن دمکراسـی اسـت از پـائين« ]بـدون در دسـت داشـتن
دولــت[ شــکاﯾت مــن از دانــشگاھيان و روشــنفکران سياســی
ساکن امرﯾکاست ،که متـرجم و بازارﯾـاب و مـدﯾر روابـط عمـومی
اش شده اند و حرفش را به اﯾرانی و فرنگی ميقبوالنند.
»اکبــر گنجــی اخيــراً دســت بــه نامــه نگــاری بــا صــاحب
منصبان جھانی گذاشته است؛ با سـرعتی کـه ميتوانـد ماﯾـه ی
رشک رقعه نوﯾسان حرفه ای مسجد شاه باشد! من به دو نامه
ی اخيــرش اشــاره ميکــنم :ﯾکــی خطــاب بــه کميــسارﯾای عــالی
حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد ]بـا امـضاھای اﯾرانـی[ دﯾگـری
خطاب به دبيرکل اﯾن سازمان ]با امضاھای فرنگی[
»در نامــه ی اول ﯾــک ادعــای محــوری وجــود دارد» :امــضا
کننــدگان  ...کارنامــه ی زمامــداران سياســی اﯾــران را مــصداق
روشن جناﯾت عليه بشرﯾت« ميدانند؛ و دوم تقاضا]ﯾی مبنی بـر
اﯾن که[ به احمدی نژاد اجازه ی ورود به مجمع عمومی سازمان
ملل داده نـشود ،و »شـورا]ی امنيـت[ پرونـده ی سـران رژﯾـم را
بعنوان »جناﯾت عليه بشرﯾت«  ...به دادگاه بين المللـی کيفـری
ارسال نماﯾد .مشکالت کار روشن اسـت؛ آنچـه روشـن نيـست،
اﯾن است که چگونه اﯾن مـشکالت از دﯾـد امـضا کننـدگان پنھـان
مانـده اسـت؟! اول اﯾنکـه جناﯾـات حکومـت اسـالمی بـر تعـارﯾف
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موجود و معمول از »جناﯾت عليـه بـشرﯾت« بـه آسـانی منطبـق
نيست .احتماال ً تنھا جناﯾات رژﯾم که با اﯾن اتھام ميتواند محکمـه
پــسند باشــد ،آزار مــستمر بھائيــان اســت و کــشتار زنــدانيان
سياسی در سال شصت و ھفت ،که ھـم جمعـی اسـت و ھـم
به طور سيـستماتيک و بـه دالﯾـل مـذھبی ﯾـا اﯾـدئولوژﯾک انجـام
گرفته است .اما البد نامه نگار خوش ندارد به آنھا بپـردازد ،چـون
ھر دو به زمان خمينی و دستورات خمينـی برميگـردد! در ضـمن
اصــرار بــه اﯾنکــه بــا برچــسب »جناﯾــت عليــه بــشرﯾت« بــه چنــد
سردمدار جمھوری اسالمی حمله شـود ،ھـم ظـاھراً بـرای اﯾـن
است که عنوان ،پر طمطراق است و دھن پرکن ،وگرنـه جناﯾـات
دﯾگــر رژﯾــم ھــم در حــد دعــوای مــوجر و مــستأجر ﯾــا اختالفــات
خـانوادگی قلمـداد نميـشود؛ ھـم چـشمگير اسـت و ھـم قابـل
تعقيب ،ولی بسياری مثـل آقـای گنجـی اﯾـن عبـارت را بـه نيـت
تأثيرگذاری به کار ميبرند و چنان نابجا ]مثل نامه ی مـورد بحـث[
که اصل قضيه در معرض لوث شدن قرار ميگيرد.
»دﯾگــر اﯾنکــه راه نــدادن ﯾــک رئــيس دولــت بــه ســازمانی
جھــانی کــه کــشورش در آن عــضوﯾت دارد ،و بــه رســميت ھــم
شــناخته شــده اســت ،چــه مفھــومی دارد؟ مگــر ســازمان ملــل
»دﯾسکوتک« ﯾا کلوب گلف است که به تصميم دبيرکل ،ھـرکس
را خواستند راه بدھند و ھرکس را نخواستند ،نـه؟ راه نـدادن بـه
احمــدی نــژاد مــستلزم اﯾــن اســت کــه اﯾــران را از عــضوﯾت در
سازمان ملل خلع کنند .اﯾن کار نه فقط آسان نيست ،فاﯾـده اش
ھم نامعلوم است .گيرﯾم چنين کاری انجـام شـود] ،آﯾـا[ کمکـی
ھم به مردم اﯾران ميکند؟
»تقاضای احاله ی پرونده به دادگاه بين المللـی کيفـری،
ظــاھراً از محکوميــت عمرالبــشير الھــام گرفتــه شــده اســت کــه
متأخرتر از آن است که نياز به توضيح مفصل داشته باشـد؛ فقـط
به اختصار ﯾادآوری ميکنم که حتی در مورد سودان ،کـه وزنـه ای
به سنگينی اﯾران نيـست ،داسـتان اعـالم جـرم ھـم در ابتـدا در
محافــل حقــوقی بــين المللــی واکنــشھاﯾی را برانگيخــت ،و ھــم
درنھاﯾت گرچه جنجال به پا کرد ،ولی نتيجه ای نداد.
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»در جـــاﯾی از اﯾـــن نامـــه آمـــده اســـت :از جھانيـــان و
سازمانھای بين المللی ميخواھيم کـه از حقـوق انـسانی مـردم
اﯾران دفاع کنند!«
»مقــصود از اﯾــن دفــاع چيــست؟ ميتــوان از جھانيــان و
ســازمانھای بــين المللــی خواســت از مبــارزه ی مــردم اﯾــران
پشتيبانی کنند ،ولی دفاع از حقوق آنھا ﯾعنی چـه؟ اگـر مقـصود
احقاق حق است ،اﯾن امر فقط بر عھده ی خـود اﯾرانيـان اسـت.
اگـر مـا مـدعی ھـستيم کـه صـاحب حـق حـاکمتيم ،ميباﯾـست
مسئوليتی را نيز که با اﯾن حق ھمراه اسـت ،بپـذﯾرﯾم .غـرض از
اﯾن حرفھا ظاھراً دخالت نيروی نظامی از خارج ھم نيست؛ چون
امضاء کنندگان نامه در ابتدای متن سنگشان را واکنده اند که بـا
حمله ی نظامی مخالفند ،پس البد طالب قيمومتنـد ،منتھـا اﯾـن
بار به دنبال قيم فرنگی ميگردند ،تا شيکتر از خامنه ای باشد!
»اﯾن طور به نظر ميرسد که انگيـزه ی نگـارش نامـه اﯾـن
توّھم است که مشکل وجود نظام اسالمی را ميتوان بـا تظلّـم و
در دادگاه حل کرد .خيلـی صـرﯾح باﯾـد تـذکر داد کـه خيـر ،چنـين
چيزی ممکن نيست .اﯾران نيـاز بـه تغييـر نظـام سياسـی دارد و
تغيير نظام سياسی ھر کشور کار مردم آن است ،نه کار دادگـاه
و محکمه .بروﯾم سـر نامـه ی دوم تـا خواننـدگان تـصور نکننـد آن
نوع ساده لوحی که اسباب دلمـشغولی مـن اسـت ،در انحـصار
اﯾرانيان است .در اﯾنجا عده ای از صاحب نامان جھانی بـر مـتن
پيشنھادی گنجی صحه گذاشته انـد ،ولـی دقتـشان در خوانـدن
متن بيش از گروه اول نبوده است .امضاء کنندگان اﯾن نامـه ،کـه
خطاب به دبير کل سازمان ملل متحد است ،خواسـتار »تـشکيل
ﯾک کميته ی حقيقت ﯾاب به منظور بررسـی فراﯾنـد رأی گيـری،
شمارش آرا و اعالم نتاﯾج موارد تقلب و دستکاری در آراء مـردم«
شده اند؛ ولی چند خواست بالفاصله شـان اﯾنھاسـت» :اعمـال
فـشار بـه دولـت اﯾـران جھـت ابطـال انتخابـات تقلبـی] ...اعمـال
فشار به دولت[ برای برگزاری انتخابـات آزاد] ...اعمـال فـشار بـه
دولت برای[ به رسميت شناختن حق مـردم...در اعتـراض ...بـه
نتـاﯾج انتخابــات اخيـر ...بــه رسـميت نــشناختن دولـت کودتــاﯾی
احمدی نژاد«...
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»در اﯾنجــا باﯾــد پرســيد پــس علــت وجــودی کميتــه ی
حقيقت ﯾاب چيست؟ چون متقاضيان کميته با خواستھای بعدی
نشان ميدھند که کـل حقيقـت را خـود در چنگـال دارنـد ،از حـاال
تصميم گرفته اند که اﯾن کميته به چـه »حقـاﯾقی« باﯾـد برسـد،
بنابراﯾن بھتر است خودشان بيواسطه اقدام کنند!
»به عالوه اﯾن »فشار«ی کـه ميگوﯾنـد باﯾـد بـر رژﯾـم وارد
شود ،از چه طرﯾقی است؟ جنـگ نيـست ،تحـرﯾم ھـم نيـست،
بسيار خـوب] ،پـس[ چيـست؟ خامنـه ای را بخواباننـد و فلکـش
کنند؟ ﯾا احمدی نژاد را وادارند صد بار بنوﯾسد»:غلـط کـردم«؟ در
ابتدای مقالـه گفـتم مـشکل اصـلی اﯾـن نيـست کـه چـرا چنـين
مطالب سستی از طرف اکبر گنجی منتشر شده اسـت .از اﯾـن
قبيل نوشـته ھـا مـاھی چنـد عـدد از سـوی گروھھـای مختلـف
اﯾرانی پخش ميشود و محل اعتنا ھم نيست .آنچه در اﯾن مـورد
مھم است ،اﯾن است که چگونه مردمی که از آنھا توقـع دقّـت و
اطالع ميرود ،ناگھان زﯾر چنين متونی را ،گـوﯾی نخوانـده ،امـضاء
ميکنند .نکته ی قابل تأمل فقط ھمين است ،چون نه تنھا اصـوال ً
اﯾـن امــر منطقـی بـه نظــر نميرســد] ،کـه[ ماﯾــه ی نگرانــی نيــز
ھست ،چون ردی از ھمان نوع عوامگراﯾی را بر خـود دارد کـه در
انقالب پنجاه و ھفت از روشنفکران مملکت دﯾدﯾم و ثمـره اش را
چشيدﯾم ٣٢١«.دست مرﯾزاد اﯾران بانوی فرھيخته!
رندی از آن دسته علمای اسالمی  -که ﯾا ترسيده انـد و
زبان در کام کشيده اند و ﯾا ھمکار جنياتکاران اسالمی انـد و بـاز
اللمونی گرفته اند  -پرسيده اسـت کـه» :آقاﯾـان علمـا مگـر بـه
فتوای شما ﯾـک دروغ ،روزه را باطـل نميکنـد و ﯾـک بـاد ،وضـو را؛
حاال چرا اﯾن ھمه جناﯾـت و تجـاوز ﯾـک رھبـری را باطـل نميکنـد؛
اﯾــن چــه اســالمی اســت کــه بــرای ابوغرﯾــب کــه مــسبب آن
آمرﯾکاﯾيــان بودنــد ،فرﯾادتــان گــوش فلــک را کــر کــرد ،ولــی بــرای
تجاوازات و جناﯾات کھرﯾزک که مجرﯾانش مـاموران والﯾـت مطلقـه
ی فقيه بودند ]ھستند[ در محاق خاموشی فرو رفته اﯾد و فرﯾاد
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انـسانيت و دﯾـن تنھـا از حلقـوم شـيخ شـجاع مھـدی کروبـی
برميآﯾد؟ آﯾت ﷲ ھـا کجاﯾنـد کـه دفـاع از اسـالم را شـانه ھـای
تنھای ﯾک شيخ باﯾد تحمل کند؟ چه شده است که سالھاسـت
به نام دﯾن آدم ميکشند ،شکنجه ميکنند ،زنـدان مياندازنـد ،بـی
آبرو ميکنند ،رﯾا و دروغ و تملق را رواج ميدھند و شـما سـاکتيد؟
چــرا وقتــی ﯾــک دختــر محجبــه را در فرانــسه بــه دانــشگاه راه
نميدھند ،بيانه ميدھيد ،ولـی زنـان لخـت را بـه نمـاز جماعـت وا
ميدارند ،سکوت مرگبارتان وجـدان انـسانيت را آزار ميدھـد؟ اﯾـن
چه دﯾنی است کـه در آن امـام جمعـه بـا زنـان مـردم ميخوابـد و
شما ساکتيد؟ اﯾن چه دﯾنـی اسـت کـه خانـه ی عفـاف در کـرج
درست ميکنند که خودشان با زنان بخوابند و شما ساکتيد؟ اﯾـن
چه دﯾنی است که مردم را به جرم ھمجنس بازی و زنا اعـدام و
سنگسار ميکنند و بعد خود مجرﯾان ،ھم زنا ميکنند و ھـم لـواط،
آن ھم با نھاﯾت وحشيگری و شناعت ٣٢٢«...ھمـه چيـز را گفـت
اﯾن بنی بشر...
بيست و پنجم امرداد  ١۶ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شصت و
سوم[
دﯾگر اﯾن که »بر اسـاس گـزارشھـای رسـيده بـه »مـوج
سبز آزادی« سه زندانی که در زمان بازدﯾد نماﯾندگان مجلـس از
زندان اوﯾن ،از شکنجه ی بازداشت شدگان پرده برداشته بودند،
از بند عمومی به جای نـامعلومی منتقـل شـده انـد ...اﯾـن سـه
زندانی به نامھای عباس بيگدلی ،رضا رستگار و مجيـد مقيمـی
که در زمان حضور آقای بروجردی و دﯾگر نماﯾندگان ،آثـار شـکنجه
بر روی بدن خود را به آنھا نشان داده بودند ،پس از آن روز از بنـد
عمومی خارج شده اند و تا به حال خبری از محل نگھـداری آنھـا
٣٢٣
به دست نيامده است«.
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اﯾـــن داســـتان اعترافگيرﯾھـــای درون جنـــاحی حکومـــت
اسالمی واقعا دارد ابعاد تراژﯾکی به خود ميگيرد» :خانواده ھـای
زنـدانيان سياسـی بـا انتـشار بيانيـه ای فــاش سـاختند کـه بــه
دسـتگيری و آزار و اذﯾــتھــای دﯾگــری تھدﯾـد مــیشــوند .آنھــا از
»اجبـار زنـدانيان بـه اسـتعمال داروھـاﯾی کـه اثـرات جـسمی و
٣٢٤
روانی فراوان دارد« ابراز نگرانی کرده اند«.
ميرحــسين موســوی ھــم حــاال پــس از دو مــاه و انــدی
»فاش« کرده که از ھمان روز انتخابات ميدانسته کـه دارد تقلـب
ميشود و دﯾده است و به »مقامات« ھم خبر داده است و از اﯾن
٣٢٥
حرفھا.
تـازه »رئـيس اداره ی سياسـی سـپاه پاسـداران انقــالب
اســالمی گفــت» :حــوادث پــس از انتخابــات ،چھــره ی نظــام
اسالمی را مخدوش کرده و تنھا راه جبران اﯾن خسارت خـاموش
کردن کامل آتش فتنه است«.
به گزارش گروه سياسی آفتاب ،سردار جـوانی صـبح روز
پنجــشنبه در ھمــاﯾش روحــانيون ســازمان عقيــدتی/سياســی
وزارت دفــاع و پــشتيبانی نيروھــای مــسلح ،طــی ســخنانی بــا
موضوع »تحليلی بر مسائل جاری کشور در حوزه ی سياسـی«
گفت» :انتخابات دوره ی دھم رﯾاست جمھوری ،شراﯾط جدﯾـدی
را بر فضای سياسی کشور حاکم ساخته ،به گونه ای کـه بـرای
فھم بسياری از اتفاقات پيش رو ،چه در حوزه ی مسائل داخلـی
و چــه در حــوزه ی مــسائل منطقــه ای و بــين المللــی ،نيازمنــد
شــناخت درســتی از شــراﯾط جدﯾــد ھــستيم… وضــعيت پــس از
انتخابات به تعبير مقام معظم رھبری »فتنه ی عميقـی« بـود...
به حمدﷲ با ھوشياری نھادھای انتظامی و امنيتـی و دراﯾـت و
قاطعيت معظم له ،شعله ھای آن فروکش کرد ،اما بن اﯾن آتـش
ھنوز خاموش نشده و ميتواند در شراﯾط دﯾگری دوباره برافروخته
شود؛ لذا باﯾد جلوگيری و در دفع آن ھوشيار باشيم...
»در بحــث انتخابــات اخيــر دو نگــاه وجــود دارد؛ براســاس
نگرش نخست در اﯾن انتخابات برخی نامزدھا بـداخالقی کـرده و
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ھواداران نامزدھا نيـز افراطيگـری نمودنـد ،پـس از انتخابـات نيـز
شتابزدگيھاﯾی در ميان نامزدھا به وجود آمد و بـه ھرحـال قـضيه
ای پيش آمد که باﯾد از آن عبور کرد .اما نگرش دوم معتقد است
کــه اساســا دشــمن ،بــرای انتخابــات دھمــين دوره ی رﯾاســت
جمھــوری از مــدتھــا پــيش برنامــه رﯾــزی کــرده و آن را بــستری
مناسب برای براندازی و تغيير نظام در نظر گرفته است؛ مـا نيـز
براساس شواھد و قراﯾن به اﯾن نوع دﯾدگاه معتقـد ھـستيم…بـا
توجــه بــه اقتــدار نظــام جمھــوری اســالمی ...و توانمنــدیھــای
کشور ،اکنون که جنـگ ،تحـرﯾم و کودتـا نتيجـه نـداده ،لـذا امـروز
دشمن با شيوه ھای جدﯾد به اسـتفاده از جرﯾـان برانـدازی نـرم
٣٢٦
روی آورده است«.
حرفھای اﯾن بابا خيلی بامزه است.
کلی خبرھای دﯾگر ھم ھست ،مثال اﯾـن کـه قـرار اسـت
برﯾزند و کروبی را بگيرند و روزنامـه ی اعتمـاد ملـی او را تعطيـل
کنند و کلی از عاشـوراﯾيھای اسـالمی ھـم قـرار شـده اسـت –
مثل سال  – ١٣۴٢با ھمان ترفند کفن پوشی به ميدان بياﯾنـد و
کفن بپوشند و مردم را تحرﯾـک کننـد و شـلوغ کننـد و خالصـه از
اﯾن حرفھا...
دﯾگر اﯾن که بازجوﯾی ھنگـام تجـاوز بـه زنـدانيان ميگفتـه
که» :اومدی راﯾتو پس بگيری ،بيا!« ٣٢٧و فالن کثيفش را ميکـرده
است تـو عقـب و جلـو آن دختـرک ﯾـا آن پـسرک ﯾـا آن زن و مـرد
اﯾرانی و تمام تنشان را تکـه/پـاره ميکـرده ،کـه »دارم راﯾتـو پـس
ميدم!«
وای ...چه بنوﯾسم؟!
» ...ھفته نامـه ی اشـپيگل در گزارشـی اعـالم كـرد كـه
آمادگی دولت آلمان و دﯾگر اعضای اتحادﯾه ی اروپـا بـرای اعمـال
تحرﯾمھای بيشتر و سختتر عليه اﯾران به دليل برنامه ی اتمـی
اش افــزاﯾش ﯾافتــه اســت .در گــزارش اشــپيگل آمــده اســت كــه
راﯾزنیھاﯾی در مورد توقف صادرات بنزﯾن به اﯾـران صـورت گرفتـه
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است .ھمچنـين اﯾجـاد محـدودﯾتھـاﯾی در اسـتفاده از راهھـای
آبی و ھواﯾی نيز مد نظـر ھـستند .بـه گـزارش اشـپيگل ﯾکـی از
ابزارھــای اﯾجــاد چنــين محــدودﯾتھــائی عــدم اجــازه ی ورود
کــشتیھــای اﯾرانــی بــه بنــدرھــای اتحادﯾــه ی اروپــا و فــرود
ھواپيماھای اﯾرانی در فرودگاهھای کشورھای عضو اﯾن اتحادﯾـه
است .بنا به گزارش اشپيگل ،دولـت آلمـان مـیخواھـد نخـست
تالش کند در چارچوب شورای امنيت و بـا مـشارکت قـدرتھـای
صاحب حق وتو ھمچون روسيه و چين ،تحرﯾمھای جدﯾد را وضع
کنــد .بــه نظــر دﯾپلمــاتھــای آلمــانی در صــورت لــزوم ،آمرﯾکــا و
اتحادﯾه ی اروپا میتوانند تحرﯾمھـای سـختتـری را عليـه اﯾـران
٣٢٨
اعمال کنند«.
عده ای از روحانيون ھم در مورد بررسی صالحيت خامنه
ای اطالعيــه ای داده انــد ،امــا نخواســته انــد اسمــشان آورده
شود ٣٢٩.محمود احمدی نـژاد ھـم دو تـا زن چـادر بـه سـر را بـه
٣٣٠
عنوان وزﯾر معرفی کرده و گفته که ﯾکی دﯾگه شونم تو راھه!
من ﯾکی که فکر نميکردم اﯾن بزمجه عقلش بـه اﯾنجاھـا برسـد.
البد خواسته رو دست مھدی کروبی بلند شود.
شــاھزاده رضــا پھلــوی مطلبــی دارد در بــاره ی بــازنگری
جنبش آزادﯾخواھانه ی ملت اﯾران که اﯾن بخشش خيلـی جالـب
است ،تا »حافظـان نظـام کھرﯾزکـی« آن را بخواننـد و بداننـد کـه
اﯾرانيان راستين و اﯾران دوست ،چگونه مياندﯾشند و چگونـه اﯾـن
مادونان مدرنيتـه و انـسان دوسـتی را بـه چـالش ميکـشند» :از
درون »ھيچ« چيزی جز »ھيچ« نزاﯾد ،و از درون آن »ھيچ بـزرگ«
که خمينی پاﯾه اش را گذاشت ،چيزی جز ھمين »ھـيچ بـزرگ و
آلوده به ننگ« کـه اﯾنـک رژﯾـم خامنـه ای در اعتـراف خانـه ھـای
انسان شکنش بـه نمـاﯾش ميگـذارد ،نميتوانـد بـرون آﯾـد .قـانون
م استوار بر کودتا و ﯾخزدگی فکـری ،چيـزی جـز
اساسی اﯾن نظا ِ
»گورســتان حقــوق بــشر« و »تــابوت ارزشــھای جھــان مــدرن«
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نيست .از درون اﯾن نظام که بُن بستی اسـت در تـارﯾکی ،ھـيچ
٣٣١
راھی به روشنی پيدا نيست«...
بيــست وشــشم امــرداد١٧ /١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روزشــصت و
چھارم[
»مھــدی کروبــی در تــازه تــرﯾن اظھــارات خــود کــه روز
ﯾکشنبه صورت گرفت ،از مـاجرای قتـل ترانـه موسـوی و فيلمـی
که در اﯾن مورد از تلوﯾزﯾون جمھوری اسالمی پخـش شـد ،پـرده
برداشت .او در عين حال ،در اظھارات مـشروح خـود تـصرﯾح کـرد
که» :چنان چه روندھای فعلی ادامه ﯾابد ،حقـاﯾق دﯾگـری را نيـز
افشا خواھد کرد«...
»ماجرای ترانه ی موسوی چه بود؟
»من از پشت پرده ی اﯾن ماجرا ميگوﯾم تا ببينم کـسانی
که در مذمت دروغگوﯾی صحبت ميکنند ،برآشفته خواھند شـد و
در برابــر اﯾــن دروغگــوﯾی موضــعگيری ميکننــد ...مــدتی پــيش در
ساﯾتھا خبری منتشر شد مبنی بر اﯾنکه خانم ترانه موسوی بـه
ھمراه تعدادی دﯾگر در حاشيه ی مراسم مسجد قبا ربوده شده
است .مدتی بعد ھر چند که تعدادی از ھمان بازداشت شـدگان
آزاد شدند ،ولی ترانه موسوی آزاد نـشد و سـپس اعـالم کردنـد
کـه خـانواده اش بياﯾنـد و جنـازه اش را تحوﯾـل بگيرنـد .در ھمـان
زمان به جای آنکه تحقيقاتی درباره ی اﯾن موضـوع انجـام شـود،
در مقابــل ھيــاھوی رســانه ھــای بيگانــه ،برخــی مــسئوالن در
اندﯾـشه ی طراحـی سـنارﯾوﯾی بـرای بـه انحـراف کـشاندن اﯾـن
موضــوع در داخــل و خــارج بودنــد .بنــابراﯾن طراحــان نابغــه ]![ و
مدﯾرانی دوراندﯾش ]کذا[ سنارﯾوﯾی را نوشتند .برای اجرای اﯾـن
سنارﯾو به وسيله ی فردی که نام او را نميبرم ،متوجه شدند که
خانواده ای عروسـی دارنـد بـه نـام ترانـه موسـوی کـه در کانـادا
زندگی ميکند و تنھا نياز به آن بود که به صحنه سازی بپردازند و
خانواده ی اﯾن دختر را وادار به انجام مصاحبه ای کننـد کـه در آن
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بگوﯾند دخترشان زنده است و در کانادا زندگی ميکند .پـس چنـد
نفــر از افــراد نظــامی ،انتظــامی و اطالعــاتی کــه چھــره ھــاﯾی
شناخته شده ھستند ،به منزل اﯾن خانواده ی محتـرم و شـرﯾف
ميرونــد و خطــاب بــه خــانواده ميگوﯾنــد کــه ترانــه موســوی دچــار
سانحه ی سوختگی شده و برای آنکه معلوم شود اﯾـن عـروس
آنھا ھست ﯾا خير ،بياﯾند و جنازه اش را تحوﯾل بگيرند .در ھمـين
ھنگام پدر خانواده ميگوﯾد که عروس ما در اﯾران زندگی نميکند و
چـون بزرگـان خانـه اھـل سياسـت نبـوده و چھـره ھـای علمـی
ھستند ،بسيار ساده به اﯾن موضوع نگاه کردند .در ھمـين حـال
پدر خانواده به پسرش که ﯾکی از چھره ھای علمی و سياسی
است ،تلفنی ميگوﯾد که چنـين مـاجراﯾی روی داده و شـماره ی
تلفن دﯾگر پسرش ]شوھر ترانه[ را ميخواھد کـه فرزنـدش بـه او
ميگوﯾد برادرش برای آنکـه بدانـد موضـوع از چـه قـرار اسـت ،بـه
کانادا رفتـه و ھنـوز نرسـيده کـه بتواننـد بـا او تمـاس بگيرنـد .در
ھمين حال مادر متوجه ميشود که چنين اتفاقی افتاده و از حـال
ميرود و بـه بيمارسـتان منتقـل ميـشود .پـدر خـانواده وقتـی کـه
متوجه ميشود قضيه جدی است ،برای بار دوم با پسرش تماس
ميگيرد که او متوجه ميشود قضيه بيخ پيدا کـرده و بنـابراﯾن خـود
را شتاب زده به منزل ميرساند .او مشاھده ميکند که چند نفری
در خانه حضور دارند که برخی از آنھا از چھره ھاﯾی ھـستند کـه
در دوران دفــاع مقــدس ]منظــور آن جنــگ لعنتــی ســيد روح ﷲ
خمينی بـا صـدام حـسين اسـت کـه آن ھمـه کـشته رو دسـت
اﯾرانيھا و عراقيھا گذاشت[ حضور داشته اند که اﯾن موضـوع مـرا
بــه ﯾــاد ســخنی از شــھيد حميــد بــاکری ميانــدازد کــه ميگفــت:
»اﯾکاش ما درجبھه ھـا بـه شـھادت برسـيم ،زﯾـرا اگـر ماندﯾـدم،
معلـوم نيـست چـه بالﯾـی بـر سـرمان آﯾـد و جـزو چـه جمعيتـی
باشيم!«
»اﯾن آقا که دارای آگاھی سياسی بود ،ھنگاميکه با اﯾن
افراد صحبت ميکند ،ميگوﯾد که نزد من اﯾـن حرفھـا را نزنيـد ،چـرا
که من ميدانم اصل قضيه چيست و حتی اﯾن اصطالح را بـه کـار
ميبرد که پيش کولی معلق نزنيـد .آن افـراد نيـز چـون متوجـه ی
آگاھی اﯾن فرد ميشوند ،از اﯾـن جھـت بـا او صـحبت ميکننـد کـه
برای حفظ نظام و در مقابلـه بـا جنجـال سـازﯾھای رسـانه ھـای
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بيگانه به صالح است که بـا آنھـا ھمکـاری کننـد .در ھمـان حـال
اعـضای خـانواده گفتـه انـد کـه شـما از مـا چـه ميخواھيـد؟ آنھـا
ميگوﯾند که شما در مقابل دوربين قرار بگيرﯾد و بگوﯾيـد کـه ترانـه
زنده است .برادر شوھر ترانه ابتدا مخالفت ميکنـد و ميگوﯾـد کـه
اصل اﯾن قضيه صحيح نيست و از سوی دﯾگر ما ھـم تـا حـدودی
چھره ھاﯾی شناخته شده ھـستيم و البتـه از آنھـا پرسـيده کـه
چنانچـه چنـين کــاری انجـام شــود ،بـا ترانــه ی واقعـی چــه کــار
خواھند کرد که آن افراد گفته اند کـه شـما بـه اﯾـن کارھـا کـاری
نداشته باشيد و نگران نباشيد .ھمچنين اﯾـن خـانواده گفتـه انـد
عکسی که شما دارﯾد ،عروس ما نيست که آنھا ميگوﯾنـد شـما
به اﯾن کارھا کاری نداشته باشيد.
»در ھمين حال برادر شوھر ترانه که ﯾکی از چھـره ھـای
علمی و سياسـی بـوده اسـت ،تحـت تـاثير قـرار ميگيـرد و فکـر
ميکنــد کــه بــا انجــام چنــين کــاری در مقابــل سوءاســتفاده ی
بيگانگان اﯾستادگی ميشود ،ولی او پيشنھاد ميکند کـه برونـد و
با پدر و مادر ترانه صحبت کنند .در ھمين حال اﯾـن افـراد شـماره
ی تلفن منزل آنھا را جوﯾا ميشوند که برادر شـوھر ترانـه ميگوﯾـد
بنابراﯾن که آنھا منزلشان را تغيير داده اند ،ما شـماره ای از آنھـا
ندارﯾم و برادرم ھم به مقـصد نرسـيده کـه از او شـماره شـان را
بگيــرﯾم .پدرشــوھر ترانــه نيــز ميگوﯾــد کــه شــاﯾد حــاج خــانم
)ھمسرش( شماره ای در اتاقش داشته باشـد ،ولـی بنـابر اﯾـن
که ھمسرش به بيمارستان منتقل شـده بـود ،در اتـاقش بـسته
بود و کليد نبـود کـه افـراد حاضـر تـصميم ميگيرنـد کـه در اتـاق را
بشکنند که با ممانعـت اعـضای خـانواده رو بـه رو شـده انـد کـه
خطاب به اﯾن افـراد گفتـه انـد شـما بروﯾـد و مـا خودمـان سـعی
ميکنيم شماره ی تلفن آنھا را پيدا کنيم .ولی جالب توجه اﯾنکـه
قبل از آنکه اعضای اﯾن خانواده شماره ی تلفن پدر و مـادر ترانـه
را پيدا کنند ،آنھا خودشان تلفن را پيدا ميکننـد .در ھمـين راسـتا
برادر شوھر ترانه با پدر و مـادر وی تمـاس ميگيـرد و ميگوﯾـد کـه
شما تنھا تا اﯾن اندازه صحبت کنيد و خطاب به اﯾن آقاﯾان ميگوﯾد
که اﯾن خانواده در جرﯾان موضوع نيستند و در اﯾـن انـدازه تنھـا بـا
آنھا صحبت کنيـد .چنـين شـد کـه مـادر و پـدر ترانـه موسـوی در
مقابل دوربين قرار گرفتند و گفتند که دخترشان زنـده اسـت و در
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کانادا زندگی ميکند .البته بعد از اﯾنکه اﯾن خانواده متوجه شـدند
کــه اصــل مــاجرا چــه بــوده اســت ،بــسيار ناراحــت شــدند و
ميخواستند که ماجرا را بازگو کنند که ھمـين بـرادر شـوھر ترانـه
به آنھا گفته حرفی نزنيد ،و گرنه سرنوشت شما معلوم نيـست
٣٣٢
که چه شود«.
آشغالھا چه ھنرپيشه ھا و سنارﯾونوﯾسھاﯾی ھستند!
راســـتی  ١٢٠تـــا پزشـــک خواھـــان معاﯾنـــه ی روانـــی
مسئولين کشور شده اند؟ ٣٣٣کمدی نيست؟ احتماال اﯾن باباھـا
خودشان ھم مشکل دارند که نميترسند ھمان بالﯾی را که سـر
ترانه موسوی کردند ،سرشان بياورند.
مخملباف ھم دوباره آفتـابی شـده؛ طفلـک مـدتی غيـب
شده بود ھا!
»محسن مخملباف ،تجاوز جنسی در زندانھای اﯾـران را
تأﯾيد کرد و گفت» :بسياری از قربانيان تجاوز جنـسی بـا اﯾـشان
تماس گرفته و گفته اند در صـورتی کـه امنيتـشان تـأمين شـود،
حاضر به اقدام ھـستند .باﯾـد اضـافه کـنم کـه اﯾـن مـسئله تـازه
نيــست ،فقــط االن رو شــده اســت .ســی ســال اســت کــه در
جمھوری اسالمی چنين اتفاقھاﯾی میافتد .در دھه ی اول بـه
دليل فضای انقالبی بيشتری کـه حـاکم بـود ،اﯾـن موضـوع کمتـر
دﯾده شد .اما رفته رفته با باالتر رفتن فساد در نظام شـدت پيـدا
کرد .در بعضی موارد جنبه ی شرعی و قانونی به آن دادند ،مثل
تجاوز به دختر باکره ای که قرار است روز بعد اعـدام شـود ،فقـط
برای اﯾنکه دختـر اگـر بـاکره باشـد ،بـه بھـشت مـیرود ،بـا اﯾـن
توجيه او را به اصطالح به عقد و صيغه ی اجباری ھمين بازجوھا
و شــکنجه گرھــا ﯾــا مــأموران اعــدام درمــیآوردنــد ،حتـی مبنــای
شرعی ھم براﯾش درسـت کردنـد .بـسياری از اﯾنھـا نـه تنھـا در
کھرﯾزک ،بلکه در بازداشتگاهھای دﯾگر ھم مورد تجاوز واقع شده
اند .من به طور قاطع میگوﯾم که بسياری حتی تھدﯾد به تجـاوز
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به اقوامشان شده اند .از جمله آقای ابطحی که بعد از مالقـاتی
که با خانواده اش داشت ،مورد تھدﯾد قرار گرفت که اگـر اعتـراف
نکند ،به ھمسر و دخترانش تجاوز مـیشـود .اﯾنھـا از تجـاوز بـه
عنــوان ﯾــک تاکتيــک جنگــی در مقابــل جنــبش ســبز اســتفاده
میکنند ،تـا تـرس را حـاکم کننـد؛ غافـل از اﯾنکـه اﯾـن تجـاوز بـه
نفرتی ملی تبدﯾل شده و ھمان طـور کـه تقلـب در روز انتخابـات
باعث شد جمھورﯾت نظام زﯾر سئوال برود ]ھاھاھا[ افشای اﯾن
تجاوزھــای جنــسی ،اســالميت نظــام را زﯾــر ســئوال بــرده و آن
دسته از مردمی ھم کـه نـسبت بـه ماھيـت اﯾـن نظـام کـه زﯾـر
پوسته ی مذھب ،ﯾک ھسته ی فاسدی دارد ،آگاھی نداشتند،
آنھا ھم متوجه میشوند که وقتی آقای کروبی که ﯾک روحـانی
اســت و زمــانی مــسئول بنيــاد شــھيد و رئــيس مجلــس بــوده،
انسانی است که در دفترش ھميشه به روی کسانی کـه مـورد
ظلم واقع شده اند ،باز است و بدون سند حرف نمیزند .وقتی
اﯾن آدم به صورت گـسترده اﯾـن مـسئله را اعـالم مـیکنـد و بـه
آقای ھاشمی اعالم میکند که به آقای خامنه ای بگوﯾـد کـه در
٣٣٤
قطعيت اﯾن مسئله ھيچ شکی وجود ندارد«... .
در کتيبه ھا نوشته اند که کورش کبير گفته است:
»ســربازان خــوﯾش را چنــين وصــيت کــردم کــه بيــداران و
آزادگــان را نيازارﯾــد ،مردمــان مــرا نيازارﯾــد .زنــان و مــادران مــا را
نيازارﯾد .سربازان خردمند من مراقب مرزھا و خانمان منند .و من
سربازانم را دوست ميـدارم و بـه آنـان گفتـه ام و آموختـه ام کـه
راستگوی و درستکردار برآﯾند .و به سربازانم چنـين گفتـه ام کـه
ھرگز ھيچ شکست خورده ای را تحقير نکنيـد و ھـيچ اسـيری را
دشنام ندھيد .زﯾرا مدارا مکتب من است .و به سپاھيان خوﯾش
گفته ام چون به شـھرھا در آﯾيـد ،شکـست خوردگـان را گرامـی
بدارﯾد و با مردمان مھربانی کنيد .ھـر او کـه کـودکی را ھراسـان
کند ،ھر او که دل انسانی را بلرزاند ،به سختی کيفرش خـواھم
داد؛ زﯾرا مدارا مکتب من است .بابل به دست من افتـاد و چـون
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٣٠٤

به بابل شدﯾم ،سربازان و پارسـيان خـوﯾش را گفـتم ،دسـت بـه
ھيچ دامنی دراز نکنيد .زنان و کودکان در پناه مننـد .خاموشـان و
خستگان در پناه منند .شکست خوردگان در پنـاه مننـد .سـلوک
سربازان مـن ،سـلوک پارسـيان سـرزمين مـن اسـت و مـا بـرای
٣٣٥
آزادی مردمــان آمــده اﯾــم .تنھــا ترانــه و شــادمانی باشــد«...
کورش نازنين ،به آگاھی ات ميرسانم که در اﯾران اﯾن روزھای ما
ھم ،ھم »ندا« ھـست و ھـم »ترانـه« و چـه »شـادمانی« ای؛
ندﯾــدی نــازنين؟! پيکــر خونينــشان را ندﯾــدی زﯾــر ران جــانوران
وحشی حکومـت اسـالمی بـرای کـشتار و بـرای تجـاوز؛ کـورش
جان آسوده بخواب؛ آسوده ی آسوده بخواب؛ اﯾن حراميـان زنـده
اند و دماری از دماغ ھموطنانت درآورده اند که اگر بيدار شـوی و
زندگی را از سر بگيری ،بر تو ھمان ميـرود کـه بـر زنـان و مـردان
اﯾرانی در اﯾن روزھا ميرود؛ ھمان بھتـر کـه در خـوش خيـالی ات
آسوده بخوابی؛ نازنين شاه شاھان...
و اﯾــن ھــم نــام پــنج مــداح معــروف تھــران در فھرســت
سازمان دھندگان لباسشخصيھا:
 - ١حـــسين ســـيب ســـرخی متولـــد  ١٣٥٤تحـــصيالت
سيکل ،مداح خـصوصی بيـت رھبـری و قمـه زن معـروف تھـران،
مداح جوانی است که در سال  ٧٧به علـت دسـتگيری در خانـه
ی فساد به جرم اﯾنکه با نام مامور قالبی قـصد اخـاذی داشـت،
به دو سال زندان محکوم شـد .اوج معروفيـت او بـه سـال ١٣٨٠
ميرســد .از آن ســال بــه بعــد نوچــه ی حــسين ســازور و منــصور
ارضی شد .او ھمواره به عنوان سرتيم عمليات لباس شخـصيھا
بوده است و تنھا قمه زنی است که رھبر با اﯾـشان ارتبـاط دارد.
از نيروھای اﯾشان ميتوان به مصطفی خيرﯾان ،مـشاور اﯾثـارگران
احمدی نژاد و سـجاد صـابری ظفـر قنـدی )بـرادر زاده ی قاضـی
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ظفر قندی( اشاره کرد .دو برادر دﯾگـر او مجيـد و سـعيد )معتـاد(
ھم از سردمداران لباس شخصيھا ھستند.
 - ٢احــد قــدمی دامــاد پــروﯾن احمــدی نــژاد متولــد ١٣٦٠
تحصيالت سيکل ،اخراجی حوزه ی علميه ی آقای مجتھـدی بـه
جرم لواط ،اخراجی سپاه انصار و حراست اﯾـران خـودرو بـه جـرم
درﯾافت رشوه ،در دولت احمدی نژاد مدﯾرکل حراست شھردارﯾھا
و دھيارﯾھا کل کشور شد.
 -٣حـــسين ســـازور ،رئـــيس لبـــاس شخـــصيھا ،محـــل
تجمعشان مقر چکش طال در ميـدان خراسـان اسـت .او ھمـواره
مسلح بوده و رو به مردم تيراندازی ميکند.
 - ٤منصور ارضی ،رھبـر مـداحان کـه ھميـشه نطقھـای
تند او گرﯾبان ھاشمی و خانمی را ميگيرد.
 - ۵روح ﷲ بھمنــی ،دامــاد دﯾگــر پــروﯾن احمــدی نــژاد،
٣٣٦
کارچاقکن وام ميلياردی...
چه بگوﯾم؛ آدم حسابی که اﯾن کاره نميشود...
بخشھاﯾی از کار تازه ی علی ميرفطروس را به دليل اﯾـن
دغدغـه ی امـروزﯾن ماسـت ،اﯾنجـا ميـآورم .در رابطـه بـا
که
پــرچم اســت و شــعارھای تفرقــه افکنانــه و انحــصار طلبيھــا و دو
دوزه بازﯾھای »حافظان نظام اسالمی« در اﯾن روزھا!
»...امّا وقتی گنجی به خارج از کشور آمد ،اوّلين پرسش
من اﯾن بود که او برای چـه آمـده اسـت ...گنجـی درگذشـته ای
نزدﯾک از دکتر عبدالکرﯾم سروش ،دکتر علی شرﯾعتی و مجتھـد
شبستری و دﯾگران که تالش ميکردند »از دلِ دﯾـن ،دموکراسـی
و پلوراليسم و جامعه ی مدنی و تـساھل و تـسامح و رواداری و
حقوق بشر را بيرون آورند« انتقاد ميکرد و معتقد بود که» :کتـاب
)قرآن( و سنت قطعی پيغمبر با ليبـرال دموکراسـی و سوسـيال
دموکراســی تعــارض دارد  ...و دانــه ی دموکراســی ﯾــا ليبــرال
دموکراسی را در مزرعه ی دﯾن نميتوان نشاند«...
»او در ســال  ١٣٧٩درمقالــه ی »بــن بــست اصــالحات«
فاتحــه ی اصــالحات را خوانــد و حتــی خــتم خــاتمی را گرفــت و
گفت» :خاتمی کسی اسـت کـه حقيقـت را در پـای مـصلحت -
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برای توجيه وضع موجود  -فدا کرد و امکان اصالحات دموکراتيـک
را منتفــی ســاخت  ...خــاتمی نــه ميخواھــد و نــه ميتوانــد رھبــر
جنبش باشد « ...
» ...آﯾـــا اﯾنـــک ،اکبـــر گنجـــی در مھنـــدس ميرحـــسين
موسوی ،کدام شخصيت ترقيخواھی را کشف کرده که اﯾنچنـين
به حماﯾت و ھمگامی وی برخاسته اسـت؟ آقـای گنجـی آﯾـا بـا
کـــدام کارنامـــه ی مھنـــدس موســـوی ،وی را پيـــام آور آزادی،
دموکراســـی ،جامعـــه ی مـــدنی و رفـــاه اجتمـــاعی ميدانـــد؟
متأسفانه گنجی در اﯾن حماﯾت و ھمگـامی چنـان افـراط ميکنـد
که بـا نـوعی انحـصارطلبی ميکوشـد تـا بـا مـصادره ی »جنـبش
سبز« اﯾـن رسـتاخيز ملّـی را بـه »ھـواداران مھنـدس موسـوی«
تقليل دھد ،در حاليکه چه از نظر اندﯾشه و چه از نظـر کارنامـه و
عملکرد سياسی ،مھندس موسـوی بـه مراتـب ،عقبتـر از سـيد
محمد خاتمی است ،به اﯾن دليل روشـن کـه مھنـدس موسـوی
ﯾک »اصـولگرای اصـالح طلـب« اسـت کـه »اصـولگراﯾیِ« وی بـر
اصالح طلبی او رجحان دارد....
»جلــوه ی دﯾگــری از انحــصارطلبی و تقليــل گراﯾــی اکبــر
گنجی ،تأکيد او بر عدم وجود پرچم اﯾران درجنـبش سـبز اسـت.
اﯾــن امــر خــصوصاً در آخــرﯾن بيانيــه ی وی کــه متأســفانه »حکــم
حکومتی رھبر« را تداعی ميکند ،چشمگير است:
»از ھمين لحظه به طور شفاف و به صراحت تمام اعـالم
ميکنيم ...رستاخيز ملّی اﯾرانيان ،اﯾنـک از »شـعارھای قـانونیِ«
مھندس حسين موسـوی و دﯾگـر اصـالح طلبـان حکـومتی عبـور
کرده و سـرنگونی کليّـت رژﯾـم اسـالمی را ھـدف خـود قـرارداده
است ...بـه اعتقـاد مـن ،شـعار اخيـر اکبـر گنجـی» :جنـگ ،نـه،
تحرﯾم اقتصادی ،نه ،محاکمه ی سران رژﯾم به جرم جناﯾت عليه
بشرﯾت ،آری« متضمن خواستھای کنونی ملّت ما نيست .ازاﯾـن
گذشــته شــعار محاکمــه ی ســران رژﯾــم بــه جــرم جناﯾــت عليــه
بشرﯾت ،چه بسا که دامنگيـر مھنـدس ميرحـسين موسـوی نيـز
بشود]...بخاطر مـسئوليت موسـوی در زمـان قتـل عـام زنـدانيان
سياسی در شھرﯾور ماه .…[١٣۶٧
»به باور من انجام رفرانـدوم بـرای تعيـين نـوع نظـام ،زﯾـر
نظــر ســازمانھای مــستقل ملــی و بــين المللــی ،عينــی تــرﯾن و
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عاجلترﯾن خواست ملّت ما بـرای گـذار آرام و مـسالمت آميـز بـه
جامعه ای باز و آزاد و دموکراتيک است .آﯾا اکبر گنجی و ﯾـارانش
٣٣٧
به اﯾن خواست ملّی ،معقول و مدنی باور دارند؟«...
به راستی که منطقش ستودنی است اﯾن مرد...
اما »سـتاد مبـارزه بـا مـواد مخـدر اﯾـران اعـالم کـرده کـه
نزدﯾک به نيمی از معتادان اﯾران زﯾر  ٢٩سال سن دارنـد .بيـشتر
از دو ميليون نفر در اﯾران معتاد ھستند که ﯾک ميليون و دوﯾست
ھــزار نفــر آنھــا معتــادان رســمی و  ٨٠٠ھــزار نفــر آنھــا معتــادان
تفننی ھستند ٣٣٨«...امروز اﯾران باز ھم شلوغ است .گفتـه انـد
به دليل بستن روزنامه ی اعتماد ملی مھدی کروبی»...مردم بـا
وجود حمله ی نيروھای امنيتی ھمچنان در حال سردادن شـعار
٣٣٩
مرگ بر دﯾکتاتور ھستند«.
»نيروھای گارد وﯾژه در برابر ساختمان روزنامه ی اعتمـاد
ملی به شدت با تجمـع کننـدگان برخـورد مـیکننـد .بـه گـزارش
خبرنگار ادوارنيوز ،صدھا نفر که قصد داشتند در برابر اﯾن روزنامـه
تجمع کنند ،با ھجوم نيروھای وﯾژه ی موتورسـوار مواجـه شـدند
که به مردم حمله ميکنند و آنھا را متفرق ميسازند.
»براساس اﯾـن گـزارش تـاکنون بـيش از  ١٥نفـر از تجمـع
کنندگان بازداشت و با اتوميبلھای ون به مکان نامعلومی منتقـل
شده اند؛ ھمچنين دو زن به شدت از سـوی نيروھـای انتظـامی
مضروب شده اند .نيروھای گارد وﯾژه که فضای امنيتی در ميـدان
ھفت تير اﯾجاد کرده اند ،ھمچنين به ﯾک اتوبـوس شـرکت واحـد
نيز حمله کرده اند .اﯾـن درحـالی اسـت کـه سـاعتی پـيش خبـر
٣٤٠
توقيف روزنامه ی اعتماد ملی منتشر شد«.
اﯾن دﯾگه خيلی بامزه است .احمدی نژاد تا حـاال دو تـا از
اﯾن آبجی مچالـه ھـا را بـه عنـوان وزﯾـران زھرمـار معرفـی کـرده
است؛ ولی چرا حـاال؟! خودتـان بخوانيـد و بخندﯾـد» :روزنامـه ی
جمھوری اسالمی در ستون »جھت اطالع« شـماره ی دوشـنبه
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اش ]امروز[ نوشته که اعالم اسـامی بعـضی از وزرای كابينـه ی
آﯾنده توسط رئيس جمھوری ،آنھم از تلوﯾزﯾون با توجه بـه پرونـده
دار بـودن آنھــا موجــب تعجــب مـردم شــده اســت .بــه نوشــته ی
روزنامه ی جمھوری اسالمی ،خـانم فاطمـه ی آجرلـو كـه بـرای
وزارت رفـاه در نظـر گرفتـه شـده ،بـه دليـل ھـم پرونـده بـودن بـا
ماجرای پـاليزدار اكنـون تحـت تعقيـب دسـتگاه قـضائی اسـت ،و
وزﯾـر صــناﯾع كنــونی كـه وعــده ی ابقــای وی داده شــده ،دارای
محكوميت در دادگاه ميباشد ٣٤١«...ھاھاھا!
»خبرنگار آﯾنده گزارش داد که عـصر امـروز ]دو شـنبه ٢٦
مرداد  [١٣٨٨خيابان کرﯾم خان زنـد کـه دفتـر روزنامـه ی اعتمـاد
ملـــی در آن قـــرار دارد ،شـــاھد درگيرﯾھـــای پراکنـــده ای بـــود...
درحاليکه صبح امروز اخباری درباره ی توقيف موقـت اﯾـن روزنامـه
منتشر شده و فراخوانھـاﯾی در اﯾنترنـت بـرای حـضور در سـاعت
 ١٦در مقابل دفتر اﯾن روزنامه ی وابسته به مھدی کروبی انجـام
شد ،عصر امـروز شـماری از نيروھـای انتظـامی در ھمـين محـل
مستقر شده اند .برخی اخبار از درگيرﯾھای پراکنده و مختـصر در
حوالی دفتر اﯾن روزنامه حکاﯾت دارد.
»گفتنی است روز جمعه نيـز برخـی گروھھـای تنـدرو بـا
انتشار اطالعيه ای در حاشيه ی نماز جمعه ی تھران ،خواسـتار
برخورد در روز شنبه با عوامل کروبـی شـده بودنـد کـه منجـر بـه
درخواست مدﯾر روزنامه ی اعتماد ملی برای تأمين امنيت دفتـر
روزنامـه شــد و نھاﯾتـاً اتفـاق خاصــی در آن روز نيفتــاد .ھمچنــين
ســحام نيــوز گــزارش داد کــه از دقــاﯾقی پــيش ]امــروز[ نيــروی
انتظامی در مقابل روزنامـه ی اعتمـاد ملـی و خيابانھـای اطـراف
مستقر شده است ...به دنبال تردد گسترده ی مردم در پياده رو
مقابــل روزنامــه ی اعتمــاد ملــی ،نيــروی انتظــامی در اطــراف
ساختمان روزنامـه مـستقر شـده ،تـا از برگـزاری ھرگونـه تجمـع
احتمالی جلوگيری کند.
»گفتنی است که روز گذشته دفتر مھدی کروبـی اعـالم
کرد که به علت عدم برگزاری تجمع از سوی منتقدان به کروبی،
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روز دوشــنبه نيــز وی و حاميــانش تجمعــی در برابــر روزنامــه ی
٣٤٢
اعتماد ملی برگزار نخواھند کرد«.
»براساس خبـری از روﯾتـرز کـه در سـاﯾت نيوﯾـورک تـاﯾمز
درج شده ،پليس از تجمع ھواداران کروبـی در اطـراف سـاختمان
روزنامه ی اعتماد ملی جلوگيری ميکند .اﯾن در حالی اسـت کـه
گروھــی از مــردم در اطــراف ســاختمان در حــال ســر دادن شــعار
٣٤٣
مرگ بر دﯾکتاتور ھستند«.
خيلی جالب است ،نه؟!

بيست و ھفتم امرداد ماه  ١٨ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی
]روز شـــصت و پـــنجم پـــس از انتخابـــات دھمـــين دور رﯾاســـت
جمھوری در اﯾران فلکزده[
امروز را که حال درستی نـدارم و از دسـت اﯾـن جماعـت
»حافظ نظام کھرﯾزکی« ھم عـصبانی ام ،بـرای آغـاز روزی نـو ،و
روزی از نو اﯾـن کـار »پـرﯾش ﯾـاھکين« را اﯾنجـا ميگـذارم؛ از درون
مرزھای ميھن ...زمانی که گنجی زنـدان بـود و نامـه ھـاﯾش بـه
طور اسرارآميزی از زندان بيرون ميآمد ،با ھزار سختی نامه ھا را
از ميان ساﯾتھای فيلتر شده جستجو و پيدا ميکردﯾم ،تا با پرﯾنتـر
قدﯾمی بـی جوھرمـان تکثيرشـان کنـيم و شـبانه مثـل شـبنامه
ھای سياسی الی در خانه ھـا و ماشـينھا و مغـازه ھـای مـردم
بگذارﯾم .با چه ھيجانی کتابھاﯾش را دست بدست ميچرخانـدﯾم
و با چه شـوری وقتـی در بيمارسـتان مـيالد زﯾـر نظـر بـود ،تمـام
ﯾارانمان را به جلو در بيمارستان ميآوردﯾم ،تا در تجمـع اعتراضـی
آنجا شرکت کرده باشيم .دلمان مثـل سـير و سـرکه ميجوشـيد
که »قھرمـان« را آنجـا در بـاالترﯾن طبقـه ی بيمارسـتان خواھنـد
کشت و ما دوباره ملتی ميشوﯾم بی ﯾاور و بی»قھرمان«.
»مــــا مــــشروطه خــــواه بــــودﯾم و ميدانــــستيم کــــه او
جمھورﯾخــواه اســت .مــا جمھــوری اســالمی را نميخواســتيم و
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ميدانستيم که او زمانی عمله ی استبداد رژﯾم بـوده اسـت ،مـا
والﯾت فقيه را نميخواستيم و ميدانستيم که او فقط خامنه ای را
نميخواھد ،بـا اﯾـن ھمـه دغدغـه ی ھمـه ی مـا بازگـشت او بـه
آغــوش مــردم و بــه آغــوش مــام مــيھن بــود .نميخواســتيم او را
بکشند ،نميخواستيم تارﯾخ آن سالھامان بـی»قھرمـان« سـپری
شود .از آزاد شدنش چه شوری به جانھامان افتـاد؛ امـا از اﯾنکـه
دﯾدﯾم پاسپورتش را دادند ،تا برای شرکت در کنفرانس و درﯾافت
جاﯾزه از کشور خارج شود ،ماتمان برد!
»روﯾدادھای بسياری در اﯾـن ميانـه رخ داد .بـسيارانی در
زنــدانھای رژﯾــم جــان ســپردند ،جوان ـان برومنــدی کــه ھرکــدام
ميتوانستند قھرمانـان واقعـی ﯾـک ملـت باشـند .زنـان و دختـران
بــسياری مــورد بيحرمتــی قــرار گرفتنــد ،امــا در تمــام اﯾــن مــدت
ھيچگــاه گنجــی آنگونــه کــه دﯾگــران بــراﯾش نوشــتند و گفتنــد و
کردنــد ،بــرای دﯾگــران ننوشــت و نگفــت و دســت بــه کــار نــشد.
گنجی از زمـانی کـه از اﯾـران رفـت ،دﯾگربـرای مـا قھرمـان نبـود،
حتی رفته رفته داشتيم فراموشش ميکردﯾم که پـس از کودتـای
انتخابــاتی خــرداد  ١٣٨٨و بــه خــاک و خــون کــشيده شــدن
قھرمانانی بسيار ،ناگھان دوباره سر و کله اش پيدا شد و شروع
کرد به قلمفرساﯾی و افشاگری؛ تـا اﯾنکـه شـنيدﯾم در اعتـصاب
غذاﯾی که به راه انداخته ،کسانی را که پرچم ملـی اﯾـران را بـه
ھمراه داشتند ،به تجمع راه نداده اسـت! کمـی گذشـت و او در
نوشته ھاﯾش ،منوﯾات درونی اش را بيشتر آشکار کرد.
»آقای گنجی اﯾنک نوبت ماست ،اﯾنک به ما پاسخ دھيد
به ما که از درون اﯾران و از قلب خونين حادثـه از شـما ميپرسـيم
آﯾا ھوﯾت واقعی خود را به ﯾاد ميآورﯾد؟ نـام کـشورتان چيـست و
مرزھــاﯾش کجاســت؟ مبــارزه ی شــما بــرای دســت ﯾــافتن بــه
چيست؟ برای رسيدن به دموکراسـی کـه ورد زبـان شـما شـده
است ،ھمان دموکراسی ای که ھند و آلمان و فرانسه ،صاحبان
اصلی آن ھستند؟ آﯾـا صـاحبان دموکراسـيھای بـزرگ جھـان نيـز
ھمچون شما کاری به کار مليـت و ھوﯾـت ملـی خـود نداشـته و
ندارند؟
»آقـــای گنجـــی شـــما نميتوانيـــد بـــرای رســـيدن بـــه
دموکراسی ،از ھوﯾت ملی خود بگذرﯾد و تارﯾخ و جغرافيای ملـی
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خود را چوب حراج بزنيد!؟ ھمه ی جانبازﯾھا و رشادتھای اﯾرانيـان
در ١٠٠سال گذشته برای اﯾن بـوده اسـت کـه دموکراسـی را در
اﯾـران نھادﯾنـه سـازند ،امـا ھيچگـاه ھـيچکس نخواسـته اﯾـران و
ھوﯾت اﯾرانی را فدای دموکراسی کند.
»اﯾــران در آســتانه ی ﯾــک انقــالب بــزرگ اســت و جنــبش
سبز بخشی از جنبش آزادﯾخواھانه ی ملت ماسـت ،ملتـی کـه
مشروطه خواه و جمھورﯾخواھش ،دﯾنی و غيردﯾنـی اش ،کـرد و
بلوچش ،زن و مردش ،ھمه و ھمه به سـھم خـود بـرای آزادی و
زﯾستن در اﯾرانـی دمـوکرات بھـاﯾی گـزاف پرداختـه انـد؛ از شـما
ميخواھيم خـود را و جنـبش سـبز را از بدنـه ی جامعـه ی اﯾـران
جدا نکنيد؛ چه بخواھيد چه نخواھيد پس از  ٣٠سـال سـرکوب و
تکصداﯾی حکومتگران اشغالگر ،ملت اﯾران ھنوز ھم مجموعه ای
است در بردارنده ی اندﯾشه ھـا و گراﯾـشھای گونـاگون؛ بپذﯾرﯾـد
که شما ھم بخشی از اﯾن گوناگونی ھـستيد؛ پـس آسـتانه ی
مدارای خود را باال ببرﯾد .اﯾران ھمـراه بـا نمادھـای ملـی دﯾرﯾنـه
اش از آن ھمه ی ماست ٣٤٤«.قشنگ بود ،نه؟!
جانشين آحوند شاھرودی ،رئيس قبلـی قـوه ی قـضائيه
اﯾن مرد است» :بر طبق اخبار منتشره ،صـادق الرﯾجـانی ،بـرادر
علــی الرﯾجــانی بجــای ھاشــمی شــاھرودی بــر مــسند قــوه ی
باصطالح قضائيه ی حکومـت اسـالمی تکيـه زد .اﯾـن شـخص در
سال  ١٣٣٩در شھر نجف عراق بدنيا آمـده و در سـال  ١٣۵۶بـه
اﯾــران آمــده اســت .صــادق الرﯾجــانی و بــرادرش علــی الرﯾجــانی
اکنون دو قوه ی قضائيه و مقننه را در اختيار دارند«...
اﯾن نوشته که با ای ميل ارسال شده بـود ،کلـی فحـش
چاشنی معرفی الرﯾجانيھـا داشـت کـه فحـشھا را بـه خـاطر دل
خودم حذف کردم...
»به گـزارش عـصر اﯾـران تـا قبـل از اﯾـن Made In China
حتی به تسبيحھا و جانمازھای اﯾرانيان رسيده بود و حـاال كلمـه
ی »ﷲ« و عبارت مقدس مسلمانان ﯾعنی »بـسم ﷲ الـرحمن
الرحيم« را به قسمت پشت شلوارھای اﯾرانيان برده اند و عجب
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آنكه برخی مدعيان كه پيشتر در اعتـراض بـه عبـارت كوكـاكوالی
بـرعكس شـده ،كفـن پوشـان بـه خيابانھـا ميرﯾختنـد و در جھـت
تحــرﯾم كوكــاكوال و نــستله حرکــت ميكردنــد ...در برابــر كــشتار
مسلمانان چين سكوت كرده اند ،و در برابر اﯾن تـوھين آشـكار و
اﯾــن شــلوارھای جــين زنانــه در فروشــگاھھای افــسرﯾه ،حــوالی
خيابانھای اول و دوم که به قيمـت  ٢١ھزارتومـان در حراجـی بـه
فروش ميرسند« ٣٤٥اصال صداشان در نميآﯾد!
بيــست و ھــشتم امــرداد  ١٩ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩شــصت و
ششمين روز[
امروز ھم روز دﯾگری است ٢٨ .مـرداد ھـم ھـست و بـاز
اﯾن شيعيان مصدق راه افتاده انـد بـه سـينه زنـی و قمـه زنـی؛
حوصله ی آدم را سر ميبرند ،ولشان کن!
امــا ســه تــا وزﯾــر زن معرفــی کــردن احمــدی نــژاد خيلــی
بانمک اسـت ،مخـصوصا بـا آن قـوانين اسـالمی ضـد زن و بـرای
حتی مستراح رفتن از آقا اجازه خواستن .جالب اﯾن که اﯾن سـه
تا »آبجی« ھمه از آن فاطمـه کومانـدوھای تيـغ کـش ھـستند و
خودشان ضد زن؛ حاال اﯾن تکه را که احوال خـانوادگی اﯾـن ﯾـاران
آدمکشھا را نشان ميدھد ،بخوانيد:
»اکنون خانم وزﯾر را تصور کنيد که به شوھرش بـه خـاطر
اختيار کردن زن دوم و سوم ،اعتراض کرده و از او خواسته اسـت
ھووھــا را طــالق دھــد و شــوھر ھــم بنــا بــه حــق و وظيفــه ی
شرعی اش »خانم وزﯾر« را تنبيه بدنی کرده اسـت .حـاال خـانم
وزﯾر ميخواھد به جلسه ی ھيئت دولت برود ،تا در مورد مـسائل
مھم مملکتی اظھارنظر کند ،اما شوھرش »اذن« خروج از منـزل
را به او نميدھد و او را وادار به »تمکين خاص« ميکند تا ھـر جـور
که بخواھد از او »متمتع« شود! به ھرحال خـانم وزﯾـر خـودش را

http://www.baztabonline.com/Default,fa- - 345
IR,BaztabOnline,Content,NewsDetail,Key,21260.aspx

٣١٣

با ھزار بدبختی به جلـسه ی سـخنرانی ھنگـام غـروب در فـالن
٣٤٦
سمينار ميرساند ،در حاليکه تمام بدنش کبود است«.
دﯾگر اﯾن که »ﯾک کارشناس و اندﯾشمند معروف مـذھب
اسالم به نـام طـارق رمـضان نماﯾنـده ی شـورای شـھر روتـردام
ھلند و مدرس در دانشگاه اراسموس به دليـل اجـرای برنامـه در
تلوﯾزﯾون جمھـوری اسـالمی اﯾـران )پـرس تـی وی( از سـمتھای
خود کنار گذاشته شـد .دليـل اﯾـن تـصميم بـه گفتـه ی مقامـات
ھلنــد »تائيــد جمھــوری اســالمی اﯾــران« و »...نقــص حقــوق
انسانی در آن« با اجرای برنامه در »پرس تی وی« اﯾران است.
»طارق رمضان در برنامه ای بـا نـام »اسـالم و زنـدگی«
شـرکت ميکـرده اســت .طـارق رمـضان در مــصاحبه ای بـا رادﯾــو
دولتی ھلند گفته است کـه شـکاﯾت و پيگيـری حقـوقی در اﯾـن
رابطه را ادامه خواھد داد .گفتنی است که در قانون اداری ھلند
ھرگونه ھمکاری با کشورھای ناقض حقوق بشر از جملـه اﯾـران
ممنوع است ،زﯾرا دولت ھلند اﯾن کارھا را تائيد اﯾنگونه کـشورھا
ميدانند ٣٤٧«.نوش جان؛ نميشود که ھم از توبره بخورﯾـد ھـم از
آخور باباجان!
راســتی »فــردا ]ﯾعنــی امــروز[  ٢٨مــرداد ،ســالروز اعــالم
حکم جھاد خمينی بر عليه ملت کرد ،در شرق کردستان اسـت
.پس از اعالم اﯾن حکم ،ملت کرد مـورد ھجـوم وحـشيانه و قتـل
عام رژﯾـم قـرار گرفـت و تـا بـه امـروز نيـز اﯾـن ھجـوم بـا کـشتن،
زندانی و شـکنجه کـردن کردھـا ادامـه دارد .روز  ٢٨مـرداد سـال
» ١٣٥٨سيد روح ﷲ خمينـی« رھبـر تـازه بـه قـدرت رسـيده ی
اﯾران ،پس از اﯾنکه کردھا بـر خواسـت خـود تاکيـد کردنـد ،حکـم
جھاد را بر عليه آنان صادر کرد .حکم جھاد خمينی بر عليه ملـت
کرد ،از طرﯾق رسانه ھای عمومی به صورت رسمی اعـالم شـد
و پس از اﯾن اعالم ،دهھا ھزار نفر برای شرکت در اﯾن جھـاد بـه
٣٤٨
کردستان ھجوم بردند«..
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»واشينگتن پست ھم نوشت» :روز دوشـنبه روزنامـه ی
او ]مھدی کروبی[ را بستند و مالھای تندرو به ھمـراه سـرداران
نظــامی خواســتار محاکمــه ی وی شــدند .بــا اﯾــن وجــود مھــدی
کروبی ميگوﯾد که مخالفان دولت روز به روز افزاﯾش مييابند .اﯾـن
روحانی عمامـه سـفيد کـه از ابتـدای انقـالب اسـالمی در سـال
 ١٩٧٩تـاکنون سـمتھای مھمـی را بـه عھـده داشـته اسـت ،در
مصاحبه ی روز سه شنبه ی خود گفت که محمود احمـدی نـژاد
بــه ھمــراه مالھــا و نظاميــان حــامی اش ،در نھاﯾــت از جنــبش
فزاﯾنده ی مردمی ،آﯾت ﷲ ھـا و قـانونگزاران شکـست خواھنـد
خــورد .بــه گفتــه ی کروبــی» :در خيابانھــا ،بــازار ،عروســيھا و
مساجد ،ھمه جا ميتوان صدای اعتـراض مـردم از رونـد جـاری را
٣٤٩
شنيد«.
» ...ميخواھم بگوﯾم ﯾک ترانه موسوی ،کم ﯾا زﯾاد ،فرقی
نميکند وقتی مھدی کروبی مينوﯾسد که »برخی افراد با دختران
بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند كه منجر به اﯾجاد جراحات و
پارگی در سيستم تناسلی آنان گردﯾده است «.و بـاز حتـی اگـر
ادعای کروبی سراسر دروغ باشد ،باز ھم فرقـی نميکنـد وقتـی
آذر آل کنعان )نينا اقدم( جلو دوربين مينشيند و رواﯾـت تجـاوز بـه
خود را در زنـدان سـنندج مـستند ميکنـد ،وقتـی روﯾـا طلـوعی از
تجـاوز بـازجو ميگوﯾـد ،وقتـی منيـره ی بـرادران در کتـاب حقيقـت
ساده ،از طاھره ،دختری زﯾبا کـه بـر اثـر تجـاوز پاسـداری دﯾوانـه
شد ،طاھره ای که بيشتر زندانيان زن تھران در دھه  ٦٠خـاطره
اش را در ذھن دارند ،مينوﯾسد ،وقتی جنازه ی زھـرا کـاظمی را
سيمان ميگيرند و شيرﯾن عبادی ،وکيلش در دادگاه ميپرسد کـه
»چرا لباس مقتول از اﯾن ناحيه ی خاص پاره و خونی شده؟«
»...و وقتی نظرﯾه ی پزشکی قانونی حکاﯾت از تجاوز بـه
زھرا بنی ﯾعقوب در بازداشتگاه پاﯾگاه بسيج ھمدان دارد ...تجاوز
بــه زنــان زنــدانی سياســی در کنــار تھدﯾــد بــه تجــاوز و آزارھــای
جنسی دﯾگر که ميتوانـد از سـوی دسـتگير کننـدگان ،بازجوﯾـان،
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زندانبانان و حتی مقامات قضاﯾی صورت گيرد ،خـشن تـرﯾن نـوع
شکنجه ای است کـه آثـار جـسمی و بـه خـصوص روحـی آن بـا
انــواع دﯾگــر شــکنجه ھــا قابــل مقاﯾــسه نيــست .گزارشــھاﯾی از
اعمال اﯾن نوع شکنجه بر زندانيان سياسـی زن پـس از انقـالب،
چه به شکل سيستماتيک و چه به صورت اتفاقی منتـشر شـده
است.
»سيستماتيک ترﯾن نوع تجـاوز گـزارش شـده ،تجـاوز بـه
دختران باکره ای است که به دالﯾل سياسی بـه اعـدام محکـوم
شده بودند ،در شب پيش از اعدام! مستند اﯾن گزارشـھا ،گفتـه
ھای متـواتر خـانواده ھـای زنـدانيان سياسـی دختـری بـوده کـه
فردای اعـدام ،ھمـراه بـا تحوﯾـل جنـازه ی دخترشـان ،پـولی بـه
عنوان مھرﯾه ی او تحوﯾل ميگرفته انـد .در اﯾـن گزارشـھا دختـران
باکره به عقد موقت مردانـی کـه زنـدان را در دسـت داشـتند ،در
ميآمدند تا بکارت خود را از دست بدھند .درغير اﯾن صـورت خطـر
اﯾن وجود داشت کـه زنـدانی اعـدامی  -چـون بـاکره اسـت  -بـه
٣٥٠
بھشت برود!«
آخ که چه حکاﯾت تلخی است اﯾن تجاوزھا و چرا من آرام
نميشوم؟
لحظه ای تـصور کنيـد کـه پاسـداری ترانـه ﯾـا ترانـه ھـا را
لخت کرده اسـت .پـيش از آن او را بـه شـدت زده انـد و بيھـوش
انداخته اند .بعد لباسش را از تنش درميآورند و دخترک مقاومـت
ميکند .بعد باز کتکی و بعد مردک فالنـش را کـه حتمـا انـدازه ی
فالن خر است ،ميچپاند در عقب و جلو اﯾن دخترک و بعد خودش
را تکان تکان ميدھد و کيف ميکند و بعد آب از چـک و چـولش راه
ميافتــد و بعــد ،بعــد دخــول و بعــد البــد غــسل ،اه ،بعــد جنــازه ی
دخترک را که بارھا ھمان لمپنھا به نيش کشيده اند ،در سيمان
دفن ميکنند و لباس دخترک کـه از ھمانجـا ،از ھمانجـا خـونين و
مــالين اســت؛ وای ...اﯾنھ ـا ســی س ـال اســت حکومــت »فــالن
ساالری« دارند و ما اسمشان را گذاشته اﯾم حکومت اسالمی!
»روز اول شھرﯾور چھلمـين روز درگذشـت ترانـه موسـوی
است .خبر مرگ ترانه موسوی ،بازداشتی تجمع مـسجد قبـا در
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ھفــتم تيــر روز  ٢٤تيــر بــه وســيله خــانواده اش اعــالم شــد .بــه
گزارش چرﯾک آنالﯾن ،ترانه موسوی از زمان دسـتگيری بـه مـدت
 ١٨روز ناپدﯾد شد و پـس از اﯾـن مـدت خـانواده اش بـا جنـازه ی
سوخته ی او مواجه شدند .روز  ٢٤تيرماه خانواده ی او خبر پيـدا
شدن جنازه ی او را در حـوالی قـزوﯾن درﯾافـت کردنـد ،امـا تـارﯾخ
دقيق مرگ او مشخص نيست؛ از اﯾـن رو زمـان مـرگ او از تـارﯾخ
 ٢٤تير ماه محاسبه میشود .با اﯾن حساب چھلمين روز کـشته
شدن و درﯾده شدنش روز اول شھرﯾور مـاه اسـت ...محـل دفـن
ترانه را در روستای وازﯾوار از توابع چمـستان در اسـتان مازنـدران
اعالم کرده اند ٣٥١«.چه بنوﯾسم عزﯾزم؟
»اﯾرنا نوشت که نيروی انتظامی جمھوری اسـالمی ،روز
چھارشـــنبه در اطالعيـــه ای از شـــھروندان خواســـت در صـــورت
مشاھده ی موارد تظاھر به روزه خـواری در مـاه مبـارک رمـضان،
پليس را از طرﯾق تلفن  ١١٠مطلع کنند .ناجـا در اطالعيـه ای بـه
مناسبت فرارسيدن ماه مبارک رمـضان ،مـاه نـزول قـرآن مجيـد و
مــاه خودســازی ھمچنــين از ھمــه ی مــردم ،اصــناف و امــاکن
عمومی خواسـت نـسبت بـه رعاﯾـت قـوانين و مقـررات اﯾـن مـاه
٣٥٢
اقدام کنند«...
کافی اسـت ،بـرای خـرد شـدن اعـصابمان از بيحيـاﯾی و
پرروﯾی اﯾن جماعـت »اسـالمی« ھمچـين چنـد سـطر بيحيـاﯾی
کافی است .در رابطه با وزﯾـر شـدن فاطمـه کمانـدوھا در دولـت
ترورﯾــــست و اتــــم بــــاز و تجاوزکــــار احمــــدی نــــژاد/خامنــــه
ای/الرﯾجانی/شاھرودی؛ شمه ای از زندگی اولين زن وزﯾر اﯾران
را که به دست ھمين جانيان اعدام شد ،اﯾنجا ميآورم:
»فرخ رو پارسا ،متولد  ،١٣٠١در سال  ١٣٢٩با اخذ درجه
ی دکترا از دانشگاه تھران فارغ التحصيل شـد .او در سـال ١٩۶٨
به عنوان وزﯾر آموزش و پرورش اﯾران انتخاب شد .پـس از انقـالب
 ١٣۵٧خورشيدی ،وی با اتھاماتی چون حيف و ميـل امـوال بيـت
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المال و اﯾجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نـشو و
نمای فحشا در آمـوزش و پـرورش و ھمکـاری مـوثر بـا سـاواک و
اخــراج فرھنگيــان »انقالبــی« از وزارت فرھنــگ اﯾــران و غيــره در
دادگاه انقالب اسالمی شعبه تھـران بـه رﯾاسـت »شـيخ صـادق
خلخالی« محاکمه شد و به عنوان »مفسد فـی االرض« )عامـل
فساد بر روی زمين( در تارﯾخ  ١٨اردﯾبھشت سال  ١٣۵٩برابـر بـا
 ٨مه سال  ١٩٨٠اعدام شد.
»طناب دار را که باال کشيدند ،طنـاب پـاره شـد و فـرخ رو
پارسای از فاصله ی ﯾک متری به زمين افتاد .حاال دﯾگر بـه کلـی
از حال رفته و بيھوش شده بود .طناب را از سر و رو و بدن او بـاز
کردند و او را بـه داخـل حيـاط بردنـد و در کنـار حـوض کثيـف و آب
خزه گرفته ای مشتی آب بر سر و روی او زدند و مجـددا او را بـه
ھوش آوردند .خانم پارسای که به ھوش آمد ،نفسی به راحتـی
کشيد و تصور ميکرد ...با پاره شـدن طنـاب ،بيگنـاھی او نيـز بـه
اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار گرفته است .کمـی آرام
گرفته بود و دﯾگر گرﯾه و زاری و ناله ھم نميکرد .پـس از گذشـت
نزدﯾک بـه ﯾـک ربـع سـاعت مجـددا او را بـه محـل قتلگـاه بردنـد.
کارشان به جنگ تن به تـن کـشيده بـود .اﯾـن بـار سـيم قطـور و
مقاوم بکسل آوردند و به باالی درخت بستند و سپس سـيم دار
را بر گردن فرخ رو پارسای انداختند و چند جعبه ی خالی پپسی
را زﯾر پای او گذاشتند و دقاﯾقی بعد ﯾکی از دژخيمان مرگ ،لگد
محکمی به جعبه ھا زد و جعبه ھا را از زﯾر پای خانم پارسای به
گوشه ای پرتاب کرد...
»ساعت ﯾک و نـيم صـبح روز  ١٨اردﯾبھـشت  ١٣٥٩بـود.
٣٥٣
سه تير خالص بر پيکر بيجان وی شليک شد«...
اما حزب ﷲ لبنان و انتخابات و تقلبات و »کودتا« و تجـاوز
و لباس شخصيھای حزب ﷲ لبنان و ...اگر انتخابـات اﯾـران زودتـر
از انتخابات لبنان انجام ميشد و اﯾن حوادث در اﯾران پيش ميآمـد،
حزب ﷲ لبنان  ٣٠در صـد رای ھـم در انتخابـات پارلمـانی لبنـان
نميآورد .البته ميدانيد که در اﯾن انتخابات ھم خيلی از رای حـزب
ﷲ لبنان کم شد .اﯾن افشاگرﯾھائی که درباره ی افراد حـزب ﷲ
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در حوادث بعد از انتخابات اﯾران شده ،خيلی بـه اعتبـار حـزب ﷲ
لبنان در خود اﯾن کشور لطمه زده است .حاال ،ھـم مـردم و ھـم
ارتش لبنان ،حزب ﷲ لبنان را سازمانی که آماده ی کودتاسـت،
ميدانند .من ھفته ی پيش از لبنان برگشتم .ھرسال بـرای کـار،
سفری به لبنان ميکنم .در سفر اخيـرم کـامال متوجـه شـدم کـه
حزب ﷲ لبنان پر و بالش شکسته است که فکـر ميکـنم بخـاطر
حــوادث اﯾــران و خــشم و نفــرت مــردم از آنھــا باشــد .از اﯾــست و
بازرسيھای قـدﯾم در محـالت جنـوبی لبنـان دﯾگـر خبـری نبـود و
خيلی کم در خيابانھا افراد مسلح حزب ﷲ دﯾده ميشدند .لبنان
را امسال آرامتر و آزادتر دﯾدم؛ منظورم کم شدن فشار شـيعيان
برای مذھبی کردن لبنـان اسـت .فکـر ميکـنم آخـرﯾن پيـام سـيد
حسن نصرﷲ را شنيده اﯾد کـه گفتـه اسـت امـام خامنـه ای بـا
قدرت از بحران اخير عبور کرد .اﯾن گفته زﯾر فـشار بدنـه ی حـزب
ﷲ لبنان است که اطمينان خود را نسبت به آﯾنـده ی جمھـوری
اسالمی و حماﯾت از حزب ﷲ لبنان از دست داده است .نصرﷲ
با اﯾن پيام ميخواست افرادش را آرام کند و بگوﯾد که بحران اﯾران
٣٥٤
تمام شده ،نگران نباشيد!«
بيست و نھم امرداد ماه  ٢٠ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شـصت
و ھفتم[
در رابطه با اعـدام خـانم دکتـر فـرخ رو پارسـای ،مطلبـی
پيدا کردم و آن را برای محسن کردی فرسـتادم؛ ھمـان را کـه در
٣٥٥
روزنگارﯾھــای  ١٩اوت گذاشــته ام .محــسن آن را در وبالگــش
گذاشت و خب ،خيلی جـوش آورد .بـراﯾش نوشـتم کـه مـن ﯾـک
زنم که جوش ميآورم ،شما کـه اﯾـن ھمـه معتـدل ھـستيد ،چـرا
جوش آورده اﯾد؟ پاسخی نوشت کـه آن را اﯾنجـا ميـآورم؛ جالـب
است» :در مورد وزرای زن در کابينـه ی احمـدی نـژاد ھـم البتـه
باﯾد ھمچنـان از در مخالفـت برخـورد کـرد ،امـا در مجمـوع مثبـت
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است و نشانه ی عقـب نـشينی آنھـا .اﯾنھـا از اﯾـن پـس تـالش
ميکننـد کـه ھــی امتيــاز بدھنـد و البتـه امتيازاتـشان مفـت ھــم
نميارزد ،اما قبال کـه روحيـه ی قـوی ای داشـتند ،ھمـين را ھـم
نميکردند .لذا گذشته از اﯾنکه ﯾک وزﯾـر زن در کابينـه ی احمـدی
نژاد که به برابری حقوق انسانھا باور نـدارد ،مفـت نميـارزد؛ امـا
نشانه ی آن است کـه آسـانگيرﯾھای بيـشتری در راه اسـت کـه
معنــاﯾی بجــز عقــب نــشينيھای آﯾنــده نــدارد .اﯾنکــه گــشتھای
روسری و حجاب را جمع کنند و مردم آزادتر باشند ،امکان مبارزه
را بيشتر ميکند؛ چرا که شاﯾد از نظر سياسـی اﯾـن عمـل مفـت
ھم نيـارزد ،امـا از نظـر روحيـه ای کـه بـه جوانـان ميدھـد ،بـرای
مبارزه شان بسيار مفيـد اسـت .اﯾنکـه پـس از ﯾـک جنـگ سـی
ساله برای باال/پاﯾين بردن روسری ،باالخره رژﯾم را شکسته اند،
تاثير نمادﯾن زﯾادی بر روحيه ی مبارزان دارد .از ھمين روست که
بدون آنکه بـه اﯾـن »امتيـازات« دل ببنـدﯾم ،باﯾـد در نظـر داشـته
باشيم که اﯾنھا ھمه ترکھاﯾی است که حاکميـت دارد برميـدارد.
اﯾنکه جوش آوردم ھم فکر ميکنم بھترﯾن زمان بـرای زدن شـالق
وجدان ،ھمين حاالسـت .ھمـين حاالسـت کـه ميتـوان »حقـوق
بشر خودی و غيرخودی« حضرات را بـه رخـشان کـشيد و اتفاقـا
فرخ رو پارسای کـه قـبال ھـم در مـوردش نوشـته بـودم ،ﯾکـی از
بھترﯾن نمونـه ھاسـت .مطلـب بـه لحـاظ روانـی تـاثير زﯾـادی بـر
خواننــده ميگــذارد .اﯾنکــه آن زن در آن ســن و ســال کــارش بــه
»جنگ تن به تن« رسيده باشد ،بدجوری وجدان »مردان جنگجـو
و باغيرت« ]البته سابق[ را قلقلـک ميدھـد کـه چـرا از تماشـای
اﯾن صحنه ھا لذت برده انـد! اﯾـن نوشـته ﯾـک سـيلی بـر صـورت
مردم اﯾران ھم ھست کـه تقرﯾبـا ھمـه ی مـردم حتـی ککـشان
ھم نگزﯾـد کـه اﯾـن زن را صـادق خلخـالی اعـدام کـرد .مـن فکـر
ميکـنم کـه فـرخ رو پارسـای »نـدای« زمـان خـودش بـود .خيلـی
مظلوم و مثل بسياری دﯾگر از ھمکارانش بخاطر خـدمت بـه اﯾـن
آب و خاک اعدام شد.
»آھان ﯾادم آمد ،ﯾک مطلـب دﯾگـری کـه در مـورد فـرخ رو
پارسای نوشته بودم  -فکر ميکنم آن را ھم شما براﯾم فرستادﯾد
 که ﯾکی از ھمين »کک نگزﯾده ھا« از طلبکـاران سـابق کـه درســخنرانی اش گفتـــه بــود فـــرخ رو پارســای جلـــو در مدرســـه
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مياﯾستاد و آراﯾش دختران را پاک ميکرد .اﯾن حرامـزاده نرفـت بـه
خلخالی اﯾن حرف را بزند ،بلکه او را خـر کنـد؛ امـا امـروز پـس از
سی سال برای چس کردن خودش  -به ناشاﯾستگی  -از آن زن
بـزرگ ﯾـاد ميکنـد .خيلـی بـی تعھـدی ميخواھـد کـه آدم جـوش
نياورد«...
ای ميلی داشتم کـه ناشناسـی طنـزی نوشـته بـود زﯾـر
عنوان »انشای دانش آمـوز دوم دبـستان« کـه بـه دليـل ظرافـت
طبع نوﯾسنده و نماﯾش زﯾربنای جنون خشونت در ميان اﯾرانيـان،
عالی است:
»مــا حيوانــات را خيلــی دوســت دارﯾــم ،باباﯾمــان ھــم
ھمينطور .ما ھر روز در مورد حيوانـات حـرف مـیزنـيم  ،باباﯾمـان
ھــم ھمينطــور .باباﯾمــان ھميــشه وقتــی بــا مــا حــرف ميزنــد ،از
حيوانات ھم ﯾاد میکند ،مثال امروز باباﯾمـان دوبـار بـه مـا گفـت؛
توله سگ مگه تو مشق نداری که نشستی پای تلوﯾزﯾون؟ و ھر
وقت ما پول ميخواھيم ميگوﯾد؛ کره خـر مگـه مـن نشـستم سـر
گنج؟ چنـد روز پيـشا وقتـی مـا بـا مامانمـان و باباﯾمـان ميـرفتيم
خونــه ی عمــه زھــرا اﯾنــا؛ ﯾــک تاکــسی داشــت ميــزد بــه پيکــان
باباﯾمان .باباﯾمان ھم که آن روی سگش آمده بود بـاال بـه آقاھـه
گفت؛ مگه کوری گوساله؟ آقاھه ھم گفت؛ کور باباته ﯾابو ،پياده
ميشم ھمچين ميزنمت که به خر بگـی زن داﯾـی ،باباﯾمـان ھـم
گفت :برو بينيم بابا جوجه و عين قرقی پرﯾد پاﯾين ،ولی آقاھه از
باباﯾمــان خيلــی گنــده تــر بــود و باباﯾمــان را مثــل ســگ کتــک زد.
بعدش مامانمان به باباﯾمان گفـت؛ مگـه کـرم داری آخـه؟ خـرس
گنده مجبوری عين خروس جنگی بپری به مردم؟
»مــا تلوﯾزﯾــون را ھــم کــه خيلــی حيــوان نــشان ميدھــد
دوست ميـدارﯾم ،البتـه علـی آقـا شـوھر خالـه مـان ميگوﯾـد کـه
تلوﯾزﯾون فقط شده راز بقا ،قدﯾما که ھمش گربه و کوسه نشون
ميداد ،حاال ھم کـه ﯾـا اون مارمولـکھـا رو نـشون ميـده ،ﯾـا اﯾـن
بوزﯾنه رو که عـين اسـب واسـه ملـت خـالی مـیبنـده .مـا فکـر
میکنيم که منظـور علـی آقـا کـارتون پينوکيـو باشـه؛ چـون ھـم
توش گربه نره داشت ھم کوسه ھم پينوکيو که دروغ ميگفت.
»فاميلھــای مــا ھــم خيلــی حيوانــات را دوســت دارنــد.
پارســال در عروســی منــوچھر پــسر خالــه مــان کــه رفــت قــاطی
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مرغھا ،شوھر خاله مان دو تا گوسفند آورد که ما بـا آنھـا خيلـی
بازی کردﯾم ،ولی بعدش شوھر خاله مان ھمان وسـط سرشـان
را برﯾد! ما اولش خيلـی ترسـيدﯾم ،ولـی باباﯾمـان گفـت چنـد تـا
عروسی بـروﯾم عـادت مـیکنـيم ،البتـه گوسـفندھا ھـم چيـزی
نگفتنــد و گذاشــتند شــوھر خالــه مــان سرشــان را ببــرد ،حتمــا
دردشان نيامد .ما نفھميدﯾم چطور دردشـان نيامـده ،چـون ﯾکبـار
در کــامپيوتر داداشــمان ﯾــک فــيلم دﯾــدﯾم کــه دوتــا آقــا کــه ھــی
ميگفتند ﷲ اکبر ،سر ﯾک آقـا رو کـه نميگفـت ﷲ اکبـر برﯾدنـد و
اون آقاھه خيلی دردش اومد .و ما تـصميم گـرفتيم کـه ھميـشه
بگيم ﷲ اکبر که ﯾک وقت کسی سر ما را نبرد.
»ما نتيجه ميگيرﯾم که خيلی خوب شد که ما در اﯾران به
دنيا آمدﯾم تا بتونيم ھـر روز از اسـم حيوانـات کـه نعمـت خداونـد
ھـــستند ،اســـتفاده کنـــيم و آنھـــا را در تلوﯾزﯾـــون ببينـــيم و در
موردشان حرف بزنيم و عکسھای آنھا را بـه دﯾـوار بچـسبانيم و
به آن ھا مھرورزی کنيم و نميدانيم اگـر در اﯾـران بـه دنيـا نيامـده
بودﯾم ،چه غلطی باﯾد ميکردﯾم؟!«
زﯾــاد دســتکاری اش نکــردم کــه »اورﯾژنــال« بمانــد! اﯾــن
مطلــب ھــم کــه رفرانــسی اســت بــه دادگاھھــای اســتالين و
مقاﯾــسه ای اســت بــا دادگاھھــای امــروز »خودﯾھــا« در حکومــت
اســالمی ،در وبــساﯾت »بــی .بــی .ســی «.چــاپ شــده اســت.
بخــشی از آن را اﯾنجــا ميــآورم کــه گفتــه انــد آنــانی کــه تــارﯾخ را
فراموش ميکنند ،مجبورند تکرارش کنند:
»والدﯾمير اﯾليچ لنين ) (١٩٢۴-١٨٧٠رھبر انقالب اکتبـر از
اواخــر ســال ١٩٢٢بــه خــاطر بيمــاری از زنــدگی سياســی کنــاره
گرفت و در کميته ی مرکزی حزب کمونيست نزاع بر سر رھبـری
شروع شـد .از ھمکـاران نزدﯾـک لنـين بـانفوذترﯾن شخـصيت لئـو
تروتسکی بود که ھمه او را جانشين قطعی لنين مـیدانـستند.
تروتسکی در بنيادگزاری کـشور شـوراھا پـا بـه پـای لنـين پيکـار
کرده بود .او صدر کميته ی نظامی انقالبی شورای پتروگـراد بـود
که انقالب بلشوﯾکی را )در ھفتم نوامبر سال  (١٩١٧به پيـروزی
رساند .پاﯾه گـزار ارتـش سـرخ بـود و پيـروزی نظـام انقالبـی بـر
»روسھای سفيد« مدﯾون تالش و نبوغ نظامی او بود .اما گفتـه
اند که تروتسکی سخت متکبر و تکرو بـود و بـه ترتيبـات و روابـط
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درون حزب توجه زﯾـادی نداشـت .در برابـر ،اسـتالين ﯾکـسره بـه
حزب توجه داشت و آن را اھرم اصلی در رھبری دولت و اداره ی
کشور میدانست .استالين با استفاده از ضعفھا و غيبـتھـای
تروتسکی ،موقعيت محکمـی در حـزب بـه دسـت آورد و دبيرکـل
حــزب شــد .لنــين در دو نامــه ،نگرانــی خــود را از قــرار گــرفتن
مسئوليت مھم رھبری حزب در دست »مردی تنـدخو و نامـدارا«
]استالين[ ابراز کرد ،اما استالين موفق شد از نشر اﯾـن دو نامـه
جلوگيری کند .او با دسيسه و زد و بند ،و با تفرقـه افکنـی ميـان
مخالفان خود ،توانست تمام اھرمھای حزبی را به نزدﯾکان خـود
بــسپارد و تروتــسکی را بــه انــزوا بکــشاند .تروتــسکی در ســال
 ١٩٢٧از حزب اخراج شد ،و در سال  ١٩٢٩شوروی را ترک کرد.
او به دستور اسـتالين بـه طـور غيـابی بـه اعـدام محکـوم شـد و
حکم در سال  ١٩۴٠در تبعيـدگاھش در مکزﯾـک در مـورد او اجـرا
شد.
»استالين از سال  ١٩٢٩رھبر مطلق کشور شـد و تمـام
امور را به دست گرفت .از روی نادانی ،به اجرای فوری و اجباری
برنامه ی اشتراکی سازی سراسری بنگاهھای کشاورزی فرمان
داد .اﯾن برنامـه بـا شکـستی فاجعـه بـار روبـرو شـد .قحطـی و
گرســنگی کــشور را فــرا گرفــت و بــه مــرگ نزدﯾــک ده ميليــون
روستاﯾی انجاميد .در برخی مجامع علمـی و محافـل سياسـی،
زبان به انتقاد از استالين باز شد .در کنگره ی حزب کـه در سـال
 ١٩٣۴برگزار شد ،استالين تنھـا بـا تقلـب و نيرنـگ توانـست بـار
دﯾگر به رھبری برسد .او تصميم گرفت بـا رقبـا و مخالفـان خـود
تصفيه حساب کند .اندکی پس از کنگره ،سـرگئی کيـروف ]چـه
اسمی؟![ دبير حزب کمونيست در لنينگـراد تـرور شـد .ھمـه ی
شواھد نشان میدھد که اﯾن ترور را پلـيس مخفـی بـه دسـتور
استالين انجـام داد .اسـتالين بـه نيرنگـی ماھرانـه دسـت زد؛ از
ســوﯾی رقيــب را از ميــدان حــذف ميکــرد و از ســوی دﯾگــر بــرای
»مجازات قاتالن« شمشير تيز مـیکـرد .عوامـل اسـتالين شـاﯾع
کردنـد کــه ﯾــاران تروتــسکی در ھيئــت سياســی کميتــه مرکــزی
حزب ،ترور کيروف را طراحی کرده اند.
»بالفاصله پس از قتل کيروف ،بيش از صد نفر از مقامـات
حزبـی و دولتـی تيربـاران شـدند .در ھفتـه ھـا و مـاه ھـای بعـد
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ھزاران نفر دستگير و به دست جالدان سپرده شدند .حکـم آنھـا
فوری صادر میشد ،که معمـوال اعـدام بـود ،ﯾـا بـا ارفـاق ،تبعيـد
ابدی به سيبری .اما استالين نه تنھا پيشوای »نخستين کـشور
کارگران و دھقانان« بود ،بلکه خـود را رھبـر جنـبش کمونيـستی
در سراسر جھان میدانست .او ناگزﯾر بود سرکوب وحشيانه ی
مخالفـــان سياســـی را از نظـــر اﯾـــدئولوژﯾک توجيـــه کنـــد و بـــه
دﯾکتاتوری خود »مشروعيت« دھد .بـا اﯾـن مالحظـات بـود کـه او
چند محاکمه ی علنی سازمان داد کـه صـرفا جنبـه ی تبليغـاتی
داشت .به دسـتور اسـتالين  ۶۶نفـر از چھـره ھـای برجـسته ی
حزب و فعاالن »صدر انقالب« کـه برخـی از آنھـا حتـی معروفيـت
جھانی داشتند ،در سه دادگاه »علنی« محاکمه شدند.
دادگـــاه اول :از  ١٩تـــا  ٢۴اوت  ١٩٣۶شـــانزده نفـــر از اعـــضای
برجسته ی رھبری حزب کمونيست از جملـه زﯾنووﯾـف و کـامنف
ﯾاران نزدﯾک لنين محاکمه شدند .ھمه ی متھمان اعدام شدند.
دادگاه دوم :از  ٢٣تا  ٣٠ژانوﯾه  ١٩٣٧ھفده نفر از مقامات حزبـی
محاکمه شدند ١٣ .نفر تيرباران و  ۴نفـر بـه اردوگـاه کـار اجبـاری
فرستاده شدند.
دادگــاه ســوم :از دوم تــا  ١٣مــارس  ١٩٣٨گروھــی  ٢١نفــره از
سـران بلـشوﯾک محاکمـه شـدند .بيـشتر آنھـا از وزﯾـران سـابق
دولت بودند .در ميان آنھا کمونيستھاﯾی نامـدار ماننـد بوخـارﯾن
)رئــيس ســابق کمينتــرن( و رﯾکــوف )نخــست وزﯾــر قبلــی( قــرار
داشتند .ھمه ی متھمان اعدام شدند.
»به موازات اﯾن سه دادگاه ،ﯾک دادگـاه نظـامی در ژوئـن
 ١٩٣٧ژنــرال ميخائيــل توخاچفــسکی و ﯾــازده نفــر از فرمانــدھان
ارتــش ســرخ را بــه محاکمــه کــشيد ،کــه خبــر آن در رســانه ھــا
انتشار ﯾافت .به دنبـال آن سـه/چھـارم فرمانـدھی ارتـش سـرخ
»تصفيه« شد .اتھـام اصـلی متھمـان عبـارت بـود از ھمکـاری بـا
تروتـسکی و عناصـر دســت راسـتی کــه گفتـه مــیشـد تــالش
میکنند با حماﯾت کشورھای سرماﯾه داری ]آلمان ﯾا انگلـستان
ﯾــا ژاپــن[ نظــام سوسياليــستی را در شــوروی ســرنگون کننــد.
مبنای دادرسـی اصـل  ۵٨قـانون کيفـری شـوروی بـود کـه بـرای
توطئه عليه نظام سوسياليستی و تالش بـرای برگردانـدن نظـام
سرماﯾه داری ،مجازات اعدام درنظر گرفته بود.

٣٢٤

»ھدف استالين تنھا حذف ﯾـا نـابود کـردن مخالفـان خـود
نبود ،او فراتر از اﯾن ،خواھان درھـم شکـستن اﯾـدئولوژﯾک آنھـا و
مــشروعيت دادن بــه ســيادت خــود بــود؛ ھــدف نــه تنھــا محکــوم
کردن ،بلکه به تسليم کشاندن مخالفـان بـود .دادگـاه ھـا پـشت
درھای بسته و بسيار سرﯾع انجـام مـیشـدند .زنـدانيان از حـق
داشتن وکيل مدافع و فرجام خواھی محروم بودند .کيفرخواست
حاوی ی ھيچ سندی نبود و تنھا بر پاﯾه ی اقارﯾری تنظيم شـده
بود که خود متھمان در بازجوﯾیھـا ]و حتمـا زﯾـر شـکنجه[ ارائـه
کرده بودند .اﯾن اقارﯾر پر از اظھارات ضد و نقيض بود و روشن بود
که متھمان دروغ گفته اند .برای نمونه برخی متھمان »اعتـراف«
کردند که در کشورھای خارجی مانند فنالند و دانمارک و نروژ بـا
تروتسکی ﯾا فرستادگان او دﯾدار کـرده انـد ،در حاليکـه اطرافيـان
آنھا میدانستند که آنھا ھرگز خاک شـوروی را تـرک نکـرده انـد.
در مواردی دروغ کامال آشکار بود ،مـثال اﯾـوان سـميرنوف اعتـراف
کــرده بــود کــه در ســوء قــصد بــه جــان کيــروف در دســامبر ١٩٣۴
شــرکت داشــته ،در حاليکــه او از ﯾــک ســال قبــل از آن دســتگير
شده و در زنـدان بـود .امـا »حقيقـت« چيـزی بـود کـه بـرای اﯾـن
دادگــاه ھــا کمتــرﯾن اھميتــی نداشــت .طرفــداران اســتالين باﯾــد
احــساس حقانيــت مــیکردنــد و دشمنانــشان باﯾــد مرعــوب
میشدند.
]تــشابه ھــا را بــا اﯾــن روزھــا ميبينيــد؟ جالــب اﯾــن کــه
ھمراھـــان اﯾـــن آخونـــدھای حکـــومتی ھمـــان تـــوده اﯾھـــای
»کــا.گ.ب«.ای ھــستند .کمــدی نيــست؟ انگــار اﯾنھــا بــه برگــزار
کردن اﯾن جور دادگاه معتادند!![
»تمــام کـــسانی کــه در برابـــر دادگــاه قـــرار گرفتنـــد ،از
کمونيــستھــای انقالبــی و مبــارزان باســابقه بودنــد ]ﯾعنــی
اســتالينھای کوچــک و بــزرگ دﯾگــری بودنــد ،منتھــا اســتالين
نميتوانست تحملشان کند[ برخی زندانھای مخوف تزار را از سـر
گذرانده بودند ]ھاھاھا ...مثـل اﯾـن باباھـا کـه ھمگـی زنـدانھای
مخوف ]![ دوران شاه را گذرانده اند[ .شگفت آنکـه ھمـين افـراد
در دادگاه اعتراف کردند عليه نظامی که خود با فداکاری در بنای
آن شرکت داشتند ،انواع و اقـسام جناﯾـات را مرتکـب شـده انـد
]باز ھم درست مثل اﯾن ابطحی و حجارﯾان و بقيـه ی ھمينھـا![

٣٢٥

ھنوز چند و چون شکنجهھاﯾی که بـرای گـرفتن اعتـراف بـه کـار
رفته بود ،کامال روشن نيست ]برای ما کامال روشـن اسـت .ﯾـک
قلم کھرﯾزک و شيشه ی نوشـابه ی در دار و فـالن بازجوھـا و از
ھمين سنخ اسباب شکنجه .او.کی.؟[!
»مسلما فشارھای زﯾادی در کار بوده؛ از بیخوابیھـای
چند روزه ،شکنجه ھای جسمی مداوم و طاقت شکن ،به گونـه
ای که زندانی نميرد ،اما روزی ھزار بار مرگ خود را آرزو کنـد؛ تـا
شکنجه ھای روانـی ،انـزوای مطلـق ،بـازجوﯾیھـای ناگھـانی و
طوالنی ...با فشارھا و تحقيرھای داﯾمی ،شخـصيت زنـدانی در
ھـــم مـــیشـــکند و ھوﯾـــت ھنجـــاری و اخالقـــی او درھـــم
میرﯾزد].راستی چقدر اﯾن شيوه ھـا بـا شـيوه ھـای شـکنجه و
اعترافگيــری در زنــدانھای اســالمی شــباھت دارد![ رفتــه رفتــه
]زندانی[ حساسيت و ھشياری ذھنی خود را از دست میدھد
و حافظه اش فلج میشود] .زندانی[ زﯾـر دسـت مـأموران چنـان
احــساس ضــعف و حقــارت مــیکنــد ،کــه ھمــه چيــز ،از جملــه
مقاومت براﯾش بی معنا میشود.
»جلــسات دادگــاه آنقــدر تکــرار مــیشــد تــا بــه نتيجــه ی
دلخواه برسد .اعترافات بوخارﯾن را شخص استالين تـدوﯾن کـرده
بود .وقتی او در دادگاه از خواندن بخشی از متن سرباز زد ،رونـد
بازرسی متوقف شـد و بوخـارﯾن بـه سـلول برگـشت .در دادگـاه
بعدی بوخارﯾن سر به راه شده بود.
ﯾکی از شگردھای راﯾج ،پراکندن تخم بدبينی ميان زندانيان بـود.
زندانی حس میکرد که ھمه عليه او دست به دست ھـم داده
انــد .رادک و بوخــارﯾن دو دوســت و ھمــرزم قــدﯾمی بودنــد ،امــا
بازجوﯾــان توانــستند آنھــا را عليــه ﯾکــدﯾگر تحرﯾــک کننــد .ﯾکــی از
شيوه ھای دﯾگر فشار بر متھمان با استفاده از روابط خـانوادگی
و عاطفی بود .زﯾنووﯾف و کـامنف بـه برخـی خطاھـای سياسـی
»اعتراف« کردند ،اما زﯾر بار اتھام »خيانت« نمیرفتند .اسـتالين
از طرف ھيئت سياسی حـزب بـه آنھـا قـول داد کـه اگـر اعتـراف
کنند ،آزاد میشـوند و بـستگان آنھـا نيـز در امـان خواھنـد مانـد.
پس از صدور رأی دادگاه نه تنھا ھـر دوی آنھـا بـه قتـل رسـيدند،
بلکه بيشتر خوﯾشاوندانشان نيز دستگير و اعدام شدند.

٣٢٦

»بــه نظــر مؤرخــان ﯾــک عامــل اﯾــدئولوژﯾک نيــز در اعتــراف
گيری از متھمان مؤثر بود .به زندانی تلقين میشد که او قربانی
سادگی و نيکدلی خود شده و ناخواسته به »آرمان کمونيـسم«
خيانت کرده است و اکنون تنھـا بـا اعتـراف داوطلبانـه اسـت کـه
میتواند اﯾن خطا را جبران کند.
»با تصفيه ھای بيرحمانه و خـونين کـه حـدود ﯾـک و نـيم
ميليون نفر قربانی گرفت ،ﯾکـی از مخـوفتـرﯾن نظـامھـای تـارﯾخ
بشر در اتحاد شوروی برقرار شد .در جھنمی که اسـتالين بـر پـا
کرده بود ،ھر کسی ناچار بود وفاداری خود را به رژﯾم ثابت کنـد،
و راه آن ،لو دادن عـده ای از »دشـمنان خلـق« بـود .اگـر کـسی
دستگير میشد ،خوﯾشان و دوستانش باﯾـد از او بيـزاری نـشان
میدادند ،و گرنه خود به خطر دسـتگيری مـیافتادنـد .اسـتالين
که از نوعی جنون بدگمانی رنـج مـیبـرد ،مـدام در حـال کـشف
توطئه ھای عجيب و خنثی کردن آنھا به شيوه ی خود بود.
»تمام اعضای ھيئت سياسی حزب کمونيست محاکمـه
شــدند ،غيــر از دو نفــر ،تروتــسکی و اســتالين .تروتــسکی از
شوروی فرار کرد و استالين خود مشغول محاکمه ی دﯾگران بود.
از  ١٣٩عضو کميته ی مرکـزی حـزب کمونيـست در سـال ١٩٣۴
مـيالدی ٩٨ ،نفـر دسـتگير و بيـشترشان تيربـاران شـدند .عمـق
فاجعه ی تصفيه ی ارتش از افـسران کـاردان ،در زمـان حملـه ی
ارتش نازی به شوروی و عقب نشينیھـای پيـاپی ارتـش سـرخ
آشکار شد .ﯾک آمار تارﯾخی میگوﯾد که تعداد افسرانی کـه بـه
دست استالين کـشته شـدند ،بـيش از افـسرانی اسـت کـه در
جنگ جھانی دوم در جبھه ھای »جنگ بزرگ ميھنی« جان داده
اند .طبـق آمـار رسـمی کـه در زمـان گوربـاچف منتـشر شـد ،در
 ١٩٣٧و  ١٩٣٨بــين  ۴و نــيم تــا  ۵و نــيم ميليــون نفــر دســتگير
شدند ،بين  ٨٠٠تـا  ٩٠٠ھـزار نفـر بـه اعـدام محکـوم شـدند .در
اواخر دھه  ١٩۴٠ميان  ۵و نيم تا  ۶و نـيم ميليـون نفـر در مجمـع
الجزاﯾــر گــوالگ زنــدانی بودنــد .تنھــا ﯾــک دھــم افــرادی کــه بــه
اردوگاھھا فرستاده شدند ،از سرما و گرسـنگی جـان سـالم بـه
در بردند .در دوران جنگ سرد ]بـه وﯾـژه دھـه ی پنجـاه مـيالدی[
برخی از کشورھای اروپای شرقی؛ مجارسـتان و چکـسلواکی و
بلغارستان ،الگوی دادگاھھای نماﯾشی استالين را تکرار کردند.

٣٢٧

»نـيکالی خروشــچف کــه پـس از مــرگ اســتالين ][١٩۵٣
زمام امور را در شـوروی بـه دسـت گرفـت ،در کنگـره ی بيـستم
حزب کمونيست ] [١٩٥٦فاش کـرد کـه »کميـسيون وﯾـژه ای بـا
مراجعه به اسناد فراوان آرشيوھای سری به اﯾن نتيجـه رسـيده
است که افراد بيگناه بيشماری در کشور ما به قتل رسـيده انـد.
روشن شده که بسياری از اعضای حزب و دولت که در سـالھای
 ١٩٣٧و  ١٩٣٨دشـمن خوانـده شـدند ،ھرگـز دشـمن و خـائن و
جاسوس نبوده اند ،بلکـه کمونيـستھای شـرﯾف و صـادقی بـوده
اند .آنھـا زﯾـر شـکنجه ھـای وحـشيانه ،گناھـان سـنگينی را بـه
گردن گرفته اند«.
»اﯾن متن به طور کامل منتشر نـشد .در ژانوﯾـه ی ١٩٨٩
روزنامه ی رسمی پراودا اطالع داد که ھمراه با تحوالت شـوروی
از بيش از  ٢۵ھزار نفر که در دوران اسـتالين تيربـاران شـده انـد،
اعاده حيثيت شده است ]چه دﯾر[ تنھا در ھمـين سـال بـود کـه
متن سخنرانی خروشچف به طور کامل چاپ شد ٣٥٦«.طـوالنی
بود ،ميدانم ،ولی احساس ميکنم در اﯾن روزھا الزم است!
کسی از مھدی کروبی شکاﯾت کرده که اطالعاتی را که
به او داده بود ،خودسرانه منتشر کرده اسـت .کروبـی در پاسـخ
اﯾن فرد ،ضمن دادن کلـی اطالعـات شـجره نامـه ای کـه دسـت
آخر بـه ھمـان طرفيھـا ميرسـد ،مـوارد دﯾگـری از شـکنجه ھـای
حکومتيان را فاش کرده است.
»به دﯾدار خانواده ای رفتم که زن جوانی در منزل
داشتند که در حوادث اخير به شدت مورد ضرب و شتم قرار
گرفته است ،پس از گذشت  ۶٠روز ،ھنوز آثار کبودی بر صورت
اﯾن زن نماﯾان بود .دست اﯾن زن نيز از چند جا شکسته و ھنوز
به گردنش آوﯾزان است...
»کروبی ھمچنين از جوانی نوشت که ھم اکنون در
بيمارستان بستری است و او را با وصل لوله ای به شکم تغذﯾه
ی مصنوعی میکنند....ﯾک چشم اﯾن جوان را تخليه کرده اند و
چشم دﯾگرش نيز در معرض نابينائی قرار دارد .سر اﯾن جوان پر
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از ساچمه است .او چندﯾن بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و
٣٥٧
ھنوز ھم باﯾد عمل شود«...
»ميــدان زنــان« ھــم از قــول گــاردﯾن نوشــته اســت کــه
»اﯾده«ی معرفی زنان وزﯾـر را احمـدی نـژاد از کروبـی و محـسن
358
رضاﯾی »کپی برداری« کرده است؛ پای خودشان!
من از اﯾن مرتضی مطھری درست مثل علی شـرﯾعتی و
جالل آل احمد خوشم نمياﯾد .آدمھای دگمی بودند که برای سر
کار آوردن حکومت اسـالمی ھـر ناشاﯾـستی را انجـام دادنـد .دو
تاشان خير حکومت اسالمی را ندﯾدند و سوميـشان کـه ھمـين
مطھــری باشــد ،بــه تيــر غيــب فرقانيھــا ھمــان روزھــای اول بــه
حکومت رسيدن خمينی کشته شد .اﯾن نوشته را بـه او نـسبت
داده اند .بدنيست.
»مطھری در داستان راستان آورده است که گوﯾا در زمان
معتصم عباسی ،ترکان عھده دار بـسياری از کارھـای حکـومتی
بودند .البته ترکان ماوراءالنھر ...سرداران ترک در بغداد ميگـشتند
و ھر کاری ميخواستند ،ميکردند و حکومت عباسی ھم کاری به
کارشان نداشت .تا جاﯾی که کم کم دست بـه عـرض و نـاموس
مردم دراز کردند...نيمه شبی مسلمانی ميبيند که ﯾکی از اﯾـن
سرداران ترک دست زنی را گرفته و به زور با خودش ميبرد .مـرد
جلو ميرود ،فاﯾده نميکند؛ زن التماس ميکند ،افاقـه نميکنـد .و آن
سردار تـرک زن را بـه خانـه ای ميکـشاند .مـسلمان کـه ميبينـد
کاری از دستش برنميآﯾد ،بر بام خانه ای ميرود و با صـدای بلنـد
اذان ميگوﯾد .با صدای ﷲ اکبر او در نيمه شب مردم بـه کوچـه و
خيابان ميرﯾزند که چه شده است و او با فرﯾاد ماوقع را ميگوﯾد و
آنھــا نيــز ﯾــورش ميبرنــد و زن بيچــاره را از دســت آن ســردار تــرک
خــارج ميکننــد .اﯾــن مــاجرا باعــث ميــشود کــه حکومــت عباســی
فکــری بــرای دســت درازﯾھــای نظاميــان تــرک بکنــد...چقــدر اﯾــن
مسلمان شبيه شيخ مھدی کروبی خودمان است که اذان نيمه
شبش ،خوابھا را آشفته کرده است .دﯾنفروشان او را بـه ناسـزا
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گرفته اند که چرا خواب خوشمان را برآشفتی و مردمان ،اﯾن بـار
بيدارند ،چون اﯾن جا بغـداد نيـست و تھـران اسـت و تمـام اﯾـران
است.
»عده ای دﯾگر نيز از خواب برخاسـته انـد .اﯾـن بـار شـاﯾد
٣٥٩
بشود برای اﯾن تعدﯾھا کاری کرد«.
من اتفاقا برای اﯾن موضوع داغی که مھدی کروبی طـرح
ميکند ،نگرانم .نگـران از اﯾـن کـه آخونـدی پيـدا شـده اسـت کـه
ميخواھــد بگوﯾــد اســالم حکــومتی اﯾــن نيــست کــه خامنــه ای و
احمدی نژاد و اعوان و انصارشان ميگوﯾند .بـرعکس مـن معتقـدم
که اسالم حکومتی ھمين اسـت کـه اﯾنھـا دارنـد و  ١٤٠٠سـال
تارﯾخ اسالم ثابت کرده است که اسالم دقيقا ھمـين اسـت کـه
خمينی و خامنه ای ميگوﯾند و نشان ميدھند و ﯾا مثال سـعودﯾھا
در عربستان با گردن زدنھاشان .آنچه کروبـی انجـام ميدھـد ،نـه
وجــه اس ـالمی شخــصيت او کــه تنھــا وجــه انــسانی شخــصيت
اوست؛ با اﯾن پرانتز که طفلک دلش بـر »مظلوميـت« اسـالمش
سوخته است و ميخواھد اسالمش را طور دﯾگری نماﯾش بدھد؛
البته من اميدوارم که افشاگرﯾھای کروبی در رابطه بـا تجاوزھـا و
شکنجه ھای اسالمی به جـاﯾی برسـد ،ولـی آرزو دارم خـودش
نتواند برای نماﯾش اسالم حکومتی دﯾگری بـه مـوفقيتی دسـت
ﯾابد .کروبی اگر ميخواھد انسان مدرنی باشد ،باﯾد کنار بکشد و
دﯾن را از حکومت جدا بخواھد ،نه اﯾـن کـه اﯾـران را بـه تجربـه ی
اسالم حکومتی ﯾا حکومت اسالمی دﯾگری مجبور سازد!!
ســی ام امــرداد مــاه  ٢١ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شــصت و
ھشتم[
طنزگونه ای نوشته ام به نام »نامه ی مـادر اکبـر گنجـی
به اصغر گنجی؟!« که اﯾن ھفته در وبساﯾتم ھست .خواسته ام
دوگانگيھــای رفتــاری امثــال گنجيھــا را نــشان دھــم .بخوانيــدش!
بدنيــست .در ضــمن دو داســتان کوتــاه »علوﯾــه خــانم« و »طلــب
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آمـرزش« صـادق ھـداﯾت را نيـز بـه عنـوان پـانوﯾس زﯾـر اﯾـن طنـز
گذاشته ام ،تا ھمان دوگانگيھا و فرصت طلبيھای مذھبيون را بـا
زبان اﯾن داستان نوﯾس محبوبم ھـم ﯾـادآوری کـرده باشـم .قـرار
است اﯾن کار به صورت صدا ھم تنظيم شود...
»اصغری عزﯾزم ،الھی قربون قد و باالت بشم ،ننه ...ننـه
جون من دارم ميرم مکـه...ھـر چـی ھـم ميگـردم اﯾـن اکبـری رو
پيداش نميکنم ...پسر گلم تو رو خـدا ،تـو رو بـه خـاک آقاجونـت،
اﯾــن چنــد تــا کلمــه رو واســه آقــا داداشــت ھــر جــور ميتــونی
»برفست«...
»پــسرم ،قربــون قــد و بــاالت بــشم ،واســه آقادادشــت
بنوﯾس که ننه به قربونت بره که رفتی ﯾنگه ی دنيا و دﯾگه حالی
ھم از ننه ی پيرت نميپرسی ...آخه پسر گلم ...اﯾن کارھـا چيـه
ميکنی؟ مگه خودت ،با ھمون دھن مثل گلت چند دفعه ،بگيـرﯾم
صــد دفعــه نگفتــی کــه »ھــدف وســيله را ...ﯾــا وســيله « ...چــه
ميدونم ننه جون ...من که »سوات« ندارم ...ميخوام بگـم ...آخـه
ننه به قربونت بشه ،ننه جون ،بـرای حفـظ اسـالم عزﯾـز کـه آدم
عاقــل دســت بــه دامــن کفــار نميــشه ...کــه ...فــدات بــشم گــل
پسرم ...ننه جون ،تو رو خـدا نيگـا کـن ،رفتـی اونجـا تـو مملکـت
غربت و دور و برت پر شده از اﯾن زنھـای بيحيـای غربـی لخـت و
پتی ...آخه مادرجون آدمو تو ﯾه وجب قبر ميخوابونن ...آخه واقعـا
صرف ميکنه که تو واسه رسـيدن بـه قـدرت ،واسـه شـاه و وزﯾـر
شدن اﯾن ھمه فالن ختنه نشده ی اﯾن کفار رو دستمالی کنـی
و براشون نومه بنوﯾسی و ازشون بخوای بيان زﯾر علمـت سـينه
بزنن؟! آخه اﯾن چه کارﯾه ننه جون ...آخه من جـواب خـدا را چـی
بدم ...پسر گلم؟
»داشت ﯾادم ميرفت ھا ،ننه جون ،جـونم بـرات بگـه ...از
ھمون پولھا که برام فرستادی ...دسته دسته ...کـه ننـه مجبـور
شد بره خوردشون کنه و تـازه تـومنی دوزار بـده بـه اﯾـن مجتھـد
مسجد شاه سابق که براش حاللشون کنه ...وﷲ تنم داره مثل
بيد ميلرزه ...وﷲ پسر جون خوبيت نداره ...آدمو تو ﯾه وجـب جـا
ميخوابونن ...حاال ننه ات باﯾد عينھو گلين ٣٦٠خانوم ،ھمـساﯾه ی
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بابا بزرگت ...تا بـه جـده نزدﯾـک ميـشه ،ھـی بزنـه تـو سـرش و
خدابيامرزی واسه تو و بابات از خدا بخواد ...باھاس مثل ابر بھـار
اشــک برﯾــزه کــه خــداﯾا ،خداونــدا ،اونــو بــبخش ،اﯾــن اکبــری رو
ببخش ...بچه ام ،بچه اس ...خره ...نميفھمه که پول کفار برکت
نــداره ...اﯾــن مرتيکــه کيــه ليــدﯾن ]ماﯾکــل لــدﯾن[ و چــی ميــدونم
چاموسچی ]نـوآم چامـسکی[ ...وﷲ پـول اﯾنـا برکـت نـداره ننـه
ھا ...از ننه گفتن...
»ببين پـسرجون ...اگـه اﯾـن کفـار کمکـت کـنن و بيارنـت
سر ِ کار ،چند روز بيشتر طول نميکشه که مرده بـاد/زنـده بادھـا
شروع ميشه ھا! ننه جون ...من خوبيتو ميخوام پسرجون ...ننه،
به خداوندی خدا ننه ات اﯾن گيـساشو تـو آسـياب سـفيد نکـرده
ھا ...الھـی ننـه فـدات شـه پـسرم ...وﷲ مـن از نکيـر و منکـر و
شب اول قبر و سوال و جواب اونجا خيلی ميترسم ننـه جـون...،
راســتی ننــه جــون »ســی .دی «.شــب اول قبــرو کــه واســم
فرسـتادی ،گـوش کــردم؛ مرسـی ننـه جــون ،دسـتت درد نکنــه،
کلی صفا کردم ،ولی ننه جون ،کلی ھم ترسيدم؛ بـه خداونـدی
خدا خيلی از آخر و عاقبتت ميترسم ننه جون...
»حاالم که دارم ميرم زﯾـارت ...داره تمـام تـنم عينھـو بيـد
مجنون ميلرزه ...راسـتی ننـه جـون ...اﯾـن راسـته کـه مـيگن تـو
مملکت غربت تو شاه پسر ننه »ﯾکـاره« قماربـاز شـدی؟ راسـته
که ميگن ھی بـه مـردم سـور ميزنـی و سرشـونو کـاله ميـذاری
ننه؟ آخه مگه ﯾادت رفته پسر گلم اونوقتا رو که ھمچين زدی تـو
گــوش ھمــين اصــغری کــه بچــم تــا چنــد وقــت گوشــش درســت
نميشنيد؛ فقط واسه اﯾن که بچم ﯾه دفه بـا اﯾـن کارتـای لعنتـی
استخاره کرده بود ننه؟
»ننه جون ...حاال چی شده که اونجا قبح و قباحت ھمـه
چی واست رﯾخته ننه؟ فکر اﯾن که پسر نجيب و باحيای من کـه
نميذاشت چشاش تو چش زنا بيافته ،حاال زنھای لخت و پتـی
رقاص/مطربو دعـوت ميکنـه ،ميـاره تـشون تـو خيابونـای ﯾنگـه ی
دنيا ،گشنگيشون ميده که بعد بره باھاشون پز بده ...آخـه شـاه
پسر ننه ...مگر اسالم و دﯾانت ،با پول کفار آبيـاری ميـشه ،مگـه
اسالم و انقالب با قر کمر اﯾن زنھای بی حجاب از خدا بيخبـر بـه
جاﯾی ميرسه؟ آخه ننه جون اﯾن چه کارﯾه که ميکنی ننه؟
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»ننه جون ،مگه نميشه آدم ھمينجوری شاه و وزﯾر بشه
و نــره زﯾــر بــال و پــر ھمونــا کــه ميگفتــی شــيطونو درس ميــدن و
شيطون بزرگ و کوچيکن؛ وﷲ ننه جون اﯾنا از تو بجـز کھنـه ی...
چی بگم ننه ...نذار دھنم واز بشه ...ننه ،ﯾادت رفته اونوقتـا اگـه
»تيليوﯾزون« روشن بود و تو خونه بودی ،فوری عربده ميکشيدی
کــه خاموشــش کنــيم ننــه جــون؟ ﯾــادت رفتــه ميگقتــی ھــر کــی
»تيليوﯾزون« نيگا کنـه ،جـاش تـه ی تـه ی جھنمـه ،ننـه جـون؟!
ﯾادت رفته ننه جون؟ حيام وﷲ خوب چيزﯾه ننه جون!
»ننه ،جون ننه ،تـا دﯾـر نـشده بـساطتو جمـع کـن برگـرد
خونه ،اگه نيای ،به خداوندی خدا شير صاحاب مرده امـو حاللـت
نميکنم ننه ،عاقت ميکنم ننه ،الھـی جـز جيگـر بزنـه اﯾـن قـدرت
ذليل مرده که بچه ی نجيب منو اﯾنطوری از راه بـدر کـرده ...آخـه
پسر گلم ...نونت نبود ،آبـت نبـود ،گوگـوش دعـوت کردنـت چـی
بــود...حــاال دعــوت کــردی ،ســرتو بخــوره ،چــرا حــاال بــراش خــط
ميکشی که پرچمی رو که دوست داره ،بياره ،ﯾا نياره ننه ،اصـال
به تو چه ننه ،شاﯾد اونا دلشون ميخواد تو پرچم اونجـوری جنـازه
شونو بپيچن ،ھمه که مث تو نيستن ننه جون کـه بخـوان جنـازه
شونو تو پرچم سبز سعودﯾا با اون شمشير مرتضی عليش کفن
پيچ کنن ،نکنه ننه »ارميکـا« کـه رفتـی وھـابی ھـم شـدی ننـه
جون ...وای خاک عالم به سر من ،ننه ات جواب خدا رو چی بده
اکبری؟
»الھی جز جيگر بزنه اﯾن جيفه ی دنيا که بچـه ی نجيـب
منو ،که دوﯾست روز اعتصاب غذا کرد و نمـرد ،حـاال داره دسـتی
دستی به کشتن ميده ...
»ببين ،ننه جون ،جون ننه برگرد خونه ،به خداونـدی خـدا
حوضمون ترک ورداشته ،ته کوچه ...نوه ی علوﯾه ٣٦١خانوم رفتـه
مکه و کلی ھم به من پز ميده ...دﯾگه کی کـار داره کـه چيکـاره
بوده زنيکه؟ ﯾا اون ﯾکی گلين خانوم ...کی دﯾگه ﯾـادش ميـاد کـه
چه بالﯾی سر بچه ھای ھووش آورده ...ننه جـون ...تـو ھـم ھـر
چی زودتر برگرد بيا خونه ،وﷲ خودم ميام پيشوازت ،خودم برات
اسفند دود ميکنم ،غلط ميکنن اﯾـن لبـاس شخـصيھا کـه اذﯾتـت
361

http://www.sharemation.com/blindowl/alavieh-khanom.pdf?uniq=rchtnm -

٣٣٣

کنن ،اﯾن اصـغری داداشـت باھاشـون رفيقـه ،نميـذاره ﯾـه مـو از
سرت کم بشه ننه چون ،تـو بيـا اﯾنجـا ،وﷲ از ھمينجـام ميـشه
شاه و وزﯾر بشی ،مگه اﯾن محمودی ذليل مرده نشد ننه جـون،
الھی فدات بشه ننه ات ...مگه تو چی چی ات از اﯾن ذليل مرده
ی بی ننه/بابا کمتره ننه جون؟!
»آخه نونت نبود ،آبـت نبـود» ،ارميکـا« رفتنـت چـی بـود؟
وﷲ اﯾن پولھا برکت نداره ننه جـون ...وﷲ اﯾـن مطربـا و دلقکـا و
آوازه خونا برات نون و آب نميشن ننه جـون ...اﯾنجـا ھمـين ذليـل
مرده نوه ی علوﯾه خانوم صد دفعه سرکوفت تو رو به ننه ات زده
که ...چی بگم ننه جـون ...تـو رو خـدا ،تـو رو بـه اون والی علـی
برگرد بيا خونه ...ننه من خودم ميرم گيسمو پـيش حـاج آقـا گـرو
ميذارم که کاری بھت نداشته باشن ...ندﯾدی اوناﯾی ھم کـه تـو
عراق بودن ،از آقا امون نومه خواسـتن؟ وﷲ کـار تـو کـه از اونھـا
بــدتر نيــست ...اونــا آدمکــش بــودن ،چــی ميــدونم ننــه ،مــيگن
ترورﯾست بودن ،تو که نبودی ننه جون ،بودی؟!
»ننه جون ...وای ننه به قربونت اون قـد و بـاالت بـشه ...
تـو کــه آزارت بــه علوﯾــه خـانومم نرســيده  ...آخــه خــدا رو خــوش
نمياد ...وﷲ اﯾن پوال از گلوی ننه ات ھم پاﯾين نميره ننه ...تـو رو
خدا برگرد خونه ...جون ننه ...واال آقت ميکنم ننه...
»خب اصغری ...پسر گلم ...ھر جور ميتـونی اﯾـن چھارتـا
کلومــو واســه آقــا داداشــت »برفــست« ...باشــه پــسرم ...زنــده
باشی ...ننه ميره که ساکشو ببنده ...فردا کاروان راه ميافتـه ،از
دم ھمون مسجد شـاه سـابق قـراره راه بيافتـه ...نميخـواد منـو
برسونی ...ننه جون ...تو فقط بگرد اﯾـن اکبـری رو پيـداش کـن...
شير ننه حاللت باشه ...ننه ...الھی خودم برای دفعه ی چھـارم
دومادت کنم ،ننه جون«...
اﯾن ھم شمه ای از کالھبردارﯾھای حکومتيان و چاپيدن و
باال کشيدن اموال مردم» :خيابان رجاﯾی شاھرود در پی حركـت
اعتراضی ،حدود  ٦٠نفر از كاركنان شركت صناﯾع چوبی پاﯾيزان و
خوابيدن آنھا در اﯾن اقدام اعتراضی برای دقـاﯾقی مـسدود شـد.
اﯾن كاركنان در اعتراض به درﯾافت نکردن سود و اصل پول خود ،و
کارکنان و کارگران در اعتراض بـه عـدم درﯾافـت حقـوق و مزاﯾـای

٣٣٤

خود تجمع کرده بودند .گفته ميشود كه مدﯾران اﯾن شـركت بعـد
از درﯾافت چند ميليـارد تومـان از مـردم از طرﯾـق قـرارداد سـلف و
پرداخــت ماھانــه ٢٠تــا  ٢٥درصــد ســود ،اکنــون بــه بھانــه ی
ورشکستگی ،اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خـود را
نميدھنــد .در خــالل اﯾــن تجمــع کــه حــدود  ٥ســاعت بــه طــول
انجاميد ،تجمع کنندگان شعار »ﷲ اکبر« سر ميدادنـد .بـه گفتـه
ی برخی از تجمع كنندگان به دليل تبانی مدﯾرعامل اﯾن شـركت
]معــصومی[ بــا دادســتانی و نيــروی انتظــامی ،اﯾــن نھادھــا از
پيگيری اﯾن خسارت خودداری كرده و جوابگوی مردم و معترضين
نيــستند .ســرانجام اﯾــن تجمــع بــا دخالــت مــاموران انتظــامی و
دستگيری سه تن از تجمع کننـدگان در سـاعت ١٥پاﯾـان ﯾافـت.
براساس آخرﯾن خبرھـای درﯾـافتی ،معترضـان امـروز ]دﯾـروز[ ٢٩
مرداد مـاه نيـز مجـددا مقابـل دفتـر اﯾـن شـرکت واقـع در خيابـان
٣٦٢
رجاﯾی شاھرود تجمع کردند«.
اما »اﯾن که اسالم گراﯾان حاکم بر اﯾران بـرای »ترغيـب«
مخالفان خود از زبان وﯾژه ای به نام »تعزﯾـر اسـالمی« اسـتفاده
ميکنند ،بر کسی پوشيده نيست .سی سال است که قربانيان
نظام مقدس ،مزه ی گفتمان چماق و شالق و تجـاوز ]ﯾـا ھمـان
تعزﯾر اسالمی[ را چـشيده انـد و از راه پوسـت و استخوانـشان،
واژگــان و جمــالت و معــانی اﯾــن دﯾــسکورس قــدﯾمی ِ ھــزار و
چھارصد ساله را از نو آموخته اند؛ اما اﯾنکه ھمين حاکمان اخيـراً
تصميم گرفته اند روش اقناعی خود را در مورد ھمقطاران خـودی
نيز به کارگيرند ،ناله ی کـم رمـق خودﯾھـا را درآورده کـه »بـا مـا
چــرا؟ مــا کــه محــارب و کــافر و ســکوالر نيــستيم؛ مــا کــه فقــط
ميخــواھيم بــا شــما دﯾــالوگ داشــته باشــيم؛ درون ھمــين نظــام
مقدس ،نه ﯾک کلمه بيش نه ﯾک کلمه کـم ،چـرا مـا را بـه بـازی
نميگيرﯾد؟
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سی و ﯾکم امرداد ماه  ٢٢ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شـصت و
نھم[
امروز را با خبر بدی شروع ميکنم .چه کـنم ،فعـال خبرھـا
ھمـه در ھمــين ردﯾــف ھــستند و حقــه بازﯾھــای نماﯾنــدگان خــود
انگيخته ی »جنبش سبز« در راه حفظ کليت حکومت اسالمی.
»ﯾکــی از پرســنل زحمــتکش بھــشت زھــرای تھــران بــه
خبرنگار نوروز گفت که در روزھـای  ٢١و  ٢۴تيرمـاه جنـازه ھـاﯾی
بـدون نــام و مشخــصات و تحـت تــدابير شــدﯾد امنيتــی ،بــه اﯾــن
قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جواز دفن ،در قطعـه ٣٠٢
به خاک سپرده شده اند .با پيگيرﯾھای خبرنگـار نـوروز از بھـشت
زھرای تھران ]خبرنگار متوجه شد که[ روز بيـست و ﯾکـم تيرمـاه
از بين جوازھای دفن صادر شده در آن قبرستان ٢٨ ،جـواز بـدون
ذکر نام و نام خانوادگی صادر شـده و ھمگـی در قطعـه  ٣٠٢بـه
خاک سپرده شده انـد ٢۴ .تيرمـاه نيـز  ١۶جـواز دفـن بـا شـراﯾط
فوق صادر شده است .گفتنی اسـت کـه سـاﯾت نـوروز در تـارﯾخ
 ٢۴تيرماه نيز به نقل از خانواده ی ﯾکی از قربانيان حـوادث اخيـر،
از وجود دھھا جنازه در سردخانه ای در جنوب غربـی تھـران خبـر
داده بود که با تحوﯾل جنازه ھای منجمدشـان بـه خـانواده ھـا در
روزھای بعدی اﯾن خبر تا حدودی مورد تائيد قـرار گرفـت .گفتنـی
است که اجساد در سردخانه ھای پزشکی منجمـد نميـشوند،
امــا بــه دليــل اﯾنکــه اﯾــن جنــازه ھــا در ســردخانه ھــای صــنعتی
نگھداری شده اند ،اجساد منجمد شده و فـرم خـود را از دسـت
٣٦٣
داده اند«...
دﯾگر اﯾن که پرﯾشب ،پنج شنبه شب که احمدی نـژاد در
تلوﯾزﯾــون »زنــده« حــرف ميــزد ،مــردم بــازھم در پــشت بامھــا و
خيابانھــا و گــذرگاھھا بــا دادن شــعارھاﯾی مبنــی بــر نفــی او و
حکــومتش ،اعتراضــشان را زﯾــر بــرق تيــغ لبــاس شخــصيھا و
٣٦٤
پاسدارھا و بسيجيھا نشان دادند.
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ﯾادداشتی ھم در پاسخ دوستی نوشته ام کـه طنزگونـه
ی »نامــه ی مــادر اکبــر گنجــی بــه اصــغر گنجــی« را نپــسندﯾده
اســت؛ چــرا کــه درســت نميدانــد امثــال گنجيھــا اﯾــن روزھــا زده
شوند:
»مرسی ،نازنين ،موضعتان را ميدانستم و نيازی ھـم بـه
توضيح واضحات نبود .من اما معتقدم که اﯾنھا اساسا آمده اند تا
نظام را از سقوطش حفـظ کننـد و اعتراضـات را دھنـه بزننـد .بـه
ھمين دليل ھم فکر ميکنم افشای اﯾنھا ،راه را برای دموکراسی
و شھروندساالری باز ميکند .به وِﯾژه که خودشان بارھـا و بارھـا
ھمين را گفته اند و »اپوزﯾـسيون« نميخواھـد بـاور کنـد .درسـت
مثل دوران خمينی که نميخواسـتند بـاور کننـد غـولی را دارنـد از
شيـشه بيـرون ميکـشند .ھمـه ،حرفھـای خودشـان را در دھـان
خمينــی ميگذاشــتند و ھجــده ســال بعــد بــاز ھمــه حرفھــای
خودشان را در دھان خاتمی گذاشتند.
»من با ھمه ی احترامی که برای جنبش سبز دارم و بـه
اعتراضات مردمی به کليت نظام  -با ھمه ی کاسـتيھا و دسـت
بستگيھا  -آن جنبش بينظير را در موسوی و گنجـی و خـاتمی و
حتی کروبی شجاع خالصه نميکـنم ،کمـا اﯾـن کـه دوم خـرداد را
ھــم در خــاتمی خالصــه نکــردم .ولــی خــاتمی توانــست بــه آن
جنـــبش ضـــد حکـــومتی افـــسار بزنـــد و »روشـــنفکران« تـــوده
ای/اکثرﯾتی و ملی/منقليھا و جبھه ی مليھا ھم دسـت انـدرکار
ھمين کار شدند و امروز ھم بار دﯾگر...
»کروبی ھم با ھمه ی شجاعتش که ميتواند بـه کـشته
شدنش بيانجامد ،باز ھم در فکر حفظ ھمـان نظـام اسـت و مـن
نه! کروبی ميخواھد بگوﯾد که اﯾن جناﯾتھـا و تجاوزھـا و ...ربطـی
به اسالم ندارد و اسالم واقعی منم  ...اگر کروبـی حـاال اﯾنگونـه
»انــسانی« مياندﯾــشد ،در نھاﯾــت ميخواھــد بگوﯾــد کــه اســالم
حکومتی دﯾگـری ھـم ھـست و آن اﯾـن اسـت کـه مـا ميگـوﯾيم؛
ھمان که خاتمی ھم ميگفت و موسـوی ھـم ميگوﯾـد و گنجيھـا
و ...خــوب اســت کــه ھيچکدامــشان نيــستند کــه پيــشينه ی
»کيفری« نداشته باشند؛ حتی ھمين کروبی شجاع؛ ولی ھمه
شان در دوران حکومتشان و ھمدستيھاشان با حکومتيان نشان

٣٣٧

داده اند که با اعتراضات مردمی چه معاملـه ای ميکننـد و حتـی
ھمين رفسنجانی حاال قھرمان شده...
اﯾن دﯾگر خيلی وحشتناک اسـت ،امـا افـشای آن جالـب
است .نميدانم چـه بنوﯾـسم» :پـسری  ١۵سـاله گرﯾـه کنـان در
خانـه مخفـی خـوﯾش در مرکـز اﯾـران بـا تـن و روحـی شکـسته،
نشسته است .ميگوﯾد که ميخواھد به زندگی خود خاتمـه دھـد
و فھميدنش چندان مشکل نيـست ،چـرا کـه  ٢٠روز متـوالی بـه
جرم پوشيدن دستبندی سبز به طرفداری از اصالح طلبان ،تحت
شکنجه و تجاوز پی درپی قرار گرفته است...
»زندگی من تمام شده ،فکر نميکنم ھرگز بتـوانم دوبـاره
مثل قبل بشوم «...اﯾن را او بـه روزنامـه ی  The Timesدر حـين
بازگوئی تجاربش در زندان گفت .دکتری کـه اورا معالجـه ميکنـد،
عليرغم رﯾسک و خطر بزرگی که خـود متحمـل ميـشود ،صـدمه
ھای ناشی از تجاوز به او را تأﯾيد ميکند...
»بازجو دستور داد که رضا را بسته و بار دﯾگر به او تجـاوز
کنند و به رضا گفت که »اﯾن بـار بـه خـاطر اﯾـن ھـست کـه بـری
داستانت رو ھمه جا و به دﯾگـران تعرﯾـف کنـی ،شـما مـستحق
اﯾن ھستيد .بھتون اﯾنقدر تجاوز ميکنيم کـه بميـرﯾن ...روز سـوم
مأموران پليس در نيمـه شـب وارد سـلول شـدند ،چـشمانش را
بسته ،به توالت بردند و دوباره به او تجاوز کردند ...به ما ميگفتن
که اﯾن کارھا رو به خاطر خدا ميکنيم .فکر ميکنيـد کـه شـما ھـا
کی ھستيد که ميآﯾيد تظاھرات ميکنيد؟!«...
»رضا ھمراه با  ١٣٠زندانی دﯾگر به دادگـاه انقـالب شـھر
برده شدند .ھمه را وارد ﯾک حياط وسيع کردنـد .قاضـی در آنجـا
بــه ھمــه گفــت کــه کــسانی را کــه در مقابــل انقــالب اســالمی
مقاومــت کننــد ،اعــدام خواھنــد کــرد ...پيــام مــشخص بــود؛ اگــر
کسی اقرار بـه تجـاوز کنـد ،اعـدام خواھـد شـد ...بعـد از  ٢٠روز
خانواده رضا با  ٧٠ميليون تومان ودﯾعـه او را از زنـدان آزاد کردنـد.
برادر رضا گفت که »شبی که رضا از زندان آزاد شـد ،بـی اختيـار
گرﯾه ميکرد و ھمه چيز را برای مادرم باز گفت«.
»...دکتــر معــالج رضــا بــه  The Timesگفــت کــه »اﯾــن
سرنوشت زندانيھای دﯾگر ھم ھست .ما نمونـه ھـای زﯾـادی در

٣٣٨

بيمارستان دارﯾم ،اما نميتوانيم اونھا رو گـزارش بـدﯾم ،نميگـذارن
که پرونده ای رو باز کنيم ،ﯾا چيزی رو روی کاغذ بيارﯾم«.
»...حداقل رضا زنده ماند تا داستان خود را باز گوﯾـد .ھـم
سلولی  ١۶ساله ی او در بيمارسـتان بخـاطر صـدمات ناشـی از
تجاوزات پی در پی جان سپرد] ٣٦٥«.بدون شرح![
دﯾگر اﯾن که »ساعت ھشت و نيم صبح امروز شـنبه ٣١
مرداد ۵ ،مامور وزارت اطالعات به منزل دکتر محمد ملکی ھجوم
آورده و بـه گـشتن کامــل منـزل پرداختـه و نھاﯾتــا او را دسـتگير
کردند .ماموران کـه ھمگـی ھمـدﯾگر را علـوی خطـاب ميکردنـد،
ھــشتاد جلــد کتــاب ،مــدارک شخــصی دکتــر ملکــی ،کــامپيوتر،
٣٦٦
دفترچه ی ﯾادداشت و دﯾگر مدارک را ضبط کردند«...
اﯾن دﯾگـر خيلـی بـا نمـک اسـت» :روزنامـه ی حکـومتی
»جــوان« وابــسته بــه ســپاه پاســداران نوشــت کــه آقــاى مھــدى
كروبى با مواضـعى كـه در ماھھـاى اخيـر اتخـاذ کـرده و اتھامـات
كذب و شرم آورى كه به نظام اسالمى نسبت داده ،اﯾـن روزھـا
به ستاره ی رسانه اى ضـد انقـالب و غـرب تبـدﯾل شـده اسـت.
كــف و ھــوراﯾى كــه رســانه ھــاى مخــالف نظــام بــراى كروبــى
مﯩكشند ،بيسابقه است و به خوبى از افول بى بازگشت شـيخ
سابق اصالحات خبر مﯩدھد .نكته اى كه در اﯾن ميان قابل تامـل
است ،صفت »شجاعت« است كه رسانه ھاى ضـدانقالب و نيـز
افرادى نظير ميرحسين موسوى ،كروبى را بدان مﯩستاﯾند .آقاى
كروبى نيز به طور مداوم و در ھر مصاحبه اى به اﯾن صفت ذاتـى
خود اشاره و تاكيد مﯩكند كه از ھـيچكس نميترسـد! البتـه آقـاى
كروبى حق دارد؛ كـسى كـه  ٣٠٠ميليـون تومـان از ﯾـك متخلـف
اقتصادى به نام شھرام جزاﯾرى پـول درﯾافـت كـرد ،در منـاظره ی
انتخاباتى و در چشم مقابل  ٧٠ميليـون اﯾرانـى ھـم بـه درﯾافـت
اﯾن پول از شھرام جزاﯾرى اعتـراف کـرد و ھـيچ برخـوردى ھـم از
جانب دستگاه قضاﯾى با او صورت نگرفت ،على القاعـده نباﯾـد از
ھيچ چيز ھراس به دل راه دھد؛ كسى كه به رغم ھزﯾنـه كـردن
ميليــاردى )بــه احتمــال زﯾــاد از جــنس ھمــان پولھــاى شــھرام
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جزاﯾــرى( در انتخابــات موفــق بــه كــسب  ٣٠٠ھــزار راى از ۴٠
ميليون راى شده و آراء اش از آراء باطله ھـم كمتـر بـوده ،امـا بـا
اعتماد به نفس كامل خـود را پيـروز ميدانـد و بـراى احقـاق حـق
خود )فاصله ی بين  ٣٠٠ھـزار تـا  ٢۵ميليـون را محاسـبه كنيـد!(
دعوت به آشوب مﯩكند ،على القاعده آدم شجاعى است.
»اما اﯾنجا ﯾك نكته ی كوچك و ﯾك سؤال كوچك تـر وجـود
دارد؛ نكته اﯾن كـه بـاالخره بعـد از چنـد مـاه دعـوت بـه آشـوب و
اغتـشاش ،نظـام اسـالمى بـر اسـاس مـصلحتھا و حرمـت نگـه
دارﯾھا ،آقاى كروبى را رھا کرده ،تا ھـر چـه ميخواھـد دل تـنگش
بگوﯾد و حرمت بشكند و دلش به كف و ھوراى ضدانقالب خـوش
باشد .اما ﯾک سؤال كوچك از آقاى كروبى كـه تيـغ آختـه اش در
برابر نظام اسالمى پـاﯾين نميآﯾـد ،اﯾـن اسـت كـه حـضرت شـيخ
شجاع ،بدون اﯾنكه پاى دﯾگران را وسط بكشيد ،خود شما ،شما
كه از ھيچكس نميترسـيد ،چـرا در بھمـن مـاه  ١٣۵۵در مراسـم
»سپاس اعليحضرتا« شركت كردﯾد و تمناى عفو ملوكانه کردﯾد،
تــا از زنــدان آزاد شــوﯾد؟ آقــاى كروبــى ،آن روز شــما بــه شــاه
»سپاس اعليحضرتا« گفتيد ،اكنون بقاﯾاى شاه منفـور ]کـذا[ بـه
خاطر مواضعتان بـه شـما »سـپاس« مﯩگوﯾنـد؛ آقـاى كروبـى ،در
٣٦٧
جمھورى اسالمى از ھيچكس نترسيد ،اما از خدا بترسيد!«
انگار اﯾـن افـشاگرﯾھا دارد کـار دسـت حکومـت اسـالمی
ميدھد.
ﯾکـــم شـــھرﯾور مـــاه  ٢٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز
ھفتادم[
اﯾن مـتن را بـه صـورت کـامنتی زﯾـر مطلبـی از »مـسعود
رجوی« ٣٦٨گذاشتم که باز ھمان حرفھای کھنه ی اﯾـن سـالھا را
نوشته است .البته معتقدم که خودش نيست و کـشته ﯾـا نفلـه
شده است و براﯾش مينوﯾسند و به جاﯾش حرف ميزنند .دليلش
اﯾن که اﯾن کپی بردارھـا نميتواننـد بـه پدرسـوختگی خـود رھبـر
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غيب شده شان باشند ،و کلی گـاف ميدھنـد؛ آنھـا فقـط روضـه
ميخواننـد و سـينه ميزننـد ،آن ھـم بـرای سـيد حـسين فــاطمی
پــيش برنــده ی منوﯾــات تــوده اﯾھــا کــه آن ھمــه بــا ادب بــود و بــر
اساس منوﯾات دولت وقت شوروی ...بگذرﯾم...
»بازھم ھمان حرفھای کھنه و آدمھای کھنه و شعارھای
کھنــه ی ســالھا پــيش .بــاز ھــم ھمــان ســوء اســتفاده ھــا از
احساسات ملی/مذھبی مردم .آقاجان دنيا عوض شـده اسـت.
جنــبش بــا ترورﯾــسم و خودســوزی و شــکنجه ھــا و کــشتارھای
درون گروھـــی و عاشـــورا بـــازی ،چـــه عاشـــورای کـــربال و چـــه
عاشورای  ٢٨مرداد بـه جـاﯾی نميرسـد .اگـر سـی/چھـل سـال
پيش روشھای کھنه و شعارھای کھنه ی شما عقب افتـاده ھـا
و قفل شده ھا در دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن دنيا کارکرد
داشت ،اﯾن روزھا دﯾگر کارکردی ندارد .تبدﯾل به جوک شده اﯾـد.
نميبينيد؟ نميشنوﯾد؟ نميخوانيد؟ آن چه که شما و ھم طيفـان و
ھمراھان شما را برانگيخت تا »سرباز خمينی« شوﯾد و اﯾـران را
به تحجر بازگردانيد ،دﯾگر کارکردش را از دست داده اسـت .دنيـا،
دنيای آگاھی است .نبـردی کـه در درون اﯾـران در گرفتـه اسـت،
اتفاقا با شماست؛ بـا تحجـر اسـت ،بـا انـسانھا را ابـزار حـساب
کردن است ،بـا سـوء اسـتفاده از ناآگاھيھاسـت .شـما خودتـان
ھيچ سنخيتی بين اﯾن جنبش با روشھا و اﯾـدئولوژﯾتان ميبينيـد؟
من که نميبينم .اﯾن نبرد سخت انسانی ،مدرن و متمدن اسـت.
٣٦٩
باور کنيد!«
دﯾگر اﯾن کـه »اکبـر ھاشـمی رفـسنجانی روز شـنبه ٣١
مرداد ]دﯾروز[ در جلسه ی مجمع تشخيص مـصلحت نظـام ابـراز
اميــدواری کــرد کــه »در پرتــو معنوﯾــت مــاه رمــضان ،بــرای حفــظ،
تقوﯾت و انسجام وحدت و وفاق جامعه بھره برداری کامـل انجـام
شود«.
»ھاشمی در نخستين حماﯾت آشکار از  ...خامنـه ای از
زمان انتخابات رﯾاست جمھوری ،اتحاد و ھمدلی ميان مـسئوالن
و مــردم را الزمــه ی عبــور کــشور از بحــران داخلــی و مقابلــه بــا
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»مشکالت و اوضاع خارجی« دانست و بر در پيش گـرفتن اقـدام
٣٧٠
»با تدبير ،اصولی و صحيح« تأکيد کرد«.
من ھمه اش به آنھاﯾی فکر ميکنم که داشتند ھاشـمی
رفــــسنجانی را بــــرای ھمــــه ی دزدﯾھــــا و پدرســــوختگيھاش
ميبخشيدند .وای ...انگار به اﯾن بابا ھـم تجـاوز کـرده انـد و حـاال
مانــده اســت تــا بقيــه ی »اصــالحاتچيھا« بياﯾنــد و در برنامــه ی
تلوﯾزﯾونيشان گه خوردن نامه ھـاﯾی را کـه براﯾـشان مينوﯾـسند،
روخوانی کنند .وای ،دارد بانمک ميشود.
دﯾگــر اﯾــن کــه »معادلــه ی چنــد صــد مجھــولیِ قــدرت در
اﯾـران ،چنـان کـالف سـردرگمی اﯾجـاد کـرده کـه تحليـل آﯾنـده را
بـسيار دشـوار و پيچيـده کـرده اسـت .بقـول فوکوﯾامـا» :بـا چـه
جانورِعجيبی روبرو ھستيم؟«
»دانشمندان علوم سياسی ،جمھوری اسالمی اﯾـران را
نــوع جدﯾــدی از رژﯾمھــای »اســتبدادی/انتخابــاتی« طبقــه بنــدی
ميکنند که مشروعيت خود را نـه از مـردم ،بلکـه از خـدا ميدانـد؛
حکــومتی کــه قــانون اساســی آن ملغمــه ای غرﯾــب از عناصــر
حکومــت اســتبدادی ،حکومــت دﯾنــی و مردمــساالری اســت؛
قــانونی مملــو از تناقــضات کــه بنــدھای نــسبتا »دموکراتيــک« آن
توسط قوانين دﯾگر موجود در آن محدود و مشروط ميگردند.
»با ھمه ی اﯾن اوصاف و عليرغم پيچيدگيھای منحصر به
فرد اﯾـن نظـام ،رونـد اعتراضـات اخيـر مـردم اﯾـران کـه ناشـی از
بغــضی ســی ســاله از عملکــرد ســردمداران نظــام جمھــوری
اسالمی بود و بـه بھانـه ی ابھامـات متعـدد در بـاره ی انتخابـات
رﯾاست جمھوری دھم و صحت نتاﯾج آن ابـراز شـد و مـشروعيت
حاکميت را با چالشی جدی روبرو ساخت ،جامعه ی جھانی ]را
واداشت[ که اﯾن پروسه را رﯾزبينانه زﯾر نظر بگيرد .آنچـه مـسلم
است شکافی عميق بين حاکميت و مردم اﯾجاد شده است کـه
امکــان پــر کــردنش بــا مالتــی کــه قــدرت ،بــا اســتفاده از مــصالح
ناھمگونی که بکار ميبرد ،بعيد بنظر ميرسد؛ مـصالحی از جـنس
سرکوب ،خشونت و کشتار خيابانی گرفته ،تا زندان و شکنجه و
تــوھين و تجــاوز و دادگاھھــای اســتالينی ،کــه نتيجــه ای جــز
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واگراﯾی خواسـته ھـای مـردم و حاکميـت نامـشروع ]اﯾـن کلمـه
درســت نيــست ،چــون معنــی غيرشــرعی ميدھــد[ آنھــا بــدنبال
نداشـــته اســـت .ھرچنـــد در طـــول اﯾـــن ســـی ســـال شـــاھد
نارضاﯾتيھای عمومی از عملکرد رژﯾم در داخـل کـشور بـوده اﯾـم،
اما در اﯾن جرﯾانات اخير شاھد ﯾک نوع بازی با خون ھستيم که
ھمــواره شــرط مقاومــت در مقابــل اســتبداد و دﯾکتــاتوری بــوده
اسـت؛ مردمـی بـه سـتوه آمـده کـه سالھاسـت شـاھد تزرﯾـق
اجباری اھداف و اﯾدئولوژﯾھای واپـسگراﯾانه ی نظـام حـاکم بـوده
اند؛ ھر چنـد اﯾـن شـکاف نيـز بـه سـران رژﯾـم بـيش از ھرزمـان
دﯾگری سراﯾت کرده و اختالفات و تنشھای بسيار عميقی را بين
آنھا اﯾجاد کرده اسـت ،امـا توجـه بـه اﯾـن نکتـه اھميـت دارد کـه
شکاف بين سران از اختالفات و دعواھای جنـاحی گذشـته و بـه
ﯾک چالش جدی ملی و فراجناحی تبـدﯾل شـده؛ ھـر چنـد اتکـاء
جنــاح انحــصارطلب و ســرکوبگر بــه قــدرت نظــامی و پــول نفــت و
بخشی از اقشار منتفع ممکن است پروسه ی تغيير حاکميت را
از نظر زمانی با تأخير مواجه سازد؛ اما سرانجام برگ برنده از آنِ
اﯾن بغضھای فروخفته و اخيـرا شـکفته خواھـد بـود .حتـی بنظـر
ميرسد کـه نـوعی ھمخـوانی و انـسجام درونـی بـين اختالفـات
سـران نظـام و جـنسِ جنـبش وجـود دارد کـه ھـر دو ،نـه در پـی
اصالح ،بلکه در پی تغييـر ھـستند .و ھرچنـد کـه اﯾـن تفکـر جـزء
اجــزاء الﯾنفــک الﯾــه ھــای قــدرت حــاکم و خــصلت تمــامی
دﯾکتاتورﯾھاســت ،کـه مماشــات بــا مــردم و بــه ھــر نحــوی عقــب
نشينی از مواضع سرکوبگرانه ی خود ،بـه قيمـت از دسـت دادن
تخت و تاج و ﯾک نوع انتحار سياسی قلمـداد ميـشود ،امـا آنچـه
مسلم است افول قدرت از آن چيزی که نظام والﯾت فقيه فکرش
را ميکند ،سرﯾعتر خواھد بود؛ شواھد و قراﯾن موجود از برگشت
٣٧١
ناپذﯾر بودن اﯾن روند حکاﯾت دارند«.
نميدانم چرا از اﯾن نوشته ،با اﯾن که ھيچ ربطی ھـم بـه
»جنبش« اﯾن روزھا ندارد ،خوشم آمد؟! ربط دارد ،باور کنيـد اﯾـن
نشانه ی رشد ﯾک جامعه ی پوﯾاست که دارد عقب مانـدگيھای
گذشتگان و درگذشتگانش را دور ميرﯾزد...ببينيد!
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»نوجـوانتر کـه بـودﯾم ،بـه راحتــی و بـا ﯾـک ارتبـاط ســاده
داشتن با ﯾک پسر خيلی معمولی ،بدون حاشيه ھـای اضـافی،
ھر آن و از جانب ھر کسی ممکن بود »جن .ده« خطاب شـوﯾم.
بزرگتر که شـدم فقـط »جـن.ده« ھـا و دخترھـای »خـراب« تـوی
سن  ١٧-١٦سالگی ابروھاشان رو برميداشتند و ممکن بود مـو
رنگ کنند؛ رنگ روشن و ھاﯾالﯾت سند رسمی بود .بعـدا سـيگار
فقــط در شــان خانمھــای خــراب بــود و مجــوز »جــن.ده« شــدن.
پيشتر حتی به خاطر دارم که ساﯾه ی مـشکی پـشت چـشم و
ناخنھای فـرنچ شـده ھـم ﯾـادآور اﯾکـس اﯾکـس ال بـود .اآلن امـا
»جن .ده« شدن به راحتی قدﯾم نيست؛ مثال باﯾـد »کـا.ن.دوم«
توی کيفت پيـدا بـشود ،تـا بـی دردسـر »جـن .ده« شـوی؛ مـن
خوشحالم که سال به سال »جن .ده« شدن سـختتر و سـختتر
ميشود ،خوشحالم٣٧٢«...طفلک زنان و دختران در اﯾـران کـه چـه
ميکشند از دست اﯾن مردساالری و پيرساالری و دﯾن ساالری و
»چيــز«ســاالری تمــام ناشــدنی اﯾــن »فرھنــگ« دفرمــه و عقــب
افتاده ...وای...
درگيرﯾھــای لفظــی کمــدی بــرای معرفــی ﯾــک دولــت
ترورﯾست با محافـل بـين المللـی کمـدی تـر اسـت ،ولـی بـرای
نــشان دادن فــضای اﯾــن روزھــا بــد نيــست» :اﯾلنــا نوشــت کــه
عالءالدﯾن بروجردی رئيس كميسيون امنيت و سياست خـارجی
در پاسخ به سـوالی کـه بـه معرفـی احمـد وحيـدی بـرای وزارت
دفاع اشاره داشت ،از اخبار رسانه ھای خارجی مبنی بر حـضور
اﯾــن وزﯾــر دفــاع فعلــی در حادثــه ی ميکونــوس و حکــم دادگــاه
آرژانتين ﯾـاد کـرد و اﯾنکـه گفتـه مـیشـود کـه وحيـدی از سـوی
پلـيس بـين الملـل تحـت تعقيـب اسـت .او در اﯾـن رابطـه اظھـار
داشت» :که اﯾن گونه اخبار ھيچ تاثيری در ارائـه ی رای اعتمـاد
نماﯾندگان به وحيدی نخواھد داشت و حتی آنھا را در موضع خود
تقوﯾت خواھد کرد] «.خوش به حالشان[ اﯾن در حالی است کـه
معرفی احمد وحيدی به عنوان وزﯾـر دفـاع دولـت جدﯾـد احمـدی
نژاد با واکنشھای جھانی مواجه شـده اسـت .دولـت آرژانتـين از
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اولين کشورھاﯾی بود که به معرفی وحيدی واکنش نـشان داد و
بــه آن اعتــراض کــرد .اﯾــاالت متحــده ھــم بــا ابــراز ناخرس ـندی از
انتخاب وحيدی گفت که منتظر تصميم مجلس شورای اسـالمی
در رای اعتماد به وی ميماند .مقامات اسراﯾيلی نيـز بـه معرفـی
٣٧٣
وحيدی واکنش نشان دادند«...
دوم شھرﯾور ماه  ٢۴ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتـاد
و ﯾکم[
»ﯾک روز پس از آن که حميد رضا کاتوزﯾان عضو کميتـه ی
وﯾژه ی مجلس برای بررسی حوادث پـس از انتخابـات ،خواسـتار
ارائه ی مستنداتی از دفن دسته جمعی کشته شدگان حـوادث
بعد از انتخابات در بھشت زھرا شد ،پاﯾگاه اطـالع رسـانی نـوروز
شماره ی جوازھاﯾی را که برای دفـن اﯾـن افـراد صـادر شـده ،در
وبساﯾت خود منتشر کرد.
»به گزارش پاﯾگاه خبری فراکسيون خـط امـام ...مجلـس
»پارلمـان نيـوز« ارگـان جبھـه ی مـشارکت در روزھـای گذشـته،
خبری مبنی بر اﯾنکه در روزھای  ٢١و  ٢٤تيرماه پيکر دھھا تـن از
ھموطنانمان بدون شناسائی و بدون درج مشخصات شخـصی و
صرفا با ﯾک شماره جواز دفن در قطعه  ٣٠٢بھشت زھرا به خاک
ســپرده شــده را منتــشر کــرد .پــس از آن فرھــاد تجــری ،عــضو
کميسيون بررسی حوادث پس از انتخابات ،به پارلمان نيوز گفـت
که اصل خبر دروغ است ،چه برسد به اﯾنکـه تعيـين کننـد کـدام
٣٧٤
افراد دفن و خاکسپاری شده اند«...
داستان روشن است .عده ای را کشته اند و بدون نـام و
نشان در بھشت زھراشان دفن کرده اند ،حاال از درون خودشـان
گندش درآمده است .انگار اﯾن جرﯾان سبز و جنـبش سـبز شـده
است محل تصفيه حسابھای دو جناح حکومتی باھم .مردم فقط
اسباب بازی اﯾنھا ھستند.
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خودتان ببينيد؛ تيتر خبر اﯾن است:
»اعتراض زنان مسلمان »مالی« به برابری حقوقشان با
مردان!؟«
»به گزارش عصر اﯾران بـر اسـاس اﯾـن قـانون بـه زنـان در
ازدواج حــق مــساوی بــا مــردان داده شــده اســت و نيــز حقــوق
فرزندان نامشروع تضمين شده است .ھمچنـين بـر اسـاس اﯾـن
قانون ،سھم االرث زنان افزاﯾش مييابد .با اﯾن وجود اکثرﯾت زنـان
مسلمان »مالی« عليرغم حماﯾت اقليت روشنفکر و پيشرو زنان
اﯾن کشور از اﯾن قانون ،به تصوﯾب آن اعتراض دارند و دھھا ھـزار
تن از آنـان در بامـاکو ،پاﯾتخـت و دﯾگـر شـھرھای اﯾـن کـشور در
اعتراض به تصوﯾب قانون جدﯾد زنان ،دست به تظاھرات زده انـد.
مھمترﯾن سازمان مخـالف اﯾـن قـانون کـه تظـاھرات اعتراضـی را
سازماندھی ميکند »اتحادﯾه ی ملی انجمنھای اسالمی زنـان«
مالی است .اﯾن اتحادﯾه معتقد است که اﯾن قانون با اصول دﯾـن
اسالم مغاﯾرت دارد و از رئيس جمھوری مالی خواسته اسـت تـا
اﯾــن مــصوبه ی پارلمــان را بــه توشــيح نرســاند .طبــق قــانون
اساسی مالی ،قوانين مجلس با امضای رئيس جمھوری شـکل
اجراﯾی به خود ميگيرد.
»ﯾکی از جدﯾترﯾن انتقادی کـه زنـان مـسلمان مـالی بـه
قــانون جدﯾــد دارنــد ،آوردن مــاده ای در آن اســت کــه تمکــين از
شــوھر را غيرالزامــی ميــسازد .حاجيــه ســاپياتو دمبلــه ،رئــيس
اتحادﯾه ی ملی انجمنھای اسالمی زنان مـالی ميگوﯾـد کـه اﯾـن
قانون بر ضد اصول اسالم است .وی در اﯾن بـاره بـه »بـی .بـی.
سی «.گفـت کـه مـا باﯾـد از اسـالم اطاعـت کنـيم  ...براسـاس
اصول اسالم مرد باﯾـد از ھمـسرش محافظـت کنـد و در مقابـل
زن نيز باﯾد از شـوھرش اطاعـت کنـد ...تنھـا اقليـت کـوچکی از
زنان مالی که روشنفکر ھستند ،خواستار اﯾن قانون جدﯾدند ،در
حالی که زنان فقير اﯾن کشور که مسلمانان واقعی ھستند ،با
٣٧٥
اﯾن قانون مخالفند!«
375

http://www.copytaste.com/vi3e72of -

٣٤٦

ای داد مسلمانان واقعی اﯾنھا ھستند؟!
اﯾن ھم پيگيری حکومتيان از جوانانی که مورد تجاوز قـرار
گرفتــه انــد...» :شــاھد کروبــی» :نماﯾنــدگان قــوه ی قــضائيه
)مرتضوی( بـه مـن گفتنـد کـه شـرح مـاوقع را بنـوﯾس! مـن ھـم
نوشتم؛ بعد سواالتشان شروع شد که اکثر آنھا درمورد اﯾن بـود
کـه مـن از کجــا آقـای کروبـی را ميــشناسم ،از کجـا بـه اﯾــشان
اعتماد کردم ،چگونه ارتباط برقرار کردم ،چرا نفس نفـس ميـزنم،
چه طور اعتماد کردم تا به آقای کروبی بگوﯾم ،چـرا حاضـر شـدم
آقای کروبی از من فـيلم بگيـرد ،چـرا اصـال فـيلم گـرفتيم ،ھـدف
آقای کروبی از آگاه کردن آقای گرامی مقـدم و آقـای داوری چـه
بود ،آقاﯾان گرامی مقدم و داوری کيستند ،چه ساعتی به حـزب
زنگ زدم ،با چه شماره ای زنگ زدم ،به چه بھانه به حزب رفتم،
آنجـا چـه گفـتم ،آنھـا چـه گفتنـد ،وقتـی زنـگ زدم ،چـه کـسی
گوشی را برداشت ،بعد به چه کسی وصل کـرد ،بـه آن شـخص
چه گفتم ،با چه کسی رفتم ،در کدام تظاھراتھا شـرکت کـردم،
و ...ھزار چرای دﯾگر بيربط به قضيه ی تجـاوز کـه بعـد از حـدود ٣
ساعت که من به اﯾشان اعتراض کردم ،اﯾشان به من گفتنـد مـا
نميدانيم تو راست ميگوﯾی ،ﯾا نه ،تـو ادعـای سـنگينی ميکنـی،
کل نظام مقدس را زﯾر سـوال بـردی ،مـا از کجـا بـدانيم کـه تـورا
تطميع نکرده اند ...و وقتی گفتم که شما مثل اﯾنکه ﯾادتان رفتـه
اسـت مـسئله چيـست؛ بـه ظـاھر خواسـتند سـئواالتی در اﯾـن
خصوص کنند ،سئواالتی از اﯾن دست که دخـول تـا کجـا بـوده ،و
آﯾا آن شخص ارضا شده است ﯾـا نـه ،کـه اﯾـن سـواالت بـيش از
٣٧٦
پيش باعث تخرﯾب روح و روان من شد«...
دﯾگر اﯾن که جوانی ھم به نام مھدی که مورد تجاوز قـرار
گرفته ،رگ دستش را زد» :االن خبردار شدم که مھدی ،قربـانی
 ١٨ساله ی تجاوز جنـسی در كھرﯾـزك ،صـبح جمعـه رگ دسـت
خود را در حمام با تيـغ زده و متأسـفانه خـون بـسياری از دسـت
داده است .مھدی دچار افسردگی شدﯾد و عفونت زخم مقعد و
روده بــود و روز جمعــه ،خــواھر او تنھــا در منــزل بــوده و مــأموران
اورژانس در آخرﯾن لحظات خونرﯾزی شدﯾد شـرﯾان مـچ مھـدی را
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بند ميآورند .آنھا تلفن جدﯾدم را نداشتند ،تا زودتر خبـرم كننـد و
بتوانم كمكی بكنم ﯾا حداقل خبررسانی كنم .ظاھرا پزشـكان در
بيمارستان مجبور شده اند دو كيسه ی خـون بـه مھـدی تزرﯾـق
كنند و از مرگ حتمی نجاتش دھند .متأسـفانه امكـان رفـتن بـه
شھرستان محل زندگی آنھا را ندارم ،ولی تلفنی خبر ميگيرم.
»اﯾنھا تبعات جناﯾات كثيفی است كـه بـه بھانـه ی حفـظ
حاكميت ولی فقيه عادل ،در زندانھا انجام داده اند .مھدی ھنـوز
بستری است و خواھرش ميگوﯾد ھيچ حرفی نزده و نميزنـد .آﯾـا
حرفی ھم مانـده كـه بگوﯾـد ،مـا را چـه شـده اسـت؟ قلـبم تيـر
ميكشد]...پی نوشت[ به فكـر خـارج فرسـتادن مھـدی از كـشور
افتاده ام؛ برای مداوا ،چنـد روز قبـل كـه تلفـن كـردم و دربـاره ی
»پدرام« براﯾم حرف ميزد ،بنظر اميدوار ميآمد .خواھرش ميگفـت
دارد بھتر ميشود ،وقتـی شـنيد کـه ھمـدردی مـردم چقـدر زﯾـاد
اســت ،حــس كــردم دارد احيــاء ميــشود .امــا ظــاھرا خوشــبينی
زﯾادی داشتم .افسردگی غيرقابل پيش بينـی اسـت و درمـانش
زمان بر است .حس تنفر از خود و نااميدی ،ﯾكی از بدترﯾن اثـرات
٣٧٧
تجاوز جنسی است«...
چه بنوﯾسم؟
ســـوم شـــھرﯾور مـــاه  ٢۵ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مـــيالدی ]روز
ھفتاد و دوم[
امروز روز دﯾگری است؛ روزی دﯾگر در تداوم شکنجه ھا و
دروغھا و تجاوزھا و  ...و زندانھا ...ھمه جا ...درست بـيخ گـوش
ھمه ...سی سال است ...سی سال و انـدی ...گفتگـوﯾی دارم
زﯾر عنوان »به بھانه ی سی امين سالگرد افتضاح تارﯾخی سـال
پنجاه و ھفت« که صدای اﯾن گفتگو ھم روی نت اسـت؛ در وب
ساﯾتم ...کـه آنجـا زمينـه ھـای بـه قـدرت رسـيدن اﯾـن حکومـت
اســالمی را در چنــد وجــه نــشان داده ام و حــاال اﯾنجــا کــسی از
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زنــدانی در خيابــان انقــالب نوشــته اســت ،درســت بــيخ گــوش
ھمه...
»درست بين تقاطع خيابان فلسطين و انقالب با چھار راه
وليعصر ]چه اسمھاﯾی![ خيابانی ھست به اسم برادران مظفـر.
نــبش اﯾــن خيابــان فروش ـگاه جورابــان اســت و کمــی کــه داخــل
ميشوﯾد ،سمت راست ،قبل از رسـيدن بـه ورودی پـشتی بـازار
کامپيوتر رضا درب ﯾک پارکينگ را ميبينيد کـه روی آن نوشـته انـد
»توقف ممنوع« و به ظاھر جای خاصـی نيـست .امـا در حقيقـت
درب ورودی زنـدانی زﯾرزمينــی اسـت کــه بـه حيــاط کـوچکی بــاز
ميشود .داخل اﯾن حياط کوچک جای پارک کردن دو ﯾا به سختی
سه ماشين است و ﯾک در آھنی شـما را بـه زﯾرزمينـی ھـداﯾت
ميکنـد کـه در حقيقـت زنـدان مخـوفی اسـت کـه حـداقل تـا زﯾـر
دانــشکده ی ھنــر و معمــاری آزاد کــه نــبش تقــاطع انقــالب و
فلــسطين اســت ،ادامــه دارد .در طــول دو مــاه اخيــر ھــم تعــداد
زﯾادی از بازداشتيھا را به آنجا منتقل کـردهانـد ٣٧٨«...امـروز ھـم
جلسه ی چھارم محاکمه ی اصالحاتچيھا برگزار شد و دادسـتان
خواست که حزب مشارکت تعطيل شود و متن اعترافـات سـعيد
حجارﯾان ھم روخوانی شد ٣٧٩.تازه بعد از آن ھمه کثافتکارﯾھـا و
لو رفتن قبر دسـته جمعـی بچـه ھـای مـردم ،حـاال خاکبرسـرھا
٣٨٠
مدﯾرعامل بھشت زھرا را برکنار ميکنند.
اﯾن ھم داروی تجاوز:
»داروی ارزان قيمتی است کـه باعـث فراموشـی موقـت
ميــشود .روھپينــول اســمھای مختلفــی دارد ،واليــوم مکزﯾکــی،
 Roachies ،Roofiesارزانــی اﯾــن دارو باع ـث محبــوبيتش در بــين
مردم و مدارس شده است .عمومآ اﯾن دارو به اﯾن صـورت مـورد
استفاده قرار ميگيرد کـه شخـصی دارو را بـا حيلـه ای بـه خـورد
قربانی ميدھد] .مثآل در نوشيدنی حل ميکند[ فرد مصرف کننـده
بعد از حدود  ١٥تا  ٢٠دقيقه حالت مستی پيدا کـرده و نميتوانـد
آن چــه را کــه اتفــاق ميافتــد ،بــه خــاطر بــسپارد .از اﯾــن دارو در
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مھمانيھا استفاده ميشود ،تا از افراد سوء اسـتفاده ی جنـسی
شود]به به[ روھپينول اثـرات مخـرب خيلـی زﯾـادی دارد .ميتوانـد
موجب افت شـدﯾد فـشار خـون ،افـسردگی ،کمـا و حتـی مـرگ
شــود .مــصرف روھپينــول بــه ھمــراه الکــل اثــرات آن ـرا مخربتــر و
شدﯾدتر ميکند .روھپينول ده برابر واليوم قـدرت دارد]«.از ﯾـک ای
ميل[
دﯾگر اﯾن که »ماموران سركوبگر نيروى انتظامى در تھران
مجبور شده اند تابلوى راھنماﯾى و راننـدگى در خيابـان فرشـته،
بعد از ميدان تختى را كه جوانان بر روى آن مستمرا شـعار مـرگ
بر دﯾكتاتور و مرگ بر خامنه اى مينوشتند را جمع كننـد .مـاموران
رژﯾم طـى روزھـاى اخيـر ھـر روز شـعارھا را بـا رنـگ سـياه پـاک
میكردند ،ولـى جوانـان مجـددا روى آن شـعار مـىنوشـتند كـه
٣٨١
ماموران در نھاﯾت مجبور به كندن اﯾن تابلوھا شدند«.
جالب است ،نه؟!
چھــارم شــھرﯾور مــاه  ٢۶ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتــاد و
سوم[
اﯾن خبر واقعا جالب است؛ اﯾسنا نوشت» :استاندار
خوزستان ٣٨٢با بيان اﯾنکه علت اصلی وقوع قتل و مشکالت
امنيتی برای زنان ،رعاﯾت نکردن مسائل اﯾمنی از سوی خود
زنان است ،گفت؛ ما نميتوانيم برای محافظت از ھر زن ﯾک
پليس قرار دھيم ،بلکه نکات اﯾمنی باﯾد از سوی شھروندان
رعاﯾت شود .سيد جعفر حجازی در گفتگو با اﯾسنا اظھار
داشت» :اعتقاد ندارم امنيت زنان خوزستانی در خطر است،
بلکه معتقدم رعاﯾت نکردن نکات امنيتی از سوی زنان موجب
بروز مشکالت ميشود ...قتلھای زنجيره ای آبادان و ماھشھر از
سوی افرادی اتفاق افتاده که از نظر روانی دچار مشکل ھستند
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و نيروی انتظامی قادر به تشخيص مشکالت روانی ھمه ی
افراد نيست ...قتلھای زنجيره ای آبادان که متھم آن اخير ًا
محاکمه شد ،در منطقه ای حاشيه ای رخ داده که قربانيان آن
منطقه در انتخاب مسير عبور و مرور ،امنيت را رعاﯾت نکرده اند.
آن منطقه ،متروکه و مخروبه است ...با کارھای انتظامی و
امنيتی که نميتوان ذھن افراد را کنترل کرد .از اﯾن اتفاقات که
جنون به سر کسی بزند و دست به چنين قتلھا و جناﯾاتی بزند،
در ھمه جای دنيا وجود دارد .طرحھای پيشگيرانه ای که از
سوی ما باﯾد انجام شود را انجام ميدھيم ،ولی از سوی دﯾگر
برخی زنان رعاﯾت نميکنند«.
پس شماھا چه کاره اﯾد؟! ھيچی ،رقاص پای نقاره؟!
راستی اﯾن »قرارگاه ثارﷲ« چيست؟
»سنگ بنای قرارگاه ثارﷲ برای مقابله با مردم گذاشـته
شد .در اﯾن قرارگاه واحدھائی از سپاه جمع شدند که آموزش و
مامورﯾتشان سرکوب مردم بود .فرماندھی آن در ابتدا برعھده ی
فرمانده ی کنونی سـپاه »عزﯾـز جعفـری« بـود و مبتکـر تـشکيل
چنين قرارگاھی سرلشگر فيروزآبادی رئيس ستاد کـل نيروھـای
نظامی بود که از دوران رﯾاست جمھوری علی خامنه ای در کنار
اوست و پس از او ،نزدﯾکتـرﯾن مناسـبات را بـا] ...آخونـد[ جنتـی
دارد .پس از چند مانور و به اصطالح رزمآﯾش بـزرگ ضـد شـورش
در تھران و تصوﯾب استراتژی سـپردن دولـت بـه سـپاه و دفـاع از
احمدی نژاد به عنوان کارگزار اﯾن استراتژی ،از نيمه ھـای دوران
تجربـه ای کـه در
رﯾاست جمھوری وی ،عزﯾـز جعفـری بـا
برپــائی قرارگــاه ثــارﷲ اندوختــه بــود ،جانــشين سرلــشگر رحــيم
صــفوی شــد و فرمانــده ی کــل ســپاه پاســداران شــد .معــرف و
توصـيه کننـده ی اﯾـن سـمت و گيرنـده ی حکـم فرمانـدھی کــل
سپاه از سيد علـی خامنـه ای ،سرلـشگر فيـروز آبـادی بـود کـه
عزﯾز جعفری مطيع اوست .پس از اﯾن انتـصاب ،سـرتيپ پاسـدار
حجازی جانشين عزﯾز جعفری در قرارگاه ثارﷲ شد.
»ھمه ی اﯾن تحوالت در نيمه ی دوره ی  ۴ساله رﯾاست
جمھوری احمدی نژاد صورت گرفت .با نزدﯾک شدن پاﯾان دوره ی
 ۴ســاله ی رﯾاســت جمھــوری احمــدی نــژاد و بــا وحــشت از
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شکست او در انتخابات و به صحنه بازگشتن اصالح طلبان ]کـذا[
قرارگاه ثارﷲ مامور تھيه ی طرح ﯾـک کودتـا بـا تمـام جزئيـات آن
شد .اﯾن در حالی بود که بـدنبال ورود »اوبامـا« بـه کـاخ سـفيد،
برای نماﯾش حماﯾت مردم از نظام ،بشدت نيازمند ﯾـک انتخابـات
پر اسـتقبال بودنـد .اﯾـن اسـتقبال بـه نـامزدی ﯾـک اصـالح طلـب
ممکــن بــود ،امــا نــه خــاتمی .خــاتمی ســد بزرگــی بــود کــه
مــیتوانــست ھمــه ی بافتــه ھــا را پنبــه کنــد .رھبــر در مالقــات
حضوری به او گفت که نياﯾد .خاتمی گفت که احساس وظيفه و
احساس خطر برای نظام میکند و میآﯾد .چنـد روز پـس از اﯾـن
دﯾدار حسين شرﯾعتمداری که در کنار احمـدی نـژاد در جلـسات
فرماندھی قرارگاه ثارﷲ شرکت میکند ،مامورﯾـت ﯾافـت مقالـه
ای نوشته و به خاتمی سرنوشت خـانم بينظيـر بوتـو را ﯾـادآوری
کنـد .خــاتمی کــه اکنــون مـستقيما از قــول خــود او گفتــه شــده،
نگران باقی ماندن در صحنه ی انتخابـات و خـتم شـدن انتخابـات
بــه ﯾــک  ٢٨مــرداد بــوده ]اﯾــن دﯾگــر خيلــی کمــدی اســت[ کنــار
میکشد و ميرحسين موسوی وارد صحنه میشود .نه خـاتمی
و نه بسياری از مقامات لشگری و کشوری تصور نمیکردنـد کـه
سپاه عليه او ]موسوی[ نيز دست به کودتـا بزنـد؛ عليـه کـسی
که در سالھای جنگ با عراق ﯾک پا در جبھه ھای جنـگ داشـته
و ﯾک پا در جلسات کابينه .با حماﯾت قرارگاه ثارﷲ که پـل پيونـد
آن با رھبر ،مجتبی خامنه ای است ،به احمدی نژاد کـارت سـبز
برای عبور از ھمه ی خط قرمزھا در مناظره ھای تلوﯾزﯾـونی داده
میشود .ھدف اﯾن بود که ھم استقبال از انتخابات ممکن شود
و ھم احمدی نژاد با مواضعی که در مناظره ھا میگيرد ،بـا رای
مردم انتخاب شـود .سـردار ضـرغامی فرمانـده ی صـدا و سـيما
مامورﯾت ھمه نوع ھمکاری و کمک بـه احمـدی نـژاد را از سـوی
قرارگاه ثارﷲ میگيرد .عليرغم ھمـه ی اﯾـن تـدابير ،از ميانـه ی
برنامه ی مناظره ھای تلوﯾزﯾونی و نتيجه ی نظرسـنجی ھـائی
کــه بــه ســرعت در ســطح کــشور جمــع آوری شــد ،معلــوم شــد
شــانس احمــدی نــژاد بــرای گــرفتن رای مــردم بــسرعت رو بــه
کاھش است و استقبال از موسوی رو به افزاﯾش.
»نگرانی از نتيجـه ی انتخابـات و شکـست احمـدی نـژاد
ھمراه با ﯾک گزارش در اختيار مجتبی خامنه ای قرار میگيرد ،تا
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با رھبر در اﯾن باره صحبت کند .دادن وقـت اضـافه ی تلوﯾزﯾـونی
به احمدی نژاد ،توصيه به چند سـفر شـتابزده ی اسـتانی و بـاز
گذاشتن دست او برای ھر سخن و تالشی که بتوانـد آراء وی را
باال ببرد ،نتيجه ای است که مجتبی خامنه ای به قرارگاه ثـارﷲ
باز میگرداند .در عين حال اﯾن توصيه توسط مجتبـی خامنـه ای
در جلسه ی قرارگاه ثارﷲ که در آن از جملـه فيروزآبـادی و عزﯾـز
جعفری فرمانده ی سپاه حضور داشته اند ،ابالغ مـیشـود کـه
در عين حال ،شما طرح اقدام را دنبال کنيد!
»در فرصتی بسيار تنگ ،از آنجا کـه نمـیخواسـتند بقيـه
ی فرماندھان سپاه در جرﯾان اﯾن اقـدام قـرار گيرنـد و احتمـاال بـا
توجه به روابط و مناسبات موسوی بـا برخـی فرمانـدھان سـپاه،
خبر به گوش او برسـد ،طـرح دولـت نظـامی ارتـشبد ازھـاری در
سال  ۵٧در دستور کار قرار میگيرد ]گم کـردن گورتـان را از چـه
کسانی الگوبرداری ميکنيد؟[
»ليست دستگيریھای وسيع از ميان فعاالن سياسـی،
روزنامــه نگــاران ،حقوقــدانھــا ،رھبــران دانــشجوئی و ...تھيــه
میشود .برای آغاز عمليات ،سرتيپ »احمد وحيدی« که اکنـون
به عنوان وزﯾر دفاع دولت در کابينـه ی احمـدی نـژاد بـه مجلـس
معرفــی شــده ،بــدليل ســالھای فرمانــدھيش در ســپاه قــدس
مامورﯾــت مــافوق ســری واحــد ضــربه ی اول کودتــا را برعھــده
میگيرد .شماری از افراد واحد امنيتـی سـپاه قـدس کـه عمـدتا
لبنانی و فلسطينی ]از افراد حمـاس[ بـوده انـد ،واحـد ضـربه ی
اول را تــشکيل مــیدھن ـد .ھــر چــه بــه زمــان برگــزاری انتخابــات
نزدﯾکتــر مــیشــوند ،وحــشت از شکــست احمــدی نــژاد بيــشتر
میشود.
»در ســاعات اوليــه ی روز رای گيــری ،شکــست قطعــی
گزارش میشود و بـه ھمـين دليـل از طـرف قرارگـاه ثـارﷲ وزﯾـر
کشور ،سردار محصولی برای ﯾـک جلـسه ی فـوری »تـوجيھی«
احضار میشود .او مامورﯾت پيدا میکنـد کـه نتيجـه ی اوليـه ی
شمارش آراء را ابتـدا در اختيـار بيـت رھبـری و سـپس در اختيـار
قرارگاه ثارﷲ بگذارد .آمـاده بـاش وضـعيت قرمـز داده مـیشـود.
نخـستين گـزارش شـمارش آراء شکـست کامـل احمـدی نـژاد و
پيروزی قـاطع ميرحـسين موسـوی را نـشان مـیدھـد .قرارگـاه
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منتظر اولين واکنشھا از بيت رھبری مـیشـود .مجتبـی خامنـه
ای از تزلــزل پــدرش و عــزم خــودش بــرای آغــاز عمليــات خبــر
میدھد .معلوم نيست اﯾن تزلزلی که او گـزارش مـیدھـد ،ﯾـک
صحنه سازی بوده و ﯾا واقعيت؟! ميرحسين موسوی از نتيجه ی
اوليه ی شمارش آراء توسط عواملی که در وزارت کشور داشته،
با خبر میشـود .بـا وزارت کـشور تمـاس برقـرار مـیکنـد .نتـاﯾج
اوليه ،پيروزی او را تائيد میکنند .آنھـا مـیگوﯾنـد کـه مراتـب بـه
بيت رھبری نيز گزارش شده است.
»سرنوشــت ســازترﯾن ســاعات آغــاز مــیشــود .آخــرﯾن
جلسه ی قرارگاه ثارﷲ ،بـه بھانـه ی دفـاع از نظـام ،تـصميم بـه
آغــاز عمليــات مــیگيــرد .اولــين ﯾــورش بــه ســتادھای انتخابــاتی
ميرحسين موسوی در سراسر کشور و سرانجام ﯾورش بزرگ بـا
کمک واحد ضربه ی اول سپاه قدس در تھـران صـورت مـیگيـرد.
متعاقب آن ،ليست دستگيریھا بـه اجـرا گذاشـته مـیشـود .از
ھمان نيمه شب دستگيریھا شروع میشود و روز بعد ،بـدنبال
پخش بيانيه ای کـه آن را بيانيـه ی کودتـا مـیگوﯾنـد ،بـا امـضای
سيد علی خامنه ای ،دستگيریھا سرعت میگيرد.
»تصور اوليه اﯾن بوده که با اﯾن دستگيریھا ،با بيانيـه ی
شتابزده ای که با امضای علی خامنه ای ابتدا از رادﯾـو و سـپس
از سيمای جمھوری اسـالمی پخـش شـد و متعاقـب آن ،اعـالم
جشن پيروزی از سوی احمدی نژاد کار تمام مـیشـود .رﯾخـتن
مردم به خيابانھا و شکل گيری خودجوش بزرگتـرﯾن راھپيمـائی
بعد از انقالب  ۵٧آن حادثه ای بود که ستاد ثـارﷲ خـود را آمـاده
ی آن نکرده بود؛ در واقع پيش بينی آن را نکرده بودند.
»ھمــــه غــــافلگير شــــدند .نخــــستين گــــزارشھــــا از
راھپيمائیھای اعتراضی مردم به بيـت رھبـری ارسـال شـد ،بـا
اﯾن قيد که اگر وضع تنھا ﯾک ھفته بـه ھمـين شـکل ادامـه پيـدا
کند ،سقوط قطعی اسـت! دﯾـدار رھبـر بـا نماﯾنـدگان سـتادھای
انتخابـــاتی توصـــيه ای اســـت کـــه مـــشاورانش بـــرای خـــتم
راھپيمائیھا به او میکننـد .او ھنـوز بـاور نکـرده بـود کـه مـردم
برای انقالب بـه خيابـان رﯾختـه انـد .سـالھا ،مـشاوران نظـامی و
غيرنظامی اش به او از عشق مردم بـه اﯾـشان و فـصل الخطـاب
بودن سخن او گزارش داده بودنـد و حـاال عکـس آن درخيابـانھـا
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جرﯾان داشـت .دﯾـدار بـا نماﯾنـدگان سـتادھای انتخابـاتی کـه در
سطح »درجه دوم« در آن شـرکت کـرده بودنـد ،ﯾعنـی کروبـی و
موسوی و رضائی شخصا به اﯾن جلسه نرفته بودند ،حاصـلی در
پی نداشت .ھمه ی آنھا گفتنـد کـه تقلـب شـده و او کـه خـوب
ميدانست آنھا حقيقت را میگوﯾند و پيش از آنھـا قرارگـاه ثـارﷲ
گزارش شکست احمدی نژاد را دراختيارش گذاشـته بـود ،تقلـب
را رد کرد و گفت که میآﯾد به نماز جمعه و حـرفھـاﯾش را آنجـا
میزند .ﯾک ھفتـه بـازجوئی سـخت و تـوام بـا انـواع شـگردھا و
شکنجهھا درباره ی بازداشت شدگان نتيجه ای در پـی نداشـت
و نماﯾش تلوﯾزﯾونی ممکن نبود .راھپيمائیھا ھمچنان در تھـران
و شھرھا رو به گسترش بود و چنـد ده ميليـون مـردم اﯾـران کـه
اطمينــان داشــتند بــه روی مــردم بــی دفــاع و مــسالمت جــو
تيرانـدازی نخواھـد شـد ،بـا زن و بچـه راھـی خيابـانھـا شـدند.
جمعه  ٢٩خرداد فرارسيد .رھبر در نماز جمعه ای که ابتـدا قـرار
بود در مصالی تھران برپا شود ،اما بدليل بيم از حرکت مـردم بـه
سمت مـصلی ،بـصورت امنيتـی در دانـشگاه تھـران ترتيـب داده
شد ،خطابه ی معـروف خـود را اﯾـراد کـرد؛ خطابـه ای کـه حکـم
فرمان آتش به روی مـردم معتـرض بـود .از اﯾنجـا بـه بعـدش را از
قول مستقيم سردار سرتيپ پاسـدار محمـد حجـازی ،جانـشين
فرمانــده ی کــل ســپاه و فرمانــده ی قرارگــاه ثــارﷲ ســپاه در
ھمــاﯾش پاســداران اھــل قلــم بخوانيـد ]خيلــی مافيــاﯾی اســت،
نه؟![ در قـضاﯾای اخيـر مـسائلی در كـشور اتفـاق افتـاد ،جـدا از
جنبه ی عمومی و مردمـی ،كارھـای انتخابـاتی تـا جـاﯾی پـيش
رفت كه از مدار ﯾك رقابت انتخاباتی عادی خـارج شـد و عـده ای
خواستند از احساسات مردم سوء استفاده كنند و شراﯾط را بـه
سمت اھداف خود پيش ببرند و به ناامنی دامن بزننـد و نـاامنی
را مقدمه ی دخالت بيگانگان قرار بدھند .آنھا مـیخواسـتند آرام
آرام ناامنیھا را توسعه دھند تا كشور بـا ﯾـك بحـران سراسـری
روبرو شود و كيست كه نداند بخشی از اﯾن مسائل كه نـاامنی،
آتــش زدن و حملــه بــه امــوال عمــومی در راســتای خواســت
دشمنان قسم خورده ی انقالب بودند .سـپاه نمـیتوانـد از كنـار
اﯾـن قـضاﯾا بـه راحتـی گـذر كنـد ،نـاامنیھـاﯾی كـه بـا دسـتور و
خواست بيگانگان صورت میگيرد ،فقط ﯾك امر انتظـامی نيـست
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كه بگوﯾند عده ای میخواھند خود را تخليه كنند .ھر جا رد پای
بيگانه پيدا شود ،سپاه ھم حضور خواھد داشت.
»عميقترﯾن و نافذترﯾن دﯾدگاهھا را از مقام معظم رھبری
در خصوص قضاﯾای اخيـر مـشاھده كـردﯾم .بيانـات مقـام معظـم
رھبری در نماز جمعه صف اخاللگران و ناقضان امنيـت را از مـردم
جدا كرد و تكليف مردم را با اغتشاشگران مشخص كرد و راھبرد
روشــنی در مقابـــل اغتـــشاشگران و توطئـــه گـــران بـــه مـــردم،
مسئوالن و نيروھای امنيتی داد كه در حفـظ آرامـش مـوثر بـود و
شاھد آرامش خوبی در كشور بودﯾم و االن ھم آرامش و امنيـت
٣٨٣
در كشور برقرار است«.
ھاھاھا ،مرتيکه ی االغ ،مگه کوری ،نميبينی؟!
اما ھماھنگی سکس و اعتراف را اﯾنجا ميتوان دﯾد و چـه

فجيع:
»دستگيری من غافگيرانه بود ،سحرگاه ﯾـك روز كـسالت
بار در ماه رمضان كه ھمراه بـا ﯾـورش گروھـی از مـردان اداره ی
اماكن شد .مرد سيه چرده ای كه كفشھای چرمی سـياھش را
الی در گذاشته بود ،تا در را به روﯾشان نبندم ،كاغذی را نـشانم
داد كــه آرم تــرازو داشــت .بــسختی توانــستم حكــم بازداشــت از
دادسرای فرودگاه را به امضای قاضی ظفرقندی تشخيص دھـم.
او از آدمھای قاضی مرتضوی بود.
»فقط در ذھنم چرخيد كه اﯾن مامواران ھمـان نيروھـاﯾی
ھستند كه گروھی از وبالگنوﯾسان را تحت طرحی به نـام خانـه
ی عنكبوت بازداشت كرده اند .شـوكی كـه از حملـه ی مـاموران
به من دست داد ،در طول مدتی كه خانه ام را زﯾـر رو ميكردنـد و
از سی .دی .و دستگاه مـاھواره و كـامپيوتر گرفتـه ،تـا مـدارك و
دســت نوشــته ھــام را ضــبط ميكردنــد ،تبــدﯾل بــه آرامــشی
غيرمعمول شد .بعدھا فھميدم ھمـه ی آدمھـا در شـراﯾط خطـر
ھمينطور ميشوند.
»انتقال من به بازداشتگاه توسط چند مـرد خـشن و ﯾـك
زن مامور انجام شد .نميدانم چـرا ھرچقـدر بـا خـشم بـه مردھـا
383
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مينگرﯾستم ،به چھره ی متعجب زن بـا دلـسوزی نگـاه ميكـردم.
آنھا مرا سوار ﯾك ھاﯾس تيره كردنـد .ﯾـك دختـر بـا چـادر زنـدان و
چشمبند در صندلی پشتی نشسته بود و مرتب گرﯾه ميكرد .در
حالی كه داشتم داخل ھاﯾس را برانداز ميكردم ،بسرعت تبـدﯾل
به ﯾك زندانی شدم .چشمبندی به چشمم بسته شـد ،چـادری
بوﯾناك بر سرم انداختند و مردی كه كنار راننده نشسته بـود ،بـه
زن مامور گفت »نزار بيرون رو ببينه!«
»زن مثل ﯾك رباط بی اختيار با تمام قـوا سـرم را بـه كـف
صندلی فشار داد ،حالـت تھـوع امـانم را برﯾـده بـود .مـدتی بعـد
ھاﯾس توقف كـرد و مـن مثـل نابينـاﯾی كـه سـعی ميكـرد زمـين
نخورد ،به داخل بازداشتگاه كه بعدھا فھميـدم در ميـدان جوانـان
)اطراف ميرداماد( قرار دارد ،ھداﯾت شدم .از اﯾن كه حس معلول
را به من داده بودند ،سخت آشفته شـده بـودم .سـر مـردی كـه
ميخواست مرا ھل دھد به طرف بند زنان فرﯾاد زدم» :چـه خبـره
مگه فكر ميكنی منو از كنار خيابون آوردی ،درسـت بـا مـن رفتـار
كن!«
»من نميدانستم كه قانون سكوت آنجـا را شكـسته ام و
ﯾك راھرو آن طرفتر در بخش مردان ،ھم پرونده ای ھام به حيرت
افتاده اند .بالفاصله پارچه ای را در دستم حس كردم كه از طرف
دﯾگر كشيده ميشد و مرا جلو ميبرد.
»بعــد صــدای دو ضــربه ی در و بــاز شــدنش و بالفاصــله
صداﯾی زنانه كه گفت» :چشم بنـدتو در بيـار!« در آوردم و اولـين
واكنش من به عـادت ھميـشگی لبخنـد بـود و سـالمی آرام .زن
زندانبان بی حجاب بود و ھمين راحتی او بـه منـی كـه تمـام روز
در اداره ی اماكن بازجوﯾی ميشدم ،حـس كمرنگـی از فراغـت را
ميداد .فوری گفت» :من فكر كـردم بـا اون دادی كـه زدی ،دھـن
روزه باﯾد با چه بازداشتی ناسازگاری طرف بشوم«.
»بی اختيار جواب دادم» :آخه ميدونی من زنھا را دوست
دارم .برعكس از مردای قلدر بدم ميياد «.و ھمه خشم خودم را
سررﯾز كردم به سمت ھمان مرد قلدر موبوری كـه مـرا ھـل داده
بود داخل .رﯾشه ی خشم را ميشناختم؛ شبيه خشمی بود كه
به بسيجيھای زنجير به دستی داشتم كـه بارھـا جلـو چـشمان
مــن دخترھــا را در كوچــه و خيابــان زده بودنــد .زن گفــت» :باﯾــد
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تفتيش بدنی بشی!« و سرش را پاﯾين انداخت تا وقتی لباسـم
را كامال بكنم .بـراﯾم خيلـی سـخت بـود .گفـت» :مقـرارت زنـدان
است«  .گفتم» :اﯾنقدر كه برای من سخت است ،برای تـو ھـم
تفتيش من سخت ھست؟« سری تكان داد و گفـت» :چـاره ای
نيست ،مقررات است .ولی حـاال نميخـواد اون زﯾـری رو دﯾگـه در
بياری!«.
»نگاھش ميگفت كـه او ھـم كالفـه اسـت و مـن در دلـم
دفعه ی بعد كه تكنولـوژی پيـشرفت كـرد ،بـا
ميگفتم شاﯾد
دستگاه تفتيش كنند .در حاليكه لباسم را ميپوشيدم ،بـه خـودم
دلداری دادم كه شاﯾد اگر سر او ھم داد ميـزدم ،او ھـم ميـشد
ﯾكی از ھمان زندانبانھاﯾی كه مثل سگ وحشی پارس ميكننـد.
مغزم به كار افتاد كه پـس ميـشود خـشونت زنـان زنـدانبان را بـا
»برخورد از نوعی دﯾگر« كنترل كرد ،فقط كافی است كـه تـن بـه
دنيای سياه و سفيدشان ندھی .بعدھا ﯾكماه وقـت داشـتم كـه
با او و با زنھای تسبيح به دست دﯾگری كه خودشان را مسئول
تيمارداری از اسرای اسالم ميدانستند ،دوست شوم .شش نفر
بودند مقيم جنوب شھر از خانواده ھـاﯾی تنگدسـت ،بـا سـوادی
اندك كه در بسيج خواھران عضو شده بودند و بعد با واسـطه ی
دوست و آشنا در پـاﯾينترﯾن رده ھـای حفاظـت اطالعـات سـپاه
استخدامشان كرده بودند .مغزشان آنقـدر شستـشو شـده بـود
كه روزنامه نخوانند و نفھمند كه جرﯾان پرونده ی وبـالگ نوﯾـسھا
چيست! ]راستی اﯾنھا چقـدر شـبيه بـه مجاھـدﯾن ھـستند کـه
روزنامــه و مجلــه و کتــاب براﯾ ـشان ممنــوع بــود![ »بــه مــن چــون
سياسی بودم ،در مقاﯾسه با زنـان قاچـاقچی و معتـادی كـه بـه
آنجــا ميآوردنــد ،احتــرام ميگذاشــتند .درعــين حــال مثــل ﯾــك زن
نظامی مطيع كه باﯾد برای اثبـات خـود بـرای مـردان ھمكارشـان
بيشتر خوشخدمتی كنند ،به ظرافت زﯾر نظـرم داشـتند .آنھـا را
ميتوانستم بفھمم و بدون آنكه به روﯾشان بياورم ،اجـازه ميـدادم
سلولم را ھر بـار كـه آن را بـرای بـازجوﯾی ﯾـا حمـام گـرفتن تـرك
ميكردم ،تفتيش كنند .حتی به روی خـودم نميـآوردم كـه چگونـه
شبھا و روزھا از درﯾچـه ی كوچـك سـلول مـرا زﯾرنظـر دارنـد و ﯾـا
تغيير حالتھای من و حتی گفتگوھـام را بـا خودشـان بـه بـازجوم
گزارش ميدھند .فھم تضادھای اﯾن زنان زنـدانبان تحمـل سـلول
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انفرادی ﯾك در دو متر را بـراﯾم راحتتـر ميكـرد .بـرای جلـوگيری از
حرف و حدﯾث ،دستور آمده بود كه بازجو نميتوانـد بـا زن نـامحرم
در اطــاق در بــسته باشــد .بــرای ھمــين الزم بــود ﯾكــی از زنــان
زندانبان در طول بازجوﯾی در گوشه ی اطاق بنشيند و ھمـراه بـا
شــرم مــن ســرخ شــود و ھمــراه بــا خــشمم بلــرزد .اﯾــن »ھــم
حسی« باعث ميشد خود را در برابر بازجو تنھا نبينم .در راه كـه
برميگشتيم ،زن معموال در گوشم نجوا ميكرد» :تو رو خدا خودتـو
اﯾنقدر عذاب نده ،ھرچی ھست بگو خودتو راحت كن!« و من در
صدای او صميمتی سركوبگر از جنس مادرم ،زن داﯾـی ام ،خالـه
ام ،ھـم بازﯾھـای دوره كـودكی ام و حتـی معلمـم ميدﯾـدم كـه
ھميشه ميخواستند تسليم باشم و مھر من بر آنـان مـانع از آن
ميشد كه به آنھا چشم غره بروم .ھمين ﯾادآوری وابستگانم بود
كه باعث ميشد زدوبندھای بازجو را با زندانبانم نادﯾـده بگيـرم و
بگذارم كه خيال كند آرام شده ام؛ ھمان شگردی كه با زنـان رام
شده ی زندگيم به كار ميبستم .اما ھر چقدر كه زنـان زنـدانبان
دركی از زنانگی سركوب شده را براﯾم تداعی ميكردند ،بازجو بـا
آن ھيبت پشم آلود و چشمھای ترسناكش ،تداعی فراگيری بود
از تعـــصب خـــشك پـــدرم ،تحكـــم ھمـــسر ســـابقم ،دودوی
چــشمھای لمپنھــای پنــاه گرفتــه در كوھپاﯾــه ھــای خلــوت
»گالبدره« و كابوس عربھای آواره ی نخلستانھای دوران كـودكی
كه در قصه ھای مادرم عادت داشتند با چـوب بـه دختـران تجـاوز
كنند .تمام مردان مسلط و متجاوز زندگيم ﯾكجا در تصوﯾر بـازجو
جمع شده بودند و عصيانی را كه من اندك اندك در طول زنـدگی
ام تجربه كرده بودم ،ﯾكجا به خود فراميخواندند.
»بازجوﯾيھای او از روابـط شخـصی ام بـراﯾم ناآشـنا نبـود؛
ھمانھاﯾی بـود كـه بارھـا و بارھـا وقتـی دختـر جـوانی بـودم ،در
بازجوﯾيھای خانگی پس داده بودم .بی حرمتـی و تحقيـرش ھـم
غرﯾــب نبــود ،عميقتــر از اﯾـن زخمھــا را از عزﯾــزانم خــورده بــودم.
ھمين باعـث ميـشد كـه در روزھـای نخـست خـودم را از دنيـای
سياه و سفيدش بـه بيـرون پرتـاب كـنم و وارد بـازی اش نـشوم.
روزھای اول بازداشت دو گزﯾنه در پيش روی من بود؛ ﯾـا اعتـراف
در مورد اﯾنكه مزدور خارجی ھستم و از بعضی از رھبران اصـالح
طلب دستور ميگيرم ،ﯾا بگوﯾم كه بی حجابم ،شرب خمر ميكـنم
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و روابطــی بــا اﯾــن و آن دارم و بــراﯾش جزﯾيــاتش را بــاز كــنم.
پرسشم اﯾن بود كه فرض ھمه ی اﯾنھا باشد كه چه؟! و او ھـاج
و واج ميمانـد كـه بــا مـن چــه بكنـد؟! ســئواالتش در مـورد روابــط
جنسی از ﯾك طرف براﯾم خنده دار بود و از طرفـی تـوھين آميـز،
اما روزھای اول كه ھنوز رمقی داشتم ،جنبه ھـای خنـده آورش
بيـشتر بـود؛ خنـده دار چـون نميفھميـدم اﯾـن دسـتگاه عـرﯾض و
طوﯾلی كه بازجو را حماﯾت ميكرد ،اﯾن قصه ھـا را ميخواھـد چـه
كنــد؟! ﯾكبــار بــا تمــسخر و خــشم بــه بــازجو نوشــتم» :واقعــا
ميخواھی جزﯾيات ﯾك رابطه را بـدانی ،ميخـواھی براﯾـت آنچنـان
تصوﯾری بنوﯾسم كـه لـذتت كامـل شـود؟! عجـب چيـزی نوشـته
بودم! وقتی از شدت عصبانيت كاغذ بازجوﯾی را مچاله كـرد و در
حالی كه بخودش ميپيچيد ،چند بار دستانش را به عالمـت كتـك
زدن باال برد ،فھميدم كـه بـدجوری بـه ھـدف زده ام .مـدتی بعـد
فھميـدم كـه بناسـت بـا اﯾـن سـئوالھا شكـسته شـوم .بناسـت
احــساس كــوچكی و حقــارت كــنم و خــودم را ببــازم و چموشــی
نكنم .اما اذعان ميكنم كه آگـاھی مـن از عـورت انگـاری مردانـه
ای كــه در ذھــنم بــا بــوی گــالب و جــوراب گندﯾــده و رﯾــش بھــم
آميخته بود ،بيشتر عاصی ام ميكرد تا تسليم.
»گزﯾنه ی دﯾگر سئوالھای سياسی و عقيـدتی ،سـوابق
كـار و فعاليــت و ليــستھای دوســتان و آشــناﯾانم بــود .معيارھــای
درست و غلط ما فاصله ھای جدی باھم داشـتند .ارزشـھاﯾی را
كه او از آنھا حرف ميزد ،نميفھميدم و او ھم زبان تحليلی مـرا در
جواب سئوالھای كوچه/بازاری اش متوجه نميـشد .ولـی از آنجـا
كه عاشق حجم بود ،با اشتياق ورقه ھـا را قـاپ ميـزد و بـر روی
ھم دسته شان ميكرد .روزی ھزار بار ﯾك سئوال را تكرار ميكرد و
من سر حوصله از نو مينوشتم و مينوشتم .ﯾاد گرفتـه بـودم كـه
مثل سئوالھای امتحانی كه جوابش را نميدانستم و باﯾد ممتحن
را فرﯾب ميدادم ،برای پركردن ورقـه ھـای بـازجوﯾی ،پاسـخھای
خودم را بنوﯾسم .قصه ھای تخيلی و آدمھاﯾی كه وجود خارجی
نداشــتند و ﯾــا بازنوﯾــسی تــارﯾخ پيــداﯾش »ان .جــی .او«.ھــا و
گروھبندی آنھا كـه درھـر كتـابی پيـدا ميـشد و خـاطراتی كـه از
گذشته داشتم؛ باﯾد اﯾن جلسات بـه نحـوی ميگذشـتند .بعـدھا
ﯾكی از ھم پرونده اﯾھام گفت ﯾكی از ورقـه ھـای بـازجوﯾی ام را
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نـشانش داده انـد .ميگفــت» :تعجـب كـردم كــه چــرا اﯾنقـدر رﯾــز
نوشته بودی ،درشت مينوشتی تـا ورقـه زودتـر تمـام شـود «.او
ھم فھميده بود كه بازجو عاشق حجم است.
»چند روز بعـد بـازجو فـشار خـود را بيـشتر كـرد ،باﯾـد در
مورد اصالح طلبھا مينوشتم .تكليف مـن در مـورد رھبـران اصـالح
طلبی كه به عمرم با آنھا حرف نزده بـودم ،مـشخص بـود .حتـی
زبــانی كــه مــن اســتفاده ميكــردم ،زبــان پرتــی بــود از داﯾــره ی
سياست روز .گفتم» :من اصال نميـدانم اﯾنھـا چكـاره انـد و چـه
ميكنند!« مرتب تكرار ميكرد:
»ببـين ھمـه ی اﯾـن ھـم پرونـده ای ھـات اﯾـن حرفھـا را
اعتراف كرده اند .توھم بگو تا ھمه تان را بـاھم آزاد كـنم ،وگرنـه
بـه خـاطر تـو بقيـه ھـم اﯾنجـا گيـر ميافتنـد .بيـا ببـين ،ببـين اﯾـن
دستخط را كه ميـشناسی ،ببـين چـی نوشـته ،بيـا ھمينـو بـزار
جلوت و عين ھمينو بنوﯾس!« و مـن واقعـا نـه اﯾـن دسـتخطھا را
ميشناختم و نه سنخيتی با ھم پرونده ای ھام داشـتم .جوانـان
وبالگنوﯾس و روزنامه نگار چه ربطی به مـن ميتوانـستند داشـته
باشند؟! اما اﯾن سيكل پاﯾان ناپذﯾر اصرار و انكـار داشـت بتـدرﯾج
به كابوسھای شبانه ی من تبدﯾل ميـشد .تمـام آرزوم اﯾـن بـود
كه ماھھا در انفرادی بمانم ،اما ﯾكساعت بازجوﯾی پـس نـدھم.
آنجا فھميدم برای من پرسش از دﯾگـران بـشدت زجـرآور اسـت؛
زجری كه در مورد سئوالھای جنسی احساسش نكرده بـودم .از
حس خيانـت متنفـر بـودم و نوشـتن از دﯾگـران بـشدت قـادر بـود
احساس دوگانگی و حقارتی را كه در سئوالھای شخـصی پـس
زده بودم ،در من اﯾجاد كند .سعی ميكردم كلی نوﯾسی كنم و
تمام ھوشم را متمركز كنم روی جوابھای روشـنی كـه ھمـه از
آن اطــالع داشــتند .در مــورد ﯾكــی از خوﯾــشانم كــه ماﯾــه ی آزار
مرتضوی بود ،فقط حقی را كه به گردنم داشـت ،نوشـتم و اﯾـن
شد بھانه ای برای اﯾن كه از او خـط ميگيـرم و از ھمكـار دﯾگـرم
اﯾن كه چقدر به خاطر مذھبی بودنش مالل آور است .پاﯾـان اﯾـن
سيكل مرگ آور روزی بود كه از من خواست تك نوﯾسی كنم:
»برو داخل سلول ،خوب فكـر كـن و در مـورد اﯾـن اسـمھا
بنوﯾس؛ درست بنوﯾس!« درست نوشتن ﯾعنی با زبـان و ادبيـات
روزنامه ی كيھانی نوشتن .ميباﯾد ھر چه اتھـام ھـست بـر سـر
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اسامی اش خالی ميكردم ،باﯾد از واژه ی سياه نمـاﯾی ،رسـانه
ھای بيگانه ،اﯾادی ،آلت دست و غيره اسـتفاده ميكـردم .اﯾـن را
وقتــی بارھــا و بارھــا ورقــه ی بــازجوﯾی ام را برميگردانــد ،تــا
رواﯾتھای روشنم را از وقاﯾع اصالح كنم ،فھميدم .اما تك نوﯾـسی
از دﯾگران آخر خط من بود.
»دستخط بازجو كه در ورقه ھای كف سـلول پخـش بـود،
مرا در برابر كابوس بازجوﯾيھای مكرر و حـس دوگانـه ی خيانـت و
آزادی قرار ميداد .تمام روز را در سلول دو متری قدم رو زدم و بـه
بھانـه ھــای مختلــف بــه در و دﯾــوار ميكوبيــدم .ســرانجام رفتــارم
آنچنان غيرقابل كنترل و ھيسترﯾك شد كه برای تنبيه به انفرادی
زﯾرزمين منتقلم كردند؛ جاﯾی كه ھرچه با صدای گرفتـه ام فرﯾـاد
ميزدم كه نميخواھم به دوسـتانم خيانـت كـنم ،ھـيچكس حتـی
زندانبان ھم نميشنيد .من به انـدازه ی كـافی نشكـسته بـودم.
روز بعد بازجو آخرﯾن برگ برنده اش را برای شكستن دﯾوانگيھای
مـن رو کـرد؛ مواجھـه بـا جـوان لـه شـده ای كـه پـس از روزھـا
مقاومت باﯾد در برابر ھمه ميگفت که با من رابطه داشته است،
ھمه ﯾعنی بازجو ،زن زندانبان ،زنـدانی دﯾگـری از ھمـان جوانـان
كـه نفھيمــدم بــودنش در آنجــا بـرای شــكنجه ی او بــود ﯾــا نــه و
دوربين .بعدھا فھميدم بـازجو بارھـا بـا آن جـوان لـه شـده بـازی
كرده بود ،بارھا او را به پشت در اطـاق بـازجوﯾی مـن آورده بـود،
شكنجه اش داده بود و به او گفته بود» :باﯾد اﯾن زن را بـشكنی،
فھميدی باﯾـد اﯾـن زن ج] ...طفلـک روش نـشده واژه ی جنـده را
بنوﯾسد[ را بشكنی ،خرد کنی!«
»ھرگز گمان نميكردم بـرای منـی كـه تـالش كـرده بـودم
»زنا«» ،اقرار به رابطه« و ..را به سخره بگيـرم ،اﯾـن مواجھـه ی
مــسخره تــا اﯾــن حــد گــران باشــد .رفتــار غرﯾــزی ام آنچنــان از
عقالنيتـی كـه در اﯾـن چنــد ھفتـه مـرا در برابـر شكـستن حفــظ
ميكرد ،سبقت گرفته بود كه خود نفھميدم چه ميكـنم .خـشمی
كه نميدانم از كجا سر باز كرده بـود ،بـه فرﯾادھـای ھيـستيرﯾك
مكرر تبدﯾل ميشد و در تمام زنـدان ميپيچيـد .نيروﯾـی چنـد برابـر
پيدا كرده بودم كه از دستانم ،گلوم و چشمان از حدقـه در آمـده
ام بيرون ميپاشـيد .اﯾـن ھمـه وحـشی شـدن را در خـود سـراغ
نداشـتم ،وقتـی خطـاب بـه آن جـوان فرﯾـاد ميـزدم كـه »قـسم
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ميخورم تو را خواھم كشت؛ تـو را ھرجـا باشـی پيـدات ميكـنم و
ميكشمت!« و اﯾن را بارھا و بارھا فرﯾاد زدم .و در ميان اﯾن فرﯾاد
نميـشنيدم كـه بـازجو ھـم دارد جوابھـای مـرا بـه آن مـرد تلقـين
ميكند .من فقط فرﯾاد ميزدم» :كاغذ را بياورﯾد تا من بنوﯾسم ھـر
كجا اﯾن مرد را پيدا كنم ،ميکشمش! مردم بدانيد قاتل اﯾـن مـرد
منم!« و جوان بر خود ميلرزﯾد و ميپيچيـد و زن زنـدانبان كـه حـاال
نحيفتر به نظر ميرسيد ،با چھره ی مضطرب و دسـتان لـرزانش
جلو حمله ی مرا به آن مـرد ميگرفـت و بـازجو دسـت و پـاﯾش را
گم ميکرد.
»صحنه ای توانفرسا و خشونتی غيرقابل كنتـرل .بعـدھا
به خودم گفتم كـه خـوب شـد مـرا بـه جـان او نيانداختنـد ،چـون
مطمئنا قادر بودم اﯾن مرد را مثل ھمان بچه ھاﯾی كـه در اواخـر
حــبس در بنــد عمــومی نــسوان ھــم خــرجم بودنــد و بــه جــرم
شوھركشی حبس ابد داشـتند ،از حيـات سـاقط كـنم .دقـاﯾقی
بعد مرد له شده و دوستش را با عجله از اطاق خارج كردند ،من
نيمه جان روی صندلی افتادم ،بازجو از اطاق بيرون رفـت و از زن
زندانبان خواست كه مرا آرام كند .ﯾقينا در آن اطاق ھمـه ی مـا
شــكنجه شــده بــودﯾم .بــرای ســاعتی ھمچنــان وحــشی بــودم،
موجودی مھار نشدنی كه حتی بعـد از خـارج كـردن عجوالنـه ی
آن مرد ،به دنبال متجاوز ميگشتم ،اما ﯾك باره آنچنان رخوتی مرا
در خود گرفت كه گوﯾا بين مرگ و حيات در حال قـدم زدنـم .مـن
نشكــسته بــودم ،بلكــه از درون مــرده بــودم؛ اطــاق ،دوربــين ،زن
زندانبان ونور سفيد باالی سرم و حتی خـودم را از بـاالی سـرم،
جاﯾی در آسمان نگاه ميكردم .بازجو برگشت؛ شبيه پدرم شـده
بود وقتی كه ميخواست مرا با وعده و وعيد و با صـداﯾی آرام بـه
چيزی متقاعد كند .گفت كه الزم نيست اﯾن ھمه عذاب بكـشم،
گفت كه فكر ميكنی ميتـوانی تحمـل كنـی ،امـا مـن دارم بـه تـو
رحم ميكنم .گفت كه در اﯾنجـا خيليھـا را شكـسته انـد .آدمھـای
مھم و بزرگ مثـل عبـدی .گفـت» :نميخواھـد بـه خـودت زحمـت
بدھی ،فقط از روی ھمين كاغذ بنوﯾس و جمله ھا را ﯾـك طـوری
جابجا كن كه مال خودت باشد!«
»فشاری كه بر من آمده بود ،خارج از پيش بينـی او بـود،
من قصد نداشـتم ھـيچ تالشـی بـرای بقـا كـنم .بـه كاغـذ نگـاه
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كردم ،سئوال اول :شرح رابطه ام با مرد له شـده .سـئوال دوم:
اظھار ندامت و طلب بخشش از فرﯾبی كـه از سياسـيون اصـالح
طلب خورده ام .شنيدم كـه ميگـوﯾم اولـی دروغ اسـت .از اﯾنكـه
نميخواھم جلو دوربين بروم ،حرفھاﯾی زدم و از اﯾنكـه دﯾگـر ھـيچ
چيز براﯾم مھم نيست ،نه آزادی و نه ھيچ چيز دﯾگری...كاغـذ را
دستم داد و مھربانتر از قبل گفت نميتواند امشب دسـت خـالی
برود .او پدر شده بود و انتظار داشت من ِ تھی شده ،كودكی ام
را بر او تكيه بزنم .او نميدانست كـه كـودكی مـن لجبـاز اسـت و
نميدانست كه من ھمانقدر كـه بـه مـادرم تكيـه زده ام ،از پـدرم
دور بوده ام .گفـتم نـدامت نامـه را مينوﯾـسم؛ مثـل وصـيت نامـه
بود ،اما برای من .ﯾادم ھست كه بـه خـودم اقـرار كـردم ،اﯾنكـه
فعال مدنی ھستم و زنھا را به برابری خوانـده ام و اگـر اﯾـن كـار
خالف اراده ی نظام است ،بر مـن بـاكی نبـوده ،چـون نيـت خيـر
داشتم و اميـد كـه خداونـد از سـر تقـصيراتم بگـذرد ،ھمـين! بـا
چنين ندامت نامه ی پرت و پالﯾی او را از خودم نااميد كردم .باﯾد
دوباره بازجوﯾی ميشدم و از آزادی خبری نبود .گفت كار خودت را
سخت ميكنـی و مـن در دل گفـتم» :نيـاز داشـتم كـه بـه خـودم
ﯾادآوری كنم كيستم!«
»اما اﯾن حس خالء تا مـدتھا مـرا در خـود گرفـت .بـه ﯾـاد
دارم كه صليب وار در سلول تابوت مانندم دراز ميكشيدم و حـس
ميكردم در آرامگاھی برزخی بين مرگ و زندگی غوطـه ميخـورم.
تنھا وقتی به خود ميآمدم كه بازجو با سماجتی شرورانه از مـن
ميخواست دستنوشته ھای او را با خط خـودم بازنوﯾـسی كـنم؛
اما نوشتن درباره ی دﯾگران تعھـدی انـسانی را بـه مـن ﯾـادآوری
ميكرد كه نقطه ی وصل من با زنـدگی بـود .بتـدرﯾج فھميـدم كـه
ارزش اعتراف ناموسی و سياسـی بـرای بـازجو ﯾکـسان اسـت.
چالش دو طرفه ی ما روزھا طول كشيد .در اﯾن مدت ﯾك بـار مـرا
به زندان اوﯾن بردند و بعد از عكاسی و درسـت كـردن كـارتكس،
به ھمان بازداشتگاه نامعلوم بازم گرداندند .ھـم پرونـده ای ھـام
ھمه در اوﯾن ماندند و حاال من كه مداركم نـشان ميـداد درزنـدان
اوﯾن ھستم ،در مكـان نـامعلومی حـبس شـده بـودم .ھـيچكس
نميفھميد در اﯾنجا چه بالﯾی بـر سـرم خواھـد آمـد .اﯾـن بـازی را
باﯾد تمام ميكردم.
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»ناگھان كشف كردم به ميزانـی كـه اثبـات ناپـاك بـودنم
برای بازجو مھم است ،عفيف بودنم برای خودم جنبه ی حيـاتی
پيدا كرده است .آن مواجھه ی لعنتی تمام آموزه ھـای تـارﯾخی
ام را برانگيخته بود .ساﯾه ھاﯾی كه سالھا بـود از سـيطره شـان
ميگرﯾختم ،اكنون تمام ذھنم را تصرف كرده بودنـد .در دام عـورت
انگـاری بيمـاری افتـاده بـودم كـه زنھـاﯾش در طيفـی از عفـاف و
ھرزگی سرگردانند؛ در ھمان دامی كـه بـرای برائـت از ھرزگـی،
باﯾد خود را عفيفتر نشان دھی.
»او داشت ارزشھای مرا تصرف ميكرد ،ھمان ارزشـھاﯾی
كه روزھای نخست به سخره گرفتـه بـودم و مـرا از سـلطه ی او
خارج نگه ميداشت ،اكنون بتدرﯾج بر من غالب ميشدند .حتـی
كلماتم و ادبيات نوشتاری ام از آن او شده بود .به دست نوشـته
ھاﯾم نگـاه ميكـردم؛ ھمـان گزارشـھای روز اول بـود كـه شـبيه
مقاله ھـای روزنامـه ی كيھـان شـده بودنـد .در بطـن خـود ھـيچ
اطالعات مھمی نداشتند ،اما بيانشان طور دﯾگری شـده بودنـد.
دنيای خارج فرسنگھا دور بود ،مثل خـوابی بـود از زنـدگی قبلـی
ام .ميباﯾــد بــرای بقــای خــودم ،از چــشم بــازجو بــه جھــان نگــاه
ميكردم .او قادر بود به من آزادی را ھدﯾه بدھـد ،بگـذارد كـه بـه
خانواده ام تلفن بزنم و به زن زندانبان امر كند كـه شـبھا ﯾـك نـخ
سيگار به من بدھد .او تنھا منجی من شده بود.
»مدتھا در دنيای كودكی غوطه ور بـودم؛ كـودكی كـه بـه
دنبال مادرش ميگشت ،تـا بـه او تكيـه زنـد .از خـشم پـدر بـه او
شكاﯾت كند و از او بخواھد كه ھمچون طفلـی شـيرخوار احاطـه
اش كند .آموزه ھای مذھبی ام ،كتـاب قـران و آﯾـه ھـاﯾی كـه از
ﯾوسـف كنعــان و مــرﯾم مطھــر ميخوانــدم ،جــای مــادرم را گرفتــه
بودند .به معنوﯾت تكيه زده بودم تـا »اﯾگـو«ی رنجـور و زخمـی را
ترميم كنم .ماه رمضان بـود و صـبح و شـام تنھـا صـدای موجـود،
اذان به مـن ﯾـادآوری ميكـرد كـه ھنـوز زنـدگی در جرﯾـان اسـت؛
صـــدای اذان از راھروھـــای خاكـــستری اداره ھـــای دولتـــی و
پاﯾگاھھای بسيج بـا طنينـی سـركوبگر ميگذشـت و بعـد تبـدﯾل
ميشد بـه نـوای روحـانی دلچـسبی در مـتن مھمانيھـای افطـار،
غروبھــای زﯾبــای امــامزاده صــالح ،ھيــاھوی آمــد و شــد مــردم در
ميدان تجرﯾش و ..برای ﯾافتن حيات ،نوای مذھب را از ھزار تـوی
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آزادﯾھــای بــه صــليب كــشيده شــده ،بــه چــشمه ھــای معنوﯾــت
ھــداﯾت ميكــردم و چنــين تنــازعی مــرا در جرﯾــان ســيال ذھنــی
آرامبخشی غرق ميكرد كه مھمتـرﯾن تـاثيرش آگـاھی بـه وجـود
حيات در پشت دﯾوارھای زندان بود.
»به دوره ی تھذﯾبھای طوالنی دوره جوانی ام بازگـشته
بودم .مھارتھاﯾی كه در زبان عربی داشتم و دانشم از آﯾه ھـاﯾی
كه اميد بخش بودند و بر صبر و استقامت داللت ميكردند ،باعـث
ميشدند تا بتدرﯾج از سـلطه ی روانـی بـازجو فاصـله بگيـرم .بـه
موازات دور شدنم از دنياﯾی كه زندان بر مـن القـا ميكـرد ،دنيـای
گذشته ی خودم را نيز با بيرحمی ناباورانه ای به نقد ميكشيدم.
ﯾك روز ناگھان درﯾافتم كـه ھمـه ی تالشـھای مـن در جامعـه ی
مدنی دروغی بيش نبوده است .اﯾن وقتی بود كه برای چندمين
بار مجبور شدم تارﯾخ پيداﯾش سازمانھای غيردولتی را بنوﯾـسم.
ھرچه بيشتر مينوشتم ،به نظرم بيھوده تر ميآمدنـد .تنھـا نقطـه
ی روشن اﯾن تالشھا وقتی بود كه دردی از زنـان دوا شـده بـود.
اﯾن پوچ انگاری به تالشھای گذشته به ﯾكباره گسترده تر شـدند
و نوع نگاھم را بـه دﯾنـداری ،سياسـت و قـدرت و بـه مـسئله ی
زنان دستخوش بحران كردنـد .وقتـی كـه بـازجو از نقـشه ھـای
آﯾنده شـان بـرای تكيـه زدن بـه قـدرت و تحقـق حكومـت واقعـی
اسالمی گفت و با نفرت از فساد دوره ی ھاشـمی رفـسنجانی
و خاتمی حرف زد ،دانـستم كـه فاصـله ی مـن از اسـالمگراﯾی
سياسی و سرنوشت محتومی كه آن مرد برای مـا رقـم ميزنـد،
تا چه حد دور است .به ھمين جھت وقتی كه بـا تحقيـر بـه مـن
گفــت» :شــماھا ســكوالرھای بيــدﯾن و اﯾمانيــد!« بــی ھــيچ
مقـاومتی اذعـان كـردم كـه »بلـه مـن سكوالرھـستم« و وقتـی
گفت» :تو ﯾك فمينيست منحرفی!« درﯾافتم كه فمينيسيم تنھـا
تعرﯾفی است كه به من معنا ميدھـد .از او بعـدھا در دل ممنـون
شدم كه تا اﯾن حد بی پرده و بی رحمانه درونم را باز كرده بود.
»بتدرﯾج ﯾاد گرفتم كه برای زنده ماندن باﯾد فانتزی قـوی
داشته باشم .باﯾـد بتـوانم گرمـاﯾی را كـه از در آغـوش كـشيدن
دختركـــانم حـــس ميكـــردم ،بـــازآفرﯾنی كـــنم ،ھـــوای تـــازه ی
كوھستانھای جنگلی را نفس بكشم و با دوسـتانم گـپ بـزنم و
قھوه بخورم .باﯾد جاﯾی در خودم عشق را پيدا ميكردم و قطعـات
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رمانتيكی را كه سالھاست به آنھا مراجعه نكرده ام ،با خودكاری
كــه بــرای پركــردن ســئواالت تمــام نــشدنی بــازجو در اختيــارم
گذاشته شده ،روی در فلـزی سـبز سـلول حـك كـنم .افـزون بـر
ھمــه ی اﯾنھــا معنوﯾــت دلچــسبی بــود كــه از تــه نــشين شــدن
»مذھب تبخير شده« ربـوده بـودم .ھمـه ی اﯾنھـا بـه مـن كمـك
ميكرد تا بسرعت »من« زخمی ام را درمان كنم و كـودكی ام را
بــه بلــوغی رھــا شــده از قيــدھای گذشــته تبــدﯾل کــنم؛ مــن بــا
شكستن ھمه باورھا و ارزشھای چند ھفته پيشم از دام عـورت
انگاری بازجو رھا شده بودم.
»صبح گاه ﯾكـی از آخـرﯾن روزھـای بازداشـتم وقتـی كـه
بازجو دو گزﯾنه ی اقرار به رابطه و اعتراف بـه فرﯾـب سياسـی را
در برابرم گذاشت ،انتخاب خودم را كردم ،حيثيت دﯾگـران مھمتـر
بود .شعف حفظ دﯾگران آنچنان رضاﯾت خاطری در من اﯾجـاد كـرد
كه صدای شكستن نازك غرورم را ناشنيده گرفتم.
»از البالی اقرار نامه ای كه از زﯾر دستم كشيده ميشد،
بازجو را ميدﯾـدم كـه غبغـبش مثـل خـروس خـواب آلـوده ای بـاد
ميكنــد و چــشمانش از خــشم بــه ســمت رضــاﯾت دودو ميزنــد.
داستان بازاری عاشقانه ای را كه ھم آغوشی لطيفی به دنبـال
داشــته اســت ،بــا ظرافــت از روی پاورقيھــای مجــالت زرد كپــی
بــرداری كــردم ،تــا غنيمتــی را كــه دســتگاه عــرﯾض و طوﯾــل
دادســتانی درانتظــارش بــود ،بــه آنھــا تقــدﯾم كــنم .شخــصيتھای
داستانم من بودم و آن جوان له شده» ،مـن« ی كـه در تـوافقی
عقالنــی بــا خــودم ميباﯾــست نجــاتبخش تعھــدات انــسانی ام
ميشد .بعدھا ﯾك كارشناس شكنجه ی سفيد به مـن گفـت كـه
در تجربه ی او »معموال زنھـا در اﯾـن موقعيـت تـرجيح ميدھنـد در
مورد دﯾگران اعتراف كنند ،تا سكس!« و من در دلم گفتم »چـون
ھنـوز از روابـط قــدرت مردانـه در سكـسوآليته رھــا نـشده انــد«.
عورت انگاری در رابطه ی مرد و زن ،بخشی از روشـھای كنتـرل،
ارعاب ،تحقير و شكستن زندانيان سياسی بـود و مـن باﯾـد اﯾـن
ارزش را پس ميزدم .بازجو نفھميد كه رھاﯾی از كنترل سكس به
روش بينادگراﯾاھــا ،غنيمتــی بــود كــه مــن از دســت او ربــودم،
غنيمت دﯾگر راحتی وجدانم بود .اﯾن آخرﯾن بـازجوﯾی جـدی مـن
بود .بعد ازآن چند روزی به بند عمومی نسوان اوﯾن منتقل شدم
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و بعد موقتا آزاد شدم .اتھامم تشوﯾش اذھان عمـومی و اخـالل
در امنيت ملی بـود ،اتھامـاتی كـه بعـدھا بيمـورد تـشخيص داده
٣٨٤
شدند«...
چــه بنوﯾــسم از اﯾ ـن ھيــوالی دﯾــن ســاالر و مردســاالری
اسالمی/کمونيستی جاری در متن زندانھا و زندان بزرگ کشورم
اﯾران که برای تحقير زنـان ،از اﯾـن شـيوه ھـای کمـدی اسـتفاده
ميکند و چه تلخ؟!
دانشگاه شيراز چند روزی است شلوغ است...
»از شــيراز خبــر مــیرســد کــه اعتراضــات دانــشجوﯾی در
دانشگاه شيراز ،برای دومين شب متوالی به شکلھای مختلف
ادامه ﯾافته است .به گزارش سـاﯾت مـوج آزادی ،دوشـنبه شـب
خوابگـاهھـای دسـتغيب و مفـتح کـه متعلـق بـه دانـشگاه علـوم
پزشکی و دانشگاه شيراز ھـستند ،بـرای دومـين شـب متـوالی
شاھد اعتراضھـای دانـشجوﯾی بودنـد .براسـاس اﯾـن گـزارش،
دانشجوﯾان از ساعت  ٢٣ابتدا در خوابگاه پـسرانه ی دسـتغيب
و سپس در خوابگاه مفتح فرﯾاد ﷲ اکبر و مرگ بـر دﯾکتـاتور سـر
دادنــد و اعتــراض خــود را ب ـرای شــب دوم بــه کودتاچيــان اعــالم
کردند .اعتراضھا به شعارھای شبانه محدود نمیشوند ،بلکـه
شـعارھاﯾی ھمچـون مـرگ بـر دﯾکتـاتور ،مـرگ بـر دولـت کودتـا و
شـــعارھاﯾی عليـــه رھبـــری بـــه وفـــور در مکـــانھـــاﯾی چـــون
آسانـــسورھا ،داخـــل ســـروﯾسھـــای اتوبـــوس و  ...دﯾـــده
٣٨٥
میشود«.
پـــنجم شـــھرﯾور مـــاه  ٢٧ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتـــاد و
چھارم[
دﯾگر اﯾن که »نيکال سارکوزی ،رئيس جمھـوری فرانـسه،
به جمھوری اسالمی ھـشدار داد کـه در صـورتی کـه تھـران بـه
فعاليت حساس اتمی ادامه دھد ،پارﯾس از تحرﯾمھای »شدﯾد«
384
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عليـــه اﯾـــران حماﯾـــت خواھـــد کـــرد .بـــه گـــزارش خبرگـــزاری
آسوشيتدپرس ،آقای سارکوزی ھمچنين تاکيد کرد که در صورت
سرپيچی اﯾران از درخواست قدرتھای جھانی برای توقف فعاليت
غنی سازی اورانيوم ،فرانسه عالوه بر تحرﯾمھای تـازه ،از اقتـدار
بيشتر بازرسان آژانس نيز حماﯾت خواھد کرد .نيکال سارکوزی در
سخنرانی خـود بـا اشـاره بـه حـوادث پـس از انتخابـات رﯾاسـت
جمھــوری اﯾــران گفــت کــه اﯾنــان ھمــان رھبرانــی ھــستند کــه
ميگوﯾند برنامـه ھـسته ای مـا صـلح آميـز اسـت و انتخابـات نيـز
سالم برگزار شد...آﯾا کسی حرف آنھا را باور ميکند؟«
ھمين دﯾشب خامنه ای ،پس از آن ھمه عربده کشيھا و
تجاوزھــا و قتلھــای خيابــانی و زنــدانی و» ...ببرﯾــد حاملــه شــان
کنيد«ھا ،معلوم نيست چرا ظاھرا واداده؛ خالصه حرفھـاﯾی زده
که جالـب اسـت .بـرای اﯾـن کـه رونـد اﯾـن فروپاشـی شـگرف را
لحظــه لحظــه حــس کنــيم ،بخــشی از »افاضــاتش« را کــه البــد
سرفصل سرنگونيشان خواھد شد ،اﯾنجا ميآورم:
»...خامنه ای ...روز چھارشنبه  ۴شھرﯾور در سخنانی در
جمــع عــده ای از دانــشجوﯾان ]بــسيجی و لبــاس شخــصی و
شــکنجه گــر و خــودی[ گفــت کــه در حــوادث پــس از انتخابــات،
تخلفات و جناﯾاتی صورت گرفته کـه بـه طورقطـع بـا آنھـا برخـورد
خواھد شد .خامنه ای از تشکيل پرونده ی وﯾژه ،برای حملـه بـه
کوی دانشگاه تھران در روز پس از انتخابات ،سـخن گفـت و قـول
داد که »مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی بـه مجـازات
برســند]«.مــسخره[ بــا اﯾنھمــه وی تــصرﯾح کــرد کــه در چنــين
مسائلی ،حتی اگر »برای بسياری از شاﯾعات ،شـواھد و قرﯾنـه
ھاﯾی وجود داشته باشد ]جدی؟![ اﯾن شواھد نمیتواند مبنای
قضاوت قرار بگيرد«.
»خامنـــه ای ...ھمچنـــين حملـــه بـــه کـــوی دانـــشگاه و
شکنجه ،قتل و آزارھای جنسی در زندان کھرﯾزک را در قياس بـا
»مــسئله ی اصــلی انتخابــات« کــم اھميــت شــمرد .وی در اﯾــن
رابطه با تاکيـد بـر »معـدود بـودن« قربانيـان بازداشـتگاه کھرﯾـزک
گفت» :عده ای ظلم بزرگـی را کـه پـس از انتخابـات بـه مـردم و
نظــام اســالمی شــد و ھتــک آبــروی نظــام در مقابــل ملــتھــا را
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نادﯾده میگيرند و مسئله ی کھرﯾزک ﯾا کـوی دانـشگاه را قـضيه
ی اصلی قلمداد میکنند ،اما اﯾن ﯾک ظلم آشکار است«.
»ظاھراَ منظور ...خامنـه ای از »ظلـم بـزرگ« تظـاھرات و
اعتــراضھــای گــسترده بــه نتيجــه ی اعــالم شــده ی انتخابــات
است ...سيد علی خامنه ای گرچه تصرﯾح کرد که ھنـوز بـراﯾش
ثابت نشده که پيشقراوالن اعتراض به نتيجه ی اعـالم شـده ی
انتخابات دست نشانده ی بيگانگان ھستند ،اما خود اعتراضھـا
را »حساب شده« توصيف کرد .به گفته ی خامنه ای» :طراحـان
حوادث اخير ،صحنه گردانانی دارند و صـحنه گردانـان دﯾگـری نيـز
پيــدا مــیکننــد ...اصــل حــوادث خيلــی خــالف انتظــار نبــود ،امــا
اشخاصی که وارد صحنه شدند ،خالف انتظار ما بود«.
»خامنه ای ...با اشاره ای تلوﯾحی به امکان بروز ناآرامی
در دانــشگاهھــا بــه دانــشجوﯾان و دانــشگاھيان دربــاره ی »طــرح
دشمنان برای اﯾجاد اختالل در کار علمـی دانـشگاھھا« ھـشدار
داد و گفت» :ھمه مراقبت کنند در اﯾن مسائل سياسی کوچـک
و حقير ،کار علمی دانشگاه ھا و کـالس ھـا و مراکـز تحقيقـاتی
دچار آسيب نشود و ھدف آشکار و مشخص دشمن بـرای اﯾنکـه
حــداقل مــدتی دانــشگاه ھــا را بــه تعطيلــی و تــشنج و اخــتالل
بکشاند ،محقق نگردد ٣٨٦«...ﯾک خبر کمدی دﯾگر ھم ھـست و
آن اﯾــن کــه پــس از چھــار جلــسه ی افتــضاح محاکمــاتی کــه بــه
دادگاھھای استالينی پھلو ميزنند ،خبر دادند که وبـالگ ابطحـی
از درون زنــدان »آپ دﯾــت« شــد ٣٨٧.حــسينعلی منتظــری ھــم
فرمــوده اســت کــه اﯾــن حکومــت ،نــه اســالمی اســت و نــه
٣٨٨
جمھوری.
با بخش دوم حرفش مـوافقم ،امـا اﯾـن حکومـت در تمـام
اﯾن سی و اندی سال دقيقا »اسالمی« بوده است؛ منتھا حـاال
گنــدش درآمــده اســت .دﯾگــر ھــيچ دﯾکتــاتوری نميتوانــد در برابــر
پيشرفت شگفت انگيز تکنولوژی که فرآورده ی بالفصل رنسانس
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و جداﯾی دﯾن از حکومت اسـت ،اﯾـستادگی کنـد .اﯾنھـا در برابـر
تکنيــک و تکنولــوژی و جوانــان مــسلح بــه اﯾــن دانــش ،کمرشــان
خواھد شکست؛ ببينيد چه روزی مينوﯾسم!
»براساس گزارشھای رسيده به موج سـبز آزادی ،سـه
زندانی که در زمـان بازدﯾـد نماﯾنـدگان مجلـس از زنـدان اوﯾـن ،از
شــکنجه ی بازداشــت شــدگان پــرده برداشــته بودنــد ،از بنــد
عمومی به جای نامعلومی منتقل شده اند .به گزارش موج سبز
آزادی ،اﯾن سه زندانی به نامھای عباس بيگدلی ،رضا رستگار و
مجيـــد مقيمـــی کـــه در زمـــان حـــضور آقـــای بروجـــردی و دﯾگـــر
نماﯾندگان ،آثار شکنجه بر روی بـدن خـود را بـه آنھـا نـشان داده
بودند ،پس از آن روز از بند عمومی خارج شده انـد و تـا بـه حـال
٣٨٩
خبری از محل نگھداری آنھا به دست نيامده است«.
حاکمان »جمھوری کھرﯾزکی« دارند جـا مياندازنـد کـه در
زندان به کسی با فالنشان تجاوز نکرده اند ،بلکه فقط با بـاتوم و
شيشه ی بطری به جلو و عقب مردم فـرو کـرده انـد و اﯾـن ھـم
نوعی شکنجه است و ربطی به دخول و ارضـای دخـول کننـده و
اﯾن چيزھای فقھی آقاﯾونا ندارد...
زندانبانی ھم نوشته است که:
»به عنوان ﯾک پرسنل گمنام بازداشـتگاھھای اﯾـران و بـا
اعالم اﯾنکه ما ھم دارای خانواده ھستيم و نقـل مطالـب مربـوط
به شکنجه و تجاوز به زنـدانيان توسـط مـاموران موجبـات ]بـردن[
آبــروی مــا را نــزد ھمــسر و فرزنــد فــراھم آورده ،مــوارد زﯾــر را از
عملکرد حقيقی حکومت افشا ميکنم؛ بيشتر جراﯾم ،مجازاتھـا و
تجاوزات وحشيانه در داخل زندانھا توسط زندانيان سـابقه دار بـه
کار گرفته شده ،به صورت مستقيم و ﯾا حتـی غيرآگاھانـه لـيکن
با اطالع کامل ناظرﯾن به انجام ميرسد .استفاده از اﯾن روشھای
ناجوانمردانه سالھاست که در زندانھای کشور مرسـوم اسـت و
فشارھای مورد نظر حکومت ،توسـط افـراد بـه اصـطالح عـادی و
ھم بند و ھـم سـلوليھا بـه انجـام ميرسـد ،تـا حتـی در صـورت
افشا ،مامورﯾن مورد اتھام قرار نگيرند و مـوارد بـه صـورت حـوادث
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غيرعمدی و اتفاقی قلمداد شوند؛ در صـورتيکه قرﯾـب بـه اتفـاق
کارکنان و مسئولين و ناظرﯾن زندانھا بارھا و بارھا حداقل درد دل
و التماسھای بخصوص نوجوانھا و دانشجوﯾان را شنيده اند؛ خود
من بارھا تحت تاثير قرار گرفتـه و گرﯾـستم؛ لـيکن چـه کنـيم کـه
جرات افشا و مقاومت ندارﯾم و به نوعی محکـوم بـه خـدمت در
اﯾنجا ھستيم.
»ﯾک بار شخصا شاھد بودم نوجوانی حدود  ١٩ساله که
سـه شـب ھـم سـلول عـده ای اراذل سـابقه دار شـده بـود ،بـا
التماس و گرﯾه مرگ خود را ميخواست و ميگفـت» :کـاش ھرگـز
آزاد نشوم و ھمينجا بميرم که آبروﯾی براﯾم نمانده ،اﯾن وحشيھا
شبھا مـن را دسـت بـه دسـت ميگرداننـد و بـه وحـشيانه تـرﯾن
روشھا مورد تجاوز قرار ميدھند؛ ﯾعنـی شـما نميدانيـد ،اگـر ھـم
نميدانــستيد ،تــرا بخــدا حــداقل از امــشب دﯾگــران را بــه اﯾنجــا
نفرستيد!« پس از چند روز با فرستادن امثـال اﯾـن نوجـوان ميـان
ھمقطاران خود موجبات نقل مطالب توسط او برای ساﯾرﯾن و تن
دادن آنھا به انواع اعترافات و ھمکارﯾھا فراھم ميشد.
»در مورد دختران نيز شـراﯾط ھـم مـشابه و ھـم متفـاوت
است ،که ضمن حضور زنـان باسـابقه و بـدرفتار در کنـار دختـران
معصوم که تاکنون جز آغوش خانواده ی خود را تجربه نکرده انـد،
ﯾا پس از خوراندن داروھای روانگردان ،تحرﯾک کننـده و خـواب آور
انتقال به مثال انفرادی ﯾا برای بازجوﯾی ،مالقـات خـانواده ،وکيـل
ﯾا مددکاری زندان و در حقيقت تجاوز به آنھا صورت ميگيرد.
»در مــورد دختــران ﯾکــی از روشــھای دﯾگــر کــه خــارج از
بازداشــتگاھھا صــورت ميگيــرد ،طــرح ربــوده شــدن بــه جــای
دستگيری ميباشد که پس از حبس و اعمال تجـاوز توسـط افـراد
ناشناس ،روزی جسد آنھا پيدا ميشود و ﯾا با انبوھی از خطـرات
زجرآور و کشنده که عمال امکان ادامه ی ھرنوع فعاليت مـدنی و
سياسی از وی سلب شده باشـد ،در منطقـه ای رھـا ميـشوند
که از چگونگی مورد آخر به جھت خارج بودن از حيطه ی شـغلی
کامال بی اطالع ھستم ...پخش و اﯾجاد شـراﯾط اسـتعمال مـواد
مخــدر و داروھــای روانگــردان و فــراھم کــردن زمينــه ی اعتيــاد
بازداشــتيان نيــز توســط افــراد باســابقه و البتــه تحــت نظــارت
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غيرمستقيم ناظرﯾن بـه انجـام ميرسـد کـه توضـيح آن شـاﯾد بـه
چاپ چند جلد کتاب نياز داشته باشد.
»ﯾکی دﯾگر از روشھا آن است که به مجروحـان و صـدمه
دﯾــدگان ناش ـی از شــکنجه ھــای فيزﯾکــی در زمــان بــه اصــطالح
درمان در بھداری ھمزمان با تزرﯾق مسکن ،آمپـولی کـه موجـب
جلــوگيری از دفــع ارادی ادرار ميــشود ،تزرﯾــق ميکننــد کــه فقــط
پزشـکان و متخصـصين و گرفتـار شـدگان ميتواننـد شـراﯾط درد و
عــذاب ناشــی از اﯾــن مــورد را وصــف نماﯾنــد کــه زنــدانی در اﯾــن
شراﯾط برای ھر اقرار و اعتراف و ھمکاری به شـرط درمـان و زدن
سوند ادراری تسليم خواھد شد؛ بدون اﯾنکه بداند بانی مـشکل
کيست؛ ضمن اﯾنکه اﯾن مورد دارای آثار فيزﯾکی اعمـال جراحـت
و شکنجه نيست و به عنوان بيماری و اختالل ناشی از استرس
و ترس احتمالی قلمداد ميشود.
»استفاده از باتوم ،بطری و بـسياری وسـاﯾل دﯾگـر بـرای
آزار جنــسی ،الــزام بــه خــوردن مــدفوع و ادرار ،ادرار کــردن روی
زنــدانی ،ضــربات وحــشيانه بــه دســتگاه تناســلی و ....امکــان
افشای بسياری از موارد در اﯾن مختصر وجـود نـدارد ،فقـط قـصد
اﯾن بود که مردم بدانند غالـب شـکنجه ھـا و آسـيبھا و تجـاوزات
طوری طراحی و اجرا ميشوند که زندانی ھرگز مجرﯾان و عامالن
واقعی جناﯾت را نشناسد ،تا حتی اگر جرات پذﯾرش به اصـطالح
آبرورﯾزی و نقل و افشای موارد را کرد ،از آنھا به عنوان حـوادث و
پست بودن ھم سـلوليھا و غيـره و غيـره  ...در ميـان توھمـات و
ابھامات و فـشارھا و خـاطرات روحـی دردنـاک ﯾـاد کنـد و از نظـر
روانی تا آخر عمر تحت فشار و مواجه با پرسـشھای بـی پاسـخ
باشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــسياری از زنــدانيان کــه تحــت
شکنجه به قتل
رســيده انــد ،بــه خــاطر تــرس حکومــت از مــشاھده ی اجــساد و
جراحات آنھـا و جلـوگيری از افـشای مـوارد و برگـزاری مراسـم و
غيره ھمچنان در سردخانه ھستند ،ﯾـا اجـسادی کـه بـه نـوعی
آش و الش ميشوند ،به صورت مخفيانه دفن ميشوند ،در حاليکه
خانواده ھا منتظر مالقات و ﯾا پيدا کـردن اثـری از آنھـا ھـستند و
جھت بازگشت آنھا ،سالمتشان و ﯾا تحوﯾل جسدشان تھدﯾد به
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سکوت ميشوند که البته احتماال پس از آرام شدن اوضاع تحوﯾـل
خواھند شد ،ﯾا فقط شاﯾد محل دفنشان اعالم ميشود«...
]گزارشی از ﯾک ای ميل[
شــشم شــھرﯾور مــاه  ٢٨ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩مــيالدی ]روز
ھفتاد و پنجم[
قاضی کھرﯾزک دوباره به سر کارش برگشت:
»چندی پيش خبر دادﯾم که ﯾک قاضی به علت تخلفاتش
در خــصوص بازداشــتگاه کھرﯾــزک برکنــار شــده اســت .اکنــون
متاسفانه باﯾد اﯾن خبر را تصحيح کنيم و بگوﯾيم که او بـا اعمـال
نفوذ سران کودتا مجددا به کار خود بازگشته است.
»به گزارش موج سبز آزادی ،اﯾن قاضی کـه حيـدری فـرد
نام دارد و تاکنون در شعبه ھای ﯾک و دو دادﯾاری امنيـت دادگـاه
انقالب مسئوليت داشته است ،بـه دنبـال دسـتور رھبـری بـرای
برخورد بـا جناﯾـات کھرﯾـزک ،قربـانی شـد تـا دو مقـام مـافوق او
ﯾعنــی حــسن حــداد و ســعيد مرتــضوی ،و عوامــل انتظــامی و
امنيتی دخيل در شکنجه ھای اﯾن بازداشتگاه غيرقانونی ]کـدام
کارشــان قــانون دارد کــه شــکنجه و تجاوزشــان قــانون داشــته
باشد؟[ ھمچنان به کار خود ادامه دھند .با اﯾن حال خبـر تاسـف
بارتر اﯾـن اسـت کـه نـه تنھـا عـامالن اصـلی جناﯾـات کھرﯾـزک از
تعقيب قضاﯾی مصون مانده اند ،بلکه حيدری فرد نيز به سـر کـار
خود بازگشته است.
»اﯾــن اتفــاق در آخــرﯾن روزھــای مــسئوليت ھاشــمی
شـاھرودی در قـوه ی قـضاﯾيه افتـاده اسـت .گفتنـی اسـت کـه
حيدری فرد در بسياری از پرونده ھای سياسی ھمچـون پرونـده
ی فعاالن حقوق زنان و نيـز پرونـده ی رکـسانا صـابری ،مـسئول
مــستقيم بــوده و بــه نظــر مــیرســد کــه خــدمات پيــشين او بــه
٣٩٠
اقتدارگراﯾان دﯾروز ،باعث لطف کودتاچيان امروز به وی باشد«.
خاک برسرشان با اﯾن لطفشان!
390

http://www.mowjcamp.org/article/id/22830 -

٣٧٤

حوصله نداشتم متن دادگاھھـای کمـدی/استالينيـستی
اﯾــن صــد تــن »نفــرات خــودی« و وزرا و وکــالی پيــشين حکومــت
اسالمی را کليشه کنم .قضيه آنچنان کمدی و فجيـع اسـت کـه
تکرارش سرگيجه ميآورد .فقط مينوﯾسم که تـارﯾخ را باﯾـد دوبـاره
نوشــت ...ســه بــاره نوشــت و چرکنوﯾــسھا را دور رﯾخــت ...دور
دور...
»چھارمين جلسه ی نماﯾش مفتـضح »دادگـاه« دسـتگير
شدگان ھفته ھای اخير روز سه شنبه برگزار شـد .در طـی اﯾـن
چھار جلسه ،غالب سران جبھه ی اصالحات در برابر دوربينھای
تلوﯾزﯾون رسمی جمھـوری اسـالمی مـورد تحقيـر قـرار گرفتنـد و
بسياری از آنان به اظھار توبه و ندامت واداشته شدند .دادستان
برای آنان و ساﯾر متھمانی که در اﯾن نماﯾش ردﯾف شده بودنـد،
تقاضـای »اشـد مجـازات« کـرده اسـت .عـالوه بـر آن ،دادسـتان
خواسـتار انحـالل و غيرقـانونی شـدن سـازمانھـای متبـوع آنـان
شـده اســت .در مجمــوع ،حاکميــت بــر آن اســت کــه بــر جنــبش
اصالحی جمھـوری اسـالمی مھـر ختـام بزنـد و نـه فقـط اصـالح
طلبان را برای ھميـشه از قـدرت سياسـی محـروم بـدارد؛ بلکـه
محتوای نظری اﯾن جنبش را نيز نابود کند .حاکميت بـر آن شـده
است که حرکت اصالحی دھه ی سوم جمھوری اسالمی را بـه
عنوان ﯾک خطای انحرافی از تارﯾخچه ی زندگی خـود پـاک کنـد؛
کأن لم ﯾکن شيئا مذکورا ]...ھاھاھا[
»وقتی جنبش اصالحات در نيمه ی دوم دھه ی ھفتاد پا
گرفت و نماد اﯾن جنبش آقای خاتمی به صورت نـامنتظره ای بـه
مقام رﯾاست جمھوری رسيد ،تحليلھای مختلفـی مطـرح شـد.
گروھی بر آن بودند که انتخاب خاتمی رأی منفی صرﯾحی عليـه
ولی فقيه و کليت جمھوری اسالمی بشمار رفته اسـت ،و آن را
سرآغاز زوال اﯾـن نظـام گرفتنـد .برخـی دﯾگـر ،اﯾـن پدﯾـده را ﯾـک
سنارﯾوی حساب شده از سوی خود نظام میدانستند و معتقـد
بودنـد کـه نظـام جمھـوری اسـالمی بـرای جلـوگيری از سـقوط
محتوم خود در آﯾنده ی نزدﯾک ،تن به اﯾن کار داده و اﯾن ترفند به
کار زده است.
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»در درون جنبش اصـالح طلبـی نيـز گـراﯾشھـاﯾی وجـود
داشت که ھر ﯾک ،ﯾکی از اﯾن دو نظر را تقوﯾت مـیکـرد .برخـی
مانند خود خاتمی بر حفظ نظام تأکيد مـیکردنـد و حتـی سـخن
گفتن از تغيير قانون اساسـی را خيانـت مـیدانـستند .از سـوی
دﯾگر عناصری خواھان پيشبرد اصالحات بودند و از عبور از برخی
از خــط قرمزھــا ابــاﯾی نداشــتند و »گــذار از خــاتمی« را پــيش
میکشيدند .ولی صرفنظر از اﯾـن تحليـلھـای بـه شـدت خـوش
بينانه ﯾا بدبينانه ،ﯾک واقعيت به تدرﯾج روشن مـیشـد :جنـبش
اصالحی فضای تنفسی جدﯾدی برای جمھوری اسالمی فـراھم
آورده و ]بدبختانه[ به طول عمر ]حکومت اسالمی[ در حد انتظار
آن افزوده بود.
»جنـــبش اصـــالحی شـــکاف بزرگـــی در درون مخالفـــان
سرکوب شده ی جمھوری اسالمی انداخت و بسياری از آنان را
بـه حماﯾــت از اصــالح طلبـان کــشاند .در ســطح بـينالمللــی نيــز
جمھوری اسالمی چھره ای خندان و متمدنانه پيدا کرد ]باز ھم
بدبختانــه[ و روابــط رژﯾــم بــا جھــان غــرب رو بــه بھبــود گذاشــت.
استنباط میشد که جمھوری اسالمی در قالب اصالحات ،حيات
تازه ای ﯾافته و مرگ آن به تـأخير افتـاده اسـت .از ھمـه مھمتـر،
تحليل غالب اﯾن بود که جنبش اصالحی رو به رشد است ،و بـه
رغم عقبگردھاﯾی که گاه نصيب آن میشـد ،سـرکوب شـدنی
ﯾا توقف ﯾافتنی نيست .اﯾن سـخن بارھـا شـنيده مـیشـد کـه
جنبش اصالحی ممکن است با موانعی روبرو شود ،ولی از بـين
نخواھد رفت .اﯾن نظـر حتـی پـس از شکـست اصـالح طلبـان در
مبارزه با جناح مخالف و بيرون رانده شدن آنان از قـدرت در نيمـه
ی اول دھه ی فعلی ،ھـم چنـان بـه حيـات خـود ادامـه مـیداد.
اصالح طلبان از مسندھای قدرت کنار زده شـده بودنـد ،ولـی در
صـــحنه ی سياســـی اﯾـــران حـــضور داشـــتند و بـــر آن تـــأثير
میگذاشتند .احزاب و سازمانھای سياسی آنان فعـال بودنـد و
روزنامــه ھــا و نــشرﯾات آنــان )گرچــه بــا مــشکالتی( منتــشر
میشدند .و مھمتر از ھمه ،نظرﯾه پردازان اصالح طلب به تدوﯾن
نظرﯾات راھبردی خود مشغول بودند و متناسـب بـا شـراﯾط روز و
توازن قـوا راھکارھـای جدﯾـدی بـرای فعاليـت سياسـی را پـيش
میکشيدند.

٣٧٦

»اﯾــن راھکارھــا بــه نــدرت مــیتوانــست در خــروج از بــن
بست به اصالح طلبان کمک زﯾـادی بکنـد ،ولـی گـاه موفقيتھـای
نــامنتظره ای نيــز داشــت .ﯾکــی از اﯾــن اســتثناھــا کــه بــسيار
چشمگير بود ،در جرﯾان انتخابات اخير اتفاق افتاد .اصـالح طلبـان
با حماﯾت از دو نامزد اﯾـن انتخابـات ،آقاﯾـان کروبـی و موسـوی و
کمک به تنظـيم برنامـه ھـای انتخابـاتی آنـان ﯾکـی از مـوفقترﯾن
فعاليــتھــای سياســی خــود را پــس از  ٢خــردداد  ٧٦ســازمان
دادند .اﯾن موفقيت سياسی بر خالف خرداد  ٧۶نامنتظره نبـود و
حتی حاکميت نيز ظاھرا آن را انتظار میکشيد .دليل اﯾـن امـر را
باﯾد در آمـادگی حاکميـت بـرای سـرکوب برنامـه رﯾـزی شـده ی
جنبش سبز دﯾد .در اﯾن جا برخالف سال  ٧٦کسی از اسـتقبال
مردم از انتخابات و حماﯾت آنان از نامزدھای اصالح طلب شگفت
زده نشد .سنارﯾوی سرکوب نيز ظاھرا از پيش آماده شده بـود و
فــیالمثــل تحليلھــای روزنامــه ی کيھــان کــه بــا فرافکنــی از
»سنارﯾوھای از پيش آماده شـده ی اصـالح طلبـان بـرای رﯾخـتن
مردم به خيابانھا« سخن میگفت ،گوﯾای اﯾن مطلب بود.
»آن چه که کمتر انتظـار مـیرفـت ،واکـنش حاکميـت بـه
نتيجه ی انتخابات بود .تصور غالب اﯾن بود که حاکميت به قواعـد
بازی انتخاباتی ای که خود از طرﯾق شورای نگھبـان آن را کنتـرل
مــیکنــد ،تــن مــیدھــد و نتيجــه ی آن را خواھــد پــذﯾرفت؛ ولــی
حاکميت نشان داد که طرح دﯾگری در سر داشته و بـه انتخابـات
به صورت وسيله ای برای اجرای اﯾن طـرح مـینگرﯾـسته اسـت.
ﯾکی از ھدفھای اﯾن طرح کـه بـه تـدرﯾج ابعـاد آن روشـن شـد،
البته ادامه ی رﯾاست جمھوری احمـدی نـژاد بـوده اسـت .آقـای
خامنه ای از مدتھا پيش تماﯾـل خـود را بـرای »انتخـاب« مجـدد
احمــدی نــژاد بــه رﯾاســت جمھــوری ابــراز داشــته بــود .ســاﯾر
ارگانھای با نفوذ حاکميت نيز به تلوﯾح ﯾا تصرﯾح اﯾن خواسـت را
مطرح میکردند .ولی اکنون روشن میشود که ھدفھای طـرح
منحصر به اﯾن امـر نبـوده اسـت .حاکميـت ظـاھرا در صـدد بـوده
است که با استفاده از فرصت انتخابـات و جنبـشی کـه حـول آن
شکل گرفت ،کار اصالح طلبان را نيز برای ھميشه ﯾکسره کنـد
و به حيات سياسی آنان خاتمه دھد.

٣٧٧

»برای اﯾن کار الزم بود کـه رھبـران و عناصـر برجـسته ی
جنبش اصالح طلبی به بھانه ی ھداﯾت اعتراضات اخير بازداشت
شوند ،به زندان انفرادی بيفتنـد ،تحـت »بـازجوﯾی« قـرار گيرنـد،
آنــان را بــه توبــه و نــدامت وادارنــد و ســپس آنــان را بــه صــورت
تحقيرآميزی تحت »محاکمه« قرار دھند ،شخصيت آنان را در ھم
شکنند و آنان را به حد پياده نظامی کـه بـه راحتـی بـه دشـمن
تسليم میشود ،تنزل دھند .و اﯾن وضعی است کـه رژﯾـم بـرای
اصالح طلبان دستگير شده در طی چھار جلـسه ی محاکمـه ی
نماﯾــشی پــيش آورده اســت .مھــم اﯾــن نيــست کــه ابطحــی و
عطرﯾانفر چگونه وادار شده اند با ھيجان ،گذشـته ی خـود را بـه
لجن بکـشند و ﯾـا اﯾـن کـه آﯾـا حجارﯾـان آن چـه را کـه بـه نـام او
خوانده شد ،واقعاً نوشته است؛ مھم اﯾن است که رژﯾـم بـا اﯾـن
نماﯾشھا شخصيت و اعتبار سياسـی آنـان را در ھـم شکـسته
است.
»در اﯾن صورت ،حتی اگر حاکميت به آنان »رحـم« کنـد و
مجازات سنگينی برای آنان در نظر نگيـرد ،و ﯾـا فـرض کنـيم فـردا
آنان را آزاد کند ،کدام ﯾک از آنان میتوانند بـا اعتبـار و اتورﯾتـه ی
سياسی ﯾا اجتماعی ای که قبال داشـتند ،بـا ھـواداران پيـشين
خود سخن بگوﯾند ،ﯾا ھواداران جدﯾدی را جذب کنند؟
»تجربه نشان داده است که افراد پس از تجربه ھای اﯾن
چنينی ]اگـر بـه مواضـع اظھـار شـده در دوران اسارتـشان بـاقی
نمانند[ ﯾا لب از سخن میبندنـد و از جمـع ھمفکـران سياسـی
پيشين خود کنار مـیکـشند ،و ﯾـا از اﯾـران خـارج مـیشـوند ،تـا
بتوانند فجاﯾعی را که بر آنان رفته ،بازگو کنند و حـرف دل خـوﯾش
را بر زبان آورند .درھر ﯾک از اﯾن دو حالت ،آنان از صحنه ی عمـل
سياسی داخل کشور بيـرون رفتـه انـد و ھـدف حاکميـت تـأمين
شده است.
»در ھر صورت ،شواھد حـاکی از آن اسـت کـه حاکميـت
به نفی مطلق اصالح طلبان و پاﯾان دادن به حيات سياسی آنان
کمر بسته اسـت .بـه سـختی مـیتـوان تـصور کـرد کـه جنـبش
اصالح طلبی از اﯾن سرکوب جان سالم به در ببرد .از سوی دﯾگر
اﯾن اقدام حاکميت در نھاﯾـت ﯾـک عمـل خـودزنی بـيش نيـست.
رژﯾم از ﯾک دھه تجربـه ی اصـالحات سـود زﯾـادی بـرد .در داخـل

٣٧٨

کشور توانست ھيجانھاﯾی اﯾجاد کنـد و از جملـه در رأی گيـری
اخير نزدﯾک به  ٨٥در صد از مـردم را بـه پـای صـندوقھـای رأی
بکشاند .در خارج نيز اصـالح طلبـان توانـستند بـرای رژﯾـم اعتبـار
زﯾادی کسب کنند .جنبش اصالحی چنـدان سـودی بـرای مـردم
نداشت ]بيشتر توھم آفرﯾد تا تغيير[ ولی به ادامه ی حيات رژﯾم
خدمت زﯾادی کرده است.
»اکنون حاکميت دستی را که به او مدد حيـاتی رسـانده
است ،با خشونت قطع میکند .اﯾـن قطـع دسـت ﯾـک خـودزنی
آشــکار اســت ونتيجــه ای جــز نزدﯾــک تــر کــردن مرگــی کــه بــا
گــسترش جنــبش دموکراتيــک مــردم اﯾــران در انتظــار آن اســت،
نخواھد داشت ٣٩١«.محـسن کـدﯾور ھـم گفتـه اسـت کـه کـوس
رسواﯾی استبداد دﯾنی به صدا درآمده است.
»نيوﯾورک تاﯾمز »دﯾـروز« در سـرمقاله اش ،بـا اشـاره بـه
حوادث اخير پس از کودتا در اﯾران با لحنی عصبانی نوشت که:
»دولت اﯾران به جای پيگيری مسائلی که مھدی کروبـی
بيان کرد و به جای پيگيری کـشته ھـا و شـکنجه ھـا ،تمـام اﯾـن
مسائل را حاشا ميکند و برعکس خواسـتار تنبيـه ميـر حـسين و
٣٩٢
کروبی است«...
اﯾن دﯾگر خيلی بامزه است:
»ما رو باش؛ خيال ميکردﯾم حاال که تجـاوزات جنـسی در
بازداشتگاھھا محرز شده و حجـت االسـالم خامنـه ای ھـم آنـرا
اعتــراف کــرده ،از فــردا ھمــه ی مــامورﯾن و بازجوﯾــان متخلــف را
میگيرند و چوب تو آستينشان ميکنند؛ زھی خيال باطل! اصـال
از اﯾن خبرھا نيـست .االن بـين علمـا اخـتالف ھـست مبنـی بـر
اﯾنکه اوال باﯾد معلوم شود تا کجا دخـول شـده؛ آﯾـا تـا ختنـه گـاه
بوده و ﯾا تا دسته؛ ثانيا آﯾا تجاوزگزار به قـصد قربـت اﯾـن عمـل را
بجا آورده و ﯾا ھمينطوری بخاطر سرگرمی و مزاح؛ ثالثا آﯾـا موقـع
ارتکاب عمل منافی عفت تجاوز جنسی ،چھار عادل آن صحنه را
شاھد بودند و ﯾا آنھا ھم توی صف بوده اند ،تا نوبتشان برسد؟

391
392

 http://www.iranian.com/main/2009/aug-38http://nytimes.com/2009/08/28/opinion/28fri2.html?hpw -

٣٧٩

»از ھمــه مھمتــر اﯾنکــه اگــر تجــاوز جنــسی بوســيله ی
شيشه ی نوشابه صورت گرفته باشد ،حکم شرعی اش چگونه
اســـت؛ آﯾـــا نوشـــابه ی اســـتعمال شـــده کوکـــاکوال بـــوده ،ﯾـــا
کان ـادادرای؛ آﯾــا ســرپوش فلــزی نوشــابه را درآورده بودنــد و ﯾــا
ھمينطوری فرو کـرده انـد؛ آﯾـا محتوﯾـات نوشـابه را قبـل از اﯾنکـه
شيشه اش را به کسی استعمال کنند ،نوشيده بودند و ﯾـا بعـد
از عمل اﯾنکار را کرده اند؟ تازه ،با فرض اثبات ھمه ی اﯾنھا ،گناه
انجام شده متوجه »شخص شيشه ی نوشابه« است و غـسل
بر او واجب ميشود و نه بر صاحب شيشه؟!
»ھمانطور که مالحظـه ميفرماﯾيـد خوشـبختانه بـاب دبـه
درآوردن در فقه شيعه بسيار باز و گسترده است و ھمانطور کـه
در جرﯾان فجاﯾع  ١٨تيـر ده سـال قبـل ،ھمـه ی تخلفـات بـه گـم
شدن ﯾک دستگاه رﯾش تراش در خوابگاه دانشجوﯾان ختم شـد،
اﯾن بار ھم ھمه ی تقصيرات ھـم بـه گـردن کارخانـه ی نوشـابه
سازی پارسی ]اسالمی[ کوکاکوال ميافتد که چرا ساﯾز شيـشه
ھاﯾش را اﯾنقدر غيراستاندارد درست کرده که ماتحت بچه ھـای
مردم را پاره ميکند؟!« ٣٩٣چه بنوﯾسم؟ اﯾـن بـی ھمـه چيزھـای
حکومت کھرﯾزکی با اﯾـن شـکنجه ھـای ابتکارﯾـشان آدم را از رو
ميبرند!
دادگــاه اصــالح طلبــان را باﯾــد جــدی گرفــت ،ولــی رفتــار
حکومتيان را به سخره؛ چه ،اﯾن آخرﯾن دست و پا زدنھـای اﯾنـان
است که در برابر مدارا و مدرنيتـه کـم آورده انـد .مدرنيتـه ھمـان
شــعاع کمرنگــی اســت کــه از البــالی ســاﯾتھای فيلتــر شــده،
کانالھای تلوﯾزﯾونی پارازﯾته شده ]حق اختراع اﯾـن واژه مـال مـن
اســت![ رادﯾوھــای »شــھيد« و دﯾــشھای شکــسته و فيلمھــای
ترجمه نشده و سانسور شـده ،بـاز ھـم نـسيم دل انگيـزش بـه
اﯾــران عــصر ســنگ رســيده اســت؛ اﯾرانــی کــه در آن پاســخ ھــر
تالشی سنگ است...
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و حاال خياط در کوزه افتاده است؛ در برابر ھمـان اسـباب
تمدنی کـه کلـی پورسـانتش را از مـردم واداده گرفتـه اسـت تـا
چيزکی تحوﯾلشان دھد ،کم آورده است...
زندان و شکنجه را باﯾد جدی گرفت ،و از ھر که در زنـدان
است]ھر که ھست[ جانبداری کـرد و بـرای آزادی اش کوشـيد،
اما بساط آنان را که آمده اند تا چھره ی ھمين حکومت سـی و
اندی سال امتحان پس داده را بزک کنند ،آنھم با اسباب تمدن و
استفاده از تمامی امکانات مدرنيته ،برھم زد؛ بساط آنانی را که
در خدمت عناصر تحجر و خط کـشی بـين انـسانھا ،بـرای تفرقـه
افکنــدن ،بــرای خــودی و غيرخــودی کــردن و بــرای ضدﯾت ـشان بــا
مدرنيته ،پستانھای پالسيده شان را به تنـور خمينـی و حکومـت
کھرﯾزکی جامانده از سالھای حماقت ملت ميچسبانند!
ھفـــتم شـــھرﯾور مـــاه  ٢٩ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتـــاد و
ششم[
اﯾن روزھا بيشتر حرفھا پيرامون مزخرفات احمدی نژاد در
نماز جمعه است که دﯾروز گفت» :کارھاﯾی که در کوی دانشگاه
و برخی بازداشتگاھھا انجـام شـد ،از اجـزای سـنارﯾوی دشـمن
بود ٣٩٤«...اﯾن حرفھا آنقـدر سـخيفند کـه اساسـا ارزش تکـرار و
بررسی ندارند؛ ھمين...
راستی ميدانيـد کـه مـن ھيچگـاه در مـورد احمـدی نـژاد
چيزی ننوشته ام ،چون آدمش حساب نکرده ام ،اما تـا بخواھيـد
در مــورد اصــالحاتچيھا و خاتميچيھــا و ملــی/منقليھــا نوشــته ام؛
اﯾنھا ھمـه چھـره ی فرﯾبکـار اﯾـن جمھـوری کھرﯾزکـی/اسـالمی
ھستند!
تازگيھا نوشته اند کـه حکومـت اسـالمی قانقارﯾـا گرفتـه
است؛ ببينيد» :پزشکان دلسوزی اعالم کـرده انـد کـه جمھـوری
اسالمی دچار قانقارﯾای پای راسـت شـده اسـت .از خـصوصيات
اﯾن بيماری اﯾن است کـه اگـر عـضو مبـتال را بموقـع قطـع کننـد،
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امکان نجـات بيمـار وجـود دارد .اﯾـن بيمـار خودسـر بجـای گـوش
کردن به حرف طبيبـان ميدھـد ھـر چھـار سـاعت پانـسمان پـای
خود را عوض کنند ،کلی ھم شمع عطـر دار گذاشـته تـو اتـاقش
که بوی گند زخمھای چرکينش بـه مـشام ھمـساﯾه ھـا نرسـد.
اﯾن بيمار ﯾکدنده به بھانه ی حساسيت ،از خوردن آنتی بيوتيـک
نيز سرباز ميزند .اوليای بيمار قرار اسـت او را بـرای شـفا گـرفتن
٣٩٥
به حوالی چاه جمکران امام زمان ببرند«...
اﯾن ھم زندانی دﯾگر» :خيابان شرﯾعتی جنوب/شمال ده
متر مانده به ابتدای خيابان ميرداماد ،سمت راست ِ خيابان،
کوچه ای است به نام »بھشت آسا« نبش اﯾن کوچه
ساختمانی است که روی در ورودی آن نوشته شده »مرکز چاپ
و نشر« اﯾن ساختمان در اختيار ستاد کودتای انتخابات ٢٢
خرداد است و در جرﯾان کودتا از آن بعنوان زندان مخفی
استفاده شد .روزی که کارگران شھرداری کانالی که در پياده رو
ھمين ساختمان بود را ميکندند ،تا مخابرات بتواند خطوط تلفن
را ارتقاء دھد ،با دﯾواره ھای اﯾن زندان مخفی روبرو شدند.
پيمانکار نظامی فورا دستور داد منطقه ای را که کنده و خاک
برداری کرده بودند ،پر کنند .کارگران ابتدا اعتراض کردند،
سرکارگر نظامی داخل مرکز باصطالح چاپ و نشر شد و سپس
ھمراه چند سرباز بيرون آمد و خطاب به کارگران گفت که اگر از
پر کردن منطقه ای که کنده اند ،خودداری کنند ،ھمه را دستبند
زده و زندانی خواھد کرد .به اﯾن ترتيب آن گودال دوباره پر شد و
٣٩٦
دﯾواره ی زندان مخفی پشت خاک ھا پنھان«.
دﯾگر اﯾن که» :روز جمعه ) ٢٨اوت( روزنامه ی فاﯾننشيال
تاﯾمز چاپ لندن ،به نقل از محافل دﯾپلماتيک سازمان ملل متحد
نوشت که ﯾک کشتی حامل تسليحات جنگی به مقصد اﯾران در
خليج فارس توسط ماموران درﯾائی امارات متحـده متوقـف شـده
اسـت .بــه نوشـته ی فاﯾننــشال تـاﯾمز محمولــه ی کـشتی کــره
٣٩٧
شمالی ،به دروغ قطعات ماشين گزارش شده بود«...
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تازه در خبر اسـت کـه ابطحـی و حجارﯾـان از زنـدان اوﯾـن
وبــالگ ﯾــا ساﯾت ـشان را »آپ دﯾــت« ميکننــد .کــسی کارﯾکــاتوری
کشيده که خيلی بامزه است .پينوکيو در حال »آپ دﯾـت کـردن«
وبالگ ابطی ...آخی ٣٩٨...پينوکيوی دروغگو بـا ان دمـاغ چـوبی
درازش...آخی...
پشت صحنه ی اعترافات/پرده ی اول :فردای انتخابات
ما در اﯾران آزادی در حد مطلق دارﯾم ،مردم ما خيلی آزادند!
پرده ی دوم :نيم ساعت قبل از شروع دادگاه
بازجو )اصغر( :بنوﯾس!
رمضان زاده :چی بنوﯾسم؟
بازجو :بنوﯾس من با موسوی ميخواستيم نظام را کله پا کنيم!
رمضان زده :نه من نميخواستم از اﯾن کـارا بکـنم ،نظـام را کـه ٤
سال پيش احمدی نژاد کلـه پـا کـرد ،مگـه چيـزی ھـم بـرای مـا
مانده کله پا کنيم؟
بــازجو :بنــوﯾس مــن در راھپيمــاﯾی دوشــنبه  ٢٥مــرداد بــه رھبــر
انقالب و احمدی نژاد توھين کردم و با ﯾک قبـضه کالشـينکف بـه
مبارزه ی مسلحانه عليه نظام دست زدم!
رمضان زاده :آقای بازجو نوکر پدرت مرا که  ٢ساعت بعد از اعالم
نتاﯾج گرفتيد ،چه جوری تو  ٢٥خرداد سخنرانی کردم؟
بازجو :نه مثل اﯾنکه اﯾن تفھيم اتھام نميشه؛ ممـد ﯾـک شيـشه
ی نوشابه ی تميز بيار!
پـــرده ی ســـوم :بيـــست و پـــنج دقيقـــه قبـــل از دادگـــاه
)حجارﯾان(
بازجو :بگو چرا ميخواستی کودتای مخملی بکنی؟
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حجارﯾان :با تعجب فقط نگاه ميکند.
بازجو :چرا ھفته ی قبل از انتخابات با مارکس وبر تمـاس تلفنـی
داشتی؟
حجارﯾان با تعجب بيشتر فقط نگاه ميکند.
بازجو :چرا توی خانه تان کتاب با زبان اﯾنگليسی کـشف کـردﯾم،
آﯾا اﯾن کتابھا ربطی به دالرھای امرﯾکا داره؟
حجارﯾان :خيلی تعجب ميکند.
بــازجو :تــو کــه قــصد اعتــراف نــداری ،خــودم واســت ﯾــک اعتــراف
مينوﯾسم ،ميدم شرﯾعتی بخونه!
پــــرده ی چھــــارم :زمــــان دادگــــاه/دادگــــاه دادســــتان
کيفرخواست را ميخواند:
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
پس از انتصابات اخير و شرکت بيـسابقه ی ملـت شـھيد
پرور اﯾران و حـضور بيـسابقه ی  ٤٠ميليـونی و رای  ٣٠ميليـونی
به رئيس جمھور ارزشی و در راستای ماليدن دماغ امت به خاک
پاک ،ملت اﯾران قصد داشت شيرﯾنی اﯾن پيروزی بزرگ را بر کام
رھبـر معـزز انقـالب تلـخ نماﯾــد ،لـذا طـی ﯾـک عمليـات گــازانبری
توسط برادران ارزشی بـسيج کمـر ملـت را شکـسته و عـده ای
بيخبر را دستگير نموده اﯾم .اﯾـن عـده بـه جـرم بـستن دسـتمال
جلو دھان ،عکـس گـرفتن ،خبـر جمـع کـردن ،راه رفـتن ،سـکوت
کردن ،بيانيه دادن ،حرف زدن ،فکر کـردن و در کـل زنـدگی کـردن
در اﯾن دادگـاه حـضور بـه ھـم رسـانيده انـد ،تـا طـی ﯾـک سـری
اعترافات ساختگی روانه ی زندان شوند.
پرده ی پنجم :نماز جمعه/سخنرانی احمدی نژاد
آن کسانی که در کھرﯾزک دست بـه اعمـال مجرمانـه و وقيحانـه
زدند ،ھمه عوامل آمرﯾکا بودند.

٣٨٤

پرده ی ششم :ھفته ی آﯾنده
ممد ،شيشه ی نوشابه ی تميـزی را بـرای اصـغر آمـاده ميکنـد.
اصــغر ھمــان عامــل نفــوذی آمرﯾکــا بــوده کــه بــه دســتور رئــيس
جمھوری کلـی دﯾگـر از عوامـل آمرﯾکـا مثـل تـاج زاده را شـکنجه
٣٩٩
کرده است«.
راستی که ھيچ نوشته ای مثل طنز کارکرد ندارد...
ھشتم شھرﯾور ماه  ٣٠ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و
ھفتم[
امروز ﯾکشنبه است .اﯾنجا روز رای گيری است و من
ميروم رای بدھم ،بدون اﯾن که نگران تقلب در انتخابات باشم.
ھر که را دوست داشتم ،انتخاب ميکنم و تو خيابان ھم داد و
بيداد نميکنم که:
»اگر تقلب بشه ،آلمان قيامت ميشه!«
اما در خبر است که قاضی مرتضوی را »سـرنگون« کـرده
اند:
» ...صادق الرﯾجانی ،رئيس قوه ی قضائيه ...در حکمـی،
عباس جعفـری دولـت آبـادی را بـه سـمت دادسـتان عمـومی و
انقالب تھران برگزﯾد .به اﯾن ترتيب سعيد مرتضوی پس از شـش
سال از دادستانی تھران کنار رفت.
»سعيد مرتضوی ،دادستانی کـه نـامش بـه دادگـاهھـای
مطبوعات و توقيف موقت و بی سرانجام تعداد زﯾادی از نـشرﯾات
اصالح طلب در سـالھـای اخيـر گـره خـورده ،از اردﯾبھـشت مـاه
سال  ١٣٨٢و ھمزمان با احيـای دادسـتانی در زمـان رﯾاسـت ...
محمود شاھرودی بر قوه ی قضائيه ،سمت دادستان عمـومی و
انقالب تھران را بر عھده داشت...
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»مرتــضوی ھمچنــين در پرونــده ھــای مــشھوری چــون
پرونـده ی زھــرا کـاظمی ،روزنامــه نگـار ]اﯾرانــی/کانـاداﯾی[ جــان
سپرده در بازداشتگاه اوﯾن دسـت داشـت و بـه گفتـه ی اصـالح
طلبان ،نقش وﯾژه ای در زمينه چينی برای بازداشـت و برگـزاری
دادگاه متھمان وقاﯾع پس از انتخابات رﯾاسـت جمھـوری برعھـده
داشت ٤٠٠«...البته بالفاصله پـست مھمتـر معاونـت دادسـتانی
کل کشور به ﯾارو داده شد؛ عينھو شکنجه گـران کھرﯾـزک...اﯾـن
است جمھوری اسالمی/کھرﯾزکی!
اﯾن دﯾگر خيلی بانمک است:
»دﯾــروزز در ﯾکــی از شــھرھای آلمــان در حاليکــه اﯾراني ـان
مشغول تظاھرات و اعتراض به پاﯾمال نمـودن خـون شـھيدان راه
آزادی اﯾران و حماﯾت از زنـدانيان سياسـی و برسـميت شـناخته
نشدن دولت کودتـا از سـوی کـشورھای غربـی و اروپـاﯾی بـا در
دســت داشــتن عکــسھاﯾی از کــشته شــدگان نــدا و ســھراب و
دﯾگران عزﯾزانمـان بودنـد ،بناگـاه گروھـی پـنج تـا شـش نفـره بـا
حملـه بـه آنـان و اعتـراض برعکـسی کـه دسـت ﯾکـی از تظـاھر
کنندگان بود که در آن خامنه ای را نشان داده ،با ضـربدری قرمـز
بر روﯾی آن و زﯾر نوشته ای »مرگ بر دﯾکتاتور«.
»گروه حملـه کننـده ميگفتنـد» :اﯾـن تـوھين بـه قائـد مـا
اسـت!« و قــصد پـاره کــردن عکــس را داشـتند کــه بـا تــو دھنــی
تظاھرکنندگان و آلمانيھای حاضر در مراسم روبرو شدند! از ھمه
جالــب تــر حماﯾــت چــشمگير آلمانيھــا از تظاھرکننــدگان بــود و
پاسخشان به لبنانيھا که:
»ميترسيد اﯾنا )آخوندھا( بروند و شما گرسنه بمانيد؟!«
چنـد ھفتـه پـيش نيـز شخـصی بـا فيلمبـردار جلـوه دادن
خود ،قصد فيلمبرداری از تظاھرکنندگان را داشت که خبـر آن نيـز
٤٠١
به اطالع عزﯾزان رسيد«.
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اﯾــن ھــم جالــب اســت؛ اقــرار رئــيس صــدا و ســيمای
اسالمی به افت تعداد بينندگان تلوﯾزﯾون» :رئيس سازمان صدا و
سيما در حالی از سقوط بـسيار زﯾـاد تعـداد بيننـدگان رسـانه ی
ملی ]کذا[ خبر داد که در روزھای پس از انتخابات ،عملکرد صـدا
و سيما مورد انتقاد بسياری قرار گرفت و چھـره ھـای زﯾـادی بـه
عملکرد جناحی و ﯾکجانبه ی اﯾن رسانه ی ]غير[ ملـی اعتـراض
کردند ٤٠٢«.خبر دﯾگری ھم بـود کـه »سـرماﯾه داران نميخواھنـد
کاالھاشــان در اﯾــن »رســانه ی ملــی« ]ﯾعنــی صــدا و ســيمای
اسالمی[ تبليغ شود ،که با باﯾکوت مردم روبـرو نـشوند ...جالـب
است ،نه؟! فيل از پشه ميترسد.
خيابان وليعھد را ﯾکطرفه کرده اند و ظاھرا کارشناس اﯾن
طــرح کمــدی روســھا ھــستند» :وزارت اطالعــات بــا اســتفاده از
نقشه ی پراکندگی تظاھرات در مناطق شمال شـھر در امتـداد
ميدانھای وليعصر تا ميدان ونک و چھار راه پارک وی که به عنوان
نقـاط کـانونی تظـاھرات خيابـانی تـشخيص داده شـده انـد و بـا
مشورت مھندسين شھری و ترافيک »روسی« که برای بازدﯾد و
ارائه ی نظر به اﯾـران آمـده بودنـد ] ٢٠٠سـال اسـت آمـده انـد و
خيــال ھــم ندارنــد برونــد[ دســتور فــوری ﯾکطرفــه کــردن خيابــان
وليعــصر را بــرای اﯾجــاد امکــان واکــنش ســرﯾع نيروھــای امنيتــی
مستقر در پادگان پشت صدا وسـيما بـه شـھرداری و راھنمـاﯾی
رانندگی دادند .اﯾن طرح که توسط مقامھای ارشـد کـشور تاﯾيـد
شده ،زندگی عادی و کسب و کـار بـسياری از شـاغلين در اﯾـن
منطقه و کسبه را به ھم رﯾخته است و ھيچ تاثير مثبتی ھم در
٤٠٣
روند ترافيک منطقه نداشته و ندارد«.
»اﯾرنا ھم نوشت که وزﯾر امـور خارجـه ]منـوچھر متکـی[
شــامگاه جمعــه در مراســم گراميداشــت شــھدای »ھفتــه ی
دولت« در مسجد مصالی اصفھان گفته» :آنان که ميخواستند با
انقـــالب رنگـــی و کودتـــای مخملـــی بـــه نظـــام صـــدمه بزننـــد،
نميدانستند که نظام جمھوری اسالمی با کودتا بر پـا نـشده ،تـا
بتــوان آن را بــا کودتــا ســاقط کــرد...پــس از وقــوع حــوادث بعــد از
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انتخابــات ،بــسياری از روســای جمھــوری کــشورھای اســالمی،
ســــازمانھا و نھــــضتھای اســــالمی و کــــشورھای دوســــت
غيرمسلمان ]گانگسترھای آمرﯾکای التين[ اظھار نگرانـی کردنـد
که جمھوری اسالمی ،الگو و پيشتاز ماست ،مراقب اﯾن آشوبھا
باشيد؛ دوستان ما در خارج از مرزھا اشک ميرﯾختند و ميگفتند:
٤٠٤
»نکند اﯾن پناھگاه و سنگر اميد بخش صدمه ببيند!«
اﯾن بچه ھا خيلی بامزه اند .تيتر زده اند» :وزارت ھلـو« و
زﯾرش نوشته اند» :در راسـتای اﯾنکـه رئـيس جمھـوری محبـوب،
محمــود احمــدی نــژاد اعــالم کــرد کــه آقــای دکتــر لنکرانــی وزﯾ ـر
بھداشت و درمان ،مثل ھلو ميماند ،ليـست زﯾـر از طـرف ھيئـت
دولت منتشر شد:
»محمــد حــسين صــفار ھرنــدی ]وزارت ليمــو عمــانی[
اسفندﯾار رحيم مشاﯾی ]وزارت زﯾتون پـرورده[ صـادق محـصولی
]وزارت مارماالد کـاھو[ غالمحـسين محـسنی اژه ای ]وزارت آلـو
بخارا[ منوچھر متکی ]وزارت کمپوت خيار[ علی الرﯾجانی ]وزارت
پاپاﯾا/خربـزه ی درختـی[ غالمحـسين الھـام ]وزارت تمبرھنـدی[
فاطمه رجبی ]وزارت مربای کمبوزه[ محمود احمدی نـژاد ]وزارت
کلم پلو[ حـسين شـرﯾعتمداری ]وزارت تخـم کـدو[ احمـد جنتـی
]وزارت ماســت و موســير[ مــسعود ده نمکــی ]وزارت رﯾــواس[
غالمعلی حداد عادل ]وزارت علف خارشتر[
دﯾگــر اﯾــن کــه رفــتم رای دادم و آمــدم .طفلــک اﯾرانيھــای
درونمرز .ھوا عـالی بـود ،البتـه حـال مـن زﯾـاد خـوب نبـود؛ ولـی
خب...چه ميشود کرد ،ھمين است دﯾگر ،امروز ھم روزی بـود از
اﯾن روزھای زندگی.
»ساﯾت موج آزادی گزارش داد که دختر دﯾگـری ھمچـون
»ترانه موسوی« قربانی جناﯾت پيشگی برخی بسيجيان شـده
و پس از آن ھم جنازه اش بـا اسـيد سـوزانده شـده و در نھاﯾـت
بــدون حــضور خــانواده اش بــه صــورت مخفيانــه در قطعــه ٣٠٢
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بھشت زھرا دفن شده است .جالب است؛ تقـدﯾر اﯾـن بـوده کـه
خبر اﯾن جناﯾت ،درست در روزی منتشر شـود کـه دولـت کودتـا
نماﯾش تشکيل کابينه را در دستور کـارش دارد؛ دولتـی کـه بـی
اغراق با خونرﯾزی و جناﯾت بر سرکار آمده است.
»سعيده پورآقاﯾی/آماﯾی« دختر جوانی است کـه اکنـون
پيکر او در ﯾکی از قبور گمنـام قطعـه ی  ٣٠٢بھـشت زھـرا دفـن
شده است .سعيده پورآقـاﯾی تنھـا فرزنـد جانبـاز شـھيد عبـاس
پورآقاﯾی/آماﯾی است که در ﯾکی از شـبھـای پـس از کودتـا در
حاليکه بـه ﷲ اکبـر گفـتن شـبانه بـر پـشت بـام خانـه شـان در
خيابــان دولــت تھــران مــشغول بــود ،از ســوی نيروھــای لبــاس
شخصی وابسته به بسيج دستگير شـد و پـس از  ٢٠روز جنـازه
ی او در ﯾکی از سـردخانه ھـای جنـوب تھـران از سـوی مـادرش
شناساﯾی شد؛ اما مسئوالن ذیربط از تحوﯾل جنازه به مـادرش
خودداری کردند و حاال پـس از ھفتـه ھـا بـیخبـری خـانواده اش
مطلع شده انـد کـه دخترشـان بـه صـورت مخفيانـه در قطعـه ی
 ٣٠٢بھشت زھرا به خاک سپرده شده است.
»خانواده ی سعيده طی ھفته ھای اخير به شدت تحت
فــشار بودنــد تــا از افــشای مــاجرا خــودداری کننــد؛ امــا بــاالخره
ســکوت دربــاره ی اﯾــن مــاجرا شکــسته شــد و مــاجرای تاســف
برانگيز ظلمی که بر اﯾـن فرزنـد »شـھيد« رفتـه از سـوی برخـی
افراد مطلع شرح داده شده است .به گفتـه ی مطلعـان سـعيده
پورآقاﯾی پس از بازداشـت ،مـورد تجـاوز وحـشيانه قـرار گرفتـه و
سپس به قتل رسيده است .متجاوزان جنازه ی وی را از زانو بـه
باال در اسيد سوزانده انـد ،تـا آثـار اﯾـن جناﯾـت شـنيع بـه صـورت
کامــل از بــين بــرود .ســپس خــانواده ی وی تحــت فــشار قــرار
میگيرند ،تا علت مرگ دخترشان را بيماری شدﯾد کليوی اعـالم
کنند .اﯾن موضوع در حالی اتفاق میافتـد کـه جنـازه ی سـعيده
اساسا به خانواده اش تحوﯾل نشده است و شنيدن خبر بيماری
سعيده موجب تعجب اقوام وی شده که اطمينـان دارنـد سـعيده
سابقه ی ھيچ نوع بيماری ای نداشته است؛ و ھمين دروغ بـود
که در نھاﯾت به افشای ماجرا منجر شد.
الزم به ذکر است که برخی اطالعات تـازه کـه بـه محـض
تکميل منتشر خواھد شد ،نشان میدھد که اکثـر کـسانی کـه

٣٨٩

به صورت مخفيانه و بینام و نشان در بھـشت زھـرا دفـن شـده
انــد ،دخترانــی ھــستند کــه مــورد تجاوزوحــشيانه ی نيروھــای
امنيتی و شبه نظامی قرار گرفته اند و دفن شبانه و غيرقـانونی
آنھا نيـز بـرای جلـوگيری از افـشای ابعـاد جناﯾـات رخ داده ،بـوده
است .ھمچنين جدا از اﯾن قبرھای بینام و نشان ،از وجـود ﯾـک
گور دسته جمعی ]دﯾگر[ در نزدﯾکـی بھـشت زھـرا مطلـع شـده
اﯾم که به محض تاﯾيد و درﯾافت جزئيات بيـشتر ،اﯾـن گـزارش نيـز
٤٠٥
به اطالع خوانندگان خواھد رسيد«.
ســرﯾال آدمکــشيھای حکومــت اســالمی ھمچنــان ادامــه
دارد...
»خبرگزاری اﯾسکانيوز گزارش داد که پيدا شدن جنـازه ی
زنی ناشناس در شرق تھران ،بازپرس و پلـيس جنـاﯾی تھـران را
با معمای پيچيـده ای رو بـه کـرد» ...ظھـر جمعـه افـسر نگھبـان
کالنتری  ٢٠٦بومھن بـا بـازپرس کـشيک دادسـرای امـور جنـاﯾی
پاﯾتخت تماس گرفت و اعالم کرد که جنازه ی زن ناشناسی کـه
چھل/چھل و پنجساله به نظر ميرسد ،در فضای سبز پيدا شـده
است .اﯾن مقام قضاﯾی به ھمـراه افـسران داﯾـره ی  ١٠اداره ی
آگاھی مرکز به آنجا رفت و رازگشاﯾی معما آغاز شد .بررسيھای
مقدماتی نشان ميدھد که بيش از  ١٥روز از مـرگ زن نگونبخـت
گذشته است و جانی ﯾا جانيان ،پيکر او را زﯾر مقداری خاک دفن
کرده اند .در آن بين حيوانھای گرسـنه ،پاھـای قربـانی را بيـرون
کشيده اند و به اﯾن ترتيـب محـيط بانـان متوجـه ی مـاجرا شـده
اند...
»جنازه در شراﯾطی برای شناساﯾی به پزشکی قـانونی
سپرده شد که فرضيه ی جناﯾـت خـانوادگی قـوت گرفتـه اسـت.
١٨مرداد امسال نيز پيکـر اسـرارآميز مـردی ناشـناس در زﯾـر پـل
»جاجرود« بومھن پيدا شد و بازپرس و پليس جناﯾی تھـران را بـا
٤٠٦
معمای تازه ای رو به کرد«.
]بدون شرح[
http://www.unity4iran.com/2009/08/blog-post_5159.html - 405
- 406
http://www.radiofarda.com/content/f4_Khamenei_criticize_human_science/1810881.h
tml

٣٩٠

نھـــم شـــھرﯾور مـــاه  ٣١ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتـــاد و
ھشتم[
در خبر بود که خامنه ای از اﯾن که دو ميليـون دانـشجوی
علوم انسانی در کشور درس ميخوانند ،کلـی »شـيکار« بـود.
به نظر اﯾن بابا »علوم انسانی« شعله ی شک را در دل جوانـان
روشن ميکند ...قرار شده است به جای استادان علوم انـسانی
از اﯾن به بعد مالھا و مالباجيھا برای تـدرﯾس علـوم انـسانی بـه
سر کالسھای درس علوم انسانی رﯾسه شوند...
در مطلبی با عنوان »لبـاس شخـصيھا روی پـای دختـران
مينشستند« ﯾا مينشينند ،آمده است که» :ﯾکـی از شـھروندان
بازداشت شـده در ناآراميھـای اخيـر بـا نـام مـستعار »مـرﯾم« بـا
انتشار شرحی در مورد آنچه طی دوران بازداشت بر او رفته ،بـار
دﯾگر اتفاقاتی را که در زندانھا روی داده است ،به موضـوع بحـث
روز تبدﯾل کرد .مرﯾم که دختـری جـوان اسـت ،مکـان دسـتگيری
خـود را ميـدان بھارسـتان و زمـان آن را مراسـم تحليـف رﯾاســت
جمھوری در اواسط ماه گذشته عنوان ميکند .مرﯾم که گزارش او
در ســاﯾت ميــدان زنــان درج شــده ،در توصــيف فــضای آن روز از
»شدت امنيتی بودن« بھارستان سخن ميگوﯾد و تاکيد ميکند که
کسی جرات نداشت حرکتی کند ﯾا شعاری سر دھد .او سپس
از »زن ميانسال و شـجاعی« ميگوﯾـد کـه بـر روی کاغـذ نوشـته
بود» :شاه صدای مـردم را دﯾـر شـنيد «.مـرﯾم عکـسی از آن زن
ميگيرد .آن زن پس از مدت کوتاھی با حمله ی مـاموران امنيتـی
مواجه و با زور سوار اتومبيل سبز زنگی ميشود .ماموران سپس
برای پراکنده کردن مردم به صورت آنھا اسپری فلفـل ميپاشـند و
به ضرب و شتم آنان ميپردازند .مـرﯾم پـس از آن تـصميم ميگيـرد
برای گرﯾز از مھلکه به منزل بازگردد ،اما در ميانه ی راه با زنی از
ماموران امنيتی روبرو ميشود که به بھانـه ی اﯾنکـه تنھاسـت ،از
مرﯾم ميخواھد او را ھمراھی کند و به اﯾن ترتيـب او را بـه داخـل
کوچه ای خلوت ميکـشاند .در آنجـا دﯾگـر مـاموران امنيتـی از راه
ميرسند و از او ميخواھند سوار »ون« شود .مرﯾم تصميم به فرار

٤٠٧

٣٩١

ميگيرد ،اما ناکام ميماند و در ھمانحال زن چادری ای که او را به
کوچه ای خلوت کشانده بود ،ناپدﯾـد ميـشود .مـرﯾم در ادامـه ی
نقل خاطرات تلخ خود برای »ميدان زنان« در توصيف احساسش
پس از بازداشت ،از »ترس بسيار« و »خيـل سـواالت خـشمناک
مامور امنيتی  ٥٠ساله« ای سخن ميگوﯾد:
»اونجا چه غلطی ميكردی؟ سر چھار راه به پلـيس چـی
ميگفتی؟ ليدری ميكردی؟« مرﯾم ميکوشد مامورﯾن را قـانع کنـد
که تنھا رھگذری ساده بوده و از سر کنجکـاوی تـوقفی در محـل
اعتراضــات داشــته ،امــا آنھــا تاکيــد ميکننــد کــه وی در فيلمھــای
تجمــع دﯾــده شــده اســت .پــس از آن مــرﯾم چــشمبند را بــر
چشمھاﯾش ميبيند و به ناکجا آباد منتقل ميـشود .مـرﯾم حـدس
ميزند مکانی که وی به آن منتقـل شـده ﯾـک »پاﯾگـاه مقاومـت«
بسيج بوده است .اﯾن دختر در آنجا با دکتری مواجه ميـشود کـه
از او ميخواھد قرصھای بدون برچسبی را بخورد .درخواستی کـه
با امتناع مرﯾم روبرو ميشود.
»بازجوﯾی مرﯾم با پرسـش دربـاره ی تلفنھـای زده شـده
به وی و روابط خصوصی اش آغاز ميشود» :كيست كه مـدام بـه
تو زنگ ميزند؟« جواب ميدھد» :دوستم «.بازجو ميپرسـد» :چـه
دوســتی؟« جــواب ميدھــد» :دوســت پــسرم «.بــازجو ميپرســد:
»فقط ھمين ﯾكی رو داری؟ پس اﯾن ھمه شـماره ی پـسر تـوی
گوشـی ات چيــه؟« جــواب ميدھــد» :اقــوامم ھــستند .مگــر آدم
شماره ی ھر كسی را دار ،ﯾعنی باھاش رابطه داره؟«
»اﯾن پرسـش و پاسـخھا دختـر جـوان را بـسيار مـضطرب
ميکند ،دختری که عکسھای خـصوصی اش در موباﯾـل نيـز مـورد
بررسی و کنکاش بازجو قرار ميگيرد» :اﯾن عكـسھای مـستھجن
چی ھستند؟« اﯾن سواالت بـرای مـرﯾم ترسـناک ھـستند ،چـرا
که حدس ميزنـد بـه بھانـه ی عکـسھای تکـی بالﯾـی بـر سـر او
بياورند«.
»حالم بد بود .ميترسـيدم از ھـوش بـروم و بالﯾـی سـرم
بياورند .سـعی ميكـردم خـودم را ھوشـيار نگـه دارم .از مـاجرای
تجاوزھــا چيزھــاﯾی شــنيده بــودم .پــس از آن بــازجو بــه تفتــيش
عقاﯾــد مــرﯾم دســت ميزنــد و از او ميخواھــد بگوﯾــد در انتخابــات
رﯾاست جمھوری به چه کسی رای داده است .آﯾا عـضو کمپـين
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ﯾــک ميليــون امــضا و فعــالين زن اســت ،آﯾــا بــا خــانم شــيرﯾن
عبـادی/برنـده ی صـلح نوبـل و شـادی صـدر/حقوقـدان آشـناﯾی
دارد؟!
»پس از بازجوﯾی ،مرﯾم ھمـراه بـا  ١٥زن دﯾگـر بـه زنـدان
اوﯾن منتقل ميشود و سرانجام با وثيقه ی سـنگين  ٥٠ميليـونی
آزاد ميشود .مرﯾم از آخرﯾن شب بازداشت خود و انتقال زنـی بـه
بند قرنطينه ی اوﯾـن ھـم سـخن ميگوﯾـد؛ زنـی کـه بـه گفتـه ی
مرﯾم بر اثر اصـابت ضـربه ای محکـم ،پيـشانی اش »فـرو« رفتـه
بوده است .زنی که چھره اش برای مرﯾم آشـنا بـوده اسـت .زن
مــذکور خــانم ھالــه ســحابی دختــر مھنــدس عــزت ﷲ ســحابی
است .در واقع خانم سحابی ھمان زنی بوده است که مـرﯾم در
روز اعتراض به تحليـف محمـود احمـدی نـژاد عکـسش را گرفتـه
بــود .جالــب آن کــه پــس از تــصميم کميتــه ی وﯾــژه ی پيگيــری
مجلس برای بازدﯾد از زندان ،درست ﯾک روز پـيش از ورود ھيـات
پارلمانی به اوﯾن ،مسئوالن اﯾن زندان برای مناسب بودن اوضـاع
بازداشت شدگان ،برای زندانيان اﯾن بند »ﯾخچال« ميآورند.
»در دﯾدار نماﯾندگان مجلس با زندانيان ،ﯾک مـادر و دختـر
بازداشت شـده ،در توضـيح رفتارھـاﯾی کـه حکاﯾـت از سادﯾـسم
جنـسی و رفتارغيرانــسانی برخـی مــاموران امنيتـی دارد ،گفتــه
اند» :وقتی آنھـا بازداشـت شـده انـد ،بـه آنھـا گفتـه شـده خـم
شوند و دو مرد داخـل ون و در تمـام طـول مـسير روی كمـر آنھـا
نشسته اند«.
»ھاله سحابی نيز تاکيد کرده که ھمراه بـا وی دختـری
بازداشت شده که ﯾک مامور لباس شخصی در داخل ماشين بـر
روی پاھای او نشـست .اﯾـن رفتارھـا در حـالی افـشا شـده کـه
اخبار جدﯾدی در خصوص احتمال تجاوز به بازداشت شدگان پسر
و دختر در زندانھا منتشر شده و مھـدی کروبـی اعـالم آمـادگی
کرده مدارک و مستندات خود را در خصوص اﯾن فجـاﯾع در اختيـار
رئيس مجلس و مقامات قضائی قرار دھد ٤٠٨«.در مطلبـی تحـت
عنوان برای تحوﯾل جنـازه ی سـوزانده و تجـاوز شـده ی سـعيده
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/2009/august/31//- - 408
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پــول خواســته بودنــد ،آم ـده اســت...» :کــشته شــدن ســعيده
پورآقاﯾی و ﯾک مادر و پسر ،از جملـه خبرھـای تـازه ی ماسـت.
سعيده با چند نفر دﯾگر بخاطر گفـتن ﷲ اکبـر روی پـشت بـام از
داخل خانه بازداشـت شـده اسـت ،آنھـم در حـالی کـه چنـد روز
بيشتر از تولد  ١٧سالگی اش نگذشته بود .بعد از مـدتی جنـازه
ی سوخته شده ی او را به مادرش نشان داده انـد] ...فاصـله ی
دستگيری تا کشته شدنش[ حداکثر  ٢٠روز پـس از دسـتگيری،
جنازه ی او را به مادرش نشان میدھنـد و بـرای تحوﯾـل آن پـول
طلــب مــیکننــد] .مــادر[ پــول نمــیدھــد و در نتيجــه ســعيده را
مــیبرنــد در ﯾکــی از ھمــين گورھــای بــدون نــام و نــشان دفــن
میکنند .البته بعـدا بـه اﯾـشان مـیگوﯾنـد کـه اﯾنجـا قبـر فرزنـد
شماست .مـادر سـعيده عـالوه بـر آن کـه ھمـسر ]ﯾـک[ شـھيد
است ،سه برادر شھيد نيز دارد .در نتيجه با او ھمراھی نـسبی
کرده اند .فراموش نشود که ﯾکـی از مـسئوالن بھـشت زھـرا در
راستای خبر گورھای بـدون نـام و نـشان مـصاحبه کـرده و گفتـه
است که از  ۴۴قبر بدون نام که فعاالن حقوق بشر مدعی شده
اند ،صاحبان  ١٩قبر پيدا شده انـد .باﯾـد بگـوﯾم کـه سـعيده و آن
مادر و پسر ،در ميان ھمين  ١٩نفر ھستند ٤٠٩«...گفته ميشود
که حکومت دارد به خانواده ھای شکنجه شده ھا و تجاوز شـده
٤١٠
ھا و کشته شده ھا »پول تزرﯾق ميکند«
خاکبرسرھا!
دھم شـھرﯾور مـاه  ١ /١٣٨٨سـپتامبر  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز
ھفتاد و نھم[
خبــر فــوری فــوری امــروز ]دﯾــروز[ نھــم شــھرﯾور اﯾــن کــه
حماس درخواست لغو روز قدس را کرده است .خبرگزاری فـارس
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گزارش داد که رھبران حمـاس طـی نامـه ی محرمانـه ای بـه...
خامنــه ای درخواســت کــرده انــد کــه بــرای پيــشگيری از ســوء
استفاده ی منافقان و بدخواھان ،راھپيمائی روز قدس امسال را
لغو کند .اﯾن جرﯾان ترورﯾستی اعالم کـرد کـه اگـر رھبـر عاليقـدر
موافق باشد ھزﯾنه ھاﯾی که قرار بود به ملت شـھيد پـرور بـرای
شـرکت در اﯾــن راھپيمــائی پرداخــت شــود ،بــا ھواپيمــا ،و نــه بــا
کاميون ،به نماﯾندگان حماس در لبنان پرداخت شود.
»حسن ﯾوسفی اشکوری ھم نوشـته اسـت» :روزگـاری
زنده ﯾاد محمد مختاری درباره ی انقالب اسالمی  ۵٧گفتـه بـود:
»انقالب ،ذات مـا را عرﯾـان کـرد!« و اکنـون بـا اسـتفاده از ھمـان
تعبير پرمعنا میتوان گفت که» :انتخابات اخير ،ذات نظـام والﯾـی
٤١١
جمھوری اسالمی را عرﯾان کرد«...
مـن البتـه مدتھاسـت ھمـه ی شـماھا را لخـت و عرﯾـان
ميبينم؛ بی کله و توخالی ،تھـی تھـی؛ ھـم حکومتيـان را در دو
وجه سخت تن و نرم تنش را و ھـم ھمـه ی حکومـت اسـالمی
خواھـان را  ...آنــانی را کـه بــا حکومــت عرفـی و نــسبتا ســکوالر
پيشين »مبارزه« کردند ]بيـشترشان ھـم ترورﯾـستی[ و سـی و
اندی سال ھم ھست که با حکومت اسالمی شان در حال زد و
بند و »معامله«اند.
»خبرنگار آژانس اﯾران خبر در تھـران نوشـت دو بـسيجی
كه با متوقف كردن اتومبيـل ﯾـك دختـر طـی برخوردھـای زشـت،
قصد آزار و اذﯾـت وی را داشـتند ،توسـط ناشناسـی بـه سـزای
عمل خود رسيدند .بنا بـر اﯾـن خبـر اﯾـن ھموطنمـان كـه متوجـه
ميشود اﯾن دو بسيجی به آزار و اذﯾت ﯾك دختر بی پناه پرداختـه
اند ،درساعت  ٢٠در خيابان استخر با سرعت زﯾـاد بـا ماشـينش
به آن دو بسيجی ميزنـد و فـرار ميكنـد .وضـع ﯾکـی از بـسيجيھا
وخيم است و امکان ھالک شدنش زﯾاد است .اﯾـن دو بـسيجی
در بيمارستان فلکه ی سوم تھرانپـارس بـستری ھـستند .گفتـه
شده است كه شدت انزجار و تنفر عمومی از بسيج و نيروھـای
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بسيجی بـه حـدی اسـت كـه حتـی مـردم بـا آمبـوالنس تمـاس
٤١٢
نميگرفتند و به اﯾن دو مزدور كمك نميكردند«.
دﯾگر اﯾن که» :شورای ھماھنگی جبھه ی اصـالحات روز
دوشنبه با صدور بيانيه ای اعالم کرد که حوادث پس از انتخابـات
رﯾاست جمھوری ،اﯾـران را در وضـعيت خطرنـاکی قـرار داده و بـه
آنچــه »حيثيــت ،مــشروعيت و مقبوليــت مردمــی نظــام« ناميــد،
٤١٣
ضربه زده است«...
اﯾنھا با اﯾـن ھمـه تحقيـر و تجـاوز در زنـدانھا و اﯾـن ھمـه
کشتارھا و کثافتکارﯾھـا ،بـازھم دسـت از اﯾـن چرنـد گوﯾيھاشـان
برنميدارند؟!
راستی شما چيزی از ﯾک راس »لباس شخصی« به نام
»اسمال تيغ زن« شنيده اﯾد؟!
»اسماعيل افتخـاری معـروف بـه اسـمال تيـغ زن قبـل از
جمـــــشيد
انقـــــالب ﯾکـــــی از باجگيرھـــــای منطقـــــه ی
تھــران/شــھرنو/قلعــه بــود .پـس از انقــالب مــسئول گــروه ضــربت
کميته ی انقالب اسالمی سپاه پاسـداران منطقـه ی  ١٢تھـران
شــد .در اﯾــن گــروه ھمپالگيھــای خــود را جمــع کــرده بــود و بــه
باجگيری ،تجاوز ،مصادره ی زمينھای مردم و بـه نـام خـود کـردن
آنھا ،کالھبرداری و موارد متعدد دﯾگـر دسـت ميـزد .اسـمال تيـغ
کش ھمچنين به ھواداران گروھھای مخالف در بدو انقالب حمله
ور ميشد و آنھا را مورد ضـرب و شـتم قـرار ميـداد ،دستگيرشـان
ميکرد و تحت شکنجه قرارشان ميداد.
»اســماعيل افتخــاری پــس ورود بــه وزارت اطالعــات در
مامورﯾتھای اطالعات و شناسائی ،تعقيب و مراقبت ،دستگيری،
انتقــال بــه خانــه ھــای امــن و شــکنجه ی وحــشيانه ی متھمــان
نقش فعـال داشـت کـه در مـواردی منجـر بـه مـرگ متھمـان نيـز
ميشد .اسماعيل افتخاری بمرور زمان اقداماتی را انجـام داد کـه
افشای آن برای وزارت اطالعات بسيار پرھزﯾنه بـود؛ از جملـه ی
اﯾن رفتارھا مربوط ميـشود بـه تابـستان سـال  ٧٧کـه اسـماعيل
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افتخاری تحت عنوان »تيمسار احمدی« اقدام به ربودن ﯾک دختر
 ١٦ساله در ميدان ھفت تير تھـران کـرد و بعـد از تعـدی بـه اﯾـن
دختر معصوم ،او را در خيابان رھا کرد .وقتی خانواده ی اﯾن دختر
از او شکاﯾت قضاﯾی کردند ،اسماعيل افتخاری و دوستانش اﯾـن
خانواده را آنقدر تحت فشار قرار دادند که خـانواده ی مربوطـه از
شکاﯾتشان صرفنظر کردند و پرونده مختومه اعالم شد].اعتمـاد
 ٢٠تير [٨١
»جـرم و جناﯾـات اسـماعيل افتخـاری و بانـدش در وزارت
اطالعات آنقدر زﯾاد ميشود که اﯾن وزارتخانه تصميم ميگيرد دﯾگـر
از وی حماﯾت نکنـد ]در زمـان ]مـثال[ تـصفيه ی نيروھـای فاسـد
وزارت اطالعــات در ســال  [١٣٧٨بعــد از اﯾــن زمــان شــکاﯾتھای
متعــددی از وی و بانــدش در محــاکم قــضاﯾی مطــرح ميــشود و
بالخره پای اسمال تيغ زن و گروھش به دادگاه باز ميشود ،ولـی
عليـــرغم اثبـــات بـــسياری از جـــرائم ،از جملـــه آدم ربـــاﯾی،
کالھبرداری ،زورگـوﯾی ،تملـک مـال غيـر ،تجاوزبـه عنـف و ...وی
فقط به  ٨سال حبس تعزﯾری محکوم ميشود که اﯾـن حکـم ھـم
در دادگاه تجدﯾد نظر استان تھران قطعی ميشود.
»بعـد از محکوميــت اﯾــن جناﯾتکــار بـه زنــدان اوﯾــن منتقــل
ميـشود و وزارت اطالعـات بـرای تحــت فـشار قـرار دادن زنــدانيان
سياســی او را روانــه ی بنــدی کــه زنــدانيان سياســی در آن
محبوس بودند ،ميکند .اسـمال تيـغ زن عليـه زنـدانيان اقـدام بـه
خبرچينی ميکرد و در حمالت خونينی کـه عليـه زنـدانيان توسـط
وزارت اطالعــات برنامــه رﯾــزی ميــشد ،ھمــراه بــا زنــدانبانان کــار
ميکرد...
»اســماعيل افتخــاری ھــشت مھرمــاه ١٣٨٧از زنــدان آزاد
ميشود و توسط سازمانھای امنيتی حکومت اسالمی دوباره بـه
ھمکــاری دعــوت ميــشود .ﯾکــی از مــسئوليتھای محولــه ی او
ســازماندھی و مــدﯾرﯾت اراذل و اوبــاش دســتگير شــده در طــرح
امنيت اجتماعی و استفاده از اﯾـن نيروھـا در انجـام مامورﯾتھـای
ســـرکوبگری اســـت .عـــده ای از اﯾـــن افـــراد در بازداشـــتگاه
شــورآباد/کھرﯾــزک و عــده ای آزاد شــده بودنــد و در ســرکوب
اعتراضات مسالمت آميز مردم ،پس از تقلب در انتخابات رﯾاسـت
جمھوری دھم نقش فعالی داشتند.
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»ھمگان دﯾدنـد کـه اﯾـن اراذل و اوبـاش حکـومتی چطـور
سازماندھی شده و در کنار ساﯾر نيروھـای دولتـی بـه سـرکوب
مردم ميپرداختند و ھمچنين خبرھاﯾی که از درون زندان کھرﯾزک
و اوﯾن بگوش ميرسد ،حاکی از آن است کـه اﯾـن اراذل و اوبـاش
دولتی در ماجرای تجاوز به عنف به زندانيان نقـش فعـال داشـته
٤١٤
اند«.
راستی ما چند تا اسـمال تيـغ زن داشـته باشـيم ،خـوب
است؟!
خبر تازه ی تازه اﯾن که »مھدی کروبی نامزد معتـرض بـه
نتيجــه ی انتخابــات از ناپدﯾــد شــدن ﯾکــی از »شــاھدان تجــاوز
جنسی در بازداشتگاه ھا« خبر داد .آقای کروبی در نامه ای کـه
امروز سه شنبه در وبساﯾت سحام نيوز منتشر کرده ،مسئوليت
ھرگونه اتفاق »ناگواری« را که برای اﯾن فرد ﯾا خـانواده اش روی
دھد ،برعھده ی سعيد مرتـضوی دادسـتان سـابق تھـران اعـالم
کرد .پيرو سخنان قاضی مقدمی در بخشھای مختلـف خبـری در
صدا و سيما که ادعاھاﯾی را نسبت به مھدی کروبی وارد کـرده
بود ،دفتـر وی بـا صـدور اطالعيـه ای بـرای تنـوﯾر افکـار عمـومی
٤١٥
توضيحاتی داد«...
زنــدانی را بــرده انــد پــيش قاضــی ســعيد مرتــضوی کــه
شھادت بدھد چه بالﯾی سرش آورده اند ،طرف را سربه نيـست
کرده اند...عدالت اسالمی...
نوشــته بــودم کــه خامنــه ای گفتــه اســت دو ميليــون
دانشجوی علوم انسانی برای نظام خطرناکند ،چون شکاکيت را
رواج ميدھند و حاال:
»علوم انـسانی در اﯾـران زﯾـر ضـرب حکومـت قـرار گرفتـه
جلسه ی چھارم دادگاه معترضان بـه رونـد و نتيجـه ی
است.
اعالم شده ی انتخابات رﯾاست جمھوری بـه تعبيـری جلـسه ی
محاکمه ی علوم انسانی در اﯾران بـود .اعتـراف نامـه ای از قـول
سعيد حجارﯾان ،که به متفکر اصالح طلبان شـھرت دارد ،خوانـده
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شد که حـاوی حملـه بـه »مـاکس وبـر« بـود .در اﯾـن اعترافنامـه
تأکيد شد که چون حکومت کنونی اﯾران ادامـه ی والﯾـت پيغمبـر
اسالم است ،پس آن را نمیتـوان بـا مفـاھيم جامعـه شـناختی
ماکس وبر تحليل کرد .در اعتراف نامه آمده بـود کـه تـأثيرگيری از
ماکس وبر باعث گمراھی شده و از جمله منجر به آن مـیشـود
که حکومـت کنـونی اﯾـران در دسـته ی حکومـتھـای سـلطانی
گذاشته شود] .ھاھاھا[
»اعتراف نامه به ماکس وبر به عنوان شـاھدی بـر نقـش
گمراه کننده ی علوم انسانی اشاره دارد .در اﯾـن مـورد و نيـز در
مــورد نوﯾــسندگان و مترجمــانی کــه فلــسفه و دانــش اجتمــاعی
مدرن را در اﯾـران رواج مـیدھنـد »کيھـان« و محافـل و نـشرﯾات
امنيتی/دﯾنی کـه برخـی از آنھـا در قـم مـستقر ھـستند ،مـدام
تھمت زنی و پرونده سازی کرده اند .سـخنرانی ی روز ﯾکـشنبه
ی ...ســيد علــی خامنــه ای رھبــر ]جانيــان[ جمھــوری اســالمی
ﯾکبار دﯾگر نشان میدھـد کـه مـشکل نظـام بـا علـوم انـسانی،
مشکلی بنيادی است و به اﯾن محفل و آن روحانی برنمیگردد.
ولــی فقيــه در روز  ٨شــھرﯾور در دﯾــدار بــا عــده ای از اســتادان
دانشگاه ،از اﯾنکـه در اﯾـران حـدود دو ميليـون دانـشجو در رشـته
ھای علوم انسانی تحصيل میکننـد ،ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت
اﯾن علوم منجر به »تروﯾج شـکاکيت و تردﯾـد در مبـانى دﯾنـى و
٤١٦
اعتقادى« میشوند«.
گاردﯾن ھم نوشت که» :ضعف درونی بـه عنـوان پـرده ی
دوم داستان پس از انتخابـات اﯾـران بـيش از پـيش نماﯾـان شـده
اسـت .پـشت نمـای خــارجی پيـروزی ،مـابين روحــانيون ارشـد
اختالف عميقی در مورد اﯾن که چه دولت اسالمی ای باﯾد اﯾجاد
شود و چگونـه باﯾـد بـا شـھروندانش رفتـار کنـد ،نھفتـه اسـت…
علی منتظری کـه مقـامی رسـمی نيـست ،امـا در اﯾـران قـدرت
مذھبی زﯾادی دارد ،مستقيما »مقامـات ارشـد« را مـورد خطـاب
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قرار داده و نوشته است» :حداقل شجاعت اﯾن را داشته باشيد
که اقرار کنيد اﯾن کشور نه اسالمی است و نه جمھوری!«…
»خامنــه ای در ســال  ١٩٨٩منتظــری را کــه مــیباﯾــست
پــس از مــرگ ...خمينــی بــر کرســی رھبــری تکيــه مــیزد ،کنــار
گذاشــت .منتظــری از کارھــای اخيــر خــشمگين شــده اســت و
بصورت علنی رفتار بـا معترضـان زنـدانی را محکـوم کـرده اسـت.
وی در پاسخ به  ٢٩٣روزنامه نگار که نظر او را در مـورد جرﯾانـات
اخير در اﯾران پرسيده بودنـد ،در نامـه ای نوشـت کـه وی انتظـار
داشته اسـت مقامـات اﯾـن »دادگـاه ھـای نماﯾـشی و اعترافـات
زوری« را کـه عـدالت اسـالمی را بـه مـسخره ميگيرنـد ،متوقـف
کننــد .بــه نظــر مــیرســد رھبــر حکومــت اﯾــران ...خامنــه ای در
سخنان خود در ﯾک مراسم افطار بـا دانـشجوﯾان ،موضـع خـود را
تعــدﯾل کــرده اســت .او کــه در مــورد بحــرانھــای اخيــر ســخن
میگفت ،خاطيان را از رھبران و رھبران را از معترضان جدا کرد و
بــه اﯾــن طرﯾــق ســعی در حفــظ وحــدت رھبرﯾــت اســالمی کــرده
است .وی گفت که او دالﯾل کافی برای اثبات حماﯾـت رھبـران از
اعتراضــات ندﯾــده اســت و نمــیتوانــد مطمــئن باشــد کــه آنھــا
»دستورات خارجیھا نظير آمرﯾکا و انگليس را اجرا کردهاند!«
»ولی احمدی نژاد بر طبق شيوه ی معمول خود اشارات
رھبر را نادﯾـده گرفـت .وی در نمـاز جمعـه بـه منتظـری از موضـع
تقرﯾبا پاﯾين خود پاسخ داد» .جمھوری به معنای خواسـت مـردم
است و اسالمی ﯾعنی اﯾنکه اﯾن خواست بر پاﯾه اسالم باشد«.
»وی در بطــه بــا آنــان کــه نتــاﯾج انتخابــات را بــه چــالش
طلبيده اند ،گفت» :ما ابتدا با افراد رده باال برخورد میکنيم«.
»احمدی نژاد در اﯾن سخنرانی کـه از رادﯾـو پخـش شـد،
گفت:
»بــا کــسانی کــه اعتراضــات را ســازماندھی کــرده انــد،
خواست دشمن را اجرا و آن را دامن زدند ،باﯾد با جـدﯾت برخـورد
کــرد ...بــرای اﯾــن رھبــران نباﯾــد ھــيچ مــصونيتی وجــود داشــته
باشــد!« در طــی چنــد ھفتــه ی اخيــر بــسياری از وبــساﯾتھای
محافظه کاران نظير خبرگزاری فارس درخواستھای مرتبی مبنـی
بر »تنبيه رھبران شورشھـا« منتـشر کـرده انـد .اﯾـن وبسـاﯾت
فھرستی از تصاوﯾر و »اعترافات« کسانی را که متھم به تحرﯾـک

٤٠٠

»انقــالب مخملــين« ھــستند ،در خــود جــای داده اســت .در بــين
اﯾنھــا مقامــات ارشــد دوران قبــل از اصــالحات نيــز وجــود دارنــد.
متعصبان تندرو درخواست دارند »رھبران شورشھا باﯾد بـه اشـد
مجازات محکوم شـوند!« آنھـا مـستقيما درخواسـت محاکمـه ی
روسای جمھوری قبلی ،ھاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی و
رئــيس ســابق مجلــس مھــدی کروبــی را دارنــد ...محمــد ﯾــزدی
رئيس اسبق قـوه ی قـضائيه ،رئـيس مجمـع قدرتمنـد تـشخيص
مصلحت نظام را مورد خطاب قرار داد و گفت» :آقای رفـسنجانی
شما وظاﯾف اسالمی ﯾا انقالبی خود را به جای نياوردﯾد...«.
»مجتھد شبستری ﯾـک روحـانی متنفـذ محافظـه کـار در
نماز جمعه ی تبرﯾز در شمال غربی اﯾران گفت» :مردم در انتظار
محاکمه ی رھبران اغتشاشات ھستند و اگر توبـه نکردنـد ،باﯾـد
به اشد مجازات محکوم شوند!«
»کــامال پيداســت کــه دﯾگــر خنجرھــای اســالمی پنھــان
نيــستند .پــشت عبــای ســياه بلنــد پــرده ی دوم ،روحانيــت را بــا
روحيه ی جـدال کامـل نـشان مـیدھـد و بـدﯾن گونـه رژﯾمـی را
آشکار میکنـد کـه از درون در حـال فـرورﯾختن اسـت؛ رژﯾمـی را
نشان میدھد که از دروغ و فرﯾب ،بازداشـت و شـکنجه ،تھدﯾـد
به قتل برای گـرفتن اعتـراف دروغـين و انجـام تمـام آنھـا بـه نـام
اسالم اباﯾی ندارد… مھدی کروبی کـه نـامزد رﯾاسـت جمھـوری
بود ،مستقيما در مورد دادگـاهھـای نماﯾـشی ،شـکنجه و تجـاوز
زندانيان در زندان سخن میگوﯾـد .او خواسـتار بررسـی اسـت و
تھدﯾد کرده است که شاھدان را رو خواھد کرد ،امـا اتھامـات او
رد شــده اســت .رئــيس جمھــوری پيــشين محمــد خـاتمی تمــام
اتھامــات را رد مــیکنــد و مــیگوﯾــد آنھــا عــدالت اســالمی را بــه
مــسخره گرفتــه انــد .رفــسنجانی خواســتار تفکــر »منطقــی«
است ...صانعی ﯾک رھبر پرنفوذ دﯾگر شيعه در شھر ...قم گفـت
که مقامات ،متھم کردن مردم عادی را متوقف نکرده اند.
»وی گفت آنھا بیعدالتی خود را به »روشنفکران ]کـذا[
به کسانيکه تمام عمر خود را صرف اسالم و جمھوری اسـالمی
کرده اند« گسترش داده انـد .صـانعی در بيانيـه ای کـه روی وب
ساﯾت او منتشر شد ،گفت» :فرزندان انقالب زندانی شده اند و
جوانان ما باﯾد طعـم تلـخ گـاز اشـک آور ،بـاتوم ،زنـدان و ضـرب و
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شتم را تحمل کنند ،فقط به خاطر اﯾنکه آنھا حقانيت انتخابـات را
مورد سئوال قرار داده اند«.
»اما از ھمه سمبوليکتر ،ضعف رژﯾـم در رفتـار بـا سـعيد
حجارﯾــان ،استراتژﯾــست اصــلی جنــبش اصــالحات آشــکار شــده
است .حجارﯾان که از ترور در سال  ٢٠٠٠نجات ﯾافت ،تقرﯾبا فلـج
است ،و با صندلی چرخدار حرکت ميکند و قادر به سخن گفـتن
نيست؛ اما با اﯾن حال رژﯾم از او میترسد .او مجبور شد اعتراف
کند که متفکر اصلی تظاھرات پس از انتخابات بوده اسـت .کـس
دﯾگری بيانيـه ی او را قرائـت کـرد ،زﯾـرا او قـادر بـه سـخن گفـتن
نبود .متنظری راست میگوﯾد که اﯾـن نـه جمھـوری اسـت و نـه
اســالمی ]دومــی را اشــتباه ميکنــد[ امــا اﯾــن منتظــری بــود کــه
ساختار جمھوری اسالمی را تدوﯾن کرد و خواستار قـدرت کامـل
رھبــر شــد؛ چيــزی کــه بــصورت خودکــار بــا اﯾــده ی جمھــوری در
تنـاقض قـرار ميگرفـت؛ آن تناقـضاتی کـه  ٣٠سـال پـيش نادﯾـده
گرفتــه شــدند ،خــود را در مــاه ھــای پــيش رو نــشان خواھنــد
٤١٧
داد«.
]منبع :گاردﯾن ،معصومه طرفه[
ﯾازدھم شھرﯾور ماه ٢ /١٣٨٨سـپتامبر  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز
ھشتادم[
»روزه خواری نوجوان ١۵سـاله ی آذری زبـان در ﯾکـی از
خيابانھای شھر اروميه ،باعث مرگ وی شـد» ...جرﯾـان از اﯾـن
قرار است که اﯾـن نوجـوان در ﯾکـی از خيابانھـای شـلوغ شـھر
اروميـــه] ...چيـــزی ميخـــورد[ کـــه مـــاموران نيـــروی انتظـــامی
با ضربات باتوم او را مـورد ضـرب و شـتم قـرار ميدھنـد و ﯾکـی
٤١٨
از ضربات باعث مرگ وی ميشود«.
اﯾن ھم گزارش تاﯾمز لندن و عفو بين الملـل از تجـاوز بـه
نوجوانی» :رضا نوجـوان  ١۵سـاله ای اسـت کـه در مرکـز اﯾـران،
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٤٠٢

تھران ،در ﯾک خانه ی امن پناه گرفته است ،اما به تائيـد پزشـک
معالجش که برای امنيت خود نامش را پنھـان کـرده اسـت ،رضـا
به دليل تألمات شدﯾد روحی و روانی قصد خود کشی دارد .وی
به ھمراه عده ای نوجوان ھم سن و سال خـود کـه حتـی ھنـوز
به سـن رای دادن ھـم نرسـيده انـد و صـرفا بـه دليـل در دسـت
داشتن مچ بندھای سبز در تجمعی دسـتگير شـده و در بـدترﯾن
شراﯾط به مـدت بيـست شـبانه/روز مـورد بـدترﯾن شـکنجه ھـا و
تجاوزات قرار گرفته اند؛ در زنـدان بارھـا مـورد تجـاوز وحـشيانه و
تحقيــر جنــسی قــرار گرفتــه اســت .مجلــه ی تــاﯾمز تحقيرھــای
جنسی عليه اﯾن زندانيان را معادل و ﯾا بـدتر از آنچـه ميدانـد کـه
جمھــوری اســالمی اﯾــران ،اﯾــاالت متحــده را بــرای ارتکــاب آن در
زندان ابوغرﯾب مالمت ميکند.
»اﯾن نوجوان که نام وی ،محل اقامت و نام پزشک معالج
وی نزد تاﯾمز محفوظ است ،ميگوﯾد که در روز اول در بازداشتگاه
نامعلومی کـه ظـاھرا وابـسته و تحـت مـدﯾرﯾت سـپاه ﯾـا بـسيج
بوده ،سه نفر لباس شخصی از نيروھای امنيتی سپاه و بـسيج
بـه وی حملـه کـرده انـد و ﯾکـی او را بـه زور نگـه داشـته ،ﯾکـی
روﯾش نشسته و دﯾگری روی وی ادرار کـرده اسـت .سـپس بـه
طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند .وی در طول مدت زنـدان
]حدود  ٢٠روز[ بارھا مورد تجاوز قرار گرفته اسـت ،حتـی پـس از
انتقــال بــه بازداشــتگاه رســمی نيــروی انتظــامی! رضــا بــرای
خودکشی در زندان سر به زمين کوبيده اسـت .او شـاھد تجـاوز
به چندﯾن نفر دﯾگر نيز بوده و به شـھادت پزشـک معـالج و تائيـد
نماﯾنده ی عفو بين الملل در اﯾران ،ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز،
جراحــات جــسمی ،آســيبھای روحــی و تحقيرھــای جنــسی بــا
واقعيــات منطبــق اســت .رضــا شــاھد زنــده ی مھــدی کروبــی،
افشاگر تجاوز به زنـدانيان دربنـد اسـت .تجـاوز کننـدگان بـه رضـا
مرتبــا ميگفتــه انــد» :اﯾــن کارھــا را در راه خــدا انجــام ميــدھيم و
سزای معترضين به نظام اسالمی ھمين است«.
»رضــا ميگوﯾــد او را بــه داربــستی بــسته انــد و بــه آزار
جنسی او پرداخته اند و در پاسخ به اعتراضـش ،بعـد از بيـست
دقيقه با ظرفی پر از مدغوع بازگشته و آن را به صورت او ماليـده
اند؛ گوﯾا صورت رضا را در مدفوع فرو کـرده انـد؛ و در اعتـراض بـه

٤٠٣

تجاوز ،بازجوی وی دوباره به او تجاوز کرده است .او تاکيد ميکنـد
که بعد از آن ،اﯾن بازجوﯾش بوده که مدام و با چشم بسته بارھا
به او تجاوز کرده است.
»رضا گفته است که بعد از سه روز که در سلول انفرادی
به سر برده ،او را با چشمان بسته نزد ھمـان بـازجو ميبرنـد و او
برگه ی اعترافاتی را در مقابلش قرار ميدھد ،اعترافات مبنـی بـر
شرکت کردن رضا بـه عنـوان سردسـته ی گروھـی کـه از طـرف
نيروھای خارجی مامور آتش زدن بانکھـا و سـاختمانھای دولتـی
بوده است .اﯾـن اعترافـات آنقـدر بـرای او تکـان دھنـده بـوده کـه
لحظاتی از امضای آن خودداری ميکند؛ ولی بـا ﯾـادآوری تجـاوزات
وحشيانه و تکرار آنھا ،باالخره اﯾن نامه اعترافات را امضاء ميکند.
»رضا ميگوﯾد زندانيان نوجوان را نيز بارھا مجبور به »عمل
جنــسی بــا ﯾکــدﯾگر« کــرده و گفتــه انــد» :بــا اﯾــن عمــل پــاک
ميشوﯾد!« در نھاﯾت رضا با وثيقه ای در حدود  ٧٠ميليـون تومـان
در دادگاه انقالب و با سپردن تعھـد مبنـی بـر عـدم افـشاگری در
مورد اﯾـن رفتارھـای وحـشيانه آزاد شـده اسـت .در بيمارسـتان،
نوجوان شانزده ساله ی دﯾگـری کـه از وی بـه عنـوان سردسـته
نام برده شده ،در اثر شـدت جراحـات جـان سـپرد .شخـصيتھای
اﯾن گزارش با بيان اﯾن واقعيـات جـان خـود را بـه خطـر انداختـه و
٤١٩
خانواده ی رضا قصد خروج از کشور را دارند«.
خبرھای اﯾن روزھا ھمه در ھمين زمينـه اسـت .ﯾکـی از
حکومتيان گفته است که کروبـی خـودش ميدانـد نامـه ی افـشا
کننده اش در مورد تجاوزھا دروغ است .و از اﯾن حرفھا...
دﯾگر اﯾن که مـردم بـرنج »محـسن« را تحـرﯾم کـرده انـد،
چون مال ھمين حکومتيھاست و با ھورمون دراز ميشود .از ھمه
مھمتــر اﯾــن کــه کروبــی و خــاتمی و موســوی ميخواھنــد »روز
قدس« دوباره راھپيماﯾی راه بياندازند و...دﯾگر اﯾن کـه دختـری از
گروه قاﯾقرانان اﯾرانی کـه در مـسابقه ای در چـک شـرکت کـرده
بود ،دررفت و به آلمان پناھنده شد...
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٤٠٤

»خبرگزاری فارس نوشت که حکم پاﯾان مامورﯾت  ۴٠نفـر
از سفراﯾی که دور مامورﯾت آنھا در نقاط مختلف جھـان بـه پاﯾـان
رسيده ،صادر و روز گذشته به آنھا ابالغ شد .قرار است به جای
اﯾن افراد سفرای جدﯾدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقالب
در سفارتخانه ھای اﯾران حضور پيدا کنند .برخـی از اﯾـن افـراد در
جرﯾان اغتشاشات اخير تھران رسماً به موضعگيری در حماﯾـت از
آشوبگران پرداخته بودند.
»ھمچنين بازنشسته کـردن افـرادی کـه دوره ی خـدمت
آنھا سپری شده ،از دﯾگر اقداماتی اسـت کـه در ماھھـای آﯾنـده
صــورت خواھــد گرفــت ...در حــال حاضــر  ٨٠ســفارتخانه ی اﯾــران
نيازمنــد حــضور کارشناســان و ســفرای جدﯾــد ارزﯾــابی شــده
اســت ٤٢٠«.ﯾعنــی ســفرای »ســبز« شــان را ميبرنــد و ســفرای
»سرخ«شان را ميآورند!
دوازدھـم شــھرﯾور مـاه  ٣ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھــشتاد و
ﯾکم[
»در حاليکه صـدا و سـيمای جمھـوری اسـالمی مراسـم
رای اعتماد به وزﯾران را بصورت مستقيم پخـش ميکـرد ،پوشـش
زنده ی مراسم بـه خـاطر صـحبتھای طنزآميـز ﯾـک نماﯾنـده قطـع
شد .ابتدا اﯾن نماﯾنده  ...به شـوخی بـه علـی الرﯾجـانی گفـت:
»لطفا صندوق رای را به مناطق صعب العبور بيارﯾد ،مـا ھـم رای
بـــدﯾم!« ]تاکيـــد بـــه مـــساله ی صـــندوقھای ســـيار و دالﯾـــل
صادق محصولی به عدم وجود تقلـب در انتخابـات![ اﯾـن نماﯾنـده
بعد از چند دقيقه نيز به شوخی گفت» :از اآلن گفتـه باشـم کـه
تقلب نشده ،ھرکی ميگه تقلب شده ،بـره کھرﯾـزک!« و سـپس
خندﯾد؛ در حاليکه صحبتھای خـصوصی اﯾـن نماﯾنـده ...در صـحن
مجلـس و از طرﯾـق صـدا و سـيما پخـش ميـشد ،ﯾکـی از افـراد
حاضر به اتاق فرمان در اﯾن مورد تذکر داد و اتفاقـا صـدای او ھـم
در صـــدا و ســـيما پخـــش شـــد و پـــس از چنـــد ثانيـــه پوشـــش
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٤٠٥

مستقيم جلسه بطور موقت بيصدا انجام شد .آخرسر ھـم پـس
از بازگرداندن صدا و پخـش صـدای علـی الرﯾجـانی کـه ميگفـت:
»اﯾنجا منطقه ی صعب العبوره« ]مـساله ی صـندوقھای سـيار و
دالﯾل صادق محصولی در عدم تقلـب[ دسـت انـدر کـاران صـدا و
ســيما پخــش مــستقيم را قطــع کردنــد و ھــم اکنــون برنامــه ی
٤٢١
خانواده از اﯾن شبکه پخش ميشود«.
»عليرضا حسينی بھشتی سخنگوی کميتـه ی پيگيـری
امور زنـدانيان و جانباختگـان حـوادث پـس از انتخابـات بـه سـاﯾت
کلمه گفت که اﯾن کميته تاکنون مرگ  ٧٢نفـر را در حـوادث پـس
از انتخابات تاﯾيد کرده است؛ او ھمچنين گفت که ]تازه[ اﯾن آمار
٤٢٢
نھاﯾی نيست«.
اسم بولوار »اﯾرج ميرزا« را ھم عوض کرده اند و دالﯾلـش
را اشعار پورنوگرافی اﯾن شاعر مشروطه نوشته اند .تازه نوشته
اند که شاعر ضدمال ھم بـوده اسـت .طفلکھـا بعـد از اﯾـن سـی
٤٢٣
سال نکبتی تازه فھميده اند ...وا؟!
نوشــته انــد کــه »مرضــيه ی وحيــد دســتجردی وزﯾــر زن
انتخابی برای وزارت بھداشت ،ﯾک محافظه کار تنـدرو اسـت کـه
قبال طرح معرفی جداﯾی سيستم درمانی در اﯾـران را کـه در آن
زنھــا فقــط زنھــا را معالجــه ميکننــد و مردھــا فقــط مردھــا را...
٤٢٤
پيشنھاد داده است«.
تبرزدی در رابطه با قتل خانم پورآقاﯾی نوشته ای دارد که
الزم ميبينم اﯾنجا بياورم» :آگاھی ﯾـافتم کـه دختـر  ١٧سـاله ای
که به شـکل مظلومانـه ای کـشته و دفـن شـد و حتـی بـرای او
مراسم تقلبی ختم برپا کردند و اور ا دختر شھيد ناميدند ،خواھر
ســپيده پورآقــاﯾی اســت .ھمگــان خــانم ســپيده پــور آقــاﯾی را
ميـشناسند .مـن اﯾـشان را از سـال  ١٣٧٨ميـشناسم .او فعـال
مدنی و حقوق بشری است که پيش از اﯾن چنـد بـار بـه زنـدان
افتاد و مورد شکنجه واقع شـد .پـدرش در سـال  ١٣٨٠و زمـانی
که سپيده به زندان افتـاد ،درگذشـت و تـا آنجـا کـه مـن اگـاھی
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٤٠٦

ﯾافته ام ،نه جانباز بوده و نه شـھيد شـده اسـت .شـگفت انگيـز
است که آنھا که البد برای حفظ والﯾت فقيه ،چنـين اطالعيـه ای
صادر کرده و مثال برای آن دختر مظلوم مراسم ختمی با حاشـيه
ی امنيتی زﯾاد بر قرار کرده اند ،به دنبال چه ھـدفی بـوده انـد!؟
اﯾنھا حقاﯾق تلخی است که ھنـوز ھـيچ دليـل روشـنی بـرای آن
بيان نشده که البته باﯾـد روشـن شـود .امـا مـن وظيفـه ی خـود
ميـدانم بـه دوسـت عزﯾـز خـانم سـپيده پورآقـاﯾی و خـانواده ی
٤٢٥
گرامی او تسليت بگوﯾم«.
سيزدھم شھرﯾور ماه  ۴ /١٣٨٨سپتامبر ]٢٠٠٩روز ھشتاد
و دوم[
»سازمان عفو بين الملل ھم در گزارش دﯾروز خود اعـالم
کرد که کاسـپين ماکـان ،نـامزد نـدا آقـا سـلطان از مـدتی پـيش
بازداشت و به اوﯾن منتقل شـده اسـت .گفتـه ميـشود اظھـارات
ماکان ،پس از شـھادت نـدا دليـل اﯾـن بازداشـت بـوده اسـت .او
بسيجيان را عامل قتل ندا آقا سـلطان معرفـی کـرده بـود .اخبـار
درﯾافت شده از زندان اوﯾن نشان ميدھد که ماکـان تحـت فـشار
شــدﯾد بازجوﯾــان قــرار گرفتــه تــا اعتــراف کنــد قتــل نــدا توســط
بــسيجيان انجــام نــشده و مــسبب اﯾــن جناﯾــت معترضــان بــه
٤٢٦
انتخابات بوده اند!«
٤٢٧
ھم نوشت که خامنه ای طی نامـه
واشينگتن پست
ی محرمانه ای مجلس را موظف کرده به کابينه ی احمـدی نـژاد
رای اعتماد بدھند ...اﯾن ھم از »جمھورﯾـت نظـام« پـس ميمانـد
فقط »اسالميت نظام« آقاﯾان اسالمچيھای ملی/منقلـی و تـوده
ای؟! اﯾن که آخوندھا ھمه را ميخرند و به کار ميگيرنـد ،داسـتان
تــازه ای نيــست؛ امــا آلبرادعــی را؛ آن ھ ـم بــا افــشاگری دولــت
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٤٠٧

فرانسه ...کوشنر]وزﯾر خارجه ی کنونی ی کشور فرانسه[ ادامه
داد» :کامال احساس ميکنيم که عواملی در سـطح جھـان وجـود
دارد کـه تمـاﯾلی بـه ارائـه ی اطالعـات صـحيح از اﯾـران بـه گـروه
مــذاکره کننــده را نــدارد و مــا انتظــار دارﯾــم آژانــس اﯾــن عوامــل را
شناساﯾی کرده و ما را از اطالعات دقيق و علمی آگـاه کنـد ،نـه
اﯾنکه در ھر گزارش بر ابھامات ما بيافزاﯾد.
»سروﯾس بين الملـل »سـاﯾت تابنـاک« ھـم نوشـت کـه
وزﯾر امور خارجه ی فرانسه در اظھاراتی متفاوت مدعی شد کـه
البرادعــی بــا اﯾرانيھــا بــه گونــه ای بــه توافقھــاﯾی رســيده کــه
اطالعات پاﯾگاھھای اتمی اﯾـران را بـه کـشورھای طـرف مـذاکره
اﯾران ارائه ندھد .کوشنر که در پاﯾگاه اتمی شھر الرکونـوف واقـع
در شمال پارﯾس سخن ميگفت ،افزود» :چرا البرادعـی بـا مـا بـا
صداقت رفتار نميکند و اطالعاتی را که  5+1بـه دنبـال آنھاسـت
ارائــه نميدھــد؟!« وی در عــين حــال تــصرﯾح کــرد کــه در پــی
بزرگنماﯾی اﯾران نيستيم ،اما انتظار دارﯾم تمامی اطالعـات مـورد
نياز را بدست آورﯾم ،تا در مـذاکرات اﯾرانيھـا را متقاعـد کنـيم کـه
فعاليت خود را محدود به فعاليتھای صلح آميـز کننـد ...وزﯾـر امـور
خارجه ی فرانسه در پاسخ به سوالی درباره ی اﯾنکه چـرا غـرب
درباره ی برنامـه ھـای ]اتمـی[ اﯾـران بزرگنمـاﯾی ميکنـد ،گفـت:
»موضع غـرب در قبـال اﯾـران ،ابھامـات فعاليتھـای اﯾـران اسـت و
بزرگنماﯾی ای که برخی از خبرنگـاران از آن ﯾـاد ميکننـد ،در واقـع
بزرگ بودن نادانسته ھا و ابھامـات اسـت ،نـه اﯾنکـه فعاليتھـای
٤٢٨
اﯾران بسيار بزرگ باشد که غربيھا را شگفت زده کند«...
پانزدھم شھرﯾور ماه  ۶ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد
و چھارم[
تلوﯾزﯾــون العربيــه اعــالم کــرد کــه ﯾــک تــاجر لبنــانی بنــام
»صالح عزالـدﯾن« کـه پـل ارتبـاطی بـين اﯾـران و حـزب ﷲ لبنـان
بوده ،اعالم ورشکستگی کرده است .سرماﯾه ی اﯾـن تـاجر ﯾـک
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ميليــارد و سيــصد ميليــون دالر بــرآورد شــده اســت .وی ﯾکــی از
معروفترﯾن تجار جنوب لبنان اسـت ،ﯾعنـی منطقـه ای کـه تحـت
نفوذ حزب ﷲ لبنان است .گفتـه ميـشود کـه اﯾـن تـاجر ،پـس از
اعالم ورشکستگی بازداشت شده است...از مدتی پيش دولـت
لبنان سلسله تحقيقاتی را پيرامون سرماﯾه ھـای تجـار وابـسته
بــه حــزب ﷲ لبنــان آغــاز کــرده اســت کــه ﯾــک ســر آن بــه جيــب
جمھوری اسالمی وصل ميشود .به ھمين دليل اﯾن احتمـال کـه
تــاجر لبنــانی مــورد بحــث بــرای فــرار از اﯾــن تحقيقــات ،اعــالم
ورشکستگی کرده باشد ،زﯾاد است.
»از چنــد تــاجر دﯾگــر کــه بــا ســرماﯾه ھــای مــشکوک بــه
درﯾافت آن از جمھوری اسالمی ،در بورس فعالنـد ،نيـز نـام بـرده
ميشود؛ ماننـد نعـيم قاسـم و محمـد فـنش کـه در عـين حـال از
مسئولين حزب ﷲ لبنان ھستند .سـرماﯾه ی نعـيم قاسـم ١٥٠
ميليون دالر برآورد ميشود که حاضر نيست بـه دولـت بگوﯾـد اﯾـن
ثــروت ناگھــانی را از کجــا و بــه چــه طرﯾــق بدســت آورده اســت!
کشف و ضبط بالغ بر  ١٨ميليـارد دالر پـول نقـد و شـمش طـالی
اﯾران در کشور ترکيه ،اﯾن فرضيه را قوی کرده است که پولی که
در اختيار حزب ﷲ لبنان اسـت و عـده ای بـا آن تجـارت ميکننـد،
پول اﯾران است ١٨ .ميليارد دالری که اخيرا در ترکيه ضـبط شـد،
در جاسازی ﯾک کاميون باربری کشف شد که از اﯾران وارد ترکيه
شـده و عــازم سـورﯾه و لبنــان بــود .مقامـات جمھــوری اســالمی
تاکنون درباره ی اﯾن پول و ضـبط آن توسـط دولـت ترکيـه سـکوت
کرده اند و تنھا در روزنامه ی کيھان حـسين شـرﯾعتمداری منکـر
چنين حادثه ای شده اند .اﯾن در حالی اسـت کـه نخـست وزﯾـر
ترکيه رسما در ﯾک سخنرانی از ضبط اﯾن پول سخن گفت .فيلم
اﯾن سـخنرانی و گـزارش ﯾکـی از شـبکه ھـای تلوﯾزﯾـونی ترکيـه
دراﯾــن بــاره ھمچنــان روی شــبکه ی ﯾوتيــوب قابــل مــشاھده
٤٢٩
است.
»بارھا در کھرﯾزک بـا بـاتوم بـه مـن تجـاوز کردنـد و ھنـوز
خونرﯾزی دارم .زمانی که آقای بروجردی با ھيئت ھمراه از زندان
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اوﯾن بازدﯾد کردند ،از بند عمومی بازداشتیھای حوادث اخيـر در
قرنطينه ی اندرزگاه ھفت زندان اوﯾن ھم بازدﯾد کردند .در جرﯾـان
اﯾن بازدﯾد »ع .ب« از ميان بازداشتيھا اجـازه صـحبت خواسـت و
سپس گفت» :قبل از انتقـال بـه اوﯾـن در کمـپ کھرﯾـزک بـودم و
بارھــا بــا بــاتوم مــورد تجــاوز قــرار گــرفتم ،بطورﯾکــه ھنــوز ھــر روز
مقداری خون از من دفع ميشود«.
»قدرت ﷲ عليخانی عضو اصالح طلب کميته ی پيگيـری
مجلس که ناظر اﯾن شھادت بوده ،در حاليکه از صحبتھای اﯾـن
جوان تحت تاثير قرار گرفته بود ،دﯾگر طاقت نيـاورد و بـا نـاراحتی
آن بند را ترک کرد .پس از پاﯾان شھادت اﯾن زندانی ،عـالء الـدﯾن
بروجردی رئيس کميـسيون امنيـت و سياسـت خـارجی مجلـس
دستور داد اﯾن بازداشتی را برای درمان بـه بھـداری بازداشـتگاه
ببرند .نيمساعت پس از آن که ھيئت مجلس بند را ترک کـرد ،ع
 .ب از بھداری به بنـد بـاز گردانـده شـد .دو سـاعت بعـد قاضـی
مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع  .ب دستور داد وسـائلش
را جمع کند و سپس او را با خود برد .تا وقتی من در زندان بودم،
ھيچ کس از سرنوشت ع  .ب خبر نداشت ٤٣٠«.بدون شرح!
شـــانزدھم شـــھرﯾور مـــاه  ٧ /١٣٨٨ســـپتامبر ] ٢٠٠٩روز
ھشتاد و پنجم[
جھت اطالع توده اﯾھا و ملی/منقليھا و خيليھای دﯾگر که
دو دستی حکومـت اسـالمی را چـسبيده انـد و ول کـن معاملـه
ھم نيستند:
»....بالﯾی بسر ما اومده که زمان شاه نيومـده بـود .بـاور
کنيد ﯾک ساواکی در خانه ی مرا نزد .من بعد از شـھادت بـرادرم
اسـتخدام شـدم .خــواھرم ﯾـک پـست بــاالﯾی گرفـت .مھــدی در
دانشگاه قبول شد و به تحصيل پرداخت .کسی در خانه ی ما را
نزد .ميگفتند خانواده ی خالفکار ،ولـی کـسی جـسارت نکـرد در
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٤١٠

خانه ی ما را باز بکنـه و بـه مـا تـوھين بکنـه؛ ولـی در جمھـوری
اسالمی اﯾن توھينھا را دﯾدﯾم ...من سی سال از عمرمو در اون
رژﯾـم گذرونـدم و سـی سـال در جمھـوری اسـالمی .بـرادر مـن
حبس ابد بود و مرتب انجمن حماﯾت از زندانيان ،سازمان حقـوق
بشر ،انواع و اقسام سـازمانھای جھـانی و حقـوقی ،چـه اﯾـران،
چه خارج ،با خانواده ھای ما تماس ميگرفتند و در مـورد زنـدانيان
سئوال ميکردند که با آنھا چطور رفتار ميکنند و وقتی بـه مالقـات
ميروﯾــد ،بــا شــما چطــور رفتــار ميکننــد؟....االن ]در جمھــوری
اســالمی[ کــسی جــرات داره اســمی از ســازمان حقــوق بــشر
بيـاره؛ کـسی جـرات داره اسـمی از حماﯾــت از زنـدانيان بيـاره؛
ميشه مفسد فی االرض ...من ميگفتم خداﯾا ميشه من ﯾک ذره
از خون شاه را سر بکشم ،تا انتقـام خـون بـرادرم گرفتـه بـشه؟
٤٣١
االن ميگم خدا ]شاه را[ رحمتش کنه«...
»بھزاد نبوی ]ھم[ خطاب به بازجوﯾـانش گفـت کـه رژﯾـم
شــاه ھــم بــه مــن اتھــام برانــدازی نــزد .او در پاســخ ﯾکــی از
بازجوﯾانش که به او اتھام براندازی را تفھيم ميکرد ،اﯾـن اتھـام را
»اوج نامردی« توصيف کـرد .ﯾکـی از اعـضای سـازمان مجاھـدﯾن
انقالب اسالمی با اعالم اﯾن خبر گفت:
»وقتی بازجو دليل اﯾن حرف را جوﯾا شد ،بھزاد نبـوی بـه
وی گفت» :در رژﯾم گذشته مرا در حالی بازداشت کردنـد کـه دو
عــدد نارنجــک بــه ھمــراه داشــتم ،امــا آنھــا ھــيچ وقــت اتھــام
براندازی را به من تفھيم نکردنـد .حـاال شـما بـدون ھـيچ سـند و
مدرکی به من اتھام براندازی میزنيد ٤٣٢«.ھاھاھا
ھفدھم شھرﯾور ماه  ٨ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھـشتاد
و ششم[
»عاطفه امام ،دختـر  ١٩سـاله ی جـواد امـام ،از رھبـران
زندانی سازمان مجاھـدﯾن انقـالب بازداشـت و بـه زنـدان منتقـل
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شد .اﯾن بازداشت در خيابان طالقانی صورت گرفت و با آنکه نـام
زندان اعالم نشده ،امـا حـدس زده ميـشود او را بـه زنـدان قـصر
فيروزه منتقل کرده اند؛ ﯾعنی زندان وﯾژه ی بخش امنيتی سـپاه
که اکنون رھبران سازمان مجاھدﯾن انقالب اسـالمی و جبھـه ی
مشارکت آنجا زندانی اند و زﯾر فشار برای اعترافگيری ...عاطفـه
مدتی پس از بازداشت ،در تماسی کوتاه بـه مـادرش اطـالع داد
کـه بـا چـشمھای بـسته بـه زنـدانی منتقـل شـده کـه نميدانـد
کجاست.
»دستگيری فرزندان زندانيان اصالح طلب برای به سکوت
کشاندن پدرانشان ادامه دارد .پسر مھدی کروبی را دستگير
کردند .روزنامه ی اعتماد ملی را بستند و دفتر حزب کروبی را
ھم پلمب کردند .مسئول ساﯾت سحام نيوز را ھم گرفتند.
حسينعلی منتظری گفته است که فعال در اﯾن حکومت ،فقط
رای ،رای ﯾک نفر است .آخوندھای مرجع ھم دارند دست
دست ميکنند ،چون رﯾششان گير پولھای اھداﯾی دفتر رھبر
است .حسين ھاشميان رئيس شورای مرکزی فراکسيون »خط
امام« مجلس ھم خبر داد که ...برخی از افراد سپاه در اعتراض
به دخالت سپاه در مسائل سياسی کشور استعفا داده اند.
ھاشميان نيز در واکنش به سخنرانی اخير سرلشگر عزﯾز
جعفری فرمانده ی کل سپاه که در آن خواھان بازداشت خاتمی
شد ،گفت» :فرمانده ی سپاه بيش از اندازه به قبه ی نظامی
اش مغرور شده و باﯾد حدود فعاليت نظامی اش را
بشناسد...وی درباره ی لغو مراسم شبھای قدر در قبر...
خمينی گفت» :به خاطر فشارھاﯾی که عده ای اوباش
میآورند ،ﯾاران امام از جمله ناطق نوری و خاتمی نمیتوانند در
٤٣٣
حرم امام و در کنار او در شبھای احيا سخنرانی کنند«.
دفتر مھدی کروبی ھم پلمب شد .بيچاره کروبی ھرچه
سند رو ميکند ،و شاھد برای اثبات تجاوزھا در زندانھای
حکومتی انتشار ميدھد ،حکومتيان شاھدھا را گم و گور ميکنند
و اسنادش را ناموثق ميخوانند و خالصه خرتو خر عجيبی است
که بيا و تماشا کن!
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ﯾک سند از بازجوﯾيھای خمينی در دوره ی شاه پخش
شده که خيلی بامزه است .ﯾکی ھم زﯾر آن کومنتار داده که اگر
بازجوﯾان ساواک به خمينی تجاوز کرده بودند – حاال ھر جوری –
ما حاال چه وضعی داشتيم؟! جالب است ،نه؟!
ھجدھم شھرﯾور ماه  ٩ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد
و ھفتم[
کشتار مردم در راس ھرم حکومتی ھم تنـشھای زﯾـادی
اﯾجاد کرده است .اﯾنان ھم نگران سرنوشت نظامـشان ھـستند
و ھم نگـران سرنوشـت نـامعلوم خودشـان پـس از سـرنگونی...
حــاال کفتارھــا افتــاده انــد بــه جــان ھــم و خالصــه محــشر خــری
است...
»…محسنی اژه ای در جلسه ی چھارشنبه سی و ﯾـک
تيرماه ھيات دولت بـه محمـود احمـدی نـژاد و سـردار نجـار وزﯾـر
دفــاع انتقادھــای تنــدی ميکنــد و اظھــار ميــدارد کــه بــا نــدانم
کارﯾھاشان دارند نظام را به ورطه ی سقوط ميبرنـد و نـسبت بـه
برخوردھــای جرﯾانــات مــوازی وزارت اطالعــات در اتفاقــات بعــد از
انتخابــات و تخلفــاتی کــه دﯾگــر نھادھــای نظــامی و امنيتــی و
بخــصوص در بازداشــتگاه شــورآباد )کھرﯾــزک( انجــام داده انــد،
اعتــراض ميکنــد و ھمچنــين از بــی تفــاوتی احمــدی نــژاد بــه
دستورات رھبری نسبت به برکنـاری رحـيم مـشاﯾی ھـم انتقـاد
کرده کـه احمـدی نـژاد محـسنی اژه ای را تحـت تـاثير دشـمنان
دولت ميخواند! نھاﯾتا کار به مشاجره ی لفظی بين احمدی نـژاد
و محسنی اژه ای ميکشد.
»پس از اﯾن برخورد ،چند تن از دﯾگر اعضای ھيات دولـت
و از جملــه صــفار ھرنــدی ،جھرمــی ،لنکرانــی بــه حماﯾــت از
محسنی اژه ای برخاسـته و ھمگـی جلـسه ی ھيـات دولـت را
ترک ميکنند .احمدی نژاد ھم در ھمان جلسه اعالم ميکنـد کـه
ھرکس االن جلسه را ترک کند ،دﯾگر با ما نيست و عزل خواھـد
شـد و بعـد بـا کناﯾـه بـه محـسنی اژه ای کـه در حـال خـروج از
جلسه بوده ،ميگوﯾد» :با اﯾن رفتـار امروزتـان شـک و تردﯾـدھاﯾی

٤١٣

که نسبت به شما داشـتم ،دربـاره ی اﯾنکـه چـرا آقـای کروبـی
برای شما نامه مينوﯾسد ،به حتم بدل شد .بروﯾـد بـه سـالمت؛
اما فراموش نکنيد که ھنوز نه شما و نه ھيچکس دﯾگر مـشاﯾی
را نشناخته اﯾد و شاﯾد در آﯾنده بتوانيد به حد مشاﯾی برسـيد«.
محـسنی اژهای بــا نــاراحتی بــه وی ميگوﯾــد کــه ھمــين حرفتــان
ﯾعنی توھين به والﯾت .ما نمیخواھيم مثل مشاﯾی شوﯾم!
»بعد از آن بود که احمـدی نـژاد بالفاصـله ھمـان روز و در
اقدامی شتابزده محسنی اژه ای را از وزارت اطالعات خلـع کـرد
و مھنــدس علــوی را کــه پيــشتر معــاون اطالعــات خــارجی آن
وزارتخانه بود ،به عنوان سرپرست وزارت اطالعـات معرفـی کـرد.
علوی نيز اﯾن سمت را رد کرد و گفت» :من معـاون آقـای اژه ای
٤٣٤
بوده ام و با رفتن اﯾشان من نيز رفتنی خواھم شد«...
مراســم ســالمرگ ســيد محمــود طالقــانی ھــم برگــزار
نميشود.
مرتضی الوﯾری و عليرضا بھـشتی مـشاوران موسـوی را
ھم دستگير کردند» .مرتضی الوﯾری ،نماﯾنده ی آقای کروبـی در
کميته ی پيگيری زندانيان و آسيب دﯾدگان حوادث اخير بود .تھيه
ی ﯾک فھرست  ٧٢نفره از قربانيان حوادث اخير از جمله کارھای
اﯾن کميته بود که نسخه ای از آن نيز در اختيـار مجلـس شـورای
٤٣٥
اسالمی قرار گرفت«.
تــازه ســپاه ھــم دارد بــرای مقابلــه بــا دانــشجوﯾان آمــاده
ميشود .به دانشجوﯾان تازه ھم که امسال در کنکور قبـول شـده
اند ،اتاقی در کوی دانشگاه نداده اند .اطالعيه ای دﯾروز در مترو
تھــران و دﯾگــر جاھــا پخــش شــده کــه جالــب اســت .چــون فقــط
عکسی از اطالعيه در وبساﯾتی کـه ليـنکش زﯾـر ھمـين صـفحه
است ،چاپ شده ،نتوانستم آن را اﯾنجا بگذارم.
روز قـدس در پـيش اسـت و حکومتيـان بـدجوری کـک بـه
تنبانــشان افتــاده اســت .تــازه دســتور داده انــد مــردم باﯾــد چــه
شعارھاﯾی در اﯾن روز بدھند ﯾا ندھند:
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٤١٤

»سردار ]کذا[ اسماعيل احمدی مقدم فرمانده ی نيروی
انتظامی و ﯾکی از مجرمين اصلی جناﯾاتی که در جرﯾان سرکوب
مــردم معتــرض بــه کودتــای انتخابــاتی در تھــران و بــسياری از
شھرھای اﯾران انجام شد ،روز گذشته در ﯾک کنفـرانس خبـری،
محدوده ی شعارھای روز قدس را اعالم داشت .احمـدی مقـدم
که باجناق احمدی نژاد است ،دراﯾن کنفرانس خبـری بـه نکـاتی
اشاره کرد کـه مقـدمات آن را دو ﯾـورش بـه دفتـر مھـدی کروبـی
رئيس مجلسين سوم و ششم و ھمچنين ﯾورش به مرکـز جمـع
آوری اسناد و مـدارک قربانيـان جناﯾـات پـس از کودتـا ميتـوان بـه
حساب آورد .سرتيپ پاسدار احمدی مقـدم در اﯾـن کنفـرانس بـا
ابراز اميدواری نسبت به تاثير اعترافگيرﯾھا و نماﯾش آنھـا بـصورت
دادگاه در سيمای جمھوری اسالمی گفت:
»کسانی که تالش میکنند روز قدس را از ھـدف اصـلی
آن منحرف کنند ،ماھيت خودشان را برای مردم افشا مـیکننـد.
روز قدس متعلق به فلـسطين اسـت و نباﯾـد از ھـدف اصـلی آن
خارج و به اھداف سياسی آلوده شود«.
]ﯾعنی تا دلتان ميخواھد عليه اسرائيل شـعار بدھيـد و از
حماس حماﯾت کنيد ،اما کاری به کار مسائل داخلـی و مـاجرای
کودتا و پس از کودتا و کشتارھا و تجاوزھا نداشته باشيد![
»احمدی مقدم با ابراز اميـدواری و خوشـبينی گفـت کـه
قطعــا حــوادث خاصــی در روز قــدس روی نمــیدھــد ،زﯾــرا بــا
افـشاگریھــاﯾی کـه در زمينــه ی علــت شـبھه ی تقلــب انجــام
شده ،امروز ھمه چيز برای مردم اﯾران روشن شده است .ھمـه
ی مــردم اﯾــران باﯾــد در روز قــدس شــرکت کــرده و در محکوميــت
رژﯾم صھيونيستی شعار دھند و نباﯾد آن را به اھـداف سياسـی
تبدﯾل کنند .تقلب در انتخابات ،دروغ و فتنه ای بود که در واقع در
جامعه شکاف اﯾجاد کرد و سبب بیاعتمادی شـد .خوشـبختانه
در اﯾن زمينه رفع ابھام شد و مردم نسبت بـه تمـامی اتفـاقھـا
ھوشــيار شــدند .بزرگنمــاﯾی شــکنجه و مــسئله ی جنــسی در
کھرﯾزک به ھيچ عنوان صحت ندارد ٤٣٦«...چه بنوﯾسم؟!
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بيستم شھرﯾور ماه  ١١ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد
و نھم[
امــروز ﯾـــازدھم ســـپتامبر اســت .ھـــشت ســـال پـــيش
ترورﯾستھای اسالمی کوشيدند در اعتـراض بـه آزادی انـسانھا و
دگراندﯾشان و زنان ،با به آتش کشيدن انسانھا ظرفيت تخرﯾبـی
باالشــان را نــشان دھنــد و نــشان دادنــد .اﯾــن ظرفيــت تخرﯾبــی
ھمچنان قدرت تخرﯾب دارد ... .بنا به گزارشـات رسـيده از بنـد
 ٢٠٩زنــدان اوﯾــن ،روز دوشــنبه بــا ﯾــورش وحــشيانه ی مــامورﯾن
وزارت اطالعات ،محسن دکمه چی از بازارﯾان شـناخته شـده ی
بــازار تھــران ،دســتگير و بــه بنــد  ٢٠٩زنــدان اوﯾــن منتقــل ش ـد.
محسن دکمه چی حدودا  ٥٠ساله ،از بازارﯾان شناخته شده ی
بازار تھران روز دوشنبه  ١٦شـھرﯾورماه بـا ﯾـورش مـامورﯾن وزارت
اطالعات به محل کسبش در بازار تھران دستگير شد؛ ابتـدا او را
بـه منـزل شخـصی اش بردنـد و منـزلش را مـورد بازرسـی قـرار
دادنـــد؛ مـــاموران وزارت اطالعـــات در حـــين بازرســـی ،وســـائل
شخصی دکمـه چـی را پخـش و تخرﯾـب کردنـد .مـامورﯾن وزارت
اطالعــات مقــداری از وســائل شخــصی دکمــه چــی ،از جملــه
آلبومھای عکس ،کامپيوتر ،تلفـن و مـدارک شناسـائی اش را بـا
خود بردند .دکمه چـی بـه خـانواده ھـای زنـدانيان سياسـی کـه
سرپرستشان دستگير شده اند ،برای امرار معـاش کمـک مـالی
ميکـرد .او بارھـا بخـاطر کمـک مـالی بـه خـانواده ھـای زنـدانيان
سياسی توسـط بازجوﯾـان وزارت اطالعـات تھدﯾـد بـه بازداشـت
شده بود.
»گفته ميشود که دستگيری او به خـاطر حـضور دختـرش
در قرارگاه اشرف و کمـک مـالی اش بـه خـانواده ھـای زنـدانيان
سياسی صورت گرفته است .الزم به ﯾادآوری است که محـسن
دکمــه چــی خــود از زنــدانيان سياســی دھــﮥ  ٦٠اســت ٤٣٧«...از
زندانيان سياسی ھمـان دوران طالﯾـی ﯾـازده سـاله ی حکومـت
خمينی به قول ميرحسين موسوی!
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بيــست و ﯾکــم شــھرﯾور مــاه  ١٢ /١٣٨٨ســپتامبر ٢٠٠٩
ميالدی ]روز نودم[
دﯾــروز خامنــه ای در نمــاز جمعــه حرفھــای زﯾــادی زد کــه
حتی بيشتر از نماز جمعه ی  ٢٩خردادش وحشت آفرﯾن اسـت:
»ســيد علــی خامنــه ای ،روز گذشــته نمــاز جمعــه ی تھــران را
مطابق سنتی چند ساله در ماه رمضان خواند .چنان کـه گـوئی
ھيچ اتفـاقی در اﯾـران روی نـداده و ھمـه چيـز ھمـان اسـت کـه
ســال گذشــته بــوده اســت؛ مقــداری خــود را بــا حــضرت علــی
مقاﯾسه کـرد و از شـباھتھاﯾش بـا او گفـت و مقـداری ھـم از ...
خمينی و شـباھتھائی کـه بـه او دارد .البتـه در ھـر دو شـباھت
»چشم فتنـه در آوردن« را بعنـوان نمونـه ذکـر کـرد ،تـا تـوجيھی
باشد برای کودتای ]انتخاباتی[  ٢٢خرداد و جناﯾاتی که متعاقـب
آن توسط نيروھای تحت فرماندھی او در کشور روی داد ]و ھنوز
ھم روی ميدھد[.
»خامنه ای »آشفته حالی نماز جمعه ی بعد از انتخابـات
را نداشت و به ھمين دليل نيز نه بغض کـرد و نـه از نيمـه عليـل
بودن خود سخن گفت ،اما مانند ھميشه ادعاھائی را طرح کـرد
که کوچکترﯾن ارتباطی با واقعيات کشور نـدارد .از جملـه حماﯾـت
مردم از نظام ،که البته منظورش از نظام ،شخص خودش اسـت.
بسيج و سپاه را با لباس شخصی بسيج کرده و به نمـاز جمعـه
ی او برده بودند تا شعار بدھند »مـا اھـل کوفـه نيـستيم ،علـی
تنھا بماند« و او نيز آگاھانه با ابراز »تشکر« و »متـشکرم« زمـان
را در اختيار شعار دھنـدگان قـرار داد تـا شـعار بدھنـد و سـيمای
جمھوری اسالمی پخش کند و حماﯾت مردم از »نظام« را نشان
دھد .سخنان او بر چھار محور متمرکز بود -١ :ادامه ی مقابله با
مردم و معترضان به کودتا  -٢تھدﯾد غيرمـستقيم کـسانی ماننـد
موســوی و کروبــی و خــاتمی و احتمــاال رفــسنجانی و مراجــع
مذھبی  -٣برگزاری راھپيمائی روز قدس بدون شعار عليه آنچـه
کــه نــه در قــدس ،بلکــه در اﯾــران ميگــذرد  -۴فعاليتھــای اتمــی و
ادامه ی آن سياستی که وی در اﯾن زمينه دارد.

٤١٧

»در واقع ،چھارمين محور را اگر محور اصلی سياسـتھای
چند سال اخير بدانيم ،سرکوب مردم ،کودتای انتخابـاتی ،تھدﯾـد
سران جمھوری اسالمی که مخالف سياست اتمی او ھستند و
ھمچنين برگزاری روز قدس برای محکم ساختن پشت جبھـه ی
عربــی سياســـت اتمـــی ،ھمگــی بـــر داﯾـــره ی آن ميچرخنـــد؛
سياست و محوری کـه از آن بـوی حملـه بـه اﯾـران ميآﯾـد و او بـا
انداختن چفيه ی عربی به گـردنش ،،اکنـون چنـد سـالی اسـت
خود را آماده ی آن نشان ميدھـد] .خامنـه ای[ انتخابـات پرشـور
رﯾاست جمھـوری را بـرای ھمـين ھـدف نيـاز داشـت ،امـا بـه آن
شرط که احمدی نژاد در آن پيـروز شـود ٤٣٨«...اﯾـن ھـم حرفـی
است!
بيست و دوم شھرﯾور  ١٣ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و
ﯾکم[
مدتی است در اﯾران دارنـد آمـاده ميـشوند بـرای روز ٢٧
شھرﯾور ،ﯾـا ھمـان روز قـدس لعنتـی .امـروز  ٢٢شـھرﯾور اسـت.
آماده سازی شـعارھا و اﯾـن کـه ﯾـا اﯾـن روز و تـا ھميـشه حـرف
ميزنيم ،ﯾـا زﯾـر سـم اسـبان ظلـم لگـدمال ...پـسر سـيد محمـد
بھشتی را کـه در جرﯾـان بمـب گـذاری سـازمان مجاھـدﯾن در ٧
تيرماه  ١٣۶٠ھمراه با خيليھای دﯾگر کشته شد ،گرفته اند .دفتر
مھدی کروبی و روزنامه اش را پلمب کرده اند .ﯾکبـار ھـم گفتنـد
که پسر کروبی را ھـم گرفتـه انـد .خامنـه ای انگـشت در جھـان
کرده و تجاوز شده ميجوﯾد که نابودش کنـد و آثـار جـرم را از بـين
ببرد .خيلی اوضاع وحشتناک اسـت .نميـدانم چـه خواھـد شـد،
روزھای اول چه خوب بود و حاال  ...چه بنوﯾـسم؟ شـاھزاده رضـا
پھلوی ٤٣٩نامه ای به آخونـدھای حکـومتی نوشـته و از موضـعی
بسيار انسان دوستانه ،الھيات و دﯾن حکومتی آنھا را به چـالش
کشيده است .کار جالبی است.
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٤١٨

اما نوشـته انـد کـه ٨٠» :روز پـس از کودتـای  ٢٢خـرداد،
ھنوز دستگيری مدﯾران سـابق و غيرسـابق وزارت کـشور ،بـرای
پيدا کـردن رد پـای شـبکه ی لـو دھنـده ی آراء واقعـی انتخابـات
رﯾاسـت جمھـوری کــه در آن ميرحـسين موســوی نزدﯾـک بــه ٢٠
ميليــون رای آورد ،ادامــه دارد .ســاﯾت خبــری ميــزان روز گذشــته
اعالم کـرد کـه عـالوه بـر جھـانبخش خانجـانی سـخنگوی وزارت
کشور در دولت خـاتمی ،روز گذشـته عيـساﯾی مـدﯾرکل سـابق
حقوقی وزارت کشور نيز بازداشت شـد .شـنيده ميـشود انتقـال
اسناد تقلب در انتخابات به نامزدھـای معتـرض ،مھمتـرﯾن اتھـام
مــدﯾران و کارشناســان بازداشــت شــده ی وزارت کــشور بــوده
است .ھمزمان بـا اﯾـن بازداشـتھا ،اعـالم شـد کـه دکتـر امينـی
مشاور مھدی کروبـی در شـيراز نيـز دسـتگير شـده اسـت .اﯾـن
دستگيرﯾھا دستگيری عليرضا بھشتی و مرتضی الوﯾری را کامـل
ميکند که سه روز پيش بازداشـت شـدند و ظـاھرا ھمـه ی اﯾـن
تالشـــھا در جھـــت جلـــوگيری از ھـــداﯾت و رھبـــری مـــردم در
٤٤٠
راھپيمائی روز قدس است«.
دﯾگــر اﯾــن کــه ميگوﯾنــد» :ســيد علــی خامنــه ای دســتور
بازداشت کروبی را صادر کرده است .اکبر ھاشـمی رفـسنجانی
در دﯾدار با اعضای مرکز تحقيقات اسـتراتژﯾک وابـسته بـه مجمـع
تــشخيص مــصلحت نظــام کــه رﯾاســت آن را حــسن روحــانی بــه
عھـــده دارد ،بـــا اشـــاره بـــه جلـــسه ی خـــودش و خامنـــه ای
گفت» :من از ھمه چيز کناره گيری خواھم کرد ،اجـازه ی اقامـه
ی نماز جمعه را ھـم کـه نميدھنـد «.اوھمچنـين از اﯾنکـه ھمـه
چيــز در اختيــار ســپاه اســت و اوضــاع توســط نظاميــان ســپاھی
کنترل ميشود ،اظھار نگرانی کـرد .رفـسنجانی در ادامـه ،اشـاره
کرد که به خامنه ای گفته است» :شما نباﯾد دستور دسـتگيری
مھدی کروبی را صادر ميکردﯾد!«
»وی در پاﯾان دﯾدارش اعالم کرد که با ادامه ی اﯾن روند،
اوضاع پيچيده تـر خواھـد شـد ،کـه پاسـخ خامنـه ای بـه او تنھـا
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٤١٩

ســـکوت بـــوده اســـت!« ٤٤١وای از اﯾـــن کفتـــار چنـــد چھـــره ی
مافياﯾی/اسالمی!
»ھيئت سه نفره ی رسيدگی به حـوادث اخيـر نتيجـه ی
بررسیھای خود و دﯾدار با کروبی را بـه رئـيس قـوه ی قـضاﯾيه
ارائه داد .در اﯾن گزارش آمده که ادعاھای کروبی »بدون مـستند
]کذا[ و عاری از حقيقت« است و مدرکی دال بر تجـاوز جنـسی
وجود ندارد .به گزارش اﯾلنا ،ھيئت سه نفره ،متشکل از ابراھيم
رئيسی ،معاون اول رئيس قوه ی قضاﯾيه ،غالمحسين محسنی
اژه ای ،دادســتان کــل کــشور و علــی خلفــی ،رئــيس حــوزه ی
رﯾاست قوه ی قضاﯾيه ،در بررسیھـای خـود بـه اﯾـن جمعبنـدی
رسيده است که نه تنھا ھيچگونه مدرکی دال بر تجاوز بـه افـراد
مورد ادعای کروبی وجود نداشته و ادعاھای مطرح شده »بـدون
مستند و عاری از حقيقت« ]فارسی نوﯾـسی شـان ھـم جالـب
است[ است ،بلکه ادعا و مدارک ارائـه شـده کـامال سـاختگی و
برای انحراف افکار عمومی تنظيم شده است .ھيئـت سـه نفـره
ھمچنين پيشنھاد کرد کـه گـزارش بـه مرجـع صـالحه ی قـضاﯾی
ارسال شود ،تا با کسانی که »با نـشر اکاذﯾـب و اﯾـراد تھمـت و
افترا« باعث »تشوﯾش اذھـان عمـومی« شـده و بـه »حيثيـت و
اعتبار نظـام« لطمـه زده انـد» ،برخـورد عادالنـه و قـاطع« صـورت
گيرد ٤٤٢«.به روباه گفتند :شاھدت کو ،گفت :دمم!
تــازه »بــا اع ـالم ممنوعيــت درج اخبــار مربــوط بــه مھــدی
کروبی و ميرحسين موسوی و انتخابات رﯾاسـت جمھـوری دھـم
در روزنامه ھا و نشرﯾات داخلی ،دور جدﯾدی از سانـسور خبـری
آغاز شد .بنـابر ابـالغ شـورای عـالی امنيـت ملـی ،از امـروز درج
ھرگونه خبری در مـورد »ميرحـسين موسـوی ،مھـدی کروبـی و
انتخابــات دھــم رﯾاســت جمھــوری« در روزنامــه ھــا و خبرگزارﯾھــا
ممنوع شد .گفتنی اسـت کـه اﯾـن خبـر تـاکنون توسـط شـورای
٤٤٣
ســردبيری دو روزنامــه ی سراســری کــشور تاﯾيــد شــده«...
آخی ،طفلکيھا!
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٤٢٠

دﯾگــر اﯾــن کــه» :محمــد كــاظم بھرامــی رئــيس ســازمان
قضاﯾی نيروھای مسلح اعالم کرد که تاکنون  ١٠۴نفر از کسانی
که در بازداشتگاه کھرﯾزک آسيب دﯾده اند ،در دادسرای نظـامی
حاضر شده و  ٩٠نفر از آنھا به طور رسـمی شـکاﯾت کـرده انـد.
وی ھمچنين با بيان اﯾنکه در پيوند با اﯾـن پرونـده ،تـاکنون ھفـت
نفر از »عامالن« وقاﯾع کھرﯾزک بازداشـت شـده انـد ،گفـت» :در
حال حاضر مساﯾل مطرح شده از شکات ]ﯾعنی شاکيان[ پرونـده
در حال بررسی است .اميدوارﯾم اﯾن پرونده تحقيقاتش بـه زودی
به پاﯾان برسد ،تا بتوانيم پرونده را برای ارسال بـه دادگـاه آمـاده
کنيم«.
»به گفتـه ی اﯾـن مقـام قـضاﯾی »مـسئول« بازداشـتگاه
کھرﯾزک از مقامات انتظامی اسـت و ھنـوز در بازداشـت بـه سـر
میبرد .پيش از اﯾن سـاﯾت خبـری آﯾنـده گـزارش داد کـه رئـيس
بازداشتگاه کھرﯾزک که از وی به عنوان سرھنگ »ک« ﯾاد شده،
بــا اعمــال نفــوذ برخــی افــراد ،آزاد شــده کــه بــا دســتور صــادق
الرﯾجانی ،رئيس جدﯾد قوه ی قضاﯾی ،بار دﯾگـر بازداشـت شـده
است.
»پس از مرگ محسن روح االمينی ،فرزنـد مـشاور ارشـد
محــسن رضــاﯾی و رئــيس انــستيتو پاســتور اﯾــران ،بازداشــتگاه
کھرﯾزک به ﯾکی از مسائل عمده ی روﯾدادھای پـس از انتخابـات
اﯾران تبـدﯾل شـده اسـت .در آن ھنگـام حـسين عالئـی ،رئـيس
سابق ستاد مشترک سپاه ،با انتشار نامه ای سرگشاده اعالم
کرد که محسن روح االمينی زﯾر شکنجه جان باختـه اسـت و بـه
نقــل از پــدر محــسن روح االمينــی تــصرﯾح شــده کــه دھــان اﯾــن
زندانی خرد شده بود .در مورد بازداشتگاه کھرﯾزک ،مواضع ضد و
نقيــضی از ســوی مقــامھــای لــشکری و کــشوری اتخــاذ شــده
است.
»بــرای نمونــه در حــالی کــه اســماعيل احمــدی مقــدم،
فرمانده ی نيروی انتظامی ،مرگ زندانيان در اﯾن بازداشـتگاه بـه
علت »شيوع بيماری« و نه شکنجه را تاﯾيد کـرد ،عزﯾـزﷲ رجـب
زاده ،فرمانده ی نيـروی انتظـامی تھـران بـزرگ ،در شـھرﯾور مـاه
گفـت کـه ھيچکـسی در اﯾـن بازداشـتگاه جـان نباختـه اسـت و
بازداشتیھا با حکم قضاﯾی تنھا سه روز در اﯾن مکـان نگھـداری

٤٢١

شـده انــد .بـا اﯾــن حـال ﯾــدﷲ عراقـی فرمانــده ی سـپاه محمــد
رســول ﷲ تھــران بــه تــازگی گفــت کــه ســه نفــر در بازداشــتگاه
کھرﯾــزک کــشته شــده انــد .در عــين حــال حميــد رضــا کاتوزﯾــان،
نماﯾنده ی تھران و عضو کميته ی حقيقت ﯾاب ِ روﯾـدادھای پـس
از انتخابات ،شخص اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانـده ی نيـروی
انتظــامی را مــسئول قتــلھــای صــورت گرفتــه در بازداشــتگاه
کھرﯾزک معرفی کرد...
»در حالی کـه رئـيس سـازمان قـضاﯾی نيروھـای مـسلح
مــیگوﯾــد تــاکنون ھفــت نفــر در ارتبــاط بــا بازداشــتگاه کھرﯾــزک
بازداشت شده اند ،ساﯾتھای خبـری نزدﯾـک بـه اصـالح طلبـان
مدعی ھستند که عوامـل اصـلی بازداشـتگاه کھرﯾـزک دسـتگير
نشده اند .از سوی دﯾگر با پلمب و ضبط اسـناد و مـدارک کميتـه
ی پيگيــری مـــشترک موســـوی و کروبــی بـــرای پيگيـــری امـــور
بازداشت شدگان انتخابـاتی و نيـز دسـتگيری مرتـضی الـوﯾری و
عليرضا بھشتی ،دو عضو اﯾن کميته ،عـزم قـوه ی قـضائيه بـرای
برخورد با »متخلفان« و رسيدگی بـه شـکاﯾت آسـيب دﯾـدگان از
٤٤٤
سوی اصالح طلبان با تردﯾد مواجه شده است«.
داستان ھمان داستان روباه است و شھادت و دم کلفت
روباه!!
»من ھمان شاھد ناپدﯾد شده ی مھدی کروبی ھستم؛
ھمان کسی که بارھا تھدﯾد به مرگ شد و نترسيد و مرگ خـود
را به سان شھادت دﯾد .سيستم کودتاﯾی وقتـی بـه اﯾـن نتيجـه
رسيد که از تھدﯾد شخص من چيزی عاﯾدش نميشود ،مرا با اﯾن
تھدﯾد که اگر با کميته ی مجلس دﯾدار کنی ،خـانواده ات در ﯾـک
تصادف ساختگی کشته خواھند شد ،مجبور به ترک تھران کـرد.
با اعتمـادی کـه بـه کروبـی داشـتم و دسـتخطی کـه در ھمـان
روزھای اول بعد از اولين تھدﯾدھا بـه اﯾـن مـضمون بـه او نوشـته
بودم که اگر بالﯾی سر من آمد ،شما مختارﯾد که ھرگونه رفتاری
را با اسناد تجاوز مـن انجـام دھيـد؛ در جـاﯾی مخفـی شـدم ،تـا
حکومت نتواند سنارﯾوی کثيفی را که در نامه ی قبلی ام کـه در
ساﯾت اعتماد ملی ھست ،اجرا کند؛ اما اکنون کـم کـم در حـال
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رسيدن به اﯾن نقطه ھـستم کـه باﯾـد خـودم را نـشان دھـم و از
تمام ھمدردانم بخواھم که نگذارند حکومت به مقاصـد شـومش
برسد؛ تا بتوانيم از خطـری کـه کروبـی و ھمـه ی شـاھدانش را
تھدﯾد ميکند ،جلوگيری کنـيم .بـازی حکومـت بـا گـرفتن مرتـضی
الوﯾری ،از مشاورﯾن ارشـد مھـدی کروبـی کـه بـه اسـناد تجـاوز
دسترسی داشت و ھمچنين محمد داوری از کسانی کـه شـب
و روز فکــرش کمــک بــه آســيب دﯾــدگان بــود ،نــشانگر عــزم جــزم
حکومت برای پاک کردن صورت مسئله ی تجاوزھاست.
»نامــه ی مــن خطــاب بــه کــسانی اســت کــه حکومــت
ميخواست ]ميخواھد[ غرورشان را له کند؛ قوﯾترﯾن مردمـی کـه
وقتــی در زﯾــر شــکنجه ھــای معمــول تــاب ميآوردنــد و حکومــت
نميتوانست آنھا را بترساند ،مورد تعرضی قرار ميگرفتند که حتی
در حکومت استالين ھـم سـابقه نداشـت؛ مردمـی کـه مطمئنـا
تعدادشان کم نيست .آن زمانی که چندﯾن نفر به مھدی کروبی
مراجعــه کردنــد و موضــوع بــرای وی مــتقن شــد ،ھــيچکس فکــر
نميکرد که شخص مھدی کروبی پس از بـی جـواب مانـدن نامـه
اش ،آن را علنی کند و ﯾک تنه جلو زورگوﯾيھای حکومت باﯾـستد
و ھمــه چيــزش را در اﯾــن راه از دســت بدھــد – حــزب ،دفتــر،
روزنامه ،ساﯾت ،دوستان و ھمکاران و ھمـه چيـزش را  -کـسی
کـه ميتوانـست بـه راحتـی ماننـد خيليھـا سـکوت کنـد و نکـرد و
مصلحت مردم را به مصلحت نظام اصلح شمرد و ھر چـه بيـشتر
تھدﯾدش کردند ،بيشتر اﯾستادگی کرد.
»ضــرورت نوشــتن اﯾــن نامــه اﯾــن اســت کــه تحليــل رونــد
رفتاری جمھوری اسالمی بعد از انتخابات ،نشان از سری جدﯾـد
ســرکوب را دارد ،ســرکوب ِ کــسانی کــه جــرات ...کــرده انــد تــا
موضوع را با کروبی مطرح کنند .حکومت ميخواھـد بـا دسـتگيری
الوﯾری و بھـشتی و داوری ،بـستن حـزب و پلمـپ دفتـر کروبـی،
آخرﯾن بارقه ھای اميد را ھم از زجرکشيدگان بستاند کـه جـرات
افشای موضوع تجاوز را در جاﯾی پيدا نکنند و دﯾگر کـسی خيـال
احقــاق حقــوق را در حکومــت ]اســالمی[ درســر خــود نپرورانــد.
توجه کرده اﯾد که چرا دﯾگر اعترافات تلوﯾزﯾونی پخـش نميـشود؟
چون در حال تھيه ی برنامه ای برای اعترافگيری تلوﯾزﯾونی تجاوز
ھستند ،تا بتوانند بگوﯾند ھمه چيز دروغ بوده است .اﯾن مسئله

٤٢٣

با صحبتھای آقـای محمـد رضـا بـاھنر کـه گفتـه اگـر دالﯾـل آقـای
کروبی مستند نباشد ،کروبی باﯾد در ﯾک دادگاه محاکمـه شـود،
مستدل ميشود؛ کسی که ميتوانست به ما بگوﯾد کـه از دسـت
من کاری برنميآﯾد و به خدا واگزار کنيـد و خـود ماننـد خيليھـا بـه
حکومت کودتا بپيوندد و از مزاﯾای بيحد و حصر آن برخـوردار شـود
و مانند بعـضی اطاعـت از رئـيس دولـت کودتـا را اطاعـت از خـدا
اعالم کند.
»کروبــی امــروز کروبــی دﯾــروز نيــست .او اکنــون ماننــد
حسين امام سـوم شـيعيان در ميـان ﯾزﯾـدﯾانی اسـت کـه بـرای
برﯾدن سرش لحظه شماری ميکنند و ما ھمانند مـردم کوفـه ای
ھستيم که اگر از کروبی حماﯾـت نکنـيم ،شـيخ و شـاھدﯾنش را
سالخی خواھند کرد ...پس احساس شرمندگی را کنار بگذارﯾم
و دست شکنجه گران را برای ھميشه از اﯾن عمل شوم ]تجاوز[
کوتاه کنيم و کاری کنيم که مـا آخـرﯾن قربانيـان اﯾـن شـکنجه ی
وحشتناک باشيم و عملی انجام دھـيم کـه در پيـشگاه خداونـد
شرمنده نباشيم واز ﯾاد نبرﯾم که:
٤٤٥
چـه
»الملک ﯾبقی مـع الکفـر وال ﯾبقـی مـع الظلـم«.
بنوﯾسم؟ اﯾن طفلک با ھمان زبان اسالمی اش خواسـته اسـت
فرﯾادی بزند!
بيست و سوم شھرﯾور ماه  ١۴ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز
نود و دوم[
چيزی نوشته ام به نام »پيرامـون »اسـتفتاء« شـاھزاده
رضا پھلوی« خواسته ام با اﯾن کـار شـراﯾط اﯾـن روزھـا را نـشان
دھم:
»سال  ١٩٠۶ميالدی در تارﯾخ اﯾران ،سال فاصـله گـرفتن
از قــرون وســطای اﯾــن منطقــه اســت .اﯾرانيــان در اﯾــن ســالھا در
اعتراض به جناﯾتھا و خيانتھای اﯾران برباد ده ی دودمـان قاجـار و
مالﯾان ھمراه و ھمکار اﯾشان ،و برای رھا شدن از گازانبر خفقان
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آور دو کشور روسيه و انگلستان که تلوﯾحا اﯾران را بين خودشـان
تقــسيم کــرده بودنــد ،بــرای نخــستين بــار خواھــان بازگــشاﯾی
عدالتخانه شدند .اﯾن خواست در رونـد تکـاملی خـود بـه نھـضت
مشروطه انجاميد که پس از آن ،تارﯾخ و چھره ی اﯾران را دگرگون
کــرد .دوســال بعــد در حکومــت محمدعليــشاه قاجــار نخــستين
مجلس شورای ملـی اﯾـران بـه تـوپ بـسته شـد ]بـا توپخانـه ی
روســھا و فرمانــدھی نظــامی روســھا[ و چنــد روزنامــه نگــار و
روشنفکر اﯾرانی در اﯾن راستا به دار آوﯾخته شدند .خيليھا ھم از
اﯾران گرﯾختنـد؛ امـا چنـدی بعـد بـا فـتح تھـران بـه دسـت سـپاه
ستارخان و باقرخان ،محمدعلی شاه قاجار از اﯾران گرﯾخت و بـه
روسيه پناھنده شد .از آن پس تا سال  [١٢٩٩] ١٩٢٠و کودتـای
رضــا خــان ميــرپنج ،اﯾــران دســتخوش بــسياری ناآراميھــا بــود کــه
کمترﯾنش قحطی و مرگ و مير ...و ﯾک فقره اش احتکار گنـدم از
سـوی آخـرﯾن شـاه قاجـار احمـد شـاه بـود کـه بـه احمـد عــالف
معروف شد؛ ھمان شاھی کـه محمـد مـصدق ھميـشه از او بـا
عنوان »شاه جوانبخت« ﯾاد ميکرد!
»در دوران پادشاھی رضا شاه پھلوی ،اﯾران توانـست بـه
بسياری از خواستھای نھضت مـشروطه دسـت ﯾابـد .رضـا شـاه
دســـت آخونـــدھا را از دو وزارتخانـــه ی اساســـی اﯾـــران ]وزارت
دادگستری و وزارت آمـوزش و پـرورش[ و اساسـا از سـه قـوه ی
حاکم بر کشور و به وﯾژه از قوه ی قضائيه کوتـاه کـرد .رضـا شـاه
اولين حمام دوش را در اﯾران برپا کرد .مسواک کردن و نظافـت را
به اﯾرانيان آموخت .اولين دانشگاه را با اسلوبھای مدرن اروپـاﯾی
در اﯾــران بــه راه انــداخت و بــسياری خــدمات دﯾگــر کــه ﯾکــی از
مھمترﯾنش گشودن راه ِ نيمی از شـھروندان ﯾعنـی زنـان اﯾرانـی
به متن فعاليتھای اجتماعی ،سياسی و فرھنگی بـود .در دوران
اﯾن پادشـاه و جانـشينش محمـد رضـا شـاه فقيـد ،ھـيچ تفـاوت
حقوقی بين شھروندان اﯾرانی وجود نداشـت .ھمـه ی اﯾرانيـان،
در برابــر قــانون برابــر بودنــد و کــسی نميتوانــست دﯾگــری را بــه
»اتھـــام« نمـــاز نخوانـــدن و روزه نگـــرفتن ،اعـــدام کنـــد! ]ھنـــوز
کــــشتارھای دھــــه ی شــــصت ] ١٣۶٠و  [١٣۶٧در زنــــدانھای
اسالمی با ھمين »اتھام« فراموش نشده اند![

٤٢٥

»ﯾکی از خدمات شـاﯾان رضـا شـاه فقيـد در دوران نـسل
کشی از ﯾھودﯾان ،تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت اﯾرانی
برای ﯾھودﯾان اﯾران و بسياری ﯾھودﯾان دﯾگر از مليتھای دﯾگـر بـود
که توانستند از اتاقھای گاز نازﯾھا جان به در ببرند .جالب اﯾن کـه
اﯾران تنھا کشوری بود که بعدھا پس از تـشکيل دولـت اسـرائيل
برای اﯾن انسان دوستی اش ،برعکس دﯾگـر کـشورھا از کـشور
اسرائيل مطالبه ی غرامت نکرد .سرنوشت ﯾھودﯾان و بھائيان در
اﯾن سی سال سياه و نکبت حکومت اسالمی نمونـه ی خـوبی
برای مقاﯾسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت ضـد انـسانی،
ضد زن و ضد دگراندﯾشان اسالمی است.
»به ﯾاد داشتن تالشھای رضا شـاه فقيـد بـرای سـاختن
اﯾرانی نو و مدرن و بدور از فاجعه ی حاکمان قجری/آخونـدی ،بـا
دســت خــالی و بــا ملــت و »روشــنفکرانی« اســير در چنبــره ی
افيون مذھب ،و ھمچنين محمد رضا شاه فقيد ،تنھا ﯾک ﯾادآوری
کوتاه است ،برای مقاﯾسه با آنچه که در اﯾن سی سـال نکبتـی
بر ھموطنان ما رفته است و ميرود .با اﯾـن ھمـه دوران درخـشان
پادشاھی رضا شاه فقيد نتوانست دستاورد خـوبی در زمينـه ی
دموکراسی داشته باشد .علتش اﯾـن کـه اﯾـران درگيـر جنگھـای
منطقه ای با عشاﯾری بود که توسـط انگلـستان بـرای تجزﯾـه ی
اﯾران حماﯾت ميشدند.
»از دﯾگر دستاوردھای اﯾـن پادشـاه ،سـاختن و پـرداختن
ﯾک دولت مرکزی و ملی قـوی بـود و در اﯾـن راسـتا کوتـاه کـردن
دست تجزﯾه طلبان ضـد اﯾـران .از سـوﯾی ھمـساﯾه ی شـمالی
اﯾران که از ھمان زمان »سلطنت« پتـر »کبيـر« چـشم بـه خـاک
اﯾران داشت ،آرزوی دست ﯾافتن به آبھای گرم خليج فارس را در
سر و سودای جانشينانش و در دولتھای بعدی شوروی تا ھمين
امروز ھم به ميراث گذاشته است؛ تالش دولـت کنـونی روسـيه
بــرای حفــظ حکومــت اســالمی موجــود در اﯾــران و پــشتيبانی
لجستيکی و »انتظامی« از باند خامنه ای/احمدی نژاد را باﯾد در
ھمين راستا ارزﯾابی کرد!

٤٤٦
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»برای پيشبرد ھمين »آرزوی پتر کبير« با کمک دولتھـای
جورواجور شوروی ،حزب کمونيـستی »تـوده« بـرای صـاف کـردن
تجزﯾــه ی اﯾــران و در نھاﯾــت تبــدﯾل اﯾــران بــه ﯾکــی از
راه
»جمھورﯾھای« کشور شوراھا سـازماندھی شـد .اﯾـن واقعـه ی
شــوم پــس از جنــگ جھــانی دوم و پــس از اشــغال اﯾــران توســط
نيروھای متفين روی داد و با اﯾـن کـه دﯾگـر کـشورھای اشـغالگر
اﯾران ،اﯾران را تخليه کردند ،اما ارتش شوروی تـا سـال  ١٩۴۶در
اﯾران ماند و ﯾکسالی ھم عواملش ،آذرباﯾجان اﯾـران و کردسـتان
را تجزﯾه و به تصرف درآوردند .و البته در تمام اﯾن سالھای فقدان
رضا شاه کبير ،مالﯾان در پی بازپس گرفتن جاﯾگاه از دست رفتـه
شان در دوران قاجارھا بودند.
»بـــی تردﯾـــد کاســـتيھا و ھمراھيھـــای روشـــنفکران،
تحــصيلکردگان و دولتمــردان اﯾرانــی بــرای بــه حکومــت رســاندن
فجيعتــرﯾن بخــش رادﯾکــال مــذھبی شــيعه در اﯾــران ،کارنامــه ی
درخشانی نيست .در اﯾن ھمراھيھا کـه ھمچنـان بـا پـشتيبانی
مـــالی و لجـــستيکی دولـــت شـــوروی ،در ھيئـــت حماﯾـــت از
کنفدراســـيون جھـــانی دانـــشجوﯾی و گروھھـــای مـــذھبی و
کمونيستی ترورﯾستی در اﯾران برنامه رﯾزی ميشد ،راه برای بـه
حکومت رسيدن مالﯾان ھموار شد.
»بيــشتر اﯾــن گروھھــای سياســی کــه بــرای خودشــان
کارنامه ای ]البد درخشان با توجه به دستاوردھای »درخشانتر«
حکومت اسالمی[ در سرنگونی نظام عرفی پادشاھی ميبينند،
ھمگی ﯾا به خدمت آخوندھا درآمدند و خيليھاشان ]مثـل ھمـان
حزب توده ی دست ساز شـوروی[ ھمزمـان ،ھـم ھمکـار و ھـم
قربــانی حکومــت اســالمی شــدند؛ منتھــا بــه دليــل دشــمنی
ھيسترﯾکشان با مدرنيته و با حقوق برابر انسانھا و باورشان بـه
»دﯾکتاتوری پرولتارﯾا« و »اصالت پيشوا« و »فرمان بـرادر بزرگتـر«
و به نوعی والﯾت فقيھی اندﯾشيدن ،ھمچنين اھميت ندادنشان
به حقوق شھروندی ،مدنی و برابر انـسانھا ،فـارغ از جنـسيت و
نژاد و عقيده ،تا ھمين امروز ھم از حکومت اسالمی پشتيبانی
ميکنند .به ھمين دليـل حکومـت اسـالمی توانـست بـا حربـه ی
خــشونت عرﯾــان ،جھــل عــوام و تجــدد ســتيزی »روشــنفکران«
اﯾرانی ،تا امروز سی سال تمام به ترورﯾسم و جنگ افروزی اش

٤٢٧

ادامه دھد و بيشتر مواقع ھم ھمکاری و ھمراھی کمونيستھا و
مذھبيھا و حتی ملی گراھای اﯾرانی را داشته باشد.
»اما نسل تازه ای که پس از افتضاح تارﯾخی سال  ۵٧به
دنيا آمد و در اﯾن حکومـت جنـگ و جنـون و خـشونت رشـد کـرد،
اساســا تعرﯾــف دﯾگــری از زنــدگی ،مبــارزه ،مــدنيت و حقــوق
شھروندی دارد .در تمام اﯾن سالھا مردم در اﯾران با اﯾن حکومـت
مبارزه کردند ،ولی به دليل خشونت عرﯾـان و بـسيار سـبعانه ی
حکومــت اســالمی ،امکــان دســتيابی بــه دموکراســی و حقــوق
شـــھروندی را نيافتنـــد .ســـالھای  ١٩٨١و  ١٩٨٨دو سرفـــصل
اساســی در کــشتار زنــدانيانی بــود کــه دســته جمعــی و در
دادگاھھای چند دقيقه ای اعدام شدند ،بدون آن که امکان دفـاع
از خود را داشته باشند .خيليھاشـان حتـی دوران محکوميتـشان
را پشت سر گذاشته بودند.
»ھشت سال جنگ بين اﯾران و عراق که توسط مالﯾان و
به وﯾژه شخص روح ﷲ خمينی تداوم ﯾافت ،پـر اسـت از خـاطره
ی زنــانی کــه ھمسرانــشان را بــه جنــگ بردنــد و کــشتند ،ﯾــا
معلولشان کردند و خيلی از اﯾـن زنـان را در فاحـشه خانـه ھـای
رسمی اسالمی به کار گرفتند .بسيار بودند پسربچه ھـاﯾی کـه
حکومت اسالمی ،آنھا را از مدرسه ھا دزدﯾد و به جنگ برد ،تا با
آنھــا »مــين« خنثــی کنــد و تــازه ،ھمزمــان ،وســيله ی ارضــای
جنــسی پاســداران و نظاميــانش در ســنگرھای جنــگ اســالمی
باشند!
»در ھمين سالھاسـت کـه روح ﷲ خمينـی فتـوای تـرور
سلمان رشدی را ميدھد و تقرﯾبا ھمـه ی مالﯾـان بـر انجـام اﯾـن
فتوای ضد انسانی پای ميفشارند.
»اما در بستر جامعه ی اﯾران ،با تمـام فـشارھای حجـاب
اجباری و دﯾن اجباری و سنگـسارھا و دارزدنھـای خيابـانی و بـه
جرثقيل آوﯾختنھا و شالق زدنھای خيابانی ،نسل تازه ای در کـار
شکفتن و باليدن بود که منطقـا نميباﯾـد بازتـاب آن ھمـه جناﯾـت
بوده باشد؛ نسلی که ميخواست و ميخواھد مـدرن و متمـدن در
جامعه ی جھانی حضور پيدا کنـد و مثـل ھـر انـسان متمـدنی از
حقوق مدنی دستاورد تمامی بشرﯾت بھره منـد باشـد .جنـبش
»سبز« درواقع دسـتاورد اﯾـن نـسل خجـسته اسـت کـه دﯾگـر از

٤٢٨

خشونت و مرگ و جنگ و اعدام و تـرور و شـکنجه خـسته شـده
است و ميخواھد و ميتواند تمام آدمکشان تارﯾخ را ببخشد و کنار
بگذارد ،اگر بتواند امکان تنفس در قـرن بيـست و ﯾکـم را داشـته
باشد؛ ھرچند که بخشی از حکومـت بخواھـد اﯾـن جنـبش را بـه
نام خودش مصادره کند!!
»اﯾن روزھـا شـاھزاده رضـا پھلـوی نوشـته ای را منتـشر
کرده ،و با لحن »طنزگونه«ای فتوا و الھيات مالﯾان حاکم بر اﯾران
را بــه پرســش کــشيده اســت کــه اﯾنــان بــا اســتناد بــه کــدامين
»الھيات« و بـا تقـدﯾس نـام کـدامين »قـدﯾس« دانـشجوﯾان را از
پنجره ھای خوابگاھھای دانشجوﯾی ٤٤٧به بيرون پرتاب ميکننـد و
»قربه الی ﷲ« ميگوﯾند؟!
»دوستی دارم که خود سالھا به اسالم خشن اﯾن سنخ
مالﯾان باور داشته ،و بعـدھا کـه دﯾگـر بـه »راسيوناليـسم« روی
آورده ،زﯾر ضرب ﯾکی از ﯾاران دﯾـرﯾنش شـکنجه ميـشده و آن ﯾـار
دﯾرﯾنی که دﯾگر »بازجوی عزﯾز« شده بود ]ﯾا ھنوز ھـم ھـست[
نخست وضو ميگرفته ،بعد دو رکعت شالق ميخ دار بر تـن جـوان
ضربه
اﯾن دوست فرو ميآورده ،دوسال تمام بيش از ۵٠٠٠
ی تــسمه ی حکومــت اســالمی ،و ...کــدامين ِ ماســت کــه اﯾــن
»رذالت«ھا را که بـا نـام دﯾـن و اعتقـادات شـھروندان بـر اﯾـشان
تحميل ميشود ،به ﯾاد نداشته باشد ،و در تـداوم ھمـان »سـيره
ی نکره ی حکومت اسالمی« از بازتکرار آن جناﯾات ،در اﯾن روزھا
و پــس از دھمــين دور انتخابــات رﯾاســت جمھــوری ،خــشمگين
نشده و اشکھا نرﯾخته باشد؟! حتما دوستان اﯾن روزھا طنزگونه
٤٤٨
ی »دو رکعت تجاوز جنسی ميکنيم ،واجـب ،قربـه الـی ﷲ!«
را دﯾده و خوانده اند و البد لبخندکی ھم بر سرنوشت کمدی مـا
در حصار شبيخون اﯾن مالﯾان حکومتی زده اند؟!
»اما »استفتاء« شاھزاده در واقع نماﯾش تقابـل مدرنيتـه
بــا فاشيــسم دﯾنــی ،تماميــت طلبــی مــذھبی و رذالــت اســالم
حکومتی است که اﯾن روزھا دﯾگر صدای »خودﯾھـا« و باورمنـدان
به اﯾن آئين حکومتی را ھم درآورده است .نمونه اش نوشته ھـا
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و »فتواھــای« حــسينعلی منتظــری ،و بــه وﯾــژه نوشــته ی تــازه
منتشر شده ی عبدالکرﯾم سروش ٤٤٩است؛ ھرچند که اﯾن فـرد
ھم از سوی آمران حکومتی »مرتد« اعالم شده و معلوم نيست
چه سرنوشتی در انتظارش باشد؟!
»امــا نوشــته ی شــاھزاده رضــا پھلــوی ،بــيش از ھرچيــز
تازه ای است کـه در قـرن بيـست و ﯾکـم دﯾگـر
فرﯾاد نسل
نميخواھد »گوشت لخـم دم تـوپ« اسـالميون حکـومتی باشـد.
اﯾن نـسل کـه اﯾنـک صـدای مـدرن و متمـدن و غيرآلـوده اش بـه
اﯾدئولوژﯾھای کھنه و از دور خارج شده ی دﯾنی/لنينی را از دھان
شاھزاده ميشنوﯾم ،در ھمان بيان عطاملک جوﯾنی که »آمدند و
کشتند و سوختند و بردند «...جان کالمش را نوشته است که...
اﯾن مھاجمان اسالمی ،شوربختانه ھنوز نرفته انـد ،امـا خواھنـد
رفت؛ چرا که به قول ھمان فيلسوف حکومتیِ و فعال مرتد اعالم
شـــده» ،عبـــدالکرﯾم ســـروش« طـــشت رســـواﯾی اش از بـــام
حکومتی به زﯾر افتاده و تمامی آبـروی ناداشـته اش بـه بـاد فنـا
رفته است.
»گرﯾــه ھــا و فرﯾبکارﯾھــای ناﯾــب قائــد نــااعظم حکومــت
اســـالمی در نمـــاﯾش دﯾنـــی/حکـــومتی جمعـــه ی »ﯾـــازدھم
سپتامبر« ]چه تصادف ناميمونی[ را باﯾـد زاری اﯾـن فـرد بـر مـزار
روﯾاھای از دست رفته ای دانست که اگر چه ھمچنان در بـستر
مرگ ،دست و پاﯾی ميزنـد و بـرای »ابقـای« وجـود نامتعـارفش،
انواع داروھـای تقـوﯾتی پـول و شـکنجه و دادگـاه را »اسـتعمال«
ميکند ،اما رفتنی است؛ چون عمرش به سر آمده است.
»سـخن شـاھزاده رضـا پھلـوی بـا روحـانيون وابـسته بــه
حکومت« و به قولی »اسـتفتاء« اﯾـشان از حاکمـان اسـالمی را
باﯾــد پــس از ســرنگونی کليــت حکومــت اســالمی ،بــر پيکــره ی
مجسمه ی آزادی ،شھروندسـاالری و مدرنيتـه در اﯾـران ِ فـردای
بدون اسالم حکومتی ،بر سنگ مرمرﯾنی حک کرد و بـا اﯾـن کـار
تارﯾخا و برای ھميـشه »الھيـات« انـسان کـش و عقـب مانـده و
فاشيست اسالم حکومتی را که به جای پاسخی منطقی برای
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جناﯾاتش ،از شـاھزاده »امتحـان قـران/شـرعيات«
سخره گرفت...

٤٥٠

ميکنـد ،بـه

بيــست و چھــارم شــھرﯾور  ١۵ /١٣٨٨ســپتامبر ] ٢٠٠٩روز
نود و سوم[
خيلی خبرھاست .مھدی کروبی ٤٥١ﯾـک نامـه ی خيلـی
مھـــم نوشـــته و خالصـــه پتـــه ی آخونـــدھا را بـــدجوری روی آب
رﯾخته ...حسينعلی منتظری ٤٥٢در ھيئت فتواﯾی مالھا را خطاب
قرار داده که خالصه بجنبيـد ،اسـالم و حکومـت اسـالمی دارد از
دست ميرود و »من ھنوز از اصـالحات مـاﯾوس نـشده ام «...و از
اﯾن حرفھا ...در ھمين رابطه پسران چند تا آخوند را گرفته اند...
ھمين االن ھم العربيه ٤٥٣گزارش داد که پسران موسوی
اردبيلی را ھم دستگير کرده اند .پيش از اﯾن سه تا از نـوه ھـای
منتظری را ھم گرفته بودند و خالصه کفتارھا افتاده انـد بـه جـان
ھم و خر تو خر جالبی است .ببينيم نتيجه اش بـرای مـردم چـه
خواھد شد؟!
جمعــه ی آﯾنــده  ٢٧شــھرﯾور ]امــروز  ٢۴شــھرﯾور اســت[
قرار است قيامتی در تھران برپا شود که بيا و ببين!
تازه ميگوﯾند »ﯾک منبع آگاه در مجلس به خبرنگار روﯾـداد
گفته که رئيس مجلس به دستور مقـام معظـم رھبـری ]کـذا[ بـا
آقای مھدی کروبی دﯾدار داشته اند و آقای الرﯾجانی حامل پيـام
رھبری ھستند .از جلسه ی عصر امروز رئيس مجلـس و مھـدی
کروبی که بيش از سـه سـاعت بـه طـول انجاميـده اسـت .خبـر
ميرسد که مھدی کروبی نسبت به عملکرد ھيئت سـه نفـره ی
قوه ی قضائيه و صدا و سيما به شدت انتقـاد کـرده و خطـاب بـه
الرﯾجانی گفته است که اميدوارم شما ھمچـون برادرتـان دﯾنتـان
را به دنيـا نفروشـيد! ]ھاھاھـا[ ھمچنـين آقـای کروبـی در برابـر
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٤٣١

خواست رئيس مجلس مبنی بـر اﯾنکـه مـدتی سـکوت کنيـد تـا
شراﯾط به حالت عادی برگردد ،پاسخ داده اسـت» :مـن سـکوت
کنم تا ﯾک عده ای که عمری را به دشمنی با امام ]کذا[ سپری
کــرده انــد ،زمــام امــور را بــه دســت بگيرنــد و ھــر جنــاﯾتی کــه
ميخواھنــد انجــام دھنــد .مــن مــردن را بــه ســکوت در برابــر اﯾنھــا
٤٥٤
ترجيح ميدھم«.
البته من نميدانم اﯾن مھدی کروبی ِ آخوند تاکتيکی اﯾـن
را ميگوﯾد ،ﯾا واقعا باور دارد که دوران امـامش مدﯾنـه ی فاضـآلب
]ببخشيد مدﯾنه ی فاضله[ بوده است؟! آﯾنده نقش اﯾن بابا را در
اﯾن جنبش نشان خواھد داد .فعال که دارد خوب ميتازد.
در روزھـــای اول اﯾـــن جنـــبش پـــس از  ٢٢خـــرداد ١٣٨٨
نوشتم که چھار صندوق رای را که نشمرده ،اﯾنطـرف و آن طـرف
پرتاب کرده بودند ،پيدا کرده اند و خالصه اﯾن داستان کلی سر و
صدا کرد .آن زمان اﯾن مسخره بازﯾھای رای و رای باطله و تقلـب
و راﯾھــای اتــو شــده و  ...از اﯾــن حرفھــا ...کلــی داغ بــود .حــاال
خبرنگاری را که قضيه ی چھارتا صندوق رای زھرماری را لـو داد،
دستگير کرده و به محاکمه کشيده اند.
»محمد رضا نسب عبداللھی ،روزنامه نگار مقيم شيراز و
عــضو انجمــن صــنفی روزنامــه نگــاران ســاعت  ١٠صــبح روز ٢٢
شــھرﯾور در دادســرای انقــالب شــيراز محاکمــه شــد .نــسب
عبداللھی  ...گفت:
»اســتانداری فــارس بــه دليــل انتــشار خبــر کــشف چھــار
صــندوق رای در وبالگــم ،بــه اتھــام »تــشوﯾش اذھــان عمــومی و
نشر اکاذﯾب« از من شکاﯾت کرده بود كه در پاﯾان اﯾـن محاکمـه
كه به قضاوت آقای موسـوی تبـار ،سرپرسـت دادسـرای انقـالب
شيراز برگزار شد ،تا پاﯾان رسيدگی بـه پرونـده و صـدور حکـم بـا
قرار کفالت پنجاه ميليون تومانی آزاد شدم«.
»وی اﯾن خبر را به ھمراه سه عكس در وبالگش منتـشر
كرده بود كه بعد از مـدتی از سـوی سـاﯾت بالگفـا اﯾـن پـست از
روی وبالگش حذف شد ٤٥٥«...چه کارھا؟! راستی ميدانيـد کـه
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بلگفــا و ﯾــاھو و خيلــی جاھــای دﯾگــر را ھــم جمھــوری اســالمی
خرﯾده است؟
بيست وپنجم شھرﯾور  ١۶ /١٣٨٨سـپتامبر ] ٢٠٠٩روز نـود
و چھارم[
دﯾگر اﯾن که »روزنامه ی حکومتی جوان وابسته به سپاه
پاسداران نوشت که در ﯾـک شـبنامه کـه در سـطح شـھر تھـران
توزﯾع شده ،از مردم دعوت شده كه بـا حـضور در راھپيمـاﯾی روز
قدس ،با سردادن شعار »مرگ بر روسيه« و »مرگ بر دﯾكتـاتور«
بار دﯾگر پاﯾه ھای دولت كودتا ]خاکبرسرھا خودشان نوشته اند[
را بـه لـرزه درآورنـد .در اﯾـن شـبنامه کـه بـا عنـوان »راه قـدس از
روسيه ميگذرد« انتشار ﯾافته ،گروھی موسوم بـه جنـبش سـبز
مردمی برخالف بيانات صرﯾح بنيانگذار انقـالب حـضرت امـام )ره(
كه فرمودند روز قدس روز ھشدار به ابرقدرتھا و تفاله ھـای آنـان
است ،تالش كرده اند نھاﯾت بھره برداری سياسـی از اﯾـن روز را
به نفع ﯾك جرﯾان سياسی به عمل آورده و مـسير مبـارزه ی روز
جھانی قدس را به ﯾك مساله ی سياسی زﯾـاده خواھانـه تغييـر
دھنـد .در ضــمن کميتــه ی تبليغــاتی/روانــی حاميــان ميرحــسين
موسوی فعاليت پيامکی/ساﯾبری خود را برای بھره برداری از روز
جھانی قدس شدت بخشيده اسـت .در اﯾـن شـعارھا و پيـامھـا
تاکيد شده است که اصل حضور در راھپيماﯾی  ٢٧شھرﯾور برای
حماﯾت از فلسطين نيست ٤٥٦«.وا؟!
بيـست و شـشم شـھرﯾور  ١٧ /١٣٨٨سـپتامبر ] ٢٠٠٩روز
نود و پنجم[
شــعار مــرگ بــر روســيه بــدجوری آخونــدھا و حاميــان
حکومتيشان را به »گوز گوز« انداخته است .محمد خاکی نھاد از
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اعــوان و انــصار پاســداران ،در ســاﯾت اﯾــن دم و دســتگاه نوشــته
است که» :اخيراً در حوادث پـس از انتخابـات رﯾاسـت جمھـوری،
شـعارھاﯾی عليـه روسـيه و چـين سـرداده شـد كـه اﯾـن امـر بـا
اسـتقبال زﯾـادی از سـوی رسـانه ھـای غربـی مواجـه گـشت و
بازتــاب گــسترده ای در آن رســانه ھــا داشــت ،بــه طــوری كــه
خبرگــزاری دولتــی رﯾانوســتی روســيه نيــز مبــادرت بــه انتــشار
مطالبی پيرامون اﯾن مسئله كرد .با توجـه بـه روابـط گـسترده ی
اﯾــران بــا دو كــشور روســيه و چــين و تعــارض منــافع كــشورھای
غربی با ھرسه كشور اﯾران ،روسيه و چين ،بـر آن شـدﯾم تـا در
اﯾن مقاله به بررسی منشاء اﯾن شعارھای ضد شرقی بپردازﯾم.
انگلستان ،فرانسه و آمرﯾكا فعاالنه سـعی در تـشدﯾد تحـرﯾمھـا
عليــه ج.ا .اﯾــران دارنــد ،امــا عملكــرد روســيه و چــين تــاكنون در
راستای كند و كـم اثـر كـردن تحـرﯾمھـا بـر ضـد كـشورمان بـوده
اســت؛ كــشورھای غربــی در خــصوص توليــد دانــش و فنــاوری
ھــسته ای كوچــك تــرﯾن كمكــی بــه اﯾــران نداشــته ،و حتــی
كشورھای دارای اﯾن دانش را ترغيـب بـه عـدم ارائـه ی فنـاوری
ھسته ای به اﯾران و در برخی موارد حتی تھدﯾد ھـم نمـوده انـد
]کرده اند[ اما روسيه به رغم فشار و درخواستھای مكرر غـرب
در زمينه ی فنـاوری ھـسته ای ھمچنـان بـا ج.ا .اﯾـران ھمكـاری
مینماﯾد .در واقع از زمانی كه آلمان قـرارداد منعقـده ی خـود بـا
اﯾران را  -برخالف اصل جاﯾگزﯾنی دولتھا  -به صورت ﯾـك طرفـه
رھا کرد ،روسيه تنھا كشوری است كه با وجود فشارھای غـرب
برای تحـرﯾم ھمكـاری ھـسته ای بـا ج.ا .اﯾـران ،بـه مـا سـوخت
ھسته ای تحوﯾل میدھـد و در تكميـل نيروگـاه بوشـھر فعاليـت
میكند.
»در شــراﯾط كنــونی كــه انگلــستان بــه عنــوان دشــمن
سنتی روسيه و چين ،رسانه ھای خـود ماننـد  BBCو العربيـه را
برای القای تقلب در انتخابات اﯾران فعال کرده و دﯾگر كـشورھای
غربی ھمچون فرانسه ،آمرﯾكا ،آلمان و  ...نيز تمام قدرت رسانه
ای خوﯾش را عليه ج.ا .اﯾران بسيج كرده اند ،روسـيه و چـين بـه
بيان واقعيت اخبار اﯾران ميپردازند؛ و اخبار و مطالب تحرﯾف شـده
ی غربی در مورد ج.ا .اﯾران را منتـشر نكـرده و در اﯾـن ھجمـه ی
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]چقدر من از کلمه که تکيه کالم خمينی ملعون بود ،بدم مياﯾـد[
رسانه ای برخالف جرﯾان غربی عمل میكنند.
»اتحادﯾه ی اروپا عليرغم اﯾنكه نتيجه ی انتخابات اﯾران را
قبــول مــیكنــد ،اعــالم ميكنــد بــه منتخــب ملــت اﯾــران تبرﯾــك
نمـیگـوئيم .امـا روسـيه و چـين بعـد از چنـد كـشور اسـالمی و
ھمــساﯾه ،از نخــستين كــشورھاﯾی بودنــد كــه بــا تبرﯾــك اﯾــن
انتخابات در مقابل جوسازیھای غرب عليه انتخابات اﯾران موضع
مـــستقلی در پـــيش گرفتنـــد .خالصـــه اﯾنكـــه روســـيه و چـــين
سياستمدارانه و در راستای حفظ منافع ملی خـود موفـق شـده
اند در صف دشمنان مشترك خود و ج.ا .اﯾران خدشه وارد كنند و
سياستھای تھاجمی و متحدانه ی انگليس ،فرانسه و آمرﯾكـا را
دچــار چــالش نماﯾنــد؛ بطورﯾكــه مقامــات غربــی بارھــا نارضــاﯾتی
شـدﯾد خـود از اﯾـن دو كـشور را بـه روسـيه اعـالم داشـته انـد؛
متاسفانه ھمان نگاھی كـه زمـانی مـیگفـت صـدام ،خالـد بـن
وليد است و باﯾد در جنگ خلـيج فـارس بـه كمـك صـدام حـسين
رفــت ،ھمــان نگــاھی كــه ھمــواره تغييــر موضــعھــای صــد و
ھــشتاددرجه ای داده اســت ،امــروز فرﯾــب تبليغــات غــرب بــرای
تخرﯾـب روابـط خـارجی كـشور را خـورده و عليـه روسـيه و چـين
شعار میدھد و در اﯾن ميان چيزی کـه قربـانی ميـشود »منـافع
ملی است«!
»از اﯾن روست كه انگلستان سعی دارد ھـر چـه بيـشتر
شعار مرگ بر روسيه و مـرگ بـر چـين را در شـبكه ھـای  BBCو
العربيه پوشش دھد .تأسف انگيزتر اﯾنكه اﯾن شـعارھا را از زبـان
كسانی منتشر میكنند كه زمانی مطالبی درست بـرخالف آن
میگفتند و به نبرد با آمرﯾكا اصرار داشتند .آنھا میگوﯾنـد دولـت
برای كنترل تظاھرات و مختل كردن پخـش فتنـه گرﯾھـای رسـانه
ھای انگليـسی و آمرﯾكـاﯾی از روسـيه كمـك گرفتـه اسـت .آنھـا
شــاﯾع كــرده انــد كــه ج.ا .اﯾــران بــرای مقابلــه بــا مــشكالت بــين
المللی اش به چين باج ميدھد و كاالھای بـی كيفيـت چينـی را
بــدون حــساب و كتــاب و گمــرگ و عــوارض وارد كــشور ميکن ـد؛
درحـالی كـه عامـل وفـور كاالھـای چينـی در بـازار شـبكه ھـای
مافيای واردات و به عالوه ارزان بودن اﯾـن كاالھاسـت كـه تماﯾـل
به خرﯾد آن را در بين خرﯾداران زﯾـاد كـرده و در نتيجـه تجـار را بـه
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تجارت كاالھای چينی در كشورھای خـود ترغيـب ميکنـد .جالـب
اﯾنجاســت كــه خــود دولتھــای غربــی و ضــد چــين ھــم از وفــور
كاالھای چينی در بازارھاشان نارضاﯾتی شدﯾدی دارند ،اما قـادر
به مقابله با ورود كاالی چينی نيـستند .لـذا باﯾـد پرسـيد کـه آﯾـا
غربيھا نيز به چين باج ميدھند؟ بـدﯾھی اسـت كـسانی كـه اﯾـن
مطالب را عليه ج.ا .اﯾران شـاﯾع ميكننـد ،از منظـر و دﯾـدگاه خـود
قضاوت میكنند؛ زﯾرا خودشان به دليل نداشتن حماﯾـت ذاتـی و
مردمـی بـه بيگانگـان پنـاه بـرده ،بـه رسـانه ھـای آنھـا متوسـل
میشوند و تصور میكنند نظام مقتدر ج.ا .اﯾران نيز چنين است؛
به قول معروف »كافر ھمه را به كيش خود پندارد!«
»ھرگونه تـنش در روابـط مـا بـا روسـيه و چـين ،بـه ضـرر
منافع ملی ھر سه كشور بـوده ،و فقـط مطلـوب غـرب و در رأس
آن انگلستان ميباشد ٤٥٧«.خيلی جالـب اسـت ،نـه؟! چـه روﯾـی
دارند اﯾن پسمانده ھای »کا.گ.ب «.مرحـوم ِ دولتھـای شـوروی
مرحومتر؟!
اﯾن ﯾکی جالبتر است» :بنـا بـه گـزارش دفتـر نماﯾنـدگی
جمھوری اسالمی در سازمان ملل ،در پاﯾان مھلـت مقـرر اعـالم
آمــادگی بــرای حــضور در ضــيافت شــام احمــدی نــژاد از  ٨ھــزار
دعوتنامه ی ارسال شده ،تنھا صـد و ھـشتاد و سـه نفـر تماﯾـل
خود را نـسبت بـه شـرکت در جلـسه ی شـامگاه جمعـه ی ٢۵
سپتامبر اعالم کرده اند .بر اساس اﯾن خبر سـتادی بـه رﯾاسـت
آل حبيب معاون دفتر نماﯾنـدگی جمھـوری اسـالمی در نيوﯾـورک
تشکيل شده ،تا نسبت به سفر پشتبانان جمھوری اسـالمی از
کانادا و حتی اروپـا ھمـاھنگی الزم بـه عمـل آﯾـد .در اﯾـن سـتاد
ھمچنين تصوﯾب شد مبلغ  ٨٠٠دالر به اﯾن افراد بابـت ھزﯾنـه ی
٤٥٨
رفت و آمد پرداخت شود«.
اﯾــن جــور کارھــا را اﯾــن آماتورھــا باﯾــد برونــد از ســازمان
مجاھدﯾن ﯾاد بگيرند...
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بيــست و ھفــتم شــھرﯾور مــاه  ١٨ /١٣٨٨ســپتامبر ٢٠٠٩
ميالدی
]روز نود و ششم و روز قدس[
امروز اﯾران غلغله بـود .شـيراز و اصـفھان و تھـران و دﯾگـر
شــھرھا ...خيليھــا از شھرســتانھا بــرای تظــاھرات آم ـده بودنــد.
شعارھا بيشتر در محـور »مـرگ بـر روسـيه ،مـرگ بـر دﯾکتـاتور«
ميگــشت .کلــی فــيلم ﯾوتــوب از اﯾــران ارســال شــده کــه دﯾــدنی
ھستند .گاز اشک آور و تھدﯾد و شعارھای بسيجيھا کـه »مـرگ
بر اسرائيل« و پاسخ مـردم کـه »مـرگ بـر روسـيه« و»روسـيه،
روسيه ،حيا کن ،کشورمو رھا کن!«
کروبی ھم در ميان مردم بود و خـاتمی کـه بـه او حملـه
کردند .ھنوز از تلفات خبری ندارم .ساعت بيست و سی دقيقـه
به وقت اﯾران است .از صبح ساعت ﯾازده به وقت اﯾران شلوغيھا
شروع شده است .مردم حتی ھليکوپترھای گشتی روی شـھر
را »ھو« کرده اند .در شيراز کلی پوستر شـاھزاده بـه در و دﯾـوار
چسبانده شـده اسـت» .سـی .ان .ان« ھـم تظـاھرات امـروز را
خوب پوشش داده است ،ولی »بی.بی.سی« مـزدور گفـت کـه
خبــری نبــود و خــودم از تلوﯾزﯾونــشان دﯾــدم کــه فقــط تظــاھرات
طرفدارھای حکومـت را نـشان ميـداد؛ ھمـان رﯾـش و پـشميھا و
ھمان چادر/چاقچورﯾھـای مچالـه ی احمـق نـادان چلوکبـاب خـور
را...
»ھمزمــان بــا راھپيمــاﯾی روز قــدس ،مخــالفين کودتــا در
تھـران و چنــد شـھر دﯾگــر بــه خيابانھـا آمــده انـد و بــا شــعارھای
»مرگ بر دﯾکتاتور« اعتراض خود را به حکومت اﯾـران اعـالم کـرده
اند .گزارشھای شاھدان عينی از تھران حـاکی اسـت کـه مـردم
در چند نقطه تجمع کرده و دست به تظاھرات زده اند.
»مخالفين در راه پيماﯾيھای خود به سوی ميـدان انقـالب
و دانشگاه تھران با مقابله ی نيروھای امنيتـی و نظـامی مواجـه
شده انـد و گزارشـھا حـاکی از شـليک گـاز اشـک آور بـه سـوی
مــردم اســت .خبرگــزاری روﯾتــرز از درگيــری نيروھــای امنيتــی بــا
راھپيماﯾی کنندگان ]راھپيماﯾان[ در تھران خبـر داده اسـت .اﯾـن
خبرگزاری به نقـل از شـاھدان عينـی گفتـه اسـت کـه در تھـران
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ميان نيروھای امنيتی و تظاھرکنندگان درگيـری رخ داده اسـت و
نيروھا سعی در متفرق کردن مردم داشـته انـد .اﯾـن خبرگـزاری
ھمچنين از شعارھای »مرگ بر دﯾکتاتور« و »نه غـزه ،نـه لبنـان،
جانم فدای اﯾران« خبر داده است.
»بنا بر گزارشھا اتوبوسھای شـرکت واحـد را در دورتـادور
ميدان انقالب پارک کرده انـد .خيابـان انقـالب از پـارک دانـشجو و
بلوار کشاورز مسدود شده و مانع حضور معترضين در نماز جمعه
شده اند .در مسيرھای راھپيماﯾی بلندگوھاﯾی قوی قـرار داده و
شعار پخش ميکنند ،اما در بسياری جاھا صدای مردم بر صـدای
بلنــدگوھای کودتــا غلبــه پيــدا کــرده اســت و شــعارھای مخــالف
حکومت در جمعيت شنيده ميشود .در حالی که ميدان انقالب و
دانشگاه تھران در محاصره ی کامل نيروھـای امنيتـی و طرفـدار
حکومت است ،محمود احمدی نژاد در دانشگاه تھران سخنرانی
خود را آغـاز کـرده اسـت .او بـار دﯾگـر انتخابـات اﯾـران را آزادتـرﯾن
انتخابات در جھان خوانـد .عـالوه بـر شـعار »مـرگ بـر دﯾکتـاتور«،
شعارھای دﯾگری که در تظاھرات امروز شنيده ميشود ،از جملـه
اﯾنھا:
درود بر منتظری
ننگ ما ،ننگ ما ،صدا و سيمای ما
تجاوز ،شکنجه ،دﯾگر اثر ندارد
رای ما گم شده ،اﯾران فلسطين شده
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران
توپ ،تانک ،بسيجی ،دﯾگر اثر ندارد
آن خس و خاشاک توﯾی ،دشمن اﯾن خاک توئی
زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد
دﯾکتاتور حيا کن ،سلطنتو رھا کن
ھنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز جمعه ميرفت،
مردم شعار ميدادند :دروغگو ،دروغگو ۶٣ ،درصدت کو؟؟؟
از دﯾگر شعارھای جدﯾد امروز ،اﯾن شعارھا ھستند:
چه اﯾران ،چه غزه ،کشتن مردم بسه
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اﯾران شده جناﯾت ،غزه بيا حماﯾت
دﯾکتاتور بيچاره ،بازی ادامه داره
»ميدان ھفت تير ﯾکی از مراکز تجمع مردم در تھران بوده
است .حضور مھـدی کروبـی در اﯾـن ميـدان موجـب حـضور انبـوه
مردم در آن جا شد .گزارشھا از حضور چند ده ھزار نفره ی مردم
در اﯾن ميدان خبر ميدھند که سـپس بـه سـمت ميـدان وليعـصر
حرکت کرده اند.
»بنــابر گزارشــھا جمعيــت اعتــراض کننــده ی زﯾــادی در
ميدان وليعصر تجمع کرده اند که شـاھدان عينـی ،تعـداد آنھـا را
دھھــا ھــزار نفــر اعــالم کــرده انــد .بــسيجيھا و نيروھــای لبــاس
شخصی در کنار نيروھای انتظامی و نظامی راه مردم بـه سـوی
ميــدان انقــالب و دانــشگاه تھــران را ســد کــرده انــد ...خبرگــزاری
فرانسه به نقل از شاھدان عينی گزارش کـرده اسـت کـه ميـان
پليس ضد شورش و تظاھرکنندگان طرفـدار ميرحـسين موسـوی
در خيابانھــای تھــران درگيــری روی داده اســت .ھمــين منــابع بــه
خبرگزاری فرانسه گفته اند که پليس ضـد شـورش دھھـا نفـر را
تــاکنون دســتگير کــرده و بــه شــدت تظاھرکننــدگان معتــرض را
سـرکوب ميکنـد .ﯾـک شـاھد دﯾگـر بـه خبرگـزاری فرانـسه گفتـه
است که تظاھرکنندگانی که جامه ھای سبز بر تن داشـتند ،در
ميــدان ھفــت تيــر تھــران از جملــه شــعار ميدادنــد» :ﯾاحــسين،
ميرحسين« و »نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران«
»اﯾــن خبرگــزاری ھمچنــين گــزارش داده اســت کــه ميــان
طرفـــداران ميرحـــسين موســـوی و محمـــود احمـــدی نـــژاد در
خيابانھای اطراف دانـشگاه تھـران نيـز درگيـری روی داده اسـت.
شاھدان عينی گفته اند کـه طرفـداران محمـود احمـدی نـژاد بـه
شدت طرفداران ميرحـسين موسـوی را در خيابـان وليعـصر مـورد
ضــرب و شــتم قـــرار ميدھنــد کـــه در نتيجــه ی آن شـــماری از
طرفــداران ميرحــسين موســوی زخمــی شــده انــد .درگيرﯾھــای
مشابھی نيز در دﯾگر نقاط تھران ميان طرفـداران دو نـامزد رقيـب
در دھمين انتخابات رﯾاست جمھوری روی داده است.
»بـــرغم ھـــشدارھا و تھدﯾـــدھای مقامـــات حکـــومتی و
نظامی کشور ،طرفداران دو نامزد معتـرض انتخابـات اخيـر تھـران
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برای طرح مطالبات خود در راھپيماﯾی روز قدس شـرکت کردنـد.
به غير از ميرحسين موسوی ،مھدی کروبی ،محمد خـاتمی... ،
علی اکبر رفسنجانی که ﯾکی از اھداف حمالت طرفداران رئيس
جمھــوری بــه شــمار ميــرود ،مــردم را بــه شــرکت گــسترده در
تظاھرات روز قدس دعوت کرده بودنـد .اعتراضـھای جـاری اﯾـران،
رژﯾم اسالمی را در بحران بيـسابقه ای طـی سـه دھـه ی اخيـر
فرو برده است.
»بــی .بــی .ســی «.گــزارش داد کــه در راھپيمــاﯾی روز
قدس در تھران ،ھزاران نفر از معترضان در حماﯾـت از ميرحـسين
موسوی و مھدی کروبی شعار داده اند .خبرگزاری روﯾترز به نقل
از شــاھدی عينــی گزارشــی از ضــرب و شــتم معترضــان توســط
نيروھای امنيتی داده است و به نقل از اﯾن شـاھد نوشـته کـه:
»بيش از  ١٠نفر توسط اﯾن نيروھا دستگير شده اند«.
»اﯾــن خبرگــزاری ھمچنــين از درگيــری ميــان »طرفــداران
محمود احمدی نژاد« و معترضان خبر داده و گزارشھاﯾی پراکنـده
از شليک گاز اشک آور در ميدان وليعصر و بلوار کشاورز در تھـران
منتـــشر شـــده اســـت .خبرگـــزاری فرانـــسه شـــمار طرفـــداران
ميرحــسين موســوی در اﯾــن راھپيمــاﯾی را »دھھــا ھــزار نفــر«
گزارش کرده و نوشته است که در ميـدان وليعـصر طرفـداران ھـر
دو سو حـضور داشـتند .بـه گـزارش اﯾـن منبـع خبـری ،طرفـداران
آقــای موســوی شــعار »مــرگ بــر دﯾکتــاتور« ســر داده بودنــد و
طرفداران محمود احمدی نژاد ھم کـه در ھمـين مکـان اقـدام بـه
برگزاری اجتماع کرده بودند ،مطابق شعارھای معمول روز قـدس
»مرگ بر آمرﯾکا« و »مرگ بر اسرائيل« ميگفتنـد .اﯾـن خبرگـزاری
نوشــته کــه طرفــداران دو طــرف بــا مــشت بــه ﯾکــدﯾگر حملــه ور
شدند ،اما از ﯾک شاھد عينی نقل کرده است که پليس در ابتدا
تالشی برای خاتمه دادن به درگيری انجام نداد .مـاموران پلـيس
در آستانه ی اﯾن راھپيماﯾی در شھر تھـران مـستقر شـدند .روز
گذشته سپاه پاسـداران در اعالميـه ای عليـه دادن »شـعارھای
انحرافی« و ھمراه داشـتن نمـاد سـبز ،بـه نـشانه ی حماﯾـت از
اعتراضات مردم ،در جرﯾان راھپيماﯾی روز قدس ھـشدار داد ،امـا
ھنوز گزارشی از نحوه ی حضور ماموران بـسيج وابـسته بـه اﯾـن
نھاد نظامی در خيابانھا مخابره نشده است.
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»رادﯾو فـردا گـزارش داد کـه حـضور پرشـمار معترضـان در
راھپيماﯾی روز قدس به رغـم ھـشدارھای داده شـده دربـاره ی
برگزاری تجمعات اعتراضی ،ھمزمـان بـا برگـزاری راھپيمـاﯾی روز
قدس ،از تھران و دﯾگر شھرھای اﯾران خبر میرسد کـه حاميـان
جنـبش ســبز و معترضـان بــه نتــاﯾج انتخابـات بــار دﯾگـر بــا حــضور
پرشمار در خيابانھا دست به تظاھرات زده اند.
»ﯾک شاھد عينـی کـه در حـوالی ميـدان وليعـصر تھـران
حضور داشت ،به رادﯾو فردا گفت که جمعيت عظيمـی کـه بـرای
تماﯾز از ساﯾر تظاھرکنندگان نمادھای سبز به ھمراه داشتند ،در
محدوده ی خيابان کرﯾمخان زند و ميدان وليعصر تجمع کرده اند و
تقرﯾباً اﯾن محدوده سبزپوش شـده اسـت .اﯾـن شـاھد عينـی از
حضور مھدی کروبی نامزد معترض انتخابات رﯾاست جمھـوری در
ميـان تجمـع کننـدگان در خيابـان کرﯾمخـان خبـر داد .اﯾـن شــاھد
عينی ھمچنين تأﯾيد کرد کـه گـروهھـای سـازمان ﯾافتـه امـا کـم
شماری از طرفداران دولت در اﯾن منطقه حضور دارند و معترضـان
در اﯾـــن تجمـــع شـــعارھاﯾی را فرﯾـــاد مـــیزننـــد کـــه عمـــدتاً در
راھپيماﯾیھـای مـسالمت آميـز اعتراضـی در مـاهھـای گذشـته
مورد استفاده بوده است.
»تجمـــع کننـــدگان ھمچنـــين پالکاردھـــاﯾی بـــا مـــضمون
محکوميت جرم و جناﯾت در سراسر جھان و شـعارھاﯾی از قبيـل
»نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای اﯾران« و »دولـت کودتـا ،اسـتعفا،
استعفا« در دست دارند .براساس گفته ھای اﯾن شاھد عينـی،
تجمــع کننــدگان ھمچنــين شــعارھاﯾی در حماﯾــت از دو نــامزد
معترض انتخابات و دو مرجع تقليد حامی معترضـان ... ،منتظـری
و  ...صانعی سر داده اند .اﯾن شاھد عينی بـه رادﯾـو فـردا گفـت
که در محدوده ی خيابان کرﯾمخان و ميدان ولـیعـصر ،نيروھـای
انتظامی حضور دارنـد ،امـا تنھـا نظـاره گـر اﯾـن تجمـع ھـستند و
برخوردی با تجمع کنندگان صورت نگرفته است.
»ﯾک شاھد عينی دﯾگر ھم تأکيد کرد که تجمع کننـدگان
با در دست داشتن پارچه ھا و بادکنکھای سبز ،شـعارھاﯾی در
حماﯾت از ميرحسين موسوی و جنبش سبز اﯾران سـر داده انـد.
اﯾن شاھد عينی تأﯾيد کرد که درگيریھای پراکنده ای در حوالی
ميدان ولیعصر بين معترضان و نيروھای بسيجی شرکت کننـده
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در راھپيماﯾی رخ داده است ،اما فضای ميدان ولی عـصر در کـل
فضای آرامی است .از مشھد ھم گـزارش مـیرسـد کـه فـضای
اطراف حرم امام رضا ،محل برگزاری تجمـع روز قـدس بـه شـدت
امنيتی است .ﯾک شاھد عينی در اﯾن مورد به رادﯾـو فـردا گفـت
که ميدان  ١۵خـرداد بـه طـرف حـرم تحـت محاصـره ی نيروھـای
ضدشورش بوده و افراد مسلح بر پشت بامھـای اﯾـن منطقـه ی
مرکزی شھر مشھد حضور داشته اند .اﯾن شـاھد عينـی شـمار
نيروھای ضد شـورش را بـا تظـاھر کننـدگان برابـر توصـيف کـرد و
گفــت کــه ھــرکس بــا نمــاد ســبز در راھپيمــاﯾی مــشھد حــضور
داشت ،توسط نيروھای امنيتی بازداشت میشد .گـزارشھـای
دﯾگری ھم از تجمعات مـشابه در شـاھد ]کـذا[ شـھرھای اﯾـران
درﯾافت شده است.
»در تھـــران ھـــم اکنـــون و بـــا قرائـــت بيانيـــه ی پاﯾـــانی
راھپيماﯾی روز قدس ،محمود احمدی نژاد سخنران اﯾـن مراسـم
در حــال ســخنرانی در محــل دانــشگاه تھــران اســت» .ســالم«
گــزارش داد کــه حاميــان دولــت بــا در دســت داشــتن چــاقو قــصد
تعرض به خاتمی را داشـتند کـه بـا دخالـت مـردم نتوانـستند بـه
اھداف شوم خود برسـند .گروھھـای فـشار و حاميـان دولـت بـه
رئيس جمھوری سابق کشورمان که برای راھپيمـاﯾی روز قـدس
به ميان مردم آمده بود ،حمله و تعرض کردند .به گزارش خبرنگار
ســالم ســيد محمــد خــاتمی کــه طبــق ســنوات گذشــته در
راھپيمــاﯾی روز قــدس شــرکت کــرد ،در بلــوار کــشاورز تقــاطع
فلسطين مـورد حملـه و تعـرض حاميـان دولـت قـرار گرفـت .اﯾـن
گزارش حاکی است که عمامـه ی سـيد محمـد خـاتمی در پـی
اﯾن حمله از سرش افتـاد .مـردم نيـز در حماﯾـت از رئـيس دولـت
اصالحات شعارھاﯾی سر دادنـد ٤٥٩«...طفلـک مـردم چـه بازﯾھـا
باﯾد بکنند ،تا اعتراضشان را نشان دھند؟!
»خبرگــزاری اﯾرنــا ھــم کــه از حــضور پرشــور سبزپوشــان
شــوکه شــده اســت ،طبــق روال ھميــشگی خــود شــروع بــه
دروغپردازی عليه موسوی و کروبی و حاميـان آنھـا کـرده اسـت.
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٤٤٢

ھمچنــين خبرگــزاری فــارس ھــم کــه نخواســت در دروغبــافی از
رقيب خود عقب بماند ،دروغھای اﯾرنا را کپی کرد .اﯾرنـا در اخبـار
سراسر کذب خود مدعی شد که سبز پوشان به روزه خواری در
راھپيماﯾی و سنگ اندازی به نيروھـای امنيتـی دسـت زده انـد.
اﯾرنا تعداد سبزپوشان را  ٨٠٠نفر عنـوان کـرده کـه درج اﯾـن خبـر
جز توھين به شعور ملت ،تفسير دﯾگری ندارد .خبرگزاری فـارس
نيز در لجن پراکنيھای خود موسوی ،کروبـی و خـاتمی را منـافق
خوانده و حاميان اصالحات را روزه خوار ناميده است .حـال اﯾنکـه
دروغھای اﯾن دو دروغپرداز بزرگ خرﯾدار ندارد و مـردم اﯾـران ھـم
در شعارھای امروز خود ثابت کردند که برای رسانه ھای دروغگو
ارزشی قاﯾل نيستند ٤٦٠«.باز ھم بدون شرح!
بيست و ھـشتم شـھرﯾور  ١٩ /١٣٨٨سـپتامبر ] ٢٠٠٩روز
نود و ھفتم[
راستی خوانـده اﯾـد کـه تازگيھـا اطالعيـه ھـاﯾی منتـشر
ميشود ،با اﯾن مضمون که» :اﯾنجا اﯾران است و شما فرﯾاد مـا را
]از زﯾر رگبار گاز اشک آور و مسلسل و دسـتبند و کھرﯾـزک و[...
از اﯾران ميشنوﯾد؟«
»اﯾنجا اﯾران است .من ﯾك اﯾرانـی ھـستم .مـردم كـشور
من حيرت انگيزند .حكومت اسـالمی ،نـسل مـرا تحقيـر شـده و
بدون اعتماد به نفس و تھی از خودباوری تربيـت كـرده بـود .مـن
اعتـراف ميكـنم كـه طـی سـه مـاه گذشـته بارھـا و بارھـا دچـار
ھيجان غيرقابل وصفی شـدم ،حيرتـزده شـدم .مـن نميدانـستم
كه اﯾنقدر مردم من با ارزشند ،شگفت انگيزند ،وقتی شعارھای
دادخواھانـــه ســـر ميدھنـــد ،وقتـــی از جانـــشان بـــرای آزادی و
شرفشان ميگذرند .من ميتوانم تمام صحنه ھائی را كه داسـتان
وار در صـفحات تـارﯾخ خوانـده ام ،در وجـود اﯾـن قھرمانـان ببيـنم
...امروز من بدون اغراق جوانمردان تارﯾخ كشورم را ميبيـنم ،مـن
ميتوانم از نزدﯾك حسشان كنم .تمـام كـسانی كـه آنقـدر غيـرت
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٤٤٣

]چه واژه ی زشـتی[ دارنـد كـه شـاﯾد بـه تكـه نـان خـشكی بـا
آزادی راضی باشند ،ولی نه رفاھی در اسارت و حقارت .گاھی
آنقدر به اﯾن جمعيت ميليونی عشق ميورزم كه از شدت ھيجان
راه تنفــسم بــرای چنــد لحظــه مــسدود ميــشود ،بغــض شــادی
وافتخار به اﯾرانی بودنم ،ولی حاال جای تأسف اسـت بـرای اﯾـن
دﯾكتاتور كه تمام رشته ھـاﯾش در اﯾـن سـی سـال در سـه مـاه
پنبه شد .من به ارزش اﯾرانـی بـودنم پـی بـرده ام .ھمـه چيـز از
كليشه خارج شده و واقعيت را لمس كردم ،به كم تن نميـدھم.
من تمام آزادی را ميخواھم .اﯾن احـساس ﯾـک اﯾرانـی اسـت ﯾـا
٤٦١
شاﯾد احساس من«...
ميگوﯾند »حرفھای قدﯾميھا را باﯾد با آب طال نوشت «.کـه
ميگفتنـد» :خــود کـرده را تــدبير نيـست« حــاال حکاﯾـت جمھــوری
اســالمی اســت .آن روزی کــه زرت و زرت تــوی تقــوﯾم مراســم و
بزرگداشت و راھپيماﯾی اضافه ميکردﯾد ،فکر اﯾنجـاﯾش رو نکـرده
بودﯾد ،نه؟! شاﯾد ما ھم اون موقع فکرش رو نکرده بودﯾم ،ولـی
داســتان اﯾــن اســت کــه مــا االن چيــزی دارﯾــم بــه اســم ھــوش
جمعی؛ چيزی کـه شـما و آن بـسيجيھای ذوب شـده ازش بـی
بھره اﯾد .روز سبز )قدس سابق( فقط ﯾک نمونه بود ،بـا  ١٣آبـان
چه ميکنيد؟ با  ٢٢بھمن چه ميکنيـد؟ ھمـه ی اﯾـن مناسـبتھا را
براﯾتان رنـگ سـبز بھـش ميـزنيم .حـاال ھـی بروﯾـد از علـی آبـاد
اتوبوس اتوبوس آدم مفتخور بياورﯾد ،چه فاﯾده؟! تازه به اﯾنھا باﯾد
مناسبتھای مذھبی و ملّی مثل تاسوعا و عاشورا ،نماز جمعه و
عيد فطر و  ...چھارشـنبه سـوری و سـيزده بـه در را ھـم اضـافه
ميکنــيم .ميبينــی آقــای دﯾکتــاتور؟ ميبينــی؟ کــارت ســختتر از آن
چيزی است که تصورش را بکنی .خيلی سختتر .ھفته ی پـيش
که دوستم از اﯾران بھم گفـت کـه خبـری نيـست ،نااميـد شـدم.
امروز فھميدم که بعد از  ٣ماه ،جنبش نه تنھا زنده اسـت ،بلکـه
٤٦٢
سرحال ھم ھست ،نترس ھم ھست .زنده باد«.
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٤٤٤

اﯾن گفتگـو ميخواھـد عمـق نگرانيھـای مالﯾـان شـيعه ،از
وضــعيت فعلــی حکومــت اســالمی در اﯾــران و خــشک شــدن
سرچـــشمه ی حماﯾتھـــای مـــالی و لجـــستيکی از ترورﯾـــسم
اسالمی را نشان دھد» :عالمه امين در حوزه ی علميه ی نجف
به اجتھاد رسيده و پس از شھادت آﯾت ﷲ سيد محمد باقر صدر
و تھدﯾد دولت صدام به اﯾـران رفتـه و مـدت کوتـاھی در حـوزه ی
علميه ی قم تدرﯾس کـرده و سـپس بـه لبنـان بازگـشته اسـت.
شيعيان صور و جبل عامل او را فقيھی متفاوت از تفکر سياسی
و اﯾدئولوژی »حزب ﷲ« ميـشناسند؛ اگرچـه برخـی از روحـانيون
حزب ﷲ از جملـه شـھيد سـيد عبـاس موسـوی رھبـر پيـشين
مقاومت ،روزگاری از شاگردان او بوده اند .نگاه انتقادی اﯾن فقيه
لبنــانی بــه جاﯾگــاه فقھــی و سياســی والﯾــت فقيــه در مقــاالت
مختلفی منتشر شده است .گفتگو با عالمـه ،در آسـتانه ی روز
قدس و پس از نامه ی آﯾت ﷲ منتظری خطاب به »علمـای بـالد
اسالمی« بسيار مغتنم بـود ،زﯾـرا او ﯾکـی از مخاطبـان نامـه ای
اسـت کــه از عالمــان دﯾــن ميخواھــد »در امــور مھمــه اى كــه بــه
حيثيت و آبروى دين و مذھب و تأمين حقـوق اقـشار عظيمـى از
مـردم و نيـز دينـدارى و حفـظ اعتقـادات مـذھبى جوانـان مربـوط
است ،سكوت نکنند ،به نحوى كه بين مـردم چنـين تلقـى شـود
كه خداى ناكرده مراجع و روحانيت موافق و مويدند«.
»آﯾت ﷲ سيد علی امين ميگوﯾد» :مـشکل از آنجـا آغـاز
شد که حکومت اﯾران چنان درباره ی والﯾت فقيه سخن گفت که
انگار حکمی آسمانی و غيرقابل تردﯾد اسـت؛ در حـالی کـه اﯾـن
نظرﯾه ﯾکی از آرای موجود است که البته موافق چنـدانی نـدارد،
تا آنجا که عالمه محمد جواد مغنيه در نجـف ميگفـت کـسی کـه
قائل به والﯾت فقيه به اﯾن شکل باشد ،ﯾا جاھل است و ﯾا قصد
بدعت در دﯾن را دارد...«.
»فقيــه لبنــانی معتقــد اســت کــه »از اول ھــم نظرﯾــه ی
والﯾت فقيه اﯾن نبود که والﯾت شخصی در ميـان باشـد و سـخن
درباره ی نيابت از معصوم بـود و حـوادث اخيـر در اﯾـران نتيجـه ی
ﯾــک انحــراف و رفتــار غيرعادالنــه ی حکــومتی اســت کــه خــود را
الھی خوانده و باب ھر انتقادی را به روی خود بسته است…«.

٤٤٥

»او ميگوﯾد» :گمـان نميکـنم کـه مـشکالت کنـونی اﯾـران
حل شود ،زﯾرا حکومت تصميم گرفته است مردم را سرکوب کند
و نميداند که سرکوب مردم ،مـشکل را حـل نخواھـد کـرد ،بلکـه
شکاف ميان آنھا و مردم را عميقتر خواھد کرد«.
»عالمه تعجب ميکند که »چـرا جمھـوری اسـالمی تمـام
تالش سالھای پس از پيروزی انقالب برای نشان دادن چھـره ای
مقتدر از خود به دنيا را پس از انتخابات اخير بر باد داده اسـت؟«
و گالﯾه ميکند که »مـا لبنانيھـا ھـم از گـسترده شـدن دامنـه ی
اختيارات ولی فقيه اﯾران به لبنان و ساﯾر کشورھا بسيار آسـيب
دﯾده اﯾم ،اما حزب ﷲ ھيچ انتقادی را بـه دخالـت ولـی فقيـه در
امور داخلی لبنان نپذﯾرفت و نتيجه ی دخالتھای او بدون آگـاھی
اش از مصالح مردم لبنان ،باعث شـد عـزت شـيعه در لبنـان کـه
ميراث امام موسی صـدر بـود ،ضـربه بخـورد و شـيعيان تـابعی از
خارج معرفی شوند «.با اﯾنھمه عالمه امين ،فـصل جدﯾـد حيـات
سياسی در اﯾران را چنين تعرﯾف ميکنـد» :حـوادث اخيـر ،والﯾـت
فقيـه را از آسـمان بـه زمـين کـشاند و مـردم اﯾـران ھـم بـه دنيـا
نشان دادند که رھبری را غيرقابل انتقاد نميدانند و با بلند کـردن
صدای اعتراضشان گفتند که اﯾن نوع حکومـت ربطـی بـه شـيعه
٤٦٣
ندارد«...
دﯾگر اﯾن که »حکومت اسالمی ]ماه[ رمضان را...بـا قتـل
و جناﯾــت و محاکمــه و اعترافگيــری و انکــار تجــاوز بــه دختــران و
پــسران مــردم در بازداشــتگاھھا ،تــوھين بــه روحــانيون ارشــد و
اعلم ،ادامه ی دروغگـوئی بـه مـردم و چـشم دوخـتن در چـشم
مردم و انکار واقعياتی که از روز روشن تر است ،ھمچنـين ادامـه
ی انتصابات حکومتی و تحميل مقامات )از جمله رئـيس قـوه ی
قضائيه( به مردم شروع کرد؛ گناھانی که ھر ﯾک از آنھا نـه تنھـا
برای باطل شدن روزه و عبادت حاکميت مدعی اسالم پنـاھی و
شرﯾعت پناھی کافی اسـت ،بلکـه بـرای خاتمـه ی مـشروعيت
ﯾک نظام نيز کافی است.
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٤٤٦

»فطرﯾه را مردم ﯾک روز جلوتر بـه حکومـت دادنـد .ﯾعنـی
روز قدس صدھا ھزار نفر در تھران ،شيراز ،اھـواز ،تبرﯾـز ،رشـت،
اصفھان و ...رﯾختنـد بـه خيابـان و عليـه دولـت کودتـا و حاکميـت
کودتائی فرﯾاد کشيدند .در تھران اﯾن جمعيت تا ﯾک ميليـون نفـر
تخمــين زده شــده اســت .حتــی در شــھر قــم نيــز مــردم عليــه
قدسيھای حکومتی شعار دادنـد .مـردم بيانيـه ی کودتـائی اداره
ی سياسی سپاه پاسداران را که معموال حـسين شـرﯾعتمداری
و ھم درجه ی او »سردار زاھد« مينوﯾسند ،کاغذ پـاره ای بـيش
تلقی نکردند و عليرغم ھمه ی تھدﯾدھای مندرج در آن با لبـاس
و پارچه ،کاله و روسری و دستبند سبز به خيابانھا آمدند و عليه
کودتا شعار دادند .شعارھا فراتر از »رای ما کو؟« و حتی فراتـر از
»دولت کودتا استعفا ،استعفا« رفت و اﯾـن طبيعـت خيـره سـری
حاکميتھــا در برابــر خواســت ﯾــک ملــت اســت .ســپاه و نيــروی
انتظامی و آن بسيج چنـد ميليـونی کـه مـدعی آن ھـستند و در
تھران به زحمت به سی/چھـل ھـزار نفـر ميرسـد ،بـه دو بخـش
تقــسيم شــدند و مامورﯾــت ﯾافتنــد؛ بخــشی در داخــل دانــشگاه
تھران ،شدند نمازگزار و بخشی در اطراف دانشگاه تھران شدند
محافظ اﯾن نمازگزاران!
»وقتــی ســيل جمعيــت از طــرف ميــدان آزادی و ميــدان
فاطمی سدھای انتظـامی را پـشت سـر گذاشـت و بـه سـمت
دانشگاه تھران نزدﯾک شـد ،ﯾگانـه مـامورﯾتی کـه بـا بيـسيم بـه
فرماندھان انتظامی و بسيج ابالغ شـد ،حفاظـت از نمـاز جمعـه
ی داخل دانشگاه و جلوگيری از رﯾختن مردم به دانشگاه و بـردن
»آش با جاش« بود .در فيلمھای تلوﯾزﯾونی ،به چھره ی متوحش
و در حــال اﯾــراد ســخنان پراکنــده و شــيرازه از ھــم گــسيخته ی
احمــدی نــژاد نگــاھی بياندازﯾــد .و ســپس ســخنان ســيد احمــد
خاتمی را بدقت گوش کنيد! او که قرار بـود در نمـاز دﯾـروز زنجيـر
پــاره کنــد و عليــه موســوی و کروبــی و ھاشــمی رفــسنجانی
شمشير را از رو ببندد ،به ﯾکباره حامی تظاھرات مسالمت آميـز
مردم شد!
»ميگوﯾند ،با پيش بينی سرازﯾر شدن مـردم بـه خيابانھـا
به او گفته بودند دو متن را برای سخنرانی آمـاده داشـته باشـد.
اگر مردم خانه نشين شـدند ،آن خطبـه ای را بخوانـد کـه احمـد

٤٤٧

جنتی گفته بود بخوان و اگـر ھـوا پـس بـود و مـردم در خيابانھـا،
خطبه ای را بخواند که حضرت آقـا گفتـه بـود »شـما حـساب بـه
خيابان آمدن مخالفان را ھم بکنيد و مطالبی ھـم مناسـب آن در
نظر بگيرﯾد!« بدﯾن ترتيب نماز دﯾروز در محاصره ی سيل مردمـی
که عليه دولت و کودتا شعار ميدادند ،برگـزار شـد؛ بـوﯾژه ھنگـام
سخنرانی احمدی نژاد که فرﯾادھـای »دروغگـو ،حيـا کـن!« او را
متوحش کرده بود .راھپيمائی دﯾروز در اﯾران نـشان داد کـه دﯾگـر
مردم را نه ميتوان از کھرﯾزک و کشتار و تجاوز ترساند و به خانـه
بازگرداند و نه با دستگيری چھره ھای سياسی با اﯾن تـصور کـه
»اگــر ســران را بگيــرﯾم ،مــردم بــی ســر شــده و خانــه نــشين
ميــشوند« مــردم خانــه نــشين ميــشوند .دادگــاه و بازداشــت و
اعتــراف و دســتگيری اعــضای خــانواده ی زنــدانيان سياســی و
تھدﯾدھای فرماندھان نظـامی و  ...نيـز بـی اثـر اسـت .کـارد بـه
٤٦٤
استخوان مردم رسيده است«...
جالب است و جالب تر ھم خواھد شد .اﯾن ھنوز از نتاﯾج
سحر است ،باش تا صبح دولتت بدمد!
و اما »ما از ساعت  ١١صبح به تظاھرات رفتـيم .سـاعت
 ١١حوالی ميدان انقالب بـودﯾم کـه جمعيـت زﯾـادی جمـع شـده
بودند و ھمه نـشانھای سـبز مثـل دسـتبند ،گردنبنـد ،پارچـه ی
سبز و غيره داشتند .ھيچکس با ملت کار نداشت و جرات حمله
نميکردنـد .حـدود سـاعت  ١٢تـا  ١بعـد از ظھـر حـدود  ١٠٠نفـر
بسيجی که پرچم لبنان و فلسطين و روز قـدس را داشـتند ،بـه
مردم نزدﯾک شدند .قصد داشتند داخل مردم شوند و بعد فـيلم
و عکس بگيرند و بگوﯾند مردم طرفـدار شـعارھای دولتـی بودنـد.
بالفاصله مردم متوجه ی اﯾـن نقـشه شـده و از آنھـا حـدود ١٠٠
متر فاصله گرفتند و نشانھای سبزشان را باال بردند و به ھمدﯾگر
فوری خبر دادنـد کـه مواظـب اﯾـن قـضيه باشـيد .سـپس شـروع
کردند به ھو کردن آن  ١٠٠نفر و آنھا ھم دﯾگر نزدﯾک نشدند.
»حدود ساعت ﯾک بعـد از ظھـر جمعيـت کـم کـم حرکـت
کرد به سمت ميـدان آزادی و مـاھم بـه ھمـراه جمعيـت حرکـت
کـردﯾم .ﯾـک صـف طوﯾـل جمعيـت کـه از ميـدان انقـالب تـا آزادی
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کشيده شده بود به سـمت ميـدان آزادی حرکـت کردنـد .پلـيس
راھنماﯾی برای آنکه راھھا بند نيآﯾد و مردم را از اطراف دانـشگاه
دور کند ،ھمکاری ميکرد و با نرده ھای متحرک راه را برای مـردم
باز ميکرد و ماشـينھا را طـوری حرکـت ميـداد کـه باعـث خـشم
مـردم نـشود .در داخـل سـاختمان مرکـزی پلـيس راه در خيابـان
آزادی تعــداد زﯾــادی پلــيس وﯾــژه ی ســياه پــوش مــسلح بــه
کالشينکوف کمين کرده بودند .مردم از جلو آنھا رد شـدند و آنھـا
ھم عکس العملی نداشتند.
»جلوتر داخل خيابان  ٥٠نفر ھم نيروھـای وﯾـژه ی سـياه
پوش بودند .آنجا ھم ھيچ اتفاقی نيافتاد .از مقابل پاﯾگـاه مقـداد
)ھمان پاﯾگاھی که به ملت تيراندازی کرده بود( ھم رد شـدﯾم و
در اﯾنجا مردم عالوه بر شعارھای ھمگانی دﯾروز مثـل »مـرگ بـر
دﯾکتاتور«» ،مجتبی بميری ،رھبری را نبينـی« و ...اﯾـن شـعار را
سر دادند» :بسيجی واقعی /ھمت بود و باکری«
»در اﯾن زمان مردم در ﯾک صف طوالنی که بين انقـالب و
آزادی کشيده شده بود ،در حرکت بودند .تعداد جمعيـت بـه نظـر
من بين  ١٠٠ھزار تا  ٢٠٠ھزار نفـر بـود .سـاعت  ٢و نـيم بعـد از
ظھر به آزادی رسيدﯾم .جمعيت شروع کـرد بـه چرخيـدن دور تـا
دور ميدان آزادی کـه] ...در عکـسھاﯾی مـشخص اسـت[ و جلـو
جمعيت ھم ﯾک توپ پارچه سبز رنگ باز کرده بودند و مردم روی
سرشان گرفته بودند که...
»ساعت  ٣و  ١٠دقيقه از شمار جمعيت کـم شـد؛ چـون
خيليھـــا روزه بودنـــد و ميخواســـتند برگردنـــد خانـــه .متاســـفانه
نيروھای نظامی از اﯾن فرصت استفاده کرده و حمله به مردمـی
را که از شـمار آنھـا کاسـته شـده بـود و در راه بازگـشت بودنـد،
شروع کرد .شعار »اشک خدا ھم در آمد« بعد از اﯾن حمالت کـه
با پرتاب گاز اشک آور ھمراه بود ،داده شد.
»تعـداد زﯾـادی از مـردم بطـرف شـمال ميـدان )بـه جھـت
آرﯾاشھر( حرکت کردند .در ضلع شمالی ميدان به طرف آرﯾاشـھر
نيروھا از ھمه طرف حمله کردند و گـاز اشـک آور شـليک شـد و
صدای گلوله ھم آمد .تعدادی از مردم را ھمين نيروھـا زﯾـر پـل
اتوبان دستگير کردند .وقتی مردم به داخل کوچه ھا ميدوﯾدنـد و
پناه ميگرفتند ،باور کنيد ساکنين محل از آنھا مثل قھرمانان جنگ

٤٤٩

استقبال ميکردند و ھر کمکی کـه ميتوانـستند ،ميکردنـد .حتـی
شربت آبليمو و ساندوﯾچ به مردم ميدادنـد و ميگفتنـد در شـراﯾط
جنگی اگر روزه را بشکنيد ،گناه از شما نيست ،گناه از آنھاست
که به شما حمله کرده اند...
»در ھمــين محــالت مــردم آتــشھای کــوچکی جلــو خانــه
ھاشان درست کرده بودند و منتظر ما بودند که اگر گاز اشک آور
خورده اﯾم ،با آتش مداوامان بکنند .من از اﯾن ھمـه ھمبـستگی
مردم با ھم مبھوتم .ھرکس ھـر چيـزی داشـت ،واقعـا در طبـق
اخــالص آورده بــود .کمکھــای اوليــه و بــاز کــردن در خانــه ھــا و
...وقتی به خانه آمدﯾم ،دﯾدﯾم که اﯾميـل ﯾـاھو و اﯾميـل گوگـل و
٤٦٥
ﯾاھو مسنجر فيلتر شده است«.
درست مثل فيلمھای تارﯾخی اسـت اﯾـن ھمـه ھمـدلی
اﯾن بچه ھا و اﯾن بزرگھـا و اﯾنھـا ھمـه شـان ...ميبوسـمتان ﯾـک
دنيا!
»فرانــک والتــر اشــتاﯾن مــاﯾر ،وزﯾــر امــور خارجــه ی ]اﯾــن
روزھای[ آلمان ،به خاطر سخنان ﯾھودی سـتيزانه و انکـار دوبـاره
ی ھولوکاست ،به شدت از محمود احمـدی نـژاد انتقـاد کـرد .در
اﯾن حمله ی کم سابقه ،وزﯾر امور خارجه ی آلمان در روز جمعـه
 ١٨سپتامبر در برلين گفت که احمدی نـژاد »بـا بيـان مھمـالت و
٤٦٦
اراجيف غيرقابل تحمل ،ننگ کشور خود است«.
بيست و نھم شھرﯾور  ٢٠ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نـود و
ھشتم[
ﯾک دختر  ١٧ساله ی فلسطينی جاﯾی نوشته است که
نميداند چرا رئيس جمھـوری کـه ميخواھـد »اسـرائيل« را از روی
زمين محو کند ،مردم خودش را ميکشد؟! سـوال جـالبی اسـت،
نه؟!
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»...جواد کرماوی ،جوان  ٢١سـاله ی فلـسطينی سـاکن
کمپھای اردن ،تا بحال نام روز قدس را نـشينده و بـا تعجـب در
خصوص راھپيماﯾی اﯾرانيان برای فلسطين مـیگوﯾـد» :چـرا ﯾـک
دولت عجم باﯾد برای دولتی عربی دل بسوزاند؟« جمال جوانـک
فلسطينی دﯾگری که در منطقه ی صبرا و شتيال در لبنان ساکن
است ،اگر چه اﯾن روز را میشناسد ،اما بر اﯾـن بـاور اسـت کـه
دولت اﯾران تنھـا حمـاﯾتش از دولـت فلـسطين ،نظـامی اسـت و
ھرگز در خصوص آموزش ،فقر و بھداشـت در کمـپھـا و منـاطق
درگيری کاری نکرده و اﯾن نشان میدھد که دولت اﯾـران حـسن
نيــت نداشــته اســت .وی مــیگوﯾــد» :مــا بيــشترﯾن کمــک را از
سعودیھا درﯾافت میکنيم و بچهھای فلسطينی ،سـعودیھـا
را بھترﯾن دوست مردم فلسطين میدانند؛ نه اﯾرانيان را!«
»ســحر صــالح زن  ۵٠ســاله ی فلــسطينی کــه اﯾن ـک بــا
گروهھای حامی صـلح در کـشور امـارات ھمکـاری مـیکنـد ،روز
قدس را از سالھای اوليه ی انقالب اﯾران به ﯾاد دارد و اﯾن را که
مردم اﯾران در اﯾن روز راھپيماﯾی میکنند ،حرکتـی جالـب توجـه
میداند و میگوﯾد» :اگر مـردم فلـسطين زمـين ندارنـد ،مـردم
اﯾران آزادی ندارند .شاﯾد باﯾد مردم فلـسطين بـرای آزادی مـردم
اﯾران تظاھرات کنند!« رﯾم دختر  ١٧ساله ی فلـسطينی سـاکن
اردن نيز روز قدس را نمیشناسد؛ اما در اخبار ماه ژوئن گذشته
در مورد اﯾران بسيار شنيده است .او متعجب است کـه مردمـی
در ســرزمين خــود و بــه دســت رھبــران خــود کــشته شــده انــد و
ميگوﯾد» :ما در فلسطين توسط اسراﯾيلیھا کشته مـیشـوﯾم؛
اما نمیدانـم چـرا دولتـی کـه رئـيس جمھـوری اش مـیخواھـد
اسراﯾيل را از روی زمين بردارد ،مردم خود را میکشد؟«
»رﯾم احمدی نژاد را قھرمـان مـیدانـسته و بـه او صـفت
»مردترﯾن مرد« را میداده؛ اما بعد از انتخابات ماه ژوئـن نظـرش
تغيير کرده است و ميگوﯾد» :نمیتوانم بفھمم کـسی بـه خـاطر
اﯾـن کـه بخـشی از مـردمش او را قبـول ندارنـد ،آدم بکـشد و در
ھمان حال از فلسطين و حقوق ما دفاع کند!«
»ابوالفضل پـسر  ٢٣سـاله ی تھرانـی روز قـدس را نمـاد
مبارزه با ظلم میدانـد و معتقـد اسـت فرقـی نمـیکنـد ظلـم از

٤٥١

کجاست؛ باﯾد رﯾشه اش را قطع کرد .مرﯾم  ١٨ساله اما ھر نـوع
دخالت در امور کشورھای دﯾگر را واھی میداند و میگوﯾد:
»تــا وقتــی کــه در زنــدانھــای اﯾــران بــه دختــران تجــاوز
میشود و اﯾن ھمـه جـوان بـه خـاطر تقلـب در انتخابـات کـشته
٤٦٧
میشوند ،حماﯾت از مردم فلسطين دروغی بزرگ است«...
سی ام شھرﯾورماه ٢٢/سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صدم[
صـــد روز از  ٢٢خـــرداد  ١٣٨٨و آن »تقلـــب« انتخابـــاتی
کمدی گذشت؛ تقلبی کـه بـا اﯾـن کـه پيـشينه ای سـی سـاله
داشت ،اما اﯾن بار چونـان »تـف سـرباالﯾی« بـه چھـره ی کليـت
نظام بازگشت و چه خوب ...در تصور ھيچکس نميگنجيد که اﯾـن
»کودتا« چنين زﯾر و روی ھمه چيز ِ سی سال »وحشت بـزرگ«
را در ھم برﯾزد ،ولی رﯾخت.
در آغــاز فقــط کلمــه بــود ،کلمــه ی کودتــا ...ھمراھــان
حکومت اسالمی در بخش مغلـوب آن ميخواسـتند و ميخواھنـد،
ھــم ســھم بيــشتری بــه دســت آورن ـد و ھــم کليــت نظــام را از
سرنگونی محتومش نجات بخشند.
برنامه رﯾخته بودند دوران »وحشت بزرگ« امام راحلشان
را »اتـــوپيزه« کننـــد و آن را ھمچـــون دوران صـــدر اسالمـــشان و
حکومت عدل علی و اسالم ناب محمـدی پيامبرشـان ،خـالی از
ھرگونه جناﯾت و وحشتی بنماﯾانند ،و اﯾنگونـه بـه قـدرت دسـت
ﯾابند و درست ھمانند ھشت سال حکومت سيد ممـد خـاتمی،
تمــام خواســتھای شــھروندان اﯾرانــی را بــه بــازی بگيرنــد؛ امــا
فراموش ميکردنـد ] و ميکننـد[ کـه شـاھدان آن دوران »وحـشت
خيلی بـزرگ« ]دوران خمينـی[ ھنـوز زنـده انـد و زخمھـای پيکـر
زخم خورده شان ھمچنـان التيـام ناﯾافتـه مانـده اسـت .البتـه در
ھمـــان دوران »وحـــشت بـــسيار بـــزرگ« بـــسياری از شـــاھدان
»وحشت بـزرگ« سـر بـه نيـست شـدند ]کـشتارھای سـالھای
 ١٣۶٠و  ١٣۶٧و ھمه ی اﯾـن دوران[ امـا آنھـا کـه ماندنـد ]و چـه
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خوب که ماندند[ شاھدانی را ميمانند که اگـر بـه دليـل حکومـت
ھمان »وحشت بزرگ« زبان در کام کشيده بودند ،امـا نميتواننـد
و نتوانستند فراموش کنند چه بر سرشان آمده است؛ در ھمـان
دوران »طالﯾی« حکومت امام راحل و ھمان ﯾازده سـال نکبتـی،
ھمان ھشت سال جنگ خانمان برانداز ...و فتوای قتـل سـلمان
رشدی و دﯾگر چيزھا...شوخيھای حاکم و قائد اعظـم »وحـشت
بزرگ«...
در دوران حکومت سيد ممد خـاتمی ،حکومـت اسـالمی
توانست بسياری از ھمان حکومتيان را با ترفنـدھاﯾی بـسيار بـه
اﯾن سوی آب گسيل دارد ،تـا در فقـدان اپوزﯾـسيونی منـسجم و
مدرن که بتواند بگوﯾد چه ميخواھد ،نقش جاسوسان دوجانبـه را
بـــازی کننـــد ،و کليـــت اپوزﯾـــسيون درمانـــده و وامانـــده در گـــل
کاســتيھاﯾش را از درون پوســانده ،بــه زائــده ی بخــش »اصــالح
طلــب« حاکمــان »وحــشت بــزرگ« تبــدﯾل کننــد؛ امــا پــس از ٢٢
خــرداد مــاه  ١٣٨٨و پــس از آنچــه ھمينــان »کودتــا«ش مينامنــد،
برای نشان دادن »قدرت«شان و پشتيبانيھاشان ،به افشا کردن
ﯾکدﯾگر پرداخته اند؛ و اﯾن ھمـه از برکـت جوشـش عظيمـی بـود
که نسل خجسته ی تازه با بازی دادن ھر دو جناح ،به خيزشـی
تبدﯾلش کرد که در مخيله ی ھيچکدام از ھر دو جناح نميگنجيد؛
و چه خوب!

 ٣١شھرﯾور ٢٣/سپتامبر ٢٠٠٩
]صد و ﯾکمين روز/اول مھرماه [١٣٨٨
دﯾروز آخرﯾن روز تابستان بـود ] ٣١شـھرﯾور  [١٣٨٨و مـن
بھانــه ی صــد روزه شــدن اﯾــن جنــبش ميخواســتم اﯾــن
بــه
ﯾادداشتھا را ببندم ،تا آماده شان کنم برای چاپ .مھرداد ميگوﯾد
اسمش را بگذار »جمھوری اسالمی باﯾد بـرود!« دختـرم موافـق
نيست .فرھنگ نازنينم ميگوﯾد اسمش را بگذار »صد روز بيـداری
و آگاھی« ھنوز تصميمی نگرفته ام .کتاب به ﯾـک بـازنگری نيـاز
دارد و وﯾراستاری و صفحه بندی و از اﯾن حرفھا که فکر کنم چند
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ماھی طول بکـشد؛ بـا اﯾـن ھمـه اﯾـن چنـد روز را ھـم در ادامـه
ميآورم .ببينم چه ميشود؟!
]در ﯾکــی از بازنگرﯾھــا ،امــروز  ٢٩نــوامبر  ٢٠٠٩و ھــشتم
آذرماه  ١٣٨٨باالخره اسم کتاب را پيدا کردم؛ ﯾکی از شـعارھای
درون کــشور را» :نــه روســری ،نــه تــو ســری ،مملکــت دوســت
پسری«
فکر ميکنم اﯾن شعار سياسيترﯾن شعار جنبش است که
ھم اسـالم حکـومتی و ھـم حکومـت اسـالمی اجبـاری را نفـی
ميکنـد ،ھـم خـشونت را و ھـم خواھـان آزادﯾھـای اجتمــاعی ای
اســت کــه مــا در دوران پادشــاھان پھلــوی داشــتيم و ارزان از
دستش دادﯾم ،به دليل عقب افتادگی »روشنفکرانمان«.
دﯾگر اﯾن کـه اﯾـن روزھـا مـد شـده اسـت خيليھـاﯾی کـه
سالھا شعارھای مرگ بر شاھشان گوش فلک را کـرده بـود ،بـه
وﯾژه شيعيان مصدق ،حاال بعد از اﯾـن سـی سـال نکبتـی و اﯾـن
حکومــت »وحــشت بــزرگ« بــه اﯾــن نتيجــه برســند کــه شــاھان
پھلوی حکومتھاﯾی سکوالر داشته اند؟! پس شما مخالفـان اﯾـن
دو پادشاه نازنين چه مرگتان بود که تا زبان کوچکه تـان را عربـده
ميکشيدﯾد و »مرگ بر شاه« ميگفتيد؟ راستی برای رسـيدن بـه
اﯾن نتيجه ،سی سال وقت الزم داشتيد؟ زھی تاسف![
باز اﯾن که در نماز عيد فطر که بنا به گفتـه ی خامنـه ای
ﯾکشنبه بود و بـه گفتـه ی بقيـه ی آخونـدھا دوشـنبه ی دﯾـروز،
ھاشمی رفـسنجانی بـه احمـدی نـژاد محـل نگذاشـت ...ھمـه
شان بودند ،کروبی ھم بود که به دليل افشاگرﯾھاﯾش حاال شده
است بـت ھمـه .مـن البتـه از او خوشـم ميآﯾـد و ميبيـنم کـه بـا
ھمــان ادبيــات اســالمی اش زﯾــرآب ِ ھمــه ی وجــوه حکومــت
اسالمی را زده است و ميزند .دمش گرم و گرمتر .اﯾـن موسـوی
ھم که اصال حرف نميزند .ميترسد ھلوی دھـنش خـراب شـود و
مردم بفھمند دھانش گشاد است ،البد؟! دﯾگر اﯾن کـه فعـال بـا
حمالت خيليھـا بـه مواضـع کمـدی اکبـر گنجـی ،اﯾـن بابـا ظـاھرا
ساکت شده است .ﯾک نفر مقاله ای نوشته بود کـه بـاالخره مـا
نفھميدﯾم حرف حساب اﯾن بابا چيست؟ مـن خـوب فھميـده ام.
اﯾن بابا مامور است و معذور...

٤٥٤

دوم مھرماه  ٢۴ /١٣٨٨سـپتامبر  ٢٠٠٩مـيالدی ]روز صـد و
دوم[
باالخره زبان ميرحسين موسـوی بـاز شـد ]انگـار[ و نامـه
ای بــرای منتظــری نوشــت و ترســش را از بيــرون رفــتن افــسار
جنــبش ســبز از دســت خــودش و ھمپالگيھــاﯾش نــشان داد:
»رســانه ھــاى دولتــى اصــرار دارنــد کــه مــا را مــسبب و محــرک
حــوادث اﯾــن چنــد ماھــه معرفــى کننــد؛ حــال آنکــه رفتارھــاى
مسئوالن کشور نه فقط در انتخابات ،بلکه از سالھا پـيش ھيمـه
ھاﯾى را انباشته بود که با خطاھاى اﯾن اﯾام شـعله ور شـد و بـا
باد نخوتى که بر آن دميدنـد ،ابعـاد اﯾـن آتـش روز بـه روز توسـعه
پيــدا کــرد .اﯾنجانــب قطعــا حــق را بــه مردمــى مــىدھــم کــه بــا
برخوردھاﯨی غيراسالمى ،غيرقانونى و غيرمنـصفانه حقوقـشان
پاﯾمال شده است و با اسـتناد بـه مـدارک غيرقابـل انکـار ،بـدون
تردﯾد اعتقاد دارم که در انتخابات تقلبھاى سازمان ﯾافته و وسيع
رخ داده است .در عـين حـال اگـر در مـوجى کـه از خـشم مـردم
برخاسته است ،احساس خطر بـراى اصـل کـشور و اصـل نظـام
نميکردم ،براﯾم سخت نبود کـه بيـست سـال دﯾگـر ھـم سـکوت
کنم؛ اما اﯾن گونه نبود و نيست که مـردم بـا سـکوت ﯾـا سـازش
ﯾک نفر دست از حرکت خود بردارند ،بلکه پس از مـدت کوتـاھى
بالتکليفى به زودى اﯾن حرکت از نو و با شکلى کور و در حاليکـه
به ھيچ ﯾک از دلبستگان به نظام اعتماد نداشت ،آغاز مىشـد،
و چه بسا دﯾگرانى که براى اﯾـن کـشور و ملـت خوابھـای نـاگوار
دﯾـده انــد ،در ھـداﯾت آن بــه سـوى منــافع و مطـامع ،خــود طمــع
مىکردند.
»ھدف دﯾگر از اﯾن بيانيه و نيز بيانيه ھـا و حرکـات قبلـى
اﯾن است که تکاپوھاى مردم در چھارچوب نظام باقى بماند و در
دام ساختارشکنيھاى خطرناک نيفتد .اﯾن خطرى اسـت کـه اگـر
محقق شود ،به راحتى مىتوانـد از اﯾـران ،افغانـستان و عراقـى
دﯾگر بسازد .ما نميتوانيم براى خوشـآمد کـسانى کـه نمﯩتواننـد
اﯾن خطر را ببينند ،وظيفه ی خود را در پيـشگيرى از آن فرامـوش
کنــيم ،کمــا اﯾنکــه نميتــوانيم بــدون اثبــات تعھــد خــود نــسبت بــه
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خواسته ھاى به حق مردم و بازگو کردن آن در گفته ھاى خود از
٤٦٨
آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم«.
اﯾن روزھا اﯾن بابا احمـدی نـژاد در نيوﯾـورک اسـت و اﯾـن
پنجمين بار است که در نيوﯾورک بر عليه ﯾھودﯾان و مـردم کـشور
اسرائيل دری وری ميگوﯾد .سالن خالی اسـت و ھمـه گذاشـته
انـد رفتـه انـد بيـرون و اﯾــن بابـا دارد مزخرفـاتش را بلغـور ميکنــد.
اﯾرانيان در نيوﯾورک ھم کلی برنامه گذاشـته انـد و خالصـه حـال
اﯾن بابا را حسابی جا آورده اند .کلی فيلم و عکـس و مطلـب در
اﯾن زمينه منتشر شده است.
» ...نيوﯾورک ،روز چھارشنبه ،ھمزمـان بـا حـضور محمـود
احمدی نـژاد و سـخنرانی وی در مجمـع عمـومی سـازمان ملـل
متحد ،شاھد ﯾکی از بزرگترﯾن گردھماﯾیھـای اﯾرانيـان خـارج از
کشور بود .چندﯾن ھزار اﯾرانی معتـرض از گـروهھـای مختلـف روز
چھارشنبه خود را به نيوﯾورک رساندند ،تا ھمزمان بـا سـخنرانی
و حضور محمـود احمـدی نـژاد بـه بھانـه ی شـرکت در نشـست
مجمع عمومی سازمان ملـل ،صـدای اعتـراض خـود را بـه گـوش
افکار عمومی و اعضای سـازمان ملـل برسـانند .روز چھارشـنبه،
در دومين روز سفر رئيس دولـت جمھـوری اسـالمی ،گـروهھـای
مختلف از سازمان مجاھـدﯾن خلـق گرفتـه تـا جبھـه ی ملـی ،از
سلطنت طلب گرفته تا دانشجوﯾان فعال اﯾرانـی در پـارک مقابـل
سازمان ملل گردھماﯾیھای خود را برگزار کردند.
»پليس نيوﯾورک زمان بندی را مشخص کرده بود و به ھر
گروه متقاضی مدت زمانی اختصاص ﯾافتـه بـود ،تـا برنامـه ھـای
خود را برگزار کنند .درحاليکه از ابتدای صـبح تجمـعھـا در مقابـل
سازمان ملل آغاز شده بود ،گـروه »صـداھا بـرای اﯾـران« کـه بـه
گروه سبزھای نيوﯾورک معـروف شـده انـد ،فراخـوان تجمعـی در
مقابل دفتر نماﯾندگی جمھوری اسالمی در سـازمان ملـل را داد
که اﯾن تجمع از ظھر روز چھارشنبه آغاز شد.
»شــرکت کننــدگان در اﯾــن تجمــع ضــمن محکــوم کــردن
ســرکوب و »خــشونت«ھــای اعمــال شــده ی پــس از انتخابــات،
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اعتراض خود را به محمـود احمـدی نـژاد اعـالم کردنـد و در طـول
برنامه ھم برخی ھنرمندان اﯾرانی به اجرای برنامه پرداختند کـه
با استقبال حاضران مواجـه شـد .عبـدالکرﯾم الھيجـی حقوقـدان
برجسته ی اﯾرانی که از فرانـسه بـه امرﯾکـا سـفر کـرده بـود ،در
اﯾن تجمع سخنان کوتاھی را اﯾراد کرد .الھيجی در سـخنانش از
نقش جوانان اﯾرانی در تحوالت اخير تقدﯾر کـرد و گفـت» :ھرچـه
جمھوری اسالمی در دھهھای اخير آبروی اﯾران و اﯾرانی را بـرد،
شما جوانان با اعمال و رفتارتان برای اﯾران آبرو خرﯾدﯾد«.
»حاضــران در اﯾــن تجمــع ســپس بــه ســوی ســاختمان
سازمان ملل شروع به راھپيماﯾی کردند ،تا به جمع دﯾگـر تجمـع
کنندگان بپيوندند .در پـارک مقابـل سـازمان ملـل جمعيتـی چنـد
ھزار نفره حضور داشت که به طرق مختلف اعتراض خـود را ابـراز
میکردند .در بخشھای مختلف اﯾن تجمعات افـراد مختلفـی بـه
سخنرانی پرداختنـد و چنـد گـروه موزﯾـک نيـز برنامـه داشـتند؛ از
جمله آرش سبحانی از گروه کيوسک برای تجمـع کننـدگان چنـد
آھنگ اجرا کرد .وی ﯾکی از آھنگھای خود را تقـدﯾم بـه اعـضای
شورای نگھبان کرد ]![ .علی اکبر موسوی خـوئينی ،نماﯾنـده ی
پيــشين مجلــس ،ﯾکــی از ســخنرانان تجمــع »ســبزھا« بــود .وی
محمود احمدی نژاد را »دروغگـو« خوانـد و خطـاب بـه وی ﯾـادآور
شد» :تازه دانشگاهھا سال تحصيلی خود را آغاز کرده اند ،بدان
در مقابل دروغگوﯾیھاﯾت دانشگاه ساکت نخواھد ماند«.
»منصور فرھنگ ،اولين نماﯾنده ی جمھـوری اسـالمی در
سازمان ملل نيز ﯾکی از سخنرانان بود .وی نيـز در سـخنان خـود
ضــمن تحــسين جنــبش ســبز ،خواســتار تــداوم آن شــد و گفــت:
»باﯾد با استبداد مبارزه کرد ،ھم بـا سيـستمھـای اسـتبدادی و
ھم با استبدادی که در درون تک تک ما وجود دارد«.
»از نکــات جالــب توجــه اﯾــن تجمــع ،اعــالم ھمبــستگی
گروهھای مدافع دموکراسی برمه ای با جنـبش سـبز اﯾـران بـود.
ﯾکی از رھبران حرکـت دموکراسـی خواھانـه ی برمـه ایھـا کـه
پيش از اﯾن دھسال را در زندان سپری کرده است ،ضمن حـضور
در تجمع با جنبش سبز اﯾران اعالم ھمبستگی کـرد .گروھـی از
برمــه ایھــای مخــالف رژﯾــم نظــامی آن کــشور کــه آنــگ ســان
ســوچی رھبرشــان در حــبس خــانگی بــه ســر مــیبــرد ،روز
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چھارشــنبه در مقابــل ســازمان ملــل تجمــع کردنــد .ھمزمــان
گــروهھــاﯾی نيــز از کــشورھای ھنــدوراس و ليبــی نيــز در ھمــين
محوطه به تظاھرات اعتراضی دست زدند.
»جمعيت معترض با نزدﯾک شدن بـه سـاعت  ٧بـه وقـت
محلی کم کم متفرق شد و عـده ای نيـز پـس از اطـالع از ھتـل
محل اقامت محمود احمـدی نـژاد بـه سـمت محـل ھتـل حرکـت
کردنــد .اﯾــن در حــالی اســت کــه اطــراف محــل اقامــت محمــود
احمدی نژاد ،تحت شدﯾدترﯾن تدابير امنيتی قرار داشت .جمعـی
از اﯾرانيان معترض در مقابل ھتل دست به اعتراض زدند .با عبـور
ھرکدام از اعضای ھيئت ھمراه رئيس دولت ،اﯾرانيان حاضر فرﯾاد
اعتــراض خــود را بــاال مــیبردنــد .محمــد رضــا ميرتــاج الــدﯾنی از
نماﯾندگان مجلس و اسفندﯾار رحيم مشاﯾی رئيس دفتـر محمـود
احمدی نژاد از جمله افرادی بودند کـه ھنگـام رفـتن بـه ھتـل بـا
اعتراض و فرﯾادھای معترضان مواجه شدند.
»عليرغم اﯾنکه اکثر رھبران حاضـر در اﯾـن ھتـل از ورودی
اصــلی وارد ھتــل مــیشــدند ،امــا محمــود احمــدی نــژاد از درب
دﯾگری وارد ھتل شد ،تا بـا جمعيـت معتـرض مقابـل ھتـل روبـرو
نشود.
»عصر روز چھارشنبه محمود احمدی نژاد سخنرانی خود
در مجمع عمومی سازمان ملل را انجام داد .برنامه ی اعتراضات
در نيوﯾورک ھمچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه ]امروز[ گروھی از
اﯾرانيان پل معروف بروکلين نيوﯾورک را سبز خواھند کرد...
»دوﯾچه وله گزارش کرد که سخنان محمود احمـدی نـژاد
در مجمــع عمــومی ســازمان ملــل ،اعتــراض و واکــنش شــدﯾد
بــسياری از کــشورھا را در پــی داشــت .نماﯾنــدگان کــشورھای
مختلف با ناخشنودی از اظھارات ضداسراﯾيلی و ﯾھودی ستيزانه
ی احمدی نژاد ،نشـست سـازمان ملـل را تـرک کردنـد .محمـود
احمدی نژاد با سخنان ضد اسراﯾيلی و ﯾھـودی سـتيزانه ،سـبب
ناخشنودی و اعتراض مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد شـد.
احمدی نـژاد اقـدامات عليـه مـردم فلـسطين را »نـسل کـشی«
خواند و اسراﯾيل را متھم کرد که بر سياست بينالمللـی فرمـان
رانــده و بــا »برقــراری شــبکه ی پيچيــده ی اقتــصادی و فرھنگــی
سبب اﯾجاد برده داری نوﯾنی« شده است .وی افـزود ،اسـراﯾيل
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حتی »اروپا و آمرﯾکا را نيز قربانی مطامع نژاد پرسـتانه ی خـود«
ساخته است .احمدی نژاد در بخشی دﯾگر از سخنانش با توجه
به سياستھای نظامی آمرﯾکا ،گفت:
»پذﯾرفتنی نيست که عده ای از چند ھزار کيلومتر دورتـر
منطقــه ی خاورميانــه دخالــت نظــامی کننــد و کــشتار،
در
جنگ ،ترور ،تھدﯾد و تجاوز را به ھمراه آورند...«.
»اسراﯾيل روز پيش اعالم کرد که سخنرانی احمدی نـژاد
را تحرﯾم خواھد کرد .بسياری از ھيئتھـای نماﯾنـدگی از جملـه
آلمــان ،برﯾتانيــا ،فرانــسه ،اﯾتاليــا ،دانمــارک و مجارســتان ،نيــز در
حين سخنرانی احمدی نژاد ،به حالت اعتراض اجـالس سـازمان
ملل را ترک کردند .کشورھاﯾی نظير آرژانتين ،کستارﯾکا ،استرليا
و زالند نو نيـز بـه جمـع معترضـان پيوسـتند و از مجمـع عمـومی
سازمان ملل بيرون رفتند .احمدی نژاد در مورد مناقشه ی اتمی
سخنی بر زبان نرانـد .وی تنھـا اطمينـان داد کـه تھـران خواھـان
ھمکــاریھــای ســازنده بــرای حــل مــشکالت بــينالمللــی و
چالشھای پيش رو در جھان است...
»احمـدی نـژاد پـيش از اﯾـن نيــز در مراسـم روز قــدس در
تھران ،بـا انکـار مجـدد ھولوکاسـت ،سـبب واکـنشھـای شـدﯾد
جامعه ی بينالمللی شده بود .ساختمان سـازمان ملـل کـه بـه
شدت از سوی نيروھای انتظامی محافظت میشد ،در محاصره
ی سازمانھا و گروهھای مدافع حقوق بشر قـرار داشـت کـه بـا
اعتراض به حضور احمدی نژاد در نيوﯾورک دست به تظاھرات زده
بودند .سخنگوی سـفير آلمـان در سـازمان ملـل متحـد ،سـخنان
احمدی نـژاد دربـاره ی اسـراﯾيل را »ﯾھـودی سـتيزانه و غيرقابـل
قبــول« خوانـــد .وی گفـــت» :بـــدﯾن دليـــل آلمـــان و بـــسياری از
ھيئتھای نماﯾندگی کشورھای اروپـاﯾی بـه نـشانه ی اعتـراض
سالن را ترک کردند«.
»مارک کورن بالو سخنگوی نماﯾندگی آمرﯾکا در سـازمان
ملل نيز گفت» :باعث تاسف و ﯾأس است که آقای احمدی نـژاد
بار دﯾگر اظھاراتی ﯾھودی ستيزانه و مملو از تنفر و تحقير را برای
سخنرانی خود برگزﯾده است ٤٦٩«.اﯾن ھم از اﯾن مردک!
469

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=24093 -

٤٥٩

»محمود احمـدی نـژاد ،ﯾـک روز قبـل از اﯾـن مـصاحبه ]بـا
سرکوزی[ به احتمال مبادله ی علی وکيلی راد ،ﯾکـی از قـاتالن
شــاھپور بختيــار ،آخــرﯾن نخــست وزﯾــر اﯾــران قبــل از انقــالب و
دانشجوی فرانسوی که در سفارت فرانسه در تھران در »حـبس
خانگی« بسر ميبرد ،اشاره کـرد .او در مـصاحبه ای بـا کانـال دو
تلوﯾزﯾون فرانسه گفت که اﯾرانيـان زنـدانی در فرانـسه نيـز پـدر و
مادر دارند و متأسفانه دولت فرانسه ھيچ اقدام مثبتی در جھت
آزادی اﯾن زندانيان نکرده است«.
»نــيکال ســارکوزی اﯾــن ســخنان را ﯾــک »بــاج خــواھی«
دانست و گفت» :آﯾـا فکـر ميکنيـد مـن آدمـی ھـستم کـه قاتـل
بختيار را با دانشجوی جوانی که بيگناه است و تنھا جرمش اﯾـن
است که زبان فارسـی را حـرف ميزنـد و تمـدن اﯾـران را دوسـت
ميدارد ،مبادله کنم؟!«
»رئيس جمھوری فرانسه افزود که اﯾـن دختـر جـوان باﯾـد
آزاد شود و باﯾـد بتوانـد بـه کـشورش بـازگردد .کلوتيلـد راﯾـس در
اوائـل مـاه ژوئيـه در تھـران در پـی تظـاھرات معترضـان بـه نتـاﯾج
انتخابات ،بازداشت شد .اتھـام او از جملـه جاسوسـی بـود .وی
پس از ﯾک ماه زندان ،اکنون در سفارت فرانـسه در انتظـار صـدور
حکم دادگاه است .نيکال سارکوزی در ارتباط با سرنوشـت علـی
وکيلی راد گفت که تنھا دادگستری فرانسه است که ميتواند در
باره ی آزادی وی تصميم بگيرد .اﯾن فرد در سال  ١٩٩٤بـه اتھـام
قتل شاھپور بختيار در پارﯾس محاکمـه و محکـوم شـناخته شـد.
حکم او حبس ابد تعيين شد ،بـا اﯾـن تبـصره کـه حـداقل ھيجـده
سال را در زندان بگذراند .نيکال سارکوزی گفت» :اگر در ماھھا ﯾا
ســالھای آﯾنــده مقامــات قــضاﯾی فرانــسه بــا پيــروی از روﯾــه ی
قضاﯾی عادی تشخيص دھند که علی وکيلی راد دوره ی حـبس
خود را گذرانده است ،به خود اﯾـن مقامـات مربـوط اسـت نـه بـه
من«...
دﯾگر اﯾن که خبردار شدم که خانم کلوتيلد راﯾس را نيز از
»نوعی نوازشھای کھرﯾزکی« بی نصيب نگذاشته اند .ای خـاک
بر سر اﯾن »قضاوت و قضا«شان!!!
خبر دﯾگر اﯾـن کـه چنـد روز اسـت اﯾـن خبـر سـرتيتر خبـر
چنــدتا از وب ـساﯾتھاست کــه »تــارﯾخ پادشــاھان از کتــب تــارﯾخی
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مقطــع راھنمــاﯾی و متوســطه حــذف ميــشوند« البــد ميترســند
دوباره حکومت اﯾران پادشاھی شود!
» ...رئيس گروه مطالعات تـارﯾخ وزارت آمـوزش و پـرورش
از آغاز تغييرات جدﯾد در کتب تارﯾخ مقاطع راھنماﯾی و متوسـطه
خبر داد و گفـت کـه در تغييـرات جدﯾـد ،تارﯾخنگارﯾھـای نظـامی و
پادشاھان از کتـب تـارﯾخ اﯾـن مقـاطع تحـصيلی حـذف ميـشوند.
ﯾعقوب توکلی افـزود کـه کتابھـای تـارﯾخ جدﯾـد اﯾـن دو مقطـع بـا
روﯾکــرد فرھنگــی و تمــدن پــرور ]کــذا[ جــاﯾگزﯾن تــارﯾخ نگارﯾھــای
سياسی و نظامی پادشاھان و جنگھا ميشود .وی با بيان اﯾنکـه
اﯾــن تغييــرات بــه صــورت تــدرﯾجی آغــاز شــده اســت ،گفــت کــه
تغييرات در کل متون تارﯾخ زمانبر اسـت و حتـی سـالھا بـه طـول
ميانجامد ...امـا »بـه گفتـه ی رسـانه ھـای غربـی کـسانی کـه
مــیپنداشــتند گزافــه گــوﯾیھــای قــذافی در اجــالس ســاالنه ی
مجمع عمومی سازمان ملل بیرقيب و بیبـدﯾل خواھنـد مانـد،
با سخنرانی محمود احمدی نژاد به سرعت به اشتباه خـود پـی
بردند .احمدی نژاد در ساعت ھفت و نـيم بعـد از ظھـر بـه وقـت
نيوﯾورک با اظھارات ﯾھودی سـتيزانه ی خـود بـه جھانيـان نـشان
داد کــه چگونــه مــیتــوان در کوتــاھترﯾن زمــان ممکــن نيمــی از
مخاطبان حاضر در اجالس را به ترک سالن واداشت .روزنامه دی
ولت آنالﯾن در بررسی سخنرانی اﯾن دو چھره ی شناخته شـده
ی جھان مینوﯾسد:
»در حالی که مھمالت و ﯾاوه گـوﯾیھـای دﯾکتـاتور ليبـی
عليه توطئـه گـران جھـانی بـا مـزه پرانـی و لـودگی ھمـراه بـود،
سخنان احمدی نژاد ھمچـون نمـاﯾش اعمـال ﯾـک جـالد بـه نظـر
میرسيد«.
»قــذافی در ســخنان خــود بــارک اوبامــا رئــيس جمھــوری
آمرﯾکا را »پسرم« خطاب کرد و مدعی شد که از انگيزه ی »لـی
ھاروی« )اسوالد( قاتل جان اف کندی آگـاھی دارد .دی ولـت در
جستجوی صفتی مناسـب بـرای سـخنان ضـد اسـراﯾيلی و ضـد
ﯾھودی احمدی نژاد به نقل قولی از شبکه ی خبری  CNNاشاره
کــرده ،مينوﯾــسد» :اﯾــن ســخنرانی ميتوانــست از ســوی آدولــف
ھيتلر صورت گيـرد .البتـه بـه شـرطی کـه ھيتلـر ميتوانـست بـه
فارسی سخن بگوﯾد«.

٤٦١

»اعتراض به سـخنرانی احمـدی نـژاد دور از انتظـار نبـود.
ھيئت نماﯾندگی کانادا به رھبری الرونس کانن وزﯾر امـور خارجـه
ی اﯾــن کــشور پيــشتر اعــالم کــرده بــود کــه بــه خــاطر انکــار
ھولوکاست و اظھارات ننگ آور رئـيس جمھـوری اﯾـران دربـاره ی
اسراﯾيل قـصد دارد در خـالل سـخنرانی احمـدی نـژاد اجـالس را
ترک کند .دی ولت در ادامه ی گزارش خود مینوﯾـسد ،احمـدی
نژاد حمالتش را بـه »گـروه کـوچکی« آغـاز کـرد کـه بـا کـشاندن
مردم به »بردگی« تالش دارند بلند پـروازیھـای »نـژاد پرسـتانه
ی« خود را ارضاء کنند .منظور احمدی نـژاد از اﯾـن گـروه کوچـک،
اسراﯾيل بطور مشخص و ﯾھودﯾان بطور کلی بودند.
»در اﯾن نماﯾشنامه ی ساده انگارانه ،فلـسطينیھـا نيـز
نقش قربانيان را اﯾفا میکردند .چند دقيقه پـس از خـروج ھيئـت
کاناداﯾی ،نماﯾندگان آمرﯾکا نيز جلسه را ترک کردند و پس از چند
ثانيه آلمان و نيوزلنـد و دﯾگـر کـشورھا .در مـدت کوتـاھی حـدود
نيمی از ھيئتھای نماﯾندگی ،مجمـع عمـومی را بـه نـشانه ی
اعتراض ترک کردند .تنھا نماﯾندگان کـشورھاﯾی ھمچـون ليبرﯾـا،
آندورا و غيره در سالن بـاقی ماندنـد .بـه گفتـه ی دی ولـت اﯾـن
شکست دﯾپلماتيک در »تبليغات داخلی« در تھـران نيـز قـادر بـه
رتوش و ترميم نيست .دی ولت مینوﯾسد:
»درحـالیکـه احمـدی نــژاد بانيـان جنـگ در افغانــستان و
عراق را نفرﯾن میکرد ،با ﯾادآوری از حاميان صدام در جنگ عليه
اﯾران و سرنوشت شوم کنونی آنـان در عـراق ،پوزخنـد بـر چھـره
اش بــدل بــه لبخنــد مــیشــد .جنــون محمــود احمــدی نــژاد
خونــسردانه و کنتــرل شــده اســت .ســخنان او بــا نــام مــردان
مقدسـی ھمچـون عيــسی مـسيح و حــضرت محمـد و عبــاراتی
ھمچون آزادی ،صلح ،عدالت ،امنيت و معنوﯾت آذﯾن گرفته بود«.
بــدﯾن خــاطر مفــسر دی ولــت در پاﯾــان نتيجــه ميگيــرد کــه »ﯾــاوه
گوﯾيھای احمدی نژاد در مقاﯾـسه بـا ھـذﯾان گـوﯾیھـای قـذافی
بــيش از آنکــه مــسخره و ســرگرم کننــده باشــند ،نخــوت آميــز و
خطرناکند ٤٧٠«.چه بگوﯾم؟!
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٤٦٢

سوم مھرماه  ٢٥ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صـد و
سوم[
ھمکـــاری ســـازمانھای اطالعـــاتی شـــوروی ســـابق بـــا
حکومت اسالمی بر کسی پوشيده نيست .آنھـا آنقـدر در اﯾـران
جناﯾت کردند که باﯾد سالھا در اﯾن مورد تحقيق و پـژوھش کـرد.
شعار »مرگ بر روسيه« ھم اصال عجيـب نيـست .اﯾـن ھمکـاری
اطالعــاتی ھمچنــان و بــا شــدت ادامــه دارد .ببينيــد» :محــسن
رضــائی فرمانــده ی پيــشين ســپاه پاســداران فــاش کــرد کــه در
زمانی که او رﯾاست اطالعت سپاه پاسداران را عھـده دار بـوده،
سفير شوروی به دﯾـدار خمينـی رفتـه و او را از خطـر فعاليتھـای
سلطنت طلبان در کشور ترکيه مطلع نموده اسـت .پـيش از اﯾـن
داستانھای زﯾادی از ھمکاری سروﯾـسھای جاسوسـی شـوروی
با جمھوری اسالمی منتـشر شـده اسـت ،ولـی اﯾـن اولـين بـار
است که رواﯾت جاسوسی سـفير ﯾـک کـشور نـزد رھبـر کـشور
دﯾگری رواﯾت ميشود .آگاھان مسائل اطالعاتی بر اﯾن باورند کـه
لو رفتن ]کودتای پاﯾگـاه شـاھرخی[ )نـوژه( کـه منجـر بـه اعـدام
صدھا خلبان و نظامی مـيھن پرسـت شـد ،از نتـاﯾج جاسوسـی
سـازمان »کـا .گ .ب «.و عوامـل داخلـی آن در حـزب تـوده بـوده
٤٧١
است«.
دﯾگر اﯾن که علی افشاری ]اﯾن بابا المصب ھم اسم من
ھم ھست[ افاضه کرده که» :باﯾد از باال بردن مطالبات و توقعات
]مــردم[ پرھيــز کــرد!« ٤٧٢انتــر ميخواھــد بگوﯾــد کــه اﯾھــا النــاس
مواظب باشيد که اگر توقعات مـردم را بـاال ببرﯾـد ،بعـد نميتوانيـد
جمع و جورش کنيد ھا ...بيچاره ھا!
در نوشــته ای بــا عنــوان »مــرده ای کــه ھنــوز ســر پــا
اﯾستاده« که بر اساس کومنتار زﯾرش از عبدالعلی بازرگان ]پسر
مھدی بازرگـان رئـيس دولـت امـام زمـان سـيد روح ﷲ خمينـی[
است ،آمده است که:
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٤٦٣

»بــه نظــر ميرســد عاقبــت جمھــوری اســالمی بــه طــرز
عجيبی شبيه به حضرت سليمان شده است! در قرآن آمـده کـه
سليمان آنچنان حشمت و قدرتی داشت که انـسانھا و حيوانھـا
حتی دﯾو و جن ھم از او ميترسيدند ،تـا جـائی کـه حتـی جـرات
نداشــتند بــا او حــرف بزننــد؛ تــا روزی رســيد کــه ســليمان وقــت
مرگش شد و جان داد ،اما وقتی مـرد ،روی عـصاﯾی تکيـه کـرده
بود ،به طوری که با وجود اﯾنکه مرده بود ،اما جسدش ھنوز سـر
پا مانـده بـود؛ امـا بـه خـاطر ھمـان رعبـی کـه در دل ھمـه بـود،
ھــيچکس جــرات نداشــت جلــو بــرود و چيــزی بگوﯾــد ،و جنــاب
سليمان ھمينطور سر پا ماند ،تا خـود خـدا بـاالخره حوصـله اش
سر رفت و مورﯾانه ھائی فرستاد تا عصاﯾش را بجوند و نھاﯾتـا تـا
حضرت سليمان »تاالپی« به زمين نخورد .ملت حتی از فکرشان
ھم گذر نميکرد که او بتواند بميرد ،ﯾا بيجان بـه زمـين بيافتـد! ]از
قرآن مسلمانان ،سوره سبا ،آﯾه [١۴
»نميــدانم اصــال احتيــاجی بــه توضــيح دارد ﯾــا نــه ،اﯾــن
مشابھتی که عرض کردم؟ غرض اﯾنکه جمھـوری اسـالمی ھـم
االن چند صباحی است که در واقع مـرده اسـت ،امـا بـه حـول و
قوه ی خداوندی آنچنان رعب و وحشتی در دل ملت اﯾران از اﯾـن
جمھــوری وجــود دارد کــه فعــال ھنــوز ھــيچکس از خيــالش ھــم
نميگذرد که ممکن است ھمين زودﯾھا مورﯾانه ھا عصای اﯾـشان
را ھم بجوند و جـسدش »تـاالپی« بـه زمـين بيافتـد و سـرانجام
مــردم اﯾــران متوجــه شــوند کــه حــضرت جمھــوری اســالمی ھــم
٤٧٣
مردنی بود و ما نميدانستيم «. . .
جالب اسـت ،نـه؟ ابـن بازرگـان بـا ھمـان زبـان اسـالمی
خودش ،حساب حکومتيان را رسيده اسـت .برسـد؛ دم ھـرکس
که حساب حکومت اسالمی را ميرسد ،گرم و گرم و گرم!
دﯾگر اﯾن که جشنواره ی فـيلم »سـن سباسـتيان« ھـم
سبزپوش شد .اما »شاﯾد ھـيچکس گمـان نمـیکـرد کـه ھيئـت
دﯾپلماتيک لبنانی به رﯾاست ميـشل سـليمان ،رئـيس جمھـوری
اﯾــن کــشور نيــز در کنــار  ١۴۴ھيئــت دﯾپلماتيــک ]ددم وای ١٤٤
ھيئت دﯾپلماتيک؟[ دﯾگر سالن مجمـع عمـومی سـازمان ملـل را
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٤٦٤

ھنگام شروع سخنرانی محمود احمدی نژاد ترک کند .اﯾن عمـل
رئيس جمھوری لبنان را میتوان واکنشی به آنچه جناح اکثرﯾـت
٤٧٤
اﯾن کشور دخالت اﯾران در امور لبنان میخواند ،دانست«...
پنجم مھرماه  ٢٧ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صـد و
پنجم[
چنــد خبــر از »بيــت رھبــری« خامنــه ای؛ البتــه ميتوانــد
شاﯾعه باشد ،ولی برای خواندن و خندﯾدن بد نيـست» :اول اﯾـن
که از ميان شعارھائی که مردم در تظاھرات ميدھند ،خامنـه ای
بيشتر نسبت به شـعاری در مـورد مجتبـی پـسرش حـساسيت
دارد ،حتی بيشتر از شعار »مرگ بر خامنه ای!«
»خامنــه ای در دﯾــدار بــا ﯾکــی از اراذل و اوبــاش تحــت
فرمانش از او خواسته است که در بازجوئيھا رﯾشه ﯾـابی کننـد و
برسند به منبع اصلی پخش اﯾن شعار ]مجتبی بميـری ،رھبـری
رو نبينی[ خامنه ای آنقدر نسبت به اﯾن مسئله حساسيت دارد
که در دﯾدار با آخوند امينی ناﯾب رئيس سابق مجلس خبرگـان و
امام جمعه ی قم ...افشای نقش مجتبی خامنـه ای در کودتـا و
ارتباطش با فرماندھان سپاه بـه روابـط رھبـر بـا مراجـع مـذھبی
لطمه ای جدی زده است.
»دﯾگر اﯾن که با اﯾن شعار و اخبـاری کـه دراﯾـن زمينـه در
جامعه پخش شده و حتما در ميان فرماندھان نظامی و سپاھی
نيز منعکس شده ،اتورﯾته ی مجتبی در ميان اﯾن نيروھـا ضـعيف
شده است.
»دوم اﯾــن کــه بموجــب محرمانــه تــرﯾن گزارشــی کــه بــه
خامنه ای داده شده ،در روﯾدادھای سه مـاه گذشـته ٤٠٣ ،نفـر
کــشته شــده انــد .در ھمــين گــزارش قيــد شــده کــه شــماری از
قربانيان در بازداشتگاھھای غيرعلنـی پاﯾگاھھـای بـسيج کـشته
شده اند؛ حتی برخی افراد بسيج که بـصورت گروھـی خانـه ای
در خيابانھــای مرکــزی تھــران ]در[ اختيارشــان گذاشــته شــده،
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٤٦٥

]دستور زبان فارسی صفر![ تا در مواقـع تظـاھرات و راھپيمائيھـا
بصورت ناگھانی درآمـده و مـردم را غـافلگير کننـد ،نيـز در ھمـين
خانه ھا مرتکب قتل شده اند .ﯾعنـی کـسانی را از ميـان تظـاھر
کنندگان گرفته و به اﯾن خانه ھا برده و کشته اند .سوم اﯾـن کـه
در ﯾک گـزارش دﯾگـر در مـورد بـسيجيھا ،اھليـت و تحصيالتـشان
و ...گفته شـده کـه بـين  ١٧تـا  ٢٠سـاله ھـستند و کـوچکترﯾن
اطالعی از مسائل سياسی کشور ندارنـد و پـيش از اعزامـشان
به تھران ،تھران را ندﯾده اند .ھشتاد و پـنج درصدشـان تـا پـنجم
ابتــدائی ســواد دارنــد و در روســتاھا و شــھرھای کوچــک اطــراف
استان تھران عضو بسيج شده و برای مامورﯾت فـوری و بـا روزی
 ١٥٠ھزار تومان به تھران آورده شده اند] ...از ﯾک ای ميل[
ششم مھرماه  ٢٨ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صـد
و ششم[
امروز ششم مھرماه  ١٣٨٨دانـشگاھھا حـسابی شـلوغ
بــود .کلــی مقالــه و فــيلم و عکــس از اﯾــن مراســم در ســاﯾتھا و
وبالگھا و فيسبوک و ﯾوتـوب گذاشـته شـده اسـت» ...تظـاھرات
خودجـــوش دانـــشجوﯾان در دانـــشگاه تھـــران روز دوشـــنبه )۶
مھر٢٨/سپتامبر( ھمزمان با اعالم حضور محمـود احمـدی نـژاد و
شماری از وزﯾران کابينه ی وی در دانشگاه بـه مناسـبت شـروع
سال تحصيلی آغاز شد.
»به گزارش خبرنامه ی اميرکبير ،دانشجوﯾان معترض کـه
نمادھای سبز از جمله پالکاردھای سبز رنگ حاوی نوشته ھـا و
دسـتبندھا و بادکنـکھــای سـبز بــه ھمـراه داشــتند ،بـا عبــور از
مقابــل دانــشکده ھــای مختلــف در مقابــل کتابخانــه ی مرکــزی
دانشگاه تھران تجمع کردند .برخی شعارھای دانشجوﯾان از اﯾـن
قــرار بودنــد» :مــرگ بــر دﯾکتــاتور«» ،دانــشجو مــیميــرد ،ذلــت
نمیپذﯾرد«» ،مجتھد واقعـی ،منتظـری ،صـانعی«» ،دانـشجوی
زندانی آزاد باﯾد گردد«» ،ندائيم ،سھرابيم ،ما ھمه ﯾکـصدائيم«،
»کروبــی دســتگير بــشه ،اﯾــران قيامــت ميــشه«» ،کروبــی بــت
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شکن ،بت بزرگو بـشکن«» ،شـکنجه ،تجـاوز ،دﯾگـر اثـر نـدارد«،
»دولت کودتا ،استعفا ،استعفا«» ،ﯾا حسين ،ميرحسين« و...
»خبرنامــه ی اميرکبيــر در ادامــه ی گــزارش خــود نوشــته
است که دانشجوﯾان معترض ھم چنين پالکاردھای حاوی خوش
آمــدگوئی بــه وزرای علــوم و بھداشــت دولــت کودتــا را بــه زﯾــر
کشيدند که با تشوﯾقھای ممتد دﯾگر دانشجوﯾان ھمراه بود .بنا
بر اﯾن گزارش ،اﯾن تجمع سپس به مقابل سر در دانشگاه تھران
کشيده شـد و شـعارھاﯾی نيـز عليـه آﯾـت ﷲ خامنـه ای ،رھبـر
جمھوری اسالمی و برخی دﯾگر از مقامھای حکـومتی از جملـه
احمد جنتی دبير شورای نگھبان داده شد.
»وبساﯾت خبری »آﯾنده« نيـز گـزارش داد کـه گروھـی از
دانشجوﯾان بسيجی به طرفداری از دولت احمدی نـژاد و برعليـه
ميرحــسين موســوی شــعار مــیدادنــد .قــرار بــود در مراســم روز
دوشنبه در دانشگاه ،محمود احمدی نـژاد نيـز شـرکت کنـد ،امـا
وی در دانشگاه حضور نيافت .بنـا برگـزارشھـای منتـشر شـده،
شعله ی تظاھرات دانشجوﯾی روز دوشنبه در دانشگاه تھـران از
سوی دانشجوﯾان بـسيجی حـامی احمـدی نـژاد افروختـه شـد.
آنھــا مــیخواســتند بــا برگــزاری تجمعــی از دولــت احمــدی نــژاد
حماﯾــت کننــد ،امــا گوﯾــا از ســوی دانــشجوﯾان معتــرض غــافلگير
شدند .بنا بر آخرﯾن گزارشھا تجمع و راھپيماﯾی دانـشجوﯾان در
دانشگاه تھران ،حوالی ظھر به وقت تھـران بـدون درگيـری پاﯾـان
ﯾافت؛ اما گفته میشود که تعدادی از دانشجوﯾان ھنگـام خـروج
از دانشگاه توسـط نيروھـای ضـد شـورش بازداشـت شـده انـد.
وبساﯾت خبـری آﯾنـده نيـز گـزارش داد کـه تجمعـات دانـشجوﯾان
مقارن ظھر پاﯾـان ﯾافـت و دانـشجوﯾان ﯾكـدﯾگر را بـرای حـضور در
برنامه ای كه فردا ساعت  ١٠صبح برگـزار مـیشـود ،فراخوانـده
اند .اﯾن منبـع دربـاره ی جزئيـات برنامـه ای کـه قـرار اسـت فـردا
برگــزار شــود ،توضــيح نــداده اســت .پــيش از ظھــر روز دوشــنبه
]امــروز[ ھمزمــان بــا افــزاﯾش تجمــع دانــشجوﯾان در محوطــه ی
دانــشگاه ،برخــی خيابــانھــای اطــراف دانــشگاه تھــران از جملــه
خيابــان  ١۶آذر از ســوی نيــروی انتظــامی مــسدود شــده بــود و
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نيروھای پليس با لباس معمولی ]بدون كاله كاسكت و سپر[ در
٤٧٥
اطراف دانشگاه تھران مستقر شده بودند«.
در ضمن کروبی باز ھم نامه ای برای رفسنجانی نوشته
است و  ...از اﯾن حرفھا ...اوضاع بـه نظـرم خـسته کننـده شـده
است و تغييری پيش نميآﯾد .دﯾروز ھم اﯾنجـا انتخابـات بـود بـرای
انتخاب صـدراعظم آلمـان و خـانم مرکـل دوبـاره صـدراعظم شـد،
البته ائتالف بزرگ با سوسيال دموکراتھا به ھم خورد و ﯾک حزب
زرد که موتلف ھميشگی اﯾن دموکرات مسيحيھا بود ،دوباره سر
کار آمد ...خالصه کلی شلوغ/پلوغ بود...
اﯾــن داســتان تجاوزھــا در زنــدانھای حکومــت اســالمی
تمامی ندارد .ﯾکی از زنان تجاوز شده گفته است کـه متجـاوز در
زندان در حين تجاوز ميگفته که با اﯾـن کـارم دارم رای ات را پـس
ميــدھم .اشــاره اس ـت بــه آن شــعار روزھــای اول پــس از تقل ـب
انتخاباتی که »موسوی ،موسوی ،رای مرا پس بگيـر!« در رابطـه
با ھمين تجاوزھا در زندانھای اسالمی طنزی نوشـته ام بـه نـام
»دول بھتر است ،ﯾا نيسوز؟« که اﯾنجا ميگـذارمش؛ از زبـان ﯾـک
پــسربچه ی دانــش آمــوز مــثال ھــشت/نــه ســاله نوشــته شــده
است:
»راستش ما ميخواسـتيم اﯾـن دفعـه انـشامان را بـدھيم
بابامــان براﯾمــان بنوﯾــسد .آخــر مــا خودمــان ھنــوز نميتــوانيم اﯾــن
چيزھا را بفھميم که پول بھتر است ﯾا ثروت ،ﯾا پول بھتر است ﯾا
شــھرت .مــا البتــه ھنــوز نميــدانيم کــه شــھرت بــه چــه دردمــان
ميخورد؟ ما فقط ميخواھيم اﯾن بابامان ھی نزند توی سرمان که
چرا نمـره ی انـشامان از ده کمتـر شـده اسـت .بـه خـدا تقـصير
خودمان نيست .اﯾن آقا معلم موضوعھاﯾی ميدھد که عقـل جـن
ھم به آنھا نميرسد .ھمين شبی که بابامـان آمـد خانـه مـان ،و
ننـه مــان رفتـه بــود سـر خــاک ،از بابامـان پرســيدﯾم کـه شــھرت
ھمــين اســت کــه آدم را تــو خيابــان بکــشند و معــروف شــود تــا
شھرت داشته باشـد؟ بابامـان زد تـوی سـرمان کـه خفـه؛ دﯾـوار
موش دارد ،موش ھم گوش دارد!
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»ما البتـه شـبھا کـه بيخـوابی ميزنـد بـه سـرمان ،ﯾـا آقـا
معلم ھمچين برقی خوابانده است بـيخ گوشـمان کـه گوشـمان
ذق ذق ميکنـد ،صـدای دنـدانھای موشـھا را از پـشت دﯾوارھـای
خانــه ی کلنگيمــان ميــشنوﯾم و ميترســيم .حتــی ﯾکبــار ھــم
شلوارمان را از ترس خيس کردﯾم که نتيجه اش چقلی ننـه مـان
به بابامان بود و باز ھم ﯾک پس گردنـی دﯾگـر .بـرای ھمـين ھـم
ھروقت بيخوابی به سرمان ميزنـد ،آنقـدر چـشمھامان را محکـم
به ھم فشار ميدھيم تا زودتر خوابمان ببرد و دﯾگر نترسـيم؛ آخـر
ما خيلی ميترسيم؛ ھم از بابامان ،ھم از آقا معلممان.
»البته آقا معلممـان ميگوﯾـد کـه باﯾـد ھـم از او بترسـيم،
چون آقا معلممان آدم خيلی مھمی است .تازه ميگوﯾد که علـی
ابن ابيطالب گفته است که ھرکس چيـزی بـه مـا ﯾـاد داد ،مـا را
نوکر خودش کرده است؛ ولی ما از اﯾن آقا معلممان ھيچ چيـزی
جز کتک زدن ﯾاد نگرفته اﯾم و خيال ميکنيم او ھم کتک خوردن را
از باباﯾش ﯾا آقا معلمش ﯾاد گرفته و حاال برای اﯾن که ھم پولـدار
شود و ھم بين ما بچه ھا مشھور ،ھی با پـس گردنـی ميکوبـد
پس گردن ما و بچه ھای دﯾگر کـه دوسـتھا و ھمکالسـيھای مـا
باشند .راستش از بس اﯾن آقـا معلممـان زده اسـت پـس گـردن
ما ،دﯾگر به قول ننه مان پـس گردنمـان کـرخ شـده اسـت ،چـون
دﯾگــر از چقليھــا و تھدﯾــدھای ننــه مــان ھــم نميترســيم .البتــه
ميترسيم ،ولی نه آنقدر که به روی خودمان بياورﯾم .آخـر مـا ھـر
کــاری بکنــيم ،ﯾــا نکنــيم ،از بابامــان و از آقــا معلممــان و از مــدﯾر
مدرسه و ناظممان و بچه ھای محـل کـه از مـا گـردن کلفتترنـد،
پــس گردنــی ميخــورﯾم .راســتش مــا فکــر ميکنــيم اگــر نمــره ی
رﯾاضی ما کمی خوب شده ،برای اﯾن اسـت کـه ﯾـاد گرفتـه اﯾـم
بشمارﯾم در روز چند دفعه پس گردنی ميخورﯾم و اگـر ﯾـک روز از
دسـت بابامـان و آقــا معلممـان در رفــت و کتـک نخــوردﯾم ،آن روز
شانزده رکعت نمـاز کتـک نخـوردن ميخـوانيم و ھـی دوال/راسـت
ميشوﯾم که خدا کند دست ھر دوی اﯾنھا و بقيـه کـه دستـشان
لق است و بيخود و بيجھت ميزنند پس کله ی ما و دوستان مـا،
چالق شود و دﯾگر نتواننـد مـا را کتـک بزننـد ،ﯾـا مـا زودتـر بـزرگ
شوﯾم و زورمان به ھمه ی اﯾنھا کـه دﯾگـر پيـر و پاتـال ميـشوند،
برسد!
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»ما فکر ميکنيم آن دختری ھم که در خيابان کشته شد،
کلی نماز کتک نخوردن خوانده بود تا بزرگ شود و ﯾک دفعه صبح
از خواب پاشد و دﯾد که خيلی بزرگ شده است ،بعد بـه سـرش
زد که برود و مشھور شود و حاال اﯾنطوری مـشھور شـده اسـت.
بابامان به ما ميخندد و ميگوﯾـد پـسر جـان اگـر مـشھور بـشوی،
نانت تـوی روغـن اسـت .ولـی مـا نميخـواھيم اﯾنطـوری مـشھور
بشوﯾم .ھمين کتکھای بچگيمان برای ھفت جد و آباء مـان بـس
است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتـی بـزرگ شـدﯾم ،دسـت روی
کسی بلنـد نکنـيم ،خـودش کلـی معروفيـت ميـآورد؛ چـون تـوی
مملکتی که ھمه دارند ھمدﯾگر را کتک ميزنند و شنيده اﯾـم کـه
بعضی کتکھا را بـه جاھـای بـد دﯾگـری ھـم ميزننـد ،اگـر کـسی
بتواند کتک نخورد ،ﯾا کسی را کتک نزند ،کلی ھنر کرده است.
»در کشور بافرھنگ ما که فرھنگ ھزار و چھارصد ساله
اش کون ھمه را پاره است ،ھمه از دم ھمدﯾگر را کتـک ميزننـد.
من فکر ميکنم تمـام ممالـک بافرھنـگ دﯾگـر دنيـا ھـم ھمينطـور
ھـــستند و اصـــال کتـــک خـــوردن و کتـــک زدن جـــزو برنامـــه ی
درسيشان شده است .و ھمگی از ھمان بچگی ﯾاد ميگيرند که
تا زورشان کم اسـت ،باﯾـد کتـک بخورنـد؛ ھمچـين کـه زورشـان
چربيــد ،دﯾگــران باﯾــد حــساب کارشــان را بکننــد .البتــه در ھمــان
کتابھای درسی بـه مـا از ھمـان بچگـی حـالی ميکننـد کـه باﯾـد
احترام بزرگترھاﯾی را که تمام بچگيمان ما را کتـک زده انـد ،نگـه
دارﯾم؛ واال ما را ميبرند جھنم و آنجا چنان کتکھاﯾی به ما ميزننـد
و چنــان نيمــسوزھاﯾی بــه ماتحتمــان ميکننــد کــه دلمــان بــرای
نيمسوزھای اوﯾن و شھرک غرب و کھرﯾزک تنگ شود.
»ما فکر ميکنيم کـه خـود خداونـد تبـارک و تعـالی ھـم از
کتک زدن بنده ھای بدبختش خيلی خوشـش مياﯾـد ،واال چـرا
از ھمان اول فرھنگ ھزار و چھار صدساله ی مـا ،ھـی بـه بنـده
ھای بدبختش نميسوزھای آتشين حواله ميدھد؛ بـه ھمانجاھـا
که آدمھای دﯾگر متمدن جھان به آن نيمسوز اماله کردنھـا اسـم
بی مسمای »تجاوز« را داده اند .تازه ما فکر ميکنيم کـه خداونـد
تبارک و تعالی از شکنجه گرانش برای آن دنيا در ھمين کھرﯾـزک
و اوﯾن امتحان قرآن/شرعيات ميگيرد و بعد که اتفاقا اﯾن شکنجه
گران استخدامی خداوند تبارک و تعالی از مننژﯾـت – اﯾنطـور کـه
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ميگوﯾند – شھيد شدند ،چـون قبـل از شھادتـشان در کـارگزﯾنی
خداوند تبـارک و تعـالی اسـتخدام شـده انـد ،عـدل ميپرنـد تـوی
بخش شکنجه گران جھنم و ھمانجا آلتشان ،ﯾعنی دودولشان را
به جای نميسوز در خـدمت تمـامی آنـانی قـرار ميدھنـد کـه بـه
حرف خدا و ناﯾبانش و ولـی فقيـه و رئـيس جمھـوری اش گـوش
جان فرانداده و در خيابانھا سر و صدای با »سکوتی« کـرده انـد.
البتــه مــا بــه خودمــان قــول داده اﯾــم کــه از »دودول«مــان بــرای
کارھای دﯾگری استفاده کنيم .استعمال »دودول« برای رسـيدن
به قدرت و پول و شھرت ،کار درستی نيست .حتـی اسـتفاده از
دودولمان به عنوان نيمسوز ھم کار درستی نيست؛ چـه در اﯾـن
دنيای فانی و چه در آن جھان باقی؛ اﯾن بود انشای ما.
»]راســتش مــا ميخواســتيم انــشامان را بــدھيم بابامــان
بنوﯾــسد ،ولــی حــاال باﯾــد انــشامان را بگــذارﯾم در کــوزه آبــش را
بخـورﯾم ،چــون آقــا معلممـان فعــال در مامورﯾــت وﯾــژه ی اداری در
ھمــان زنــدان غيراســتاندارد کھرﯾــزک کــار ميکنــد و نميتوانــد ســر
کالس ظاھر ﯾا حاضر شود و جـای او را داده انـد بـه ﯾکـی از اﯾـن
»عمو«ھای بسيجی که زبان آدميزاد ھم سرش نميشود و ھی
براﯾمان عربی بلغـور ميکنـد .اگـر اﯾـن آقـا معلـم تـازه ی مـا زبـان
آدميزاد حالی اش ميشد ،حتما نمره ی انشای ما را صفر ميداد.
خوب است که از بيخ عرب است[...
ھشتم مھرماه  ٣٠ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صـد
و ھشتم[
ميگوﯾند اگـر موسـوی و کروبـی ھـم کوتـاه بياﯾنـد ،مـردم
دﯾگر کوتاه نخواھند آمد ...و اﯾن خيلی خوب است .خبر دﯾگر اﯾن
که »با ھزﯾنه ای بالغ بر ھفت ميليارد تومان ،بيش از ﯾک ميليـون
ساﯾت و وبالگ فيلتر شده اند .بيچاره ھا از ھر جـاﯾش ميگيرنـد،
از ﯾک جا دﯾگرش درميرود! دﯾروز و پرﯾروز ھم دانـشگاھھا شـلوغ
بودند و دﯾروز بخصوص دانشگاه صنعتی آرﯾـامھر ]شـرﯾف فعلـی[
شلوغ بود و مردم ھم به دانشجوﯾان پيوستند و از اﯾن حرفھا.
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نھم مھرماه  /١٣٨٨اول اکتبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و نھم[
وبــالگ نوﯾــسی کــه خيلــی ھــم معــروف شــده بــه نــام
»مالحــسنی« نوشــته ای دارد بــه نــام »شــير بــی ﯾــال و دم و
اشکم اگبر گنجی« که خيلی بانمک است؛ مينوﯾسد:
»حتمــا آن داســتان معــروف را در مثنــوی خوانــده اﯾــد.
شخصی رفت نزد خالکوب تا در پـشت کـتفش عکـس شـيری را
خالکوبی کند .ﯾارو تا شروع به کـار کـرد و تـا اولـين سـوزن را بـه
گرده ی آن شخص زد ،فورا صدای آخ آخش درآمد و گفت کجـای
شير را داری میکشی؟ خالکوب مـثال گفـت :دمـش را .شـخص
گفت :نه نه الزم نيست اﯾن شـير دم داشـته باشـد ،بـرو سـراغ
قسمتھای بعدی .دوباره تا خالکوب دست بـه کـار شـد و سـوزن
خالکوبی را در بدن آن شخص فرو کرد ،باز صدای آخ آخش بلند و
گفت :دست نگه دار ،کجاﯾش را داری ميکشی؟ خالکوب گفـت:
شکمش را .طرف گفت :الزم نيست اﯾن شير مـا شـکم داشـته
باشد .برو سراغ قسمتھای بعدی .و خالصه ھمينطور ھرگاه کـه
آن خالکوب بيچاره شروع ميکرد جاﯾی از تـصوﯾر شـير را بـر گـرده
ی آن شــخص بکــشد ،داد و ھــوار اﯾــن شــخص بــه آســمان بلنــد
ميشد و ميگفت از کشيدن اﯾـن قـسمت از تـصوﯾر ھـم صـرفنظر
کن .آخر سر خالکوب بيچاره کالفه شـد و گفـت :شـير بـی دُم و
سر و اشكم كه دﯾد؟
اﯾنچنين شيرى خدا خود نآفرﯾد/چون نداری طاقت سوزن زدن
از چنين شير ژﯾان رو دم مزن/اى برادر صبر كن بر درد نيش
تا رھى از نيش نفس شوم خوﯾش...
حـاال شـده قـضيه مبـارزه ی آزادﯾخـواھی مـردم اﯾـران و
نقطه نظرات آقای گنجی و برخی دوستان...
گفتند :ھرکاری ميخواھيد بکنيد ،ولی ھيچوقت از حمله ی
نظامی حماﯾت نکنيد.
گفتيم :روی چشم!
گفتيد :نيروھای خارجی اصال دخالت نکنند ،ما خودمان از پس
اﯾن نظام دﯾکتاتوری برميآﯾيم.
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گفتيم :حق با شماست .نيروھای خارجی ھمه خفه!
گفتيد :تحرﯾم اقتصادی صالح نيست ،چون دودش به چشم
مردم ميرود.
گفتيم :خيلی خوب .تحرﯾم اقتصادی را ھم ميگذارﯾم کنار.
گفتيد :تحرﯾم بنزﯾن را ھم فراموش کنيد.
گفتيم :بروی چشم! آن ھم بخاطر گل روی شما!
گفتيد :مبارزه ھم ميخواھيد بکنيد ،باﯾد مبارزه ی مسالمت آميز
باشد ،نه خشونت بار.
گفتيم :آنھم روی چشم؛ دﯾگه چه فرماﯾشی دارﯾد؟
گفتيد :وقتی ھم خواستيد مبارزه ی مسالمت آميز بکنيد،
شعارھای »ساختارشکن« ھم ندھيد.
گفتيم :ای بابا ...ﯾک دفعه بگوﯾيد اصال مبارزه نکنيد دﯾگر؛
فرماﯾش دﯾگری ندارﯾد؟
گفتيد :چرا ،ﯾک چيز دﯾگری ھم ھست .آنھم اﯾنکه شما اگر
برانداز ھستيد ،راه خودتان را از ما جدا کنيد!
گفتيم :اصال معلوم است شما طرف ما ھستيد ﯾا طرف آنھا؟
»اﯾن چه طرز مبارزه کردن است که نه حملـه ی نظـامی
باشد ،نه تحرﯾم باشد ،نه براندازی ،نـه فـشار ،نـه سـختی ،نـه
اعمال قدرت؟ خود بخود که اﯾن حکومت شرش را از سر مـا کـم
نميکند .آخر نميشود ھم عکس شـير را بخـواھيم بـر گـرده مـان
داشــته باشــيم و ھــم تحمــل ســوزنھای خــالکوبی را نداشــته
باشيم .چنين شير بی ﯾـال و اشـکم را ھنـوز خـدا ھـم نيافرﯾـده
٤٧٦
است«.
اﯾن نامه را ھم دخترخانمی برای مھـدی کروبـی نوشـته
که جالب است» :با عرض سـالم ،آقـای كروبـی قبـل از اﯾـن كـه
شما را خطاب قرار بدھم ،الزم ميدانم به اﯾن نكته اشاره داشته
باشم كه دﯾگر گذشت آن زمان كه ما مردم اﯾران از انـسانھا بـت
بسازﯾم و عكسشان را بياندازﯾم توی ماه ،ھرچـه گفتنـد بگـوئيم
چشم و ھيچ انتقادی ھم بر آنھا وارد نباشد .گذشـت آن زمـانی
كه اﯾرانی جماعت فرﯾاد برميآورد» :بت شـكنی خمينـی« و بعـد
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تبر را ميگذاشت بر دوش بت بزرگی كه خود از خمينـی سـاخته
بود ،تا دمار از روزگار ملت درآورد .دﯾگر دوران حقارت نفـس و بـت
و بت سـازی بـسر رسـيده اسـت .اكنـون مـا دﯾگـر حتـی حاضـر
نيستيم با فتوشاپ ھم عكس كسی را تـوی مـاه بيانـدازﯾم .مـا
حركتھا و گفته ھای مثبت شما را تأﯾيد ميکنيم ،اما از نادرسـتھا
نيز انتقاد ميكنيم .چون ما دموكراسـی و آزادی بيـان ميخـواھيم.
ما ارزش و احترام ميخواھيم ،نه حكومتی كه به اسم دﯾـن بزنـد
توی سرمان.
»آقای كروبی من در تعجبم كه شما با اﯾـن ھمـه فھـم و
دراﯾت و شجاعت و شھامت و زﯾركی ای كه دارﯾـد ،چطـور ھنـوز
ھم دم از برپائی نظـام و جمھـوری اسـالمی ميزنيـد! مـن واقعـاً
متعجبم! مطمئناً شما تاكنون فھميده اﯾد كه خواسته و مطالبات
مردم اﯾران اكنون دﯾگر از حد انتخابات گذشـته و مـردم خواسـتار
تغيير نظام ھستند .من فكر ميكنم که شما ھنـوز بـرخالف آقـای
منتظری كامال ً با خودتان صـادق نـشده اﯾـد .شـما تنھـا كـسی
بودﯾد كه بعد از سی سال كه از عمر جمھوری اسالمی گذشته
بــود ،ســخن از آزادی مــذھب ،حقــوق شــھروندی ،آزادی بيــان و
باطل شدن سيستم تأﯾيد صـالحيت كاندﯾـداھا بـه ميـان آورده و
حتی به طور سربسته اشاراتی ھم به رعاﯾت حقـوق اقليتھـای
جنسی و برداشتن قانون حجـاب اجبـاری داشـتيد .البتـه ھمـان
زمان ھم در كنار اﯾن صحبتھا تأكيـد بـر حفـظ نظـام داشـتيد؛ امـا
آقای كروبی آن زمـان اﯾنقـدر علنـی دسـت نظـام بـرای ھمـه رو
نــشده بــود و مــردم شــھامت اعتــراض بــه نظــام را تــا اﯾــن حــد
نداشتند .لطفاً نگوئيد كه ﯾك عـده ای بـه اسـم اسـالم جناﯾـاتی
مرتكــب شــدند و اگــر جمھــوری اســالمی واقعــی حــاكم باشــد،
اوضاع بر وفق مراد خواھد بود!
»آقــای كروبــی آﯾــا شــما صــحبتھای نماﯾنــده ی شــيعيان
مجلس عراق را شنيده اﯾـد؟ چـرا مـسلمانان اﯾرانـی در گفتـار و
رفتار خود صداقت الزم را ندارند؟ اﯾن آقای نماﯾنده ی شـيعه كـه
عـرب ھــم ھــست و اســالم در اصـل دﯾــن خــود آنھاســت ،تأكيــد
داشت كه وقتی اسالم بر جامعه ای حاكميت داشـته باشـد ،از
دموكراسی و آزادی مذھب و احتـرام بـه حقـوق اقـشار مختلـف
مــردم خبــری نيــست .اﯾــشان تأكيــد داشــت كــه اﯾــن دو بــا ھــم
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منافــات داشــته و در تــضادند .آقــای كروبــی لطف ـاً تــا زمــانی كــه
اسالم بر كشور حاكم است ،دﯾگـر دم از آزادی مـذھب و حجـاب
اختياری و حقوق اقليتھا و عدم رد صـالحيت و آزادی زنـان و اﯾـن
قبيل مسائل نزنيد!
»شما در زمان مرحوم محمد رضـا شـاه پھلـوی چنـد بـار
شنيدﯾد كه ﯾك نفر را به جرم بھـائی بـودن ﯾـا ھمجنـسگرا بـودن
سنگسار کنند ﯾـا اعـدام!؟ چنـد بـار زنـی بـه جـرم بـدحجابی ﯾـا
مسائلی كه به حرﯾم شخصی او مربوط ميشود ،شالق خـورد و
ﯾا سنگسار و اعدام شد؟ به قول خـود شـما جناﯾـات اﯾـن رژﯾـم،
روی شاه را سفيد كرده است .شما بـه خبرگـان رھبـری اشـاره
ميكنيد ،نماﯾندگان آن را منتخبين مردم ميدانيد ،بعـد ھـم انتظـار
دارﯾد از رھبر انتقاد كنند و كاندﯾداھا رد صالحيت نشوند؟ كی ما
مردم توانستيم نماﯾندگان مجلسمان را خودمان انتخاب كنيم كه
بتوانيم اعضای خبرگانش را انتخاب كنـيم؟ ھمـه از صـافی رھبـر
ميگذرنــد و مــا باﯾــد بــين منتخبــين ،ﯾكــی را انتخــاب كنــيم كــه در
ھمان ھم گاه تقلب ميشود.
»شما اصال ً تـا بـه حـال موقـع انتخابـات مجلـس خبرگـان
رفته اﯾـد ببينيـد چـه كـسانی در اﯾـن انتخابـات شـركت ميكننـد؟
آقای كروبی ،شما ﯾك مسلمان شيعه و ﯾك روحـانی و خواسـتار
حفـظ حرمـت اســالم ھـستيد ،بــه ھمـين دليـل ھــم دقيقـاً باﯾــد
مسئله ی دﯾن را از حكومت و سياست و قانون جدا كنيد؛ كـاری
كه كشيشھای مسيحی كردند ،تا مسيحيت ِ بـه لجـن كـشيده
شده را از منجالب فساد نجات بخـشند .در دنيـای غـرب دﯾـن از
سياست و حكومت جداست .اگر قدمی مثبت برداشته ميشود،
به اسم انسانيت است و اگر قدمی منفی برداشته ميشود ،بـه
اسم نقض حقوق بشر بوده و به دنبال آن دﯾن زﯾر سؤال نميرود.
آقای كروبـی شـما بـه خـاطر روحانيـت و ﯾـا اسـالمتان نبـود كـه
كاندﯾدای جاﯾزه ی صلح نوبل شـدﯾد ،اﯾـن انـسانيت ،شـھامت و
صداقت شما بود كه شما را كاندﯾدا كرد ،اﯾـن عـدم خودخـواھی
شما به عنوان ﯾك روحانی بود كه حاضـر شـدﯾد از نـام اسـالم و
دﯾــن و نظــام بگذرﯾــد ،امــا حقــوق انــسانھا را پاﯾمــال نكنيــد؛ و بــا
اﯾنھمه شما باز ميگوئيد نظام جمھـوری اسـالمی واقعـی؟ دﯾگـر
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چه چيزی را ميخواھيد ثابت كنيد؟ واقعيت اﯾن نظام ھمينی بـود
كه در طی اﯾن سی سال دﯾدﯾم.
»آقای كروبی اگر بخواھيم از دﯾنداران واقعـی ﯾـاد كنـيم،
باﯾد از غربيھا نام ببرﯾم .الاقل در غرب ميدانيم كه افـراد اگـر ھـم
تحت تـأثير خـانواده ،دﯾنـی را انتخـاب کننـد ،تحـت جبـر حكومـت
نخواھد بود .اگر ھم خانواده ی خيلی مستبدی داشته باشـند -
كه اﯾن مسائل از دنيای نسبتاً دموكرات غرب بعيد است  -بعد از
 ١٨سالگی آنقدر استقالل پيدا ميكنند كه ھر دﯾن ﯾا غيـر دﯾنـی
را كه دوست دارند ،برگزﯾنند و ترسی ھـم از اعـدام ﯾـا از دسـت
دادن دانشگاه و شغل و موقعيت اجتماعيـشان نداشـته باشـند.
در غرب ،مسيحيان ،از ھر قشری كه باشند ،به كليسا ميروند و
حتی مراسم ازدواج خود را در كليسا به جا ميآورند .در بعضی از
نقاط غرب حتی ھمجنسگراھا ھـم در كليـساھا ازدواج ميكننـد.
آنوقت در اﯾران بی رودرباﯾستی بگوﯾم كـه رفـتن بـه مـسجد كـار
آدمھای خيلی خيلی خاص بـوده و بـا عـرض شـرمندگی در دﯾـد
عمــوم مــردم حــضور در مــسجد ﯾكجــور بــی كالســی محــسوب
ميشود .از انتخاب دﯾن ھم بگذرﯾم كه باالجبار اكثرﯾـت مـسلمان
شيعه بـه دنيـا ميآﯾنـد و حـق ھـم ندارنـد كـه دﯾـن خـود را تغييـر
دھند ،وگرنه اعدام ميشوند.
»باور كنيد مردم غرب ھيچ فرقـی بـا مـردم اﯾـران ندارنـد.
مذھبی نيستند ،كه ھستند .خيلی از غربيھا از مردم اﯾران ھـم
مذھبی ترند .خرافاتی نيستند ،كه ھستند .مـن واقعـاً نميتـوانم
باور كنم كه در دنيای مدرن غرب اﯾنقدر خرافات شاﯾع باشد ،امـا
ھست .ﯾكصدم اﯾن فيلمھائی را كـه غربيھـا در مـورد روح و اﯾـن
جور مسائل ماوراء الطبيعـه سـاخته انـد ،اﯾرانيھـا درسـت نكـرده
اند .پس مشكل چيست؟ مشكل ھمينجاست كه در غرب ،دﯾن
بر سياست و كشور حاكم نبوده و مسائل كـشور بـه اسـم دﯾـن
تمام نميشود؛ دﯾن ﯾك امر خصوصی و شخصی است.
»آقای كروبی عزﯾز اگر شما و امثال شما واقعاً دﯾنتـان را
دوست دارﯾد ،بيائيد و ﯾك لطفی در حق دﯾنتان كـرده و دسـت از
سر اﯾن به قول خودتان بيضه ی اسالم بردارﯾـد! مـن كـه ﯾـك زن
ھستم و از قضای روزگار ھمجنسگرا ھم ھستم و كاری ھم بـه
تخم و خاﯾه ھای آقاﯾون ندارم ،الاقل تا اﯾـن حـد ميـدانم كـه اگـر
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زﯾادی و بيش از حد و ھر روز و ھر زمان به بيضه ھای كـسی ور
بروند ،بعد خدای نكـرده ﯾـك اتفاقـاتی بـرای طـرف خواھـد افتـاد.
٤٧٧
حال خود دانيد و اسالمتان با بيضه ھاﯾش«.
دختره ی آتيش پاره؛ ببين چی نوشته ھا!!
خبر دﯾگر اﯾن که دولت احمدی نژاد برای دادن رشـوه ای
به حکومتھای عربی ،نام خليج فارس را از کتابھای درسی اﯾران
٤٧٨
حذف کرد.
جنبش روز به روز رادﯾکالتر ميشود .نمونه اش اﯾن است:
»وقتی که آقای گنجی از جنبشی که رھبران آنرا آقاﯾـان
موسوی و کروبی ]ميداند[ سخن ميراند ،کدام جنبش را مد نظر
دارد؟ آﯾا منظور آقای گنجی ھمان جـوش و خروشـی اسـت کـه
بعد از  ٢٢خرداد در اﯾران طوفان بپا کرده است؟ اگر چنين است،
ھنوز خيلی زود اسـت کـه آقـای موسـوی و کروبـی را بـه مقـام
رھبری اﯾن جنـبش منـصوب کنـی .ﯾادداشـت آقـای اکبـر گنجـی
نيازمند ﯾک ﯾادآوری نيز ھست ،چرا که اﯾن جانب بـر آن اندﯾـشه
است که جنبش اعتراضی مردم ،جنبشی اسـت کـه »مـرگ بـر
دﯾکتاتور« بر آن طنين افکنده است ،کـه ميخواھـد از گذشـته ای
که »رھبر« حرف آخر و نھاﯾی را ميزند و خود را مالک بـر خيـزش
و خــروش مــردم ميدانــد ،فاصــله بگيــرد؛ امــا گوﯾــا اﯾــن تنھــا ﯾــک
اندﯾشه ی باطل بوده است که ھنوز رھبری ھست و رھبرانی و
مدافعانی که تعيين ميکنند چه کسی حق دارد چه بگوﯾـد و چـه
نگوﯾد!
»آقای گنجی اﯾـن مقـدار آزادی را بـه دﯾگـران داده اسـت
که ھرچه که دوست دارنـد ميتواننـد بگوﯾنـد و خـود را بـه آزادی،
بيــان کننــد ،ولــی بنــام جنبــشی کــه آقاﯾــان موســوی و کروبــی،
رھبــران آن ھــستند ،نميتواننــد و ﯾــا »حــق ندارنــد« چيــزی بزبــان
آورند!
»متاسفانه گفتار آقای گنجی به نظر اﯾـن نگارنـده ﯾـادآور
گفتــار مکــرر »رھبــر معظــم« اســت کــه ھمــه آزادنــد ھرچــه کــه
ميخواھد بگوﯾند ،مشروط بر اﯾنکه نظام والﯾت را مورد نقد و نفی
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قرار ندھند! آقای گنجی باﯾد بھتر بداند که آزادی مشروط ،آزادی
نيست ،که آزادی با شرط و شروط ھمـين اسـت کـه دارﯾـم ،کـه
آزادی با شرط و شروط ﯾعنی نبودن عقل و خرد و خود مختاری و
نھاﯾتا عدم پذﯾرش مـسئوليت؛ تـازه اگـر وارد اﯾـن بحـث ھـم کـه
نخواھيم بشوﯾم  -که بحثی اسـت اساسـی مربـوط بـه اصـالت
وجود و ھستی  -آقای گنجی با پـيش فرضـھاﯾی ،تعيـين حـق و
حقوق ميکند که صحت و سقم و ثبت آن به آﯾنـده موکـول شـده
است ،چرا که به درستی روشن نيست که وقتـی آقـای گنجـی
از جنبـشی کـه رھبـران آنـرا آقاﯾـان موسـوی و کروبـی ]ميدانــد[
سـخن ميرانـد ،کـدام جنـبش را مـد نظـر دارد ؟ آﯾـا منظـور آقـای
گنجی ھمان جـوش و خروشـی اسـت کـه بعـد از  ٢٢خـرداد در
اﯾران طوفان بپا کرده است؟ اگـر چنـين اسـت ،ھنـوز خيلـی زود
است که آقای موسوی و کروبی را بـه مقـام رھبـری آن جنـبش
منــصوب کنــيم .درســت اســت کــه آنھــا عليــرغم ســختگيرﯾھا،
تھدﯾدات و رعب و وحشت رژﯾم دﯾنی ،بمانند آقـای رفـسنجانی،
دست به عقب نشينی نزده انـد ،و در کنـار احمـدی نـژاد پـشت
سر »رھبر معظـم« بـه اقامـه ی نمـاز ناﯾـستاده انـد  -کـه البتـه
بـسيار قابــل تحـسين و ســتاﯾش ھــم ھـست  -امــا الزم اســت
اعتراف کنيم که اﯾـن مقاومـت و اﯾـستادگی ،شـرط الزم رھبـری
است ،ولی کافی نيست.
»جنبشی که تارﯾخ ناظر ظھور آن است ،شعارش قبل از
ھر چيز »مرگ بر دﯾکتاتور« است .اﯾن شعار بـرخالف شـعارھای
دﯾگر جنبش اعتراضی که ممکن است فصلی و به مناسـبت روز
بيان شود ،شعار چھار فـصل اسـت؛ ولـی چگونـه ميتـوان آقاﯾـان
موسوی و کروبی را رھبر جنبشی خواند که »مرگ بر دﯾکتاتور«
را ھنوز بر سر زبـان خـود جـاری نـساخته انـد ،مـضاف بـراﯾن کـه
وقتی ميگوﯾيم کسی حـق نـدارد بنـام جنبـشی کـه رھبـران آن
آقاﯾان موسـوی و کروبـی ھـستند ]حـرف بزنـد[ فـرض را بـر اﯾـن
گذاشته اﯾم کـه آنـان جنـبش و ﯾـا بقـول آقـای گنجـی نھـضت را
بوجود آورده اند.
»اﯾن جا الزم است ﯾاد آوری کنيم که عکس جرﯾان بوقوع
پيوسته است .جنبش را مردم بوجود آورده انـد و تـاکنون رھبـری
آنرا ھم مردم در دست داشته اند و سو و جھت آن نيز برانـدازی
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نظام دﯾکتاتوری بوده است که ضرورتا نميتواند چيزی جز ساختار
شکنی باشد؛ بعبـارت دﯾگـر کـس و ﯾـا کـسانی مـستحق لقـب
رھبری ھستند که بتوانند پيشاپيش مردم حرکت کننـد و آنھـا را
بــسوی آﯾنــده ای انــسانی رھنمــون ســازند .متاســفانه آقاﯾــان
موسوی و کروبی تاکنون اﯾن خصوصيت رھبری را از خـود نـشان
نداده اند ،درست به آن دليل که آنھا تـاکنون اظھـار نداشـته انـد
که بر ضـد دﯾکتـاتوری قـد برافراشـته انـد .آنکـه قـانون اساسـی
والﯾــت فقيــه را مظھــر دﯾکتــاتوری نميدانــد ،البتــه کــه نميتوانــد
ســاختار شــکن باشــد .شــواھد تــارﯾخی  -از جملــه در رســالت
اسالمی  -حاکی از آن است که تنھا کسانی ميتوانند به مرتبـه
ی رھبری برسـند کـه دسـت بـه سـاختار شـکنی بزننـد ]کـذا[.
مسلم است که آقاﯾان موسوی و کروبـی از انگـشت شـمارانی
ھستند که به تاﯾيد شورای نگھبان که باﯾد آنرا شورای تفتيش و
دﯾکتــاتوری خوانــد ،رســيده انــد ،پــس نميتواننــد ســاختار شــکن
باشند .آنھا خـود در رده ی فوقـانی نظـامی قـرار گرفتـه انـد کـه
اســاس آن دﯾکتــاتوری اســت .چگونــه چنــين افــرادی ميتواننــد در
دوران بسيار کوتـاھی بـه رھبـری جنـبش ضـد دﯾکتـاتوری مـردم
منصوب شوند؟!
»اگر مردم تمثال آنان را با خود حمل ميکنند ،بـه آن معنـا
نيست که آنھا را برای مقام رھبری انتخاب کـرده انـد کـه آخـرﯾن
حرف را بزنند؛ حرفی که به آن نه ميتوان افزود و نه ميتـوان از آن
کم کرد ،بلکه بـه آن دليـل اسـت کـه مـردم آنھـا را بـسوی خـود
ميخواننـد ،بــسوی آﯾنــده ای رھـا از دﯾکتــاتوری و خلــق و خــوی
دﯾکتاتوری؛ ﯾعنی که اﯾن مردم رھبر ھستند.
»جنبـــشی کـــه در آن فرشـــته ھـــای پـــاک و بيگنـــاھی
ھمچون ندا آقا سلطانھا و سھراب اعرابيھا قھرمانانش شده اند،
دارای رھبری نيست .تاکنون رھبری آنرا مردم بدست داشته اند
و از اﯾن پس نيز خواھند داشت ،زﯾرا کـه اﯾـن جنـبش ،جنبـشی
است ضد دﯾکتاتوری ٤٧٩«.موافقم!
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دﯾگــر اﯾــن کــه وابــستگی ننگــين حکومــت اســالمی بــه
روسيه ،صدای خيليھا را بـدجوری درآورده اسـت» :سـفر ننگـين
احمـــدی نـــژاد بـــه نيوﯾـــورک ،در کنـــار ھمـــه ی آبـــرو رﯾزﯾھـــا و
شکــستھاﯾی کــه بــرای »کودتاچيــان« داشــت ،از حيــث اثبــات
ســلطه ی روســيه بــر نظــام اﯾــران ،بــسيار تحقيرآميــز و ناراحــت
کننــده بــود .ھنگــامی کــه اوبامــا در مالقــات بــا مــدودف ،پــرده از
اطالعـات دقيــق آمرﯾکــا از مرکــز محرمانــه ی غنــی ســازی اﯾــران
برداشت ،توقـع دولـت آمرﯾکـا اﯾـن بـود کـه مـدودف بـا تمـاس بـا
احمدی نژاد که او ھم در نيوﯾورک بود ،موضـوع را بـه وی گفتـه و
او را وادار کند تا وجود چنين مرکزی را اعالم کند ،ولـی در کمـال
ناباوری ،مـدودف بـدون اﯾنکـه احمـدی نـژاد را آدم حـساب کنـد،
مستقيماً با کانال ارتباطی خود در تھران تماس گرفـت و بـه آنھـا
ھشدار داد.
»خامنه ای در اجرای اوامـر روسـھا بالفاصـله دسـتور داد
تا در اعالميه ای چند سطری و مغشوش ،موضوع را اعالم کنند.
سرداران کودتا حتی نيازی ندﯾدند کـه احمـدی نـژاد را از موضـوع
خبردار کننـد و بفاصـله ی چنـد سـاعت پـس از اعتـراف رسـمی
حکومت به وجود مرکز مخفی غنی سازی ،احمدی نـژاد در ﯾـک
کنفرانس خبری در مقابل سئوال خبرنگار تاﯾم کامال ٌ غافلگير شد
و ھمانند ﯾک دروغگوی کم مقدار شروع به ﯾاوه گـوﯾی کـرد .وی
ادعای اوباما را تکـذﯾب کـرد و بـا تمـسخر گفـت کـه آﯾـا ھمـه ی
منابع اطالعاتی اوباما از ھمين جنس ھـستند و بـه او اطالعـات
غلط ميدھند؟ در حاليکه سخنان اوباما ﯾک ادعا نبود و مبتنی بـر
اعالن رسمی خود حکومـت اﯾـران بـود کـه پرزﯾـدنت  ٦٣درصـدی
اش از آن بيخبر بود .کاخ سفيد تازه متوجه شد که احمـدی نـژاد
در اﯾن حکومت ﯾک مھره بيشتر نيست و به ھيچ وجه در مقامی
نيست که اوباما بخواھد با او مالقات کنـد .احمـدی نـژاد را نباﯾـد
جدی گرفت .اصرار و التماسھای بعدی احمدی نژاد در جلب نظر
اوباما کامال ً نادﯾده گرفته شد .مدودف و پوتين با خـود خامنـه ای
ارتباط مستقيم دارند .ميزان حـرف شـنوی خامنـه ای از کـرملين
واقعاً ﯾک ننگ ملی است.
»رئـــيس اطالعـــات و فرمانـــده ی کـــل ســـابق ســـپاه،
سرلشگر محسن رضاﯾی نيز در مصاحبه ای بمناسبت ھفتـه ی
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جنگ برای اولين بار از مالقاتھای مکرر سفير روسيه بـا مقامـات
حکومت اﯾران و ارائه ی اطالعات بـسيار دقيـق از مخـالفين رژﯾـم
اﯾـران توسـط »کـا.گ.ب «.پـرده برداشـت .سـازمان جاسوسـی
روسيه نقشی کليدی در حماﯾت از حکومت اﯾران و خنثی کـردن
توطئه ھا بر عليه آن داشـته و دارد .عـالوه بـر ارائـه ی اطالعـات
دقيق از تشکيالت اپوزﯾسيون اﯾرانی خارج از کـشور »کـا.گ.ب«.
نقشه ی کودتای نوژه را به حکومت اﯾران اطـالع داد و در جرﯾـان
فاز نظامی مجاھدﯾن خلق نيز باز اﯾن بار »کا.گ.ب «.بود کـه ھـر
روز ليستی از خانه ھای تيمـی مجاھـدﯾن خلـق را بـه اطالعـات
سپاه تحوﯾل ميداد؛ ليستھاﯾی که حتـی ﯾـک فقـره ھـم اشـتباه
نداشتند.
»کا.گ.ب «.حتی در بسياری از ترورھای خـارج از کـشور
نيز به تيمھای ترور جمھوری اسالمی پشتيبانی اطالعـاتی داده
است .در جرﯾان انتخابات اخير نيز روسھا با ھمه ی امکاناتـشان
»کودتا« را حماﯾت کردند .اما آنچه روسـھا و سـازمان اطالعـاتی
روسـيه از آن غافلنــد ،اميـدی اســت کـه در دل ھمــه ی اﯾرانيــان
برای تغيير وضعيت بوجود آمده و ھمـين اميـد و خـوش بينـی بـه
آﯾنده است که انـرژی حرکـت مـردم در خيابانھـا و فرﯾـاد بـرآوردن
آنھا در برابر استبداد شده است .اراده ی متحد اﯾرانيـان نـه تنھـا
حکومـت اﯾـران را در جھـت منـافع ملـت تغييـر خواھـد داد ،بلکـه
تــودھنی محکمــی نيــز بــه اراذل کــرملين خواھــد زد ،تــا بــرای
ھميشه چشم طمعشان را از خاک اﯾران برگيرند.
امروز ھمه ی کشورھای دنيا به اﯾن نتيجـه رسـيده انـد
که دﯾگر ھيچ قدرتی در دنيـا نميتوانـد جلـو انقـالب مـوج سـبز را
بگيــرد و نــشانه ی ھمبــستگی ملتھــای دنيــا بــا مــردم اﯾــران،
صـــندليھای خـــالی ھيئتھـــای نماﯾنـــدگی  ١٤٥کـــشور دنيـــا در
سخنرانی رئيس دولت »کودتا« بود .روسھا البته از قـدﯾم کمـی
دﯾرفھم بودند؛ کودتاچيان ھـم اگـر فھـم داشـتند ،بـه دلخوشـی
حماﯾـــت روســـھا رو در روی ملتـــشان نمياﯾـــستادند و بدســـت
٤٨٠
خودشان حکومت را به سراشيبی دره سقوط ھل نميدادند«.
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اﯾــن دﯾگــر خيلــی بــا نمــک اســت» :براســاس گــزارش
خبرگزاری اﯾلنا ،جانشين سازمان بسيج اصناف کشور بـا اشـاره
به راھپيماﯾی روز قدس گفـت کـه در روز قـدس عـده ای بـا نـوار
سبز شعار میدادند و مشتھا را به طرف راھپيماﯾان میکردند
و میگفتند »مرگ بر روسيه و مرگ بر چين« .ھمـين روسـيه و
چين بودند که از بسته ی پيشنھادی اﯾران دفاع کردند و االن که
ما به وحدت نياز دارﯾم ،ﯾک عده ای ناجوانمردانه به جای اﯾن که
٤٨١
بگوﯾند »مرگ بر آمرﯾکا« میگوﯾند »مرگ بر روسيه و چين«...
کمدی نيست؟!
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کسی نميتواند تو را به دنيای مردگان زنجير کند!
اسالميستھاﯾی ھستند که پيش از خيليھـا ]![ سـالھا و
سالھاست از »تلقی فاشيـستی از دﯾـن« ٤٨٢حـرف ميزننـد ،امـا
خود ھمان تلقی فاشيستی را از دﯾن و دنيا و حکومت و مردم و
آزادﯾخــواھی دارنــد؛ چــرا کــه دنيــا را خــط کــشی ميکننــد ،بــين
انسانھا دﯾوار ميکـشند و مـردم را دسـته بنـدی؛ طفلکھـا ھمـان
زمان ھم که قرار بود برای نام و آوازه ای ،ﯾا در حسرت غرفـه ای
در بھشت مالنکوليکشان ،با آن پرﯾـان و حورﯾـان پالسـتيکی اش
شعاری بدھند ،نميدانستند چه ميگوﯾند؛ و ھنـوز ھـم نميداننـد.
اﯾنان به دنيای مردگان تعلق دارند؛ ھرچند کـه ھمچنـان بـر فـراز
گورستانھا پرپر بزنند ،تا از سقوط عقيده شان بـه پاﯾـان دسـتگاه
گوارشی تارﯾخ جلوگيری کنند ،اما مرده اند.
اﯾن که من ،چـه را »مـرده« و چـه را »زنـده« ،جـانبخش،
جوان و نو ميدانم و ميشناسم ،در مثل ِ بـی مناقـشه ،تفـاوتش
ژرفنای ھمان دﯾوار برلينی اسـت کـه بـر سـر ھمينھـا آوار شـده
است و ميرود تا ته مانده ھای آن دﯾـوار اسالميـستی را ھـم بـر
سرشان خراب کند.
دنيای تنگ نظرﯾھـا ،دنيـای مـرده ھاسـت ،دنيـای پـست
عدم تحمل دﯾگران ،دنيای خط کشيھاست ،دنيای بـاور نداشـتن
به انسان و انسانيت ،دنيای اﯾنھاسـت؛ برھـوت جھـنم سـازی و
بھــشت بــازی و دنيــای خــالء مطلــق وابــستگی بــه پــوچی و
پوچيسم و زنده باد و مرده بادھـای کھنـه ی دھـه ی پنجـاھی؛
دنيای پيشامدرن ،دنيای غرﯾبـه بـا عـشق ،غرﯾبـه بـا انـسانيت،
دنيای ستاﯾش جنـگ ،سـتاﯾش مـرگ ،دنيـای سـجده بـه درگـاه
شــکنجه گــران و مــرگ پرســتان و جانيــان و آدمکــشان؛ دنيــای
عبــادت در محــراب گورســتانھا ،عبــادت در نمازخانــه ھــای تارﯾــک
مـــرگ و نيـــستی و نـــابودی و حـــذف دﯾگـــران و دگراندﯾـــشان و
دگرباشان.
اﯾن دنيای کھنه ی مـرده ھـا و فاشيـستھاست؛ ھرچنـد
که با واژگان نو ،عقيـده ھـای کھنـه شـان را بـسته بنـدی کـرده
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باشند ،ولی باز بوی عفن عقيده ھای کھنه و حذف کننده شـان
از ميان نوشته ھا و رفتارھای پوچ و گورستانی و مـرگ پرسـتانه
شان لب پر ميزند؛ ميدانستيد؟!
دنيای ما ،اما ،دنيای دوست داشتن است؛ دنيای ھمـه
را »آدم« حساب کـردن ،ھـر کـه ھـست و ھرگونـه کـه ھـست،
دنيای بر پای خوﯾشتن اﯾستادن ،دنيای دوست داشـتن ِ ھمـه و
از آن ھم باالتر ،احترام گذاشـتن بـه ھمگـان اسـت؛ و حتـی دل
ســـوزاندن بـــر ھمـــان فاشيـــستھا و راسيـــستھا و نازﯾـــستھا و
اسالميـــستھا و دﯾگـــر اﯾـــسمھا و اﯾـــستھاﯾی اســـت کـــه جـــز
»اﯾــــستاﯾی« و رکــــود و اﯾــــستادن بــــر بــــاالی بــــرج عــــاج
خودخواھيھاشان ،ھمان مرگ پرستی و نازاﯾی ،دستاورد دﯾگری
برای بشرﯾت ،برای انسانيت و تارﯾخ نداشته و ندارند و نخواھنـد
داشت .تجربه ھای اﯾن سی سال حکومت اسالميـستھا و آن
ھفتاد/ھشتاد سال حکومت کمونيستھا و آن چند سال حکومت
فاشيستھا برای اثبات اﯾن ادعا کافی است.
کسی نميتواند ما را به دنيای مردگان زنجير کنـد ،دنيـای
کھنه پرستی ،دنيـای سـتاﯾش جـالد و دجـال؛ دنيـای خـط امـام
راحل ِ مامور از قرون وسطی برای به آتـش کـشيدن دنيـای تـازه
ی جوانيھا و طراوتھا...
اﯾن است که کارکرد ِ تالش اﯾنان برای به زنجيـر کـشيدن
ما در دنياشان ،روز به روز بيشتر رنگ ميبازد؛ ھرچند که دلی بـر
اﯾــشان ميــسوزانيم ،امــا دامنمــان را از چھــره ھاشــان کــه بــه
دامنمان آوﯾخته اند ،وا ميکنيم و ميگذرﯾم.
نسل تازه ،نسل شکفته ای که رو به دنيای تازه و مـدرن
و انسانی دارد ،ھر روز بـيش از پـيش از اﯾنـان دور ميـشود؛ اﯾـن
نـــسل رو بـــه دنيـــاﯾی دارد کـــه در آن خـــط کـــشی نيـــست و
فاشيستھا ھم ميتوانند اگر رای آوردند کرسی قراضه ای تـه تـه
مجلسش داشته باشند؛ امـا ھنگـام ھـرزه دراﯾيھاشـان ھمگـی
مجلس را ترک ميکنيم و به حال خـود ميگذارﯾمـشان؛ ندﯾدﯾـد در
نيوﯾورک با ھمبازی پيشين اﯾن ستاﯾشگران خمينی چه کردﯾم؟
بــرای ش ـناختن اﯾــن نــسل شــکفته و دوری اش از کھنــه
پرستان و از عاشقان ِ جانيان و آدمکشان ،کار خيلی ھم سخت
نيست .آدم باﯾـد کـور باشـد ،ﯾـا مغـرض کـه اﯾـن ھمـه فاصـله را
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نبيند ،ﯾا ندﯾده بگيرد؛ با آن کـه فقـط ناشنواسـت ،اگـر بـا صـدای
بلند سخن بگوﯾند ،ميشنود ،اما »کر مصلحتی« چون نميخواھد،
ھيچ چيز را نميشنود ،ھيچ چيز را» .کر مـصلحتی« دسـتانش را
در گوشــھای پــر پــشم و پيلــه اش فــرو بــرده و بلنــد بلنــد روضــه
ميخواند »ال...ال ال ...الال« ميدانستيد؟!
دست و پـا زدنھـای کھنگـی و کھنگـان را جـدی بگيـرﯾم،
برای شناختن ترفندھاشان بکوشيم ،اما بيش از اﯾنھا فرﯾبـشان
را نخورﯾم؛ دنيای مدرن ،دنيای اندﯾـشيدن ھـم ھـست؛ دوسـت
داشتن تنھا بخشی از وظيفه ی ماست!

اﯾـــن تـــالش تـــا امـــروز  ٢١مـــاه
مــــارس  ٢٠١٠مــــيالدی و اول
فرردﯾن مـاه  ١٣٨٩کـه بـازنگری
پاﯾانی کتاب را به پاﯾـان ميبـرم،
ھنوز به جـاﯾی نرسـيده اسـت،
ولی ميرسد ،شک نکنيد!
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