اين کار يادداشتھای روزانه ی من است ،ھمراه با فاکتھا و اسناد
بسياری برای گزارش لحظه به لحظه ی جنبش ضد خشونت و مدرن اين
روزھا؛ برای عبور از درون حاکميت به دنيای آزاد و مدرن؛ در تابستان
داغ  ١٣٨٨و چند روز ِ پيش و پس از اين تابستان تب دار؛ خواسته ام با
اين ک ار فضای اين روزھا را نشان دھم .ھرچند ميدانم و ميدانيم که
بخشی از حکومتيان در پی مالخور کردن اين جنبش ،از ھيچ ترفندی
روگردان نيستند .بايد ماند و ديد چه خواھد شد.
ديگر اين که »عنوان« کتاب »نه روسری ،نه توسری ،مملکت
دوست پسری« يکی از شعارھای اين روزھاست که به باور من
سياسيترين و انسانيترين شعار اين جنبش است؛ ھم ضد اسالم حکومتی و
اسالم اجباری است ]نه روسری[ ھم ضد خشونت ]نه توسری[ و ھم
خواھان اوليه ترين حق انسانی انسانھا ،ھمه ی انسانھا؛ يعنی آزاديھای
اجتماعی ]مملکت دوست پسری[ که با طنز زيبايی خواست طبيعی زنان
و جوانان زير فشار ما را به تصوير کشيده است.
به باور من آنچه اين روزھا در ميھن ما ميگذرد و نام »جنبش
سبز« گرفته است ،در واقع جنبش زنان است برای آزادی و بر عليه
مردساالری خشن جاری در بستر »فرھنگ« عقب افتاده ی جامعه ی
ما؛ درست برعکس افتضاح تاريخی سال  ١٣۵٧که »انقالب
اسالمی«اش در واقع »جنگ« مردان بود برعليه زنان و برای به زنجير
کشيدن دگرباره ی زنان ،پس از آزاديھای دوران پھلويھا که البته موفق
نشد؛ دليلش ھمه ی تالشھای اين سالھای زنان و مردان آزاده ی ميھن
است؛ چه در ايران و چه در برونمرز .ھمين!
نادره افشاری
دوازدھم اسفند ماه  ١٣٨٨خورشيدی
سوم ماه مارس  ٢٠٠٩ميالدی

 ٣١خرداد ماه ١٣٨٨خورشيدی ٢١/ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی
]يکشنبه  ٩روز پس از انتخابات  ٢٢خرداد ماه [١٣٨٨
ھنور حال درستی ندارم که بتوانم بنويسم .دو تا تکه ی کوتاه ِ
تلگرافی نوشته ام که بگويم» :ھنوز زنده ام!« کمدی است ،نه؟! ھمان
روز  ٢٩خرداد ،پس از نماز جمعه ی کمدی سيدعلی خامنه ای کمديتر،
زير عنوان »جمھوری اسالمی ميرود/جمھوری اسالمی بايد برود!«
نوشتم که:
»اگر ايرانيھا دلشان برای مزاحمتھای خيابانی ،الکل تقلبی،
فراوانی »نعمت« مخدرات از ھر دونوعش ،چه کشيدنی و چه ، ...تنگ
ميشود ،بيخودی خودشان را لوس نکنند؛ برگردند سر خانه و زندگيشان
و بگذارند واليت فقيه با ھمين رئيس جمھوری منگلش سر کار بماند! اگر
از بی آبرويی در جھان ککشان نميگزد ،اگر مثل اين سالھا و به ويژه
پس از ظھور فنومنی به نام »خاتمی« پايشان به وطن باز شده و ميروند
کرور کرور حقوق بازنشستگيشان را دريافت ميکنند و صيغه ميشوند و
صيغه ميکنند ،ھمراه با ماساژھای آنچنانی ،بيخودی خودشان را لوس
نکنند و بروند بنشينند تو خانه ھايشان و اللمونی بگيرند .اگر اتفاقی بيفتد
سر شکاف فعلی بين جناحھای حکومتی باز شود ،پس فردا نيايند يقه ی
و ِ
من و امثال مرا بگيرند که ما داشتيم خوب ميچريديم ،اين چه بود که در
دامنمان گذاشتيد! از حاال گفته باشم! منظورم ھمان چند تا ناپرھيزی ای
است که من و امثال من کرده ايم! او.کی.؟
»اسالم حکومتی ھمين است .از رای و از خواست شما با
رنگ کردنتان استفاده ميکند و دست آخر ھمه را به جيب خودش ميريزد.
پس فردا نگوييد دلمان برای توسری و روسری تنگ شده؛ دلمان برای
وفور نعمت مخدرات تنگ شده؛ دلمان برای از کوه و کمر ترکيه و
کردستان و پاکستان و از جنوب فرار کردن تنگ شده؛ گفته باشم از حاال
ھا!
»اگر اينھا بروند ،بساط جمکران بازی ھم جمع ميشود؛ از حاال
گفته باشم؛ بساط تئاترھای خيابانی به جرتقيل آويزان کردن بچه ھای
مردم ھم جمع ميشود؛ بساط خانه ی عفاف شھرھا ھم جمع ميشود؛ بساط
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آفتابه به گردن مردم آويزان کردن و مردم را تو روز روشن به تخت
شالق بستن ھم جمع ميشود ھا!
»اينھا که بروند – که ميروند – بعدش صيغه ممنوع ميشود،
چند زنه بودن ممنوع ميشود؛ ديگر حقوق پناھندگی وجود نخواھد داشت
و در ِ از توبره خوردن و در آخور لميدن ھم بسته ميشود؛ از حاال گفته
باشم ھا!
»ملت قھرمان و شھيد پرور ايران« چه خوشتان بيايد و چه
نيايد ،فعال ھمان ھمدستی ای که حکومت اسالمی را علم کرد ،يعنی
ھمدستی بين ملی/مذھبيھا و توده ايھا و بقيه  ...سرش باز شده است؛
حاال يک طرف سھم بيشتری ميخواھد .ھمانطور که باراک اوباما ھم
گفت اين دوتا بابا خيلی ھم با ھم فرق ندارند؛ گفته باشم ھا!
»اين ھا ميروند ،ولی بيش از اين نگذاريد رنگتان کنند .شکاف
حکومتی را جر بدھيد از باال تا پائين ،ولی پيش از آن خوب فکرھايتان
را بکنيد! او.کی.؟
»پيش از ھر کاری ،حرفھای خامنه ای در نماز جمعه ی ٢٩
خرداد را يک بار ديگر گوش کنيد ،لطفا! او.کی.؟«
اين کار را جمعه نوشته بودم .امروز يکشنبه ھم »چند نکته ی
تلگرافی برای اين که جمھوری اسالمی برود!« را نوشتم که:
»اين روزھا وقت روده درازی نيست ،برای ھمين ھم تلگرافی
مينويسم که» :جنبش ضد »کودتا«ی  ٢٢خرداد ،جنبشی مدرن ،مدنی و
نافی خشونت است و الزاما چون تاکنون »رھبری« اش در دست بخشی
از نظام مانده است ،ميتواند سرکوب و خسته شود .گفته ھای کليدی
ميرحسين موسوی در مورد اين که اين جنبش برای »حفظ نظام مقدس
اسالمی است« نکته ای اساسی است و مردم بايد تکليفشان را با اين
بخش از گفته ی ايشان مشخص کنند.
»برای نبرد با نظامی »شھيد پرور« که در ماھھای پيش از
افتضاح تاريخی سال  ۵٧و برای سوء استفاده از حس »عاشورا گونه«
و »شھيد پرور« ايرانيھا فاجعه ی سينما رکس آبادان را آفريد ،و در
ھمين راستا کلی شھيد قالبی اختراع کرد ]که آمارش بعدھا از سوی
سردمداران ھمان نظام از سنخ »عمادالدين باقی« افشا شد[ بايد
راھکارھای ديگری جست!
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»شرکت کنندگان در نبردھای خيابانی نبايد از شعارھای ھمان
نظام بھره جويند .شعارھايی از دست »ميکشم ،ميکشم ،آن که برادرم
کشت« بجز اين که شعاری تحريک کننده است و در راستای
خونخواھی ،شعاری ضد زن نيز ھست؛ در حالی که ميبينيم در اين
جنبش ،زنان و مردان دوش به دوش ھم حضور دارند .شيوه ی کھنه و
ضد انسانی واقعه ی انفجار در قبر سيدروح [ خمينی يک شيوه ی
انتحاری بن الدنی است و چه توطئه ی نظام باشد و چه دست پخت
سازمان مجاھدين خلق ،نبايد به ابزار مبارزه بدل شود! برای آگاھی آنانی
که آن دوران را به ياد ندارند ،تاکيد ميکنم که در دھه ی  ۶٠خورشيدی
اين گونه قتلھا و ترورھای زنجيره ای انتحاری يکی از اساسيترين
ابزارھای باصطالح مبارزاتی سازمان مجاھدين خلق بود؛ نظير س]
امام جمعه کشيھای آن دوران ،که بايد دربست از سوی شرکت کنندگان
در جنبش ضد کودتای  ٢٢خرداد کنار گذاشته شود! چنين رفتار ضد
انسانی ای اساسا نبايد به شيوه ی کار اين جنبش مدرن و مدنی بدل شود.
»برای اين که اين جنبش ،واقعا به جنبشی مدرن و مدنی و ضد
خشونت ببالد ،ھنوز فرازھايی بايد پيموده شود و آن ھم عبور از »حفظ
نظام اسالمی« است .ما در ھيچ جای جھان متمدن نميبينيم که معترضين
به رفتارھای حکومتی ،از واژه ھای »شھادت« و »گريه« و »[
اکبر« بھره بگيرند .جنبشی مدرن ،مدنی و متمدن ،راھکارھايی مدرن و
متمدن دارد .در چارچوب آن نظام ضد انسان ،ضد بشر ،ضد زن،
ضددگرانديشان ،ضد آزادی و ھمينطور در چارچوب نظامی مرگ
پرست ،زندگی ستيز ،آزادی ستيز و دانش ستيز ،به جايی نخواھيم
رسيد!«
حاال چند روزی است که »کودتا« رسما و عمال شروع شده
است .نميدانم دقيقا کی بود ،ھمان جمعه ی  ٢٢خرداد بود ،يا روز پيش
از آن که جمعی در ميدان شھياد تھران فرياد ميزدند:
»اگه تقلب بشه ،ايران قيامت ميشه!«
شعار کمی کمدی به نظر ميآمد .در بين آنان دخترک زيبايی
بود که از ھمه بيشتر اين شعار کمدی را فرياد ميکرد .جمعه ی ٢٢
خرداد ،خيلی از مردم با ھمان عالمتھای سبزشان صف کشيده بودند که
رای بدھند .در يکی از کانالھای تلويزيونی ،احتماال »سی .ان .ان«.
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خبرنگار که زن جوانی بود ،بی حجاب جلو دوربين ايستاد و پشت سرش
صفی از مردم که در بين آنھا زنی بود که او ھم روسری اجباری اش را
برداشته بود و داشت موھای قشنگ و فراوانش را ھوا ميداد .کلی ذوق
کردم .يعنی ميشود!؟
مھدی کروبی برای گرم کردن تنور انتخاباتی اش گفته بود که
زنی را به وزارت منسوب خواھد کرد .گويا ھمان روزھا آبجی يکی از
اين آخوندھا را ھم برای وزارتش معرفی کرده بود .آن يکی ناپرھيزی
کرده و گفته بود که اراذل و اوباش گشتھای خيابانی را جمع خواھد کرد.
البته اراذل و اوباش را او نگفته بود .روز جمعه ی انتخابات – ھمان ٢٢
خرداد  – ١٣٨٨ھمه ی جھان داشتند ايران را نشان ميدادند .يک عالم
خبرنگار ريخته بود تو ايران .نامزدھا انگشتھاشان را جوھری ميکردند
و به نشانه ی پيروزی به دوربينھا نشان ميدادند .نيمه ھای شب بود که
در يکی از اين کانالھای تلويزيونی خبری پخش شد که تعدادی صندوق
خوانده شده و احمدی نژاد ] %۶٩يا  [%۶٣رای آورده است.
بھمن گفت» :احمدی ميايد که اسالم را با خودش ببرد«.
من ھاج و واج نگاه ميکردم .يادم نيست آن شب چه شد؛ ولی
تا صبح نخوابيدم .خوابم نميبرد.
فردای روز رای گيری ،يعنی  ٢٣خردادی که شنبه باشد ،شلوغ
شد ،خيلی شلوع شد .من ھمه اش آن دخترک ِ ميدان شھياد را به ياد
ميآوردم که ميگفت» :اگه تقلب بشه ،ايران قيامت ميشه!« و قيامت شد.
موج سبز ھمه ی مملکت را گرفت .بگير و ببند و شلوغی ...از اين
جمعه تا جمعه ی بعدی کلی درگيری بود و کلی شلوغی و کلی »[ اکبر
گفتن« .تو اين فاصله دانشگاھھا را ھم به آتش کشيدند و خيلی خبرھای
ديگر...
من مثل بچه ھای کوچک »شاش بند« يا »قلم بند« شده بودم؛
ھمان منی که به گفته ی غالمحسين ساعدی »اسھال نوشتن« داشتم،
داشتم از ھيجان خفه ميشدم .ھرچه برايم ميفرستادند ،برای ديگران
ميفرستادم .روزی صد بار پست الکترونيکی ام را چک ميکردم .نه
ميخوابيدم و نه جرات ميکردم زياد بيرون از خانه بمانم.
بعدش شد جمعه ی بعد که ھمان  ٢٩خردادی باشد که سيد علی
خامنه ای رفت تو آن گودی سنگ مرمرش تو دانشگاه تھران و تير
خالص را به خودش و حکومت اسالمی و اسالم حکومتی زد.
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چھارشنبه ی سوم تيرماه ،باز ھم ايران شلوغ بود .سه شبه ی
دوم تيرماه کروبی و خاتمی و موسوی گفتند برويم بازار را ببنديم.
ھمين چھارشنبه ،مخصوصا تو ميدان بھارستان خيلی شلوغ بود.
نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا کم بودند ،سپاه را ھم وارد کردند.
ميگويند ارتش گفته است کار ارتش ،دخالت در امور داخلی کشور نيست
و از ھمان اول ِ کار کشيده است کنار.
از ھمان روزھای اول ھم به گفته ی خودشان چند تا باصطالح
ژنرال سپاه را گرفته اند .خالصه تو دستگاه حکومتی خر تو خر عجيبی
است .بيچاره مردم که ميروند داد و بيداد ميکنند و بعد ھم سرکوبی
ميشوند [» .اکبر«ھای شبانه و »مرگ بر ديکتاتور« خيلی زود ،تقريبا
يک ھفته ای تبديل به »مرگ بر خامنه ای« شده است .جالب اين که اين
توده ايھا در وبسايتشان نوشته اند که» :خامنه ای آنقدر بد شده ،بد شده،
بد شده ....که اگه مواظب نباشه ،ميشه مثل شاه!«
به نظر اين طفلکھا از »[ اکبر« گفتن مردم معلوم ميشود که
ھمه شان کليت انقالب اسالمی را قبول دارند ،فقط بخيالشان انقالب
دزديده شده ،يا مثال منحرف شده و از اين تحليلھای صدمن يک غاز...
يکم تيرماه  ٢٢/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی]روز دھم[
تا حاال سه/چھارتا بيانيه را برای به محاکمه کشيدن خامنه ای و
اعتراض به خشونتھای خيابانی امضا کرده ام .بقيه اش يادم نيست .در
ھمين زمينه ھا بايد باشد .يک بابايی به نام يوسفی اشکوری تو
تلويزيون»بی .بی .سی «.زور ميزند از چيزی که آن را »روشنفکر
دينی« مينامد ،تصوير مطلوبتری ارائه دھد .ای بابا! اينھا ديگر کی
ھستند؟ سيل آمده و دارد ھمه شان را ميبرد و خواجه ھنوز در بند نقش
ايوان است؟!
ھرچه ميگذرد شلوغيھا بيشتر ميشود .ھی مردم را ميکشتند،
ھی دستگير ميکنند ،ھی تھمت ميزنند و ھمينگونه ادامه ميدھند .جريان
چپ ِ پشت اينھا که ھمان توده ايھای معروف باشند ،دارند از غصه
ميترکند .از اين که موضوع »تغيير« روی ميز آمده ،کاردشان بزنی،
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خونشان درنميآيد .تو وبسايتھاشان نوشته اند که نميدانند داستان »تغيير«
از کجا روی ميز دولتمداران دنيا رفته است!؟
تو تظاھرات خيابانی خارج از کشور يقه ی ھر که را که پرچم
شير و خورشيد دارد ،يا شعارھای سبز آنھا را برای موسوی بازی
تکرار نميکند ،ميگيرند .ھادی خرسندی شعری را در وبسايتش گذاشته
که خنده دار است:
رفتم تظاھراتی/تظاھرات صاحاب داشت
شعارھايی که بودش/مسئول انتخاب داشت
آقای صف نگه دار /کارش يه جور حساب داشت...
»مرگ بر خامنه ای« )نگين ،مريضه طفلکی!!(
)ميخوای بگی ،برو خونه ،تنھا بگو يواشکی!!(
سوم تيرماه  ٢۴/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی ]روز يازدھم[
يک بابايی به نام »ھپلی« که خيال ميکند »طنز« مينويسد،
برايم ای ميلی فرستاده و باالی عکس شاھزاده نوشته است »شاھزاده نيم
پھلوی« و ايشان را با پسر خامنه ای ،مجتبی مقايسه کرده است .البته
ھرکسی ميتواند ھر چرندی را بگويد و بنويسد؛ ولی انصافا جز کينه ،چه
اسم ديگری ميتوان روی اين مقايسه ی بيمزه گذاشت؟! البد اين بابا ھم يا
بايد توده ای و توده ای تبار باشد و يا از اين ملی/منقليھا و مصدقی
چيھا ...چه ميدانم؟ حاال ھمه شان بدجوری برای نگھداشتن ھمان
حکومت اسالمی اکتيو شده اند .البته جمعشان بزنی ،به چند صد نفر ھم
نميرسند .جالب اين که سازمان مجاھدين سی خرداد امسال جلسه ای
گذاشت تو پاريس و دو ھزار و ھفتصد نفر را چپاند تو يک فضای
سربسته ،بعد ھم اعالم کرد که نود ھزار نفر در اين مراسم شرکت
کردند .پارسال آمارشان ھفتاد ھزار نفر بود .بيچاره ھا! اگر در فرانسه
نود ھزار نفر راه بيافتند ،حکومت فرانسه سرنگون ،يا دست کم به چالش
کشيده ميشود .مگر ميشود چنين جابجايی ای جايی منعکس نشود؟!
تو وبسايتھاشان نوشته اند ٣٠» :خرداد  ٣٠/١٣۶٠خرداد
 «١٣٨٨بعد البد به ھمين دليل آن بمب مسخره ی انتحاری را تو قبر

٧

خمينی منفجر کردند .ھمه فحششان ميدھند .روز  ٣٠خرداد  ١٣٨٨تو
قبر خمينی عمليات انتحاری کردند و چند نفر را کشتند .البد در راستای
س] قتلھای زنجيره ای امام جمعه کشيھای سالھای اول اين افتضاح
تاريخی سال  ۵٧برای نسق گيری از خمينی و گرفتن سھم بيشتری از
قدرت ،آن ھم با شانتاژ .جالب اين که نصف بيشتر ھمين  ٢٧٠٠نفر ھم
خارجی بوده اند .يا سياھپوست بودند ،يا از اين ممالک اروپای شرقی،
که پول ھتل و رفت و آمدشان را داده و آورده بودندشان به برنامه ،تا
تعداد شرکت کنندگان را بيشتر نمايش دھند .از ھمان شيوه ھای کھنه و
حرفھای کھنه و لچکھای کھنه و شعارھای کھنه و تقلبھای کھنه برای
دزدی جنازه ی آن دخترک بيچاره ،ندا آقاسلطان!
کشتن اين دخترک »ندا آقا سلطان« ھم تير خالص را به
حکومت اسالمی زد؛ با آن چشمان قشنگ و آن مرگ افسانه وارش.
شور حسينی کشته شدن اين طفلک ھمه را گرفته است ،حتی اوباما و
سرکوزی را.
چھارم تيرماه  ٢۵/١٣٨٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی ]روز دوازدھم[
وبالگ نويسی نوشت» :حکومت از ھمان اول فکر ھمه جا را
کرد ،پيامکھا ]اس .ام .اس [.را قطع کرد ،وب سايتھای خبری را فيلتر
کرد ،خبرنگاران داخلی را دستگير کرد ،خبرنگاران خارجی را اخراج
کرد؛ تمام راھھای گزارش کردن و تھيه ی فيلم و عکس و خبر را گل
گرفت؛ ھمزمان ھم طفلکيھا جشن زود ھنگام پيروزی کمديشان را راه
انداختند .در آرشيو صدا و سيما را باز کردند و شروع کردند به پخش
فيلمھايی که تا ھمين چند روز پيش داشتند در آرشيوشان خاک ميخوردند،
چون ممنوع بودند .ميخواستند فضای »گل و بلبل« راه بياندازند .فکر
ھمه جا را کرده بودند ،اما فکر يک جای کار را نکرده بودند؛ فکر
اشتياق ايرانيان را به تکنولوژی نو ،به حضور داشتن در دنيای مدرن ،و
نميدانستند که حاال خيليھا موبايل دوربين دار دارند و ميدانند بلوتوث
چيست و ميدانند چگونه تصويرھا را آپلود کنند و از اين نوع کارھای

٨

تکنيکی ...برای ھمين ھم اين روزھا مردم عادی کار مھمترين
١
خبرنگاران حرفه ای را در ايران انجام ميدھند«.
جالب اين که ھمين احمدی نژاد يک بار گفته بود که حکومت
اسالمی از حکومت شاه خيلی بھتر است ،چون االن ھمه ی ايرانيھا
موبايل دارند و دوران شاه کسی موبايل نداشت .کسی نيست به اين بابا
بگويد» :بدبخت ،آن دوران که ھنور تلفن موبايل اختراع نشده بود!«
واقعا چه عمله ھايی بايد بر اين کشور فلک زده حکومت کنند؟!
شايد بشود گفت که حکومت به ھمين يک فقره موبايلھای
دوربين دار باخته است ،که ھمه چيز را ميبيند و ضبط و مخابره ميکند؛
تازه برايش جان ھم ميدھد .ندای بيچاره را ھم کشتند ،چون کسی به او
تلفن کرده بود و او داشت با موبايلش حرف ميزد .به قصابان گفته بودند
ھر که موبايل دستش بود ،ناکارش کنند ،چون دارد اطالعات گزارش
ميکند.
 ٢٦ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/پنجم تيرماه ] ١٣٨٨روز سيزدھم[
اتفاقات ديگری اين روزھا در جريان است و البد بايد »حدس«
زد که ابوالحسن بنی صدر از اين که زود »کنار«ش گذاشته اند ،کلی
شکار است .بيچاره خيال ميکند مردم شلوغ ميکنند و کشته ميشوند ،تا
دوباره اين بابا را که از ھمان اول» ،انقالب اسالمی« اش را گذاشت تو
چمدانش و »ھجرت« کرد ،بازھم رئيس جمھوری »منتخب شما«ش
کنند و از اين مزخرفات .طفلکھا؛ ھم اين بابا ،ھم آن سازمان مجاھدين
فرزندان معنوی امام خمينی ،ھم آن توده ايھا و ملی/منقليھا و
ھمطيفانشان...
ھمين وسط ،امروز کله ی سحر]جمعه  ۵تيرماه ٢۶ /١٣٨٨
ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی[ مايکل جکسون سکته کرد و مرد؛ يا به روايتی از
فرط استعمال مخدرات يا مصرف زياد داروھای ضد درد از بين رفت.
يادم ھست زمان آن افتضاح تاريخی سال  ۵٧ھم الويس پريسلی مرده
بود .بدبختی اين که مرگ اين سلطان پاپ ھمه ی اخبار را تحت الشعاع
قرار داده و حاال خبرھای ايران يک رديف رفته اند پائينتر .تازه
 - 1لينک اين مطلب را پيدا نکردم متاسفانه .بعد که به فکر پانويس گذاشتن افتادم ،لينکش ديگر نبود .حيف.
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»ميگويند«اين بابا مثل محمد علی کلی اين آخريھا مسلمان ھم شده بود.
آقا داداشش که مسلمان شده است!
 ٢٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ششم تيرماه ] ١٣٨٨روز چھاردھم[
راجر کوھن خبرنگار نيويورک تايمز در گزارشی نوشت که
در جريان يکی از روياروييھای خشونت بار اين روزھا جوانی
ميخواست از ماموران کشتار عکس بگيرد که يکيشان فرياد زد:
»از من عکس نگير!« و جوان تظاھرکننده که:
٢
»چرا؟ مگه لختی؟« ] ٤تيرماه [١٣٨٨
به نظر راجر کوھن حاال حکومت اسالمی برھنه است .من اما
معتقدم اين رژيم ھميشه کون برھنه بوده است؛ لخت مادرزاد و خيلی ھم
راحت و بی دردسر ھمه را سرکوبی کرده و جز با چند تا اعتراض
خشک و خالی ،مثال سر کشتار  ۶٠و کشتار  ۶٧و قضيه ی کوی
دانشگاه سال  ١٣٧٨در دوران خاتمی بيمزه ،به چالشی جدی کشيده نشده
است؛ در حالی که اين عريانی و بی پروايی اش در سرکوبی مردم ،با
ھمان چند فقره موبايل دوربين دار ،روزگارش را به باد خواھد داد .قبول
نداريد؟
اين روزھا حکومت اسالمی دارد چھره ی خشن و بدن زخمو و
کرم زده ی وحشی خودش را ھمانگونه که ھست ،نشان ميدھد؛ ھرچند
که غرب نميخواھد ببيند .چشمانش را ميبندد ،يا دستانش را در دو
گوشش ميکند و داد ميزند» :ال ال ال ال ال «...تا نبيند ،تا بازھم بتواند با
ھمينھا که اين ھمه برھنه سرکوبی ميکند ،معامله و مماشات کند.
در گزارش ديگری ھمان راجر کوھن که در روزھای پيش و
پس از انتخابات ،ايران بوده ،نوشته است که در جنگ و گريز خيابانی
در يکی از ھمين درگيريھا ،مردم در ِخانه ھاشان را بروی معترضين
باز ميکردند .راجر کوھن ھم ھمراه با چند تن ديگر وارد خانه ای
ميشوند .صاحبخانه آتشی روشن ميکند که زھر گازھای اشک آور را در
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چشم ايشان خنثی کند .بعد قرار ميشود آن چند تن پناھنده به آن خانه،
خودشان را معرفی کنند .يکيشان ھمين راجر کوھن بوده ،يکی وکيلی و
يکی ھم راننده ی تاکسی بھايی که از»[ اکبر« گفتنھای شبانه اش
ميگفت که» :ببينيد کار به کجا رسيده که من ِ بھايی مجبورم شبھا روی
پشت بام خانه ام »[ اکبر« بگويم!« جالب است ،نه؟!
اکبر گنجی ]جمعه ی  ٢٧ژوئيه[ حرفی زده که بد نيست .البته
معلوم است که دارد دوباره به مردم »سور« ميزند ،ولی اين »سور«
زدنش به خواندن ميارزد .گفته است:
»مھندس موسوی به اسالم به عنوان کاملترين دين ،اعتقاد
نظری و التزام عملی دارد ،موسوی نظام جمھوری اسالمی و قانون
اساسی اش را قبول دارد ،موسوی خمينی را قبول دارد و او را الگوی
خود ميداند ،موسوی بر اين باور است که مطابق نظر خمينی ،ميزان،
رأی ملت است ،حاال احساس خطر کرده که نظام را ]آنطرفيھا[ با
دروغگويی ،رمالی ،خشونت ورزی ،و ...از جاده ی اصلی اش منحرف
کنند...آيا افرادی که بسياری از اين مدعيات را قبول ندارند ،ميتوانند
نماينده ی مھندس موسوی باشد؟ خامنه ای ،اقتدارگرايان ،اصالح طلبان
و ھمه ی ما درباره او خطا کرده ايم .چرا؟ برای اينکه ھيچکس گمان
نميکرد که موسوی در برابر تقلب شگرف ]سلطان[ خامنه ای ،و اوامر
٣
و فرامين و خشونتش بايستد .اما موسوی ايستاد«...
ھمين چند خط که کلی ويراستاری الزم داشت ،يک نکته ی
جالب دارد و آن اين که اين بابا چندی است ھر وقت اسم خامنه ای را
ميآورد ،کلمه ی سلطان را ھم به دمش ميچسباند ،تا به زعم خودش
حکومت پادشاھی را در ذھنھا متبادر کند .ميخواھد بگويد اين خامنه ای
آنقدر بد شده ،بد شده ،بد شده که تازه شده مثل شاه! اين تئوری ھمه ی
جماعت اصالحاتچيھا و توده ايھا برای سوزاندن فنومنی به نام
»شاھزاده« است که مدرن و متمدن ايستاده است و نماد ايرانی مدرن و
متمدن و سکوالر است.
ھمين ديروز جمعه صد و پنجاه/دويست نفر ريختند سفارت
ايران در استکھلم را گرفتند ،ولی اين جماعت موسوی چی حامی اسالم
و حکومت اسالمی افاضه کرده اند که بعله ،شما از ما نيستيد! خب
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معلوم است که نيستند .اينھا آزادی ميخواھند ،حقوق شھروندی ...و خب،
شماھا ھمان حکومت اس المی را ...برھنگی اين جماعت بدجوری تو
ذوق ميزند .ھمه ی چرکھای متعفن عقيدتيشان که يک قرن دنيا را به
آتش کشيد ،حاال از زير عبای مالييشان قلفتی زده است بيرون؛ ھرچند
که با رنگ سبز ،رنگش کنند!
 ٢٨ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ھفتم تيرماه ] ١٣٨٨روز پانزدھم[
سرعت اتفاقاتی که ميافتد ،خيلی زياد است .البد کشورھايی که
به نوعی حاال تغيير حکومت اسالمی را در برنامه ھاشان گنجانده اند،
آدمھای اسم و رسم دار سياسی را دعوت ميکنند که بيايند و در قضيه ی
تغيير رژيم کمکشان کنند .بعد ميبينند که ھمه ی اينھا يا بيشترشان اصال
نميخواھند حکومت اسالمی عوض شود ،چون خيال ميکنند که ميشود
حکومت اسالمی را»اصالح« کرد و نگاه داشت؛ غير از اين که اگر به
تغيير رژيم رضايت بدھند ،اشکال »بيوگرافی« پيدا ميکنند و مجبورند
اذعان کنند که ھمه ی مثال »مبارزاتشان« برای به بن بست کشاندن
حکومت پادشاھی غلط بوده ،و اشتباه کرده اند که حکومتی سکوالر و
نسبتا مدرن و نافی فاصله گذاريھای دينی و جنسی و قومی را
»سرنگون« کرده اند.
ميتوانم تصور کنم تنھا کسی که صحبت از تغيير ميکند ،ھمين
ابوالحسن بنی صدر است؛ آن ھم نه برای نجات مردم ايران از دست
اينھا ،بلکه برای تشکيل يک حکومت اسالمی به رياست جمھوری
خودش ،چون معتقد است که از رياست جمھوری اش نه استعفا کرده و
نه خلع شده ،فقط از کشور در حين اين که رئيس جمھوری مملکت بوده،
فرار کرده است .حتی ميتوانم تصور کنم که کسانی مثل فرخ نگھدار و
مھدی ابريشم چی  -چون خيال ميکنند دولتھای غربی برنامه دارند
حکومت را عوض کنند  -ھی زور بزنند به ھمان دولتھای غربی ثابت
کنند که شاھزاده خيلی سوسول است و چون گريه کرده است برای کشته
شدن آن دخترک بينوا ،ندا آقاسلطان ،پس »مرد« نيست و قاطعيت ندارد.
يا مثال سازمان مجاھدين پيشنھاد تشکيل گروھھای ترور و امام جمعه
کشی و از اين حرفھا را بدھد!

١٢

چه دنيايی است؟ تصور اينکه اينھا با يک مشت اسلحه ی کھنه
و دمده ،ھمراه با تئوريھای دوران جنگ سرد و تشکيل ھسته ھای مثال
»مقاومت« و خانه ھای تيمی و شعار و شعار و خون و ترور بخواھند
حکومتی را که خود دست اندرکار راه انداختنش بوده اند ،سرنگون کنند؛
نه سرنگون نکنند که فقط مھره ھای کليدی اش را جابجا کنند؛ بعد ھم
خودشان يک پا بشوند ھمان که حاال خامنه ای و احمدی نژاد ھستند ،آدم
خنده اش ميگيرد.
ديگر اين که ھمين االن ]يکشنبه شب به وقت ايران ھفتم تيرماه
 [١٣٨٨از درگيری شديدی بين نيروھای حکومتی و مردم در اطراف
مسجد قبا و حسينيه ی ارشاد گزارش ميشود .حکومت اسالمی ھمه ی
نيروھايش را برای مھار کردن اين گردھمآئی به کار گرفته است .باز ھم
اين بچه ھای داخل فيلم و عکس و خبر و صدا فرستاده اند ،ھمراه با
صدای بگير و ببند و بکش و بزن و خفه اش کن و ...از اين حرفھای
حاکميت ...پرزيدنت اوباما ھم در کاخ سفيد و در حضور خانم مرکل
صدراعظم آلمان گفت که من برای مرگ آقای مايکل جکسون متاسفم،
ولی امروز ميخواھم در مورد ايران حرف بزنم.ھمين ديروز ] ٢٧ژوئن
 ٢٠٠٩ميالدی[
 ٢٩ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ھشتم تيرماه ] ١٣٨٨روز شانزدھم[
يک جنگ بانمک ديگر ھم راه افتاده و آن ھک کردن سايتھای
خبری حکومتی است ،از سوی ھمين جوانان زير سی و چھل سال .تازه
»اف .بی .آی «.ھم کلی از سرورھای حکومتی را قفل کرده؛ البته بی
اجازه و بدون اطالع.
راستی من اين روزھا دلم برای آنانی ميسوزد که ميخواستند
تابستانی بروند ايران وکانس و پز بدھند و نميتوانند .چه جنايتی کرده اند
اين جوانان لوس و بيمزه که »عيش« اين خارج کشوريھا را »منغص«
کرده اند.
اين تکه را دوست نازنينی از تھران فرستاد که» :تھران اين
شبھا واقعا ديدنی است .در فاصله ی چند کيلومتر چندين بار جلو ماشينھا
را ميگيرند و ميگردند .مردم ھر شب روی ديوارھا شعار مينويسند و
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صبح زود شھرداری يا سازمانھای حکومتی ديگر آنھا را پاک ميکنند.
خيلی جالب است [» .اکبر« گوھا آنچنان خشمگينند که ھمين
روزھاست که بنياد نظام را به باد بدھند«.
کمی ھم از مادر عروس بشنويد:
ماليی از کشور مصر به نام »جمال البناء« ھمين روزھا فتوا
داده که دخترھا و پسرھای ازدواج نکرده ،ميتوانند در مجامع عمومی
ھمديگر را ماچ کنند .اين بابای فتوا دھنده از بزرگان »االزھر« و رئيس
بخش فتوای اين دانشگاه است .حاال رئيس سابق ھمين بخش فتوای دولتی
دانشگاه االزھر به آن بابای قبلی اعتراض کرده که اين فتوا سبب
گسترش فحشا خواھد شد .مفتی اصلی يا ھمان »جمال البناء« ھم در
پاسخ ،افاضه کرده که اين گناھھا کوچکند و از اين سری حرفھای
کليشه ای/حوزه ای/اسالمی .جالب اين که چندی پيش يکی ديگر از ھمين
علما دکتر »عزت عطيه« استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه االزھر
گفته بود که برای جلوگيری از خلوت يک زن و يک مرد نامحرم در
محل کار »زن ميتواند به ھمکار مردش شير بدھد ،تا باھم محرم شوند«.
انگار آن بابای ھمکار که پستان زن ھمکارش را به دندان گرفته ،ول کن
٤
معامله ميشود و تا ترتيبش را نداده ،ولش ميکند!؟
راستی اسالم ناب محمدی اينگونه »آپ ديت« ميشود؟!
داستان دارد کش پيدا ميکند .آخوندھای »ميد اين انگلند« آنقدر
روشان زياد شده که حاال دارند برای اربابشان شاخ و شانه ميکشند .شنبه
] ٢٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی[ نه تا از پرسنل سفارت انگلستان را بازداشت
کردند .چند روز پيش ھم دو تا از پرسنل سفارت انگستان را از ايران
اخراج کرده بودند .تلويزيون فارسی »بی .بی .سی «.ھم ھمچنان آنھايی
را که خبرنگار و گزارشگر و تحليلگر و چند تا نقطه ی اصالحگرا
مينامد ،به صحنه ميآورد ،تا قايم باشک بازی اش را با حکومت اسالمی
ادامه دھد .عکس وزير خارجه ی انگلستان واقعا ديدنی است .انگار
ميخواھد بچه ی ناخلفش را ادب کند .ای بابا ...اين بازيھا کلی اسباب
خنده است! اگر تغيير نظام اسالمی با مرگ و مير ھمراه نبود ،ميشد کلی
خنديد ھا ،حيف!

4

http://forum.webzist.com/showthread.php?t=5216 -

١٤

در ضمن اين دو تا کانديدای از دور خارج شده ،مھدی کروبی
و ميرحسين موسوی مرتب از ابطال انتخابات و برگزاری دوباره ی
انتخابات حرف ميزنند ،ھر دوشان ھم ميگويند که اين ،تنھا راه »حفظ
نظام مقدس اسالمی« است؛ خالصه محشر کبرايی است که بيا و ببين!
توده ايھا و ملی/منقليھا برای گرفتن سھم بيشتری از قدرت در
درون کشور آن دخترک ندا را به کشتن دادند ،چون تا حاال سھمشان را
نگرفته اند و احتمال از دست رفتن کل »سرمايه« ميرود؛ شايد ھم
بخواھند يک »ندا«ی ديگر علم کنند و شور حسينی تازه ای راه بياندازند
و بعد اندر پس آن جاھای »خلوت« به گفته ی حافظ ،کارھايی آنچنانی
بکنند و بقيه ی قضايا...
حکومت اسالمی سالھاست تو راھروھای کنگره و پشت در
دفاتر دولتم ردان امريکايی و اروپايی ميدود .اين دولتمردان ھم خوب
بلدند ،حتی عليرغم جنايات حکومت اسالمی ،راه را برای معامله و
مماشات باز بگذارند؛ البته ھمراه با دريافت ھدايايی آنچنانی از قاليچه
ھای ابريشمين و خاويارھای اعال و اسکناسھای پشت سبز...حاال خيلی
جالب تر شده اس ت ...دوتا از سردسته ھای اين البيستھای حکومت
اسالمی در امريکا ،تريتا پارسی و ھوشنگ اميراحمدی ،عذرشان
خواسته شده است .ديگر جايی پيداشان نيست .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[
از ھمه ی اين جريانھا حتی از فتواھای کمدی آخوندھای
دانشگاه االزھر ،جالب تر اين رئيس جمھوری فرانسه است که ھمين
وسطھا گير داده است به زنھای برقع دار روبسته ی مسلمان.
کانال سه ی فرانسه در برنامه ای نشان داده است که چگونه
پليس فرانسه زنان برقع دار را دستگير ميکند ،برقعشان را برميدارد،
جين تنشان ميکند ،يک کاپشن ھم روش .بعد ھم ماتيک به لبشان ميمالد و
از کالنتری ميفرستدشان بيرون ،البته با انگشت نگاری و آغاز مراحل
تنظيم کارت شناسايی ،چون تا پيش از اين ،اين زنھا اجازه نداشته اند
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عکس بگيرند و اجازه نداشته اند ھويت داشته باشند ،ولی پول ادارات
اجتماعی فرانسه را شوھران و پدرانشان حسابی ميچاپيده اند .حکومت
اسالمی برای اين حجاب زدايی کلی اشک تمساح ريخته و دری وری
بار دولتمردان فرانسوی کرده است .حاال در فرانسه زنھای چادری
سفارت حکومت اسالمی جرات نميکنند با آن قيافه ھای انترشان تو
شانزه ليزه آفتابی شوند و حال ھمه را بگيرند.
شاھد از غيب رسيد .بيخود که نميگويم اداھای اين »سبزی
فروشھا« برای حفظ ھمان حکومت اسالمی است .يک چشمه اش اين
است:
»اينجانب ]يعنی ميرحسين موسوی[ ضمن تشکر مجدد از
اعتراضات مسالمت آميز شما ھموطنان خارج از کشور که انعکاس
وسيعی در جھان داشت ،از شما ميخواھم که با استفاده از کليه ی
راھکارھای قانونی و وفاداری به »نظام مقدس جمھوری اسالمی«
صدای اعتراض خود را در تقلب گسترده ی انتخابات به گوش مسئولين
کشور برسانيد! من کامالً بر اين نکته واقفم که خواسته ی مشروع و
برحق شما ھيچ ارتباطی با فعاليت گروھھايی که معتقد به نظام مقدس
جمھوری اسالمی ايران نيستند ،ندارد .برشماست که صفوف خود را از
آنان جدا کرده و اجازه ی سوء استفاده از موقعيت کنونی را به آنان
٥
ندھيد! ]ميرحسين موسوی سوم تيرماه «[١٣٨٨
حاال پيدا کنيد آنانی را که در اين بين به »نظام مقدس جمھوری
اسالمی« اين بابا اعتقادی ندارند و خواسته اند از ميرحسين بيچاره به
ِ
عنوان آچار فرانسه استفاده کنند!
پيش از اين نوشتم که اين توده ايھا و معتقدين به حکومت
اسالمی تو تظاھرات يقه ی ھر که را که »موسوی موسوی« نميکند،
ميگيرند .نوشته بودم آن شعر بامزه ی ھادی خرسندی را؛ يادتان ھست؟
رفتم تظاھراتی/تظاھرات صاحاب داشت
شعارھايی که بودش/مسئول انتخاب داشت
آقای صف نگه دار /کارش يه جور حساب داشت...
»مرگ بر خامنه ای« )نگين ،مريضه طفلکی!!(
)ميخوای بگی ،برو خونه ،تنھا بگو يواشکی!!(
-5
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خب ،حاال صاحبش پيدا شده و مدعی است ديگر...
دولتھای غربی اگر بتوانند چشمشان را بر ھمه چيز ميبندند و با
ھمان نظام کودتايی و سرکوبگر آنچنانی ،مماشاتشان را از سر ميگيرند.
حاال که گفته است که مماشاتشان کمرنگ شده است؟! ھمين امروز پس
از اين که شورای نگھبان و اين سيستمھای مافيايی حکومتی ،درستی
انتخابات را تائيد کردند ]ھاھاھا[ خانم کلينتون وزير خارجه ی امريکا
پابرھنه دويد وسط که بعله ...اين مساله ،يک مساله ی داخلی است ٦.البد
حاال مطمئند که حکومت از اين بازی که خودش راه انداخته ،موفق
بيرون ميايد و زورش به مردم ميچربد .به نظرم تنھا حضور بيشتر و
دائمی در صحنه است که معادالت را به ھم ميزند.
حکومت اسالمی اين روزھا يک ترفند تازه ھم ياد گرفته و آن
اين که افرادش را مامور کرده با پوشيدن لباس سبز ،مردم را به جاھايی
خلوت بکشانند و اگر شد دستگيرشان کنند ،حتی با ظاھری »مردمی« و
مثال موھايی ژل زده و تی شرتھای آستين کوتاه ...و خب خيليھا را
اينطوری گرفته اند و حاال بچه ھا دارند ضد اين ترفند را ميزنند که:
»ای مردم به ناشناسھا اعتماد نکنيد ،با ھر قيافه ای و اگر چنين
دعوتی از شما شد ،داد و فرياد راه بياندازيد و خالصه دم به تله ندھيد!
يکی از دختران دستگير شده در تاريخ  ٣٠خرداد  ١٣٨٨را اينگونه
فريب داده و با خود برده اند«.
خاک برسرشان با اين ھمه ذکاوت شيطانيشان!
اين تکه را جوانی در درون کشور نوشته» :گور پدرش كه
شورای نگھبان ]انتخابات[ را تائيد كرد يا نكرد .ما خوب ميدانستيم قرار
نيست ھيچ شورايی تو اين حكومت ،پشتمان باشد .نميدانستيم؟ ميدانستيم و
رفتيم تو خيابانھا ،ميدانستيم و كتك خورديم ،ميدانستيم و مرديم .ديگر دير
است برای پا پس زدن .اگر كوتاه بياييم خدا ميداند چه باليی ميآورند سر
موسوی ،زندانيھا ،روشنفكرھا .بعد از اين ميكشند بی آنكه بفھميم،
زندانی ميكنند ،بی آنكه بشنويم .دست برداريد از اين جمله ی خسته و
غمگين ِ»ديگر تمام شد!« برای من خرداد تمام نميشود .اين روزھا و اين
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خيابانھا تمام نميشود .من يادم نميرود .من تا آخر دنيا يادم نميرود .ما را
به وسعت تمام وليعصر ،به وسعت تمام تھران ،اين ھمه سبز ،اين ھمه
اميدوار .من تا آخر دنيا فرياد »ندا نترس!« را يادم نميرود .فرياد
آدمھايی كه باور نميكردند يكی جلو چشمشان ،اين ھمه بيھوده بميرد ،تمام
شود .من تا آخر دنيا يادم نميرود جلو چشمھای ترسيده و نگرانم يكی را
بياندازند روی آسفالت خيابان ،يكی را با خودشان ببرند و ما ،ھمه ی ما،
حتی توان فرياد زدن و گريستن نداشته باشيم .من يادم نميرود خيابانھا را
اين ھمه وحشت زده ،يادم نميرود ما را اين ھمه بی پناه ،اين ھمه بيدفاع،
اين ھمه حتی از ترس فرياد نزده .بعد از اين خردادھا آبستن اتفاقھای
٧
بزرگند؛ بعد از اين سالھا ھر روزش خرداد است«.
البته طفلک ھنوز از خواب بيدار نشده که متوجه شود اين آش
را کليت حکومت اسالمی برايشان پخته است ،ولی اشکالی ندارد .بچه
است ،بزرگ که شد ،ميفھمند .البته زمان زيادی تا بزرگ شدن ندارد.
ھمين روزھاست که بزرگ شود و پشت کند به ھمه ی حکومتيھا!
صبر کنيد؛ کمی صبرکنيد!
اين ھم جالب است .آخر برای ساکت کردن مردم ،حکومتيان
گفته اند که ده در صد رايھا را بازشماری ميکنند ،آنھم در تلويزيون:
»در ميان عکسھايی که در خبرگزاری رسمی دولت از
بازشماری آرا منتشر شده ،چند نکته ی جدی وجود دارد:
 -١اينکه صندوق رای شورای شھر در ميان صندوقھای رای رياست
جمھوری چه ميکند؟
 - ٢چرا رايھا اينقدر نو ھستند و ھيچکدام تا نخورده اند؟ مگر ھنگام
رای دادن ما برگه ھای رای را تا نکرده ايم؟
٨
 - ٣تمام »محمود احمدی نژادھا« با يک خط نوشته شده اند«.
ظاھرا اين قصه سر دراز دارد .ببينيم چه ميشود؟!
مگر تمام ميشود؟ تازه اين »ھشدار جالب انگلستان برای
مسافرت اتباع کشورش به ايران« کلی خواندنی است.
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خبرگزاری فارس نوشته است» :وزارت خارجه ی انگليس
اخيراً ) ١٦اسفند  (١٣٨٧در تارنمای خود در بخش مربوط به توصيه ھا
و ھشدارھای مسافرت به ايران بازنگری ]کرده[ و مطالب جديدی را
درج كرده است .به گزارش خبرگزاری فارس ،در بخشی از اين
ھشدارھا آمده است که قرار است انتخابات رياست جمھوری در ايران در
ژوئن  ٢٠٠٩برگزار شود ،با توجه به نزديكی زمان مزبور الزم است
اتباع انگليس اقدامات احتياطی و پيشگيرانه ی بيشتری اتخاذ و سطح
باالتری از ھشياری امنيتی را در اماكن عمومی شھرھای اصلی رعايت
كنند ،چرا كه امكان برگزاری تظاھرات ،ناگھانی و احتماال خشونت آميز
به طور قابل مالحظه ای افزايش خواھد يافت؛ الزم است شھروندان
انگليسی گزارشات خبری را دنبال و نسبت به تحوالت محلی و منطقه
٩
كه ميتوانند منجر به شورشھای عمومی شوند ،ھشيار باشند.
فارس نيوز افزوده است» :مطالب فوق كه در قالبی ھشدارگونه
تھيه شده ،ميزان آشنايی دستگاه ديپلماسی دولت انگليس را با روند
تحوالت جمھوری اسالمی ايران به نمايش ميگذارد ،در حالی كه در
طول  ٣٠سال پس از انقالب اسالمی ،انتخابات متعددی در كشور
برگزار شده و ھيچگاه جامعه ی ايران در جريان انتخابات ،شاھد
تظاھرات خشونت آميز نبوده است؛ ]حاال[ ديپلماتھای كاركشته ی
انگليس به شھروندان خود ھشدار ميدھند كه امكان چنين تظاھراتی به
طورقابل مالحظه ای افزايش خواھد يافت«r
يعنی ميخواھد بگويد که انگليسيھا بھتر از مشاوران حکومت
اسالمی از ميزان نارضايتيھای مردم خبردارند!؟
در وبالگی ھمين ديروز نوشتند» :اولش مردم راضی بودند به
عوض شدن رئيس جمھوری .با اميد به عوض شدن شرايط رفتيم رای
داديم .بعد از آن تقلب عجوالنه و تبريک عجوالنه تر رھبر ،مردم خيلی
محترمانه گفتند» :ما قبول نداريم ،آرا بايد بازشماری شوند!«
»ھنوز راضی بوديم ،رھبر باشد ،تشخيص مصلحت باشد،
شورای نگھبان باشد ،به جھنم! حتی آن قانون اساسی کوفتی با ھزار
١٠
اشکال سرجاش باشد .فقط احمدی نژاد نباشد...اما«...
و اينگونه است که راه باز ميشود...
/http://asd121.persianblog.ir - 9
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يکم ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/دھم تيرماه ] ١٣٨٨روز ھجدھم[
امروز ايران نسبتا آرام بود .خبر اصلی فقط اين بود که
موسوی و کروبی و روحانيان مبارز و سازمان مجاھدين انقالب اسالمی
بھزاد نبوی اعالم کرده اند که دولت احمدی نژاد را به رسميت
نميشناسند .پس از اين شورای مصلحت نظام و يا نگھبان انقالب اسالمی
اعالم کرد که انتخابات درست است .بعد ھم کلی نوشته به سايتھا
سرازير شد .ميبينم که مردم يواش يواش دارند از ھمين اصالحاتچيھا ھم
نااميد ميشوند .ھرچند موسوی گفته است که مردم بايد در صحنه بمانند و
اميدشان را از دست ندھند!
البته شعارھای شبانه و شعارنويسی روی ديوارھا ھمچنان ادامه
دارد .احمدی نژاد ھم سفرش را به ليبی لغو کرد و ...گفتند چون خيلی
کار دارد ،سفرش را لغو ميکند .آخوند يزدی ھم گفت که دفعه ی ديگر
صالحيت موسوی را برای رئيس جمھور شدن تائيد نميکند .فعال جنگ
اينترنتی و خبری خيلی داغ است.
يکی از اين جوانھای متوھم داخل کشور جايی نوشت» :از کجا
به کجا رسيديم؟ نماز جمعه نرفته بوديم که رفتيم .به خطبه ھای آقا با
دقت گوش نداده بوديم و ھيس ھيس نکرده بوديم که داديم و کرديم .سر
پشت بام [ اکبر نگفته بوديم که گفتيم .تو قرآن و احاديث دنبال فکت
نگشته بوديم که گشتيم؛ در مراسم سالگرد شھدای ھفتم تير شرکت نکرده
بوديم که کرديم .از کنار پسر بھشتی ايستادن احساس دلگرمی نکرده
ش ُ
بوديم که کرديم .با شعار »بھشتی ،کجايی ،موسوی تنھا شده« ُ
رشر
اشک نريخته بوديم که ريختيم .از وسط  ٢٠٠٠نفر آدم به خون تشنه ،با
اعتماد به نفس و نگاه عاقل اندر سفيه رد نشده بوديم که شديم .با حرفھای
موسوی تبريزی و ھادی غفاری حال نکرده بوديم که کرديم .نخست
وزير سابق جمھوری اسالمی ھمه چيز و ھمه کسمان نشده بود که شد.
ھاشمی رفسنجانی ناجی و آخرين اميدمان نبود که شد .برای زندانبانان
ديروز و زندانيان امروز دل نسوزانده بوديم که سوزانديم  ...خدا آخر و
١١
عاقبتمان را به خير کند!«
http://5pesar.wordpress.com/2009/07/01/%D8%A7%D8%B2- - 11
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جانمی جان ...به اين ميگويند يواش يواش بزرگ شدن!!
راستی تازگيھا ميگويند »دموکراسی رای دادن نيست،
دموکراسی ،شمردن درست رايھاست!«
يک ضرب المثل تازه ،محصول شرايط فعلی!
در وبالگ آنتی تابو نوشته اند:
متولدين دھه ی شصت؛ نسلی که ما ھستيم
»نسل ما ،متولد شلوغترين دوره از تاريخ ايران بود ،دوره ی
ناآراميھايی که ميرفت تا حکومت بعدی را به حکومت قبلی تحميل کند؛
نسلی که در بلوای جنگ بدنيا آمد و صدای گريه اش در ھياھوی تير و
رگبار گم شد .در ميان انبوه عکس شھدا و کاروان پيکرھای نيمه تمام
مفقود االثرھا قد کشيد و چندان ديده نشد .نسل شيرخشکھای کوپنی ،نسل
تحريمھا و تبعيضھا ،نسل قلکھای پول توجيبی برای بچه ھای جبھه ،نسل
بادبادکھای کاغذی ،نسل اجبار مقنعه از شش سالگی ،نسل کتاب
تاريخھای تحريفی و نصايح ناگزير چھارصد صفحه ای امام ،نسلی که
عادت کرده بود به دم نزدن از تناقصھای خانه و مدرسه ،نسل چوب
دوسر نسوزی که بيست و دو بھمنھا با مدرسه به تظاھرات ميرفت و
تشويق ميشد و عصر ھمان روز تحقير و توبيخ ميشد ،به جرم آستينھای
کوتاه و موھای وحشی بيطاقت زير روسری و شالھا!
»نسلی که ما بوديم ،نسل کم توقعی بود که اگر به موی سرش،
به روسری و پوشش اش ،به دور ِھميھای ھرازگاھش ايراد نميگرفتند،
ميرفت که نسل سر به راھی بماند ،نسلی که چيز زيادی نميخواست،
داشت عادت ميکرد به آنھمه محدوديت که تنھا مھم ،کم و زيادش بود؛
دلش به حاشيه ھا گرم بود ،به ھرازگاھی تئاتر شھر رفتن ،کتابھای
ممنوع را از دست و بال دستفروشھا درو کردن و اين ميانه فيلم به زبان
اصلی ديدن و تحليلھای تخمی غيرکارشناسانه؛ نسلی که در به در پيتزای
پيرونی ميخورد و سپس تا آخر شب در گودو اظھارات روشنفکرانه اش
را ليست ميکرد و بلند بلند فروغ و شاملو ميخواند .نسل بی آوازه ای که
%DA%A9%D8%AC%D8%A7/%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F
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ت پيش ،تمام موجوديتش به شش و ھشتھای
ميرفت تا ھمين چند وق ِ
پراکنده در ضيافتھا و ميھمانیھای بی خنده و دود محدود شود ،به
دلخوشيھای زودگذر که اگر آن ھم نميبود ،ھيچ چيز ديگری ھم نبود؛
نسلی که رضا داده بود به تقديرش ،بر زاده شدن در مختصات محدوديت
و با اين حال ميباليد به تاريخ کھنش و متعصب بود بر ذره ذره از
خاکش.
»نسل ما ھرچند سرکش ،اما انتظار کمی داشت .نه پول نفت را
خواسته بود و نه ادعای جاه و مقام ،نه ھيچ چيز ديگر؛ فقط خواسته بود
که رئيس جمھوری اش را خودش انتخاب کند و اين درخواست نه خالف
شرعی بود که بارھا به استناد ھمان محکوممان کرده بودند ،و نه خالف
قانونی که از آن دم ميزدند و ما آنرا نميديديم.
»حاال ھمان نسلی که دست پرورده ی انقالب بود ،خس و
خاشاک افتخار آفرينی است که آمده تا بغض  ٣٠ساله ی سرزمينش را
بشکند .اين نسل ،ھمان اغتشاشگر نجيبی است که ميخواھد داد مظلوميت
مردمانش را باز ستاند .نسل فرزندان انقالب که چشم و گوش باز کرده و
ترسش ريخته است .ھمان نسلی که تا پيش از  ٢٢خرداد در خود نميديد
رو در رويشان بايستد ،آنھم با دست خالی ،و تنھا سالحش فرياد [
اکبری باشد که آن را ھم تاب نياوردند.
»نسل ما زنده است ،نه به آرمان ،نه به کمال گرايی ،که زنده
است به توشه ای که ھيچ چيز توان بازستاندنش را ندارد ،نسلی که اخبار
رسانش نه »بی .بی .سی «.فارسی است و نه ضرغامی ،که اين نسل
خودش رسانه است
»اين نسل منست! نسل ماست ،نسلی که ديگر خاموش نخواھد
١٢
شد و پيوسته خود را تکرار خواھد کرد«.
بنازم به تو ای نسل نازنين؛ ديديد گفتم؛ ميبالد و ميشکفد؛ فقط
کوران نميبينند و کران نميشنوند؛ آخ عزيزان من...
ديگر اين که در ھمسايگی ما ،در ديگر کشورھای خاورميانه
نيز جريان زندگی ميخواھد به روز ]آپ ديت[ شود؛ حاال بگير اندک
اندک و در سايه؛ وبسايتی ھنری نوشته است» :فيلمی که به اکران درآمد
»مناحی« نام داشت و در »مرکز فرھنگی ملک فھد« به نمايش درآمد،
http://anti-tabou.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html - 12
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ام ا جمعی از مسلمانان افراطی عربستان با حضور در اين مرکز
فرھنگی تالش کردند مانع نمايش اين فيلم شوند.
»فيلم مناحی ،يک فيلم کمدی است که داستان مشکالت مردی
بدوی در شھر را بيان ميکند و پيشتر در شھرھای ديگر عربستان که
فضای آنھا کمتر مذھبی است ،بطور خصوصی به نمايش درآمده بود .در
عربستان سعودی نمايش فيلم در سينما در دھه ی  ٧٠ميالدی ممنوع
اعالم شد که در پی شدت گرفتن فعاليتھای ساختمانی و توسعه ی
اقتصادی به اتکای درآمد نفت ،رھبران مذھبی اين کشور ،نگران از
آلوده شدن مردم عربستان به عناصر خارجی ،اقدامھايی را انجام دادند
که به تعطيلی کليه سينماھای اين کشور منجر شد .گرچه در اکرانھای
اخير تنھا ورود مردان و کودکان )از جمله دختران زير  ١٠سال( به
سينما مجاز بود ،اما معترضان در مرکز فرھنگی ملک فھد تماشای فيلم
را عملی گناه آلود خواندند .کارگردان اين فيلم ھم که يک تبعه ی
عربستان سعودی است ،ميگويد عليه جان او تھديدھايی صورت گرفته
است .اين درحالی است که فيلم »مناحی« توسط شرکتی تھيه شده که به
شاھزاده وليد بن طالل ،ميلياردر سعودی تعلق دارد و ھمزمان در
شھرھای ديگر عربستان از جمله جده ھم به نمايش درآمده ،اما مقررات
اسالمی در رياض به شيوه ی سختگيرانه تری اجرا ميشود .وليد بن
طالل از بستگان نزديک ملک عبد[ است و مجله ی اقتصادی فوربس،
نام او را به عنوان سيزدھمين فرد ثروتمند جھان منتشر کرده است .با
وجود تمام محدوديتھايی که در اکران اين فيلم )روزانه در دو سانس( به
اجرا گذاشته شد ،اين اقدام ،جسورانه قلمداد ميشود .اکران عمومی اولين
فيلم پس از  ٣٠سال را ميتوان ھمگام با روندی قلمداد کرد که پس از
رسيدن ملک عبد[ به قدرت در سال  ٢٠٠٥در عربستان رخ داد و
ھدف آن بازتر کردن نسبی فضای فرھنگی اين کشور بود.
»اما اين اقدام باعث خشم محافظه کاران شده که برخی از آنھا
افرادی چون وليد بن طالل را »به اندازه ی قاچاقچيان مواد مخدر
خطرناک« توصيف کرده اند ،زيرا آنھا در کانالھای تلويزيونی خود فيلم
سينمايی به نمايش ميگذارند .با اينحال به نظر ميرسد اقدامی اين چنينی
مورد حمايت حکومت عربستان است .سال گذشته عربستان در شھر
دمام ،ميزبان اولين جشنواره ی سينمايی خود بود که حضور وزير
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اطالعات عربستان در اين جشنواره به عنوان نشانه ی حمايت حکومت
١٣
تعبير شد«.
خبر جالبی است .شايد اين منطقه ی نفرين شده دارد پوست
ميترکاند .پيش از اين از »آپ ديت شدن اسالم« در مصر نوشته بودم و
حاال از کشور نفرين شده ی عربستان سعودی...
 ٢ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/يازدھم 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 دليل توھين به صحابه ی پيغمبر ھنگام
سخنرانيھای انتخاباتی اش .تازه خواسته اند حضورش در»شرم الشيخ«
کنسل شود .ھمچنين سفر احمدی نژاد برای شرکت در اجالسيه ی
اتحاديه ی افريقا در شھر ساحلی »سرت« ھم کنسل شد .غير از داليل
خودشان ،يک ديپلمات افريقايی گفته است که» :بيم آن ميرفت که اين
دعوت ،خ شم حضار اروپايی را برانگيزد .آنھا به شدت به وضعيت
موجود فعلی ايران که باعث انتخاب مجدد احمدی نژاد شده ،معترضند«.
تازه ھمزمان با لغو سفر احمدی نژاد به ليبی و شرم الشيخ،
سفر سلطان قابوس پادشاه عمان نيز به ايران لغو شد.
اعتراضھای شبانه بر بام خانه ھا از ساعت ده شب تا يازده
شب ھمچنان و پرقوت ادامه دارد .شعارھای »[ اکبر« و مرگ بر
ديکتاتور خيلی جاھا شده است »مرگ بر خامنه ای« نيروھای گارد
ويژه ،سپاه پاسداران ،بسيج و لباس شخصيھا سوار بر موتور سيکلت،
ساعاتی پيش از شروع فريادھا در سطح کوچه و محالت ،نمايش قدرت
و وحشت برپا ميکنند .نيروھای پياده ی آنھا ھم ضمن تخريب اموال
مردم ،به درب منازلی که صدای [ اکبر و شعار مرگ بر ديکتاتور
ميدھند ،با باتوم ميکوبند ،ھمچنين به منازل مردم سنگ پرتاب ميکنند که
اين سنگھا گاه پنجره ھای خانه ھا را ميشکنند.
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جالب اين که نمايندگان مجلس اسالمی ھم اين بابا احمدی نژاد
را مسخره ميکنند .سر ناھار يکی از نمايندگان مجلس اسالمی با صدايی
بلند که بقيه ھم بشنوند ،به ديگری گفته بود» :سيب زمينی امروز ،از آن
سيب زمينيھا نيستش ھا!« ١٤که ھمه ميزنند زير خنده؛ ھمه داستان پخش
سيب زمينی مجانی انتخاباتی احمدی نژاد را يادشان بود!
رابرت گيبس سخنگوى كاخ سفيد آمريكا ھم ،ھمين امروز يا
ديشب ادعاى فرمانده ی نيروی انتظامی آخوندھا مبنی بر اينکه »قتل ندا
آقا سلطان سناريو بوده« را »بھت آور« دانسته است.
»اسماعيل احمدى مقدم ،فرمانده ی نيروى انتظامى روز
چھارشنبه در گفتگو با خبرنگاران ،قتل »ندا آقا سلطان« را يك سناريوى
از پيش تعيين شده دانست و گفت» :آرش حجازى يكى از شاھدان اين
ماجرا كه در اين پرونده نقش داشته و اقدام به سمپاشى عليه نظام كرده،
فرارى است و وزارت اطالعات در پى دستگيرى اين فرد است«.
داستان »کودتا« دارد روز به روز جالب تر ميشود.
تازه »به گزارش پايگاه خبررسانی عبرت ،يک خبرنگار
شيرازی فاش کرد که در جريان بازديد سرزده ی امروز چھارشنبه دھم
تير ماه ]ديروز[ آقای رضازاده استاندار فارس و آيت [ ايمانی امام
جمعه ی شيراز و خبرنگاران روزنامه ھای محلی شيراز از عمليات
احداث ساختمان کتابخانه ی مرکزی شيراز که در چھار راه حافظيه ی
اين شھر قرار دارد ،چھار صندوق رای در ساختمان نيمه کاره ی
کتابخانه کشف شد .به گزارش محمدرضا نسب عبداللھی روزنامه نگار
در شيراز ،عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران ،استاندار فارس
پس از مواجه شدن خبرنگاران با اين صندوقھا از آنھا خواست که به اين
موضوع در رسانه ھا اشاره ای نکنند!«
حکومت اين وسط يک ترفند ديگر زد و گفت که قرار است ده
درصد رايھا شمرده شوند .بعد کلی رای نو و تانکرده را آوردند تو
تلويزيون و مثال شمردند .روی برگه ھای رای ھم با يک خط نوشتند
»دکت ر احمدی نژاد« حاال تقش درآمده؛ گفتم که روز به روز قضيه
جالب تر ميشود!
در وبالگ اعتراض ما – البته به طنز و از قول مسئولين – در
رابطه با شمردن ده درصد صندوقھای رای و اين که رايھای نو و تا
http://www.peiknet.com/1388/09tir/11/PAGE/34MAHFEL.htm - 14
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نکرده را در آن صندوقھا ريخته و باصطالح در سيمای اسالمی شمردند،
نوشته اند:
»من نميدونم چرا تو اين چند روز ھی ميگن تقلب شده  ،چی
چی رو تقلب شده برادر من؟! مدرک داری بيا نشون بده ،ديدی که تو
صدا و سيما ھم مستقيم نشون داد ھمش به اسم دکتر ]احمدی نژاد[ بود.
حاال ميگن چرا برگه ھا تا نشده بود .حتما ميخواين  ٥٠ھزار نفرم بذاريم
بيان واستون برگه تا کنن؟ خجالت بکشين ديگه! دروغگو شمايين ،ميگن
اونروز تو راھپيماييمون پنج ميليون نفر تو ميدون آزادی بودن .اون روز
من خودم ميدون آزادی رفتم ،فقط چند تا از اين سی دی فروشا نشسته
بودن يه آتيشی ھم روشن کرده بودن ،ھی دودشو ميدادن تو چشاشون.
اتفاقا سندش ھم موجوده ،چون خودم يه نسخه ی اصل اخراجيھای دو رو
١٥
ازشون خريدم«.
دارد از فيلم »اخراجيھا«ی حسين شريعتمداری شکنجه گر
حرف ميزند؛ طفلک!
وبالگ لقمانعلی ١٦ھم در تلخ نويسيھايش نوشت که »دولت
مھرورزی احمدی نژاد« کلی نفر استخدام کرده که رايھا را اطو کنند؟!
ميرحسين موسوی ھم برای ھزارمين بار بر »رھايی بخش« ب ودن
»اسالم راستين« و ضرورت پرھيز از دخالت دادن »بيگانگان« در
ماجرايی که به نظرش »يک اختالف خانوادگی« است ،تأکيد کرد.
رو که نيست ،البد سنگ پای حزب توده است!
از آن خبرھای »ويژه« اين که از ديروز »اس .ام .اس «.ھا
راه افتاده اند و ھمه ی وبسايتھا تو ايران باز ميشوند و ديگر نيازی به
فيلترشکن نيست ،چون شرکت مادری که به ايران سرويس اينترنت
ميدھد و اتفاقا ھندی است ،حکومت را تھديد به قطع کل سيستم اينترنت
در ايران کرده که برای حکومت خيلی خطرناک است.
فشارھای بين المللی دارند خودی نشان ميدھند .بعد از
دستگيری پرسنل سفارت انگلستان ،کشورھای عضو اتحاديه ی اروپا
ميخواھند »فراخواندن« سفراشان را از ايران بررسی کنند ،درست مثل
سال  ١٣٧٥و پس از دادگاه ميکونوس که البته بعدش اين خاتمی بيمزه
http://eterazema.blogfa.com/post-2.aspx - 15
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آمد و ھمه را ماستمالی کرد و تا حاال دوازده سال به عمر اين حکومت
اضافه شده است .ببينيم اين مالی جادوگر اين بار چه خاکی به چشممان
ميپاشد؟!
در ضمن در خبر است که نيروھای ويژه و لباس شخصيھا و
پاسدارھا و بسيجيھا مدتھاست نتوانسته اند بخوابند .شب ھم که ميخواھند
کپه ی مرگشان را بگذارند ،صدای »[ اکبر« از روی پشت بامھای
مردم نميگذارد.
خانم مرکل صدراعظم آلمان ١٧که در پارلمان آلمان صحبت
ميکرد ،امروز دوم ژوئيه گفت» :به خوبی بياد دارم قبل از فروپاشی
ديوار برلين در آلمان شرقی ،بسيار مھم بود که مردم در سراسر جھان
بدانند که تا چه حد زندانی در زندانھای حکومت اشتازی وجود دارد...
مقامات ايران به ويژه در عصر ارتباطات مدرن بايد بدانند که ما از
تمامی توانمان استفاده خواھيم کرد ،تا به کسانی که در جريان
ناآراميھای اخير در ايران دستگير شده اند ،اين اطمينان را بدھيم که آنھا
را فراموش نکرده ايم«.
خبر جالبی است .در ضمن داريوش اقبالی خواننده که ليست
امضای  ٨٠٠٠نفره ای برای محکوم کردن خشونت در اين روزھا تنظيم
کرده و به سازمان ملل فرستاده ]من ھم امضا کردم[ قرار است کنسرتی
از  ١٨٠ھنرمند ايرانی برای اعتراض به حکومت اسالمی راه بياندازد.
]نميدانم چرا اين برنامه برگزار نشد[.
سايت اينترنتی شبکه ی تلويزيونی عرب زبان العالم ١٨نوشته
است که دفاتر اين شبکه ی خبری در عمان ،پايتخت اردن ،به دستور
وزارت اطالع رسانی اين کشور بسته شده است .العالم ھمچنين از
دستور دولت اردن برای بسته شدن دفاتر شبکه ی تلويزيونی انگليسی
زبان »پرس .تی .وی «.که آنھم متعلق به دولت جمھوری اسالمی است،
خبر داد .براساس اين گزارش ،مقامات دولت اردن »مجوزھای« اين دو
شبکه ی تلويزيونی را لغو و فعاليت آنھا در عمان را منع کرده اند .يک
کارمند انگليسی »پرس .تی .وی «.ھم به دليل آن چيزی که آن را
- 17
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پوشش ندادن درست اخبار ايران دانست ،از »پرس .تی .وی «.استعفا
داد و اين کانال حکومت اسالمی را رسوا کرد.
 ٣ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/دوازدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيستم[
يواش يواش دارد فاصله ی بين خواستھای جوانان و زنان
ايرانی با اين بابا »ميرحسين موسوی« نمايان ميشود .موسوی از
ايرانيان خواسته است که از اين گروھھا اجتناب کنند ،چون به نظرش
»واجب االجتناب ھستند«١٩؛ سلطنت طلبھا ،کمونيستھا و مجاھدين! خود
حکومت ھم در داخل اعالم کرده است که شلوغيھا زير سر سلطنت
طلبھا و بھاييھا و مجاھدين است .به نظر موسوی ھمه چيز بايد در
چارچوب ھمين »نظام مقدس اسالمی« حل و فصل شود ،چون اين
جريانھای سرنگونی طلب »اخ« ھستند.
اين که کم کم »ابر و باد و مه و خورشيد و فلک« آماده ميشوند
که ايرانيان به آزادی ،به صلح ،به امنيت اجتماعی و به رفاه دست پيدا
کنند ،جالب است ،منتھا بايد بھای آن را ھم پرداخت .اينھا تجربه ی
دوران شاه را دارند و به اين زوديھا وا نميدھند .از سويی محکوميتھای
جھانی سران حکومت اسالمی است و از سويی ھم خواست اساسی
ايرانيان که با خواست امثال موسوی و موسوی چيھا  ١٨٠درجه زاويه
دارد .من اين روزھا زن بارداری را ميمانم که ھر روز جنينم در زھدانم
بزرگتر ميشود و ھر روز و ھر روز تولدش نزديک تر...
اما »وزير پيشين دادگستری کانادا در نشست شورای
ھماھنگی سازمانھای غيردولتی آلمان خواستار ممنوعيت سفر خارجی
برای محمود احمدی نژاد و محاکمه ی وی در ديوان عالی بينالمللی شد.
وی برخورد ب ا احمدی نژاد را وظيفه ی کشورھای دموکرات دانست.
پروفسور »ايروين کوتلر« ٢٠وزير دادگستری پيشين و نماينده ی فعلی
مجلس کانادا در جمع اعضای شورای ھماھنگی سازمانھای غيردولتی
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=2&ni=3217 - 19
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گفت» :برای جلوگيری از کشتار مردم ايران و مقابله با فرھنگ نفرتی
که احمدی نژاد ،دائما با فراخواندن به نابودی اسرائيل رواج ميدھد ،بايد
به صورت جدی اقدام کرد«.
و در خبری ديگر در ھمين رابطه ،ھمين امروز ،زير عنوان
احتمال ممنوعيت ورود مقامھای] ...حکومت اسالمی[ به کشورھای
اروپايی »اتحاديه ی اروپا در واکنش به سرکوبی خشونت بار معترضان
توسط دولت ايران و ھمچنين دستگيری کارمندان سفارت بريتانيا در
تھران ،ممنوعيت صدور رواديد برای کارمندان عالی رتبه ی دولت
٢١
ايران را بررسی ميکند«.
خبر جالب ديگر اين که ممدعليشاه فعلی ]سيد علی خامنه ای[
پس از به توپ بستن مجلس و کشتن آزاديخواھان ،در صدد است تا
ستارخان و باقرخان نرسيده اند ،فرار کند و برود روسيه .باور کنيد،
خبر موثق است و اروپا به روسيه برای اين آماده سازی اخطار داده
است .حتی ھليکوپتری ھم برای اين »فرار تاريخساز صلح و آزادی«
آماده کرده اند ،يعنی ھمين روسھای بی ھمه چيز ،ھمه ی اسباب تمدن را
در اختيار اين جانی و ھمکارانش گذاشته اند .خامنه ای ھم ھر روز
ميرود و بنزين و سيستم ايمنی اين ھليکوپتر را شخصا چک ميکند .باور
نميکنيد؟ بعد خواھيد ديد!
از ھمه جالب تر٢٧» :کشور عضو اتحاديه ی اروپا ٢٢در
بروکسل پايتخت بلژيک امروز جمعه  ١٢تيرماه ]سوم ژوئيه[ در
اعتراض به بازداشت کارمندان سفارت بريتانيا در تھران سفرای ايران
در کشورھاشان را احضار کردند«.
داستان روز به روز ھيجان انگيزتر ميشود» .اکونوميست« ھم
درشماره ی چھارم ژوئيه ی خود پيروزی احمدی نژاد در انتخابات دھم
٢٣
را توخالی ارزيابی کرد.
بر اساس گزارش تلويزيون واشينگتن» :٢٤سردار اسماعيل
احمدی مقدم فرمانده ی نيروی انتظامی امروز در حاشيه ی نشست
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تخصصی روسای پليس راھنمايی و رانندگی ناجا اعالم کرد که در
جريان اغتشاشھا و اعتراضھا به اعالم نتايج آرای انتخابات رياست
جمھوری ،ھزار و  [١٠٣٢] ٣٢نفر توسط پليس دستگير شده اند«.
وی افزود» :در اغتشاشات اخير  ٢٠تن كشته شده اند كه
ماموران ناجا در بين كشته شدگان نبوده اند«.
برای مقايسه ای بين دولت دھم حکومت اسالمی و دولت
اميرکبير بد نيست رفتار اميرکبير را با مردمش بخوانيم:
»سال ١٢۶۴قمرى نخستين برنامه ى دولت ايران براى واکسن
زدن به فرمان اميرکبير آغاز شد .در آن برنامه ،کودکان و نوجوانان
ايرانى را آبله کوبى ميکردند .اما چند روز پس از آغاز آبله کوبى به
اميرکبير خبر دادند که مردم از روى ناآگاھى نميخواھند واکسن بزنند .به
ويژه که چند تن از فالگيرھا و دعانويسھا در شھر شايع کرده اند که
واکسن زدن باعث راه يافتن »جن« به خونشان ميشود .ھنگامى که خبر
رسيد پنج نفر به علت ابتال به بيمارى آبله جان باخته اند ،امير بيدرنگ
فرمان داد ھرکسى حاضر نشود آبله بکوبد ،بايد پنج تومان ]پنج تومان آن
زمان يعنی  ٥٠٠ھزارتومان حاال[ به صندوق دولت جريمه بپردازد .او
تصور ميکرد که با اين فرمان ھمه ی مردم آبله ميکوبند .اما نفوذ سخن
دعانويسھا و نادانى مردم بيش از آن بود که فرمان امير را بپذيرند.
شمارى که پول کافى داشتند ،پنج تومان را پرداختند و از آبله کوبى
سرباز زدند .شمارى ديگر ھنگام مراجعه ی مأموران در آب انبارھا
پنھان شدند ،يا از شھر بيرون رفتند .روز بيست و ھشتم ماه ربيع االول
به امير اطالع دادند که در ھمه ى شھر تھران و روستاھاى پيرامون آن
فقط سٮيصد 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 جسد کودک
نگريست و آنگاه گفت» :ما که براى نجات بچه ھاتان آبله کوب
فرستاديم«.
»پيرمرد با اندوه فراوان گفت» :حضرت امير به من گفته اند
که اگر بچه را آبله بکوبيم ،جن زده ميشود «.امير فرياد کشيد:
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»واى از جھل و نادانى ،حال ،گذشته از اينکه فرزندت را از
دست داده اى ،بايد پنج تومان ھم جريمه بدھی!« پيرمرد با التماس گفت:
»باور کنيد که ھيچ ندارم «.اميرکبير دست در جيب خود کرد و پنج
تومان به او داد و سپس گفت» :حکم برنميگردد ،اين پنج تومان را به
صندوق دولت بپرداز!«
»چند دقيقه ی ديگر بقالى را آوردند که فرزند او نيز از آبله
مرده بود .اين بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کند .روى صندلى
نشست و با حالى زار شروع به گريستن کرد .در آن ھنگام ميرزا آقاخان
وارد شد .او در کمتر زمانى اميرکبير را در حال گريستن ديده بود .علت
را پرسيد و مالزمان امير گفتند که دو کودک شيرخوار پاره دوز و بقالى
از بيمارى آبله مرده اند .ميرزا آقاخان با شگفتی گفت» :عجب ،من
تصور ميکردم که ميرزا احمدخان ،پسر امير مرده است که او اين چنين
ھاى ھاى ميگريد «.سپس به امير نزديک شد و گفت» :گريستن ،آن ھم
به اينگونه براى دو بچه ى شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست!«
»امير سربرداشت و با خشم به او نگريست ،آنچنان که ميرزا
آقاخان از ترس بر خود لرزيد .امير اشکش را پاک کرد و گفت:
»خاموش باش ،تا زمانى که ما سرپرستى اين ملت را بر عھده
داريم ،مسئول مرگشان ھم ما ھستيم «.ميرزا آقاخان آھسته گفت» :ولى
اينان خود در اثر جھل آبله نکوبيده اند «.امير با صداى رسا گفت:
»و مسئول جھلشان ھم ما ھستيم .اگر ما در ھر روستا و کوچه
و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخانه ايجاد کنيم ،دعانويسھا بساطشان را
جمع ميکنند .تمام ايرانيھا اوالد حقيقى من ھستند و من از اين ميگريم که
چرا اين مردم بايد اين قدر جاھل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند!«
حيف شد که اين مرد به دست ناصرالدين شاه قاجار و به
تحريک آخوندھا و مادر شاه ،مھد عليا ،در حمام فين کاشان کشته شد؛
اما واقعيت اين است که اميرکبير ھم از آن سنخ »روشنفکران«ی بود که
کلی خرابکاری بار آورد .کشتار بابيھا با دستور خود اميرکبير به آن
طرز فجيع انجام شد .تاريخنگاری نميکنم ،فقط رفرانس ميدھم که
اميرکبير ھم با ھمه ی ايران دوستی و انسان دوستی اش ،در عداد
روشنفکران و طرفداران مدرنيته نبود ،ھرچند که در اين راستا
ناپرھيزيھايی کرد و جان نازنينش را ھم در ھمين راه از دست داد.

٣١

بايد تاکيد کنم که بازداشتھا و اعدامھا و شکنجه ھا ادامه دارد.
از منابع تا حاال تائيد نشده شنيده ام که تا ديروز نه نفر را اعدام کرده اند.
در اعتراضات شھر مشھد ٢٥ھم دست کم سه تن کشته و بيش از ٢٠٠
تن زخمی شده اند .دو دانشجوی ديگر دانشگاه صنعتی بابل ھم بازداشت
٢٦
شده اند.
 ٤ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/سيزدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و يکم[
عجيب است .راديو/تلويزيون »بی .بی .سی «.فارسی که داد و
ھوارش دنيا را برداشته بود ،حاال تقريبا ساکت شده است .ديگر از آن
ھمه برنامه ھای ويژه در رابطه با انتخابات ايران خبری نيست .گويا
سنبه ی حکومت اسالمی پرزور بوده است .حاال بيشتر وقت برنامه ی
تلويزيونی فارسيشان مارش پخش ميکنند و چند خبر تکراری تايپ کرده
را نشان مردم ميدھند .پيش از اين از بس باصطالح گفتگو راه
ميانداختند ،آن ھم با اين فسيلھای دوم خردادی ،آدم دلش آشوب ميشد.
دوستی معتقد است که بودجه ی »بی .بی .سی «.را دولت
اردن قطع کرده است .به نظر او »بی .بی .سی «.از ھمان دوران رضا
شاه ھم از بودجه ی دولتی استفاده نميکرد ،تا مجبور به پاسخگويی در
برابر دولت و مردم انگلستان نباشد .پای خودش!
منصور امان ٢٧نوشته است:
»ھيچ نمک پرورده ی ديگری با اين ميزان از حماقت و به اين
سرعت نميتوانست ديرکھای سست مشروعيت دينی و قانونی »خيمه ی
نظام« را آنگونه که »آيت [ خامنه ای« کشيد ،بر سر ساکنانش آوار
کند ...کسانی بايد آنتنھاشان تنظيم شود که پس از بی پايه از آب درآمدن
ُ
سوگليھای نظامی/امنيتی اش مبنی بر »جمع کردن
قول ...خامنه ای و
چند ساعته«ی اعتراضھا و فيصله دادن به موضوع ،به تدريج حرارت
سوزنده ی زير نشيمنگاھھای خود را تحمل ناپذيرتر مييابند .نه فقط
مالھای پر نفوذ قم ،بلکه دسته ای از ھمريشان »اصولگرا« نيز با
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3224 - 25
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ناآرامی در حال جابجايی روی صندليھای داغ شده ای ھستند که »نظام«
به آنھا تعارف کرده است«...
اين روزھا آھنگھای اعتراضی خوانندگان دنيا در اعتراض به
سرکوبی و کشتار در درون کشور زياد شده است .به ويژه آن آھنگ دل
انگيز اندی و دن بن جوی به نام »با من باش«] [stand by meکه
کلی سرو صدا راه انداخته است .گروه »يو تو« ھم در کنسرتی آھنگی
خوانده اند؛ آھنگی که گويا بيست سال پيش برای معترضين ايرلندی
خوانده بودند ،حاال متن فارسی ھمان آھنگ را اين گروه در صفحه ی
پشت سرشان روی زمينه ی سبز در کنسرتشان نمايش داده اند؛ به نوعی
ھمدردی با مردم ايران ،و در دست کم دو کنسرت با چراغھای سبز...
و از ھمه جالب تر خبر تميز کردن منطقه از طالبان است.
 ۴٠٠٠تن از نيروھای ويژه ی امريکا وارد افغانستان شده اند ،تا کار
»طالبان و القاعده« را تمام کنند .به نظرم اين کار آغاز تميز کردن
پيرامون ايران است برای »پروژه ی سرنگونی حکومت اسالمی«.
خبر ديگری ھم بود که در لبنان يک دستگيری گسترده از
سران نظام لبنان راه افتاده ،به اتھام ھمکاری و جاسوسی برای اسرائيل،
ولی در واقع دستگير شدگان کسانی ھستند که وفادار به سوريه و در
نھايت ايران ھستند .اين ھم پروژه ی تميزسازی آنطرف کشور.
»بر اساس گزارش جمعه  ٢٠٠٩/٧/٣شبكه ی ماھواره اى
»العربيه« ٢٨سرلشکر حسن فيروزآبادی ،رئيس ستاد کل نيروھای مسلح
جمھورى اسالمى در يك اقدام كم سابقه ،مذاکره با اتحاديه ی اروپا در
مورد برنامه ی اتمى را به عذرخواھی اين اتحاديه در مورد آنچه وی
»انتقاد از نحوه ى برگزارى انتخابات رياست جمھورى ايران« خواند،
مشروط کرد«.
ھمچنين واشنگتن پست در گزارشی ٢٩در رابطه با تقلب در
انتخابات و رای خوانيھا مقاله ی مفصلی دارد که چکيده اش اين که:
»...ھفده درصد رقم عدد يکان صندوقھا در آمار ارائه شده از
وزارت کشور ھفت است ،که اين از نظر توزيع آماری/تصادفی کمی
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3241 - 28
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عجيب است .يا اينکه چھار درصد رقم يکانھا پنج است «...و مچ
گيريھای جھانی از اين تقلب بامزه ی باند خامنه ای/احمدی نژاد!
 ۵ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/چھاردھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و دوم[
در وبالگ مالحسنی ٣٠نوشته اند که ...» :آن دسته از ھموطنان
عزيزی که دارای تابعيت دوگانه ھستند و قصد سفر به ايران را دارند...
ممکن است به محض ورودتان به ايران ،شما را به بھانه ھای الکی
دستگير کنند و به عبارت صحيح تر گروگان بگيرند ...ھمين که
پاسپورت کشوری خارجی را داشته باشيد ،بھترين دليل برای گير افتادن
شماست] ...دليلش اين که[ دولت انگليس مبلغ يک ميليارد پوند ]معادل
يک ميليارد و ششصد ميليون دالر امريکايی[ را که ظاھرا در حساب
مجتبی خامنه ای بوده ،ضبط کرده ...خامنه ای حسابی عصبانی شده«...
از ما گفتن! وکانستان امسال ماليد و[!!!
اشاره است به اين که بانکی در انگستان از حساب يک ميليارد
پوندی مجتبی خامنه ای پرده برداشت.
»استاد جعفر بروايه استاد دانشگاه چمران اھواز ٣١و دانشجوی
مقطع دکترای دانشگاه تھران که برای شرکت در امتحانات به تھران
رفته بود ،ھفته ی گذشته در تظاھرات ميدان بھارستان  ...از ناحيه ی
سرمورد اصابت گلوله قرار گرفت و پيش از انتقال به بيمارستان
درگذشت «...برای اين استاد دانشگاه متاسفم ،درست مثل ھمه ی
قربانيان حکومت اسالمی!
موضوعی است که ھی يادم ميرود بنويسم و آن اين که در
انتخابات رياست جمھوری نيکال سرکوزی به گونه ای عمل شد که
جريانھای چپ کال مات شده و تقريبا از گردونه ی سياسی فرانسه بيرون
فرستاده شدند .علتش اين بود که تيم تبليغی نيکال سرکوزی توانست به
ملت فرانسه نشان دھد که با اين که کمونيستھا افراد فداکاری ]![ بوده و
ھستند ،ولی خيلی باھوش نيستند و ايده ھاشان قديمی است و از اين
http://mollah.blogspot.com/2009/07/blog-post_04.html - 30
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حرفھا که ما ھم در مورد سياسی کارانمان ميزنيم .جالب اينکه پس از
اين داستان ،کمونيستھا در فرانسه توانستند تنھا سه کرسی را در مجلس
اشغال کنند .اينطور که معلوم است تعداد نه دسته و گروه کمونيستھای
فرانسه ھم آب رفته و به دو دسته يا حزب رسيده است.
جالب تر اين که ھمين چپھای فرانسه که ميخواستند با حفظ
مواضع »ضد امپرياليستی« شان به نوعی از حاکمان تھران و حکومت
کودتا دفاع کنند ،تريبونی برای طرح نظرياتشان نيافتند .انگار مطبوعات
و مردم فرانسه ھم به دليل رفتارھای پيشينشان؛ مثال دفاع از خمينی در
جريان افتضاح تاريخی سال  ٥٧ايران ،ديگر وقعی به ايشان نميگذارند.
نميدانم چرا دولت کودتا برای راحت شدن از دست »سر جنبش
سبز« اين بابا ميرحسين موسوی را سر به نيست نميکنند؟ نه اين که
خوشم بيايد کسی را بکشند ،دليلش را نميدانم .شايد به نظرشان ھنوز سر
اعتراضھا در درون نظام است و اگر اين سر زده شود ،سر جنبش به
بيرون از حاکميت رخت خواھد کشيد و کليت نظام را زير عالمت سوال
خواھد برد .پس البد تاکيدھای ميرحسين موسوی برای »پاکسازی«
صف اعتراضات خارج از کشور از گروھھای »واجب االجتناب« ھمين
است .جالب اين که اين توده ايھا و اصالحاتچيھا که روزھای انتخابات و
ھفته ی اول پس از انتخابات وھم برشان داشته بود که ھمه ی مردم با
آنھا ھستند ،کم کم ميبينند که صفوفشان دارد واقعا پاکسازی ميشود.
خبر ديگر اين که ديروز ھمزمان بيست نفر را اعدام کردند؛
برای نسق گيری.
اين روزھا ھمچنان اسناد تازه ای در رابطه با تقلب در
انتخابات رو ميشود .دنيا ھم دستش را از پشت حکومت برداشته است.
ديروز کره ی شمالی کلی موشک اتمی آزمايش کرد .٣٢چند روز پيش
ھم اوباما ٣٣گفت که ايران اتمی را تحمل نميکند .دارد روز به روز
جالبتر ميشود.
ھمان روزھای اول پس از »کودتا«ی  ٢٢خرداد ١٣٨٨
احمدی نژاد در باصطالح جشن خيابانی پيروزی اش مردم معترض را
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»خس و خاشاک«٣٤خواند .در ھمين زمينه کلی شعر و شعار و نوشته
آفريده شد که برخيشان واقعا جالب بودند؛ اراذل و اوباش و مزدور
خارجی و خس و خاشاک خواندن معترضين به اين تقلب آشکار
انتخاباتی ،تاکنون گرھی از کودتاچيان باز نکرده است .دستگيريھا و
اعدامھا ھم ھمينطور؛ البته چون حکومت در ھمه ی اين سی سال کارش
تقلب بوده ،باورش نميشد که چون بقيه ی کانديداھا ھم »خودی« ھستند،
و ھمراه و ھمکار کليت نظام ،چنين مصيبتی دامنگيرش شود.
تظاھرکنندگان ھم با پالکاردھايی که روی آنھا نوشته اند »حماسه ی
خس و خاشاک« يا »خس و خاشاک تويی ،دشمن اين خاک تويی« به
صحنه ميآيند .طفلکيھا حاکمان اسالمی!! عجب رودستی خوردندھا!
يک موضوع جالب ديگر اين که »اصالحاتچی«ھا حاال که
سھمشان را نداده اند ،مدعی شده اند که »جمھوريت نظام« زير عالمت
سوال رفته ]يا زير سوال رفته[ بيچاره ھ ا؛ انگار در اين سی سال
جمھوريتی در کار بود ،با اين قانون اساسيشان بر مبنای واليت مطلقه ی
فقيه و »صغير« قلمداد کردن شھروندان ايرانی...
»به گزارش خبرنگار »تابناک« گزارشگر نشريه ی
»نيوزويک« در ايران به دليل موارد اتھامی ای که پس از جريانات
اخير متوجه او شده ،در آستانه ی محاکمه قرار گرفته است .بنا بر اين
گزارش »صالح نيكبخت« وكيل »مازيار بھاری« »گزارشگر و
خبرنگار نيوزويك در تھران« در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت:
»موكل من به جرم آشوب و اقدام عليه امنيت ملی در آستانه ی
محاكمه است« .وی افزود» :بيش ازاين نميتوانم اطالعاتی بدھم ،زيرا
٣٥
مدعی العموم از پذيرش من خودداری ميکند«.
يکی از وبالگ نويسھای داخل کشور ميپرسيد:
»چرا غربيھا به نقض حقوق بشر در کشورھای عربی
اعتراض نميکنند؟« گفتم» :برای اين که مردم اين کشورھا خواھان
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دموکراسی و آزادی نيستند .شما ھم اگر ساکت و منفعل شويد ،کسی به
دادتان نميرسد .دولتھای غربی بر اساس منافعشان رفتار ميکنند .در
دولت بوش خبرنگاری از خانم رايس وزير خارجه ی آن دوران پرسيد:
»چرا امريکا به نقض حقوق بشر در کشور ليبی اعتراض
نميکند؟« خانم رايس پاسخ داد که» :ما بر اساس منافع مليمان عمل
ميکنيم«.
برای اين جوان نازنين نوشتم» :اگر کوتاه بياييد ،سرنوشتتان
ھمان خواھد بود که تا حاال بوده .اگر اعتراض کنيد ،حقی برايتان به
رسميت ميشناسند ،واال ھمچنان دولتھای غربی براساس منافع مليشان
عمل خواھند کرد .بايد بکوشيد زاويه ی منافع ملی اين دولتھا را عوض
کنيد؛ با بودنتان در صحنه« ...
و جوان که» :داريم برای  ١٨تيرماه آماده ميشويم «.آخ
نازنينان من؛ که ھرکدامتان ممکن است پس از آن روز ديگر نباشيد...
اين ھم چشمه ای ديگر از شکوفايی ]![ ايران اجبارا اسالمی
شده» :بعداز ظھر شنبه  ٣٠خرداد  ١٣٨٨از طريق مترو آزادی خودم
را به خيابان آزادی رساندم .در داخل مترو ازدحام بقدری زياد بود که
برای بيرون آمدن حدود بيست دقيقه وقت تلف شد .يکی از خروجيھای
مترو مسدود شده بود و مردم در پشت در مترو شعار »مرگ بر
ديکتاتور« سر ميدادند ،تا اينکه عاقبت از مترو خارج شدم .ساعت
حدودا پنج بعد از ظھر بود .خيابانھا مملو از نيروھای گارد و بسيجی و
لباس شخصی بود .تعدادشان بسيار زياد بود و ھمگی لباسھای ضد گلوله
به تن داشتند .از پياده رو در کنار مردم شروع به حرکت به سمت ميدان
آزادی کردم .حضور مردان و زنان در کنار ھم توصيف ناکردنی بود.
نيروھای گارد ويژه از ھرطرف و از ھرجا در مقابل مردم بيدفاع قرار
داشتند .سر تمام کوچه ھا نيروھای انتظامی ايستاده بودند و موتور
سواران بسيجی دسته دسته از خيابان آزادی ميگذشتند و »حيدر حيدر
گويان« باتومھای خودشان را به سمت مردم نشانه ميگرفتند ،تا مردم را
بترسانند .در ميان ما ماموران لباس شخصی و آدم فروش ھم ديده
ميشدند .آنھا فقط توپ و تانک به خيابان آزادی نياورده بودند .خيابانھای
اطراف را بسته بودند ،تا جمعيت به »آزادی« نرسند .مترو ھم بسته شد.
مردم در خيابانھای فرعی شعار ميدادند و به سمت مامورين سنگ

٣٧

ميپراندند .ماموران ھم به ھيچکس رحم نميکردند و با انواع باتومھا از
مردم پذيرائی ميکردند .گاھی ھم به عابرين پياده حمله ميکردند و آنھا را
با کتک و فحش رکيک به عقب ميراندند.
»سر يکی از کوچه ھا ايستاديم و آماده شديم تا مبارزه کنيم.
نيروی انتظامی که در پشت جمعيت ايستاده بود ،از مردم خواست که
فقط شعار بدھيم و ديگر سنگ نيندازيم .بدينوسيله نشان دادند که با ما
ھستند و کاری با مردم ندارند .ليدرھا شروع به ش عار دادن کردند
»نيروی انتظامی تشکر ،تشکر« و » مرگ بر ديکتاتور« يا »دولتت
خفته باد اھريمن ،خوابت آشفته باد اھريمن« و»نترسيد ،نترسيد ،ما ھمه
باھم ھستيم« و شعارھايی ديگر...
»...تا اينکه گارد زرھپوش به سمت ما حمله کرد و مردم را
به باد کتک و فحش گرفت .دوباره به سمت آزادی حرکت کرديم که
متوجه شديم سر و ته خيابان را بسته اند .از خيابانھای فرعی ھم راھی
نداشتيم .در ھمين لحظه متوجه ی سربازی شدم که خود را از گارد ويژه
جدا کرده ،در پشت يک خودرو پليس برای مردم دست تکان ميداد و به
ما روحيه ميداد .دو دختری که در جلو من بودند ،شعار ميدادند که چھار
نفر از مامورين گارد به آنھا حمله کردند ،تا بازداشتشان کنند و کتکشان
بزنند که سريع خودم را به آنھا رساندم و جلو گارد ايستادم ،تا به
دخترھای بيچاره آسيبی نرسد .چندتايی ھم باتوم خوردم ،اما دخترھا را
فراری دادم.
»نيروھای گارد با دادن شوک الکتريکی مرا گرفتند .ناگھان
متوجه شدم توسط ھشت نفر ِتا دندان مسلح به دام افتاده ام .يکيشان گفت:
»اين ليدرشونه ،ببريدش تو ماشين!« وقتی به نيروھای گارد
نگاه کردم ،ناخودآگاه به ياد فيلم »پليس آھنين« افتادم با لباسھايی کامال
زرھپوش .مردانی که مرا دوره کرده بودند ،ھمگی لھجه ی خرم
آبادی)لری( و ترکی داشتند .از طرف ديگر ميدانستم که بر روی
ساختمانھا تک تيراندازان آماده ھستند ،تا به سمت افراد بخصوصی
شليک کنند .ديگر مقاومت نکردم ،تا توسط تک تيراندازان کشته نشوم.
تا ماشين راه زيادی بود و حاال من در چنگشان اسير بودم و آنھا تا جايی
که ميتوانستند با باتومھاشان از من پذيرائی کردند ،اما کتکھا قابل تحمل
بودند .به سمت ماشين رفتم ،در يک لحظه از فرصت استفاده کردم و
موبايلم را به داخل يک تاکسی که از کنارم رد ميشد ،انداختم .دخترھا از
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تو پياده رو داد ميزدند» :ولش کنيد« و نيروھای گارد را »ھو«
ميکردند .يکی از گارديھا گفت که من خيلی پررو ھستم و بايد بيشتر
کتک بخورم .اين شد که تا توی ماشين به پاھام باتوم برقی زدند .ديگر
پاھام بيحس شده بودند ،اما ھنوز سرپا بودم و منتظر فرصتی تا فرار
کنم .حاال ديگر دستانم را از پشت بسته بودند .ماشين را پر کرده بودند
از جوانھای معترض.
»ما را به داخل خودرويی بردند که دورتا دورش محصور بود.
آنجا ھم از کتک زدن دست برنميداشتند و از البالی ميله ھا به ما شوک
و باتوم فرو ميکردند .ماشين را روشن کردند و با اسکورت مسلح به
تيربار ما را به پارکينگ اداره ی راھنمائی و رانندگی نزديک به محل
بردند و پشت ماشينھا پياده مان کردند .عده ی زيادی را گرفته بودند و
تعداد زيادی مامور مسلح باالی سرمان بودند .ھرکس پياده ميشد ،بايد از
تونل وحشت رد ميشد ،تا به محل مورد نظر آنھا ميرسيد .پس از خوردن
کتکھای زياد به بچه ھای ديگر رسيديم که از ساعت دو بعد از ظھر
اسير شده و غرق خون بودند .ھر کس سرش را باال ميگرفت ،حسابی
باتوم ميخورد .دستور دادند رو به ديوار زانو بزنيم و سرمان را پائين
بگيريم! بوی گاز اشک آور خفه مان ميکرد .يکی از دانشجوھا که از
سر و چشم و دھانش خون ميريخت ،در کنارم نشسته بود و ناله ميکرد.
طفلی بيماری انعقاد خون داشت و ھيچ جوری خونش بند نميامد.
»ھمه درب و داغون بوديم .ھنوز از خيابانھا صدای شليک
گلوله ميامد .صدای جيغ و فرياد زنھا را ميشنيدم .پشت سرم را دزدکی
نگاه کردم ،آسمان پر از دود بود و ھليکوپترھای نظامی باالی سرمان
پرواز ميکردند .ماموری که سرباز بود ،با بچه ھا مھربانی ميکرد .او
دستبند عده ای را شل کرد و به بچه ھا آب داد .به من گفت که شانس
آورده ام ،چون بعد از ما بيست و دو نفر کشته شده اند .بعد از آزادی
متوجه شدم »ندا آقا سلطان« ھم از ھمين کشته شده ھا بوده است .تازه
چھل دقيقه از اسارتمان بيشتر نميگذشت و تا شب خيلی وقت بود .ھوا
داشت تاريک ميشد و به تعداد ما اضافه ميشد .به چشم خودم ديدم که
مردی سالخورده را مامور گارد کتک ميزد .پيرمرد گريان فرياد ميزد:
»پسرم منو نزن؛ آخه گريه ام ميگيره ،وقتی ميبينم تو جای نوه ام
ھستی!«
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»بسيجيھا به گردن بچه ھا در مقابل چشممان پارچه ی سبز
رنگ ميبستند و در جيبشان اعالميه ی موسوی و تکه پارچه ھای سبز
رنگ ميگذاشتند ،تا در بازجوئی گناھکار اعالم شوند .حدود ساعت يازده
شب ما را به زيرزمين بازداشتگاه بردند که در مسير ميبايد از تونل
وحشت ميگذشتيم .دو طبقه راه پله ی آھنی و يک داالن طوالنی را بايد
با دستھای بسته از پشت ،کتک ميخورديم .در ھمين مسير ھمه گونه
کتکمان ميزدند ،با باتوم برقی ،باتوم چوبی ،باتوم تسمه فلزی ،کابل
برق ،مشت و لگد تو سرو صورت...
»در سلول ما در حدود صد و ده نفر کيپ تا کيپ نشسته بودند.
مجبورمان کردند با دستھای بسته زانو بزنيم و پيشانيمان را به زمين
بگذاريم .اکسيژن اتاق کم بود و بچه ھا تشنه بودند .چند تا از ماموران با
پوتينھاشان روی کمرھامان راه ميرفتند و فحاشی ميکردند و با کابل
کلفت و سنگينی به پشتمان ميکوبيدند .بچه ھا را وادار ميکردند بگويند
مادر و خواھرھاشان فاحشه اند ٣٦«....چه بگويم؟!
ديگر اين که »محمود شاھرودی رئيس قوه ی قضائيه ی
حکومت اسالمی با صدور بخشنامه ای از دادگاھھای اين کشور خواست
که با »توسعه ی روز افزون شبکه ھای ماھواره ای مخالف نظام« به
طور جدی برخورد کنند« ٣٧.خاک برسرشان .اينطوری ميخواھند باز ھم
حکومت کنند؟!
خبر جالب ديگر اين که» :مجله سياسی تلويزيونی »مونيتور«
که از شبکه ی اول تلويزيون آلمان پخش ميشود ،در برنامه ی پنج شنبه
دوم ژوئيه  ٢٠٠٩در گزارشی تحت عنوان »تکنيک پيشرفته و احمدی
نژاد؛ کنترل تحت نام ساخت آلمان« نمونه ھائی از کمکھای فنی و
تکنيکی شرکتھای آلمانی به جمھوری اسالمی را نام برده و يادآور شده
که رژيم حاکم بر ايران با کمک اين کمکھا توانست به کنترل و سرکوب
اعتراضات بپردازد .برای نمونه به ارسال باتومھای شوک برقی اشاره
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شد که رژيم اسالمی حاکم بر ايران از آنھا ،ھم در خيابانھا و ھم در
٣٨
شکنجه گاه ھا استفاده ميکند«...
فرمانده ی سپاه تھران ھم گفته که» :فتنه ی عظيم با کمترين
خسارت و تلفات خاتمه يافت ٣٩«.کور خواندی سردار!
 ۶ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/پانزدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و سوم[
امروز »از ايران خبر ميرسد که مردم در اقدامی ھماھنگ،
ولی خودجوش و بدون برنامه ريزی ،به رغم راه افتادن مجدد خدمات
»اس .ام .اس «.از ارسال پيامک خودداری ميکنند .براساس گزارشھای
رسيده ،اين اقدام اعتراضی به حکومت برای قطع »اس .ام .اس «.ھا و
در پی برگزاری انتخابات رياست جمھوری است .بر اساس آمارھای
اعالم شده ،ايرانيان تا پيش از اين يکی از بيشترين کاربران اين نوع
٤٠
خدمات ارتباطی در جھان محسوب ميشدند«.
سوئد ھم در يکی از اولين اقداماتش به عنوان رئيس دوره ای
جديد اتحاديه ی اروپا روز يکشنبه ]ديروز[ در بيانيه ای اعدام بيست
قاچاقچی مواد مخدر در ايران را که روز جمعه اتفاق افتاد ،شديدا
محکوم کرد.
خبرگزاری جمھوری اسالمی ،ايرنا روز شنبه تنھا چند روز
پس از اعدام دوازده نفر در ايران ،از اعدام بيست نفر ديگر ،از سی و
پنج تا چھل و ھشت ساله در زندانی در کرج به جرم خريد و فروش
٤١
مواد مخدر خبر داد.
از سويی »جو بايدن ،معاون رئيس جمھوری آمريکا ،روز
يکشنبه ] ۵ژوئيه[ به شبکه ی تلويزيونی  ABCگفت:
»اگر اسرائيل بر اين اعتقاد است که به خاطر برنامه ی اتمی
ايران يک ضربه ی نظامی ضروری است ،در اين صورت اياالت
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متحده ی آمريکا نميتواند به يک کشور مستقل بگويد ،چه کار بايد
٤٢
بکند«.
حکومت اسالمی در راستای سلب مسئوليتش در ايجاد شرايط
اين شورش ھمگانی ]تقلب[ ميکوشد »گناه« را به گردن ديگران بياندازد.
در اين راستا »عبدالرحمن الراشد مدير کانال العربيه با انتشار مقاله ای
که روز يکشنبه پنجم ژوئيه در روزنامه ی الشرق االوسط چاپ شد،
ادعای برخی مسئولين ايرانی مبنی بر دخالت يک کشور عرب حوزه ی
خليج ]فارس[ در رويدادھای ايران پس از انتخابات رياست جمھوری در
اين کشور را رد کرد.
عبدالرحمن الراشد نوشته است» :پس از آنکه رھبری تظاھرات
زير بار تھديدات نرفت ،رژيم ايران متوسل به شيوه ی کھنه ی تھيه ی
اعترافات تلويزيونی شد؛ اعترافاتی که متن آنھا را زندانبانان نوشته اند.
آنان زندانيان خود را ساعتھای متمادی مورد بازجويی و ضرب و شتم
قرار ميدھند و تنھا در صورت تسليم شدن به آنان اجازه ی خوردن و يا
آشاميدن و يا خوابيدن را ميدھند ...مردم عادی ايران به خوبی ميدانند
که ھيچ توطئه ای در کار نيست ،بلکه مساله ناشی از اختالفات درون
حاکميت بر سر نتايج انتخابات است؛ اختالفاتی که در روز روشن به
خيابانھا و ميدانھای شھرھای بزرگ کشيده شد] ،در واقع[ کودتايی در
نيمه ھای شب صورت نگرفته است .اختالفات درباره ی انتخابات
ھمچون طوفانی در فنجان آغاز ،ولی به زودی تبديل به زمين لرزه ی
شديدی شد ،و درنتيجه ی ناتوانی رژيم برای برخورد داخلی با آن
گسترش يافت ،و از سوی ديگر نظام نتوانست آن را به خارج منسوب
٤٣
کند«...
جديدترين خبر ھم سفر پرزيدنت اوباما ھمين امروز به روسيه
است .البد رفته است گوش اين پوتين و رئيس جمھوری اش را بگيرد و
با وعده و وعيدی وادارشان کند دستشان را از پشت حکومت اسالمی
بردارند .ببينيم چه ميشود؟
در حالی که بيش از چند ساعت از ھشدارھای خشم آلود و
تھديدآميز سيدعلی خامنه ای به دولتھای غربی نگذشته بود ،نيکال
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سرکوزی به ھمراه ھمتای بريتانيائی خود ]نخست وزير بريتانيا[ در يک
کنفرانس خبری در لندن ضمن اعالم ھمبستگی با دولت انگلستان ،ملت
ايران را شايسته ی رھبران بھتری  -از آنچه دارند  -دانست .چند ساعت
پيش از آن سيدعلی خامنه ای به دولتھای غربی ھشدار داده بود که
دخالت در اوضاع ايران موجب واکنشی شديد خواھد شد.
»سيدعلی خامنه ای که امروز عده ای را به بھانه ی تولد علی
ابن ابيطالب به حضور پذيرفته بود ،طی نطقی ...مردمی را که برای
رسيدن به حقوق خود به خيابانھا ريخته اند ،اغتشاشگرانی خواند که از
بودجه ی خارجی تغذيه ميکنند .خامنه ای گفت:
»اغتشاش گران ھمان عده ی معدودی ھستند که از بودجه ی
٤٤
تصويب شده ی برخی دولتھای غربی استفاده ميکنند«.
اتحاديه ی راديو و تلويزيونھای اروپا ) (EBUھم نام صدا و
سيمای ايران را از فھرست كشورھای شركت كننده در مجمع عمومی
ساالنه اش كه در كپنھاگ دانمارك برگزار ميشود ،حذف كرد.
يک نماينده ی مجلس اسالمی ھم اعالم کرد که »تنھا« شش
کشور اروپايی موافقت کرده اند در اعتراض به بازداشت کارمندان
سفارت بريتانيا در تھران ،سفرای ايران را فرا بخوانند ٤٥.بدبختھا!
خبر ديگر اينکه قريب سه ھفته است که برلين زير پای جوانان
ايرانی ميلرزد .٤٦ميبينيد ،طناب دار دارد سفت تر ميشود؟
مجله ی ] [the-weekروی جلد اين ھفته اش را با
کاريکاتوری از آخوند خامنه ای تزئين کرده که دارد بخار ميشود و تيتر
زده است:
»تبخير آخوندھا«!
ديگر اينکه »در شيراز در حاليکه بسيجيھا و ديگر نظاميان
ضد شورش ،تظاھرات کنندگان را کتک ميزده اند ،کسی با وانتی پر از
آب ميوه ميايد ،تا مثال دل و جگر بسيجيھا را خنک کند .اما آب ميوه با
مسھل مخلوط شده است .تصورش را بکنيد که نيم ساعت بعد اين دلقکھا
چطور ديوانه وار دنبال نزديکترين دستشوئی ميگشته اند .شخصی که
شاھد ماجرا بوده ،ميگفت:
http://www.khandaniha.eu/items.php?id=779 - 44
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1366587&Lang=P - 45
http://zamaaneh.com/news/2009/07/post_9612.html - 46

٤٣

»اين کار ،خنده دارترين نوع مبارزه ی مدنی بود«.
اين گزارش اگر درست ھم نباشد ،ميتواند الگويی برای
مبارزات بعدی باشد ،مگرنه؟!
 ٧ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/شانزدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و چھارم[
به بھانه ی آلودگی ھوا در حاليکه تمام شواھد حکايت از برپايی
تظاھرات ،اعتصاب و اعتراض ھمگانی ديگری عليه کودتای انتخاباتی
در سالگرد شبيخون سال  ٧٨به خوابگاه دانشگاه تھران داشت،
٤٧
کودتاچيان ايران را تعطيل اعالم کردند!
وزارت امور خارجه ی کشور فرانسه عصر دوشنبه اعالم کرد
که فرانسه در اين مورد به تمام کشورھای اتحاديه ی اروپا خبر داده و
خواستار ھمبستگی اين کشورھا برای آزادی شھروند دستگير شده ی
خود در ايران است .زن فرانسوی دستگير شده خانم کلوتيلد ريس است
که در دانشگاه اصفھان تدريس ميکرده است .در ھمين رابطه دولت
فرانسه سفير ايران را فراخواند و از او خواست تا اين شھروند فرانسوی
٤٨
ھرچه زودتر آزاد شود.
در پی سفر ناگھانی اوباما به روسيه ]ديروز[ روسای جمھوری
آمريکا و روسيه روز دوشنبه ]ھمان ديروز[ در باره ی کاستن از
زرادخانه ھای ھسته ای دو کشور و ھمکاری نزديک تر در جنگ با
٤٩
تروريسم در افغانستان به توافق رسيدند.
ظاھرا به روسيه اولتيماتوم داده شده که بيش از اين اجازه ندارد
طالبان و القاعده را سرويس نسليحاتی بدھد .و خبر ديگر اين که گروھی
توانستند سايت رجانيوز را ھک کنند.

http://www.peiknet.com/1388/09tir/16/PAGE/34ETESAB.htm - 47
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4460730,00.html - 48
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http://www.radiofarda.com/content/F11_USA_Russia_Summit_Nuclear_Warh
eads/1770757.html

٤٤

اما »اخطار سازمان بھداشت جھانی«
آنفوالنزای آخوندی!
عامل بيماری :ويروس ،نوع سرسفيد و سرسياه
ميزان خطر :مسری و کشنده ،ويرانگرتر از حمله ی
اسکندر و اعراب و مغول
عالئم بيماری :خفقان ،سانسور ،حبس ،شکنجه ،اعدام ،سنگسار و
]تجاوز[
کشور محل ظھور :ايران
کشورھای آلوده :عراق ،لبنان ،غزه ،سودان ،افغانستان ،پاکستان،
عربستان،
مصر و...
ريخت شناسی ويروس :معموال فربه و پشمالو
ھستند ،اما ريخت کوسه ھم در بين آنھا وجود دارد.
ساختمان ويروس :اين ويروسھا اشکال انحطاط يافته ی انگلھای داخل
سلولی
ھستند.
ناقل بيماری :عنکبوت پا کوتاه استبداد
دوران نھفتگی :اين ويروس ساليان متوالی ،از ظھور اديان تاکنون
ميتواند
نھفته بماند.
واکسيناسيون ،طريق پيشگيری و پادزھر«...
روزنامه ی »گاردين« ھم گزارشی در مورد شکنجه ی
٥٠
دستگيرشدگان اخير منتشر کرده است.
اين روزھا دعوا سر پرچم ايران خيلی باال گرفته است.
اصالحاتچيھا و توده ايھا و ملی/منقليھا پرچم شير و خورشيد را پرچم
»سلطنت طلبان« ميدانند.
مطلبی ٥١در ھمين زمينه ھست که کوتاه شده اش اين است:
 http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52003 - 50برگرفته از INA

٤٥

»نخستين اشاره در تاريخ اساطير ايران به وجود پرچم ،به قيام
کاوه آھنگر عليه ظلم و ستم »آژی دھاک« )ضحاک( برميگردد .در آن
ھنگام کاوه برای آنکه مردم را عليه ضحاک بشوراند ،پيشبند چرمی خود
را بر سر چوبی کرد و آنرا باال گرفت ،تا مردم گرد او جمع شدند .سپس
کاخ فرمانروای خونخوار را درھم کوبيد و فريدون را بر تخت شاھی
نشانيد .فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيشبند کاوه را با
ديباھای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و گوھر به آن افزودند ،آنرا
درفش شاھی خواند و بدينسان »درفش کاويان« پديد آمد...به استناد
تاريخ تا پيش از حمله ی اعراب به ايران ،بويژه در زمان ساسانيان و
ھخامنشيان ،پرچم ملی و نظامی ايران را درفش کاويان ميگفتند ...به
ھنگام حمله ی اعراب به ايران ،در جنگی که در اطراف شھر نھاوند
درگرفت ،درفش کاويان به دست اعراب افتاد و چون آن را ھمراه با
فرش مشھور »بھارستان« نزد عمربن خطاب خليفه ی مسلمانان بردند،
دچار شگفتی شد و گريست...
»اميرکبير دلبستگی ويژه ای به نادر شاه داشت و به ھمين
سبب پيوسته به ناصرالدين شاه توصيه ميکرد شرح زندگی نادر را
بخواند .اميرکبير ھمان رنگھای پرچم نادر را پذيرفت ،اما دستور داد
شکل پرچم مستطيل باشد ...و سراسر زمينه ی پرچم سفيد ،با يک نوار
سبز به عرض تقريبی ده سانتی متر در گوشه ی باالئی و نواری سرخ
رنگ به ھمان اندازه در قسمت پائين پرچم ...و نشان شير و خورشيد و
شمشير در ميانه ی پرچم ،بدون آنکه تاجی بر باالی خورشيد باشد .بدين
ترتيب پرچم ايران تقريبا ٌ به شکل و فرم پرچم امروزی ايران درآمد... .
»در اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود» :الوان
رسمی بيرق ايران ،سبز و سفيد و سرخ و عالمت شير و خورشيد
است... «.
»در سال  ١٣٣٦منوچھر اقبال ،نخست وزير وقت به پيشنھاد
ھيئتی از نمايندگان وزارتخانه ھای خارجه ،آموزش و پرورش و جنگ،
طی بخشنامه ای ابعاد و جزئيات پرچم ايران را مشخص کرد...

- 51
http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=10
34:------355-&catid=90:gonagoon&Itemid=272

٤٦

»]بدبختانه[ در اصل ھجدھم قانون اساسی جمھوری اسالمی
ايران مصوب سال  ١٩٧٩) ١٣٥٨ميالدی( آمده که پرچم جمھوری
اسالمی از سه رنگ سبز ،سفيد و سرخ تشکيل ميشود و نشانه ی
جمھوری اسالمی ][[ در وسط آن قرار دارد«.
يک پرچم شاخدار که ھمه را شاخ ميزند .اين را ھم بگويم که
بھترين تاريخنگاری را در مورد پرچم شيرو خورشيد ،شادروان احمد
کسروی کرده است که در کتاب »کاروند کسروی« درج شده است.
ديگر اين که نيمه شب گذشته ،شبکه ی اول سيما با پخش فيلمی
مثال »سکسی« ]البد منظور فيلمی عاشقانه يا کمی اروتيک است[
بينندگان خود را در بھت و حيرت فرو برد .اين فيلم که با برچسپ +١٨
پخش ميشد ،يک فيلم سکسی تمام عيار بود که به مدت يکساعت و نيم از
اين شبکه پخش شد.
کارشناسان علت اين امر بيسابقه را بی ارتباط با حوادث اخير
و جبھه گيريھای صدا و سيما به نفع ي ک کانديدای خاص ندانسته و
ارزيابی کرده اند که اين امر برای آشتی دادن ملت با صدا و سيما
صورت گرفته است...
چه ميدانم؟!
رئيس جمھوری آمريکا ھم در سفر ديروزش به روسيه و پس
از ديدارش با والديمير پوتين در جمعی از دانشجويان در مسکو نطقی
ايراد کرد و در آن روسيه را فراخواند که با آمريکا تالش مشترکی را
پيش ببرند ،تا رؤياھای اتمی دولتھای ايران و کره ی شمالی تحقق
٥٢
نيابند.
ديگر اين که مسعود رجوی در سخنرانی ای با نام بردن از
»آقای موسوی« تلويحا گفته است که از او پشتيبانی ميکند .تا ھمين
ديروز رجويھا و رجويستھا حاکمان اسالمی را فحش ميدادند ھا!
وبالگی به نام »ش ع و ر« ٥٣مطلبی خواندنی دارد:
»سال  ١٩٨٩سال دومينوی انقالبات بود» .تيموتی گارتن َاش«
ميگويد» :در لھستان ،گذار ]از کمونيسم به دموکراسی[ ده سال طول
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4461634,00.html - 52
http://ahurafarzam.blogspot.com/2009/07/blog-post.html - 53

٤٧

کشيد ،در مجارستان ده ماه ،در چکسلواکی ده روز .آن ده روز پر
حادثه ،ھفدھم تا بيست و ھفتم نوامبر  ١٩٨٩بود.
»بعد از شکست بھار پراگ ،بسياری از مردم چکسلواکی در
امکان يک انقالب ترديد داشتند ،اما ھنگامی که حوادث با جنبش
ھمبستگی در لھستان آغاز شد و ادامه اش در ساير کشورھای بلوک
شرق ممکن به نظر رسيد ،انقالب در چکسلواکی نيز اجتناب ناپذير شد.
اگر به خاطر اتفاقات تاريخی ديگری که در ساير کشورھای بلوک شرق
اتفاق افتاد ،نبود ،احتماال انقالب مخملی ممکن نميشد .حتی صرفنظر از
انتخاب اعضای جنبش ھمبستگی در دولت لھستان ،انقالب آواز
استونی ٥٤به خوبی پيش ميرفت.
»در  ٢٣آگوست  ١٩٨٩دو ميليون نفر از استونی ،ليتوانی و
لتونی زنجيره ی انسانی به طول  ۶٠٠کيلومتر در طول جاده ی ميان
تالين ،ريگا و ويلنيوس تشکيل دادند .باالخره در نھم نوامبر  ١٩٨٩ديوار
بدنام برلين فرو ريخت .ھمچنين در چھارم نوامبر با باز شدن مرز
اتريش ،تقسيم بندی پرده ی آھنين شرق و غرب رسما به پايان رسيد.
»]در چکسلواکی[ در روز اول انقالب ،تظاھرات مسالمت آميز
دانشجويان به يادبود روز جھانی دانش آموز در پراگ به خشونت گراييد.
پليس ضد شورش پس از آنکه تمام راھھای فرار را بر دانشجويان
تظاھرات کننده بست ،در خيابان نارودنی به آنھا حمله ور شد .اين
دومينوی اول ،آغاز يک بھمن بود .پس از آن تقريبا ھر روز تا پايان
دسامبر شاھد اعتراضات بيشتر با شرکت مردم بيشتری بوديم٢٠ .
نوامبر به تخمين نيم ميليون نفر دست به تظاھرات مسالمت آميز زدند،
در حاليکه تعداد افراد حاضر در تظاھرات روز قبل دويست ھزار نفر
بود .در  ٢٧نوامبر اعتصاب عمومی دوساعته ای به اجرا درآمد که تمام
شھروندان چکسلواکی در آن شرکت داشتند) .ويدئوھای متنوعی از اين
اعتراضات و ھمچنين از حمله ی نيروھای پيمان ورشو به پراگ در
سال  ١٩۶٨در موزه ی کمونيسم پراگ ھست( پس از آن تقريبا ھر روز
ميدان ونسلس ) (wencelesپراگ ،درست مثل براتيسالوا شاھد
تظاھرات معترضين بود.

http://archiv.radio.cz/history/history15.html - 54

٤٨

»يکی از مھمترين پيشرفتھای انقالب ،تاسيس ميعادگاه
شھروندان توسط واسالو ھاول و ساير اعضای مھم »پيمان  ٥٥«٧٧بود
که رھبران کشور پس از انقالب – از جمله ھاول به عنوان رئيس
جمھوری  -عموما از ميان آنھا انتخاب شدند .ميعادگاه ،يک جنبش
عمومی اصالح طلب بود و خواھان برکناری مقامات عاليرتبه ی مسئول
حمله ی خشونت آميز به دانشجويان و تحقيق و تفحص بيطرفانه ی
رويداد و آزادی تمام زندانيان سياسی.
»در  ٢٨نوامبر حزب کمونيست حاکم چکسلواکی به شکست
خود پی برد و به تسليم قدرت سياسی رضايت داد .دھم دسامبر رئيس
جمھوری کمونيست »گوتساو ھوساک« اولين دولت غيرکمونيست
چکسلواکی از سال  ١٩۴٨را منصوب کرد و سپس استعفا داد .در ٢٨
دسامبر »الکساندر دوبچک« به سمت رئيس پارلمان فدرال چکسلواکی
انتخاب شد .يک روز بعد »واسالو ھاول« اولين رئيس جمھوری
چکسلواکی آزاد پس از  ١٩۴٨شد .با رياست جمھوری ھاول دانشجويان
به اعتصاب خود پايان دادند و انقالب مخملی به پايان رسيد .پس از آن
نخستين انتخابات آزاد پس از  ١٩۴۶در ژوئن برگزار شد که نتيجه اش
نخستين دولت کامال غيرکمونيست چکسلواکی پس از چھل سال بود«.
راه درازی در پيش داريم ،نه؟!
روزنامه ی »دی ولت« ٥٦نيز در مقاله ای نوشته ی »نااومی
وولف« به بررسی راھکارھايی برای پيشبرد جنبش مدنی در ايران
پرداخته است .به نظر نويسنده در رژيمھای استبدادی نظير ايران ،اتخاذ
روشھای مناسب مقاومت و رھبری ای ھوشمندانه ضروری است....
»خانم وولف »کارشناس جنبش مدنی در آمريکا« در جمعبندی
اقدامات رژيمھای استبدادی در مواجھه با اعتراضات مردمی نوشت:
»رژيمھای استبدادی ،صرفنظر از گرايشات چپ و راستشان،
برای مقابله با جنبشھای دمکراسی خواھانه ،ده گام عملی برای جلوگيری
از گسترش جنبش در پيش ميگيرند:
 -١رژيم ادعا میکند که در جامعه تھديدی خطرناک وجود
دارد.
http://en.wikipedia.org/wiki/Charter_77 - 55
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 - ٢دست به ايجاد زندان و بازداشتگاھھای مخفی ميزند.
 -٣نيروھای شبه نظامی خود را وارد صحنه ميکند.
 -۴دستگاه نظارتی و کنترل خود را بسط ميدھد.
 - ۵اقدام به دستگيريھای خودسرانه ی مردم معترض ميکند.
 -۶در گروھھای معترضان نفوذ ميکند.
 - ٧چھره ھای مھم را کنترل و يا بازداشت ميکند.
 - ٨تعقيب و بازداشت روزنامه نگاران در دستور کار قرار
ميگيرد.
 -٩به ھرگونه انتقادی مھر و نام »خيانت« ميدھد.
 - ١٠ناقض فرم حقوقی دولت ميشود...
ديگر اين که خانم وولف سرنوشت جنبش مدنی ايران را در
گرو مقاومت ايرانيان دانسته و در اين باره به دو نمونه ی برمه و
چکسلواکی سابق اشاره کرده است...
 ٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی/ھفدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و پنجم[
چند روز پيش تکه ای نوشته ام که آن اينجا ميگذارم:
»زمانی بود که ما تنھا بوديم ،تنھا ما بوديم ،من و ما و چند تای
ديگر که داشتيم زنجيرھای دست و پايمان را سوھان ميکشيديم .زمانی
بود که دستشان را ميگرفتيم تا البد پا به پاشان ببريم؛ اينطور خيال
ميکرديم .زمانی بود که اينھا ،ھمين اينھا کور شده بودند ،کر شده بودند
و اصال صدايمان را نميشنيدند ،اينطور خيال ميکرديم؛ خودشان را به
کوری زده بودند ،به کری زده بودند و داشتند مثال خوش ميگذراندند .چه
ميدانستيم که دارند سينه ھا را صاف ميکنند ،زنجيرھا را سوھان
ميکشند ،ھم زنجيرھای ما و ھم زنجيرھای خودشان را ،دارند فرھنگ
واژه ھا را پاکسازی ميکنند ،داشتند ميکردند ،دارند ميکنند ،ھم زبده ھای
آن نسل کھنه ،ھم اين جوجه ھا؛ داشتند کار ميکردند ،دارند کار ميکنند،
بعد ،بعد ،يکباره سرريز کردند ،سرازير شدند.

٥٠

»اگر آدم عقده ی رھبری نداشته باشد و نخواھد در »خالء
رھبری« بزند و ببرد ،و چشمھای باباغوری اش را باز کند ،چه ھا که
نميبيند!
»من اين روزھا مادری را ميمانم که دارد درد ميکشد ،درد
زايمان؛ مادری که قرنی است جنينی در بطن دارد؛ جنينی در بطن
فرھنگم ،در بطن تاريخم دارد رشد ميکند ،دارد به دنيا ميآيد ،نه ،به دنيا
آمده است ،نميبينيد؟ ايناھا اينجاست؛ دستتان را روی شکمم بگذاريد،
آھان ،ھمينجا ،برجستگی زيبايش را ببينيد؛ من آبستنم ،آبستن عشق،
ببينيد ،خوب ببينيد!
»آن کدامينشان بود که گفت چشم فنته را کور کرده اند؟! ھان!
چه فرقی ميکند؟ اينھا ھمه ماسکند ،ماسکی بر چھره ی تاريخ ،ماسکی
بر چھره ی انسان؛ من اما ديگر نميبينمشان .دارند دور ميشوند؛ دارند
دور دور ميشوند .ميروند آنجا که ديگران رفتند ،آنجا که ھيتلر رفت،
آنجا که استالين رفت ،آنجا که آدمکشان کالن تاريخ رفتند؛ اينھا ھم
ميروند.
»کمی صبر کنيد .زايمان است ديگر ،درد دارد ،خونريزی
دارد .شايد بچه ام ،کودکم ،جنينم از دست برود ،شايد خودم سر زا بروم،
ولی تولد است ،تولد است و تغيير برای آزاد شدن ،برای شکفتن ،برای
آنکه بھار بيايد و عشق ببالد و دشمنی و کينه و نفرت برود ،برای اين که
جمھوری اسالمی برود؛ ببينيد ،خوب ببينيد؛ اينھا ھمه اش درد زايمان
است ،درد سنگين آبستنی است ،درد سنگين تولد نسلی تازه است که
ميخواھد دور از تمامی زنجيرھای دينی و عقيدتی ببالد و زندگی کند.
ببينيد ،ببينيد!
»اينھا ھمه منند ،منتھا تازه تر ،شکفته تر ،شادابتر ،تروتازه تر
و زيباتر؛ آه نازنينان من ميبوسمتان؛ ھمه تان را ميبوسم...
»آن کدامتان بود که از »حفظ نظام مقدسش« گفت؟ کدامينتان؟
آيا ھنوز ھم نامی دارد؟ ببينيد دارد دور ميشود؛ چشمھايتان را باز کنيد؛
خوب نگاه کنيد؛ اين ھمه سبز ،اين ھمه سبز ،اين ھمه سبز!
»اينھا »مقدسين« را به چالش کشيده اند«.
»در بزرگداشت باشکوھی ]به مناسبت درگذشت مايکل
جکسون[ نوجوان ايرانی شاھين جعفرقلی که در ويلز بريتانيا زندگی
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ميکند]از پدری ايرانی[ با آوازش دوستداران مايکل جکسون را منقلب
کرد و تحسين ھمگان را برانگيخت .شاھين تنھا خواننده ی نوجوان
مراسم بود و در ميان خوانندگانی ھمچون اليونل ريشی ،آشر ،مرايا
کلی ،جنيفر ھادسن خواند .بعد از آواز خواندن ،او ھمچنان در صحنه
ماند و اورتگا به حضار گفت که دليل حضور شاھين دعوت ويژه ی
خود مايکل جکسون از او برای حضور در اجراھای او در لندن بوده
است.
»جعفر قلی حدود دو ماه قبل در برنامه ی استعدادھای بريتانيا
به دنيا شناسانده شد .او در اين مراسم يکی از آھنگھای مايکل جکسون
را به زيبايی اجرا کرد.
»آواز افتخار آميز شاھين جعفرقلی در اين ميانه ی تلخ کاميھای
کودتاگران متقلب و دزد ،مرھمی است بر دلھامان و يادآوری ميکند که
ما چقدر نيازمند آزادی ھستيم ،تا سرافرازانه در خانواده ی بزرگ
٥٧
جھانی بباليم«.
امشب مراسم خاکسپاری مايکل جکسون است .البته ھنوز معلوم
نيست اين بابا را کجا قرار است به خاک بسپارند.
»ديشب برای خودش شبی بود .احمدی نژاد آمده بود تا باز ھم
يک سری دروغ و دغلبازی برای مردم رديف کند؛ ھمان مزخرفاتی که
ھميشه به دنبال گفته ھاشان ھست .تا شروع شد ،از دور و نزديک
صدای [ اکبر و مرگ بر ديکتاتور به گوش رسيد .اين يعنی اينکه مردم
تلويزيونھا را خاموش کردند ،يعنی اين که ھيچ ارزشی برای منتصب
خامنه ای قائل نيستند ،يعنی اين که تمام حرفھا و پندھای خامنه ای کشک
است .با اينکه عده ای راه افتادند و به »بھانه ی آلودگی ھوا« رفتند سفر
و ھمان کاری را کردند که حکومت ميخواست ،آنھا که سنگر را حفظ
کردند ،نشان دادند که در مورد نامردمی بودن حکومت و غيرقانونی
بودن احمدی نژاد کوتاه نميايند .ديشب مردم بازھم نشان دادند که پشيزی
٥٨
برای احمدی نژاد و خامنه ای ارزش قائل نيستند«...
به گزارش  CNNده نفر از برندگان جايزه ی نوبل طی ارسال
نامه ای برای »بان کی مون« دبير کل سازمان ملل ،خواستار آزادی
http://harfehesaaby.blogspot.com/2009/07/blog-post_3933.html - 57
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زندانيان بيشماری شدند که در تظاھرات اخير بر ضد کودتای انتخاباتی
ايران دستگير شده اند .اين گروه ده نفره در نامه ی خود خواستار شدند
که سازمان ملل به دولت ايران اخطار دھد که مسئول دفاع از حقوق
٥٩
شھروندان خود است.
البته شيرين خانم عبادی جزوشان نبود ،غايب بود ،کجا بود،
نميدانم ،البد داشت خودش را برای حکومتيان شيرين ميکرد؟!
»آنھا ميگويند سپاه از »اصولگرائی« حمايت ميکند.
اصولگرائی نامی است که جناح راست حاکم برای گمراه کردن مردم به
کار ميبرد .در صدر اين »اصولگرايان« حزب موتلفه ی اسالمی،
بزرگترين تشکل سرمايه داری تجاری اسالمی است و بدنبال آن بنيادھای
مالی بزرگی مانند نبوت ،کوثر ،مستضعفان ،خاتم النبياء و دھھا موسسه
و نھاد تجاری و پولشوئی در کشور است که در وحشت از روی کار
٦٠
آمدن موسوی و باز شدن پرونده ی اين غارتگريھا کودتا کرده اند«.
بدبختھا ھمديگر را لو ميدھند؛ ميبينيد؟
جنبش دارد گام به گام پيش ميرود .گام اول پس از سی سال
تجربه ،يک بار ديگر در برابر چشمان جھان اين آزمايش شد که در
درون اين نظام کاری نميشود کرد .چيزی بايد بيايد در »مديريت«
جامعه و نه »حاکميت« که مردم را گوسفند تلقی نکند.
در کتاب »پشت دروازه ی تھران« ] [١٩٩٧نوشته ام که:
»اگر دليل برتری چوپان بر من ،آگاھی او از امورات است،
من ھم در اين شبھا در ھمان آغلی كه شما برايم تدارك ديده ايد ،زير نور
ماه فكر كرده ام ،كتاب خوانده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه ميزان
آگاھی چوپان چندان ھم از من بيشتر نيست و من خود ميتوانم مدعی
رھبری باشم ،يا دست كم برای زندگی خودم تصميم بگيرم....
»از آن سو ھر گله تعدادی ھم سگ ِ گله ]پاسدار[ دارد كه به
دليل سرسپردگی و اطاعت محض از رھبر ،به ھر گوسفندی كه چنين
خياالت واھی ای را در سر بپروراند و مثال بخواھد از گله جدا شود،
پارس كرده »رھبری« را متوجه ی وضع غير عادی]![ مقلد ميكنند.
/http://edition.cnn.com/2009/WORLD/meast/07/07/iran.nobel.laureates - 59
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فوت آب است ،فورا سر گوسفند غيرمقلد را
رھبری ھم كه درسش را
ِ
پارس سگ ِ پاسدار
به
وقعی
معترض
فرد
زير آب ميكند .اگر ھم
ِ
ِ
نگذارد ،تمام سيستمھای امنيتی و اطالعاتی امام و زعيم و رھبر عاليقدر
]![… پای لطيف انسان معترض را مثل ھميشه طعمه ی دندان پاسداران
خواھد كرد كه پای رفتنش چالق شود و از راه رفتن باز بماند ،تا ھنگام
»ذبح شرعی« و روز مبارك »عيد قربان« فرا رسد«.
راستی اين روزھا »عيد قربان« اين جماعات است که با مردم
اينگونه رفتارميکنند؟!
در وبالگ عليرضا رضايی نکته ی جالبی بود که حيفم آمد
اينجا نياورم ،مينويسد» :برادر ارتشی ،تا کی ميخوای خر بشی؟!«
نتيجه» :ما برای شما ھيچ نقشه ای نداريم ،ولی اگر نزديک ما بشويد،
٦١
تمام نقشه ھامان را سرتان پياده ميکنيم!«
 ٩ژوئن  ٢٠٠٩ميالدی/ھجدھم تيرماه ] ١٣٨٨روز بيست و ششم[
امروز دھمين سالگرد ھجدھم تيرماه ،روز به خون کشيدن
خوابگاھھای دانشجويی در دوران رياست جمھوری سيد ممد خاتمی
است .چند روز است که ايران آماده ی برگزاری بزرگداشت اين مراسم
ميشود .اين بزرگداشت را ميتوان پاسخی به خاتمی و خاتمی چيھا دانست
که در دوران حکومت اينان دانشگاھھا به خون کشيده شدند و س]
قتلھای رنجيره ای برنامه ريزی شدند .خاتمی ھمان روزھا پس از کشتار
کوی دانشگاه توسط لباس شخصيھا با رمز »يا زھرا« افاضه کرده بود
که» :از کجا که دانشجويان بيگناه باشند؟!«
من در بخشی از کتاب »رنسانس وارونه« اين سياست
بيشرمانه ی خاتمی را در مطلبی زير عنوان »پروژه ی کھنه ی دوم
خرداد« نشان داده ام .بيخود نيست که به اين جماعت اعتماد ندارم.
سران ھشت کشور صنعتی جھان نيز در ايتاليا ديروز در
نخستين نشست خود ،نسبت به حوادث پس از انتخابات ايران ابراز
نگرانی کرده اند .آنھا به دستگيری روزنامه نگاران و شھروندان خارجی
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اعتراض کرده ،و برای حل بحران ھسته ای ايران فرصتی سه ماھه
٦٢
تعيين کرده اند.
به گزارش يکی از فعالين از تھران» :امشب حدود ساعت ده و
ربع تا يک ربع به يازده در سعادت آباد بين مردم و نيروھای بسيجی
درگيری بود .بسيج در اعتراض به صدای »[ اکبر« مردم با مردم
درگير شد و با خشونت با مردم برخورد کرد.
»اينطور که شنيدم به خانه ھای مردم ھم حمله کرده اند .در
درگيری ،مردم گاز اشک آور و بيسيم بسيجيھا را ميگيرند و عمال آنھا
را خلع سالح ميکنند .بعد ھم با شعار »مرگ بر ديکتاتور« راه پيمايی
ميکنند .مرتب ھم ميگويند» :فردا ساعت چھار ،ميدان انقالب« درگيريھا
٦٣
به منطقه ی پارک سعادت آباد ھم کشيده شد.
امروز ھجدھم تيرماه است .از تھران خبر ميرسد که امروز از
کله ی سحر نيروھای بسيجی و انتظامی از خيابان انقالب تا دانشگاه و
خيابان آزادی را از صبح تحت پوشش خود گرفته اند .در اين مناطق
ھمچنين نيروی زرھی به چشم ميخورد .نيروھای امنيتی گروه گروه ھر
ده متر يا پانزده متر ده تا/ده تا ايستاده اند .در ھردوسمت اين خيابانھا
نيروھای امنيتی چيده شده و آماده اند .ھر اكيپ بسيجی ده تا دوازده تن
٦٤
كامل كاله و باتوم و سالح...
ھستند و دارای تجھيزات
ِ
راستی از قول مسلمانان »راستين« گفته اند که محمد پيامبر
اسالم نتوانست »اسالم راستين« را پياده کند و حاال اي ن مسئوليت به
عھده ی متوليان »اسالم راستين و ناب و محمدی« است که اسالم نابشان
را پياده کنند؛ عينھو توده ايھا که معتقدند استالين ھم نتوانست کمونيسم را
درست پياده کند و حاال اينھا ھمدست با گروه پيشين يعنی اسالميون
راستين دارند پياده اش ميکنند!
چرا ميخنديد؟ به جان مامانم شوخی نميکنم!
کسی جايی نوشته بود که پنج ويژگی است كه علی خامنه ای از
پيامبران به ارث برده است :از محمد پيامبر اسالم ،بيسوادی را ،از
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4466818,00.html - 62
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موسی پيامبر يھوديان جادوگری را ،از عيسی مسيح بی پدری را ،از
نوح پيامبر عمر طوالنی را و از سليمان پيامبر شيوه ی گفتگو با
حيوانات را ]منظورش البد ھمانھا ھستند که پای منبرش »چيز« ميکنند
و بعد به جان مردم ميافتند[.
برتران دوالنوئه ،شھردار پاريس ھم در مراسمی ،غروب
چھارشنبه در برابر ساختمان شھرداری پاريس برای ابراز ھمبستگی با
مردم ايران گفت :شھر پاريس ھمراه ايرانيانی است که خواستار احترام
٦٥
و عدالت ھستند.
اين روزھا خود اين بيچاره ھا ھم دارند صفوفشان را از ما که
ميگوييم »جمھوری اسالمی بايد برود« جدا ميکنند .آنھا که در پی حفظ
حکومت اسالمی ھستند ،ھر روز بيشتر از مردمی که خواھان آزادی و
دموکراسی و ورود به جھان مدرن و آزاد ھستند ،فاصله ميگيرنند.
تازه وب سايت »پيک نت« صدای توده ايھای ح امی حکومت
اسالمی نوشت» :بی .بی .سی «.فتيله را پائين کشيده ،ولی ھمچنان تنھا
سيمای ]حکومت[ ايران است.
به گزارش روزنامه ی »فايننشيل تايمز آلمان« ديپلماتھای بلند
پايه ی اتحاديه ی اروپا توافق کرده اند که »مدت زمان بررسی
درخواست رواديد از سوی ديپلماتھا و دارندگان گذرنامه ھای دولتی
ايران« را طوالنی کنند .اين مساله در نامه ی دولت سوئد ،رئيس
ادواری شورای اتحاديه ی اروپا به بيست و ھفت کشور عضو اعالم شد.
مطابق آن »اين کشورھا ديگر تا اطالع بعدی مجاز نيستند درباره ی
٦٦
درخواست رواديد تصميم بگيرند«.
پيش از اين نوشتم که» :بی .بی .سی «.فارسی تلويزيون بی
خاصيتی شده و تبديل شده به نسخه ی فارسی »بی .بی .سی «.انگليسی
٦٧
و از تحوالت ايران ديگر در آن چندان خبری نيست«.
من خودم امروز ديدم که وسط برنامه ای در مورد ھجدھم تير
دھسال پيش ،برنامه را قطع کردند و بعد ھم ھمان صفحه ی مارش دار
بی خاصيت را نشان دادند.
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با اين ھمه خبر ميرسد که با وجود تالش نيروھای امنيتی برای
ممانعت از برگزاری تجمعی به مناسبت دھمين سالگرد حوادث ھجدھم
تيرماه ،معترضان به نتيجه ی انتخابات رياست جمھوری ]منظور
ايرانيانی ھستند که کليت حکومت اسالمی را نميبخواھند[ در اطراف
ميدان انقالب تھران تجمعھايی برگزار کرده اند و اخباری درباره ی
شليک گاز اشک آور به سمت آنھا در اطراف دانشگاه تھران منتشر شده
٦٨
است.
گزارشھاى دريافتى از شاھدان عينى از تھران حاكى است كه
تظاھركنندگان با سر دادن شعارھاى »مرگ بر ديكتاتور« از مسيرھاى
مختلف به سمت خيابان انقالب و دانشگاه تھران حركت كرده و با
حضور گسترده ی نيروھاى امنيتى روبرو شده اند .نيروھاى ضد
شورش ،بسيجى و لباس شخصيھا با حمله به تظاھركنندگان به ضرب و
شتم آنان پرداخته ،و براى جلوگيرى از ھرگونه تجمع بزرگى ،گاز اشك
٦٩
آور به در بزرگ دانشگاه تھران شليك کرده اند.
نوشته اند که »وقتی موسولينی را ھمراه با معشوقه اش پای
چوبه ی دار ميبردند ،از ترس ِ مرگ چنان نعره ميزد كه ھركس
نميدانست او كيست »ھای ھای« برايش گريه سر ميداد .موسولينی
ھمراه معشوقه ی خونسردش اعدام شد .او از خيل ديكتاتوران تاريخ بود
كه ورق ِ روزگارش برگشت و از اسب قدرت بر زمين افتاد ...مثل
الكساندر نيكالی دوم كه به صالبه اش كشيدند ،مثل ھيتلر كه از ترس
خودكشی كرد ،مثل لوئی شانزدھم كه او را به گيوتين خودش سپردند،
٧٠
مثل مارشال تيتو و مثل خيليھای ديگر.
حاال نوبت کيست؟ نوبت چه کسانی است؟ کسی ميداند؟!
روزنامه ی گاردين نيز از قول يک مقام ارشد در ايران نوشت:
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»مجتبی خامنه ای ،فرزند خامنه ای کنترل شبه نظاميان بسيج
را در دست گرفته است .اين روزنامه افزود» :نقش مجتبی خامنه ای
موجب ھراس بسياری از روحانيان برجسته ،سياستمداران محافظه کار و
٧١
فرماندھان سپاه پاسداران شده است«.
در ضمن »درگيريھا در تھران و شھرستانھا عليرغم سانسور
گسترده ی خبری ھمچنان ادامه دارد .حرکت اعتراضی امروز در حالی
برگزار شد که استانداری تھران از مجاز نبودن تظاھرات خبر داده و
مسئوالن انتظامی ،مردم را به جلوگيری از ھر گونه تجمع تھديد کرده
بودند .سيستم ارسال پيامک از چند روز پيش باز ھم قطع شد و به ھنگام
باال گرفتن تظاھرات امروز ،تلفنھای ھمراه نيز در منطقه ی اطراف
ميدان انقالب از کار افتادند .مخالفان ،اين اقدامات دولت را تالشی برای
٧٢
اخالل در ھماھنگيھا و خبررسانيھای تظاھر کنندگان ارزيابی ميکنند«.
از ھمه ی اينھا بامزه تر ،اين شعار تازه ی جالب امروز است
که» :مجتبی بميری ،رھبری رو نبينی!« ديگر اين که امروز بين
نيروھای انتظامی دو دستگی گزارش شده است.
 ١٩تيرماه ١٠/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز بيست و ھفتم[
روزنامه ی گاردين پريروز] ٤شنبه[ به نقل از يک »منبع بلند
پايه ی سياسی« در ايران گزارش داد که کنترل بسيج به مجتبی ،پسر
خامنه ای رھبر جمھوری اسالمی سپرده شده است .گاردين منبع خبری
خود را يک سياستمدار ارشد با پيوندھای قوی با دستگاھھای امنيتی
جمھوری اسالمی اعالم کرد .اين منبع گفت» :اين بازی تمام نشده ،تازه
شروع شده است «.وی گفت که مجتبی خامنه ای نقشی اساسی در
سازمان دادن پيروزی احمدی نژاد در انتخابات بيست و دوم خرداد بازی
کرد و از طريق کنترل مستقيم بسيج ،تظاھرات مخالفان را که با تلفات
٧٣
در ميان معترضان ھمراه بود ،رھبری کرد.
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اما با ھمه ی اين وحشيگريھا در نوشته ای با عنوان »ديگر
کسی نميترسد ،ھمه آمده بودند ،اينھا رفتنی اند« آمده است:
»چه صالبتی دارد اين ھجدھم تير .ھمه آمده اند .جوان و پير و
ميانسال .نه فقط در يک خيابان که اين بار آموخته اند از روزھای پيش؛
در ھفت/ھشت نقطه ی مرکزی تھران ،تظاھرات توده ای بر پاست.
سکوتی در کار نيست .ھمه شعار ميدھند .بعضی [ اکبر ميگويند ،اما
شعارھا به سرعت به »مرگ بر ديکتاتور« و »دولت کودتا ،استعفا،
استعفا!« تبديل ميشوند.
»مرکز درگيريھا چھار راه وليعصر/انقالب است و پارک
دانشجو .جمعيت ،متمرکز و فشرده است و گاردھای ضد شورش با گاز
اشک آور و باتوم يورش ميبرند .چھره ھا خونين است .جمعيت ،مرتب
از پياده رو به خيابان و از خيابان به پياده رو جا به جا ميشود .ماشينھا
مثل دو ھفته پيش ھمه بوق ميزنند ،بوقھای ممتد .باز ھم مشتھا به سوی
آسمان است و دو انگشت به نشانه ی پيروزی و ھمبستگی .موج مردم
از ھمه ی خيابانھای اصلی به سمت ميدان انقالب و دانشگاه س رازير
است .اين بار شعار طوالنی جديدی را به سبک دوران انقالب پنجاه و
ھفت ھمه ميخوانند:
»محمود خائن آواره گردی /خاک وطن را ويرانه کردی /کشتی
جوانان وطن آه و واويال .....مرگ بر تو! مرگ بر تو ،مــــرگ بــر
تــــو!
»گاز اشک آور مثل نقل و نبات بر جمعيت ميبارد ،ولی باور
نکردنی است ،انگار ھمه عادت کرده اند .حال ھيچکس به ھم نميخورد.
فقط فورا آتشی روشن ميکنند .بعضيھا دود سيگار را به چشم کنار دستی
ميفرستند .در تقاطع بلوار کشاورز و خيابان کارگر ھستيم .از پايين،
گارد ويژه به سمت ما ھجوم ميآورد .شعار گويان به سمت باال ميدويم.
از طرف خيابان فاطمی جمعيت فشرده ای به ما ملحق ميشوند و دوباره
به سمت پايين برميگرديم ،با شعار »نترسين ،تنرسين ،ما ھمه باھم
ھستيم«
»خبری از تيراندازی در اين قسمت نيست .از بقيه جاھا ھم
ھنوز خبری در اين مورد نرسيده .چقدر دختر ،چقدر مادر ،در صف
اول ،خشمگين و شاداب و الھامبخش! دوباره به سمت ما ھجوم ميآورند.
اين بار لباس شخصيھا را ھم آورده اند ،ولی تعدادشان نسبت به روزھای
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قبل کمتر است .مشخص است که تحت تاثير افشاگريھای اين سه ھفته در
مورد جنايتھای بسيجيھاست .به بعضی از اينھا لباس فرم سپاه پوشانده
اند که منظمتر به نظر آيند .حاال با تعداد زياد و با موتور به جمعيت
حمله ميکنند .چند صد نفری وارد بازارچه ی جنب پارک الله ميشوند که
راه در رو ندارد و آنجا گير ميافتند .ھمراه با چند نفر از روی نرده ھا و
سيم خاردار ميپريم و وارد محوطه ی پارک ميشويم .مقصد خيابان
اميرآباد است .دارند از نبش فاطمی خيابان را ميبندند که جمعيت اميرآباد
به جمعيت اطراف پارک نپيوندد .اميرآباد غلغله است .نبش کوچه ای که
ندا در آنجا جان باخت ،جمعيت ايستاده اند و شعار »مرگ بر ديکتاتور«
ميدھند .پيرمردی که ميگويد ھشتاد ساله است ،با خوشحالی ميگويد ديگر
از کسی نميترسد .ھمه آمده اند .اينھا رفتنی اند.
»بين اينھمه جمعيت ،ولی برعکس سال پنجاه و ھفت حتی يک
عمامه به سرھم در ميانمان نيست!
»انتقام خون ندا را اين مردم ميگيرند .مردم وضعيت را خوب
درک کرده اند .ضعف و شکنندگی رژيم را دريافته اند .ديگر ھيچکس
نميترسد .پير و جوان شعار ميدھند .محکمتر و مصممتر از سه ھفته
پيش .خودرويی که در آن خانواده ای نشسته و بوق ممتد ميزند ،به
آھستگی به سمت شمال خيابان اميرآباد در حرکت است .پسر خانواده
سرش را بيرون آورده و به مردم ميگويد» :بازھم ميخواھيد مسالمت
آميز مبارزه کنيد ،نميبينيد که اينھا اسلحه دارند؟« خواھرش ھم با شعار
مرگ بر ديکتاتور ھمراھی اش ميکند .تنھا عکس العمل من تکرار شعار
با آنان و باال بردن مشت است .خود را سريع به اينترنت ميرسانم و اين
گزارش را مينويسم.
»امشب خيلی داغ خواھد بود .شعارھا بر پشت بامھا غوغا
خواھند کرد .زخميھا و دستگيريھا ھم کم نيستند .ھنوز ھوا تاريک نشده،
ايستھای بازرسی را در گوشه و کنار شھر گسترده اند ،با ب سيجيھای
اونيفورم پوش .به خيالشان ميخواھند ارعاب کنند و به مردم حالی کنند
که وضع فوق العاده است ،چه حماقتی! اين ھزاران ھزار مردمند که
امروز با حضور قدرتمند خود در خيابانھا به رژيم حالی کردند که ھوا
پس است! از بقيه شھرھا ھنوز خبری ندارم ،بدون شک ھجده تير امسال
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در تھران يک واقعه ی به شدت تاثيرگذار بر روند تحوالت جاری خواھد
٧٤
بود ،بدون شک«.
اما ميگويند» :به نظر ميرسد جنبش سبز دچار يک استحاله ی
بزرگ شده است .اين جنبش از ابتدا با نام موسوی شروع شد ،ولی به
نظر ميرسد دارد با عبور از موسوی و يا حتی به ھمراه بردن خود او
وارد مرحله ی جديدی ميشود .موسوی در مورد تظاھرات ھجدھم تيرماه
تا اين لحظه سکوت کرده است .سکوت او زياد ھم دور از ذھن نيست.
شايد خود وی نيز دريافته است که اي ن موج اعتراضی ديگر فقط به
اعتراض به تقلب در انتخابات محدود نيست ،بلکه ساير مطالبات مردم را
نيز دربرميگيرد .ھر چقدر از سرکوبی حکومت و تاثير فضای ترسی که
ايجاد کرده ،مطمئن باشيم ،باز کسانی بودند که امروز نترسيدند و آمدند و
برای نخستين بار شعار »مجتبی بميری ،رھبری را نبينی« را سر دادند.
اين شعار را نه موسوی ،نه سازگارا که اين روزھا نقش جانشين رھبری
جنبش را ايفا ميکنند]![ توصيه نکرده اند .اين شعار را خود مردم از ته
دل سردادند ،تا نفرتشان را از اين حکومت سرکوبگر اعالم کنند .کسی
چه ميداند ،شايد جنبش سبز به آرامی با ھدايت خود مردم و بدون ھيچ
رھبری متمرکزی ،تنھا با اتکا به خودش پيش برود .اينجاست که کار
برای حکومت دشوار خواھد شد .چون با سرکوب ،دھانھا را ميشود
بست ،ولی افکار را نميتوان مسدود کرد .مردم ناراضی ،مردم خسته از
اين ھمه ظلم و فساد و تباھی ،از ھر فرصت و مناسبتی استفاده ميکنند و
بيرون ميآيند ،تا با اتکا به خودشان نارضايتيشان را اعالم کنند .ديگر
رھبر اين جنبش اين روزھا نه موسوی و نه سازگارا ،بلکه خود مردم
٧٥
ھستند.
»گزارشھا از ايران حاکی از اين است که لباس شخصيھا پنج
شنبه شب به خوابگاه دانشگاه اميرکبير حمله کرده اند .اين حمله در
سالگرد حمله ی نيروھای لباس شخصی به کوی دانشگاه تھران صورت
٧٦
گرفته است«.

http://ghiame18tir.blogspot.com/2009/07/blog-post_09.html - 74
http://zarehbiin.blogspot.com/2009/07/blog-post_1185.html - 75
- 76
http://www.radiofarda.com/content/F7_AmirKabir_Dorm_Attacked_by_plain_cl
othes/1773784.html

٦١

راستی من عکسی را از محسن سازگارا ديدم که داشت در
نوفل لوشاتو پشت سر خمينی نماز ميخواند .ھمين االن ھم اگر در گوگل
بزنيد ،اين عکس را خواھيد ديد و عکس آن عليرضا نوری زاده ،رھبر
خود انگيخته ی ھمه ی برنامه ھای اعتراضی و ھمه کاره ی ھمه جا را
در مدرسه ی رفاه ،سال پنجاه و ھفت ،ھمانجايی که پشت بامش تيرک
اعدام افسران ارتش شاھنشاھی شد .ھمينطور شعرھايی که اين بابا در
وصف »امام« اش سروده بود .شما ھم اين عکسھا را ديده ايد ،يا اين
مجيزگوييھا را خوانده ايد؟ رھبران پنجاه و ھفت ،حاال ھم ميخواھند
جنبش ضد خودشان را باال بکشند ،ولی کور خوانده اند؛ خواھيم ديد!
شايد خيليھا يادشان رفته باشد ،ولی من يادم نميرود؛ نه ،يادم
نميرود؛ ھيچگاه يادم نميرود؛ اين ھمه نامردی و نامردمی و نان به نرخ
روز خوردن را يادم نميرود...
 ٢٠تيرماه  ١١/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز بيست و ھشتم[
وبالگ مالحسنی در مطلبی با عنوان »خامنه ای ،بای بای«
نوشت» :امروز روز خوبی بود ،يک روز سرنوشت ساز .حضور
جوانان ايرانی در خيابانھای تھران و چند شھر ديگر ايران ،ھمه ی
تحليلھای »کودتاچيان« را برھم زد .جنتی در جايی گفته بود» :نگران
نباشيد؛ ما بايد کار خودمان را بکنيم .اينھا ]يعنی مردم[ يکی/دو ھفته غر
ميزنند ،بعد ھمه چيز برايشان عادی ميشود و ميرود تا چھار سال
ديگر!«
»احتماال اين فقط تحليل جنتی نبود .خامنه ای و نوچه ھای
سپاھی اش ھم ھمينگونه تحليل ميکردند که اگر محکم جلو اعتراضات
بايستيم ،پس از مدتی مردم دلسرد ميشوند و ميروند به سر کار و
زندگيشان؛ اما حضور شجاعانه ی ايرانيان بمناسبت دھمين سالگرد
فاجعه ی ھجدھم تيرماه نشان داد که »اين تو بميری ،از اون تو بميريھا
نيست« قضيه بيخ پيدا کرده و در واقع امروز صدای شکستن پايه ھای
اين حکومت در ھمه ی دنيا شنيده ميشود.
»شوخی نيست حکومتی که دو ھفته است بطور شبانه/روز از
طريق صدا و سيمايش عليه مردم لجن پراکنی ميکند و اعترافات
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دروغين را بخورد بينندگانش ميدھد ،ھمه ی روزنه ھای تبادل اطالعات
را بسته ،تا مبادا مردم برای مراسم ھجدھم تير برانگيخته شوند .از ھمه
ابزارھا و اھرمھا استفاده کرده است ،تا مردم را بترساند .راديو »بی.
بی .سی «.فارسی را نيز با خود ھمراه کرده است ،تا البد اطالع رسانی
را مختل کند .اما با ھمه ی اين تمھيدات ،باز مردم ...به خيابانھا آمدند و
شعارھای تندتری سردادند .ھمه ی دنيا صدای مردم ايران را شنيد.
رسانه ھای معتبر دنيا خبر تظاھرات را منعکس کردند .مردم نشان دادند
که تھديد و مشت آھنين تاثيری در حرکتشان ندارد و ميروند تا بساط اين
حکومت نحس را برای ھميشه ريشه کن کنند.
»بنظر من تظاھرات امروز سختترين مقطع بود برای مردم.
تمام توان حکومت ھمين بود که ديديد .حکومت از ھفته ھا قبل خودش را
برای چنين روزی آماده کرده بود ،اما روزھای آينده مناسبتھايی اند که
مردم بدون اعالم قبلی به خيابانھا خواھند ريخت و حکومت آمادگی آنرا
ندارد که در ھمه جا و برای ھميشه در آماده باش کامل باشد .آن سبو
٧٧
بشکست و آن پيمانه ريخت .منتظر روزھای خوش و آفتابی باشيد.
نميدانم اين فتواھا تا چه ميزان ميتوانند کارکرد داشته باشند،
ھرچند که »بی .بی .سی «.فتوای حسينعلی منتظری را برابر با فتواھای
ويژه ای ميداند .به ھرحال شکاف بين حکومتی دارد ھی گشاد و گشادتر
ميشود .ميگويند» :منتظری در پاسخ به استفتای محسن کديور در مورد
حوادث اخير ،تشبث به مصلحت نظام را مردود و فاقد بنيان شرعی
دانسته و کردار جابرانه ی حکومت را »موجب سقوط قھرى واليت و
تصدى امر اجتماعى و عدم نفوذ احكام صادره از سوى آن متولى« اعالم
کرده است .بر اساس اين فتوا »متصديانى كه شرعا و عقال توليت و
تصدى امر اجتماعى را از دست داده اند ،خود به خود از مقام خود
٧٨
معزولند و تصدى آنان ھيچگونه مشروعيتى ندارد«.
من البته نگرانم که اين گونه تکليف تعيين کردنھای گله واری
ھمچنان کارکرد داشته باشد .البته بد نيست که مردم را برعليه نظام
شوراند؛ اما با چه اسبابی؟ من با شعار »ھدف ،وسيله را توجيه ميکند«
کال مخالفم؛ اين ھمان کاری است که مثال »روشنفکران« ايرانی در
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مقطع سال  ٥٧کردند که تا امروز داريم چوبش را ميخوريم .امروز تيتر
اصلی تمام وبسايتھا ھمين است» :فتوای منتظری بر عليه خامنه ای!«
اين خبر را ھم از ای ميلی مينويسم ،تا درستی و نادرستی آن
را بعدا تائيد کنم» :امروز بيستم تيرماه ،اتحاديه ی اروپا گاز ايران را
تحريم کرد .به گزارش خبرنگار اقتصادی پارسينه ،براساس تصميم
سياسی اتحاديه ی اروپا و با وجود داليل اقتصادی متعدد ،اين اتحاديه،
گاز ايران را تحريم کرد .بر اساس توافق نامه ی »نوباکو« ٧٩که فردا با
حضور سران کشورھای اتحاديه ی اروپا ،کشورھای آسيای ميانه و با
حضور مھمانانی چون عراق ،سوريه ،گرجستان و مصر رسما امضا
خواھد شد ،خط لوله ی نوباکو به طول  ٣٣٠٠کيلومتر به منظور تامين
گاز اروپا امضاء ميشود و ساخت آن از سال  ٢٠١١ميالدی آغاز
ميشود؛ بر اساس اين توافق نامه ،گاز کشورھای ترکمنستان ،قزاقستان
از بستر دريای خزر به اروپا صادر خواھد شد ،اين در حالی است که
ذخائر گاز اين کشورھا بسيار کمتر از  ٢٧تريليون متر مکعب است و
احداث اين خط لوله از بستر دريای خزر نيز پيامدھای زيست محيطی
خواھد شد .با وجود اين که خط لوله ی فعلی ايران به ترکيه برای تامين
گاز اروپا کامال آماده و به صرفه ی اقتصادی است ،اتحاديه ی اروپا
تصميم به تحريم گاز ايران گرفته است.
٢١تيرماه  ١٢/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز بيست و نھم[
اميرھادی انواری در »اعتماد ملی« نوشت» :دوم تيرماه
 ١٣٨٨خبری مبنی بر فروش مخفيانه ی دستگاهھای شنود توسط شرکت
نوکيا به ايران منتشر شد .پس از آن ايرانيھايی که بيشتر در اينترنت
مستقر بودند ،نسبت به اين اقدام شرکت »نوکيا« موضعگيری کرده،
خواستار روشن شدن ابعاد موضوع شدند ...به نظر ميرسد مصرف
کنندگان به صورتی خودجوش درباره ی محصوالت »نوکيا« تصميم
گرفته اند .نشان اين حرکت ،گفته ھای فعاالن بازار درمورد ريزش
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قيمت انواع گوشيھای نوکيا و موج پس فرستادن و تعويض گوشيھای
٨٠
نوکيا پس ازانتشار اخبار شنود است.
حقتان است .تا شما باشيد که محصوالت ضد انسانی نسازيد و
برای »ايجاد کار« اين ھمه کثافتکاری نکنيد!
محسن کديور يکی از آخوندھای خلع لباس شده ،يا خلع لباس
کرده ی باند اصالحاتچيھا ديروز متن پنج فتوای مھم حسينعلی منتظری
تنھا باقيمانده ی نسل ماموتھای »مرجع« را منتشر کرده و حاکمان وقت،
باند کودتای خامنه ای/احمدی نژاد را جائر خوانده و واليت اينھا را باطل
اعالم کرده است.
ديگر اين که تاکنون بازار به جنبش مردم ،زنان و جوانان
نپيوسته بود .حکومت ميکوشد به ھمه بباوراند که مخالفينش در اساس
بچه سوسولھای بلوار اليزابت به باال ھستند .با اين ھمه اين شکاف
اساسی در بين آخوندھا ميتواند خيلی از مذھبيھا را که ھنوز ھم نسبت به
دين حکومتيان توھم دارند – و البته در راستای حفظ منافع دنياييشان –
به خيابانھا بکشاند.
مرحله ی جالبی است .روز به روز اوضاع خطرناکتر ميشود
و روز به روز جنبش گسترده تر .مھرداد ميکوشد مرا از نگرانی
درآورد و به من بباوراند که اگر قرار است حمله ی خارجی نشود ،بايد
از ھمين ابزارھا سود جست .اين که روسھا در نشست سران ھشت
کشور در ايتاليا ھمين ھفته ی پيش تصميم گرفتند – يا به ايشان از سوی
جی ھشت تحميل شد – که دستشان را از پشت حکومت اسالمی بردارند،
نکته ی جالبی است .گويا نيکال سرکوزی تھديدشان کرده که خودشان ھم
چنان جايگاه محکمی ندارند و اين که در جريان شلوغيھای کشور
اوکرائين ،سرکوزی شخصا به اين کشور رفت و اوضاع انفجاری آنجا
را آرام کرد .البته نميدانم در پشت پرده چه ميگذرد .سعی ميکنم
چيزھايی را کنار ھم بچينم تا مساله را بفھمم .آنچه ھست اين جماعت
توده ای/اصالحاتچی را کارد بزنی ،خونشان درنميآيد!
البته ھنوز دارند آخرين زورھاشان را ميزنند .ھمين امروز
يکشنبه توده ايھای حامی حکومت اسالمی در »پيک نت«شان نوشتند:
»تثبيت کودتای  ٢٢خرداد روز به روز دشوارتر ميشود .ھر
روز که از اين بی تثبيتی ]کذا[ ميگذرد ،زير پای کودتاچيھا سست تر
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=22354 - 80
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ميشود .ترديد نيست که فتوای ...منتظری ...اين بار پيامدھای سنگينی
برای حکومت خواھد داشت ،زيرا اين بار در متن حاکميت و حاشيه ی
حاکميت نيز انبوھی از ضربه ديدگان کودتای اخير با اين پيام ھمراه و
ھمگام شده اند ...حتی کسانی که در گذشته فاصله ی خود را از...
منتظری حفظ ميکردند ،با کودتائی که شد و خونی که سپاه و بسيج و
نيروی انتظامی به دستور مستقيم رھبر در نماز جمعه ی تھران ريخته و
ميريزند ،اين فاصله را ديگر رعايت نخواھند کرد .شمشيری که
کودتاچيھا از نيام برکشيده اند ،گردن بسياری را نشانه گرفته است.
فتوای ...منتظری در نوع خود اعالم جھاد عليه استبداد و کودتاست«...
ھمچنين »اخبار تائيد نشده ای در باره احتمال کوچ شماری از
روحانيون و علمای قم به نجف پخش شده است«.
خبرھائی نيز در باره ی نامه ی جمعی از فرماندھان سپاه در
دوران جنگ منتشر شده و ظاھرا اين نامه خطاب به علی خامنه ای
است .با توجه به حمايتھای فرماندھان دوران جنگ سپاه از ميرحسين
موسوی در جريان کارزار انتخاباتی موسوی ،تھيه و انتشار اين نامه
دور از ذھن نيست .گويا اھل سپاه نوشته اند» :ای کاش در جنگ به
خون درغلتيده بوديم ،اما شاھد به خاک و خون غلتيدن مردم نمیبوديم!«
آيا بايد حاال از وحشت سبز نوشت؟ مھدی کروبی ھنوز سر و
صدايی ميکند ،ولی »رھبر« جنبش سبز ميرحسين موسوی فعال سکوت
کرده است .انگار دريافته است که »اين تو بميری ،از آن تو بميريھا
نيست« پرزيدنت اوباما ھم در ايتاليا گفته بود که» :دنيا تا ابد منتظر
حکومت ايران نخواھد نشست «.خالصه طناب دارد محکم و محکمتر
ميشود.
منتظری ھم گفته است» :حاكميتى كه براساس چماق و ظلم و
تجاوز به حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آرای آنان و
كشتن و بستن و بازداشت باشد ،نزد شرع و عقل و عقالء جھان محكوم
و بى ارزش است!« البته سی سال پيش اينطوری نبوده ،ولی يکدفعه
اينجوری شده است .تا حاال انتقادھا ھمه اش آبکی بوده است؛ البته اين
منتظری کمی بيشتر از آبکی انتقاد کرده و بيچاره برای ھمان انتقادش از
خود خمينی ،پست واليتعھدی را ھم از دست داد؛ حاال ھم که کل
»سرمايه« دارد برباد ميشود.

٦٦

ھادی خرسندی ھم نوشت» :درود بر آيت [ منتظری و
شاگردش محسن کديور که در بزنگاه تاريخی ،سوار شدن بر موج
رستاخيز مردمی را فراموش نکرده اند و با يک سری جمالت
عربی/مربی بين خودشان تعارف تکه/پاره ميکنند که جريان از دست
علما در نرود و يک وقت ناغافل دست ملت و مليون نيفتد .اينک ولی
فقيھی ناکام عليه ولی فقيھی باکام فتوای سربسته ميدھد و قھرمان ملی
ميشود و شاگردش به مردم يادآوری ميکند که در نھضت مشروطيت ھم
فالن روحانی فتوا داد و در مقابله با شاه ھم خمينی فتوا داد و اين فتوا
شبيه آن فتاوی است! البته با اين تفاوت که در مورد آن دو فتوا ،حکومت
دست علما نبود و برانداختن محمدعلی شاه و محمد رضاشاه واجب
شرعی به حساب ميآمد ،اما اين بار واجب شرعی تخفيف پيدا کرده و
نظام بايد محکم شود و با اندکی قلقلک دادن به مقام رھبری ھمراه با
چشمکی به معظم له ،ميتوان قضايا را درز گرفت و ساده لوحان و لباس
شخصيھا خانه ی منتظری را گلباران کنند و دوستان سرشناس آقای
کديور از اعترافگيری و آمدن تو تلويزيون معاف شوند .گور بابای
ھزاران ايرانی محبوس و زير شکنجه!« ٨١جالب است ،نه؟!
به گزارش گروه سياسی آفتاب ،روزنامه ی اعتماد ھم نوشت:
»دور جديد جمع آوری ديشھای ماھواره ای از روز گذشته در
مناطقی از تھران آغاز شد .بر اين اساس نيروی انتظامی ديروز با
مراجعه به منازل واقع در منطقه ی اميرآباد و سيد خندان ]خواجه عبد[
٨٢
انصاری[ اقدام به جمع آوری ماھواره از منازل کرد«.
حاال اين اصالحاتچيھا ھی از مرده ھا و زندانيھاشان مينويسند
و ميگويند .انگار بقيه ی مردم آدم نيستند ،فقط اينھا آدمند و فقط از حزب
و دسته و گروه و باند خودشان وراجی ميکنند .ھرکی با اينھا بوده ،آدم
است ،واال گور پدرش!
سرلشکر ]کذا[ حسن فيروز آبادی ،رئيس ستاد کل نيروھای
مسلح حکومت اسالمی در نامه ای خطاب به »امام دوازدھم شيعيان«
نوشت که با مرور وقايع پس از انتخابات رياست جمھوری ايران:
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٨٣

»با تمام توان ايستاده ايم ،تا نظام بماند«.
ما ھم ايستاده ايم تا شماھا برويد .ببينيد به کجا ميرسيد؟!
نازنينی که ھجدھم تيرماه امسال در متن جريان در تھران بود،
در وبالگش نوشت» :من اصال به تھرانی و شھرستانی بودن و اين چرت
و پرتھا عقيده ای ندارم .نه من و نه ھيچکدام از کسانی که در اين
اجتماعات حضور دارند ،منتی بر کسی ندارند ،ولی واقعا چرا مردم در
بعضی از شھرھا آنقدر بيخيال ھستند؟ چرا مردم در بعضی از شھرھا
بی مسئوليتند؟ آيا فقط تھران و اصفھان و شيراز و چند شھر ديگر جزو
ايران ھستند؟ مشھد و ھمدان و کرمانشاه و رشت و شھرھای جنوب
کشور جزو ايران نيستند؟ مردم اين شھرھا بايد بنشينند در روز  ١٨تير
در خانه ھاشان و مردم در تھران و اصفھان و چند شھر ديگر مورد
٨٤
حمله ی مامورين قرار بگيرند؟«
اين ھم اعتراضی است به ھمراھی نکردن؛ البته خود تھرانيھا
ھم ھمه شان ھنوز نجنبيده اند؛ اگر ميجنبيدند کار به گونه ای ديگر بود
البد!!
٢٢تيرماه  ١٣/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی ام[
يک سری خبرھای ديگر ھم ھست که خيليھاشان برای من
جالب نيستند .مثال اين که شجريان شعری در وصف جنبش سبز خوانده،
يا اين که از صدا و سيمای اسالمی شکايت کرده که آھنگھايش را بی
اجازه پخش ميکنند .يا مثال »سی .ان .ان «.عالمت لينکش را سبز
کرده ،يا اين که مادونا لخت و پتی با حرکات محيرالعقول سکسی زنی
باالی پنجاه سال به پرو پای »ديکتاتور«ھا پيچيده ،يا اين که ارتش
امريکا شھرھای عراق را به دست عراقيھا سپرده و پنج تا تروريست
ايرانی را که از دو سال پيش دستگير کرده بود ،تحويل عراقيھا داده و
اين تروريستھای اعرامی از ايران ،اول اسمشان چيز ديگری بوده که
بعد اسمشان عوض شده؛ يا عوضشان کرده اند؟!
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به نوشته ی نازنينی از تھران» :دو يا سه روز است که درب
خانه ھا را ميزنند و به نحوی ميروند پشت بام مردم و شروع ميکنند به
بريدن ديشھای ماھواره ھا؛ ظاھرا اين کار را با آنھائی انجام ميدھند که
روزھای تظاھرات »[ اکبر« گفته اند .جالب اين که شب ھمان روزی
که ديشھا را کنده و برده اند ،بازھم در ھمان منطقه صدای [ اکبر
شنيده ميشود«.
ديگر اين که آخوند زنجانی گفته است» :فرد نامشروع را با
مسالمت تغيير دھيد!« و کلی از اين خرده خبرھا .البته خبرھای بسياری
در مورد کشته شدن چند تن در اوين ھست که جنازه ھاشان را سيمان
شده تحويل داده اند که جای شکنجه روی بدنشان پيدا نباشد و اين که پسر
حجاريان را ھم گرفته اند و زندانبانان افاضه کرده اند که خود حجاريان
حاضر نيست از زندان بيرون برود ،چون در زندان بھترين امکانات
پزشکی برايش وجود دارد .با ھمه ی اينھا باز ھم اين اصالحاتچيھا
ميخواھند حکومت را حفظ کنند.
ديگر اين که محسن مخملباف نماينده ی خود انگيخته ی
موسوی در خارج گفته است که مطالبات مردم از موسوی فراتر رفته و
٨٥
گفته که خودش از شرکتش در انقالب  ٥٧پشيمان است.
حاال ديگه بابام جان؛ اگر اين خبرھا نميشد ،چيکار ميکردی؟!
و اين که» :محسن رضايی از نامزدھای دھمين دوره ی
انتخابات رياست جمھوری ،بيانيه ای خطاب به مردم ايران منتشر کرده
و در آن نسبت به عواقب »اختالفات داخلی« در ايران ھشدار داده
است ٨٦«.لوس بيمزه!
بدبختی اين که ليست کشته شدگان در خيابانھا و اعداميھا در
زندانھای اسالمی مرتب درازتر و ناراحت کننده تر ميشود؛ خالصه
محشر کبرايی است .نميدانم تا کی طول ميکشد؟ فقط ميدانم که مساله
برای خامنه ای و باندش »ناموسی« شده است و به ھر قيمتی بايد »سر
خصم بکوبند به سنگ« خاک بر سرشان؛ خب ،احمقھا اين ھمه چاپيديد،
برداريد وبرويد کوفت کنيد و کيفش را ببريد! خودتان که بھتر از ھمه
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ميدانيد چند صباحی بيشتر به سرآمدن عمر سياسی و فيزيکی تان نمانده
است! بدبختی اين بدبختھا اين است که معموال زمانی عقل به کله شان
ميآيد که ديگر ھمه چيزشان برباد رفته باشد.
يک خبر جالب ھم ھست که بايد گفت خدا مخترع اينترنت را
بيامرزد ،چون مردم مرتب لباس شخصيھای قاتل را شناسايی ميکنند و
ياروھا را با اسم و عکس و مشخصات و آدرس ،اينترنتی رسوا ميکنند.
ديگر اين که ]مردم از بس نوشتم ديگر اين که[ براساس
گزارشی» :امروز دوشنبه  ٢٢تيرماه ،بار ديگر ھمچون سالھای گذشته
شھر سقز به شکلی بينظير و متحدانه در اعتصاب عمومی بسر ميبرد.
»تمامی مغازه ھای بازار بزرگ سقز و تمامی پاساژھا و
مراکز تجاری و مغازه ھای خيابانھای اصلی و فرعی شھر تعطيلند.
وسعت اعتصاب امسال به حدی است که حتی مغازه ھای کوچه ھا و
محالت حاشيه ی شھر نيز بسته اند .ھيچ وسيله ی نقليه ای اعم از
شخصی و عمومی ]حتی تاکسی[ در خيابانھا ديده نميشود .اتوبوسھای
شرکت واحد نيز که دولتی ھستند ،امروز به علت نبودن مسافر به ناچار
از حرکت ايستاده اند .سقز در سکوت کامل بسر ميبرد و اين سکوت به
مثابه فرياد و اعتراض متمدنانه و نوين مردم کرد است که ميخواھد با
اين حرکت متحد و با اين نافرمانی عظيم خود ،خشم و بيزاری خود را
از تروريسم بين المللی و در راس آن جمھوری اسالمی نشان دھ د که
بيست سال پيش در چنين روزی دکتر عبدالرحمن قاسملو دبير کل حزب
دمکرات کردستان ايران را ناجوانمردانه در کشور اتريش ترور کرد؛ با
اينکه ھم اکنون شھر سقز در اعتصاب کامل بسر ميبرد و ھيچ عابری
در معابر عمومی ديده نميشود ،ولی صدھا تن از نيروھای يگان ويژه ی
ضد شورش در خيابانھا و حتی کوچه ھای شھر سقز مستقر شده ،منتظر
فرصتی ھستند که با گلوله ھاشان سکوت و اعتصاب پرمعنای سقز را
٨٧
بشکنند«...
اعتراض قشنگی است و زمينه ھای چندگانه ای دارد؛ ھم
اعتراضی است به ترور شادروان دکتر عبدالرحمان قاسملو و ھم به
تروريسم گسترده ی حکومت اسالمی عليه ھفتاد ميليون شھروند ايرانی
که ديگر حکومت دينی و ايدئولوژيک نميخواھند و در حسرت آزاديھای
ابتدايی اجتماعی و حقوق برابر شھروندی له له ميزنند.
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در کنار کشته شدگان »کودتای  ٢٢خرداد ] «١٣٨٨اصطالح
موسوی چيھا[ نام »مھرداد حيدری« روزنامه نگار مشھدی ھم ھست.
حيدری روزنامه نگار خراسانی که روز شنبه در سرمقاله ای به انتقاد از
عملکرد وزارت اطالعات پرداخته بود ،روز گذشته به طرز مشکوکی
٨٨
در مشھد به قتل رسيد.
راستی ياد کشتارھای مشکوک دوران استالين نميافتيد که خيلی
از ھموطنان متوھم کمونيست ما را در مورد ماھيت سوسياليسم واقعا
موجود ،در ھمان دوران نشانه رفت؟ ميگويند وزارت اطالعات حکومت
اسالمی را اطالعاتچيھای توده ای »کا.گ.ب «.راه انداخته اند ،پای
خودشان! من فقط يک رفرانس کوچولو دادم ،تا حواسھا جمع باشد ،با چه
جانورانی درافتاده اند! بيخود نيست که ھمان جنابان برای حفظ اين
حکومت اسالمی بامزه ]![ اين ھمه پستان به تنور ميچسبانند! جالب تر
اين که پوستر درست کرده اند و تبليغات راه انداخته اند که ھاشمی
٨٩
بھرمانی رفسنجانی جمعه ی آينده امام جمعه خواھد بود.
خب که چی؟ حاال از کيسه ی مارگيريشان اين آشغالھا ،چه
آشغال نابی را کشيده اند بيرون؛ آی بچه ھا اين مردک ميآيد که ھمه تان
را به صالبه بکشدھا؛ از من گفتن؛ ميخواھد ھمه چيز را وصله/پينه کند.
خود دانيد .بايد ھم حاال بيايد ،چون منتظری از آن طرف فتوای نامشروع
بودن حکومتشان را داده است!
وای؛ مگر ميشود سکوت کرد؟ چھار ھفته ھوادارانش را در
انتظار نگه داشت و حاال ...حاال ...حاال ..يکباره غول از شيشه ...ای
بابا ...خاک بر سر ھمه شان ...خيلی از اين مردک عصبانی ام .محسن
سازگارا رھبر خود انگيخته ی ھمه ی جريان »ور ايز مای وت؟« ھم
اطالعيه داده که» :فقط در صورتی كه ميرحسين موسوی بيانيه بدھد و
]شخصا در نماز جمعه[ شركت كند ،حضور در نماز جمعه مفيد
است ٩٠«.راستی اين بابا با چشم بسته غيب گفت ،يا با چشم باز ،کسی
ميداند؟! جالب تر از ھمه اين که از بس موسوی موسوی ميکنند ،ديگر
دل ھمه به ھم ميخورد .راستی نبايد حاال چيزھای بھتری خواست؟
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خبرنگار يونانی/بريتانيايی که چندی پيش در ايران دستگير و
بعد ھم آزاد شد ،ميگويد که در طول دوران بازداشتش در ايران ،در
سلول انفرادی نگھداری شده و مدام تحت بازجويی قرار گرفته است.
»اياسون آتاناسياديس« ٩١خبرنگار بريتانيايی/يونانی روزنامه ی
آمريکايی »واشينگتن تايمز« که حدود دو ھفته در ايران در بازداشت به
سر برد ،روز جمعه پس از بازگ شت به آتن در گفتگو با خبرگزاری
آسوشيتدپرس گفت» :زندان اوين تھران مملو از تظاھر کنندگانی بود که
در جريان اعتراضھا نسبت به تقلب در انتخابات رياست جمھوری
بازداشت شدند«.
»وی اضافه کرد که خود او  ١٨روز در زندان اوين بود و به
اتھام جاسوسی مورد بازجويی قرار ميگرفت ...مقامھای جمھوری
اسالمی علت بازداشت »اياسون آتاناسياديس« را انجام »فعاليتھای مغاير
با اصول روزنامه نگاری« اعالم کردند.
»به گزارش پيک ايران ،تحويل جنازه ھای جانباختگان وقايع
پس از انتخابات  ٨٨در تھران و شھرھای مختلف به خانواده ھاشان آغاز
شده است .به نظر ميرسد دادستانی تھران به رياست مرتضوی و ديگر
دستگاھھای امنيتی و قضايی منتظر بودند  ١٨تير تمام شود و جنازه ی
حانباختگان را که بيشتر آنھا در  ٢۵خرداد و پس از آن در خيابانھا و يا
بر اثر شکنجه در زندانھا کشته شده اند ،تحويل دھند .ھم اکنون در آگاھی
شاھپور  ۵٠عکس متعلق به جانباختگان وجود دارد که از خانواده ھا
ميخواھند با مراجعه به آنجا عزيزان خود را شناسايی کنند .سھراب
عامری ،جوان  ١٩ساله ای که روز  ٢۵خرداد تير خورده و روز ٢٨
خرداد جنازه اش تحويل پزشکی قانونی کھريزک شده ،تنھا يکی از اين
 ۵٠نفر بوده است .ھيچ مقامی پاسخ نميدھد که سھراب در اين سه روز
کجا بوده است؟! يکی ديگر از خانواده ھا جنازه ی پسرشان را در حالی
برای دفن تحويل گرفته اند که تنھا صورتش مشخص بوده و تمام بدنش
را سيمان گرفته اند .مشخص است که ماموران قضايی و امنيتی
نميخواسته اند خانواده ھا متوجه ی آثار شکنجه ی شديد شوند .در شھر
اھواز ھم تحويل جنازه ھا به خانواده ھا شروع شده ،اما خانواده ھا را به
شدت تھديد کرده اند ،تا از اطالع رسانی يا پيگيری قضايی برای به
مجازات رساندن عامالن شکنجه و قتلھا خودداری کنند .خانواده ھايی که
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اعتراض ميکنند با تھديد اينکه فرزندان ديگرتان را نيز به قتل خواھيم
٩٢
رساند ،مواجه ميشوند«.
اين شيوه ی سيمان گرفتن جسد شکنجه شدگان دقيقا روش
ھميشگی دولتھای کمونيستی بوده است که ھم اينک ھم در کوبا انجام
ميشود .پيش از اين ھم اين شيوه در شوروی مرحوم انجام ميشده است.
چه رفرانس جالبی ،نه؟!
 ٢٣تيرماه  ١۴/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و يکم[
روزنامه ی گاردين ٩٣چاپ بريتانيا گزارشی در مورد حمله ی
پس از انتخابات به کوی دانشگاه تھران از زبان شاھدان عينی ماجرا
چاپ کرده است .اين جامعترين گزارشی است که تاکنون از وقايع
ساعات نخست دوشنبه  ٢٥خرداد ماه  -که طی آن نيروھای امنيتی دولت
ايران به خوابگاه دانشگاه تھران حمله کردند  -منتشر ميشود .گاردين
مينويسد حمله ی آن شب در حالی رخ داد که تھران دو روز پس از
انتخابات ھنوز از خشم بروز »تقلب« آرام نداشت .گاردين مينويسد:
»در داخل خوابگاه در خيابان اميرآباد شمالی ،دانشجويان برای
خواب آماده ميشدند ،ھرچند اعصاب ھمه متشنج بود .تنھا ساعاتی پيشتر
چندين نفر در برابر در اصلی دانشگاه کتک خورده بودند .آنچه بعد از
آن اتفاق افتاد ،به يکی از رويدادھای محوری در ناآراميھای پس از
انتخابات بدل شد؛ پليس با يورشی خشن به داخل خوابگاھھا به شکستن
قفلھا و بعد استخوانھا پرداخت ،به دھھا دانشجو حمله کرد ،بيش از ١٠٠
نفر را با خود برد و پنج نفر را کشت .مقامھا ھنوز اين حمله را انکار
ميکنند ،اما شرحی که از مصاحبه با پنج فرد حاضر در حادثه به دست
ميآيد ،داستان ديگری را بازگو ميکند....
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»به نوشته ی گاردين  ٤٦دانشجو از يکی از خوابگاھھا
دستگير و به زيرزمين وزارت کشور در آن نزديکی در خيابان فاطمی
منتقل شدند .ھمانجا در طبقات بااليی ساختمان بود که شمارش آرا ،و به
ادعای ھواداران نامزدھای مخالف ،تقلب در آرا در جريان بود٨٧ .
دانشجوی ديگر به يک ساختمان امنيتی پليس در خيابان حافظ برده شدند.
دانشجويان از شکنجه و بدرفتاری در آنجا سخن ميگويند.
»پنج نفر جان باختند :فاطمه براتی ،کسری شرفی ،مبينا
احترامی ،کامبيز شعاعی و محسن ايمانی .آنھا روز بعد در بھشت
زھرای تھران دفن شدند که گزارش ميشود بدون اطالع خانواده ھاشان
بوده است .تحکيم وحدت ،يک سازمان دانشجويی ،نام آنھا را تاييد کرده
است...شاھدان عينی گفته اند که اين دو دختر و سه پسر ھدف ضربات
مکرر باتوم برقی در ناحيه سر قرار گرفته اند .به خانواده ھاشان اخطار
داده شده که درباره ی بچه ھاشان صحبت نکنند و مراسم ترحيم نگيرند؛
مانند والدين ندا آقا سلطان که چھره اش پس از پخش فيلم کشته شدنش به
ضرب گلوله در خيابان با جنبش اعتراضی مترادف شد .براساس قوانين
ايران ،پليس ،اعضای سپاه پاسداران و ساير نيروھای مسلح و شبه
نظاميھا ،حق ورود به دانشگاھھا را ندارند؛ که ميراث طغيان سال
 ١٩٩٩دانشجويان است که تا ماه گذشته جديترين ناآراميھا در ايران پس
از انقالب اسالمی بود ...يک دانشجو ،حوادث يکشنبه شب را چنين
برای گاردين بازگو کرد:
»پليس به داخل خوابگاھھا گاز اشک آور شليک کرد ،ما را
زد ،پنجره ھا را شکست و مجبورمان کرد روی زمين دراز بکشيم .من
حتی تظاھرات ھم نکرده بودم ،اما يکی از آنھا روم پريد ،پشتم نشست و
مرا زد .و بعد درحالی که تظاھر ميکرد در جستجوی چاقو و تفنگ
است ،از من سوءاستفاده ی جنسی کرد .تھديدمان ميکردند که ما را حلق
آويز ميکنند و به ما تجاوز ميکنند«...
ميخواھم اينجا نکته ای را بنويسم که تاحدی بعضی مسائل را
روشن کنم .ھم اينک جنبش روی دو محور جداگانه و ظاھرا ھمسو دارد
پيش ميرود .بخش اساسی آنانی که در ايران ھستند ،خواھان سرنگونی
تماميت نظام اسالمی شده اند ،چرا که سی سال است ھر لحظه تحقير و
توھين و دروغبافيھا را با گوشت و پوستشان لمس ميکنند .بخش خارج
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کشوری اين جنبش که تنھا يکی از شعارھای اعتراضی به تقلب
انتخاباتی يعنی »رای من کجاست؟« را مبنای کارش قرار داده ،حاضر
نيست از ھمين خواست حداقلی پا را فراتر بگذارد.
»اينان بيشترشان توده ايھا ،ملی/منقليھا ،اکثريتيھا ،جبھه ی ملی
چيھا و ...در کل جماعتی ھستند که زنده بودن اقتصاديشان به بودن اين
حکومت بستگی دارد .اينھا ھمانھايی ھستند که سالھاست به ايران سفر
ميکنند و ھمانھا ھستند که اساسا فنومن »پناھندگی« ايرانيان را در غرب
سوزانده اند؛ در راستای لبيک گفتن به خاتمی و خاتمی چيھا .اينھا
موضوع اساسيشان حقوق بازنشستگی است و قيمت »ارز« و تبديل ارز
و در ميان اين تبديلھا زندگی کردن و از قبل اين بی ارزشی پول ايران
در خارج ،کيسه ھا را پر کردن و ويالھای آنچنانی خريدن و گردشھای
آنچنانی رفتن؛ در حاليکه تنھا  ۵ميليون ايرانی ميتوانند زندگی قابل
تحملی داشته باشند و درصد بسيار بااليی در ايران زير خط فقر زندگی
ميکنند ،اينھا با رفت و آمدھاشان و خرج کردن ارزھای خارجی در
ايران ،خاک به چشم مردم ميپاشند.
اين جماعت اصرار عجيبی دارد که کل جنبش را در چارچوب
حفظ ھمين حکومت اسالمی نگه دارد و اصرار دارد که اگر احمدی نژاد
برود و موسوی بيايد و يا حتی خامنه ای برود و مثال منتظری يا ھاشمی
رفسنجانی بيايد ،اوضاع دگرگون شده و نسيم آزادی خواھد وزيد .نميدانم
کدام ھنرمندی کاريکاتوری کشيده بود از موسوی با عمامه و زير آن
نوشته بود» :مردم به کمکتان نياز دارم ،تا حکومت اسالمی را حفظ
کنم «.فتوای منتظری و شعارھای شيرين عبادی و اعتصاب غذای اکبر
گنجی و ھمکاری گوگوش خواننده و چند تای ديگر را ھم بايد در ھمين
چارچوب ديد و ارزيابی کرد .اينھا حرف از جنايات خامنه ای و احمدی
نژاد ميزنند ،از زندانيھای اصالح طلب حرف ميزنند و ھيچکدامشان
نميخواھند و اصال نميتوانند جنايات خمينی را ھم در يازده سال حکومتش
به ياد بياورند و به ديگر جنايات کليت نظام ھم توجھی داشته باشند .ھمه
چيز درست از زمانی آغاز شده که در انتخابات دھم رياست جمھوری به
باور اينھا تقلب شده است .تازه ھمين جماعت به کشتار مردم عادی و
زندانيان ھمين »تقلب انتخاباتی« ھم اشاره ای نميکنند .پيش از اين
»تقلب انتخاباتی« ھم اصال برای اين »حافظان حکومت اسالمی« مھم
نيست .اين است که گره ی اصلی اين جنبش دس ت کسانی است که
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ميخواھند جمھوری اسالمی بماند ،تا آنھا ھم بمانند و به لفت و ليسشان
ادامه بدھند .اما ]بدبختانه برای اينھا[ جنبش از موسوی و سبزی بازی و
»سبزی فروشی« عبور کرده است؛ به ھمين دليل ھم طفلکھا نگران
شده اند؛ ام ا از بخت بدشان خامنه ای و احمدی نژاد روز به روز با
تداوم جناياتشان کليت نظام را زير ضرب ميبرند؛ برای ھمين ھم ھست
که اينھا »ھمه با ھم« برای تقليل خواستھای جنبش درون اين ھمه در
جنب و جوش ھستند .اين دريافت امروز من از اتفاقاتی است که در
جريان است.
ھمين امروز صبح »روز سه شنبه  ١٤ژوئيه ) ٢٣تير( به نقل
از ابراھيم حميدی ،رئيس کل دادگستری استان سيستان و بلوچستان
گزارش شد که احکام اعدام سيزده نفر که به جرم عضويت در گروه
جند[ به اعدام محکوم شده بودند ،به اجرا گذاشته شد ،اما اعدام
عبدالحميد ريگی برادر عبدالمالک ريگی رھبر اين گروه چند روز به
٩٤
تعويق افتاده«.
اين که مينويسم خود حکومت شرايط را برای جنبش درون
کشور راديکاليزه ميکند ،به ھمين دليل است و به دليل اين کشتارھا و
اعدامھاست؛ با اين ھمه خارج کشوريھايی که نوشتم ،بازھم ميکوشند سر
جنبش را در درون نظام نگاه دارند .بايد از خامنه ای و نظامش به نوعی
ممنون بود که اينگونه »مدعيان خط سبز« را ميسوزانند و کليت
حکومت اسالمی را به چالش مياندازند.
لس آنجلس تايمز ھم نوشت» :پس از بروز بحرانھای اخير در
ايران بسياری از رسانه ھا دچار اشتباه در تحليل مسائل ايران شده اند.
آنچه ما در ايران ميبينيم ،از نوع انقالبھای رنگی اروپای شرقی نيست،
ميرحسين موسوی ھم يک ليبرال »غرب گرا« در مقابل مبانی انقالب
اسالمی نيست ،ھرچند ممکن است طرفدارانش ضرورتا چنين باشند.
آنچه ما ميبينم »جنگ قدرتی است ميان زعمای انقالب پنجاه و ھفت«.
مراکز اصلی تنش ميان خاتمی و رفسنجانی با احمدی نژاد
است که با رفتار عامه پسند خود جايگاه آنھا را ھدف گرفته است.
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بسياری از بزرگان انقالب ايران امروز توسط احمدی نژاد مورد تھديد
قرار گرفته اند که به ثروت نامشروع دست يافته اند و برخی از
روحانيون آنھا پشت سر موسوی قرار گرفته اند ،تا احمدی نژاد را به
چالش بکشند .موسوی و رھنورد خود فرزندان انقالب اسالمی ھستند و
به طور شفافی گفته اند که ھدف آنھا مقابله با احمدی نژاد و روشھای
دولت وی است.
»اينکه موسوی قصد دارد انقالب را به ارزشھای اصلی اش
بازگرداند ،بارھا توسط رسانه ھای عربی مورد توجه قرار گرفته است،
اما متاسفانه رسانه ھای غربی به آن توجه کافی نکرده اند و به اين اميد
داشته اند که وی سيد علی خامنه ای را به چالش بکشد و از اين طريق
يک انقالب رنگی رخ بدھد .نويسنده به اين نکته اشاره دارد که در واقع
موسوی به گروھی از بزرگان ايران وابسته است که احمدی نژاد در طی
مبارزات انتخابی اش به ثروت و منفعت طلبی آنھا حمله کرده است .وی
سپس به بخشی از بيانيه ھای موسوی اشاره کرده و بيان داشته که وی
بسيار دقيق کلمات را استفاده ميکند و در آنھا ساختار نظام را زير سوال
نميبرد .نويسنده در ادامه ی مقاله ھم به نکات قابل توجه و خواندنی در
٩٥
مورد روابط خارجی ايران در پس رخدادھای اخير اشاره دارد«.
گفتم که المصبھا انگار خودشان دارند جنبش را تعميق ميکنند،
با ھمين کارھاشان» :من جراج بيمارستان امام خمينی ھستم .روزی که
ندا کشته شد ،فقط در سردخانه ی بيمارستان ما  ٣٨جنازه جمع شده بود.
چھار فرمانده ی نظامی که در بيمارستان مستقر شده بودند ،به ما
مسئولين بيمارستان اجازه ی صدور جواز مرگ ندادند.
»ھمان شب جنازه ھا را جمع کردند و بردند .روز بعد پرس و
جو کرديم و فھميديم که جنازه ھا را به پزشکی قانونی تھران نبرده اند،
بلکه ميان پزشک قانونيھای شھرھای اطراف تھران تقسيم کرده اند ،از
جمله کھريزک .تقريبا اکثر جنازه ھائی که ما در بيمارستان امام خمينی
ديديم ،با تک تير شکار شده بودند ،يعنی آنھا را از دور ھدف گرفته و
زده اند ،بيشتر ھم به قلب و گردن آنھا گلوله خورده بود .آنھا مردم را
شکار ميکنند ٩٦«.چه بنويسم؟!
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ديگر اين که »سناتور جان مک كين عضو ارشد سناى آمريكا
در مصاحبه با شبكه ی تلويزيونی »ام .اس .ان .بى .سى «.در پاسخ به
سئوالی در باره ی اعتراضات ضد حکومتی در ايران از جمله گفت:
»بيست سال پيش ھيچکس فرو ريختن ديوار ]بدنام[ برلين را
پيش بينى نميكرد ،اما فرو ريخت .در ايران ھم حركتى شكل گرفته كه
قابل متوقف كردن نيست ،اين حرکت ،شرايط را به طور بنيادى در
ايران تغيير خواھد داد ٩٧«.کامال موافقم.
و در خبر ديگری» :بنا بر خبر دريافتی ،يكشنبه شب ٢١
تيرماه ،درب اصلی ستاد وزرات اطالعات مشھد مستقر در خيابان
ادبي ات به آتش کشيده شد .به آتش کشيدن درب اصلی ستاد وزارت
اطالعات در مشھد که ھمزمان توسط سه دوربين مدار بسته کنترل ميشد،
نيروی نظامی مشھد را به ھمراه وزارت اطالعات به فکر واداشته که
چرا دوربينھای اصلی کار گذاشته شده در مقر ستاد به ھيچ عنوان کار
نکرده و غيرفعال شده اند ٩٨«.راستی چرا؟!
و راستی چرا برونمرزيھا در تظاھرات انحصارطلبی ميکنند،
پرچم ھمديگر را پاره ميکنند و شعارھا را سانسور ميکنند ،ولی در
درونمرز از اين خبرھا نيست!؟ کسی ميداند؟!
مجلس اسالمی آخوندھا ھم ھمين امروز اعالم کرد که مراسم
تحليف احمدی نژاد به عنوان رئيس دھمين دولت در جمھوری اسالمی
ھفته ی دوم مردادماه برگزار ميشود ٩٩.دارد تماشايی ميشود!
سايت نوروز در تھران نوشت» :پيکر پاک صدھا شھيد
اعتراضات مردمی يکماه اخير در سردخانه ای در جنوب غربی تھران
نگھداری ميشود .در حالی که بسياری از خانواده ھای زندانيان در بند
ھمچنان نگران عزيزانشان از اين نھاد به آن سازمان و از اين زندان به
آن دادگاه سرگردان و حيران ،بازی داده ميشوند و ھيچ مقام مسئول و
غيرمسئولی در کشور حاضر به پاسخگويی به اين خانواده ھای نگران
نيست ،برخی از خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت ميکنند و بعد از
توجيه و تھديد آنھا به آسيب رساندن به ديگر اعضای خانواده و ھمچنين
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گرفتن تعھد مبنی بر عدم اطالع رسانی در مورد مرگ فرزندانشان و
امضای اوراقی با اين مضمون که تائيد کنند عزيزانشان بر اثر تصادف
و يا ديگر حوادث طبيعی جان سپرده اند ،جنازه ھا را تحويلشان ميدھند.
به نقل از يکی از اين خانواده ھا که نخواست نامش فاش شود ،وی را به
سردخانه ای در جنوب غربی تھران که مخصوص نگھداری مي وه و
محصوالت لبنی بوده ،برده اند و آلبومی در اختيارش گذاشته اند که
تصوير صدھا کشته در آن بوده ،تا جنازه ی فرزندش را از بين آنھا
شناسايی کند .به گفته ی وی ديدن تصاوير کشته شده ھا نزديک به نيم
ساعت به طول انجاميده .وی افزود در زمان خروج از اين سردخانه
پيکر صدھا شھيد را ديده که در آنجا روی ھم گذاشته شده بودند .اين
مادر داغدار ميگويد با آنکه جنازه ی فرزندم را پيدا نکردم ،اما با ديدن
آنھمه جنازه که روی ھم دپو شده بودند ،از ھوش رفتم و وقتی به ھوش
١٠٠
آمدم که در بيرون سردخانه و در ماشين بودم.
 ٢۴تيرماه  ١۵/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و دوم[
اين گونه افشاگريھا به نظرم در راستای ھمان شعاری است که
ميگفتم و ميگويم» :جمھوری اسالمی بايد برود!«
حاال بعد از آن ھمه کشمش ،تازه کارشناسان سازمان امنيت
آلمان يادشان آمده که ای بابا اينھا ميخواھند بمب اتمی و موشک کالھک
دار بسازند ،يا تا شش ماه ديگر ميسازند و...
»به گفته ی کارشناسان سازمان امنيت آلمان ،ايران در عرض
ششماه آينده قادر به ساختن بمب اتمی و آزمايش آن خواھد بود .اين
کارشناسان در گفتگويی با مجله ی »اشترن« ھمچنين مدعی شده اند که
١٠١
ايران درصدد ساختن موشکھای حامل اين بمب است«.
اين يکی ديگر از آن خبرھای کمدی/تراژيک اين روزھاست
که» :در کشور ھندوستان زنان بسياری برای گذران زندگيشان تن
فروشی ميکنند .به تازگی زن روسپی سی و چھار ساله ای صاحب
فرزند دختری شد و اسم او را »فاطمه رجبی« گذاشت .خانم »مانيس
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چايوار« در مصاحبه ای با نيويورک تايمز گفت که» :در ھندوستان
دختران ]روسپيان[ پس از چند سال ھمخوابگی با مردان ،ديگر آن توان
گذشته را ندارند و زود از پای در ميآيند .شنيده ام در ايران زنی به نام
»فاطمه رجبی« سی سال است که روزانه با چندين مرد درميافتد ،ولی
از پای درنميايد .من اسم دخترم را فاطمه رجبی گذاشته ام ،بلکه مانند او
شود ١٠٢«.راستی اين فاطی خانم ،ھمان عيال الھام نيست که خيلی ھم
باادب تشريف دارد؟!
 ٢۵تيرماه  ١۶/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سه و سوم[
چند روز است ھمه به صرافت افتاده اند نمازخوان بشوند و در
نماز جمعه ی سبز ]فردا[ شرکت کنند و سجاده ی سبز در ايران کمياب
شده و خاتمی و موسوی و کروبی ھم قرار است بيايند .قرار است
ارواح ندا سلطانی و سھراب اعرابی و بقيه ی کشته شدگان اين يکماه ھم
در نماز »عبادی/سياسی/اعتراضی« موسوی چيھا شرکت کنند .نماز را
گفته اند ھاشمی رفسنجانی ميخواند .نميدانم از تو کيسه ی مارگيريشان
چه ميخواھند بيرون بکشند!؟
ديگر اين که يک ھواپيمای ساخت روسيه که از تھران به
ايروان ارمنستان ميرفت ،در ھوا منفجر شد و  ١۶٨نفر از بين رفته اند.
جعبه ی سياھش ھم – اينطور که ميگويند » -آسيب« ديده است .به نظرم
از ھمان برنامه ھای سينما رکس آبادان است و از تراوشات مغز
گنجشکی اين آخوندھا و طرفدارانشان که ميخواھند حواس مردم را پرت
کنند .مردم اسم اين ھواپيماھای روسی را گذاشته اند »تابوتھای پرنده ی
روسی بر فراز تھران« اسم با مسمايی است.
عده ای ھم اطالعيه داده اند و برای پارلمان اروپا فرستاده اند
که اين بابا »محسن مخملباف« نماينده ی خود انگيخته ی موسوی و
http://gameron.wordpress.com/2009/07/15/%D8%B2%D9%86%DB%8C- - 102
%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
%D8%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87/%D8%B1%D8%AC

٨٠

موسوی چيھا ،خودش مامور جمھوری اسالمی است .اسم بصير نصيبی
ھم در ميان اين امضا کنندگان ھست .به نظرم ايده اش ھم مال نصيبی
باشد ،چون سالھاست برعليه مخملباف افشاگری ميکند.
ديگر اين که ]آخ مردم از اين »ديگر اين که«[ رئيس ستاد
ارتش که يک غول بيابانی است و مردم اسمش را گذاشته اند »گروھبان
گارسيا« برای امام زمانش نامه نوشته و چند تايی ھم از قول امام زمان
جوابش را داده اند .البته خيلی ناشيانه نوشته اند .اگر من مينوشتم ،حتما
خيلی قشنگ تر ميشد؛ مثل بقيه ی کارھام!
جوان وبالگ نويسی از داخل کشور کلی روحيه اش را از
دست داده و مرتب نفوس بد ميزند و غرغر ميکند که ما فقط ميرويم
خيابان و داد ميزنيم و ھيچی نداريم و خارج ]منظور کشورھای اروپايی
و امريکايی ھستند[ ھيچ کاری نميکنند و با رژيم مماشات ميکنند و از
اين حرفھا .البته سعی کردم آرامش کنم ،ولی طفلک که فقط بيست سالش
است ،بد جوری بريده .و اين که تبريزيھا صدا و سيمای تبريز را به
آتش کشيده اند .و آخوندھا دارند گر و گر و دسته جمعی کوچ ميکنند و
ميروند نجف .خوب کاری ميکنند ،انگار ميدانند دوره شان تمام شده و
قرار است مردم حسابشان را يکی يکی برسند .دس ت کم از اين روز
قيامت ميترسند!
تازه قرار شده است اکبر گنجی برود در نيويورک و جلو
سازمان ملل اعتصاب غذای سه روزه ای راه بياندازد و گوگوش و ابی
و چندتای ديگر ھم با او اعالم ھمبستگی کرده اند .يکی ميگفت اين
گوگوش ھمان نيست که سی سال پيش برای خمينی شعر »آقاخوبه« را
خواند؟ چه ميدانم ،فعال خر تو خر عجيبی است.
حالم از اين دعوتھای کمدی برای نماز جمعه ی فردا به ھم
ميخورد .عجيب است .اينھا که اسباب تمدن را دارند ،با يک کشمش
گرميشان ميکند و با يک غوره سردی .چه بايد گفت :اين که مردم باز
ھم دارند بازيچه ی دست اين نامردميھا ميشوند؟! يک ادبيات آبکی مثال
»انقالبی« روضه خوانی ،يک شور و فتور تند و تيز کمدی ،احساساتی
شدن و بعد ھم فحش دادن و کنار کشيدن و خالصه محشر کبرايی است.
و باعث تاسف .رژيم ھم دارد خودش را جمع و جور ميکند که کمرش
را از زير بار اين تئاتر کمدی راست کند.
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در توئيتر ھم نوشته اند که» :ھاشمی بايد بداند که مردم داغدار
ايران عصبانيتر از آن ھستند که فردا سخنان »يکی به نعل و يکی به
١٠٣
ميخ« ]او[ را بپذيرند«.
برنارد کوشنر وزير خارجه ی فرانسه ھم ،در پايان يک
کميسيون روابط امور خارجه ی اتحاديه ی اروپا ،امروز در پاسخ
پرسش خبرنگاری در مورد ايران که راه حل ايران چيست ،با صراحت
از جنگ سخن گفت .البته نه فورا ولی تا چند ماه آينده .البته تصور
نميکنم منظورش حمله ی نظامی باشد ،ولی احتماال زدن نقاط سوق
الجيشی ايران مد نظرش است .اين خبر که آخوندھا دارند از قم اسباب
کشی ميکنند ،کلی بامزه است.
در مطلبی با عنوان »مخملباف عامل رژيم است« ١٠٤آمده
است» :محسن مخملباف در گروه بالل حبشی مسئول شکار نيروھای
مخالف نظام جمھوری اسالمی به خصوص مخالفان چپگرای رژيم بود و
اگر اينان به چنگش گرفتار ميآمدند ،دستگيرشان ميکرد و تحويل
الجوردی ،معروف به جالد زندان اوين ميداد .در زندانھای جمھوری
اسالمی ،محسن مخملباف خود بازجويی زندانيان را بعھده داشت ،او
زندانيان زندان عادل آباد را به زور اسلحه ی حکومت ،عليرغم ميلشان،
در پروپاکاندای فيلمی به اسم »بايکوت« شرکت داد و در عنوان بندی
فيلم ،آنھا را زير عنوان »تواب و جاسوس« رژيم معرفی کرد .اين
زندانيان عليه وی ھمان زمان شکايتی تنظيم و به مجامع حقوق بشری
ارسال کردند که با توجه به جو آن زمان و زير سيطره ی خمينی و
انديشه ی مسمومش  -که در اوج قدرت بود  -ھيچگاه شکايت و فرياد در
گلو خفه شده ی شاکيان انعکاسی نيافت .ھمچنين در زندانھای جمھوری
اسالمی خواندن کتابھای محسن مخملباف برای زندانيان اجباری بود.
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٢۶تيرماه  ١٧ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و چھارم[
اين گفته ی »انقالبيون« سال پنجاه و ھفت ]که ھمچنان برآن
پای ميفشارند[ درست نيست که ميگويند »ملت« آن زمان ميدانست چه
نميخواھد ،ولی نميدانست چه ميخواھد .اين جماعت با اين تئوری
کمديشان کاله گنده ای را که تنھا به درد کله ی بی پشم خودشان
ميخورد ،سر ملت ميگذارند ،بعد ھم با ترفند »انحراف انقالب« و
»دزدی انقالب« مردم را بيشتر و بيشتر ميفريبند.
تازه اين شيوه ی قديميشان است .تازگيھا که ھول برشان داشته
و نگرانند که ھمه ی رشته ھاشان پنبه شود و بساط بريز و بپاششان به
باد فنا رود ،زور ميزنند که ما را دوباره بچپانند تو دوران »دو سر
طالی« حکومت امام »ضد امپرياليست«شان که جز خشونت ،مرگ،
جنگ ،ترور ،تجاوز و به آتش کشيدن منطقه ،دستاورد ديگری در ھمان
ده/يازده سال حکومت پليدش برای ھيچ تنابنده ای نداشت که نداشت؛ البته
بجز برای بادمجان دورقاپچينانش!
من اما تازگيھا به اين باور رسيده ام که اين ملت و
»روشنفکران«ش آن زمان ھم نميدانستند چه نميخواھند ،چون اگر
ميدانستند ،مملکتی را که در آن درصد بيکاری صفر بود ،ھمه آزاد
بودند ،حکومتش در دو دوره ی پھلويھا سکوالر بود ،زن و مرد و شيعه
و سنی و بھايی و يھودی و زرتشتی و مسيحی اش با ھم برابر بودند،
آزادی اجتماعی وجود داشت ،ايران قدرت منطقه بود ،تحصيل برای ھمه
رايگان بود ،تعدد زوجات و صيغه ممنوع بود ،سن ازدواج دختران پس
از ھجده سال بود ،زنان در ھمه ی عرصه ھای اجتماعی و فرھنگی و
قضايی و نظامی و سياسی شرکت فعال داشتند ،شادی و شادابی رکنی از
زن دگی مردم بود؛ چه چيز نخواستنی وجود داشت که »ھمه با ھم«
عربده سر دادند و مملکت را به »چوب دو سر طال«ی خمينی
فروختند؟!
آن روزھای پايانی حکومت شاه »روشنفکران« ما دچار نوعی
آنارشيسم ضد »نظم« شده بودند .دانشجويان کالس نميرفتند و از صبح تا
شب ،سر گذرگاھھا بحثھای صد من يک غاز ميکردند که آيا شوروی
بھتر است ،يا ليبی معمر القذافی ،چين بھتر است يا کوبا ،شريعتی بھتر
است يا خمينی؟!!
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امثال حاج سيد جوادی و ھمسنخانش نيز به اين آنارشی بازی
مردم با اين ترھاتشان دامن ميزدند که» :امام میآيد ،با صدای نوح ،با
طيلسان و تيشه ی ابراھيم ،با عصای موسی ،با ھيئت صميمی عيسی و
با كتاب محمد ،و دشتھای سرخ شقايق را میپيمايد و خطبه ی رھايی
انسان را فرياد میكند… وقتی امام بيايد ،ديگر كسی دروغ نمیگويد،
ديگر كسی به خانه ی خود قفل ھم نمیزند ،ديگر كسی به باجگزاران
باجی نمیدھد ،مردم برادر ھم میشوند و نان شاديشان را با يكديگر به
عدل و صداقت تقسيم میكنند ،ديگر صفی وجود نخواھد داشت،
صفھای نان و گوشت ،صفھای نفت و بنزين ،صفھای ماليات،
صفھای نامنويسی برای استعمار ،و صبح بيداری و بھار آزادی لبخند
میزند .بايد امام بيايد تا حق بجای خود بنشيند ،و باطل و خيانت و نفرت
در روزگار نماند…«
به عبارتی اين جماعت روشنفکر که اتفاقا سيد جوادی نمونه ی
خوبی از آنھاست ،مردم را دچار نوعی توھم و فانتزی کمدی ميکردند
که ھرکس از ظن خود يار خمينی و ھوچيگرانش ميشد و ھرکس درست
مثل ھمين بابا فانتزيھای خودش را در دھان »رھبر« و »امام«اش
ميگذاشت] .لطفا آن فضا را که ما را به اين فالکت انداخت ،با توجيه و
تفسيرھای اطالعيه ھای موسوی و پنج تن آل عبا و دو تن آل سينما و
يوتوب مقايسه کنيد و ببينيد چگونه ھرکس ھرچه دوست دارد در دھان
اينھا ميگذارد و فانتزيھای خودش را ورز ميدھد![
نتيجه ،دانش آموزان از مدرسه ھا درميرفتند و در خيابانھا
عالف بودند .دانشجوھای انقالبی مدلھای فانتزی حکومتيشان را دوره
ميکردند .دختران دانشجوی خارج از کشور ھم فروشگاھھا را برای
خريدن روسريھای »رنگين« زيرپا ميگذاشتند .مردم ھم نه پول آب و
برق و قسط بانک و اجاره خانه ميدادند ،نه سر کار ميرفتند؛ ھمه ی ملت
يکباره رفته بودند وکانس و از صبح تا شب تو خيابانھا ولو بودند .دار و
درفش و کتک و تير و تفنگی ھم که در کار نبود ،يا اگر بود خيلی
کمرنگ بود .ھمه خيال ميکردند اين روند تا ابد ادامه دارد که مفت
بخوری و بچری و بچرخی و ھمين.
بعد يک دفعه غول از شيشه درآمد .صاف کردن جاده ی آمدنش
ھم با سوزاندن چھار صد نفر در سينما رکس آبادان بود و دروغھايی
نجومی در باب ساواک و کشتار و شکنجه و اعدام .يک مشت دانشجوی
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خارج کشوری ھم بودند که با پول عربھا و روسھا ھی کنفرانس پشت
کنفرانس ميدادند و افکار عمومی برای »رنسانس وارونه« شان
ميساختند .و ...اين گونه بود که امام سوار بر قاليچه ی جادويی
»ارفرانس«اش آمد که ھمه ی اين خوشيھا را از دماغ ملت و
روشنفکرانش درآورد و درآورد.
پيش از ظھور »جن« مردم ،ھم درياشان را ميرفتند و ھم
زيارت و سياحتشان را ،درب دانشگاھھا به روی ھر بی ننه/بابايی باز
بود .حاال چه چيز اين مملکت نخواستنی بود ،روشن نيست؛ البته
نخواستنی بود ،اما برای مشتی وطنفروش و تجزيه طلب و جاسوس و
تروريست که کمتر امکان فعاليت داشتند؛ آزادی داشتند ولی نه خيلی،
چون اگر امکان فعاليتشان صفر بود که نميتوانستند چنين شکری ميل
بفرمايند و يکباره با ھوچيگری و آنارشی بازی و آدمکشی ،دنبال يک
معيوب فکری حوزه ای راه بيافتند و ھمان دستاوردھای »ناچيز« آن
دوران را ھم به باد فنا بدھند.
اگر در دوران پھلوی دوم گرايشی ھم به سوی غرب وجود
داشت ،برای اين بود که در دنيای دو قطبی آن دوران ،ايران لقمه ی چپ
استالين »جھانخوار« نشود و ايرانستانی به ديگر »استان«ھای حکومت
شوروی سوسياليستی افزوده نشود .ولی حاال که تق ھمان حکومت
کمونيستی واقعا موجود و خواھر دوقلويش چين »الست« کمونيست
درآمده؛ يکی از درون و بيرون فروپاشيده ،ديگری ھم دو نبش
»کاپيتاليست« از آب درآمده ،اين حکومتيان شده اند مستعمره و دست
»نشانده«ی دو نبش ھمان حکومتھای معزول و ملعون و از مد افتاده...
سی و يک سال پيش از اين ايرانيان بر اساس يک اشتباه
محاسبه و نوعی کج فھمی »حاکمان فکری« شان که نام بی مسمای
»روشنفکر« را يدک ميکشيدند ،ھمچنين آگاھی نداشتن از مفاھيم
»آزادی اجتماعی« ،حق انتخاب ]حق انتخاب پوشش و زندگی شخصی[
و ناآگاھی نسبت به مفاھيم مدرن از »دولت« و امنيت و برابری حقوقی
ھمه ی شھروندان ،فارغ از جنسيت و دين و نژاد و قوميت ...عنان
»حکومتشان« را به دست کسانی سپردند که از ھمان روزھای آغازين،
شيوه ی »موفق« برآوردن خواستھای »عوضی«شان را در کشتارھای
پشت بام مدرسه ی رفاه ،يا به دار کشيدن خانم دکتر فرخ رو پارسای و
ديگران نشان دادند .آنانی که اين روزھا ،در قرن بيست و يکم و پس از
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آن تجربه ی خونين ،برای »حکومت« ،چه بر ملتی ،چه بر گروه،
حزب ،دسته و سازمانی ،به ترفندھايی ضد انسانی و کھنه دست مييازند،
بد نيست بدانند که دورانشان ديگر به سر آمده است .انقالب ارتباطات و
باز شدن »نسبی«ی چشم و گوش »عوام کاالنعام« ١٠٥و »گوسفندان« و
»گوساله ھا و بزغاله ھا« و »صغير«ھا ديگر جايی برای »حکومت«
حاکمانی اين چنينی باقی نگذاشته است.
برای مقايسه ای تلگرافی با آنچه در کشور ميگذرد و آنچه
ميتواند باشد ،و فعال نيست ،کوتاه مينويسم که مديريت» ،واژه« ای
مدرن است و درست از دوران رنسانس به اين سو به واژه نامه ی
سياسی/اجتماعی ی کشورھای پيشرفته افزوده شده است؛ عالمه ی دھخدا
آن را »گرداننده« ترجمه کرده است که صفت فاعلی است از واژه ی
»اداره« يعنی »اداره کردن« و راست و ريس کردن امور؛ »حکومت«
اما واژه ای »کھنه« است و قدمتش را درازنای تاريخ نوشته اند؛ دھخدا
اين واژه را »فرمانروايی کردن« و »حکم راندن« و »قضاوت کردن«
تعريف کرده است؛ حکومت راندن را نيز به مفھوم »اعمال و به کار
بردن سلطه و فرمانروايی« آورده است.
ھمراه با نھادينه شدن رنسانس ،مدنيت و مدرنيته در جوامع
مدرن» ،دولت«ھا کارشان را بر اساس »اعتماد« اکثريت ِ شھروندانی
که به ايشان رای »اعتماد« داده اند ،انجام ميدھند .اگر ھمين »انتخاب
شدگان« نتوانند وظايفی را که به ايشان واگزار شده ،يعنی »اداره«ی
نسبتا درست کشور به انجام برسانند ،يا با »استيضاح« کنار گذاشته
ميشوند و يا ديگر سر از صندوقھای رای بيرون نميآورند.
از آن به بعد ]بعد از ھمان کشتارھای اوليه روی پشت بام
مدرسه ی رفاه[ »ما« ديگر ميدانستيم که اين »حاکمان« را به دليل اين
گونه »حکمرانی«شان نميخواھيم و ميرفتيم تا کم کم وسيله ای فراھم
خونبار »حکومت و آمريت و فرمانروايی« به زيرشان
کنيم ،تا از تخت
ِ
بکشيم؛ ھرچند که ھمان باصطالح روشنفکرانمان ھمچنان در پای چوبه
ھای دار ِ اين قاضيان شرع ،ھلھله ھا ميکشيدند و از طوالنی شدن
دوران محاکمه ی محکومين به اعدام ]برای تثبيت حکومت حاکمان دينی[
 - 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

٨٦

اظھار کسالت و ماللت ميکردند .حاصل آن چشم باز کردن ،کشتارھای
دھه ی شصت است و قتلھای زنجيره ای دھه ی ھفتاد و ترورھای
»کشتاردرمانی« در ھمه ی اين سه دھه حکومت شوم اين »حاکمان« و
حکومتگران اسالمی.
آن کسانی که ما »نفھميده و نسنجيده« عنان مال و جانمان را به
ايشان سپرديم ،حاال ديگر حاضر نبودند ]و نيستند[ آن چه را از ما
»وام« گرفته اند ،به ما بازپس بدھند .ديگر »طلب مال خود کردن« از
ايشان » کم از گدايی« نيست .و اين گدايی مثال آزادی که در کمی عقب
رفتن حجاب اجباری زنان ما در دوران سيد ممد خاتمی خودی نشان داد،
اين را ھم نشان داد که »ما« ديگر »حاکمان«ی نميخواھيم که اختيار
ھمه چيزمان ،حتا مستراح رفتن و ھمخوابگيمان را در دست داشته
باشند .سنگسارھا و آفتابه به گردن مردم آويختن در خيابانھا و به جرثقيل
آويختمان در سرگذرگاھھا نشان ِ ھمين تن ندادنمان به »فضوليھای
حاکمان اسالمی« در زندگی خصوصی و دست درازيشان به زندگی
شخصيمان بود و ھست.
آن روند اعتراضی که نام »جنبش سبز« گرفته است ،در نھايت
در پی اين است که اختيار جان و مالش را از دست »حاکمان اسالمی«
درآورد و به مديرانی بسپارد که خود را نه »حاکمان و فرمانروايان«
ايشان که اداره کنندگان و رتق و فتق دھندگان امور زندگی اجتماعی
شھروندان ايرانی ميدانند .اين است که حاال »ما« ميخواھيم آنچه را که
»نادانسته« به دست »حاکمانی« عقب مانده و حيوان صفت ]چه اجحافی
است به درندگان[ از سنخ خمينی و يارانش سپرده ايم ،از چنگشان
درآوريم و »مديريت« کشور را به کسانی بسپاريم که متعھد ِ برپايی
»حکومتی« سکوالرند که دغدغه اش حفظ حقوق برابر ھمه ی
شھروندان است و ايجاد زندگی ای شادتر و راحت تر و پرنشاط تر و
سرزنده تر و سازنده تر ،با ھمياری خودمان که ديگر ميدانيم تنھا در
لوای »مديريت« دولتی سکوالر و عرفی است که ما شھروندان ،با ھم
برابريم و ھيچکس از ھيچکس بھتر نيست و ھيچ مردی حق ندارد با
تحقير زنی ،چندين خانواده ی موازی داشته باشد و دين ھيچکس از دين
ديگری بھتر نيست و نژاد ھيچ کس از نژاد ديگری برتر نيست و
»جنسيت« ھيچ مردی بھتر و باارزشتر از »جنسيت« ھيچ زنی نيست.
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»ما« ميخواھيم اختيار مديريت ايرانمان را که »نادانسته« به
دست مشتی بی لياقت سپرده ايم ،از چنگشان ،با چنگ و دندان درآوريم
و خود »مديريت« کشورمان را به دست »دولت« انتخابی خودمان
بسپاريم .ما برای رسيدن به اين »ھدف« ھرکاری خواھيم کرد .به ھمين
دليل است که با تمام »رقاصيھای اپوزيسيون حافظ نظام« مدتھاست که
»اپوزيسيون کمدی حافظ نظام« را پشت سر گذاشته ايم .در واقع ما
اکنون در دو جبھه در جنگيم ،جنگی با نظام حاکم اسالمی و جنگی با
»اپوزيسيون حافظ نظام« که ميکوشد خواستھای ابتدايی ما را تنھا به
ھمان »تقلب« در انتخابات گره بزند .در واقع اين »اپوزيسيون پوشالی«
ميخواھد با »تقلبی« ديگر خواستھای ما را دور زده ،ھمچنان زنجير دين
در حکومت را به بھانه ی »مسلمان بودن ايرانيان« بر گردنمان محکم
نگاه دارد .من حتا معتقدم که دستگير کردن بخش »مغلوب« نظام نيز در
ھمين راستاست.
به ھمين دليل ما امروز ،ھم ميدانيم چه ميخواھيم و ھم خوب
ميدانيم چه نميخواھيم .اپوزيسيون حافظ نظام و مدعيان انواع حکومتھای
راستين و ناب و محمدی و علوی و ...اسالمی بروند اعالميه ھا و
شعارھاشان را بگذارند در کوزه آبش را بخورند!
اما در رابطه با نامه به اتحاديه ی پارلمان اروپا از سوی
جمعی از ھنرمندان ،محسن کردی نوشته ای دارد که برای نمايش
اوضاع اين روزھا بد نيست ،مينويسد» :امضاء کنندگان اين نامه سی
سال پيش ھيچ اعتراضی به دادگاه خلخالی ھنگامی که ھويدا را ميکشت،
نداشتند و تازه خوشحال ھم بودند .اينھا ھيچ اعتراضی به کشتن مقامات
رژيم پيشين ،حتی آنھا که ھيچ دستی در کشتار مردم نداشتند ،نکردند.
اينھا خود در پای چوبه ی دار ھويداھا پايکوبی کردند ،اينھا از جمله
حشمت رئيسی و عباس سماکار ِ تروريست که ميخواست وليعھد وقت را
بدزدد ،اگر دستشان به قدرت ميرسيد ،صدھا بار بدتر از آخوندھا کشتار
ميکردند .اينھا ھمه به آخوندھا معترض بودند که چرا پاسبان زمان شاه
را بدون محاکمه نميکشد و وقت را تلف محاکمه ی اسالمی آنھا ميکند.
)تحمل يک ساعت دادگاه را ھم نداشتند( مردم ايران شانس آوردند که
اينھا کنترل کشور را بدست نگرفتند ،اگرنه جنايتکاری در ايدئولوژيشان
بود .امروز ھم از عقده و کينه شان دارند به مبارزات مردم ايران که
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فعال ابزارھايی مانند موسوی و مخملباف را به دست گرفته اند ،ضربه
ميزنند ١٠٦«...با نظر محسن کردی مخالفم ،ولی خب ،چه ميشود کرد؟
بايد نظرش را بگويد .راستی کدام »رندی« گفته بود که» :من با نظر تو
مخالفم ،اما جانم را ميدھم ،تا تو حرفت را بزنی«؟! ولتر نازنين نبود؟!
جسد سوخته ی ترانه موسوی در بيابانھای قزوين پيدا شده
است .ترانه را ھفتم تير نزديک مسجد قبا دستگير کرده اند .خبر داده اند
که ترانه در اثر پارگی مقعد و رحم به بيمارستان منتقل شده .يکی از
پرستاران بيمارستان به خانواده اش گفته است:
»دختری را با اين مشخصات بيھوش آوردند و بيھوش ھم
بردند .مشخص بود که او را زنده نخواھند گذاشت .برای گم کردن
ردھای تجاوز ،جسدش را سوراندند «.تف به اين جماعتی که ميخواھد
حکومت اسالمی را سر پا نگه دارد!
در ضمن ھمين االن در حالی که يکساعت به برگزاری آن نماز
جمعه ی لعنتی مانده است ،مردم دسته دسته به سوی دانشگاه تھران
حرکت کرده اند .ھمچنين ميگويند ک ه» :اعتراضات شبانه ی مردم
تھران ابعاد و اشکال تازه ای به خود ميگيرد .مردم تھران ھمانند شبھای
گذشته از ساعت ده شب بر بامھای منازل خود قرار گرفتند و بانگ »[
اکبر« و شعار »مرگ بر ديکتاتور« را سر دادند .تعدادی از جوانان در
کوچه ھای مختلف به صورت گروھی حرکت ميکردند و شعار ميدادند.
ھمچنين امشب در بزرگراه نواب اكثر راننده ھا در حركتی خود جوش
از ساعت نه و نيم تا ده و نيم در حاليكه دستھا را به نشانه ی پيروزی از
ماشين بيرون آورده بودند ،شعار »[ اكبر« سر دادند و مردم و
١٠٧
فروشنده ھا نيز با ديدن حركت راننده ھا با آنھا ھمراھی کردند«...
ھادی خرسندی در مورد ھمين نماز جمعه ی کوفتی نوشت:
»خطبه خوانی آقای رفسنجانی در نماز اين جمعه ،خبرش بيش
از اصل واقعه اھميت داشت و خود اون خبر با محتوای خطبه برابری
ميکند؛ در عين حال خيليھا حدسياتی داشتند و گمانه زنی کرده اند راجع
به محتواش .من ھم به سھم خود.
http://mohsenkordi.blogspot.com/2009/07/blog-post_17.html - 106
- 107
http://azadipress.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&It
emid=2
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»اوالً که ايشان تشکر ميکند که دختر ايشون را گرفته بودند که
جانش در خطر نباشه .بعد ھم خواھد گفت بقيه ی سرشناسھا را ھم به
ھمين دليل گرفته اند؛ مثال حجاريان را اگر نميگرفتند ،ممکن بود سعيد
عسکر دوباره به او تير بزند .يا آقای عيسا سحرخيز را اگر بازداشت
نکرده بودند ،ممکن بود آيت [ اژه ای دوباره ايشان را گاز بگيرد .بعد
ھم خواھد گفت که اين آقايان خودشان ھم ممکن بود به ھمديگر صدمه
بزنند .در مجموع ايشان خواھد کوشيد که بياناتش روی چمن دانشگاه ھم
اثر بگذارد و رنگ سبز آن کمرنگ و کمرنگتر شود و به سبز
مغزپسته ای تبديل شود .در مورد شرکت آقايان موسوی و کروبی در
خواندن نماز پشت سر ايشان گفته ميشود که آقای کروبی انشاء[ قرار
است متآسفانه خواب بمانند .آقای موسوی ھم گفته شرکت ميکند ،اما نماز
١٠٨
نميخواند ،لب ميزند…
از حضور ھميشگی خبرنگاران خارجی در محل نماز جمعه
جلوگيری شده و کارت خبرنگاری آنھا توقيف ميشود .به آنھا نيز گفته
شده که حق فيلمبرداری و عکاسی ندارند ١٠٩.اين خبرھا لحظه به لحظه
گزارش شده است ،دليل کاربرد افعال در زمان حال ھمين است.
اتوبوسھا و تاکسيھا را تعطيل کرده اند ،تا مردم به نماز جمعه شان
نرسند .بعد ھم ھمين امروز در حين رفتن به نماز جمعه شادی صدر را
دستگير کردند و به دليل مقاومتش لباسش را پاره کردند .خبرگزاری
فرانسه ھم گزارش داد که مردم زيادی در صحن دانشگاه و خيابانھای
اطراف تجمع کرده اند .سيد رضا تقوی )از باند احمدی نژاد( سخنران
قبل از خطبه ھای نماز جمعه با شعار مردم روبرو شده است .تقوی
اعالم ميكند كه نماز جمعه متعلق به واليت است .او كسانی را كه در
نماز جمعه اخالل ميكنند ،با منافقين عصر پيامبر مقايسه ميكند .ھم اكنون
تقوی دارد سخنرانی ميکند ]ساعت يک بعداز ظھر به وقت تھران ،روز
جمعه  ٢٦تيرماه  [١٣٨٨فعال مردم دارند شعار آزادی زندانی سياسی
ميدھند.
حاال ساعت دو و ربع بعد از ظھر است ،رفسنجانی دارد خطبه
ميخواند و از مردم ميخواھد شعار ندھند ،به خاطر فضايی که پيرامون
دانشگاه ھست ،تا فضا به ھم نريزد ]خودش گفت[ .در ضمن ھمه ی
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تلفنھای ھمراه را نيز قطع کرده اند .ھمين االن در ساعت دو و نيم بعد
از ظھر به وقت تھران ،گروھھای بسيجی برای متفرق کردن مردم پشت
درھای دانشگاه از گاز اشک آور استفاده ميکنند .پليس ھم از باتوم برای
پراکنده کردن جمعيت استفاده ميکند» .زندانی سياسی آزاد بايد گردد« و
»مرگ بر چين ،مرگ بر ديكتاتور« شعارھايی است که شنيده ميشود.
اين ھم جريان دستگيری شادی صدر ھمين امروز:
»به گزارش سايت »ميدان زنان« ١١٠يكی ازھمراھان شادی
صدر گفت» :ما در حال حرکت به سمت نمازجمعه در بلوار كشاورز
بوديم كه شخصی به ما نزديک شد و گفت» :خانم تو با ما ميای ،بقيه
برن!« من و شادی با تعجب نگاھش كرديم كه يک موتورسوار از دور
گفت» :اين نه ،اون يكی!« لباس شخصيھا آمدند طرف شادی و ھلش
دادند طرف يک ماشين پژو ،شادی كه شوكه شده بود ،در ماشين نشست؛
من و دوستم داد زديم» :چرا میبريدش؟« كه شادی به خودش آمد و
شروع به داد و ھوار و كوبيدن به در کرد .دوستم در ماشين را باز كرد
و ما داشتيم شادی را ميكشيديم بيرون ،ولی ماموری كه تو ماشين بود،
شادی را گرفته بود و ميكشيدش تو ماشين .در ھمين حين مانتو از تن
شادی درآمد؛ دوستم دست شادی را كشيد و او در حاليكه بلوز و شلور
تنش بود ،از ماشين در آم د و فرار كرد .مامورھا و من و دوستم ھم
دنبالش ميدويديم .ھمين موقع يک مامور از روبرو حمله كرد و روسری
شادی را كشيد .شادی مقاومت ميكرد ...اين بار دو نفر ديگر سر رسيدند
كه يكی ازآنھا باتوم فنری داشت .شادی را با خشونت تمام گرفتند و زدند
و بردند ...مامور تقريبا شادی را بغل كرد و برد«.
فضای اطراف دانشگاه به شدت ملتھب است و ھمه جا مامورين
با باتوم و چماق و گار اشک آور و بيسيم گله گله حضور دارند .ھمه جا
و تمام راھھای منتھی به نماز جمعه را بسته اند .راستی اينھا سالح
ديگری بجز گرفتن و زدن و کشتن و شکنجه کردن و بردن ھم دارند؟
جالب شد .کوه موش زائيد .مردک ھاشمی رفسنجانی نسخه ی آشتی ملی
پيچيده است .رو که نيست سنگ پای رفسنجان است .حاال موسوی چيھا
و اصالحاتچيھا بدوند .خاک بر سر ھمه ی آنھا که ميخواھند ...بگذريم!
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ھمين االن ساعت سه بعد از ظھر به وقت تھران ،خبر از
تظاھرات گسترده در تھران و شعارھای مرگ بر ديکتاتور ميرسد.
شعارھای ديگر اين که »ايرانی ميميرد ،ذلت نميپذيرد «.البته شوخی
ميکنند؛ ايرانی سالھاست دارد خفت ميکشد؛ نه قرنھاست؛ چھارده قرن
است.
جالب است؛ انگار تو متن واقعه ای .تظاھرات و شعارھا
ھمچنان ادامه دارد و کتک خوردن مردم و اين مردک ديوانه رفسنجانی
که اميد توده ايھا و موسوی چيھا و اصالحاتچيھا و ملی/منقليھا بود ،ھم
زه زد .ببينيم ھمين امروز چه ميشود ،تازه فردا و فرداھا ھم در پيش
است .شعار بعدی» :روسيه حيا کن ،کشورمو رھا کن!« اين شعار در
واقع دھن کجی به توده ايھاست! تظاھرکنندگان پرچم روسيه را ھم آتش
زده اند .جانمی جان ،خاک بر سر اين توده ايھا...
از ھمه جالب تر ھم اين شعار تازه است» :مرگ بر روسيه«!
٢٧تيرماه  ١٨ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و پنجم[
وبالگ نويسی گفته ھای رفسنجانی در نماز جمعه ی ديروز را
»عکس زشتی در تاريخ« دانست» :بيانات امروز ھاشمی رفسنجانی را
من يک ھفته قبل برايتان حدس نويسی کرده بودم ،اما نميدانستم که او
ممکن است از متن من خوشش بيايد و عينا ً از ھمان قالب استفاده کند.
بگذريم که يک سور ھم به ھمه ی مسلمانان جھان زد و دولت چين را
نصيحت کرد .اين دولت چين مخصوصا ً وقتی يک آيت [ ،دولت
خودش را بگذارد و اينطور دوستانه او را نصيحت بکند ،دستھايش را
ميزند زير چانه اش و ھای ھای گريه ميکند .ھيچ بعيد نيست جمعه ی
آينده ھوجينتائو شخصا ً برود سينچيانک و برای ايغورھا نماز جمعه
بخواند .خيليھا فکر ميکنند ھاشمی رفسنجانی خودش را امروز در تاريخ
خراب کرد ،اما تاريخ معتقد است که ھيچ چيز رفسنجانی را خرابتر از
آنی که بود ،نميتواند بکند .احتمال دارد حرف تاريخ راست باشد ،وگرنه
کدام آدم عاقلی در تاريخيترين فرصت به مردمی که منتظرند جسد
عزيزانشان در سردخانه ھا ،در گلزار خاوران ديگری دفن شود،
ميگويد» :ميرويم صدا و سيما ،قانونی حرف ميزنيم و مسئله را حل
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ميکنيم؟« اين آقايی که من ديدم آنقدر »آغا«ست که اگر مردم شعار
نميدادند چه بسا از احمدی نژاد ھم تشکر ميکرد .زمان آن رسيده که ملت
خود ،آقای خودش باشد .تو زردی »آقايان« علنی ،جھانی و تاريخی
١١١
شد«.
جالب اين که ھمه دارند از »به نعل و به ميخ زدن« رفسنجانی
از ذوق ميميرند .چرا که به قول محسن مخملباف» :اگرچه برای جنبش
سبز حضور مردم مھمتر از صحبتھای ھاشمی قلمداد شد ،اما صحبت
ھاشمی به نفع جنبش سبز بود .او به خالف ھميشه که در ميانه ميايستاد،
اما از منافع رھبر حرف ميزد ،اين بار در ميانه ايستاد و برخی از
خواستھای جنبش را مطرح کرد .مثل آزادی زندانيان سياسی ،برداشتن
سانسور از روزنامه ھا ،نقد صدا و سيما و درخواست حضور مخالفين
در صدا و سيما برای ابراز انتقادات ،و بازگرداندن اعتماد مردم .او
ھمينطور با خواندن حديثی به نقل از خمينی ]خمينی آدم شده و امام شده
و از قول او »حديث« روايت ميکنند[ تلويحا به خامنه ای گفت اگر مردم
ترا نميخواھند ،آنھا را به حال خود بگذار!
»او در صحبتھای خود تصوير نااميد کننده ای از وضعيت
نظام ِبی مردم را توصيف کرد .او از رنجش مراجع سخن گفت .او در
حمله به چين که متحد ايران است ،شرايطی فراھم کرد تا مردم و حتی
حزب اللھيھ ا برای اولين بار در تريبون نمازجمعه »مرگ برچين«
بگويند .ھمه ی اينھا نشانه ی قدرت جنبش سبز است که به ھاشمی اجازه
١١٢
نداد مثل قبل رفتار کند« .
حتما اصطالح »شھر ھرت« را زياد شنيده ايد ،اما آيا از
خودتان پرسيده ايد واقعا »شھر ھرت« کجاست؟ در ای ميلی آمده بود:
»شھر ھرت جايی است که رنگھای رنگين کمان مکروھند و
رنگ سياه مستحب/شھر ھرت جايی است که مردم اول ازدواج ميکنند،
بعد ھمديگر را ميشناسند/شھر ھرت جايی است که بھشتش زير پای
مادرانی است که حقی از زندگی و فرزند و ھمسر ندارند/شھر ھرت
جايی است که درختھا علل اصلی ترافيکند و بريده ميشوند ،تا ماشينھا
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راحتتر برانند/شھر ھرت جايی است که کودکان زاده ميشوند تا عقده
ھای پدرھا و مادرھاشان را درمان کنند/شھر ھرت جايی است که
شوھرھا انگشتر الماس برای زنانشان ميخرند ،اما حوصله ی پنج دقيقه
قدم زدن با آنھا را ندارند/شھر ھرت جايی است که با ميلياردھا پول بعد
از ماھھا فقط ميتوان برای مردم مصيبت ديده ،چند چادر برپا
کرد].زلزله ی بم و رودبار[/شھر ھرت جايی است که خنده ،نشانه ی
جلف بودن است/شھر ھرت جايی است که مردم سوار تاکسی ميشوند ،تا
زود برسند سر کارشان ،تا کار کنند و پول تاکسيشان را درآورند/شھر
ھرت جايی است که نصف مردمش زير خط فقرند ،اما سريالھای
تلويزيونی اش را در کاخھا ميسازند/شھر ھرت جايی است که گريه
محترم و خنده محکوم است/شھر ھرت جايی است که وطن ھرگز
مفھومی ندارد و باعث ننگ ،پس ميرويم ترکيه و دوبی و اروپا
و آمريکا و ...را آباد ميکنيم /شھر ھرت جايی است که ھرگز آنچه را
بلديد نبايد به ديگری بياموزيد/شھر ھرت جايی است که وقتی ميروی
مدرسه کيفت را ميگردند ،مبادا آينه داشته باشی/شھر ھرت جايی است
که دوست داشتن و دوست داشته شدن احمقانه ،ابلھانه و  ...است/شھر
ھرت جايی است که توی فرودگاه برادر و پدرت را ميتوانی ببوسی ،اما
ھمسرت را نه/شھر ھرت جايی است که وقتی از دختری ميپرسند
ميخواھی با اين آقا زندگی کنی ،ميگويد» :نميدونم ،ھرچی بابام
بگه/«.شھر ھرت جايی است که وقتی ميخواھی ازدواج
کنی ،پانصد نفر را دعوت ميکنی و شام ميدھی ،تا بروند و از بدی و
زشتی و نفھمی و بيکالسی ات کلی حرف بزنند/شھر ھرت جايی است
كه ھر روز در خيابان شاھد توھين به مادرھا و دخترھا ھستی ،ولی
كاری از دستت برنميايد/شھر ھرت جايی است كه مردمش پولشان را
توی چاه ميريزند و دعا ميکنند که خدا آنھا را از فقر نجات
دھد/شھر ھرت جايی است که به بيسوادھا ميگويند پروفسور/شھر ھرت
جايی است که ساق پا پيدا و موی سر پوشيده است/شھر ھرت جايی است
که در آن دالل و دزد به مھندس و دکتر فخر ميفروشند/شھر ھرت جايی
است که مردگان مقدسند و از زنده ھا محترمتر/شھر ھرت جايی است
كه ...خدايا اين شھر چقدر به نظرم آشناست!!
ديگر اين که گفته اند در اين يک ماھه مصرف مواد مخدر در
ايران  %٢٠کم شده است .و البد خودفروشی ھم کلی کم شده است .اما
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خودمانيم به ھم زدن نورمھای اسالمی و نماز جماعت اين جوانھا کلی
جالب بود .در کنار ھم نماز خواندن ،با کاکل و بدون چادر/چاقچور نماز
خواندن و با آستين باال زده ،اھرام بستن برای زنھا .دختر و پسر سجاده
شان را بغل ھم پھن کردند و تازه زنھا جلوتر از مردھا دوال/راست شدند
که از آن کارھای ش ھوت انگيز در نورم اسالمی است .اين بچه ھا
ھرچند که وسيله ی اعتراضی ديگری ندارند ،با اين ھمه شايد آنقدر
اينطوری نماز جمعه بروند که آخوندھا بساط نماز جمعه ی
عبادی/سياسيشان را جمع کنند ،ولی من بيشتر نظرم اميدھايی است که
اين »سبز«ھا به اين غول بيابانی بسته اند.
باز ھم تظاھرات ،باز ھم اعتراض ،باز ھم گاز اشک آور؛
ھرچند که اين حرکت باز ھم ايران و ايرانيھا را به صدر اخبار جھان
کشاند.
اين »گزارش« ھم جالب است ،ببينيد» :يگان ويژه ی نيروی
انتظامی اکيداً دستور داشت که پيش از خطبه ھا با مردم درگير نشود ،با
اينکه خيلی دلش ميخواست بشود .پليس ضد شورش چند بار ادای حمله
به جمعيت را درآورد ،بعد چون ھيچکس فرار نکرد ،چند بار راستکی
حمله کرد ،بعد باز چون ھيچکس فرار نکرد ،جمع کرد رفت پی کارش.
نيروھای لباس شخصی شامل بيست لشکر پياده نظام که مجموعا ً حدود
دوازده سال سن ]کذا[ داشتند ،چند بار مانور دادند و برگشتند .پيش از
خطبه ھا دست و سوت و تکبير مردم ،گلو پ اره کردن حاج منصور
ارضی ]شعار دھنده ی نماز جمعه ھا[ را خنثی کرد .صدايش تا دو
متری ھم نميرسيد .حاج منصور از ھمه دعوت کرد تا شعار مرگ بر
امريکا بدھند ،اما مردم روسيه را ھم به آن اضافه کردند].البته انگار
اصال مردم شعار مرگ بر امريکا ندادند و فقط مرگ بر چين و بيشتر
مرگ بر روسيه ميگفتند [.در اين ھنگام محسن رضائی با يک ماشين
زانتيا رسيد و ھمينطور بيخود و بيجھت مورد تشويق جمع قرار گرفت.
فکر کنم يک کمی ھم خجالت کشيد ،اگر اصالً بفھمد اين چيزھا را.
»مردم با شعار »ھاشمی ،ھاشمی ،سکوت کنی خائنی« ]کلی
حال ھمه را گرفتند البد[ .بالفاصله بعد از خطبه ی اول در کل خيابان
انقالب برق را قطع کردند ،تا صدای ھاشمی رفسنجانی از طريق بلندگو
به گوش مردم نرسد .موتورھای ضد شورش از سمت غرب اضافه شدند
و به مردم از سر خيابان جمالزاده حمله کردند .مردم کتک خوردند ،اما
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فرار نکردند .سرانجام برای متفرق کردن جمعيت نبش خيابان شانزده
آذر اشک آور زدند .مردم نشستند روی زمين .بلندگوھا که قطع شد،
ماشينھا در ميدان انقالب راديوھا را بلند کردند و شيشه ھا را پائين
کشيدند و صدای رفسنجانی باز ھم شنيده شد.
»خطبه ھا که تمام شد ،حمله ی ضد شورش شروع شد.
آمبوالنس زياد بود و ماشينھای آتش نشانی بيشتر .اين ساندويچی »ھايدا«
شعبه ی ميدان انقالب را بايد مدال داد .دويست تا ساندويچ داشت که پنج
ھزار نفر را برای خوردنشان آنجا جمع کرده بود .ھرچی گفتند مغازه را
ببند ،گفت ھمين يکی را بپيچم ،ميبندم .اين وضع دو ساعت ادامه داشت.
١١٣
نيروھای عادی انتظامی ھم حضرت عباسی کاری به مردم نداشتند«.
اين »گزارش« از نماز جمعه ھم بد نيست:
»عدهای بسيجی از ساعت  ٨صبح آنجا بودند ...محوطه ی
زمين فوتبال با نرده ھای فلزی محصور بود و از ساعت ده به بعد کسی
را به آنجا راه نميدادند و عده ای را که قبال به اين محوطه رفته بودند...
از اين محوطه بيرون کردند .ضمنا افراد جديد از جمله طرفداران
رفسنجانی و موسوی را به آنجا راه نميدادند .ھمين مساله ی بستن
درھای محوطه ی زمين فوتبال و راه ندادن مردم به داخل آن و نيز
بيرون کردن بقيه ...از اول تا آخر بھانه ای شد برای جروبحث بين
حزب الھيھا و طرفداران جنبش سبز ...قبل از آمدن رفسنجانی ،بعد از
نماز ظھر حدود ساعت يک و نيم تقوی صحبت کرد ،ولی کسی گوش
نکرد .قبل از آمدن رفسنجانی جمعيت عظيمی ھم در خيابان انقالب و ھم
خيابان آناتول فرانس ]خيابان شرقی دانشگاه[ و ھم خيابان  ١۶آذر جمع
شدند و شعار دادند ...آنچه چشمگير بود و شعارھای جديد »مرگ بر
١١٤
روسيه« و »مرگ بر چين« مخصوصا مرگ بر روسيه بود«.
به گفته ی راديو فرانسه ،روزنامه ی فيگارو و لوموند ھرکدام
مقاله ای را به ايران اختصاص داده اند.
دلفين مينوئی در فيگارو مقاله ای دارد که حوادث اين ھفته در
ايران را مورد تفسير قرار ميدھد .او به کشف يک سردخانه اشاره ميکند
که در آن صدھا جسد ِ شناسائی نشده ،کشف شده اند ،درحاليکه خانواده
ھای زيادی از اين زندان به آن زندان دنبال فرزندان مفقود شده ی خود
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ميگردند .او ھمچنين به برخی شاھدان عين ی استناد ميکند که پس از
آزادی از زندان اوين متذکر شده اند که در بخشی از قسمتھای آن ازدحام
جمعيت چنان است که راھروھای زندان را به استقرار زندانيان
اختصاص داده اند.
روزنامه ی فرانسوی لوموند نيز اعتراضھای جاری ايران را
به آتش زير خاکستر تشبيه کرده و نوشته است» :در ايران نظم پليسی،
آتش عصيان را خاموش نميکند .برغم فشار و سرکوب پليس و نيروھای
انتظامی ،تظاھرات روزھای اخير نشان داد که مردم معترض توانسته اند
١١٥
بر ترس خود غلبه کنند«.
ای ميلی ھم آمده با عنوان »نماز ميت جمھوری اسالمی« که
در آن نوشته اند» :نماز جمعه ای که در آن زن و مرد مختلط نماز
بخوانند ،دختران با آرايش و حجاب نيم بند قنوت کنند ،به جای تکبير
کف بزند و سوت بکشند ،مرگ بر ديکتاتور بگويند ،آرزوی مرگ پسر
ديکتاتور را فرياد بکشند ،تا رھبری را نبيند» ،زندانی سياسی آزاد بايد
گردد« بگويند ،بر ضد چين و روسيه شعار بدھند ...که ديگر نماز جمعه
نيست ...نمازجمعه ی  ٢٦تير ماه را بسياری بدون وضو و حتی برخی
با کفش خواندند .اين نوع نماز خواندن برای شما آشنا نيست؟ تنھا يک
نماز در احکام اسالمی وجود دارد که ميتوان بدون وضو و بدون
درآوردن کفش خواند ،آن ھم نماز »ميت« است .ميتوان به جرات گفت
که نماز جمعه ی  ٢٦تيرماه نمازی بود که بر سر جنازه ی جمھوری
اسالمی خوانده شد «...ای بابا من حتی اين سواد الکی فقھی/شرعی را
ھم ندارم که بتوانم از اين افاده ھا بيايم!
 ٢٨تيرماه  ١٩ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و ششم[
اين ھم متن تغيير يافته ی سرود يار دبستانی است ،برای اين
روزھا» :يار خيابانی من /با من و ھم رأی منی/در زير باتوم و
چماق/ياور و ھمراه منی/گم شده رای من و تو/تو انتخابات سياه/دشمن
خاشاک و خسند/بسيج و ناجا و سپاه/زنجير و چاقو ميکنه/صورتو زخمی
و کبود/چشم داره عادت ميکنه/به گاز اشک آور و دود/رأی من و تو
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نتونست/زنجيرھا رو پاره کنه/مشت گره کرده ی ما/ميھنو آزاد ميکنه/يار
خيابانی من/با من و ھم رأی منی/در زير باتوم و چماق«...
اين را ھم بنويسم که اين روزھا پس از آن نماز جمعه ی
پريروز ،بخش جناح حاکم حکومت با جناح محکوم حکومت اسالمی
بدجوری در افتاده است و اين بار »سيبل« حکومتيشان رفسنجانی است
که چگونه پس از آن ھمه ھمدستيھا و با ھم خوردنھا و باھم چاپيدنھا،
حاال کمی به سمت »جنبش سبز« تمايل نشان داده است ،حتی برای
اعتماد سازی دوباره و حفظ ھمين »نظام مقدس« کوفتی!
»امروز از تھران تا چالوس و چالوس تا تھران غوغا بود .من
که اولش گيج ِ گيج بودم ،صحنه ھايی را ديدم که ھيچوقت يادم نميرود.
مردم در حالی که سوار ماشينھاشان بودند ،با انگشتشان عالمت »وی
انگليسی« را به ھم نشان ميدادند ،دستبند سبز بسته بودند و دستشان را
از ماشين بيرون برده ،بطريھای دلستر سبز رنگ را به نشانه ی »وی
انگليسی« درست کرده بودند ،با چراغ روشن حرکت ميکردند ،بوق
ميزدند ،کنار خيابان ميرقصيدند ،برگ سبز درختان را در حال حرکت
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 برای خودشان سربند درست کرده بودند ،در فرصتھايی ھم
که در کنار جاده استراحت ميکردند ،ھمه اش در حال نشان دادن »وی
انگليسی« به ماشينھای عبوری بودند.
»اگر به اتوبوسھای بنزی که پنجره ھاشان قابل باز شدن بود،
نگاه ميکرديد ،مردمی را ميديديد که دستھاشان را به نشانه ی پيروزی از
پنجره به بيرون از اتوبوس دراز کرده اند .کارگرھايی را ميديديد که
دست از کار ميکشيدند و به ماشينھا با عالمت »وی انگليسی« پاسخ
١١٦
ميدادند و  ...از ھمه مھمتر ھمه ميخنديدند«.
حکومت اسالمی سالھاست که با کثافتکاريھايش اين مردم را از
ھم دور نگه داشته است ،مردم با ھم قھرند ،سالھا بود که با ھم قھر
بودند؛ ولی ھمين مردم حاال ،ھمين روزھا با ھم آشتی کرده اند ،با ھم
آشتی ميکنند؛ مردمی که در »قھر آنقالبی« حکومت اسالمی و
طرفدارانش ،سی سال ھمديگر را گم کرده بودند ،حاال ھمديگر را باز
http://roozb3h.blogspot.com/2009/07/27.html - 116

٩٨

مييابند ،باز ھمديگر را پيدا ميکنند ،با ھم آشتی ميکنند و يک خط بزرگ
ضربدری ميکشند روی »قھر انقالبی« اين جماعت آدمکش و ضد بشر
و ضد انسان و ضد زن و ضد دگرانديشان و ضد مدرنيته و ضد زندگی
و ضد عشق و دوست داشتن .راستی ممکن است تا يک سال ديگر،
ديگر اثری از اين ماموتھا نباشد؟
قتلھا و دستگيريھا ادامه دارد و کشاکش بين نيروھای »خودی«
ھمينطور .چند تا از اين فسيلھايی که ھمه شان دستشان تا آرنج به خون
آغشته اس ت ،در لندن سمينار گذاشته اند .سروش و مھاجرانی و فرخ
نگھدار و با خوشحالی از بازسازی فضای اوايل انقالب  ،٥٧آن افتضاح
تاريخی مسخره حرف ميزنند .من اينجا در پی اين يکماه و اندی جنبش و
جوشش از يکسو و سرکوب و نگرانی از سوی ديگر بايد چند نکته را
در رابطه با دستگاه مختصات فعلی ايران و به پيوستش جھان توضيح
بدھم که دست کم خودم بدانم چه مينويسم و از چه مينويسم؛ بيشتر برای
ھمين کتاب.
ما از يکسو جوانان و زنانی را داريم که ھيچگونه چشم اندازی
برای زندگی مدرن و متمدنانه در اين نظام حکومتی/فرھنگی نميديده اند
و نميبينند ،به اين دليل وسوسه ی »چنج« شعارھای از کوزه ی نظارت
استصوابی درآمده ی موسوی و موسوی چيھای توده ای/ملی/مذھبی به
وسوسه شان انداخت که شايد بشود در اين ميانه ،راھی برای تغيير يافت
و چيزھايی را کمی عوض کرد و کمی به دنيای مدرن نزديک شد و از
عقب ماندگی و مھر تروريست خوردن نجات يافت .اين در درون کشور
است و خواست بيش از نود درصد ھمه ی آنانی که سبزپوشان آمده اند
که بنای اين نظام حکومتی/فرھنگی ضد مدرنيته ،عقب افتاده و جا مانده
از دوران جنگ سرد را به پستوھا برانند و خود در اتاقھای پذيرايی
آفتابگيرشان به شادی و ساماندھی و سازندگی بپردازند ،بدون آن که حق
حيات ايشان را به پرسش بگيرند ،چرا که دنيای مدرن و انسان مدرن
اساسا با نفی و سرکوب و حکم اعدام ميانه ای ندارد ،حتی اگر
جنايتکاری دخترش را سی سال در زيرزمين خانه اش به زنجير بکشد و
ھفت بچه ی حرامزاده از پدر و دختر در دامنش بگذارد يا گذاشته باشد.
از سوی ديگر حکومتی را داريم که پشتوانه ای جھانی دارد؛
پشتيبانی تمام آنانی که حق و حقوق انسان و فرديت و انديويدوآليسم،
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برای انسان را به رسميت نميشناسند؛ ھمه ی نيروھای مذھبی،
کمونيستی ،فاشيستی و ملقمه ھايی از دوتا و گاه سه تای اينھا.
ھمه ی اين جريانھا چه در پوزيسيون ،چه اپوزيسيون و چه در
پستوھای تشکيالتيشان نشان داده اند که برای فنومن انسان و حق و
حقوقش ارزشی قائل نيستند و انسان را تنھا ابزار و پل و پله ای برای
رساندن رھبرانشان به قدرت ميبينند و ميخواھند .نمونه ھای حکومتی
اين جريانھای ضد »انسان« دولتھای گوناگون شوروی مرحوم ،چين
کمونيست ،آلمان ھيتلری و تمامی حکومتھايی ھستند که زير پرچمی
شبيه به »الاله اال [« به حکومت دست يافته اند .ھمراھی بيسابقه و
عجيب و غريب نيروھای »اپوزيسيون« پادشاه فقيد ايران از نمايش
»چنج« موسوی ،ھمين دستاويز را دارد و ديگر ھيچ.
اينان که بيشتر در جريانھای »ضد خامنه ای« خارج کشوری
سازماندھی شده اند ،تمام عيار و با پوست و استخوان ميکوشند حکومت
را در ھمان چارچوب نظام حکومتی فعلی نگاه دارند ،چرا که حکومت
اسالمی را يکی از آخرين سنگرھاشان ارزيابی ميکنند ،برای مبارزه ی
بی امانشان با مدرنيسم و با فنومن فرديت و وجدان انسان مدرن.
بنابراين يک دستگاه مختصات داريم ،با خود رژيم در اوج
قدرت ملی/تسليحاتی ،با پدافند و پشتيبانی قوی از تمام نيروھای ضد زن،
ضد مدرنيته ،ضد حقوق شھروندی و سياھی لشکری داريم که نه پول و
امکانات حکومت را دارد و نه پشتوانه ی سياسی و تئوريک پشتيبانان
حکومت را ،فقط خودش را دارد و دستھای خالی اش را و فريادش را و
خواستش را که آزادی است و آزادی و حق زندگی مدرن و متمدن،
ھمين؛ حاال در اين برھه کدام خواھند برد ،با تاريخ است.
از ھمه آورده ام ،اما از االھه بقراط نه ،و حاال اين اوست که
نوشته است و چه شيوا» :امروز ايران درگير يک نبرد فراگير ،تاريخی
و عميق است .بخشی از اين نبرد در تفاوت نسلھای گوناگون بازتاب
مييابد .در اين ميان حکايت نسل تکرار ناشدنی ما شنيدنی است .تا جوان
بوديم ،پيرانه سران برای ما تصميم گرفتند .نگاه کنيد به سن متوسط
دست اندرکاران سياست در سال  .۵٧حال که خود پير ميشويم ،سرھای
جوان بدون آنکه حرص و نگرانی ما را برای استفاده از تجارب داشته
باشند ،واقعيت سياسی را به دخيلھای سبز فرو ميکاھند .نميبينند که
ايران ِ مارگزيده يکبار با طناب سبز اسالم به قعر چاه جمکران فرو شده
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است و تعريفھا و تعبيرھای دوپھلو را ھمواره ميتوان به آن پھلويی
گرداند که کسی را امروز ميل ديدنش نيست .نسل ما اما اگر قرار باشد
در اين سی سال چيزی آموخته باشد ،ھمانا تن به موج نسپردن و اسير
تبليغات نشدن است ،طيف رنگھا را ديدن است ،سخنان دست اندرکاران
سياست را گزينش نکردن است ،نيمه ی پر و خالی ،ھر دو را ديدن
است ،از شخصيتھا و مردم ،به ويژه از زنان و جوانان و جانھای
آرزومند و پرشور ،چون وسيله ای در راه رسيدن به ھدف ،استفاده
نکردن است ،ديدن تنوع جامعه ی سياسی ايران است ،و سرانجام
فراموش نکردن اين نکته که سرنوشت ايران در دست مردم است؛
مردمی که پس از سالھا سکوت در ھفته ھای اخير با ھيبتی مشخص به
جھان تحليل و تفسير و سياست را در
ميدان آمده اند و افکار عمومی و
ِ
حيرت فرو برده اند .بيجھت نيست که امروز ھرکسی و ھر جريانی در
فکر بھره برداری از اين مردم و از اين حيرت است .گاه حتی »من
خودم«ھايی خودنمايی ميکنند که انسان را بی اختيار به ياد تازه ترين
سخن قصار احمدی نژاد مياندازند» :من خودم نماد تغيير ھستم!«
»ھمه اما به يکسو روانيم .از احمدی نژاد و موسوی و ديگر
زمامداران سياسی و نظامی رژيم و رھبرشان تا ما تبعيديان و
معترضان و تظاھر کنندگان داخل ايران و ھم آنھايی که وابسته و
دلبسته ی اين نظام ھستند ،ھمگی به يک سو روانيم .کيفيت اين
ھمسويی اما برای يکی تعيين تکليف بين مرگ و زندگی و از دست
دادن امتيازات و موقعيتھاست و برای ديگری نوزايی و بازيافت
جايگاھی که حکومت از آنھا دريغ داشته است.
»امروز جمھوری اسالمی به مثابه يک گسست تلخ و خونبار
در تاريخ معاصر ايران ،دشوارترين و بحرانی ترين دوران عمر خود
را از سرميگذراند .ھيچ چيز ،مطلقا ھيچ چيز قادر به نجاتش نيست .از
ھمين رو مسئله ی جمھوری اسالمی در حال حاضر نه نجات ،بلکه
چگونگی پايان يافتن آن است .چگونه با کمترين ھزينه ،ھم برای خود
و ھم برای مردم ،رھسپار گذشته و تاريخ شود؟!
»براين اساس و به تجربه ،من فکر ميکنم يکی از معيارھای
درستی فکر و عمل انسان ميتواند اين باشد که آيا ده يا بيست سال
ديگر ،آيا پنجاه سال ديگر و در يک فاصله ی تاريخی دور ميتوان از
فکر و عمل خود در امروز دفاع کرد يا نه؟ البته به شرطی که اين
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استدالل سخيف را که فالن فکر و عمل در بھمان شرايط درست بود،
کنار بگذاريم .به اين مثال توجه کنيد .ھيتلر آن زمانی که با رأی مردم
و در يک انتخابات دمکراتيک  -که اصال با »انتخابات« جمھوری
اسالمی قابل قياس نيست  -به قدرت رسيد ،ھنوز »ھيتلر« نبود؛ يک
فرد محبوب بود .حتی تا سالھای بعد و در آن دورانی که اليه ھای
مختلف مردم را به نام يھودی ،کمونيست ،ھمجنسگرا ،کولی و غيره از
خانه و زندگيشان آواره ميکرد و به کشتارگاه ميفرستاد ،ھم جامعه ی
آلمان و ھم جھانيان فقط نگاه ميکردند و ھيچ نميگفتند.
»ھيتلر تا آن زمانی نيز که دامنه ی جناياتش در اردوگاھھای
کار و کوره ھای آدمسوزی در برابر چشم ھمگان قرار نگرفت ،ھنوز
»ھيتلر« نبود .امروز پس از گذشت اين ھمه سال ھنوز ھم ،جھان،
جامعه ی آلمان و زمامداران کشورھا را در آن دوران از اينکه با
خاموشی و سکوت خود ،امکان بروز جنگ جھانی دوم و يکی از
دھشتناکترين فاجعه ھای انسانی را فراھم آوردند ،سرزنش ميکند.
برای توجيه آن سکوت و حتی ھمکاری و مثال شرکت در مسابقات
المپيک  ١٩٣۶که اعتباری ديگر به رژيم ھيتلر بخشيد ،بايد به منابع
آن دوران مراجعه کرد ،ولی آيا واقعا در آن شرايط نميشد سياست
ديگری در پيش گرفت؟ چرا ميشد .قدرت سياسی و تبليغاتی اما در
دست کسانی بود که آن سياستی را پيش بردند که جنگ جھانی و تاريخ
معاصر اروپا را ساخت .سياستی که بعدھا »اشتباه« ارزيابی شد .ليکن
ھنگامی که دامنه ی جنايت ،مرزھای تخيل را زير پا مينھد ،ديگر
نميتوان از »اشتباه« در نگاه و تحليل و سياست سخن گفت .نامش چيز
ديگری است.
»يک مثال ديگر :ترک ايران توسط شاه در  ٢۶ديماه ١٣۵٧
ھنوز محل تعبير و تفسيرھای بسيار در تاريخ ايران و پيروزی روند
انقالب اسالمی دارد .گذشته از اين ،اما اين پرسش فکر را به خود
مشغول ميسازد که ھنگامی که مقامات بلندپايه ی جمھوری اسالمی در
خاطرات و گفتار خود تکرار ميکنند» :ما اشتباه شاه را تکرار
نميکنيم!« منظورشان چيست؟ آيا شاه اشتباه کرد که »صدای انقالب«
مردم را شنيد؟ اشتباه کرد که بر اساس اسناد و مدارکی که وجود دارد،
دستور کشتار مردم را نداد؟ آيا گشودن فضای سياسی کشور اشتباه
بود؟ واقعيت اين است که در نخستين نگاه اگر از زاويه ی منافع و
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بقای نظام سلطنت بنگريم ،چه بسا اين ھمه اشتباه ميبود .ليکن فقط در
نخستين نگاه! حقيقت اما اين است که صحنه ی تحوالت اجتماعی نه
سناريوی از پيش نوشته شده است که به کارگردانی و »فرمان« اين و
آن ،ھنرپيشگانش که ھمانا مردم و نيروھا و شخصيتھای سياسی
ھستند ،ھر يک به بازی نقش خود مشغول شوند و نه تاريخ آنچنان
دست و دل باز است که ھربار و ھمواره ،به قول ماکياول ،فقط
»بخت« و »فرصت« در اختيار بازيگرانش بنھد .ظرفيت تاريخ برای
ارائه ی »بخت« و »فرصت« محدود است و ھنگامی که اين ھمه
تميز داده نشد و از دست رفت ،آنگاه نوبت شوربختی و خطر فرا
ميرسد.
»اپوزيسيون سال  ۵٧ميتواند ھزار سال ديگر اشتباھات
خودش را مرور کند ،ولی در اين واقعيت که »بخت« از شاه روی
گردانده بود و خودش نيز »فرصت« را دير تميز داد ،تغييری نميدھد.
برخی اين استدالل را مطرح ميکنند که اگر شاه ميماند و ميکشت ،با
احتساب جنگ و اعدامھا قطعا مردم به اندازه ی اين سی سال کشته
نميشدند و مملکت نيز به اين فالکت نميافتاد .ولی اوال چه کسی ميتواند
با اين قطعيت درباره ی چيزی که ھرگز اتفاق نيفتاده ،حکم بدھد؟! ثانيا
چه کسی ميتوانست آنچه را پيش بينی کند که پس از شاه پيش آمد؛ جز
خود شاه که پس از انقالب اسالمی درباره ی »وحشت بزرگ« در
کتابش ھشدار داد و عده ای انگشت شمار چون دکتر شاپور بختيار و
مھشيد اميرشاھی و دکتر مصطفی رحيمی که گامھای سھمگين
ديکتاتوری دينی را ميشنيدند!
»شاه اما ھر اشتباھی کرده باشد ،در رفتنش اشتباه نکرد .چه
غلط ،چه درست ،مردم او را ديگر نخواستند .و او رفت .مردم را
گذاشت تا خودشان درباره ی سرنوشتشان تصميم بگيرند.
»تاريخ» ،بخت« و شاه »فرصت« را در اختيار مردم
گذاشتند .کسانی که از »فريب« و »مصادره ی انقالب« و غيره حرف
ميزنند ،نقش مردم و ھمچنين خودشان ،در آنچه بر سر ايران رفت را
ماھرانه حذف ميکنند .شاه اما اگر ميکشت تا بماند ،يک روز ديگر
مجبور ميشد برود و چه بسا در شرايطی به مراتب بدتر .ليکن شاه
»صدای انقالب« را شنيد ،بدون آنکه مردم و به اصطالح رھبرانش
توانسته باشند »صدای اصالح« او را بشنوند .او اين فرصت را ب ه
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مردم داد ،تا خود انتخاب کنند .مردم انقالب اسالمی را بر اصالحات
سياسی شاه ترجيح دادند .روشنفکران نيز آيت [ روح [ خمينی و
انقالبش را به محمد رضا شاه و اصالحاتش ترجيح دادند .حال بسياری
از آن »روشنفکران« که آن روز ذھنشان کور بود ،تا قتل عام خود را
احساس کنند ،امروز ميخواھند انقالب خمينی را اصالح کنند.
»اشتباه ،درست در ھمينجاست که روی ميدھد .چه آن زمان و
چه اين زمان ،آنکه اشتباه کرده و ميکند ،مخالفانی ھستند که انقالبشان
را عليه حکومتی که ظرفيت و امکان اصالح داشت ،ميپرستند ،ليکن
بر اصالح حکومتی که نه ظرفيت و نه امکان اصالح دارد ،پای
ميفشارند .شاه اشتباه نکرد .چه آن زمان ،چه بيست سال بعد و چه صد
سال ديگر ،تاريخ وی را به خاطر رفتنش سرزنش نميکند ،برعکس،
اگر ميماند و کشتار ميکرد ،سزاوار سرزنش ميبود.
»اشتباه را کسانی کردند که پس از وی آمدند ،و ھمه ی آن
کسانی که زير نام »راه سوم«» ،الگوی اسالمی«» ،حکومت
اسالمی«» ،ولی فقيه«» ،خط امام«» ،راه رشد غيرسرمايه داری« و
»مبارزه با امپرياليسم آمريکا« از آنھا پشتيبانی کردند .اين پشتيبانی
چه در زمان خود و چه ھزار سال ديگر قابل دفاع نيست .امروز خليفه
ی »ايران اسالمی« در موقعيتی مشابه شاه در آن دوران قرار گرفته
است .اين خليفه حتی اگر مردم او را نخواھند ،نميرود ،زيرا فکر
ميکند خدا او را ميخواھد؛ از ھمين رو خود را برحق ميشمارد ،تا
بماند .صدای مردم را نميشنود ،زيرا فکر ميکند شيطان و بيگانه در
آنھا حلول کرده اند .ولی فقيه به مثابه خليفه ی اسالمی »فضای باز
سياسی« نميشناسد .ميگيرد و ميبندد و ميکشد تا بماند .حکومت دينی،
دين و دنيا ،زمين و آسمان ،و مردم و خدا را با خود ھمساز و ھمراه
ميشمارد .اگر مردم را از دست دھد ،خدا را دارد و به پشتوانه ی وی
مردم را تارومار ميکند .اما ھيچ شاھی ،حتی اگر مدعی باشد سلطنت
موھبتی االھی است ،نميتواند جز به مردم اتکا داشته باشد .شايد
خواندن و دقت چندباره در »شھريار« نيکولو ماکياول و »له وياتان«
توماس ھابس برای کسانی که جھت خارج کردن دين اسالم از زير
ضربه ی حکومت ولی فقيه ،لفظ »سلطان« را برای وی به کار
ميبرند ،مفيد باشد] .منظور اکبر گنجی است[
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»ولی فقيه به دليل اينکه با دو دست قدرت آسمانی و زمينی را
در وجود خود يکی ميسازد ،بيشتر به »خليفه« شبيه است تا ھر چيز
ديگری .در چنين کشاکشی است که ھمه ی ما به يک سو روانيم .ولی
فقيه ھمان راھی را ميرود که سی سال پيش ،شاه رفت ،مردم رفتند و
جھان رفت .و ما ھمه رفته و ميرويم :راه آينده؛ مسئله اما تنھا بر سر
چگونگی پيمودن اين راه است ،به ويژه در شرايطی که يک چيز مسلم
است :حکومتھا ميروند ،مردم اما ميمانند .مردم حتی اگر اشتباه ھم
کنند ،از آنجا که خود تاوانش را ميپردازند ،و از آنجا که تاريخ ھمواره
با دستانی پر از »بخت« و »فرصت« به آنھا روی ميآورد ،ميتوانند
اشتباه خود را جبران کنند .مسير تاريخ چيزی جز آزمون و خطای
مردم نبوده است .ما اما چه؟ ما که ميگوييم ،مينويسيم و از جيبھای
تفکرمان مثل نقل و نبات ،رھنمود و راه و عمل است که فوران کرده
و بيرون ميريزد .آيا ده سال بعد ،پنجاه سال بعد ،صد سال بعد،
ھنگامی که کسی تاريخ را ورق ميزند ،ميتوانيم از حرف و عمل
١١٧
امروزمان ھمچنان دفاع کنيم؟!«
٢٩تيرماه  ٢٠ /١٣٨٨زوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و ھفتم[
»گاردين اعالم کرد که  ٣۶افسر ارتش ايران که قصد داشتند
با لباس نظامی در نماز جمعه به امامت ھاشمی رفسنجانی شرکت کنند،
دستگير شدند .آنھا قصد داشتند برای نشان دادن ھمدردی ارتشيان با
تظاھرات مردمی به نماز جمعه بيايند ،اما صبح روز جمعه در خانه
١١٨
ھاشان دستگير شده ،به مکان نامعلومی منتقل شدند«.
ديگر اين که جوان بيست و سه ساله ای در مطلبی با عنوان
»دروغی بنام مذھب ،دروغی بنام واليت فقيه« نوشت» :از زمانی که
خود را شناختم ،دروغی در گوشم خواندند که انعکاس آن  ٢٣سال در
ذھنم دوام داشت ...پدرم که مذھبی بود ،عادت داشت بگويد» :اگر ديدی
آخوندی دارد به چاھی ميافتد ،بگو دستم را بگير که در چاه نيافتی .نگو
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دستت را بمن بده تا در چاه نيافتی ،چون آخوند جماعت دست بده ندارد،
درک!
دستش را بتو نخواھد داد و در چاه سرنگون خواھد شد «.به َ َ
»وقتی پدرم از دنيا رفت ،بر بالينش نبودم ،اما شنيدم که گفته
بود» :چرا با مردم چنين ميکنند!« البته اين موضوع مربوط به حدود ده
سال پيش است و خوشحالم که او امروز زنده نيست ،تا آنچه را بر مردم
ميرود ،ببيند .چون اگر زنده بود ،يا دق ميکرد و يا ايمان  ٨٥ساله اش
را ھم از دست ميداد.
»چرا مذھب يک دروغ است؟ سالھاست که طالبان برای
پيشبرد اسالم ،آدم ميکشد .سی سال است اينھا بنام اسالم ،زندگی را بر
يک ملت ھفتاد ميليونی تنگ کرده اند .خامنه ای بنام اسالم ناب محمدی،
سگان خود را که زير دست فيروزآبادی ددمنش پرورش يافته اند ،برای
کشتار مردم به خيابانھا ميفرستد که شنيع ترين اعمال را بنام اسالم ناب
محمدی مرتکب شوند .اميران کشورھای سنی حاشيه ی خليج فارس
برای پيشبرد کيش وھابی ،زنان خود را به پستوھا فرستاده اند و بنوعی
ديگر خود را نايبان خدا ميدانند.
»در دارفور که خطرناکترين منطقه در روی کره خاکی است،
اسالم گرايان در جنگ عليه آفريقای سياه ،با پشتيبانی دالرھای نفتی
عربستان سعودی ،ميليونھا انسان را آواره کرده اند و ھر روز جان
صدھا انسان را ميگيرند و کثيفترين اعمال را بنام مذھب مرتکب ميشوند
که شرم آن باين زوديھا از پيشانی انسانيت پاک نخواھد شد...
»شنيده ام که گفته اند» :اين اسالم حقيقی نيست «.پس اسالم
حقيقيتان کدام است؟ کجا بايد اس الم ناب محمدی را جستجو کرد؟ در
کجای جھان اسالم؟ يا نشانم دھيد کجا ميشود اسالم ناب را يافت ،تا من
به کيش شما درآيم و يا به کيش من در آييد و به اذان گفتن در گوش
نوزادان و کاشتن تخم دروغ خاتمه دھيد ،تا دست خدا و نايبانش از
جامعه ی ما کوتاه شود .ھمان گونه که اسالم با زور شمشير بر ايران
چيره شد ،اکنون نيز با کالشنيکف و تانک و ترور ميخواھند اسالم را در
آفريقا تقويت کنند.
»آن کسانی که با شنيدن نقد در مورد خدا و مذھب ،رگ
گردنشان متورم ميشود ،بگويند روز  ٣٠خرداد و روزھای پس از آن
خدا کجا بود و چرا چشم خود را بر رفتار ددمنشانه ی سگان حکومت
آخوندی ،شکنجه ھا ،کشتارھا و حتی تجاوزھای جنسيشان بست؟ باين
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نگاه نکنيد که چند روحانی اص الح طلب پس از برخوردھای حيوانی
سگان سپاه و بسيجی ،آن عمليات را محکوم کردند .باين نگاه نکنيد که
اکنون روحانيون اصولگرا با انتخاب »احمقی تبار« مخالفت ميکنند .اين
واکنشھا آن چيزھايی نيستند که ملت ايران بدنبال بدست آوردنش است.
ھاشمی رفسنجانی برای نجات موقعيت خود با مردم ھمراه شده ،وگرنه
مردم فراموش نکرده اند که در ھشت سال رياست جمھوری او چه
اختناقی حاکم بود و چه سوء استفاده ھايی او و خانواده اش از قدرت
کردند؟!« ١١٩طفلک اين جوانک!
محسن کردی در وبالگش با چاپ عکسی از خاتمی که
دخترھای ناز و مامانی »اصالح طلبان« را در آغوش گرفته ،نوشته
است» :اينھا فرزندان زندانيان سياسی اصالح طلب ھستند .از ظاھر اين
فرزندان ميتوان به نوع تفکر اجتماعی والدينشان پی برد ...حتی با
وجودی که ميدانستند رئيس جمھوری سابق نظام واليت فقيه که ھشت
سال اين مقام را داشته ،به ديدارشان ميرود ،بازھم تغييری در ظاھر
کودکانشان نداده اند و اين جای اميدواری است .زمانی دورتر رضا شاه
لباس غربی را بجای لباسھای وطنی که مثل دھاتيھا بود ،باب کرد و
کودکانی که به مدرسه ميرفتند ،شورت پاچه بلند ميپوشيدند .تحت قدرت
رضا شاھی کسی را جرات چپ نگاه کردن به اين کودکان نبود.
معترضين خيلی که زور ميزدند ،تازه بايد غصه ی زن و دختر خودشان
را ميخوردند که بدون روبنده بايد در انظار ظاھر ميشدند و به بقالی و
نانوايی ميرفتند .اما پس از سقوط رضا شاه ،به فتوای آخوندھا مبارزه با
بی حجابی آغاز شد .ھمکاران »شھيد« نواب صفوی و ساير باندھای
اسالمی در کوچه و خيابان به کودکانی که با شورت به مدرسه ميرفتند،
انگشت ميرساندند .ھمچنين انگشت ميرساندند به خانمھا و دخترھای بی
حجاب...
»دختری که آن عقب ايستاده ،احتماال بايد به سن تکليف که نه
سال شرعی و برابر با ھشت سال و نه ماه خورشيدی است ،رسيده باشد.
حتی اگر به اين سن ھم نرسيده باشد »احتياط واجب« آن است که خود
را بپوشاند .آيا اگر بيست سال پيش بود ،نيز صحنه ھمين بود!؟ ھمين
زندانيان سياسی که خاتمی به ديدار خانواده شان آمده ،اگر بيست سال
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پيش بود ،در حضور مرد ھمسايه حتی دختر دو ساله شان را نيز زير
حجاب اسالمی خفه ميکردند .و ھمين خاتمی اصال حاضر نبود در چنين
صحنه ای حاضر شود و عکس بگيرد .اين عکس ،عمق پوسيدگی و
عقب نشينی تفکر واليت فقيه را در مقابل تفکر سکوالر نشان ميدھد .آيا
١٢٠
ديدن اين عکس شعف ندارد«...
در خود دستگاه حکومتی ھم واويالست .ھمه شان افتاده اند به
جان ھم و ھرکدام تقصير را مياندازد گردن آن يکی و به ھم توھين
ميکنند و ھمديگر را لو ميدھند و ھمديگر را رسوا ميکنند و با ھم معامله
ميکنند و با ھم دع وا ميکنند و با ھم ميخورند و از دھان ھم ميکشند
بيرون و به ھم نامه مينويسند و پرونده ی ھمديگر را رو ميکنند و پته ی
ھم را ميريزند روی آب و ...خالصه محشر کبرايی است...
البته خنده دار ھم ھست .نوشته بودم که اگر موضوع کشتن و
شکنجه ی بچه ھای مردم نبود ،ميشد به ريششان خنديد و غرق شدنشان
را ديد و باھاشون بای بای کرد...
ديگر اين که خاتمی و روحانيون مبارز افاضه کرده اند که حاال
که اينطوری است ،پس يک رفراندوم بگذاريم! کمی دير نشده آقايان؟!
رابرت رد فورد ھنرپيشه ی امريکايی ھم از اعتصاب غذای
سه روزه در برابر ساختمان س ازمان ملل در نيويورک حمايت کرده
است .قبال ھم گوگوش و ابی و فرامرز اصالنی و چند نفر ديگر حمايت
کرده بودند .گويا نوآم چامسکی ھم حمايت کرده است.
به نوشته ی »گازيتا .رو« خبرگزاری »ريا نووستی« روسيه
] ٢٩تيرماه[» :اپوزيسيون ايران دشمن اصلی خارجی خود را پيدا کرده
است .اين دشمن ،روسيه است که پس از پيروزی مجدد محمود احمدی
نژاد ،از وی حمايت کرد .طی تظاھرات روز جمعه به شعار معمول
»مرگ بر ديکتاتور« شعار »مرگ بر روسيه« ھم اضافه شد.
معترضين پرچم روسيه را ھم آتش زدند .عکس و فيلمھای اين اقدامات
در سايتھا و وبالگھا ھست .در ايران يقين دارند که روسيه مستقيما در
سرکوب اعتراضات اپوزيسيون دست دارد .يک تبعه ی روس که در
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تھران زندگی ميکند  -و نخواست نامش فاش شود  -به »گازيتا .رو«
گفت که ايرانيان يقين دارند که مشاورين ما به پليس )ايران( مشورت
ميدھند ،برای سرکوب تظاھرات آموزش ميدھند و عالوه بر اين کار
سرويسھای ويژه را سروسامان ميدھند.
»الکسی ماالشنکو ،کارشناس مرکز کارنگی مسکو نيز ميگويد
که روسيه اشتباه کرد بالفاصله از احمدی نژاد حمايت کرد .اگر خط
مشی مسکو مالحظه کارانه باشد ،شعارھای ضد روسی تکرار نخواھند
١٢١
شد«.
کار دارد بيغ ]يا بيق[ پيدا ميکند .در داستان »جمھوری مملکت
جاھلستان« چند سال پيش ،پيش بينی کردم که دست آخر آخوندھا ميروند
در خراسان و آنجا ميشود »مملکت آستان قدس رضوی« و بقيه ی
کشور ھم خرد و تجزيه ميشود .اينطور که بوش ميآيد ،ھمين برنامه در
پيش است .ای ميلی داشتم با ھمين پيش بينی؛ نوشته بود خراسان ميشود
کشور ديگری و تحت استعمار روسھا و ...از اين حرفھا.
امروز ھم آخوند خامنه ای حين ھشدار به ھمه ی سردمداران
حکومت ،در سخنانی به مناسبت بعثت ،به کسانی که آنھا را »نخبگان و
بزرگان جامعه« خواند ،ھشدار داد که:
١٢٢
»بايد مراقب گفتار و مواضع و حتی نگفتنھای خود باشند!«
موسوی ھم امروز در ديداری که با خانواده ھای زندانيان
١٢٣
حوادث اخير داشته ،گفته که ملت ايران دوباره متولد شده است.
البته اين بابا تازه بعد از سی سال يادش آمده که دوران شاه
آزادی نبود و مردم آن زمان برای آزادی شلوغ کردند و حاال ھم آزادی
ميخواھند .واقعا رو که نيست ،سنگ پای قزوين است .اينھا حيا ندارند؟
از خودشان و عملکردشان خجالت نميکشند؟ به گمانم ھمه شان خوب
ميدانند که تنھا آلترناتيوشان »شاھزاده« است و ميخواھند با اين چرنديات
او را بسوزانند ،واال محال است که ندانند در اين سی سال نکبتی چه بر
سر اين مردم فلک زده آورده اند؛ يک قلم خود اين بابا!
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١٠٩

اين حکومت اين چنين ميخواھد بماند؟ ببينيد:
»اين بسيجی که اخيرا بدليل نرمش با دستگير شدگان حوادث
اخير ]آزاد کردن يک پسر  ١٣ساله و يک دختر  ١٥ساله[ بازداشت شده
بود ،در مصاحبه با »جی پست« گفت که در گذشته قبل از اعدام دختران
باکره ،با آنھا ازدواج ميکرده است .او گفت» :از اين اقدام خودم ،اگرچه
قانونی و شرعی بود ،متاسفم ،چون دختران از شب زفاف خود بيشتر از
اعدام فرداشان ميترسيدند ،برای ھمين به آنھا قرص خواب ميداديم ،تا
مقاومت نکنند .دخترھا صبح که بيدار ميشدند ،مشتاقانه به سوی مرگ
١٢٤
ميرفتند«.
خبرھای بسياری ھم از تجاوزھای جنسی وحشيانه به دختران و
پسران رسيده است .در شيراز دو نفر که از زندان آزاد شده اند ،به دليل
ھمين تجاوزھای وحشيانه که به پارگی مقعد و روده و رحمھاشان
انجاميده ،خودکشی کرده اند .خاک عالم بر سر اين فالنھای انقالبی
سربازان امام زمان .با فالنھاشان ميخواھند حکومتشان را حفظ کنند؟!
راستی چرا اسم اين نظام را نميگذارند» :حکومت فالن ساالری«؛ يا
ھمان اسم اصلی اش؟!
 ٣٠تيرماه  ٢١ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و ھشتم[
»حاال که خاتمی نظريه ی رفراندوم را مطرح کرده ،بياييد از
يک رفراندوم واقعی حمايت کنيم؛ رفراندومی که نظر مردم را در مورد
»جمھوری اسالمی ،آری يا نه« بپرسد؛ جمھوری اسالمی تن به چنين
چيزی نخواھد داد ،ولی حداقل ميتوانيم بگوييم که چنين چيزی ميخواھيم!
١٢٥
از اين به بعد در شعارھامان »رفراندوم ،رفراندوم« بگوييم!«
» ...روزی که شنيديم در نماز جمعه عليه دو کشور سابقا
کمونيستی شعار داده شد ،تعجب کرديم ...آن روز مردم که تعدادشان ھم
کم نبود ،برای نخستين بار به صورتی گسترده ،از تحريم کاالھای چينی
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گفتند؛ بحثی که پيش ازاين بارھا توسط تشکلھای اقتصادی و فعاالن
بخش خصوصی مطرح شده بود .به نظر ميرسد مردم برای نخستين بار
کنار تشکلھای اقتصادی و توليدی قرار گرفته اند ،تا کاالھای بی کيفيت
کشوری که دولتش سرکوبگری ميکند را تحريم کنند .اين درحالی است
که سايه ی کاالھا و سياست و الگوی چينی بدجوری بر زندگی ما سايه
افکنده است].به ليست کاالھای وارداتی دقت کنيد![
»باتوم و شوک الکتريکی  Made In Chinaاست .البته
مشخص نيست که در ايران مدل توسعه ی متعادل ،نامتعادل ،صنايع
جايگزين ،صنايع مادر يا ...کدام مدل مورد استفاده است ،اما کشورھای
جھان سوم در ھرحال که رو به توسعه باشند ،تالش ميکنند تا بخشی از
نيازھای ساده ی خود را که به تکنولوژيھای انحصاری نياز ندارد،
خودشان توليد کنند...
»باتومھا عموما يا پالستيکی يا فوالدی ھستند .برخی از آنھا
ساختار کمی پيچيده ای دارند برای مصارف خاص .در ايران گاھی از
باتومھای چوبی ھم استفاده ميشود .با اين شرايط جای سوال است که آيا
ايران که در زمينه ی تکنولوژی به دستاوردھايی جھانی رسيده ]کذا[ آيا
واقعا نياز دارد از چين وسايل ضد شورش و دفاع شخصی وارد کند؟!
»وسايل چينی مثل شوکرھا ،اسپری ھای اشک آور  ...قبول،
اما باتوم و دستبند ديگر وسيله ھای پيچيده ای نيستند .با اين حال شايد
برايتان جالب باشد که بدانيد انواع وسايل ضد شورش ،دفاع شخصی و
باتومھای چينی در بازار داخل وجود دارند .با اين توضيح که طی چند
سال اخير شرکتھای خصوصی معدودی به صورت تخصصی اجازه پيدا
١٢٦
کرده اند تا وسايل نظامی و دفاعی را به کشور وارد کنند«...
چه جالب ،خودکفايی ،واردات و بازار داخلی کاالھای سرکوب
و کشتار و ضد شورش!
جالب اين که در اين سند معتبر از روزنامه ی اعتماد ملی حتی
پرچم شاخدار حکومت اسالمی ھم » «made in chinaاست ،و البته
تمام وسايل سرکوب ،از نوع چينی و روسی آن؛ آقايان و خانمھای
کمونيست روسوفيل ،کالھشان را بگذارند باالتر ،باالتر ،باز ھم باالتر!
ِ
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در مقاله ی ]ديروز[) ٢٠ژوئيه( نيويورک تايمز نوشته ی
مايکل اسلکمن آمده است» :ھمزمان با فروپاشی نھادھای نخبگان و
روحانيون در ايران ،قويترين نھاد اقتصادی ،اجتماعی و سياسی کشور
]سپاه پاسداران[ به عنوان اصليترين نيروی پشتيبان سرکوبی حرکتھای
ادامه دار مخالفان نمايان شده است ...حرکت خشن و تند سپاه در
سرکوبی معترضان و تالش برای خاموش کردن آنھا باعث شده که
بسياری از کارشناسان سياسی ،وقايع مربوط به بعد از انتخابات ٢٢
خرداد  ١٣٨٨را »کودتا« قلمداد کنند.
]اسم دوم اين کتاب ھم يادداشتھای کودتاست[
»در اين مقاله از قول رسول نفيسی نويسنده و محقق آمده که
اين حکومت ديگر يک حکومت دينی نيست ،بلکه يک حکومت نظامی با
رونمای نظام روحانيت شيعه است .سپاه اکنون ملقمه ای از قدرت
نظامی ،کنترل کننده ی سامانه ی موشکی ،کنترل کننده ی برنامه ھای
ھسته ای و يک امپراتوری چند ميليارد دالری تجاری است که بر ھر
بخش اقتصاد ايران پنجه انداخته است ...سپاه ،صاحب درمانگاھھای
جراحی ليزری چشم ،کارخانه ی توليد خودرو ،شرکتھای پيمانکاری
راه و پل سازی ،شرکتھای توسعه ی ميادين نفت و گاز و کنترل کننده ی
١٢٧
قاچاق اجناس بازار سياه است«...
ديگر اين که» :سايت خبر آنالين در تھران نوشت که اين
روزھا بازار شايعه ی لغو قرارداد ھمکاريھای »رنو« با خودرو سازان
بزرگ داخلی قوت گرفته است .بعد از صنايع سنگين )صنايع نفت و
گاز( سھم صنعت خودرو حدود ٤/٥درصد از توليد ناخالص ملی است و
]اين صنعت ،نقش[ اشتغال زايی مستقيم و غيرمستقيم دارد و صنعتی
١٢٨
است که تأثير مسقيم روی توسعه ی ملی دارد«.
جالب اين که ديروز »ماری اتو« طراح مد ايتاليايی ،مانکنھای
کلکسيون پائيزه اش را با عالمت سبز به نمايش گذاشت و خود نيز مچ
بند سبزی بست و تی شرتی که روی سينه اش با رنگ سبز نوشته بود:
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»ندا زنده است« او در رابطه با اين نکته سنجی اش گفت:
»اين نمايش مد کمترين کاری بود که ما ميتوانستيم برای کسانی چون ندا
١٢٩
که حاضرند برای آزادی از جان خود مايه بگذارند ،انجام دھيم«.
 ٣١تيرماه  ٢٢ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز سی و نھم[
»وزارت خارجه ی روسيه ادعا ميکند که افکار عمومی در
ايران ديد مثبتی به روابط ايران و روسيه دارد و شعار دھندگان ضد
روسی تعداد انگشت شماری در اين کشور ھستند .سفير جمھوری
اسالمی در مسکو گفت که روسيه ديدگاه معقولی نسبت به انتخابات بحث
انگيز رياس ت جمھوری ايران دارد و در عين حال وزارت خارجه ی
روسيه نيز در واکنش به شعار »مرگ بر روسيه« که در روزھای اخير
در خيابانھای تھران طنين انداز شده ،ادعا ميکند که شعار دھنده گان
انگشت شمار بوده اند .ديميتری مدودف ،رئيس جمھوری روسيه ،اولين
مقام خارجی بود که پس از اعالم نتايج انتخابات انتصابی رژيم ايران ،به
محمود احمدی نژاد تبريک گفت .الزم به ذکر است که احمدی نژاد سه
روز پس از انتصابات رياست جمھوری ،برای شرکت در اجالس سران
رھبران سازمان ھمکاری شانگھای به روسيه سفر کرد .ماجرای رفتار
الکساندر گريبايدوف ،وزير مختار روسيه در دربار فتحعلی شاه که به
عھد نامه ی ترکمنچای منجر شد و چپاول نسخ خطی کتابخانه ی شيخ
صفی الدين اردبيلی در اردبيل که اينک در موزه ی سنت پيترزبورگ
نگھداری ميشود ،از جمله خاطرات تلخ تاريخی ايرانيان از سياستھای
١٣٠
]مزورانه ی[ روسيه در ايران است«.
ديروز نيز طبق روال اين چھل روز گذشته در ميدان ھفت تير
]که نميدانم اسم قالبی کدام ميدان تھران است[ درگيری و دستگيری ادامه
داشت .گويا يک نفر ھم در اين روز کشته شده است .موج ايجاد
خاموشی مصنوعی در ساعاتی که راديو/تلويزيون برنامه ھای ويژه دارد
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و ميخواھد احمدی نژاد يا خامنه ای را نشان دھد ،خيلی بامزه است.
آگھيھای تلويزيونی ھم کلی افت کرده اند؛ چون مردم؛ ھم صدا و سيما را
تحريم کرده اند و ھم ھمزمان با پخش برنامه ھای دولتيھا ،با روشن
کردن دستگاھھای برقی پرمصرفشان ،باعث خاموشی برق ميشوند.
ديگر اين که زھرا رھنورد ،ھمسر موسوی از دستگيری
يکماھه ی برادر  ۶٢ساله اش خبر داده است .البد اين يک ماه داشته
چانه زنی ميکرده و پارتی بازی که نشده ،و حاال بعد از يک ماه قضيه
را لو داده است» .بی .بی .سی «.ھم خبر داد که» :در ھفته ھای اخير
که برخورد پليس ضد شورش و افراد موسوم به لباس شخصيھا به
معترضان به نتيجه ی انتخابات رياست جمھوری ايران جريان داشت،
شايعه ای بر سر زبانھا و در سايتھای اينترنتی راه افتاد که افرادی عرب
زبان که احتماال يا از حزب [ لبنانند يا از فلسطينيان عضو جنبش
١٣١
حماس ،در برخورد با معترضان شرکت دارند«.
راديو فرانسه ھم گفت که سناتورھای جمھوريخواه ،جان کايل و
جان مک کين ،ھمينطور سناتور مستقل و بسيار پرنفوذ جوزف ليبرمن،
و سناتور دموکرات ايوان بای در طرح تازه ی خود از باراک اوباما
خواسته اند که اگر پيشنھاد مذاکره ی وی با ايران رد شد و يا در
صورتی که ايران غنی سازی اورانيوم را ادامه داد ،بعد از يک مھلت
١٣٢
 ٦٠روزه ،روند تحريمھای جديد را آغاز کند.
يک شيطان باليی ١٣٣ريز نمرات آخوند خامنه ای را اينطوری
از تو کارنامه اش بيرون کشيده است؛ ببينيد:
تاريخ :بخاطر درس نگرفتن از تاريخ ،صفر
جغرافيا :بخاطر واگزاری دريای مازندران به روسيه در ازای حمايت
اين کشور ،صفر
رياضيات :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
فيزيک :بخاطر بدسليقگی فيزيکی و الگو قرار دادن احمدی نژاد ،صفر
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انشاء :بخاطر نوشتن انشاھای تکراری و بکارگيری مکرر کلمه ی
دشمن ،صفر
ورزش :بدليل استفاده از مواد دوپينگی و انرژی زا ،صفر
اخالق :بدليل حمل مواد افيونی و استفاده مکرر از آنھا و عدم رعايت
نظافت و بو دادن چفيه اش ،صفر
جمع نمرات :صفر
و البد معدل بيست ساله ھم صفر «...آفرين به اين بچه ھا!
پاوال اسليتر مجسمه ساز امريکايی ھم مجسمه ای از ندا آقا
سلطان ساخته که قرار است آن را در راھپيمايی روز  ٢۵ژوئيه در شھر
١٣٤
سانفرانسيسکو به نمايش بگذارد.
البته خيليھا به اين مجسمه ساز اعتراض کرده اند که چرا
عکس لچک به سر ندا آقا سلطان را ساخته است؛ او که اين ھمه
عکسھای قشنگ و مدرن دارد؟!
دختر جوانی از درونمرز برايم نوشت» :فکر ميکنم مسعود به
شما گفت که من در تظاھرات آسيب ديدم .راستش به مسعود نگفتم ،ولی
بر اثر ضربات باتومی که به شکمم خورد ،ديگر نميتوانم باردار شوم.
من آرزو داشتم مادر بشوم ،ولی برای ھميشه توسط چند تا کثافت
حرامزاده ،از مادر شدن محروم شدم«...
در صفحات پيشين نوشته ام که اين دوران ،دوران گذار است و
موسوی سوزی و دوران عبور از خط موسوی و ھاشمی و توده ايھا و
ملی/منقليھا برای حفظ حکومت اسالمی؛ شاھد از غيب رسيد ،ببينيد:
»شيرين عبادی در مصاحبه ی خود با دويچه وله ی آلمان از
آشتی حکومت اسالمی با مردم حرف ميزند و نگران ِ بی اعتمادی مردم
به حکومت است ]در واقع نگران سرنگونی حکومت است[ و ميخواھد
پل آشتی بسازد که مردم را از دره ی عميق شکافشان با حکومت عبور
دھد .اين پل نيز چيزی جز ھمان منشور آبکی ھاشمی رفسنجانی که
١٣٥
ھمان موقع مردم دست رد به سينه اش زدند ،نيست«.
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باز خوب است که اين وسط چند تا آدم چيز فھم ،وسط اين
بازار مکاره ی ھيستری ھاشمی/موسوی/عبادی/گنجی و ديگر ِ نان به
نرخ روزخورھای حافظان حکومت اسالمی پيدا ميشوند!
ديروز ای ميلی داشتم – طبق روال ھميشه – از دختری از
تھران با عنوان »بازجويی موقوف« که کلی از اين بازجوييھای اينترنتی
شکار بود .در پاسخش نوشتم» :آفرين عزيزم ،من ھم ھمينطور؛ ولی من
از شارالتانھا و نان به نرخ روزخورھا پشتيبانی نميکنم .ھرکس آزادی و
دموکراسی و مردمساالری را در ايران تضمين کند و نخواھد ھمين
حکومت اسالمی را رنگ و روغن بزند و برای به قدرت رسيدن خودش
و جنايتکاران ھنوز محاکمه نشده ،پستان به تنور بچسباند ،از او ھم
پشتيبانی ميکنم .اصال من از جوانان و زنانی حمايت ميکنم که جانشان
از اين ھمه فساد و تباھی به لب رسيده و در اين سی سال حکومت نکبتی
اسالمی ديده اند که »ايدئولوژی« پرستان ضد مدرنيته ،ديگر پاسخ آنھا
نيستند«.
خوب نوشتم ،نه؟!! خاک بر سرشان!
بر سنگفرش پارک ملت ،اول آزاد شھر در شھر مشھد ]استان
خراسان[ نوشته اند» :دزد کثيف ،رای مرا پس بده!«] ١٣٦بدون شرح[
راستی ميدانستيد که »فرمانروای روسيه برای نادر شاه افشار
پيام فرستاد» :در صورتی که پادشاه ايران بخواھد] ،فرمانروای روسيه[
ميتواند برای فتح ھند کمکھای بسياری به ايران بکند ،منوط بر اين که
]نادر شاه[ به او کمک کند تا روسيه ،خاور اروپا را متصرف شود .اين
درحالی بود که فرمانروای روسيه ميدانست ارتش ايران نيرومندترين
ارتش آن روز جھان است ،اما از آنجايی که برايش فتح اروپای خاوری
يک آرزو بود ،اين پيشنھاد را برای فرمانروای ايران فرستاد.
»نادر در پاسخ ،نامه ای نوشت که پس از سالم چنين بود» :ما
برای کشورگشايی به ھند نخواھيم رفت .آنچه ما ميخواھيم محاکمه ی
 ٨٠٠خونخواری است که بيست سال به ايران ستم کرده اند ،برای اين
کار نيازی به کمک شما نيست .در ضمن ما ايرانيان نياز به خانه و
کاشانه ی مردم ديگر کشورھا نداريم «.پاسخ نادرشاه افشار گويای اين
حقيقت است که او برای آرمانھای بزرگش چشم کمک از جايی جز مردم
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ايران را نداشت و بگفته ی ارد بزرگ متفکر برجسته ی کشورمان،
مردان پيشآھنگ راه را با داشته ھای ميھنی خويش باز ميکنند و نه با
١٣٧
کمک اجنبی .خوی تجاوزگری روسھا در طول تاريخ ھمواره «...
دمت گرم ای عزيزی که شعار »مرگ بر روسيه« را در دھان
مردم گذاشتی و کک به تنبان وطنفروشان و متجاوزين انداختی!
در مطلبی با عنوان »مامور سابق ک .گ .ب/.اسم تشکيالتی
سيدعلی خامنه ای فاش شد« نوشته اند که» :برخی منابع اخيرا اعالم
کرده اند که خامنه ای در اوايل انقالب برای سازمان اطالعات و امنيت
وقت اتحاد شوروی )ک.گ.ب( کار ميکرده است .يکی از خوانندگان با
ارسال عکسی از خامنه ای که کاله روسی ويژه ای به سر دارد ،نوشت
که احتماال اسم تشکيالتی خامنه ای در آن زمان »آخوند مارشال
١٣٨
والديمير علی الخوف« بوده است.
به لقب اين بابا کمی بيشتر توجه کنيد لطفا!
اين نوشته ،از آن نوشته ھای ناب در مورد »وابستگی اساسی
حکومت اسالمی« به روسيه است ،ببينيد» :به گزارش ايرنا از مسکو...
اين تفاھم نامه ی ھمکاری دارای  ١٤ماده است که ب ر اساس آن دو
طرف ھمکاريھای خود را در زمينه ی مبادله ی اخبار و تجربيات و نيز
ارائه ی تسھيالت فنی برای دفاتر يکديگر در تھران و مسکو گسترش
ميدھند .مديران عامل دو خبرگزاری در جريان امضای اين تفاھم نامه
که با حضور س يد محمود رضا سجادی سفير جمھوری اسالمی در
روسيه و نيز جمعی از مديران و معاونين ايتارتاس صورت گرفت،
ابراز اميدواری کردند که با امضای اين تفاھم نامه ،ھمکاريھای دو
کشور بيش از پيش گسترش يافته و زمينه را برای افزايش ھمکاريھای
سياسی ،اقتصادی ،فرھنگی و اجتماعی ميان ايران و روسيه فراھم آورد.
»براساس اين تفاھم نامه ی ھمکاری ،ايتارتاس موافقت ميکند
که سرويس خبری ملی خود به زبانھای انگليسی و روسی را در اختيار
دفتر ايرنا در مسکو و دفتر مرکزی در تھران قرار دھد و ايرنا نيز
موافقت ميکند که سرويس خبری ملی خود به زبانھای انگليسی و روسی
را در اختيار دفتر ايتارتاس در تھران و دفتر مرکزی مسکو قرار دھد...
فرھنگ بومی و ملی که پايه ی تمدن ما محسوب ميشود ،ھمواره دشمنان
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زيادی داشته است و آنھا اگر بتوانند ما را از سرمايه ھای تمدنيمان دور
کنند ،راه خود را برای پيشرفت و تسلط در ساير حوزه ھا باز ميبينند.
]ھاھاھاھا[...
»محمد جعفر بھداد با بيان اين که ايران و روسيه به عنوان دو
متحد استراتژيک در منطقه و جھان شناخته ميشوند ،تصريح کرد که بايد
مراقب بود بعضی قدرتھای زورگو در دنيا اين روابط خوب را مخدوش
نکنند! بھداد با اشاره به توصيه ھای رئيس جمھوری اسالمی ايران در
اين زمينه گفت» :دکتر ]کذا[ احمدی نژاد ھمواره تاکيد دارند مراقب
باشيد برخی شيطنتھای سياسی و رسانه ای به روابط دو کشور لطمه
وارد نکند .لذا ما ھمواره در مقابل اين تحرکات ھشيار و مراقبيم ،تا
بدخواھان ايران و روسيه »اختالفات تاريخی دو کشور« را احياء نکنند.
]اين »اختالفات تاريخی دو کشور« خيلی جالبند[.
»مديرعامل ايرنا سپس به نقش رسانه ھا در مناسبات دو کشور
اشاره و تصريح کرد» :بين سياست ،فرھنگ ،اقتصاد و رسانه ،ھيچ
فاصله ای نيست و تشکيل شبکه ھای سياسی/رسانه ای برای حفاظت از
فرھنگ بومی ضروری است «.معاون وزير امور خارجه ی روسيه در
امور آسيا و اقيانوسيه نيز در اين ديدار تصريح کرد» :رسانه ھای غربی
١٣٩
ميخواھند بين ايران و روسيه شکاف و فاصله ايجاد کنند«...
ديگر اين که »به گزارش خبرگزاری کار ايران )ايلنا( آقای
موسوی روز چھارشنبه  ٣١تير ) ٢٢ژوئيه( در ديدار با گروھی از
مديران رسانه ھا ،استادان دانشگاه و روزنامه نگاران گفت که قانون
اساسی ايران اين پتانسيل را دارد که مردم از ھر گروه و طيفی بتوانند
١٤٠
دور آن حلقه بزنند و مطالبات خود را پيگيری کنند«.
اين ھم حاجی موسوی که در رابطه با »ظرفيتھای قانون
اساسی« حرف زده و خواسته که ھمه دور اين عروه الوثقی ]![ جمع
شوند؛ طفلک منظورش اين است که »قانون اساسی جمھوری اسالمی«
تا حاال »بی ظرفيت« بوده و تازگيھا »ظرفيت« پيدا کرده؛ البد آن ھم
با چماق و کھريزک!
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يکم امردادماه  ٢٣ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھلم[
خبر ديگر اين که» :بعد از واکنش و اعالم ھمبستگی بسياری
از روشنفکران و ھنرمندان بينالمللی با جنبش سبز معترضان ايران،
»پيتر گابريل« خواننده و آھنگساز ھم عليه اتفاقات بعد از انتخابات در
ايران موضع گرفت و شجاعت مردم ايران را ستايش کرد .گابريل در
ابتدای پيام کوتاھی که از طريق »آرش سبحانی« ليدر گروه »کيوسک«
ارسال کرد ،نوشت» :من از شجاعتی که معترضين در ايران نشان
دادند ،شديدا تحت تاثير قرار گرفتم «...او ھمچنين با اشاره به سابقه ی
تاريخی ايران ،سرانجام ِ اين اعتراضات و جنبش عدالتخواه ايرانيان را
دستيابی به يک جامعه ی باز دانست ١٤١«.جالب شد.
من در جای جای اين کتاب ،برای داشتن امکان مقايسه،
کارھای جالبی را که به نظرم در ارتباط با شرايط اين روزھا ھستند ،در
اين جا ميآورم ،تا تصوير جامعتری از شرايط اين روزھا داده باشم ،مثل
اين تصوير» :خانه ی مشروطه يا موزه ی مشروطه ی تبريز يادگاری
گرانقدر از انقالب مشروطه است .خانه و موزه ی مشروطه در محله ی
راسته کوچه است .خانه ی مشروطه واقع در محله ی قديمی راسته
کوچه از ابنيه ی تاريخی دوره ی قاجار است که تاريخ بنای آن به سال
 ١٢٤٥شمسی برميگردد .بانی اين خانه ،مرحوم حاج مھدی کوزه کنانی
از بازرگانان خوشنام تبريزی بود که به پاس خدمات و مجاھداتش در
انقالب مشروطيت با لقب »ابوالمله« از او ياد شده است .مرحوم کوزه
کنانی حامی بزرگ نھضت آزاديخواھی مردم آذربايجان در آن روزھای
سخت و سرنوشت ساز بود که حتی خانه ی شخصی خود را نيز به
عنوان پايگاھی مطمئن در اختيار مجاھدين مشروطه قرار داد.
»پنجره ھای زيبای ارسی ،نمايی تماشايی و محتشم به بنا
بخشيده است .نظر به جايگاه شھر تبريز در پيروزی انقالب مشروطيت
و نقشی که خانه ی کوزه کنانی يا خانه ی مشروطه در اين نھضت
بزرگ ايفا کرده است ،سازمان ميراث فرھنگی کشور موزه ی مشروطه
را در سطح ملی در ھمين خانه داير کرده است .بنابراين از سال
]١٣۵٧ھنوز دوران شاه است ھا[ با تبديل بخشھايی از بنا به موزه ی
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اسناد ،تصاوير و يادگارھايی باارزش از دوران مشروطه و رھبران در
آن نگھداری ميشود.
»از مھمترين اسناد و اموالی که در موزه ی مشروطه وجود
دارد ،ميتوان به تپانچه ی کمری ستارخان ،قلمدان و عينک و دستخط
شھيد ثقة االسالم ،دفترچه ی ھزينه ھای نھضت مشروطه به قلم حاج
مھدی کوزه کنانی ،مھر انجمنھای انقالبی آذربايجان ،فرش و
تابلوفرشھای مشروطه ،روزنامه ھای دوران انقالب مشروطه و  ...ياد
کرد .در اين موزه تنديسھايی از شخصيتھا و مجاھدين صدر مشروطيت
ھمچون ستارخان ،باقرخان ،ميرزا مھدی کوزه کنانی ،حسنخان باغبان،
علی مسيو ،شھيد ثقة االسالم ،جھانگيرخان صوراسرافيل ،ميرزا ابراھيم
آقا صبا ،ميرزا اسماعيل نوبری و  ...به نمايش گذاشته شده است و
تصاويری بسيار تاريخی و قيمتی از دوران انقالب مشروطه زينت بخش
ديوارھای اين خانه ی تاريخی است ١٤٢«.چه جالب؟
کاش بتوان روزی اسناد چگونگی سرنگونی حکومت حاکمان
اسالمی را به صورت موزه ای در محل قبر خمينی جمع آوری کرد و
به تماشا گذاشت؛ به عنوان» :بنای يادبود جھل تاريخی روشنفکران ما
در روشنترين عصر بيداری بشريت«!
ديگر اين که »در يک مصاحبه ی بسيار جنجالی که به تازگی
در عراق صورت گرفته ،حسين خمينی اصل نظام و رھبری را به
چالش گرفته و خواھان برگزاری ھمه پرسی برای تاييد يا عدم تاييد
جمھوری اسالمی شده است .وی ھمچنين از دستگيريھا و اعدامھای
١٤٣
رژيم سرکوبگر جمھوری اسالمی به شدت انتقاد کرده است«.
راستی ميدانيد که محمد رضا شاه فقيد به تيمسار خسروداد گفته
بود که دوست ندارد تخت پادشاھی اش را بر روی دريای خون شناور
١٤٤
ببيند!؟
من اساسا معتقدم که مدعيان سياسی اين روزھا را بايد با اين کد
شناخت؛ اين که کداميک در پی نگھداری اسکلت حکومت اسالمی ھستند
و کداميک برای آزادی و مدرنيته تالش ميکنند؟! اين خطای بزرگی است
که اين ھمه شور و خروش آزاديخواھی را به چارچوب »جمھوری
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اسالمی« سنجاق کنيم و خواھان »حفظ نظام مقدس اسالمی« و »قانون
اساسی« مادون قرون وسطايی آن باشيم!
»گری کاسپاروف استاد برجسته ی شطرنج دنيا که در حال
حاضر با تشکيل حزب ائتالف برای آزادی در روسيه به مخالفت با
والديمير پوتين و سياستھای ضد مردمی او در روسيه و خارج از اين
کشور پرداخته ،طی مقاله ای در وال استريت ژورنال به تمجيد از مردم
و طرفداران دموکراسی در ايران پرداخت .او در اين مقاله ميگويد» :با
وجود اينکه مدت کوتاھی از انقالب سبز مردم ايران ميگذرد ،اما اين
حرکت آثار متعددی بر ايران و دنيا گذاشته است «.او ميافزايد حاکمان
مذھبی ظالم ايران ،اصول وحشيگری و بيرحمی در برخورد با مردم
ايران را از اربابان روسی و چينی خود آموخته اند و بسيار جالب است
که محمود احمدی نژاد در آغ از اعتراضات در ايران ،به سرعت به
روسيه ميرود .او اضافه ميکند که والديمير پوتين به شدت از وضعيت
اقتصادی روسيه نگران است و تنھا راه نجات آن را افرايش چشمگير
قيمت نفت ميداند .از اينرو روسيه ميکوشد که با ايجاد يک تنش ھمه
جانبه در خاورميانه از طريق ايران ،به ھدف خود که افزايش قيمت نفت
است ،دست يابد .در واقع ايران درصورت برقراری ارتباط مناسب با
غرب و سرمايه گزاری شرکتھای چند مليتی قادر به توليد بيش از ٤
ميليون بشکه نفت بيش از توليد کنونی خود خواھد بود که ھمين امر نيز
در کاھش قيمت نفت موثر خواھد بود.
»از اين رو در صورتيکه احمدی نژاد در قدرت باقی بماند،
شرکتھای خارجی ھيچ تمايلی به سرمايه گزاری در ايران نخواھند داشت
و از طرف ديگر امکان ايجاد تنش در خاورميانه بين ايران و اسراييل
افزايش مييابد که در نتيجه تامين کننده ی خواستھای دولت روسيه خواھد
بود.
»کاسپاروف ميافزايد» :با توجه به خشونت و وحشيگری
نيروھای طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد ،طی اين اعتراضات و کشتار
مردم به دست آنھا ،دولت جمھوری اسالمی بطور کامل مشروعيت خود
را از دست داده و بسيار محتمل است که احمدی نژاد به دنبال ايجاد يک
جنگ با اسراييل از طرف حزب [ و حماس باشد ،تا نسبت به سرکوب
شديدتر معترضان اقدام کند و مردم را در برابر يک دشمن خارجی متحد
کند «.او در انتھا با اشاره به مردم ايران ميگويد که ميليونھا ايرانی با به
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خطر انداختن جان خود اين روزھا جھت کسب آزادی و پيوستن به
جامعه ی جھانی تالش ميکنند .از اين رو وظيفه ی جھانيان اين است که
از اين مردم شجاع دفاع کرده ،به وضوح به آنھا بگويند که با آغوش باز
١٤٥
به آنھا خوشامد ميگويند«.
ديگر اين که اعتصاب غذای معترضين به »تقلب در انتخابات«
در نيويورک با حضور بسياری از شخصيتھای ھنری معروف از ديروز
شروع شد .شعار جالبی که من خود در عکسی از اين مراسم ديدم،
تابلويی بود که »رای من کو« را پاک کرده ،روی تابلو نوشته بودند:
»دوست من کو؟!«
جالب بود .من البته به دليل اعتصاب غذای اکبر گنجی در اين
مراسم و حضور کلی خانم خوشگل »اونم از اون خوشگل خوشگالش«
به شدت نگران پائين تنه ی گنجی ھستم .اميدوارم اين بابا مصرف
»کافور«ش را برای اين چند روز باال برده باشد!!
»گزارشگران بدون مرز ويدئويی از علی زارع عکاس جوانی
که در تھران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته ،در اختيار
رسانه ھا قرار داده است .اين گزارشگر جوان به مدت بيش از چھل
ساعت از سوی بسيجيان و نيروی انتظامی در محل نامعلومی مورد
شکنجه قرار گرفته است .وی ميگويد» :من ھميشه از خودم پرسيده ام
که چرا بايد تنبيه بشوم ،چون من يک عکاسم ،من يک ژورناليست ھستم
و اين بخشی از شغل من است ،من بايد اين وضعيت را به رسانه ھای
دنيا منتقل کنم .من در خيابان انقالب بودم ،قبل از اينکه شروع به عکس
گرفتن بکنم ،کسی به طرف من آمد و گفت» :لطفا با ما بيا!«
»اون شخص ايرانی بود ،ولی دو نفر ديگری که مرا بازداشت
کردند ،لبنانی بودند .من محل جايی که در آن بازداشت بودم ،را نميدانم،
چون چشمھا و دستھای مرا بسته بودند .در حدود  ١٦-١٤ساعت بعد من
برای پاسخ دادن به چند سوال به اتاقی رفتم که يک دوربين و يک چاقو
و باتوم برقی در آنجا بود .به من شوک برقی دادند و بعضی از آنھا
ميخواستند انگشت مرا ببرند .آنھا يک چيز جالب به من ميگفتند» :لطفا
حرکت نکن ،چون ميخواھيم انگشتت را ھنرمندانه ببريم ،چون تو يک
ھنرمند ھستی و به انگشتان ظريف احتياج داری «.برای  ٢٤ساعت مرا
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مورد ضرب و شتم قرار دادند .از نظر آنھا ھر ژورناليستی يک
١٤٦
جاسوس است«.
دوم امردادماه  ٢٤ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و يکم[
»به گزارش خبرگزاری روسی نووستی ،ماکسيم واسيلنکو در
مقاله ای که در سايت خبری »روس بالت« از جمله نوشت که:
»در جمھوری اسالمی دانشجويان به قشر قيام کننده ای تبديل
شده اند که در صورت ھر اتفاقی بالفاصله وارد ميدان ميشوند .روند
ديگری که بحران کنونی را توجيه ميکند ،افزايش سطح تحصيلکرده ھای
طبقه متوسط است که خواھان تغيير رژيم ھستند ١٤٧«.معلوم نيست روند
اين جنبش تا کجاھا کشيده ميشود ،ھر چه ھست ھر روز جالبتر ميشود.
»محمد يزدی دبير مجلس خبرگان رھبری با ھمراھی مصباح
يزدی و احمد جنتی در اقدامی خودسرانه و از طرف نمايندگان مجلس
خبرگان ،اقدام به تھيه ی بيانيه ای تحت عنوان بيانيه ی نمايندگان مجلس
خبرگان رھبری خطاب به ملت شريف در خصوص دھمين دوره ی
رياست جمھوری و لزوم تمسک به واليت فقيه کرده و درصددند تا...
ھاشمی رفسنجانی را از رياست اين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت
نظام کنار بگذارند ١٤٨«...جالب است؛ کفتارھا بدجوری به جان ھم
افتاده اند؛ اين داستان نوه ی خمينی ھم خيلی بامزه شده است.
»در مراسم اعتصاب غذا در نيويورک ]بازی اکبر گنجی[
مھرداد مشايخی ،استاد دانشگاه جرج تاون واشينگتن از منظر جامعه
شناسی نکاتی را درباره تغييرات نسلی در ايران بيان کرد .مشايخی
گفت» :نسل حاضر در جنبش کنونی با نسل کودتای  ٢٨مرداد ،نسل
انقالب و نسل اصالحات در سال  ١٣٧۶متفاوت است و ھيچکدام از
نسلھای قبلی نيست ،ولی ھمه ی محاسن نسلھای گذشته را دارد«.
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»مشايخی در توضيح عناصر اين نسل جديد گفت» :اين نسل
جھانی فکر ميکند و جھانی عمل ميکند ،نگاه ايدئولوژيک ندارد و به
١٤٩
دنبال آرمانشھر نيست«.
و اين درست ھمان چيزی است که خيليھا از آن ميترسند و
ميکوشند مطالبات اين جوانان را در چارچوب حکومت اسالمی تعريف
کنند .البته نميشود .ھمانگونه که بارھا نوشته ام ھمه ی آنانی که ميکوشند
اين مطالبات را به »ور ايز مای وت« تقليل دھند ،اين نسل خجسته را
نشناخته اند .دوران جنگ سرد و ايدئولوژيھای کھنه و ترور و مرگ
پرستی و زندگی ستيزی و شھيد پروری تمام شده است .و چه خوب...
اين خبر ديگر خيلی بامزه است:
»پافشاری دکتر ]کذا[ احمدی نژاد بر نگھداری مشايی عليرغم
ابالغ کتبی رھبر انقالب ،دامنه ی اختالف نظرھا با رئيس جمھوری را
به داخل جلسات ھيئت دولت کشاند؛ ھرچند با توجه به اظھارات احمدی
نژاد درباره ی اين اقدام که معاون اولی مشايی را مربوط به دولت نھم
که روزھای آخر حيات خود را طی ميکند ،دانسته ،اما نزديکان وی نيز
با توجه به اعتراضات پديد آمده ،در انتظار واکنش فوری وی به اين
انتصاب ھستند .درحاليکه برخی سايتھای خبری از مناقشه ی لفظی
وزيران اطالعات و ارشاد و کار با احمدی نژاد بر سر معاون اولی
مشايی خبر ميدھند ،خبرنگار جھان به ابعاد تازه تری از اين ماجرا دست
پيدا کرد .براساس اين گزارش ،پس از آنکه در جلسه ی روز گذشته ی
ھيات دولت ،اکثريت وزيران به انتقاد از احمدی نژاد در صدور حکم
معاون اولی برای مشايی پرداختند ،رئيس جمھوری اعالم کرد که به اين
شبھه ھا پاسخ خواھد داد .در ھمين حال به دليل باال گرفتن جو انتقادی
عليه مشايی و فضای متشنج ھيئت دولت ،احمدی نژاد به بھانه ی تنفس
چند دقيقه ای جلسه را ترک ميکند .پس از بازگشت از تنفس در حاليکه
وزرا و ديگر اعضای ھيئت دولت منتظر شفاف سازی احمدی نژاد و
پاسخ شنيدن از چرايی ی تعلل وی در برکناری مشايی بودند ،به ناگاه در
کمال تعجب مشاھده ميکنند که احمدی نژاد جلسه ی ھيئت دولت را ترک
ک رده و رياست جلسه را به رحيم مشايی به عنوان معاون اول خود
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سپرده است و با اين کار به وزرای منتقد مشايی پاسخی عملی درباره ی
کيفيت حمايتش از مشايی داده است.
»اين در حالی است که وزرای کابينه ی نھم با مشاھده ی چنين
اقدام توھين آميزی در اقدامی ھماھنگ دست به ترک جلسه ی ھيات
وزيران زده و موجبات رياست مشايی بر صندليھای خالی را پديد
ميآورند ١٥٠«.گفتم که کفتارھا بدجوری به جان ھم افتاده اند.
الشرق االوسط ھم از تحرکات جديد مراجع بزرگ و مجلس
١٥١
خبرگان ايران برای اثبات عدم مشروعيت خامنه ای خبر ميدھد.
تازه کلی خبرھای ديگر ھم از به جان ھم افتادن کفتارھا ھست
که ديگر حوصله ام از نوشتنشان سر رفته! يک بابايی ھم طی نامه ای
از منتظری خواست که به عنوان واضع تئوری واليت فقيه ،آن را بالکل
باطل اعالم کند؛ ببينيد» :بعد از مطالعات فراوان به اين نقطه رسيدم که
پايه گذار نظريه ی واليت فقيه در حوزه در حقيقت شما بوديد و نه آقای
خمينی .متاسفانه روند سی سال گذشته ی جامعه ايران نشان ميدھد که
اين نظريه و حکومت اسالمی نه تنھا قابل اجرا نيست ،بلکه خود ميتواند
به بدترين شکل ديکتاتوری تبديل شود .آقای منتظری من و امثال من نه
از شکست تئوری شما خوشحاليم و نه زده ی انقالبی ھستيم .ما کودکانی
ھستيم که در ھمين سيستم ب زرگ شده و تشنه ی آزادی و دمکراسی
ھستيم .در محافل علمی وقتی يک تئوری به آزمايش گذشته شد و نتايج
آزمايش ،خالف آن را ثابت کرد .دانشمندان آن تئوری را رد کرده ،اعالم
ميکنند که به فالن دليل اين تئوری اشتباه است .تئوری واليت فقيه شما
که بعدا توسط عده ای به واليت مطلقه ی فقيه تبديل شد ،از اساس اشتباه
١٥٢
بود .چون شما فرض را بر آن گذاشتيد که فقھا کامال عادل ھستند«...
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١٢٥

راستی اين بچه ھا ميخواھند که ...ببينيد:
»مراسم تحليف دزد انتخابات را بر سرش خراب کنيم .اين
صدای مردم است که از گوشه و کنار ايران در سوم مرداد فرياد »آی
دزد ،آی دزد« سرميدھد .بياييد با فرياد »آی دزد« سوم مرداد را روز
١٥٣
مقابله با دزدی مردمساالری اعالم کنيم!«
بکنيد ،ما که بخيل نيستيم!
کشتارھا ادامه دارد .حسن روح االمينی ،پسر دکتر عبدالحسين
روح االمينی نجف آبادی از اعضای ارشد ستاد محسن رضايی در زندان
اوين به قتل رسيد .ھمچنين نام يکی ديگر از جانباختگان ،سرباز وظيفه
١٥٤
رامين رمضانی اعالم شده است.
در نشريه ی فرانسوی فيگارو در نوشته ای از مرزی حدادی،
دکتر فلسفه ی اخالق در سوربن پاريس ،روزنامه نگار و فيلسوف
تونسی آمده است که در ايران افسانه ی حکومت مذھبی پايان يافته است،
ببينيد» :برپايی رژيم مذھبی در سال  ١٩٧٩در ايران ،موجب تقويت
جنبشھای اسالمی در سراسر جھان ،بويژه جھان عرب شد .فروپاشی اين
رژيم مکتبی ،تنشھا را در بخشھای زير نفوذ آن و در جھان کاھش
خواھد داد ،و پشت سر خود موجی از خرابی و ً
تاسف بر جای خواھد
گذاشت ...رخدادھای خونين ايران را نميتوان رد يک سيستم مذھبی
دانست ،ولی به روشنی عدم کارآيی آن در جريان انتخابات ِ به ظاھر
دموکراتيک ديده ميشود...
»ايرانيان از بد حادثه به زير شالق مذھب افتادند ،و امروز در
حال مبارزه برعليه سلسله ی روحانيون مورد نفرتشان ھستند .در اين
جامعه ديگر باور به مدينه ی فاضله از بين رفته است ...شجاعت تظاھر
کنندگان ،ماليان را نگران کرده و فصلی تازه در تاريخ اين ملت باز
کرده است .اين جنبش فراتر از يک انفجار اجتماعی است که بخاطر يک
تقلب انتخاباتی پديد آمده باشد ،و مانند تيغ دولبه ی عميقی است که به
بريدن دسته ی خود پرداخته است .در برابر اين واماندگی سياسی و از
دست رفتن تقدس رژيم ،مردم در تھران براه افتاده اند و شعارھای
»مرگ بر خامنه ای« سر ميدھند .به فرمان رھبر» بسيجيان« به جان
تظاھر کنندگان ميافتند؛ ترسی بيسابقه که نتايج سنگينی ]برای حکومت[
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در پی داشت .عدم فرمانبرداری مردم از روحانيت شيعه ،واليت فقيه را
خشمگين کرد و تقدسش را زير عالمت سئوال برد ،و اين نشانه ی
نگرانی برای گروه روحانيونی است که در پناه س رکوب و ترساندن
١٥٥
مردم ،اين واکنشھا را توطئه ی خارجی ميخوانند«...
تازه در يک اقدام بيسابقه شھردار فلورانس مجسمه ی داوود
١٥٦
ميکل آنژ را ھم سبز کرد.
راستی شما ھم شنيده ايد که قبل از انقالب ،مردھا با تيغ ،ريش
ميزدند ،اما حاال پس از انقالب اينھا با ريش ،مردم را تيغ ميزنند؟!
سوم امردادماه  ٢٥ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و دوم[
آندرآس موزر ،وکيل و سياستمدار عضو حزب سوسيال
دموکرات آلمان ،از آن آدمھای نادر روزگار است که برای پاسخ دادن به
کنجکاويھای انسانی خود ،ھر خطری را به جان میخرد .او به
اطالعاتی که از شبکه ھای خبری ميگيرد ،رضايت نميدھد و تاکنون در
اوج بحران به بسياری از مناطق بحرانی جھان سفر کرده ،تا به قول
خودش »تصويری خوديافته و خود پرداخته از حقيقت« داشته باشد.
آندرآس موزر ششماه پيش برای نخستين بار به ايران رفت و
شيفته ی مھربانيھای مردم اين ديار شد .او کارناوال انتخاباتی پرشور
پيش از  ٢٢خرداد را لحظه به لحظه بر صفحه ی تلويزيون دنبال کرد و
مطمئن شد که مردم ايران ميروند تا مثل ھم ميھنان او در بيست سال
پيش ]آلمان[ يکی از درخشانترين فصلھای تاريخ را بدون خشونت و
خونريزی رقم بزنند و موانع آزادی و کرامت انسانی را با عقب راندن
رئيس جمھوری که مايه ی شرمساری آنان است ،پس بزنند .وکيل آلمانی
اما در شامگاه روز  ٢٢خرداد حيرت زده ديد که تلويزيونھا از پيروزی
 ۶٢درصدی نماين ده ی طالبان ايرانی ميگويند .وکيل آلمانی برای دو
روز دستخوش افسردگی شديد شد؛ اما در روز دوشنبه  ٢۵خرداد
ھنگامی که ميليونھا ايرانی را در تظاھراتی آرام ،زيبا و متمدنانه بر
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صفحه ی تلويزيون ديد ،به اين باور رسيد که در ايران جنبشی آغاز شده
که ميرود تا سرنوشت ھمه ی خاورميانه را به گونه ای متفاوت رقم
بزند .چند روز بعد او در تھران بود ،در ميدان بھارستان
ضربه ھای باتوم را بر گرده و بازو حس کرد و يک روز بعد ھنگامی
که قصد شام خوردن با محمد مصطفايی وکيل سرشناس ايرانی را
داشت ،بر سرش ريختند و او را به اوين بردند.
آندرآس موزر ،ايران دوست آلمانی ،شش شب را در سلول
انفرادی اوين گذراند؛ بارھا با چشم بسته رو به ديوار بازجوئی شد و
سرانجام شانس آورد و از پنجه ی آدمکشان حرفه ای ولی فقيه
گريخت ١٥٧«...خاطرات آندرآس موزر در اشپيگل آنالين به تاريخ
ھجدھم ژوئيه منتشر شده است.
منتظری ھم افاضه فرمود که مشروعيت نظام به خواست و
١٥٨
رضايت مردم بستگی دارد.
ديروز باز ھم يک ھواپيمای توپولوف ديگر در مشھد زمين
خورد و نزديک به بيست نفر کشته و کلی زخمی ،آن ھم از ناحيه ی سر
روی دست مردم گذاشت .در مدت ده روز گذشته بيش از  ١٨٦تن در
سانحه ی ھوايی روسی/اسالمی جانشان را از دست داده اند.
امروز ) ٣مرداد( روز اقدام جھانی برای اعتراض به نقض
حقوق بشر در ايران اعالم شده است .سازمان عفو بين الملل ،ديده بان
حقوق بشر ،گزارشگران بدون مرز ،کمپين بين المللی حقوق بشر در
ايران ،کنفدراسيون جھانی دفاع از حقوق بشر در ايران و تعدادی ديگر
از نھادھای حقوق بشری در اقدامی ھماھنگ ،روز سوم مرداد ماه،
امروز را روز جھانی اقدام برای حقوق بشر در ايران اعالم کرده اند و
قرار است در دھھا شھر جھان در مقابل سفارتخانه ھا و دفاتر مربوط به
جمھوری اسالمی تظاھرات و اجتماعاتی را برگزار کنند .اسقف دزموند
توتو ،مايريد مگوآير ،جودی ويليامز و شيرين عبادی ،برندگان جايزه ی
صلح نوبل اعالم کرده اند که از اقدام جھانی برای اعتراض به نقض
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حقوق بشر در ايران حمايت ميکنند ١٥٩.اين دفعه اين شيرين بانو
ناپرھيزی کرده است؛ به نظرتان عجيب نيست؟!
ديگر اين که تفاھم نامه ی ھمکاری بين خبرگزاری ايتارتاس
روسيه و خبرگزاری جمھوری اسالمی روز چھارشنبه با حضور سيد
رضا سجادی سفير جمھوری اسالمی و جمعی از مديران و معاونين
ايتارتاس توسط محمد جعفر بھداد و ويتالی ايگناتنکو مديران اين دو
خبرگزاری در محل خبرگزاری ايتارتاس به امضا رسيد....
»مديران عامل دو خبرگزاری در جريان امضای اين تفاھم نامه
ابراز اميدواری کردند که با امضای اين تفاھم نامه ھمکاريھای دو کشور
بيش از پيش گسترش يافته و زمينه را برای افزايش ھمکاريھای سياسی،
١٦٠
اقتصادی ،فرھنگی و اجتماعی ميان ايران و روسيه فراھم آورد.
البته اينھا پوششھای بيرونی »تحت الحمايگی« ايران به روسيه
است .آن ھمه نيروی آموزش ديده ی وحشی و آن ھمه »تکنولوژی
پيشرفته« که ده روزه جان  ٢٠٠نفر را گرفت – در سقوط توپولوفھا –
اين تحت الحمايگی را بيشتر به نمايش ميگذارد.
شايع است که حکومت اسالمی در ايران برای سرکوب ،و البد
برای آن تجاوزھای جنسی وحشيانه در زندانھا از لبنانيھا استفاده ميکند.
دليلش روشن است .حکومت اسالمی حتی به دست پروده ھای جنايتکار
خودش برای اين ھمه شقاوت اطمينان ندارد .جالب اين که حزب [ لبنان
که خود را ذوب شده در واليت خامنه ای ١٦١معرفی کرده است ،از اين
اتھام ِ شرکت در سرکوب تبری جسته است .مردم ديده اند که اينھا
خارجی ھستند و نميتوانند به زبان فارسی حرف بزنند.
از شيراز خبر رسيده است که مردم کيسه ھای کثافت را در
خيابانھا روی اين نيروھای حزب [ ميريزند .خود بسيجيھا اين را
ميدانند و برای آلوده نشدن ،فورا فارسی حرف ميزنند .مردم که از
ايرانی بودن ايشان مطمئن ميشوند ،رھاشان ميکنند و به سراغ آن
اجنبيھای چماق کش و متجاوز ذوب شده در واليت خامنه ای ميروند و
حسابی از ايشان پذيرايی ميکنند.
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خبر ديگر اين که امروز  ٢٥ژوئيه روز ايران است و ايرانيان
و خارجيھا در سراسر دنيا برای حمايت از اين جنبش مردمی و اعتراض
به سرکوبی ايشان به اعتراض پرداخته اند .در تھران ھم دست کم در
ميدان ونک غوغاست و تا حاال کلی درگيری بوده است .ديگر اين که بر
اساس گزارشی از تھران» :تو پاساژ ونک بوديم که نگاھھای وحشت
زده ی مردم به سمت ميدان ونک خبر از درگيری ميداد .از ساعت  ٤که
از ونک رد شديم ،ميدان مملو از پليس بود .دختری سراسيمه وارد پاساژ
شد و گفت که خانمی وسط جمعيت فرياد زده »رای ما رو پس بدين« و
پليس يھو وحشی شده و به طرف جمعيت حمله کرده .رفتم بيرون پاساژ
سروگوشی آب بدم ،ديدم دسته ی زرھپوش پليس پيرمرد و پيرزنی را که
آرام راه ميروند ،ھل داده و با باتوم ميزنند .پيرمرد بشدت عصبی شده و
با پليسھا درگير ميشود ،چون ظاھرا روحش ھم از ماجرا خبر نداشته
است .پليس با شلنگ به شيشه ی مغازه ھای پاساژ ميکوبيد و فرمان
ميداد که تعطيل کنيد!
»مردم تو پاساژ ايستاده بودند و ھرچی پليس ميگفت بيايد برويد
بيرون ،ملت از ترس به سمت ته پاساژ فرار ميکردند .خالصه جو ميدان
ونک بشدت متشنج است و از نظر جمعيت بسيار شلوغ؛ فقط معلوم
نيست چقدر از جمعيت ،معترض و چقدر مردم عادی ھستند ،ولی تجربه
به من ميگويد که اين شلوغی در ميدان ونک در اين روز و اين ساعت
عادی نيست .ترافيک در چھارراه جھان کودک بشدت سنگين بود و
١٦٢
صدای بوق ماشينھا را درآورده بود«.
و باز ھم اين که» :در پی اعالم تجمعات گسترده در تھران،
امروز شنبه سوم مرداد ماه  ١٣٨٨جو امنيتی در تھران شدت يافته است.
در ميدان انقالب ١٥خودروی پليس و  ٦٠نفر نيروی امنيتی در محل
حضور دارند و در ميدان وليعصر  ١٢خودرو و  ٤٠نفر حضور داشته
١٦٣
و آماده ی مقابله با ھر گونه تجمعی ھستند«.
و باز اين که» :فقط يک سر برگشتم پای سيستم تا چند خط
راجع به موقعيت فعلی ميدان ونک و خيابانھای اطراف گزارش بدھم و
سريع برگردم به قلب آزاديخواھی امروز ايران .از ساعت حدود پنج و
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نيم از پارک وی به سمت جنوب حرکت کردم ،ازھمان اول ترافيک
شديد ماشينھا نويد حضور مردم را ميداد .ماشينھا خيلی کند حرکت
ميکردند .ديگر طاقت نداشتم و از ماشين ونی که به رنگ جنبشم سبز
بود ،پياده شدم ،تا با شتاب بيشتری به وعده گاه بروم .چند صد متری به
اسکان مانده بود که بوی خوشی به مشامم خورد؛ بوی حضور مردمی.
پياده روھا شلوغ بودند و از دورتر صدای بوق ماشينھا به گوش ميرسيد؛
بوقی که يک زمانی يکی اش برای قاطی کردن مردم کافی بود ،اما اين
روزھا مثل يک سنفونی گوشنوازی ميماند که بسياری از شنيدنش
خوشحال ميشوند ،خصوصا اگه ممتد ھم باشد .تقريبا  ١٠٠متر باالتر از
تقاطع ميرداماد و وليعصر جمعيتی حدودا  ٢٠٠نفری در حال شعار دادن
بودند؛ مرگ بر ديکتاتور ،برادر شھيدم رای تو پس ميگيرم و  ...پائين
چھارراه موتورھای ماموران کالنتری پر بود و چند دقيقه يکبار حمله
ميکردند و ھمه ی کسانی را که تو پياده روھا بودند ،نوازش ميکردند.
ظاھرا امروز تمرين بود و مسابقه شان روزھای بعد است .يکيشان با
حرکتی معروف به »يه تا پرنده« از پشت به کمر مردم ميزد و با چنان
قدرتی اين کار را انجام ميداد که تعادل خودش ھم بھم ميخورد ،چه برسد
به آن بدبختی که از پشتش خبر نداشت.
»به محض اينکه جمعيت به سر چھارراه رسيد و صدای
شعارھا باال گرفت ،مامورھا تيراندازی ھوايی کردند ،اما تاثيری روی
جمعيت نداشت .راھم را به سمت ونک ادامه دادم .ھرچه جلو ميرفتی،
ھم به تعداد مردم اضافه ميشد و ھم به تعداد مامورھا .البته با اين فرق
که مدام به تنوع مامورھا اضافه ميشد ،تا خود ميدان که نمايشگاه
نيروھای نظامی و شبه نظامی و غيرنظاميشان بود که با انواع و اقسام
لوازم و تجھيزات ضد مردميشان قدرت نمايی ميکردند .دورتا دور ميدان
پر از جمعيتی بود که مدام حرکت ميکردند و ھر چند لحظه يکبار با
حمله ی »ذوب شدگان در حماقت« به سمت ديگری ميرفتند .از
خيابانھای ھر چھار سمت ميدان ،مردم لحظه به لحظه به جمعيت داخل
ميدان اضافه ميشد .البته درست است که به نسبت خيلی از روزھای قبل
جمعيت چشمگير نبود ،اما با توجه به تبليغ بسيار اندک و زمان کمتر از
يک روز قابل قبول بود .شايد بشود گفت امروز کيفيت حضور از کميتش
بيشتر بود .خيلی جالب است .تا حاال دقت کرده ايد که کنترل نيروھا
افتاده است دست مردم؟ اصال چرا مردم ،افتاده است دست مثال يک

١٣١

نوجوان  ١۵ساله! فقط کافی است يک خط تو وب بنويسی ساعت فالن
بھمان جا  ...آن وقت است که صدھا نيرو توسط حکومت فرستاده ميشود
آنجا .چقدر بدبخت و ترسو شده است اين حکومت .اصال از اين به بعد
١٦٤
بيايد اوسکولشون کنيم ،بفرستيمشان اين ور اون ور«...
من اينجا خيلی به متن دست نزدم ،تا حال و ھوای عجله و
شيطنت اين نويسنده ی ناز و دوست داشتنی را نشان دھم که حتی رنگ
اتومبيلش ھم به رنگ جنبشش سبز است؛ آخ عزيزم...
اين ديگر از ھمه جالب تر است:
»فرمانده ی سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت که مھمترين
تھديد عليه انقالب اسالمی و نظام جمھوری اسالمی ،در داخل کشور
است .محمدعلی جعفری درباره ی اين موضوع گفت که آسيب پذيری
١٦٥
انقالبھا و حرکتھای ايدئولوژيک ،بيشتر از داخل است«.
ھاھاھا ،خيلی بامزه است .اين بابا چشم بسته غيب گفت .البته
مردک کلی ھم اسرائيل و بقيه ی جاھای دنيا را به موشک پرانی تھديد
کرد .خاکبرسر خودش و امامش و رھبرش و رئيس جمھوری اش و
روسيه و چين و کره ی شمالی حامی اش .چه بچه ھايی را کشتند و به
ايشان تجاوز کردند و نميدانم چه بنويسم؟!
»ترانه اولين و آخرين قربانی تجاوز ماموران امنيتی در جريان
خيزش يکماھه ی اخير مردم ايران نيست .دوستان ترانه چند روز پيش
از پيدا شدن جنازه سوخته اش ،از مفقود شدن و احتمال تجاوز و مرگش
خبر داده ،و برای كمك به او استمداد طلبيده بودند .ترانه بسيار زيبا و
مھربان بود ،با صدايی زيبا و گرم آواز ميخواند و با مھارت پيانو
مينواخت .او در حوالی مسجد قبا دستگير شد .او را به ھمراه حدود
چھل دختر و پسر ديگر با چشم بسته به ساختمانی با ديوارھای بلند در
خيابان پاسداران بردند .در آنجا دخترھا را به شدت آزار ميدادند.
بازجويی ترانه بيشتر از ديگران طول کشيد .به ترانه اجازه داده نشد با
خانواده اش تماس بگيرد .سپس در حالی كه ھمه ی بازداشتيھا را به
اوين و به کالنتری نوبنياد تحويل ميدادند ،ترانه را نگه داشتند .تقريبا بعد
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از يكماه يكی از ماموران وزارت اطالعات رژيم آخوندی به عنوان
»ناشناس« با مادر ترانه تماس گرفت و برای الپوشانی جنايت دژخيمان
رژيم و بی ارتباط نشان دادن مساله با دستگيری او در قيام ،به مادر
ترانه گفت که ترانه بدليل تجاوز مكرر ،پارگی شديد رحم و زھدان و
ركتوم ميخواسته خودش را جلو اتوميبل بيندازد و خودکشی کند که به
بيمارستان خمينی کرج ]خاک بر سر اين خمينی[ منتقل شده و بعد در
آنجا ھم سعی کرده با لوله ی سرم خودکشی کند .دژخيم ناشناس به مادر
ترانه به دروغ تاكيد ميكند كه اين موضوع ربطی به دستگيريھا و مسجد
قبا ندارد و مساله ،ناموسی است.
»خانواده ی ترانه بالفاصله به بيمارستان مراجعه ميکنند ،ولی
اسم ترانه را در دفتر بيمارستان پيدا نميكنند .يکی از پرستاران محرمانه
و مخفيانه به مادر ترانه ميگويد دختری با مشخصات ترانه چند روز قبل
در حالت بيھوشی توسط چند نفر با شكل و شمايل حزب اللھيھا به
بيمارستان آورده شد و بعد از چند ساعت ھم در ھمان حالت از
بيمارستان او را بردند .تا اينكه جسد ترانه در حاليکه برای نابود كردن
آثار تجاوز و شكنجه ھای وحشيانه ،سوزانده شده بود ،در بيابانھای بين
کرج و قزوين پيدا شد .دژخيمان و شكنجه گران ،خانواده ی ترانه را
تھديد كرده اند که ھيچگونه مراسم بزرگداشتی برای او نگيرند و به كسی
١٦٦
ھم نگويند که دخترشان چگونه كشته شد!«
چه بنويسم؟! الل بشوم بھتر است...
ديگر اين که» :به گزارش روزنامه ی اعتماد ملی ،مھدی
كروبی در نامه ای كه مخاطبش غالمحسين محسنی اژه ای وزير
اطالعات بود ،از فعاليت تشكيالت امنيتی و اطالعاتی رژيم و برخورد
لباس شخصيھا با بازداشت شدگان و معترضان شديدا انتقاد كرده و
شرايط کنونی رژيم را شکننده توصيف کرده است .کروبی نوشته است
که آيا آنچه امروز در برخورد با اعتراضھای آرام مردم و شھروندان
انجام ميشود ،از برخوردھای خيابانی تا بازداشتھای غيرقانونی ]کدام
قانون؟[ و يا بازجوييھای قرون وسطايی و اعترافاتی که گرفته ميشود،
منطبق با فرھنگ حاکم بر دنيای امروز است؟ من از شما میپرسم که آيا
میتوان مردم را در مسجد ،مدرسه و زيرزمين ادارات و وزارتخانه ھا
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بدون آنکه خانواده ھاشان و وکالی مدافع و حتی دستگاه قضايی در
جريان باشند ،روزھا نگه داشت و شکنجه کرد؟ آيا به نظر جنابعالی با
اين گونه برخوردھای خشن و سرکوب مردم ميتوانيم جوابگوی حق و
١٦٧
مطالبات مردم خودمان و جامعه ی جھانی باشيم؟«
در اعتراض به ھمين خودسريھای حاکمان جمھوری اسالمی،
امروز گروھی از زندانيان سياسی سابق در جمھوری اسالمی ،اعتصاب
غذای دو روزه ای را در برلين آغاز کردند .شرکت کنندگان در اين
اعتصاب غذا ،ضمن ابراز ھمبستگی با زندانيان سياسی ،خواھان توجه
١٦٨
جھانيان به شرايط خطرناک بازداشت شدگان شدند.
من ھم از اين اعتصاب غذای زندانيان سياسی سابق و برای
آزادی کليه ی زندانيان سياسی و لغو حکم اعدام پشتيبانی کردم.
»معترضان به نحوه ی برخورد حکومت اسالمی با مخالفان
دولت اين کشور ،روز شنبه  ٣مرداد ) ٢۵ژوئيه( در سراسر جھان در
تجمعھايی خواستار پايان يافتن اين برخوردھا و آزادی زندانيان سياسی
در ايران شدند .بعضی از سرشناسترين گروھھای بين المللی مدافع حقوق
بشر مانند عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر از مراسم »روز
جھانی اتحاد برای ايرانيان« که در بيش از ھشتاد شھر جھان برنامه
ريزی شده بود ،حمايت کردند .در لندن ھزاران تظاھرکننده در مقابل
ساختمان سفارت جمھوری اسالمی تجمع کردند .تجمعھای مشابھی در
بروکسل ،آمستردام ،برلين ،مسکو ،اسالم آباد ،ژنو ،سيدنی ،ملبورن،
١٦٩
آداليد ،کانبرا ،توکيو ،سئول و چند شھر ديگر ھم برگزار شده است«.
چھارم امردادماه  ٢۶ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و سوم[
»تصور کن با سرعت  ٥٠مگ بر ثانيه به اينترنت وصل
ميشی و ھيچگونه فيلتر و محدوديتی برات وجود نداره  .تصور کن
کتابھای روز دنيا رو با ترجمه ی فارسی اندکی پس از پخش جھانی توی
کتابفروشی محله ان .تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته ،که
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امشب با دوستات قرار گذاشتی که با ھم برين و آخرين فيلم ديويد فينچر
رو )که من عاشقشم( و ھمزمان با تمام دنيا توی تھران و سراسر ايران
اکران ميشه ،ببينين .تصور کن ايران به يکی از کشورھای قدرتمند
منطقه تبديل شده و وارد ھر کشوری ميشی ،با عزت و احترام باھات
برخورد ميکنن .تصور کن ورزشمون دوباره به جايگاه قدرتمند خودش
برگشته و دوباره تيمھای فوتبالمون حال عربا و ژاپنيھا و کره ايھا رو تو
زمين فوتبال ميگيره .تصور کن ،فقط يه لحظه چشماتو ببند و تصور کن
که ايران ميزبان بازيھای آسياييه و زن و مرد کره ای و ژاپنی و
مالزيايی و افغان و عرب و تاجيک و  ...آزادانه و بدون نياز به حجاب
اجباری دارن تو خيابونای تھران يا شيراز يا اصفھان يا تبريز يا ھر
شھر ديگه ای واسه خودشون صفا ميکنن و ھيچ کس ھم کاری به
١٧٠
کارشون نداره  .تصور کن...
تصور کن که ديگر سانسور نيست ،و ميتوانی ھر چه خواستی
بخوانی و ھر چه خواستی بنويسی و ببينی و کيف کنی؛ يا مثال تصور
کن که در ايران کسی را سنگسار نميکنند ،کسی را در خيابانھا و
سرگذرھا يا تو زندانھا به تخت شالق نميبندند ،ديگر ھيچکس را زندانی
نميکنند و تو زندان بھش تجاوز نميکنند و رحم و مقعدش را تکه/پاره
نميکنند .تصور کن که ديگر زندان کھريزک وجود ندارد ،اوين خراب
شده ،گوھردشت و عادل آباد و بقيه ی زندانھای موازی ھمه با خاک
يکسان شده اند .يک لحظه فکر کن که ديگر احمدی نژادی وجود ندارد،
خامنه ای بساطش را جمع کرده و زده است به چاک؛ رفته است روسيه،
درست مثل سلفش ممدعليشاه قاجار ،پس از به توپ بستن مجلس شورای
ملی.
تصور کن روزی را که ديگر کسی به جرثقيلھا آويزان نيست،
ديگر آفتابه گردن مردم نميبندند ،تا تحقيرشان کنند ،ديگر برای چند تار
موی دخترکان ،برای تجاوز به ايشان ،به جرم بدحجابی و شل حجابی،
به جاھايی خلوت نميکشانندشان تا با آلتھای کثيفشان تحقيرشان کنند.
واقعا تصور کن که ديگر مردھا با حمايت قانون ،زنھا و دخترھاشان را
آتش نميزنند و نميکشند .ديگر بچه ھا را به پيرو پاتالھا به زور شوھر
نميدھند ،مردھا چند صدتا صيغه و چھار تا زن عقدی با ھم نميگيرند،
ديگر خيابانھا پر از زنھا و مردھای خودفروش نيست ،ديگر اعتياد
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غوغا نميکند و دستھای اختاپوسی حکومت برای پخش ھروئين و ترياک
قطع شده است.
تصور کن زمانی را که زنھا ھم آدمند ،آدمھايی با عقايد ديگر و
دينھايی ديگر ھم آدمند و ھيچکس جرات نميکند آنھا را به جرم
دگرانديشی ،حتی نوزادانشان را از باالی کوه ،کت بسته به پائين و ته
دره پرتاب کند .يک لحظه ،فقط يک لحظه فکر کن که ديگر آخوندھای
عقب مانده تو رختخوابت و تو مستراح رفتنت دخالت نميکنند .تصور
کن ،اگر چه خيلی سخت است ،که اگر رای دادی ،کسی و کسانی سی
سال تمام رای ات را نميدزدند و با آن برای خودشان پاالن نميدوزند.
واقعا تصور کن که اين ھمه امکاناتی که در جھان ھست ،اين ھمه
شادی ،اين ھمه آزادی ،اين ھمه عشق و دوستی ديگر برايت ممنوع
نيست .تصور کن که ديگر کسانی نيستند که جنبشت را که اين ھمه
برايش زحمت کشيده ای ،به »اختالفات خانوادگی درون جناحی« تقليل
دھند و سرت را کاله بگذارد که بروی و دست آقا را ببوسی که ببخشدت
از اين که رای ات را خواسته ای .تصور کن که نبايد عذرخواھی کنی
از اين که تو زندان بھت تجاوز کرده و پس و پيشت را يکی کرده و
جنازه ات را سوزانده و تو جاده ی قزوينت انداخته اند.
يک لحظه تصور کن ،روزی که ھمه با ھم حق و حقوق برابر
دارند .زنھا نصف مردھا نيستند ،بھاييھا و يھوديھا و سنيھا و زرتشتيھا و
ارمنيھا و آسوريھا و ...اھل حقيھا ...ھمه و ھمه فقط ايرانی اند .کسی به
اعتقادات و به انديشه و دين و ايمان و قوميت کسی کاری ندارد .واقعا
تصور کن که کافه ھا بسته نيستند ،ميکده ھا بسته نيستند و ھمه ميتوانند
ھر چه قدر خواستند و ھر وقت که خواستند ،دمی به خمره بزنند .واقعا
تصور کن که ديگر دريا ديوار کشی نيست ،و مردم ميتوانند مثل ھمه ی
دنيا ھرطور خواستند تعطيالتشان را بگذرانند .ديگر حکومتی نيست که
چوب به ماتحت مردم بکند .واقعا تصور کن روزھايی را که پرچممان
شاخ ندارد ،روسھا کشورمان را غيررسمی مستعمره نکرده اند ،و
کشورھای ديگر به ما باتوم و گاز اشک آور و وسايل شکنجه
نميفروشند .تصور کن که نوکيا/زيمنس ديگر جرات نميکند به حکومتمان
وسايل شنود بفروشد .تصور کن که ميتوانی راحت و بدون سر خر و
مزاحم ،تنھا زندگی کنی و در ھر ھتلی که خواستی ،بخوابی و ھرجا
خواستی تلپ شوی و با ھر که خواستی گپ بزنی و ھر جا و ھر گونه و
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ھر چقدر و ...بدون سر خرھای حکومتی .واقعا تصور کن ،ھرچند که
تصورش خيلی سخت است؛ ميدانم.
تصور کن که ديگر امامزاده سيار نيست و قبر خمينی موزه ی
جنايات حکومت اسالمی است و چاه جمکران شده است محل خنده ی
توريستھا ،و مردم ديگر پولشان را توی چاه نميريزند ،با اين اميد که خدا
پولدارشان کند .تصور کن که ديگر اکبر گنجی ای نيست که ھی به ما
سور بزند و ھی کاله سرمان بگذارد و دويست روز اعتصاب غذا کند و
ھيچی اش نشود و بعد ھم پس از دويست روز اعتصاب غذا بدود برود
روسيه جايزه اش را بگيرد و بعد بدود برود ھاليوود برای زنھای
»مکش مرگ مای« آنجا درس دموکراسی دينی بدھد.
واقعا تصور کن که اين روزھا تو امريکا ھمين بابا مثال
اعتصاب غذا راه نياندازد و مردم را فيلتريزه دعوت نکند و از قبل
ھنرمندان برای خودش کاله ندوزد و پرچم ملی بی شاخمان را ممنوع
نکند .واقعا تصور کن؛ ھرچند که تصور کردنش سخت است که ما ديگر
برای امثال اينھا »واجب االجتناب« نيستيم ،چون ميخواھيم آزاد باشيم،
چون حکومت دينی نميخواھيم و چون نميخواھيم مثل سی سال گذشته با
عمامه ھا و بی عمامه ھا کاله سرمان بگذارند؛ فقط يک لحظه چشمھاتو
ببند..
جوانی نوشته است» :بابا اين چه رويی است تو داری
خامنهای؟ من ھرچی فکر ميکنم که انسانی مثل خامنه ای به چی فکر
ميکنه ،به غير از ھمون مطلبی که در رابطه با اعتيادش گفتم ،به چيز
ديگری برنميخورم .مثالی براتون ميزنم .ھنوز در زندانھای تھران،
فرزندان ايران رو دارند سالخی ميکنند ،حتی به پسر روح االمين و
الباقی ھم رحم نميکنند .خانواده ھارو داغدار ميکنند ،و اين ھمه جنايت
ھر روز در کشور در حال انجام ھست به دست مزدوران
ايشان….امروز داشتم نگاھی به اخبار تابناک ميانداختم ،ديدم سايت
فرمودند که رھبری فرمودند ،قضايای اخير وسيله ی ايجاد اختالف
نشود .متن خبر رو خواندم ،حالم خراب شد که سر سوزنی اين انسان
وجدان ندارد و برای حکومت کردن خودش و بچه ھاش حاضر است
تمام مردم را قتل عام کند ،يعنی ايشان ميفرمايد من ميکشم ،بچه ھاتون
رو سالخی ميکنم ،ھمه جور بيقانونی ]کذا[ ميکنم ،شما وحدتتان رو از
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دست ندھيد؛ تازه وحدتی که ايشان ازش دم ميزند ،يعنی اين که از من
١٧١
اطاعت کنيد...
من ھميشه نوشته ام که اين اکبر قمارباز خوبی است و مرتب
به ما بدبختھا سور ميزند .بخوانيد» :چند روزی است ...در مقابل
ساختمان سازمان ملل در شھر نيويورک آمريکا تجمعی برگزار ميشود.
اين تجمع ...از سوی اکبر گنجی ترتيب داده شده و چند خواننده و
ھنرپيشه ی صاحب نام ايرانی و شماری از ايرانيانی که در ھمه ی سی
سال گذشته ،نامشان را در ميان البيھای رژيم ننگين اسالمی ميديديم،
مورد حمايت قرار گرفته اند .در اينجا کاری به نام افراد معلوم الحالی
نداريم که خود را در صف نخست تدارک دھندگان اين سری از
گردھماييھا جای داده اند .فرض ھم ميکنيم که قصدشان ھمچنان زنده
نگاه داشتن جمھوری اسالمی نيست )چه فرض محالی!( و اين خيال را
ھم از خود دور ميکنيم که باز ھم ميخواھند با راه اندازی اين قبيل
تجمعات پرحرف و حديث ،جنبش مردم ايران را آنگونه تبليغ کنند که
»نه سيخ بسوزد و نه کباب« .حتی کاری نداريم که چرا اکبر گنجی که
از چنگ دژخيمان ِ تمامت خواه گريخته و به دنيای آزاد پناه برده است،
آوردن پرچم شير و خورشيد را ممنوع کرده است ،تا جايی که يکی از
برجسته ترين استادان ايرانی ساکن آمريکا ناچار شود در آنسوی خيابان
و به دور از جمع ايرانيان بايستد ،زيرا با خود پرچم شير و خورشيد
داشته و حاضر نبوده آن را کنار بگذارد .اگرچه ھمين حرکت زيبای
دکتر سيامک شجاعی ،به چشمان تيزبين انديشه ورزان فھماند که تفرقه
اندازی ميان ايرانيان ھمواره از سوی مسئوالن رژيم حاکم بر ايران و
دنبالچه ھاشان در برون مرز شکل گرفته و ھم ميھنان شريف برونمرز
ھمواره دست پيوند به سوی ھموطنانشان در خاک مادری دراز کرده اند
و ميکنند .از اين ھم ميگذريم ،ولی آقای گنجی بايد پاسخی مھمتر بدھد،
اين که چرا در ليست بزرگی که در روبروی سازمان ملل نصب کردند،
نامھايی را نوشتند که اصال پايشان به زندان نرسيده و مطلقا در زندان
نيستند؛ چرا بايد اکبر گنجی به چنين دروغی دست بيازد ،مثل نام آقای
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کريم ارغنده پور؟!! من با اين فرد در لندن زمانی آشنا شدم که برای
درمان بيماری فرزندش به اين شھر آمده بود .بالطبع وقتی نامش را در
فھرست پشت سر اکبر گنجی در تلويزيون ديدم ،کنجکاو شدم .چرا بايد
او را بازداشت کرده باشند .در لندن فھميدم که او جزء مخالفان رژيم
نيست و مانند بسياری کنج عافيت نشينی را به چالش با »ديو« خونخوار
ترجيح ميدھد .البته ايشان ھم مانند ديگر رفقا بدش نميآيد که اين رژيم به
سود او و دوستانش اصالح شود .از ھمين رو ھم ھست که گاھی نامش
در ميان اصالح طلبان ديده ميشود؛ ولی نه از آن اصالح طلبانی که
َسری پر سودا داشته باشد .وقتی نام او را ديدم ،کوشيدم از طريق
دوستان در داخل کشور موضوع را پيگيری کنم که چه شده؟ دوستان
باخبرم کردند که ايشان ھرگز نه در تظاھرات مردمی بوده و نه
بازداشت شده ،بنا بوده روزنامه ای راه بيفتد که او سردبيرش بشود که
اصال روزنامه راه نيفتاد...
»آيا اين فرد و صد ھا اسم ديگر ،نامشان نوشته شده که در
آينده ی ايران و پس از فروپاشی رژيم دينی ،به دليل داشتن سابقه ی
زندان سياسی به ُپست و مقام برسند و ديگر بار ايرانيان ميھن دوست
راستين را که سالھا غربت را تاب آورده اند و درس خوانده اند و
تخصص کسب کرده اند ،به کنار زده و مھجور بگذارند و خود معرکه
گردان امور شوند و باز ھم آش ،ھمان آش بشود و کاسه ھمان کاسه؟
رھبری و رئيس جمھوری اش عوض شود ،بی آنکه حقوق اساسی و
انسانی ملت ايران به آنھا باز گردانده شود؟!!!« ١٧٢چه بگويم؟!
مسيح علی نژاد در روزنامه ی اعتماد ملی نوشته است:
»ميرحسين موسوی و شيخ مھدی کروبی اين روزھا سنگ تمام
گذاشته اند برای روح زخمی ملتی که ھنوز فرصت نيافته تا بنشيند و
ببيند چه بر او رفته ،در روزھايی که به سرعت برق و باد گذشته و
ردی از زخم بر صورت ملت به جا مانده است .اين دو به ھمراه خاتمی
و ھاشمی ]کذا[ انگار مسئوليت پيگيری امور داغ ديدگان و دربندان
واقعه ی انتخابات رياست جمھوری دھم را عھده دار شده اند.
»اما آنان که در اين روزھا تحقير شده اند ،ھنوز چشمشان به
در مانده و منتظر کارھای بزرگتری ھستند ...مادری سراسر سياه
پوشيده که رنگ به صورت ندارد و مدام ميان بازگويی ماجرای
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روزھايی است که با يک قطعه عکس دنبال گمشده اش در مقابل
زندانھای شھر ميدويد ،بغض ميکند و ھمانند ھمه مادرھای زخمديده از
زمين و زمان گله دارد ...بی ترديد تريبونھای بينالمللی برای شنيدن
واگويه ھای مادر سھراب ،ندا ،اشکان و باقی برادران و خواھران از
دست رفته ی روزھای اخير مھياست ...پيش از اين شايد بيش از اينھا
اتھام و انگ براندازی و سياه نمايی بر پيشانی دگرانديشان ،زنان،
دانشجويان و فعاالن سياسی نشست ،اما اين بار ديگر پای مردم معمولی
شھر در ميان است که به بده و بستانھای سياسی و معادالت رايج گروھی
کار ندارند و چه بسا در اين ميان بسيارند کسانی که به ميرحسين
موسوی تنھا به دليل ھمراھی او با شعارھای امام و خاطرات نابشان از
روزھای جبھه و جنگ ]کذا[ رای داده اند و به شيخ مھدی کروبی نيز
تنھا به دليل لباس روحانيتی ]کذا[ که به تن دارد و در اين معادله ،احزاب
سياسی نقشی در جھت دھی آرای آنان ندارند ...در اين ميان ھر چقدر
موسوی ،کروبی ،خاتمی ،ھاشمی و برخی علما و زعمای قم کماکان
ايستاده اند به دلجويی از رنج ديدگان مددی ميکنند ،اما باز يک جای کار
١٧٣
لنگی ميکند و ملت آرام نمیگيرد انگار«..
البته مسيح علی نژاد ميکوشد جناح حاکم را وادار کند که خود
در نقش مادری که کودکش را تحقير کرده ،باز بروی فرزند آغ وش
بگشايد و زخمش را درمان کند .وای که اينھا چه تئوريھای کھنه ای
دارند و چه راه و روشھای بی ارزشی را برای بازگشتن جنايتکاران به
آغوش بازماندگان قربانيان پيشنھاد ميکنند .از ھمه چيز جالب تر دليل
ھمراھی ايرانيان با موسوی و کروبی است از نگاه علی نژاد و آن اين
که» :در اين ميان بسيارند کسانی که به ميرحسين موسوی تنھا به دليل
ھمراھی او با شعارھای امام و خاطرات »نابشان« از روزھای جبھه و
جنگ رای داده اند و به شيخ مھدی کروبی نيز تنھا به دليل لباس
روحانيتی که به تن دارد «.چه داليل سخيفی!
اما ،جنگ و خاطرات ناب جبھه ی جنگ و لباس روحانيت و
اين مزخرفات؛ اتفاقا اگر به کروبی رای داده شده ،دقيقا برای فاصله
گرفتنش از آن لباس است و اگر به موسوی دل خوش کرده اند ،برای اين
است که او را در ھيئت واژگون کننده ی اين نظم شيطانی ميخواھند و نه
- 173
http://www.roozna.com/2009/7/26/EtemaadMelli/977/Page/24/?NewsID=6771

١٤٠

برای اين که آن ھمه سال ،ھمدست و ھمراه و ھمپای جنايات جنگی و
غيرجنگی خمينی آدمکش بوده است .ھيھات از اين ھمه زد و بند ،و
ھيھات از اين 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 اين که» :يکی از دوستانم که در تلويزيون کار ميکند،
االن که ساعت  ١٢ظھر يکشنبه به وقت تھران است ،خبر داد که
امروز به خاطر مراسم ختم محسن روح االمينی که قرار است ساعت ۴
در مسجد بالل صدا و سيما برگزار شود ،کل سازمان صدا و سيما را
يکساعت زودتر تعطيل کرده اند ،يعنی به جای ساعت  ...۴ساعت ٣
تعطيل کرده اند و به ھمه ی کارمندانی که اتومبيلشان را در پارکينگ
سازمان  -که روبه روی مسجد بالل است  -پارک کرده اند ،گفته اند تا
قبل از ساعت  ٣ماشينھاشان را بردارند ،وگرنه با جرثقيل آنھا را خواھند
برد .دوستم ميگفت اين اولين بار است که به خاطر يک مجلس ختم ،کل
سازمان را يک ساعت زودتر تعطيل ميکنند .مادر ندا آقاسلطان گفته که
وزارت اطالعات دستورالعملی به ھمه ی مساجد داده که خانواده ی
ھيچکدام از کشته شدگان ماجراھای اخير تھران حق ندارند در مسجد
مراسم بگيرند .اين مورد ھم استثناست ،چون پدر محسن روح االمينی از
مقامات نظام و دوست صميمی ضرغامی رئيس صدا و سيماست.
»مثالً برای اين که اجازه بدھند محسن را از دم در خانه شان
تشييع کنند ،پدرش و ضرغامی تعھد داده اند که اتفاقی نميافتد و کسی
شعار نميدھد .شايد مراسم امروز تنھا فرصتی باشد که بتوانيم در يک
مکان عمومی و بدون دغدغه ی مجوز برای يکی از کشته شدگان اين
روزھای تھران عزاداری کنيم .از دستش ندھيم!« ١٧٤آفرين بچه ھا ،ھم
وضعيت را خوب ميفھميد و ھم از ھر امکانی استفاده ميکنيد!
در ضمن اين بابا »سردار سيد محمد حجازی« گفته که زدن
١٧٥
اتو به برق ،يک حرکت اغتشاشگرانه و براندازانه است«...
خاک بر سرتان االغھا با اين افاضاتتان!
جالب اين که »ھزاران نفر در سراسر جھان روز شنبه در
ھمبستگی با اعتراضات در ايران گرد ھم آمدند و خواستار پايان دادن به
سرکوبی معترضان و آزادی بازداشت شدگان ناآراميھای پس از انتخابات
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در ايران شدند .راھپيمايی روز شنبه  ٢۵ژوئيه ،سوم مردادماه به دعوت
گروھھای طرفدار حقوق بشر برگزار شد.
»بسياری از گروھھای بين المللی مدافع حقوق بشر و از جمله
عفو بين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر از برگزاری مراسم »روز
جھانی اتحاد برای ايرانيان« حمايت کرده بودند .راھپيماييھای روز
شنبه در شھرھای سئول ،ملبورن ،سيدنی ،مسکو ،اسالم آباد ،آمستردام،
لندن ،استکھلم ،برلين ،بارسلون ،واشينگتن و چند شھر ديگر برگزار
شد.
»در استکھلم بيش از چھار ھزار در خيابانھای اين شھر دست
به راھپيمايی زدند .به گزارش خبرگزاری فرانسه ،در آمستردام نيز بيش
از يک ھزار نفر دست به راھپيمايی زدند .در اين راھپيمايی که شيرين
عبادی ،برنده ی جايزه ی صلح نوبل در پيشاپيش آنھا حرکت ميکرد،
تظاھر کنندگان شعارھايی در اعتراض به خشونتھا در ايران سر ميدادند.
]از کسانی که در اين تظاھرات شرکت داشتند ،شنيدم که عبادی
را در اين مراسم خيليھا ھو کردند و برويش تف انداختند .جھت اطالع[
»تام وندن براند سخنگوی سازمان عفو بين الملل در آمستردام
در اين زمينه گفت» :ما اينجا ھستيم تا ھمبستگی خود را با مردم ايران
نشان دھيم و از مقامات ايران بخواھيم که حقوق بشر را رعايت کند«.
»در لندن نيز نزديک به ھزار تن در مقابل سفارت ايران در
لندن دست به تظاھرات زدند .سخنرانان در اين تجمع در حمايت از
اعتراضات به نتيجه ی انتخابات رياست جمھوری صحبت کردند .در
واشينگتن نيز تجمعی در مقابل دفتر سازمان ملل متحد برگزار شد و
سپس تجمع کنندگان با راھپيمايی به سمت »نشنال مال« و کنگره ی
آمريکا حرکت کردند .در اين تجمع نزديک به ھفتصد نفر در»نشنال
مال« حضور داشتند.
]کاش اين مثال منجيان آزادی جرات داشتند از ھمه ی زندانيان
سياسی ايران حمايت کنند و برای ھمه ی آنانی که در ھمه ی اين سالھای
نحس ِ نکبتی حکومت جمھوری اسالمی در زندانھا و خيابانھا در تمام
کشور به خاک و خون کشيده شده اند ،اعالميه ی بدھند .کاش »حقوق
بشر« اين جماعت »حقوق بشری« اين ھمه فصلی نبود![
»به گزارش خبرنگار راديو فردا در اين مراسم جودی ويليامز،
برنده ی جايزه ی صلح نوبل سخنرانی کرد .او در حاليکه در ھمبستگی
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با معترضان ايرانی لباس سبز پوشيده بود ،خطاب به دولتمردان ايران
گفت که جھان نظاره گر آنچه در ايران ميگذرد ،است .جودی ويليامز
ھمچنين خطاب به محمود احمدی نژاد گفت» :به دروغگويی پايان دھيد
و به خواست ميليونھا ايرانی برای رعايت حقوقشان احترام بگذاريد!«
پس از جودی ويليامز ،جو استورک معاون بخش خاورميانه ی
ديده بان حقوق بشر نيز سخنرانی کرد و اعترافگيريھای با زور را بی
ارزش دانست .جو استورک سپس با اشاره به اظھارت جودی ويليامز
درباره ی دروغگويی در نظام اسالمی گفت» :دروغ ھميشه پايدار
نخواھند ماند و حقيقت پديدار خواھد شد «.درادامه ی اين مراسم داريوش
اقبالی خطاب به حاضران گفت» :بايد چھره ی جديدی از ايرانيان خارج
از کشور نشان داد؛ چھره ای فراتر از ھر گروه و ايدئولوژی وبه قولی
فراجناحی!«
»ھمزمان با آغاز برنامه ی داريوش ،بارش باران در محل
برگزاری اين مراسم شدت گرفت .با شدت گرفتن باران ،حاضران در
اين مراسم ھمراه با داريوش ترانه ی »دوباره ميسازمت وطن« را به
صورت دسته جمعی خواندند .در سيراکيوز نيز گروھی از مردم اين
شھر روز شنبه در ھمبستگی با معترضان در ايران تجمع کرده اند .در
ھمين زمينه روز شنبه شعبه ی سازمان »عفو بينالملل« در شھر سئول،
پايتخت کره ی جنوبی ،در تجمعی اعتراضی »آزادی فوری و بيقيد و
١٧٦
شرط« تمام بازداشتيھا در ايران را خواستار شد«.
آخر ديروز روز ايران بود .تازه ديشب داريوش اقبالی ھم از
سور زدن اکبر گنجی شکار بود و اکبر را تو صدای امريکا لو داد!
به به!
ديروز ھم در شيراز غوغا بود .پاسدارھا اتوبوس آورده بودند
که مردم را دستگير کنند و ببرند که »التھا« به کمک مردم آمدند و
حسابی به حساب بيسجيھا و پاسدارھا رسيدند .ھر روز داستان جالب تر
ميشود .کاش زنده باشم و ھمه ی اين ماجراھا را بنويسم.
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»امروز ھم ما برديم؛ باور نداريد ،بياييد تحرکات نظامی
اطراف صدا و سيما و مسجد بالل رو ببينيد! از صبح اينجا پر گارديه،
١٧٧
ھمه بياييد تا بيشتر بترسند!«
ميگويند – البته شوخی ميکنند – که» :در پی عزل اسفنديار
رحيم مشايی از معاونت اولی محمود احمدی نژاد ،دختر مشايی و
عروس رئيس جمھوری از دادگاه درخواست طالق کرد .وی درحاليکه
به شدت عصبانی به نظر ميرسيد ،اعالم داشت» :من حکم حکومتی سرم
نميشه و پدرم سريعا بايد به پست قبلی خود بازگردد «.گفته شده که اين
پست معاون اولی برای پدرش جزو مھريه ی وی بوده و با منتفی شدن
حضور پدرش بر صندلی معاون اولی ،وی درخواست طالق کرده است.
شنيده ميشود که پسر محمود احمدی نژاد ھم با شنيدن اين خبر به منزل
پدری رفته و با کوبيدن پای خود به زمين و کشيدن موی ،اعتراض خود
را به اين حرکت پدر نشان داده و با شعار مرگ بر ديکتاتور ،پدرش را
تھديد کرده که اسناد تقلب در انتخابات را در اختيار رسانه ھا قرار
خواھد داد ١٧٨«.آخ ...چقدر نازند اين بچه ھا!
اما »اعترافگيريھای زير شکنجه از بازداشت شدگان کودتا را
حسين طائب فرمانده ی بسيج ھدايت ميکند .نتيجه ی بدست آمده از
بازجوئيھای زير شکنجه و اعترافگيريھا مستقيما توسط او به علی اصغر
ميرحجازی منشی مخصوص رھبر و ھمچنين مجتبی خامنه ای فرزند
دوم علی خامنه ای که رابط ستاد کودتاچيان با رھبر است ،گزارش
ميشود .احمدی نژاد قرار است بعنوان سپاس از نقش حسين طائب در
کودتا ،رھبری لباس شخصيھا ]اعضای ثابت بسيج[ در سرکوبی خونين
مردم و ھمچنين نقشی که در اعترافگيريھا داشته ،او را که طلبه ای ٤٦
ساله است ،بعنوان وزير اطالعات کابينه ی جديدش به مجلس معرفی
١٧٩
کند!«
»موسوی ]ھم[ نامه ی درخواست مجوز برای پنجشنبه ی اين
ھفته را به مناسبت گذشت چھل روز از آغاز حوادث ناگواری که طی آن
عده ای از ھموطنانمان جان خود را از دست دادند ،ارسال کرد؛ اين در
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حالی است که خبرگزاريھای خارجی در يک حرکت جالب ھمگی اين
مراسم را چھلم ندا آقاسلطان دانسته اند ،تا جايی که مثال گوگل نيوز برای
اين خبر تصويری از ندا را انتخاب کرده است .به نظرم مھندس موسوی
و آقای کروبی در اين قضيه کمی معذوريت داشته اند ،اما توجه و دقت
١٨٠
نظر خبرگزاريھای خارجی در اين زمينه جالب توجه است«...
اينھا را من ننوشته ام ھا!
يو.اس .تودی .مقاله ی جالبی دارد که به خواندنش ميارزد:
»نويسنده  ...ضمن اشاره به درخواست موسوی و کروبی
برای برگزاری مراسم چھلم جانباختگان اخير به نکته ای اشاره کرده که
پيش از اين نيز در چند جای ديگر ديده ام .مينويسد ممکن است ھمچون
انقالب پنجاه و ھفت برگزاری مراسم چھلم ندا و ساير جانباختگان منجر
به ايجاد يک زنجيره از برنامه ھای مستمر شود که در انقالب  ٥٧ايران
١٨١
نقش بسيار مھمی ايفا کرد«.
اشتباه ميکنيد؛ »انقالب«  ،٥٧بلوای مرده پرستھا و »شھيد
بازان« بود؛ اما اين جنبش ،جنبشی است نسبتا مدرن!
اين ديگر خيلی جالب است» :انگليسيھا »ايرانی شدن« را به
معنای مبارزه برای دموکراسی بکار ميبرند … بطور مثال به يکديگر
ميگويند  rايرانی شدی؟  ..يعنی نسبت به چيزی اعتراض داری و
بصورت مسالمت آميز برای آن مبارزه ميکنی؟ ]ايرانيان[ در کمتر از ٢
ماه با شجاعت ،ايثار و از خودگذشتيھاشان تصوير يک ايرانی را از يک
انسان متحجر جنگ طلب راديکال به نمادی برای مبارزه با خشونت و
١٨٢
جھل در جھان تبديل کردند«.
جالب است ،نه؟!
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پنجم امردادماه  ٢٧ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و چھارم[
يک ضرب المثل قديمی ميگويد» :آن که با مادر خود زنا کند،
با ديگران چه ھا کند!؟« حاال باند حاکم اسالمی با »مادرش« چه ھا که
نميکند؛ ببينيد» :خانواده ی سعيد حجاريان از چھره ھای سرشناس
اصالح طلب و مشاور سياسی رئيس جمھوری سابق ايران که در
بازداشت است ،از وضع سالمتی او به شدت نگران است… زينب
حجاريان در گفتگو با »بی .بی .سی «.از مسئوالن خواست ھرچه
زودتر با انجام معاينات دقيق پزشکی علت زردی حجاريان را بررسی
کنند .خانم حجاريان به نقل از يکی از پزشکان سابق سعيد حجاريان از
احتمال ابتالی پدرش به ھپاتيت ويروسی و بروز عوارض جانبی آن بر
مغز و اعصاب او خبر داد ...سعيد حجاريان در سال  ١٣٧٨در حالی که
نايب رئيس شورای شھر تھران بود ،در برابر ساحتمان اين شورا مورد
سوء قصد قرار گرفت و از آن تاريخ به علت آسيب ديدگی سيستم
اعصاب مرکزی ،دچار مشکالت حرکتی و گفتاری است .او در انتخابات
رياست جمھوری اخير از حاميان ميرحسين موسوی ،يکی از دو نامزد
اصالح طلب بود و پس از اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری به
ھمراه دھھا تن از سياستمداران اصالح طلب ،روزنامه نگاران و
معترضان بازداشت شد .محمد علی ابطحی ،بھزاد نبوی ،محسن امين
زاده و مصطفی تاج زاده از ديگر سياستمداران اصالح طلب دستگير
شده ھستند که به ھمراه ساير فعاالن سياسی و روزنامه نگاران در
بازداشت ھستند.
»زينت حجاريان ]ھمچنين[ گفت» :حجاريان )ھنگام مالقات(
مرتب اشک ميريخت .نميدانم ناراحتی را به چه گونه ای ديگر نيز
ميتوان ابراز کرد ... .کلی آدم آنجا ھست و محدوديت ھم وجود دارد .در
مالقات مادرم متوجه شد رنگ چھره ی پدرم به زردی گرائيده و
ھمچنين ضعف شديدی دارد .عالئم افسردگی را ھم در او ديده
است ١٨٣«...من واقعا نميفھمم اينھا ،ھمين اصالحاتچيھا و توده ايھا و
گنجيھا و ...چه چيز اين حکومت را ميخواھند نگه دارند؟! باور کنيد
راست ميگويم .اصال نميفھمم.
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اين نامه ای است از درونمرز ،از بانويی به نام آذر؛ ببينيد:
»ميخواستم بگويم که ھنوز جزء شھدا نشده ام .ميخندم مثال ،اما
راستش را بخواھيد خنده ندارد .ھروقت از تجمعات اين روزھا
برميگردم ،در حاليکه نفسم به زور باال ميآيد ،از آن ھمه گاز و دود و
آتش ،و مغزم انگار که پخته شده از اين ھمه گرما و توحش که موج
ميزند در ھمه جای شھر ،بعد دوش آب سردی و رفع عطش و بعد ھم
فرياد زدن سر پشت بام؛ تازه وقتی بقيه ميخوابند ،اشک من راه ميافتد که
باز سالم برگشته ام .نه اينکه فکر کنيد مثال له له ميزنم برای شربت
شھادت ،يا اينکه تنم ميخارد برای بيداد گاه اوين؛ نه و[ .اما ،چطور
بگويم؟ مثال بعد از خبر »شھادت« سھراب بود ،روز بعدش گمانم ،که
مادر گفت» :برويم سمت خانه شان که به مادرش تسليت بگوئيم!« رفتيم،
نشستيم پائين ساختمان ،جلو خانه شان و شعار داديم و سرود خوانديم و
شمع روشن کرديم ...سر آخر مادرش آمد بيرون ،خواھش کرد که
برويم ،چون نگران جانمان اس ت .مادر رفت و تسليت گفت .من جم
نخوردم .وقتی برميگشتيم ،مادر گفت چرا برای تسليت نيامدم؟ گفتم:
»چطور ميآمدم؟ چطور به چشمھاش نگاه ميکردم؟ چه ميگفتم
اصال؟ ميگفتم :ببخشيد که سھراب رفت و من ھستم ھنوز؟ ازمن بر
نميايد مادر ،اين ھمه شرمندگی از توان من خارج است «.مادر تشر زد
که» :خجالت ندارد؛ مگر نشسته ای خانه که اين ھمه خجالت ميکشی؟
مگر روزی که ندا را کشتند ،ھمان ساعت بيشتر از صد متر فاصله
نداشتی با او؟ نداشتی؟ شانس بود  «...پرسيدم» :شانس؟ شانس من يا
شانس او؟ خوش شانسی يا بدشانسی؟« مادر سرش را پائين انداخت و
ھيچ نگفت ...روزگارمان غريب است اين روزھا ،خيلی غريب.
»چه بگويمت که چه ھا ديديم اين روزھا؟ چطور توضيح بدھم
که ياد گرفته ايم احساسات و افکارمان را بخش بخش کنيم اين روزھا؛
که شبھا ساعت ده وقت فرياد است ،که تمام خشممان را ميريزيم در
حنجره ھامان و فرياد ميزنيم در دل شھر ،چون وقتش ھمان آن است؛ که
چطور شبھا اشک ميريزيم برای کسانمان و کسانشان ،از سر درد ،چون
وقتش ھمان وقت است ،که چطور ميخوانيم و ميخوانيم و ھر چيز را با
چه عطشی ميخوانيم که بفھميم فردا چه بايد بکنيم و چطور ،چون
رھبری نداريم و خودمان رھبريم .فقط اخبار نميخوانيم ،رمان ،داستان،
نمايشنامه ،تاريخ و  ...ھرچه دستمان برسد ميخوانيم .از چکسلواکی
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ميخوانيم و از يونان و از شيلی و از تاريخ خودمان ،از جنبش دھه ی
ھفتاد فرانسه ميخوانيم و ھرچه که شايد به کارمان بيايد.
»بع د سختترين قسمت زندگی شروع ميشود .ميترسيم ،واقعا
ميترسيم ،از فردا ميترسيم ،از فردائی که بايد برويم خيابان ،از مرگ
نميترسيم ،از کتک خوردن و از زخم برداشتن ھم ،از دو چيز ميترسيم؛
اول اينکه باز چيزھائی ببينيم که کابوس شب و روزمان بشوند و دوم از
اسير شدن ،اما فردا که ميشود باز ميرويم باز ،و اين بار نه از خشم
خبری ھست ،نه از غم و نه حتی از تحليل يا ترس .در خيابان فقط بايد
بود ،فقط جای صبر است و حضور است و آرامش .افعال ،اول شخص
جمعند ،چون اين روزھا عجيب ھمه عين ھم فکر ميکنيم و احساس
ميکنيم .و اين عجيب است؛ شادترين و عجيب ترين بخش قضيه؛ انگار
دوباره فتح کرده باشيم شھرمان را بعد از قرنھا ،که حاال تھران باز شھر
من است ،که مردمش کسان منند دوباره ،دوباره شھر ماست ...و اين
لذتبخش است ،و وقتی در شھر راه ميروم ،لبخند ميزنم بی اختيار.
»بگذار حراميھا دھھا ھزار باشند ،ما ميليونھا نفر ھستيم و ھمه
با ھم ،اينجا شھر ماست و آنھا ھيچ چيز نيستند .نميدانی که اين روزھا
چقدر مردم باھم مھربان شده اند؟ شده ايم مثل يک خانواده ،ھمه کس و
خويش ...ميدانی ،نميدانم چطور پيش آمد ،نميدانم چطور شد که اين ھمه
سال از ھم دور افتاديم و ھر کداممان جدا ،در حاليکه اينقدر ھمه شبيه ھم
بوديم اين ھمه سالھا ،اما يک چيز را ميدانم ،اينکه ديگر ھيچ چيز مثل
سابق نيست و مثل سابق نخواھد شد .نميگويم بيدار شده ايم که شايد
ھيچوقت خواب نبوده ايم اين ھمه سال ،اما ھمديگر را پيدا کرده ايم و
باور کرده ايم .باورت ميشود که ما قوم جدا افتاده و گم ،ھمديگر را پيدا
کرده ايم؟ پوف ،حرف زياد است .اگر صد برابر اين ھم بنويسم ،انگار
که ھيچ ننوشته ام ...پس بيخيال ...فقط خواستم بگويم که من ھنوز ھستم،
شما چطور؟«
چه بگويم عزيزم؟ من ِ بی ھمه چيز اينجا نشسته ام و ميگويم
لنگش کن! من بی ھمه چيزم ،بيشرفم و تو عزيزم ،چه بگويم؟ من ھم
ھستم ،به لطف تو و به اعتباری که تو به من داده ای ،اينجا جای تنفسی
يافته ام .راستی ميدانی که؛ من اينجا نان تو و امثال تو را ميخورم و
پرچم بقيه را پاره ميکنم و اصال از آن ھمه ھمدلی که تو ميگويی ،در
اينجا خبری نيست و ما داريم برای قدرت ،بلی برای بر شماھا حکم
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راندن ھمديگر را پاره پاره ميکنيم .باور کن نازنينم ،خوبيم و خوبتر ھم
ميشويم ،اگر بتوانيم بازھم در »شکلی« ديگر از شماھا سواری بگيريم.
بله من ھم خوبم ،خوبم ،نگران ما نباش؛ مرسی عزيزم!
ششم امرداد ماه  ٢٨ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و پنجم[
اين روزھا خيلی خبرھاست .ميرحسين موسوی گفته که اگر
حکومت برنگردد ،مردم آن را برميگردانند .به نظر موسوی ماه شعبان
ميتواند ماه خوبی برای »جنبش سبز« باشد .باز ھم اين اکبر گنجی سور
زد و نوشت که ميخواھد حاکمان تھران را به جرم جنايت عليه بشريت به
محاکمه ی بين المللی بکشد .اينش بد نيست ،چاخانھايش برای حفظ
حکومت اسالمی بد است که ميخواھد انقالب اسالمی و حکومت اسالمی
را حفظ کند ،منتھا چون تا حاال اين خامنه ای خرابکاری کرده ،با
موسوی ميخواھد سبزش کند .سبزی فروشی ھم سيستمی دارد و[!
صانعی ھم گفته است که قتل و شکنجه ی زندانيان ،گناه دارد،
آن ھم کبيره! تازه گفته است که پس فردا پنجشنبه در چھلم ندا آقا سلطان
شرکت ميکند» .پيک نت« لعنتی توده ای ھم ھمچنان پستانش را به تنور
آيات عظام چسبانده که به ديدار منتظری رفته اند ،تا البد جلو اين فجايع
را بگيرند.
ای ميلھايی ميرسد که در تمام شھرھا مراسم چھلم ندا آقاسلطان
برگزار خواھد شد .فعال ھمه جا صحبت از حرفھای تازه ی ميرحسين
موسوی است و ترميم کابينه ی احمدی نژاد و تغيير وزيران ارشاد و
اطالعات .ھرکسی ھم دليل خودش را دارد .حال اين بابا حجاريان ھم
خوب نيست و من دلم برايش ميسوزد ،ھمانطور که صدام حسين را که
کشتند ،دلم برايش سوخت .البد بعدھا وقتی اين خامنه ای را يا ھمين
احمدی نژاد يا آن قاضی سعيد مرتضوی را اعدام کردند ،دلم برای اينھا
ھم خواھد سوخت .چه ميدانم؟ آدم وقتی با حکم اعدام مخالف باشد،
اينطوری ميشود که دلش حتی برای آدمکشھا و ياران آدمکشھا ھنگام
اعدام و يا شکنجه شدنشان ]مثل اين بابا حجاريان[ ميسوزد.
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راستش اين روزھا جنبش چند سره شده است؛ ولی
ھيچکدامشان جدی نيستند .جدی ترينشان ھمان ميرحسين موسوی است
که در درون است و مردم ِ عبور کرده از او ،پس از اين ھمه جنايت
حاکمان جمھوری اسالمی ديگر زياد ھم تره برايش خرد نميکنند .در
برونمرز فعال يکی اکبر گنجی است ،يکی عليرضا نوری زاده ،يکی
محسن سازگارا ،يکی ھم محسن مخملباف؛ ھمه ھم از يک جناح درون
حکومتی .تنھا سری که بيرون از نظام است ،شاھزاده رضا پھلوی است.
بيخود که نيست اينھا در برابر شاھزاده و در واقع در برابر خواست ملت
برای دگرگونی اساسی و واژگونی حکومت اسالمی ايستاده اند!
اين بچه ھای داخل در ای ميلی با عنوان »حکومت کودتا را تا
زمستان  ٨٨سرنگون ميکنيم «.نوشته اند که:
»در ادامه ی برنامه ی حذف خامنه ای با عزل وزيران
اطالعات و فرھنگ ،پس از اختالف شديد احمدی نژاد )سپاه( و سيد علی
خامنه ای بر سر عزل مشايی با اخراج محسنی اژه ای و صفار ھرندی،
جنگ قدرت وارد فضای تازه ای شد .گفتنی است که اين دو وزير
اطالعات و فرھنگ ،چھار سال پيش با نظر مستقيم خامنه ای انتخاب
شده اند و اژه ای تنھا آخوند دولت بود .فعاالن سياسی ،ابقای مشايی در
دولت را با سمت رئيس دفتر و مشاور ،دھن کجی احمدی نژاد به رھبر
ميدانند و عزل اين دو نفر را نوعی انتقام گيری از رھبر و تخريب او...
»اين در حالی است که ھنوز حکم احمدی نژاد تنفيذ نشده است.
در حاليکه فقط چند روز به آغاز کار دولت »کودتا« مانده ،احمدی نژاد
دو وزير اطالعات و ارشاد را عزل کرده ،تا نشان دھد که جنگ قدرت
در ميان سپاه و خامنه ای آغاز شده است....
»ظرف  ١٠روز  ٤ھواپيما در مسيرھای ايروان ،اھواز ،مشھد
و اروميه دچار سانحه شدند و يک قطار نيز در قزوين سانحه ديد.
احمدی نژاد ھم به ھيچ وجه حرفی در مورد عزل و اخراج اين وزيران
بی لياقت نگفته است .جنبش سبز ھم روز ھشتم مرداد ماه امسال مراسم
سالگرد چھلم شھدايش را برگزار ميکند .قرار است مراسم در خيابان
اميرآباد برگزار شود .چھاردھم مرداد ھم روز تحليف احمدی نژاد يا
روز سقوط دولت است ،در حاليکه ھنوز روز مراسم رسمی تنفيذ احمدی
نژاد اعالم نشده ،اما گفته ميشود که  ١٤مرداد قرار است اين تحليف
صورت گيرد .براساس اين خبر ھواداران آزادی و جنبش سبز قصد
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دارند چھارشنبه  ١٤مرداد ،تجمعی ميليونی در برابر ساختمان مجلس
داشته باشند .به زودی مسيرھای تظاھرات به سمت مجلس برای روز
١٨٤
چھاردھم مرداد اعالم ميشود«.
در ضمن چھاردھم مرداد سالگرد انقالب مشروطه ھم ھست.
پدرسوخته ھا چه روزھايی را برای کثافتکاريھاشان درنظر ميگيرند؟!
دو/سه نفر ديگر از اين بچه ھا را زير شکنجه کشته اند .پدر
روح االمينی از ترس و يا اين که خودش از حکومتيان است ،مراسم ختم
پسرش را کنسل کرد .زندانبانان گفته اند که روح االمينی وقتی دستگير
شد ،مننژيت داشت .البته از آثار شديد شکنجه روی بدن اين بچه گزارش
شده ،مخصوصا اين که دھانش را خرد کرده بودن د .فعال ادبيات ھم
محدود شده به نوشته ھايی در سوگ اين بچه ھا که گاه جالب است ،اما
من روضه خوانی بلد نيستم .بيشتر اين نوشته ھا ھم آبکی ھستند ،چون با
عجله نوشته ميشوند و با اين که ميخواھند درد را نشان دھند ،ولی به
نوعی بندتنبانی ھستند و ھمان مويه ھای زنھای سنتی را که حرفه شان
مويه کردن و موی کندن بر سر قبرھاست ،را تداعی ميکنند.
ھييييييييييييييييييييييييييييه ھيييييييييييييييييييييييه ...آنھم از ته جگر .ببينيم
چه ميشود؟!
»به دنبال درخواست کروبی و موسوی برای دريافت مجوز
برگزاری مراسم يادبود کشته شدگان حوادث اخير ،ديروز اعالم شد که
معترضان به نتايج انتخابات روز پنجشنبه با اجتماع در مصالی بزرگ
شھر تھران ،نسبت به شھدای جنبش سبز ادای احترام خواھند کرد.
موسوی و کروبی اين درخواست را در نامه ای به وزير کشور مطرح
کرده اند ١٨٥«.البته ھنوز مجوز صادر نشده ،فقط اينھا درخواست صدور
مجوز کرده اند.
داريوش اقبالی ھم نوشته است که» :اخيرا در سايت فارسی
»بی .بی .سی «.مطلبی منتشر شده که در بخشی از آن  -به نادرست -
به حمايت من از برنامه ی اعتصاب غذای آقای گنجی در مقابل سازمان
ملل اشاره شده است .با توجه به سابقه ی »بی .بی .سی «.انتشار اين
خبر ،بدون تاييد از سوی منبعی موثق ،باعث تعجب من شد .لذا از شما
ميخواھم نسبت به تصحيح آن و درج توضيحات ذيل اقدام نماييد:
http://www.iranpressnews.com/source/062972.htm - 184
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52570 - 185

١٥١

»در طی تماسھايی که آقای گنجی و ھمکاران ايشان با من
داشتند ،برای شرکت در اين برنامه از من دعوت کردند .با توجه به
اينکه از افراد و گروھھای خاصی به صورت انحصاری برای شرکت
در برنامه ی اعتصاب غذای آقای گنجی دعوت به عمل آمده ،من به اين
اصل اشاره کردم که به حرکتھای جمع گرايانه ،دموکراتيک و در
راستای حقوق بشر معتقدم و نه حرکتھای انحصارگرايانه و متکی به
فرد؛ چرا که عميقا و قلبا اينگونه برخوردھای فردی را الگوی مناسبی
١٨٦
در جھت پيشرفت منافع ميھنم نميدانم«.
داستان ،ھمان سور زدن ھميشگی اين اکبر گنجی است که ھم
ميخواھد حکومت اسالمی را نگه دارد و ھم از مخالفين کليت اين
حکومت به عنوان ابزار استفاده کند .ھمين .خيلی خنده دار است .يکی
يکی نامه ھای فدايت شوم برای آدمھای معروف مينويسند ،مثال برای
گوگوش شاه ماھی آواز ايران ،و گولشان ميزنند و بعد ھم منويات
خودشان را پيش ميبرند .واقعا اين اکبر گنجی با اين استعدادش چرا
ھيچکاره است؟!
خبر ديگر اين که در دانمارک ايرانيھا پرچم شاخدار جمھوری
١٨٧
اسالمی را در سفارت اشغالی پائين کشيدند.
بدون شرح اين که» :سھراب سليمانی مدير کل شکنجه گاھھای
استان تھران به ايسنا گفته که محسن روح االمينی و محمد کامرانی بر
اثر بيماری مننژيت که پيش از انتقال به زندان به آن مبتال بودند ،جان
باخته اند .او گفته که روح االمينی و محمد کامرانی جزو يک مجموعه
بودند که بايد تحويل اوين ميشدند .روح االمينی در مسير زندان و در
خودرو اعزام حالش بد شد و توسط عوامل و نيروھای امنيتی به
بيمارستان منتقل شد .آقای کامرانی دو يا سه ساعت بعد از روح االمينی
در زندان حالش به ھم خورد .او در مورد اخباری مبنی بر شکنجه شدن
آنان گفت» :اين حرفھا را افراد ضد انقالب ،معاند و مخالف ميزنند«.
»سليمانی در مورد تزريق ماده ای به بازداشت شدگان ھنگام
بازجويی که عوارض مغزی و قلبی دارد ،و ھمچنين شکنجه و سلول
انفرادی پاسخ داد که اين حرفھا را افراد ضد انقالب ،معاند و مخالف
- 186
http://www.iranglobal.info/meinungedit.php?fileid=archive/komentar/072723Fe
2124I.txt
http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52552 - 187
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ميزنند و حداقل در جايی که من مسئول ھستم ،چنين چيزی امکان ندارد
و ھيچگونه رفتار خالف شان اداری ،انسانی و اخالقی ،تحت ھيچ
شرايطی انجام نميشود و من بعيد ميدانم کسی ادعا کند که فردی در
مجموعه ی زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفته باشد و اتاقھای ما
سوئيت ھستند ]فھميديد سوئيت دوبلکس با تمام امکانات[ و انفرادی وجود
١٨٨
ندارد«...
]ھاھاھا[ کثافتھا خجالت نميکشند!
در مورد مبارزه ی اين روزھای ايرانيان ،خبرنگاری از قول
يک معلم امريکايی نوشت» :واژه ی تبديل شدن اسم به فعل 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 verbانگار من يک فعل ھستم[ که
در سال  ١٩٧٣منتشر شد .اما تا اين زمان و تا وقتی که نوشته ی
کوتاھی را از معلمی در نيويورک نخوانده بودم ،اين مفھوم را چنين
آشکار احساس نکرده بودم .اين معلم دبيرستان در روزنامه ی Huffing
 Postتوضيح داد که چگون ه واژه ای عاميانه و من درآوردی مثل
» Going Iranianبراه ايرانی رفتن« با باری مثبت در فرھنگ
عاميانه ی مردم آمريکا جا باز ميکند .اين معلم آمريکائی نوشت» :اخيراً
يکی از شاگردان مدرسه در مقابل ناظم مدرسه که ھمه ی شاگردان از
او شديداً حساب ميبرند ،ايستاد؛ کاری که تقريبا ً ھرگز سابقه نداشت .يکی
ديگر از شاگردھا گفت بيائيد باھاش ايرانی بشيم؛ منظورش سازمان دادن
اعتراض بود عليه نظامی که حرف حساب به گوشش نميرفت.
»از آن به بعد اين شاگردان از کلمه ی »ايران« به عنوان يک
فعل برای ھر تغييری که خواستارش ھستند ،استفاده ميکنند و ايران از
حالت اسم به فعل تغيير پيدا کرده و »فعل ايران« يعنی در مقابل قدرت
حاکم ايستادن .اين معلم گفت در حاليکه من کمتر توانسته ام توجه شاگرد
مدرسه ھا را به آنچه در دنيا ميگذرد ،جلب کنم ،اين برداشت و رويکرد
آنھا از نام »ايران« برايم در حکم جايزه ی بزرگی بود...حتی آن شاگرد
مدرسه ھائی که کمترين ميزان آگاھی از اخبار دنيا را دارند ،از واژه ی
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»ايرانيان« به جای »تھور و شجاعت« در جمالتشان استفاده
١٨٩
ميکنند«.
محسن کردی نوشته است که» :اگر خاتمی کنار نزده و موسوی
بجای او کانديد نشده بود ،امروز وضعيت اين نبود .خاتمی »مرد« اين
کار نبود و چه بسا نميخواست باشد .در گذشته ھم که رئيس جمھوری
بود ،با يکی دو تشر يا فرمان رھبر دست و پا را جمع ميکرد .قضيه ی
موسوی ھم پيش از اينکه مساله ی عقيده داشتن و احترام گذاشتن به
آزادی و استقالل فردی و رای مردم و اين حرفھا باشد ،مساله لج و
لجبازی و يکدندگی است .خيلی برايش گران بود که رايش را اينطور
زدند و برای ھمين ھم با رژيم درافتاد ،اگر نه که در تمام اين سالھا مگر
رژيم ھمين کارھا را نميکرد؟ چرا حتی يکبار ھم صدای اعتراضش در
نيامد؟ قاعدتا موسوی که جزو اين دستگاه است ،ميبايد ديگر حداکثر پس
از نماز جمعه ی خامنه ای مثل محسن رضايی ميگفت سمعا و طاعتا و
سر و صدايش ميخوابيد و تازه به دستبوس رھبر نيز ميشتافت .اما چه
شد؟ چرا موسوی اينچنين غيرمنطقی عمل ميکند؟ »غير منطقی« از نگاه
يک عضو دستگاه که سی سال وفادار بوده و نه سال باالترين مقام
اجرايی کشور را داشته و در ھيچ صورت نميتواند دامن خود را از
سابقه ی سی ساله ی اين رژيم پاک کند .آنچه که نگاه مردم ايران را به
او ،کروبی و حتی تا حدی رفسنجانی عوض کرده ،مواضع اخير اينان
است ١٩٠«.من البته اين نگرش را قبول ندارم ،ولی خب ،آوردمش تا
خوشبينان را کمی نوازش کنم .از ديدگاه من ھمه ی اين دست و پا
زدنھای موسوی و کروبی برای حفظ نظام اسالمی است و اينھا ھمه شان
رفتار خامنه ای و احمدی نژاد را به ضرر تداوم حکومت اسالمی
ارزيابی ميکنند .آينده نشان خواھد داد که کداميک درست ميگوييم .اکبر
گنجی اما دقيقا ھمين پروژه ی »حفظ نظام« را در کله اش دارد و
ميخواھد حکومت اسالمی بدون خامنه ای راه بياندازد و خودش بشود
ھمه کاره ی اين حکومت استرليزه شده يا يک کاره اش .بيخود نيست که
اين ھمه با پرچم شير و خورشيد نشان ايرانمان سر ستيز دارد .ھمه ی
ادا و اطوارھايش ھم کمدی و سينمايی ھستند .بيخود نبود که ھمان اولی
که پس از باصطالح دويست روز اعتصاب غذا ]سل و مل و گنده[ از
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زندان آزاد شد ،فورا رفت روسيه و جايزه اش را گرفت .ای داد روسيه،
روسيه ،روسيه ،بعد ھم دويد رفت ھاليوود به زنھای مکش مرگ مای
آنجا »دموکراسی دينی« اش را ياد بدھد ،يادتان نيست؟
»سيدعلی خامنه ای ]ھم[ روز گذشته دستور تعطيلی يکی از
شکنجه گاھھا را پس از عيان شدن صادر کرد ،تا يکی از آثار جنايات
خود را از بين ببرد .ھيئت تحقيق و کمي سيونھای زير نظر خامنه ای،
ھمانند قتل زھرا کاظمی و ساير جانباختگان ،برای فريب و پنھان کردن
١٩١
و شانه خالی کردن از جنايتھای خامنه ای است«.
اين ھم خوش آمد گويی کارکنان ھواپيمايی جمھوری اسالمی
پس از سوار شدن به ھواپيماھای توپولف؛ خيلی خوشمزه است ،باور
کنيد» :با درود به روان پاك بنيانگذار انقالب اسالمی و مقام معظم
رھبری و رئيس جمھوری شبتاب ،ورود شما را به ھواپيمای توپولوف
جمھوری اسالمی ايران خوشامد ميگويم و برايتان سفر خوشی را آرزو
ميكنم .اگر در ھوای داخل كابين اختاللی پيش آمد ،سربند مخصوصی از
باالی سرتان به پايين ميافتد كه روی آن نوشته شده »فدای رھبر« فورا
آنرا برداشته و بسيجی وار آنرا دور سر خود ببنديد و ياحسين گويان از
دربھای اضطراری يعنی دو درب در جلو ،دو درب درعقب و يك درب
در وسط ھواپيما به بيرون پرت شويد .توجه داشته باشيد كه در ھمه حال
حجاب اسالمی را رعايت كنيد ،حتی در موقع پرت شدن از
ھواپيما ١٩٢«...بعد ھم به خيل »شھدا« بپيونديد؛ آنھم شھدای توپولوف!
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»سايت انصار نيوز ارگان اطالع رسانی انصار حزب [ ھم
در تحليلی بيسابقه به احمدی نژاد و خامنه ای ھشدار داده و نوشته که آيا
رفتار اين روزھای احمدی نژاد مانند »تسو« نيست که پس از به قدرت
رسيدن ،مخالفان خود را به قتل رساند و از سر راه برداشت؟!  ...آيا
احمدی نژاد مطمئن است رأی ايشان توسط ولی فقيه تنفيذ خواھد شد؟ آيا
انتصابھای پيش از تنفيذ و تحليف ،در عين بدعت ،دھن کجی به ارکانی
از نظام ھمچون رھبری و مجلس نيست؟«
ديگر اين که نوشته اند» :مجموعه ای از لباس شخصيھا و
فرماندھان و ھمکاران آنھا در دستگاھھای نظامی و غيرنظامی ،منافع
مادی و »اخروی«شان در ادامه ی حيات جمھوری اسالمی است .اينھا
در زندان کھريزک بچه ھای مردم را لت و پار ميکنند؛ آنقدر لت و پار
کردند که سيد علی خامنه ای نيز ترسيد و دستور بستن اين بازداشتگاه را
به بھانه ی استاندارد نبودن زندان داده است...انصار حزب [ ميدانند که
آنقدر نابکاری کرده اند که ملت ھرچقدر ھم بخشنده باشد ،ممکن است
اينھا را نبخشد .ساواکيھا که اينقدر جنايت نکرده بودند ،وقتی به دست
مردم افتادند تکه تکه شدند ،وای به اينھا .از ھمين روست که اينھا برای
حفظ جانشان ميجنگند .دھان بچه ی مردم را خرد ميکنند ،تا جنبش
سرکوب شود و اينھا اسير دست مردم انقالبی يا دادگاھھای انقالبی
نشوند .ترس اينھا از اين است .خامنه ای ھم تا زمانی خامنه ای و رھبر
و عزيز است که بتواند مقتدرانه اگر شده ايران را فدا کند و مردمانش را
١٩٣
ھزار ھزار بکشد ،تا از حيات اينھا دفاع کند«...
برای ھمين ميگويند که بدستور رھبری ،زندان کھريزک بدليل
١٩٤
غيراستاندارد بودن ِ نحوه ی کشتن زندانيان تعطيل شد«.
»ميگويند که کھريزک زندان نبوده ،بلکه مرکز آموزش
عربھای لبنانی و منطقه بوده که به آنھا در کھريزک آموزش ترور داده
ميشده است .کھريزک پيشتر مرکز نگھداری اسرای عراقی بود .در
جريانات اخير وقتی عربھا جوانھا را دستگير ميکردند ،به اينجا ميآوردند
و تا حد مرگ شکنجه ميدادند ]ميدھند؟[ کھريزک براساس تاييد پزشکان،
بارھا آلوده به »مننژيت« اعالم شده .جوانھا در اصل در اوين جان
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نباختند ،آنھا در کھريزک بودند .نزديکان محسن رضايی ھم به وی
اطالع داده اند که روح االمينی و کسان ديگر بدست عربھای تروريست
شکنجه شده اند .ھمين عربھای حزب [ پسر رئيس ستاد انتخاباتی
محسن رضايی را ھم کشته اند ،چون او را نميشناختند.
»عربھا ]حزب [[ مانند گرگ گرسنه با تبر و دشنه به مردم
حمله ور ميشدند و ميشوند .جالب اين که ماموران آدمکش ھم از اينھا
ترسيده اند و حاضر نيستند در اين محل بمانند؛ زيرا طبق اطالعات
موثق ،چند عرب لبنانی ھم خود آلوده به مننژيت شده اند و به گفته ی
يکی از پاسدارھا ،يکی از آنھا بر اثر آلودگی بدرک واصل شده«.
منبع خبر ھم يک »پاسدار وطنپرست ضد واليت فقيه« نوشته
شده ،خالصه جونم واسه تون بگه ،خر تو خر عجيبی است مملکت در
دست اين جماعت آخوند و حکومت اسالمی و چند تا نقطه ،راستی سی و
يکسال است رسم شده که بچه ھا در ھمه ی برنامه ھا و ھمه جا و به ھر
بھانه ای کتک بخورند ،خب کتک خوردن که ديگر مجوز
١٩٥
نميخواھد؟«
اما بعد از اين که احمدی نژاد محسنی اژه ای را از سر وزارت
اطالعات و امنيت حکومت اسالمی کنار گذاشت ،دويست نماينده ی
مجلس شورای اسالمی از او قدردانی کردند] .وا!![
خبر ديگر اين که ارتش عراق ھمين امروز به قرارگاه اشرف
حمله کرد .مريم رجوی ھم بالفاصله افاض ه کرد که مجاھدين خلق
ميخواھند به بروند ايران! واقعا چه دنيای کثيفی است اين دنيای وابستگی
و نوکری و وطنفروشی و ضد مردم و منافع عاليه شان حرکت کردن.
خيلی وحشتناک است .اين رھبران بی ھمه چيز دررفته اند و اين بدبختھا
را آنجا گذاشته اند.

- 195
http://hichkihichkas.wordpress.com/2009/07/28/%D8%A2%D9%82%D8%A7%
DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D9%85%D8%A7%DA%A9%D8%AA%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B2%D9%86/%DA%86%D9%8A%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF

١٥٧

ھفتم امردادماه  ٢٩ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و پنجم[
يک زندانی زن »خبر داده که در مدت بازداشت ،بارھا مورد
ضرب و شتم ماموران مرد قرار گرفته است .بازجوھا مرتبا با الفاظ
رکيک و ناسزا به توھين و تحقير وی ميپرداخته اند ،حتی مإموران مرد
موھای او را ميکشيده اند و دائما با تماس بدنی ،او را مورد آزار قرار
ميداده اند ،تا اعتراف کند که با برخی چھره ھای سياسی ،رابطه ی
نامشروع داشته است .اين گزارش حاکی است که اين زن زندانی پيش از
آزادی مجبور شده نوشته ای را امضا کند که در زندان با وی ھيچگونه
بدرفتاری نشده و حتی ھفته ای دو بار در زندان چلوکباب خورده است!
»گزارش ديگری ...حاکی است که به محض انتقال وی به
پاسگاه کالنتری و در ابتدای ورود به اين پاسگاه ،او و ديگر بازداشت
شدگان به شدت کتک خورده اند .او ھمچنين يکی از شکنجه ھای
تحقيرآميز صورت گرفته را اين گونه توصيف کرده که» :بازداشتيھا را
کف توالت پاسگاه ميخواباندند ،سربازی پايش را پشت گردنشان
ميگذاشت و آنھا را مجبور به ليسيدن توالت ميکرد «.وی ھمچنين فاش
کرد که در يک مورد که سربازی از اين کار امتناع کرد ،مورد ضرب
و شتم مافوقش قرار گرفت و سپس او ھم بازداشت شد .اين زندانی زن
در عين حال خبر داد که از ھمان روزھای نخست ،در حين کتک زدن
بازداشتيھا ،مرتبا در پاسگاه فحشھای رکيک به ھاشمی و خاتمی و
موسوی ميداده اند] .اين ديگه خيلی بامزه است[
ديگر اين که اين خبر پس از »شھادت« فرزند يکی از
مسئوالن دولت نھم به رسانه ھا درز کرده ،که آن ھم خبر ابتالی احتمالی
برخی بازداشت شدگان به بيماری مننژيت است .ابتدا سردار عاليی در
يادداشت خود فاش کرد که وزير بھداشت از توزيع گسترده و البته
ديرھنگام واکسن مننژيت در زندانھا و بازداشتگاھھا خبر داد ،سپس
مديرکل زندانھای قوه ی قضاييه تاييد کرد که تنھا در اوين به ۴٠٠٠
زندانی واکسن مننژيت تزريق شد و دست آخر سخنگوی کميسيون امنيت
ملی خبر داد که سعيد مرتضوی در جلسه ی اين کميسيون ادعا کرد که
محمد کامرانی و محسن روح االمينی به علت ابتال به بيماری مننژيت
درگذشته اند .پزشک متخصصی که نخواست نامش فاش شود ،در گفت
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و گو با »موج سبز آزادی« از رسانه ھا و نمايندگان مجلس خواست که
وزير بھداشت در صورت صحت اين ادعا ،نوع مننژيت اين دو زندانی
را اعالم کنند .وی ھشدار داد که اگر مننژيت اين دو »شھيد« ]از اين
کلمه ی زشت بيزارم[ از نوع  Meningococcalباشد ،خطر بزرگی
دستگير شدگان و حتی مردم را تھديد ميکند و بايد سريعا نسبت به
واکسينه کردن مردم و توزيع داروھای آنتی بيوتيک و پيشگيری
) (Prophylaxisاقدام شود.
»در گزارش ديگری...تصريح شده جوانی که به تازگی آزاد
شده و جرم وی بازگشت از لندن بود ،از لحاظ روحی چنان وضعيت
اسفناکی دارد که برای جلوگيری از خودکشی ،او را در منزل به تخت
بسته اند .اما تکان دھنده ترين گزارشھا به بازداشتگاه غيرقانونی
کھريزک اختصاص دارد که براساس گزارشھای موثق و متعدد ،تحت
نظارت مستقيم سردار رادان ،قائم مقام فرمانده ی نيروی انتظامی کل
کشور اداره ميشود...
»در يک سوله ی  ٢٠٠متری بدون وجود دستگاھھای تھويه ی
ھوا ،چندين معتاد کراکی که اميدی به زنده ماندنشان نيست و بدنھاشان
کرم گذاشته ،دراز به دراز روی زمين افتاده اند .در کنار آنھا بازداشت
شدگان نگھداری ميشوند .بازداشت شده ھا حدود  ١٠٠نفرند که به اين
محيط غيربھداشتی با ھوای نامطبوع منتقل شده اند .آنھا صف ميکشند تا
بتوانند از زير در ،ولو برای دقيقه ای از ھوای بيرون تنفس کنند .ھر
روز صبح سردار رادان به اين محل سرکشی ميکند و خود شخصا ھر
روز چند نفر از بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار
ميدھد .بھترين ابزار شکنجه در دست رادان ،شلنگ است.
»وقتی صبح ھر روز صدای ھليکوپتر میآيد ،بچه ھا به خود
ميلرزند و ميفھمند که رادان آمده است .يکی از بازداشتيھا در اثر
برخورد باتوم به سرش ،کم کم بينايی اش از دست داده ،ولی با وجود
اطالع شکنجه گران کھريزک از وضعيت وی ،او را از اين محل
غيربھداشتی خارج نکردند .دو روز قبل از آزادی ،بازداشت شده ھا به
اوين منتقل ميشوند و فردی که بينايی خود را از دست داده بود ،در
اتوبوسی که به سمت اوين در حرکت بود ،بر روی پای يکی ديگر از
بازداشت شدگان جان ميسپارد .از ديگر شکنجه ھا در کھريزک آن است

١٥٩

که بدنھا را خيس ميکنند و بعد با شلنگ و سيم ،آنھا را کتک ميزنند ،تا
درد تا عمق جان آنھا نفوذ کند ١٩٦«.چه بگويم؟!
»حاکمان کنونی ايران که معتقدند اسالم ناب و راستين را در
کشور ما برپا کرده اند و حتی ايران را آزادترين کشور جھان ميدانند،
آزاديخواھان ايرانی را در چنين مکانھايی شکنجه و وادار به اعتراف
ميکنند .ھمه ی اين بازداشتگاھھای مخفی زير نظر ارگانھای مختلف
نظامی و انتظامی و اطالعاتی ھستند و رياست کل نيروھای انتظامی نيز
با خامنه ای است .خامنه ای ديروز پس از رسوايی بازداشتگاه کھريزک
و بعد از اين که کميته ای از مجلس ،قصد ديدار از اين بازداشتگاه را
داشت ،سراسيمه دستور بستن آن را صادر کرد .چند ساعت بعد به
نمايندگان مجلس گفته شد از آنجا که بازداشتگاه کھريزک برای ھميشه
بسته شده ،ديدار از آن ديگر لزومی ندارد! تعداد زيادی بازداشتگاه مخفی
زير نظر مستقيم يا غيرمستقيم دفتر رھبری مشغول شکنجه ی مردم
ھستند .اينھا فقط چند نمونه ھستند و به آنھا تعداد بسياری بازداشتگاھھای
١٩٧
ديگر را که در ساير نقاط کشور و شھرستانھا ھستند ،اضافه کنيد«...
اين خبر واقعا خيلی با نمک است .باور کنيد:
»در دسامبر  ٢٠٠٨ميالدی اردوغان نخست وزير ترکيه خبر
از وارد شدن مبلغی بالغ بر ھجده و نيم ميليارد دالر ،بدون اشاره ای به
منبع پول کرد .حاال پس از گذشت ماھھا يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل
صفريان نسب مدعی پولھا شده است .گفتنی است اين مبلغ ھنگفت به
صورت ھفت و نيم ميليارد دالر پول نقد در ساکھای دستی و بيست تن
شمش طال به وسيله ی کانتينر با کاميون وارد ترکيه شده است .وکيل
صفريان نسب با داشتن مدارکی قانونی از دولت ايران به خبرنگار کانال
خبری ترکيه گفت که تمامی کدھا و ارقام متعلق به آقای صفريان نسب
است و از بانک مرکزی ترکيه اخذ شده است .جالب اين که ترکيه ھم
اکنون پولھا را توقيف و آنھا را در بانک مرکزی اش نگھداری ميکند.
»سوال اينجاست که دولت ايران چگونه مجوز خروج چنين
مبلغ ھنگفتی را به اين راحتی داده ،و اين تاجر ميلياردر چگونه بيست
تن طال و ھفت و نيم ميليارد دالر پول را به ھمين سادگی به ترکيه وارد
کرده و چرا دولت ايران در اين مورد سکوت کرده ،و اصال چطور
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/091423.php - 196
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خبری در اين مورد در خبرگزاريھا انتشار نيافته ،و از ھمه مھمتر اين
که در ايرانی که برای يک ميليون دالر بايد جواب اصل  ۴٩را بدھيد،
آقای صفريان نسب چگونه و از چه راھی اين مبلغ را به دست آورده و
١٩٨
از کشور خارج«...
در مورد »سازمان مجاھدين عراق« نوشته اند که »تصاوير
دردناک کشته و زخمی شدن چند ھزار ايرانی در عراق ،نتيجه ی اشتباه
ديگر رھبری سازمان مجاھدين است .رھبری اين سازمان بازھم مانند
گذشته بدترين گزينه را در مقابل نيروھای تحت فرمانش قرار داد و آنھا
را در تالشی نابخردانه جھت سوار شدن بر امواج اعتراضات اخير با
فرياد يا حسين ،يا حسين و [ اکبر به درگيری با نيروھای دولت عراق
فرستاد .فيلمبرداری سازماندھی شده از سرو کله شکستن در بيابانھای
عراق با ھدف انتشار آن در اينترنت ،تنھا به تعزيه خوانی روزعاشورا
شباھت دارد و نميتوان آن را به گنجينه ی تصاوير اعتراضات مردمی
افزود .در حالی که عابرين پياده ھم در ايران از حمله و کشتار حکومتی
در امان نيستند ،بيانيه ی مسخره ی مريم رجوی در ارتباط با شرايط
بازگشت ساکنان اشرف به ايران و درخواست تعھد از دولت ايران در
تامين آزادی و امنيت آنان کارگشا نيست .در اين راستا مدافعين حقوق
بشر بايد ھرچه سريعتر به نجات جان آنانی که در اين مخمصه گرفتار
آمده اند ،بشتابند و از پيشرفت فاجعه جلوگيری کنند .شايد ديوارھای
فروريخته ی اين اردوگاه موجب پيوند اين گرفتاران با خيزش مردمی
بشود .اين سازمان دھھا سال است که به منتقدان خود القابی کليشه ای
چون جاسوس و مزدور ميدھد ،به ھمين علت خوب است بدانند که
ايرانيان به ھمان اندازه که از رھبری خامنه ای نفرت دارند ،از رھبری
رجويھا نيز گريزانند ،و به ھمان اندازه که احمدی نژاد رئيس جمھوری
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منتخب شھروندان ايرانی نيست ،مريم رجوی نيز رئيس جمھوری
برگزيده ی ايرانيان نيست ١٩٩«.از ما گفتن!
اين که چگونه شعار »مرگ بر روسيه« در دھان اين بچه ھا
گذاشته شد ،بماند تا روزی که بتوان اسناد اين جنبش را با سند و مدرک
فاش کرد؛ اما امروز خبردار شدم که چند تن در ھمين رابطه اطالعيه
ای داده اند با اين مضمون]و کمی ويرايش به دليل عجله ی نويسندگان[:
»ما ايرانيان در اعتراض به اقدام ناپسندانه ی دولت جمھوری
فدراتيو روسيه در مداخله ی آشکار در امور داخلی ايران و تائيد
غيردمکراتيکترين انتخابات پس از انقالب مشروطيت ايران و به رسميت
شناختن دولت کودتايی محمود احمدی نژاد ،الزم ميدانيم نکات زير را به
آگاھی عموم مردم برسانيم :ما شعار»مرگ بر ديکتاتور« و شعار
»مرگ بر روسيه« ی مردم ايران در روز جمعه ی  ٢٦تير  ١٣٨٨را
برآيند خرد جمعی در اعتراض به خاطراتی تلخ از حاکمان گذشته ی
تزاری در تجزيه و دست اندازی به خاک ايران ،در راستای وصايای
پترکبير ،عھدنامه ی سان پترزبورگ در سال  ،١٧٢٣قرارداد گلستان در
سال  ،١٨١٣عھدنامه ی ترکمنچای در سال  ،١٨٢٨و سپس تجزيه ی
خاک ايران در آسيای ميانه در قرارداد آخال تپه در سال  ،١٨٨١و تقسيم
ايران و نقض حق حاکميت ملی ايران در دو قرارداد ذلت بار استعماری
 ١٩٠٧و سپس ١٩١٥و نھايتا ً به توپ بستن مجلس نوبنياد شورای ملی
ايران توسط کلنل والديمير لياخوف روسی در  ٢٣ژوئن  ١٩٠٨و سپس
پيگرد و دستگيری و کشتن آزاديخواھان و رجال سياسی صدر انقالب
مشروطيت در ايران توسط قزاقھای روسی ميدانيم.
»شعار »مرگ بر روسيه« اعتراض خرد جمعی ايرانيان
نسبت به اشغال خاک ايران توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی در سال
 ١٩٤١و سپس عدم تمکين به تخليه ی آن پس از پايان موعد مقرر در
جنگ جھانی دوم و نھايتا ً اقدام به تجزيه ی بخشھايی از خاک ايران در
آذربايجان و کردستان در سال  ١٩٤٦و ھمچنين تحميل قرارداد
استعماری نفت شمال در موافقتنامه ی قوام/سادچيکف در سال ١٩٤٧
است .شعار »مرگ بر روسيه« اعتراض خرد جمعی ايرانيان نسبت به
تضييع حقوق محرز ايران ،تحت حاکميت مساوی و مشاع در دريای
خزر از  ٥٠درصد در قراردادھای سال  ١٩٢١و  ١٩٤٠و سپس کاھش
http://greenrevolutioniran.blogspot.com/2009/07/blog-post_29.html - 199
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آن به ١٣درصد ،پس از فروپاشی اتحاد شوروی در دوران رياست
جمھ وری والديمير پوتين است .ھمچنين با برپايی نيروگاه ھسته ای
بوشھر با تکنولوژی عقب افتاده ،مبالغ گزافی را اضافه بر اصل مبلغ
] ٨٠٠ميليون دالر[ از خزانه و سرمايه ی ملی ايران به بھانه ھای
مختلف به تاراج بردن.
»شعار »مرگ بر روسيه« اعتراض به تضييع حقوق و خرد
جمعی ايرانيان در انتخابات رياست جمھوری خرداد  ١٣٨٨و نھايتا ً به
رسميت شناختن حکومت کودتايی محمود احمدی نژاد از سوی کرملين و
ھمراھی مسکو با نظام نوينی ]کذا[ در ايران است که در آن سيد علی
خامنه ای ،ولی فقيه ھمچون مالعمر اقدام به استقرار »حکومت
اسالمی« از نوع طالبانی و ھمچنين زير پا گذاشتن آرا و خواست مردم
ميدانيم .شعار »مرگ بر روسيه« اعتراض خرد جمعی ايرانيان نسبت به
سخنان »پاول زريفولين« است که در دھمين دوره ی انتخابات رياست
جمھوری ايران بعنوان ناظر از سوی دولت روسيه شرکت کرد و در
گزارشات رسمی خود برای دولت روسيه قيد کرد که» :انتخابات رياست
جمھوری ايران که در آن محمود احمدی نژاد رئيس جمھوری فعلی
پيروز شد ،کامالً بر اساس اصول دمکراسی بود «.زريفولين ھمچنين
تاکيد کرد که» :من بعنوان ناظر در بسياری از انتخابات مانند بالروس و
مولداوی شرکت داشتم ،اما چنين انتخابات آزادی مانند ايران را در ھيچ
٢٠٠
کجای ديگر نديده بودم«...
حيف ،متن آنقدر درھم و نارسا بود که با کلی دستکاری ھم
چيز خوبی از آب درنيامد ،ولی مھم نيست؛ مھم نشان دادن تسلسل
تجاوزات دولتھای روسيه ی تزاری و شوروی سوسياليستی و تداوم اين
دست درازيھا و دست اندازيھا در دولتھای پس از فروپاشی حکومت
شوروی سوسياليستی به ايران است که به لحاظ تاريخی خوب نوشته شده
است .ديگر اين که بدون اين که طرفدار حمله ی حکومت اسالمی در
قدرت ،به پسمانده ھای واپسين حکومت اسالمی در سايه باشم ]مجاھدين[
از اين که اينان ميخواھند مرکز توجه را از جنبش درون به بيرون از
کشور ببرند ،متاسفم؛ چه حاکمان اسالمی و چه رجويھا و ساکنان
اشرف .اين ھمه بی مباالتی و اين ھمه بی تدبيری از »نوک پيکان
تکامل« واقعا کمدی است.
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ھشتم امردادماه  ٣٠ /١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و ششم[
اين نوشته خيلی بانمک است» :موسوی جان ،تو اگر رئيس
جمھور ميشدی ،ھمين آش بود و ھمين کاسه .بايد پيش رھبر و سپاھيان
در مجلس فرمايشی ميرفتی برای تنفيذ و اعتبار ....تا آقا ]![ اوکی
نميداد ،نميتونستی آب بخوری ...وزيرات رو بايد با نظر آقا انتخاب
ميکردی ...با ھزار بدبختی روزنامه باز ميکردی و با يه اشاره ی آقا
تعطيلش ميکردن برات ...ميشدی يکی مثل خاتمی ،البته اگه از اون بدتر
نميشدی…راه به راه ھم سپاه برات خط و نشون ميکشيد ...فقط حسنش
در اين بود که پايه ھای نظام برای آقايون سست نميشد ...ميشدی سوپاپ
نظام  ...ولی حاال ...خودت رھبر شدی ...خودت حرف ميزنی ...خودت
عمل ميکنی....ما ھم احساس وجود ميکنيم ...احساس غرور ميکنيم...
٢٠١
احساس ميکنيم که ھستيم ...با ھم ھستيم ...يک صدا ھستيم«
چه استدالل جالبی برای ھر دو طرف! اميدوارم اين موسوی
ھمانگونه باشد که اين بچه ھا ميگويند و تنھا برای حفظ نظام اين ھمه
»شو« راه نيانداخته باشد؛ واقعا اميدوارم!
اين ديگر واقعا ھم مشت و ھم در ِ کونی است .دادستانی
حکومت اسالمی مدعی است و اين ھم ليست اتھامات ملت» :الزم به
ذکر است که در بين متھمان اشخاصی ھستند که از روی تصاوير به
دست آمده از آنھا در ھنگام ارتکاب جرم ،توسط مردم بيدار و آگاھمان
]ھمان باتوم به دستھا[ مورد شناسايی قرار گرفته و بازداشت شده اند.
البته برخی از ھمدستان ايشان که در تصاوير وجود دارند ،در حال
حاضر متواری اند که مطمئنا ً به زودی با کمک مردم عزيز آنھا نيز
مورد شناسايی قرار گرفته و به دست قانون ]آدمکشان[ سپرده خواھند
شد .اتھام اين گروه از متھمين به شرح زير میباشد:
 - ١حمله به مراکز نظامی با سالح گرم و سرد و بمبھای آتشزا.
 - ٢حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنھا.
 - ٣تخريب اموال عمومی.
 - ۴ايجاد رعب و وحشت در بين مردم.
 - ۵ارتباط با گروهھای معاند و محارب مانند گروھگ منافقين.
]اين بدبختھا اين روزھا نميتوانند تنبانشان را باال بکشند[.
http://solidarityandprotest.blogspot.com/2009/07/blog-post_28.html - ٢١٥
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 -٦ضرب و شتم مأمورين انتظامی و امنيتی.
 - ٧ضرب و شتم شھروندان.
 - ٨تخريب اموال شخصی مردم.
 - ٩تھيه ی گزارش برای رسانه ھای بيگانه و دشمن.
 - ١٠توزيع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمھوری اسالمی...
»در پايان يادآوری ميشود که به زودی و پس از تکميل پرونده
ھای بقيه ی متھمين دادگاه ،رسيدگی به اتھامات آنان نيز تشکيل و طی
اطالعيه ھای بعدی ،زمان برگزاری ھر دادگاه و نتايج آن به اطالع
٢٠٢
عموم مردم عزيز خواھد رسيد«...
رو که نيست ،سنگ پای قزوين است.
در مورد سازمان مجاھدين ھم بايد گفت که:
»پس از شروع طرح زمانبندی خروج نيروھاى آمريكايى از
عراق ،مسئوليت كمپ اشرف ھم به عنوان بخشی از خاك عراق به دولت
آن كشور واگزار شد .ماجرای درگيريھاى دو روز گذشته از آنجا شروع
شد كه پليس عراق در صدد برپايی يک پست نگھبانی در محوطه ی
كمپ برآمد كه مجاھدين مانع شدند و در نھايت به درگيری كشيده شد.
»سازمان مجاھدين ادعا دارد ھشت نفر از اعضايش در اين
درگيری كشته شده اند و دھھا نفر زخمی ،اما سخنگوی دولت عراق اين
ادعا را »دروغ محض« خوانده و خطاب به خبرگزاريھای جھانی گفته
كه اگر اين ادعا درست است ،مجاھدين فقط »يكی از كشته ھاشان را به
معرض ديد خبرگزاريھا بگذارند «.ادعای كشته شدن مجاھدين در اين
درگيريھا تا بحال از سوی ھيچ خبرگزاری مستقلی تاييد نشده است.
مجاھدين ميگويند كه نيروھاشان در عراق »پناھنده ی سياسی« ھستند و
بايد طبق كنوانسيونھای بين المللی پناھندگی با آنان رفتار شود؛ اما دولت
عراق ميگويد كه آنھا ھيچگاه در عراق پناھنده نبوده و درخواست
پناھندگی ھم نداده اند.
»واقعيت اين است که مجاھدين در دوران جنگ ايران و عراق
به عنوان ابزار فشار صدام به حکومت اسالمی در عراق اسكان داده
شدند ،و در ھمين راستا صدھا ھزار دالر خرجشان شد و پيشرفته ترين
ادوات نظامی در اختيارشان گذاشته شد و در نھايت به بخشی از ارتش
عراق بدل شدند كه نه تنھا در مقابل جمھوری اسالمی ،كه گاه در مقابل
http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3905 - 202
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ناراضيان صدام حسين )مثل كردھا و شيعيان جنوب عراق( ھم دست به
عمليات نظامی ميزدند .پس از سقوط صدام و استقرار نيروھای آمريكايی
در عراق ،مجاھدين بار ديگر به عنوان اھرم فشار در خدمت نيروھای
ائتالف قرار گرفتند ،بعبارتی مجاھدين سرنوشت خود را به نيروھای
خارجی گره زدند ...كمپ اشرف« ھميشه به عنوان اھرمی در دست
رھبری مجاھدين مستقر در مناطق امن اروپاست .اشرف آخرين برگ
آنھاست كه ھرازگاھی با به صدر اخبار آوردنش ،خودشان را به نمايش
ميگذارند .به ھمين دليل مجاھدين ھمواره مانع اصلی نجات جان سه
ھزار و اندی انسان درمانده در كمپ اشرف بوده و ھستند .آنھا مانعند که
اين افراد به کشورھای ديگر پناھنده شوند .بخشی از اين سه ھزار و
خرده ای نفر پاسپورت اروپايی و امريکايی دارند که پس از رفتنشان به
عراق ،مدارکشان در دست رھبران مجاھدين ماند که ديگر به ايشان
بازپس داده نشد .رھبری مجاھدين بشدت نگران بازگشت اينان به
اروپاست که ميداند موج تازه ی افشاگريھا را به دنبال خواھد داشت و
البته حق ھم دارد! اين روزھا ھم »كمپ اشرف« ھمچون برگ برنده ای
در دست رھبری مجاھدين است كه با آن بتوانند مرکز توجه جھانی شوند
و پارلمانترھای اروپايی و سناتورھای امريکايی را وادار به حمايت
کنند] .البته با اھدای ھدايايی آنچنانی از قاليچه ھا و[...
»اين سه ھزار و خرده ای نفر نه راه پيش و نه راه پس دارند
و در واقع قربانيان سازمانی ھستند که تاريخ چھل و چند ساله اش با
»دريوزگی و نوکری« گره خورده است ٢٠٣«...حيف ،حيف از آن ھمه
اعتمادی که به اي ن جريان عقب افتاده و امثال آن نظير حزب توده و
فدائيان خلق و جبھه ی ملی و ملی/منقليھا شد!
ديگر اين که» :کمپين وادار کردن نوکيا برای قطع ھمکاريش
با رژيم ايران وارد خيابانھا شد .بيرون دفاتر مھم نوکيا در مناطق ساحلی
شرق و غرب آمريکا فعاالن به راھپيمايی پرداختند ،تا فشار بيشتری به
اين شرکت مخابراتی وارد آورند .در ھمين حال نزديک به ده ھزار نفر
به مسئوالن نوکيا نامه ی اعتراضی نوشته اند .در چندين ايالت مردم در
حال بررسی بيرون آوردن دارائيھای خود از سھام نوکيا ھستند .پانزدھم
ژوئيه فعاالن در شھرھای بستن و لس آنجلس به خيابانھا ريختند .ابتدا در
مرکز تحقيقاتی نوکيا وابسته به دانشگاه  MITبيش از يکساعت راه
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پيمايی شد .به صدھا تن از رھگذران و کارمندان مرکز تحقيقاتی اعالميه
ھايی داده شد تا نوکيا را تا زمانی که از ايران نرفته است ،تحريم کنند.
در يک حرکت سمبليک ،يک فعال در وسط سخنرانی اش گوشی نوکيای
خود را به پياده رو پرت کرد .روز بعد در واشنگتن دانشجويان به شکل
منحصر به فردی در باره ی مبارزه در ايران اطالع رسانی کردند.
»فلش ماب ) ( Flash Mobsدر پنج مکان عمومی از جمله
لينکلن ممو] ،چندين شرکت کننده که سبز پوشيده بودند و اعالميه در
دست داشتند ،پنج دقيقه در يک جا ايستادند .اين نمايش عجيب توجه
صدھا تن از رھگذران را به خود جلب کرد .به اين عالقه مندان
اطالعاتی در باره ی نوکيا و ايران داده شد ٢٠٤«.راستی امروز ھشتم
مرداد است و چھلمين روز کشته شدن ندا آقا سلطان و قرار است ايران
شلوغ شود .مردم در تدارک تھيه ی دسته ھای گل با روبانھای سياه
ھستند .و اما ديگر اين که خوشبختانه »اكثر فعاالن اقتصادی از اوضاع
كسب خود گله دارند و با نگرانی از آينده سخن ميگويند .آنھا بر اين
باورند كه بازار در ركود دست و پا ميزند ،كسب و كار وجود ندارد و
بازار به خواب رفته است...
»جالب اين كه اين روزھا حتی بازارھای فصلی ھم از ركود
رنج ميبرند؛ مثال با رسيدن فصل گرما و گرم شدن تنور سفر ،قيمت
كاالھايی مثل خودرو افزايش مييافته ،ولی امسال اھالی بازار خودرو از
کسادی اين بازار ھم گله دارند ...بازار اين روزھا بدترين دوران خود را
ميگذراند ٢٠٥«...معلوم است ،برای اين که بازاريھا ھمراه با حکومتيان
شدند و به خواست مردم برای ھمراھی توجه نکردند .حاال بکشند .مردم
ھم خوب ھماھنگی و ھمدستی ای برای بايکوت و تحريم دارند؛ مثل
داستان نوکيا/زيمنس ،مثل تحريم صدا و سيما و مثل تحريم خريدھای
غيرضروری .واقعا دستشان را بايد بارھا بوسيد.
يک خبرنگار ديگر ھم در ايران کشته شد.
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»سازمان گزارشگران بدون مرز کشته شدن عليرضا افتخاری
خبرنگار سابق روزنامه ی ابرار اقتصادی را بر اثر ضربات باتوم و
٢٠٦
خونريزی مغزی ناشی از آن تاييد کرد«.
مادر ندا آقا سلطان که پيش از اين اعالم کرده بود روز چھلم
دخترش بر سر مزار او در بھشت زھرا حاضر خواھد شد ،ديشب اعالم
کرد که »بنا به داليلی« نميتواند طبق قرار قبلی عصر روز پنجشنبه در
بھشت زھرا حضور يابد ،اما مسئوليتی در قبال کسانی که خود اي ن
مراسم را برگزار ميکنند ،ندارد!!
چه بگويم؟! معلوم نيست چه باليی سرش آورده اند؟!
»به گزارش سايت اينترنتی رما تودی  roma todayامروز
شھردار رم برای حمايت از ايرانيان ،خيابانی را در اين شھر به اسم
»ندا« نامگذاری کرد ،تا ياد کسانی که در راه آزادی در ايران جانشان
٢٠٧
را از دست داده اند ،زنده نگه داشته شود«.
االن ساعت ھفت بعد از ظھر به وقت تھران است .شلوغی و
تيراندازی ھوايی در بھشت زھرا ادامه دارد .احمدی نژاد دارد سوابق
کثيف فک و فاميلش را پاک ميکند .داستان آن ھجده و نيم ميليارد دالر
پول نقد و بيست تن شمش طال ھم که به دست دولت ترکيه افتاده ،يک
افتضاح ديگر تازه است و جعفر پناھی فيملساز را ھم ھمين امروز و در
بھشت زھرا گرفته اند .در شھر بيرجند ھم تيراندازی و درگيری است.
زھرا رھنورد رفته است بھشت زھرا .مادر ندا پس کشيده است .حکم
رياست جمھوری موسوی توسط حسينعلی منتظری تنفيذ شده؛ صبر کنيد.
اين خبر ھنوز تائيد نشده ،چون لينکش را پيدا نکردم ،ولی خبر شعارھای
»مرگ بر روسيه« و »پاره کردن پرچم روسيه« در بھشت زھرا از
قول »سی.ان.ان «.ميرسد ٢٠٨.گارد ضد شورش ھم به اتومبيل مھدی
کروبی حمله کرده و کلی از اين خبرھای ريز و درشت!
جالبتر از ھمه اين که شاھزاده رضا پھلوی در مورد حمله به
قرارگاه اشرف اطالعيه ای داده و خواستار عدم تحويل ايشان به ايران
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شده است» ٢٠٩.سی.ان.ان «.ھم ھمين االن دارد مراسم چھلم ندا آقا
٢١٠
سلطان را از بھشت زھرا پخش ميکند.
گفته ميشود که مسير ميدان ونک تا وليعھد ھم شلوغ است .به
گزارش خبرگزاری فرانسه از تھران ،پليس ضد شورش دقايقی پيش
برای متفرق کردن تظاھرکنندگان در يکی از خيابانھای مرکزی پايتخت
اقدام به پرتاب گاز اشک آور کرد .تظاھرکنندگان در حال رژه رفتن در
خيابان وليعصر تھران بودند که با برخورد خشونت آميز ماموران پليس
٢١١
ضد شورش مواجه شدند«.
خبر ديگر اين که شعارھای امروز يکی اش اين بود:
»استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« و اين يعنی اين که مردم ديگر
نميخواھند در کادر شعارھای سبزی فروشانی چون اکبر گنجی و
موسوی و آنھا که ميخواھند حکومت را در کادر ھمين نظام نگھدارند،
بمانند .ببينيم چه ميشود؟! شعار »مرگ بر روسيه« که کلی جالب بود،
حاال اين شعار در واقع نفی تماميت حکومت اسالمی است و اين خيلی
جالب است ،خيلی ،خيلی ،خيلی...
»به نقل از ش اھدان عينی ،ميدانھا و چھارراھھای مرکزی و
شمالی تھران از اولين ساعات پنجشنبه در قرق پليس ،درجه داران و
سربازان مجھز به باتوم بودند .ورود تدريجی مردم به بھشت زھرا از
صبح پنجشنبه آغاز شد .آنھا در دسته ھای کوچک و پراکنده گرد ھم
میآمدند .حوالی ساعت چھار ،زمانی که فاتحه خوانی بر مزار
جانباختگان وقايع اخير آغاز شد ،يگان ضد شورش با باتوم به جمعيت
حمله برد .اين حمله مانع حضور گسترده و متراکم جمعيت در قطعه ی
 ٢۵٧شد .در اين قطعه ،ندا آقاسلطان و سھراب اعرابی دفن شده اند.
شاعری که برای شرکت در اين مراسم از کرج به بھشت زھرا آمده بود،
به دويچه وله گفت» :ما االن سخت کتک خورده ايم و در حال برگشت
به خانه ھستيم .ساعت چھار و نيم که به بھشت زھرا رسيديم ،مردم را
قبل از ما زده بودند .ما سر خاک سھراب اعرابی رفتيم و فاتحه
خوانديم .بعد شلوغ شد و مردم را متفرق کردند .سپس رفتيم سر خاک
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ندا .آنجا داشتيم فاتحه ميخوانديم که ناگھان شروع کردند به زدن ما با
باتوم .مردم ھم شعار دادند .ميگفتند »مرگ بر ديکتاتور«» ،ندای ما
نمرده ،عدالت است که مرده ،اين دولت است که مرده« اول نيروھای
ضد شورش بودند که ما را زدند ،اما بعد لباس شخصيھا ھم به کمک آنھا
آمدند .مردم متفرق شدند ،اما تا ساعت شش و نيم که ما برگشتيم ،ھنوز
در گوشه/کنارھای گورستان ،مردم در دسته ھای پنج/شش نفری جمع
بودند و شعار ميدادند .به نقل از خبرگزاری فرانسه ،ميرحسين موسوی
در ساعت  ١۵و  ٣٠دقيقه وارد بھشت زھرا شد ،اما ماموران امنيتی وی
را مجبور به خروج از گورستان کردند .مھدی کروبی حوالی ساعت ١۶
و  ٣٠دقيقه وارد بھشت زھرا شد و در محاصره ی ماموران امنيتی قرار
گرفت .شاھدان عينی تعداد جمعيت حاضر در مراسم بھشت زھرا را بين
شش تا ده ھزار نفر تخمين ميزنند .قرار بود روز پنجشنبه تجمعی نيز در
مصالی تھران برای چھلم کشته شدگان برگزار شود .خيابانھا و
اتوبانھای منتھی به مصال از صبح در کنترل شديد پليس بودند .اين
گردھمايی نيز پيش از شکلگيری توسط ماموران انتظامی از ھم پاشيد.
شاھدی که در راه رفتن به مصال بود ،حوالی ساعت ھفت عصر به
دويچه وله گفت» :عباس آباد ھستم .شيشه ھای ماشينھا را شکسته اند و
دسته ای پليس موتور سوار مردم را به شدت زده اند .ماشينھا دارند با
بوق اعتراض ميکنند .ما به مصال نرسيده بوديم که کتک کاری شروع
شد ...ھمه دارند در کوچه پس کوچه ھا دنبال راھی به طرف خيابان
وليعصر ميگردند .يک روزنامه نگار از درگيری در مسير مصال گفت:
»اتوبان مدرس به مسير به مصال بسته بود .درگيری شديدی
در تقاطع مفتح و وليعصر پيش آمد و خيلی گاز اشک آور پرتاب کردند.
چند اتوبوس خالی ھم آورده بودند و رويش نوشته بودند »اورژانس«
انگار قرار بود عده ای را حسابی بزنند و سوار اين اتوبوسھا کنند.
گروھی از جمعيت حاضر در بھشت زھرا پس از ھجوم ماموران ،خود
را با مترو به ايستگاه مفتح رسانده بودند .از اين ايستگاه تا مصال ،کمتر
از يک کيلومتر راه است .يک دانشجو به دويچه وله گفت» :پليس از
دھانه ی مترو به مردم حمله کرد و ھمه به کوچه ھا فرار کردند .عده ی
زيادی رفتيم در يک آموزشگاه زبان پناه گرفتيم .تعداد پليس از ھميشه
بيشتر بود و لباس شخصيھا و بسيجيھا زياد نبودند .مردم ترجيح ميدادند
موقع فرار به سمت پليس بروند ،تا بسيجيھا .محله ی يوسف آباد حوالی

١٧٠

ساعت نه شب ،صحنه ی درگيری ميان مردم و يگان ويژه ی نيروی
انتظامی بود .يگان ضد شورش با باتوم و گاز اشک آور مردم را متفرق
کرد «.يک شاھد از استيصال و خستگی پليس در رويارويی با مردم
گفت و خشونتھای روز پنجشنبه را نسبت به روزھای قبل کمتر توصيف
کرد .امروز موبايلھا در مراکز تجمع مردم قطع نشدند .حضور مردم در
خيابانھای وليعصر ،تخت طاووس ،يوسف آباد و کريمخان تا ساعت ده
٢١٢
شب ھمچنان ادامه داشت«.
نھم امرداد ماه  ٣١/١٣٨٨ژوئيه  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و ھفتم[
»يک شھروند از تھران در مورد تظاھرات چھلم ندا گفت که
در خيابان عباس آباد آنقدر ماشين معترضان زياد بود که نميتوانستند به
رانندگان حمله کنند ،بنابراين شروع کردند به کندن پالک ماشينھايی که
بصورت ممتد بوق ميزدند .برخی نيز با باتوم به شيشه ی خودروھا
ميزدند و شيشه ھا را خرد ميکردند .مردم زيادی با مترو از بھشت زھرا
آمده بودند سمت مصال .آنھا آنقدر در مصلی شعار دادند که ماموران
برای مقابله ،سی دقيقه برق ايستگاه مترو مصلی را قطع کردند و وقتی
مردم از ايستگاه خارج شدند ،با حمله ی باتوم بدستان مواجه شدند.
»نکته ی جالب توجه حرکت امروز مردم ،حضور گسترده ی
خانمھا بود که خيلی بيشتر از مردانند و نترس تر ھم ھستند! چند تا خانم
جلو چشم خودم تو صورت لباس شخصيھا عالمت »وی« را نشان
ميدادند ٢١٣«.مادر ندا آقا سلطان ھم به تنھايی چھلم دخترش را برگزار
کرد .در شھرھای اصفھان ،شيراز ،اھواز ،تبريز و خيلی جاھای ديگر
ھم مردم چھلمين روز کشته شدن ندا را در طوفان باتوم و گاز اشک آور
و وحشت برگزار کردند .يکی از وبالگنويسان جوان درونمرز ھم در
مراسم مصالی تھران پس از نوش جان کردن کلی باتوم تاکنون بيھوش
است .سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمريکا ھم از خشونت پليس ضد
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شورش حکومت اسالمی عليه کسانی که برای بزرگداشت چھلمين روز
٢١٤
کشته شدگان وقايع اخير به بھشت زھرا رفته بودند ،انتقاد کرد«.
شادی ی صدر را آزاد کردند .نوشته بودم که او را در پيرامون
آن نماز جمعه ی کذايی به امامت رفسنجانی دستگير کردند.
شادی پس از آزادی نوشت» :االن درست دو روز است كه
بيرون آن ديوارھای بلند اليه اليه ام .دو روز پيش اين موقع در راھرو
دراز طبقه ی پايين  ٢٠٩با چادر زندان و چشم بند نشسته بودم ،منتظر
كه كسی بيايد و مرا از در بيرون ببرد و بعد از  ١٢روز بگويد» :چشم
بندتونو برداريد!« و اين ،يعنی آزادی كه در تمام آن روزھا چھره ی
آبيش پيدا نبود .در تمام آن روزھايی كه در سلول راه ميرفتم و به دريا
فكر ميكردم؛ دختری كه مثل ھمه بچه ھای دنيا مادرش را انتخاب نكرده
است .در تمام آن روزھا صبح و ظھر و شب به خودم ميگفتم» :تو
كارت را انتخاب كرده بودی ،اما او انتخاب نكرده بود كه مادرش فعال
جنبش زنان باشد ،كه از صبح تا شب در حال دويدن باشد و شب ھم پای
كامپيوتر خوابش ببرد .او انتخاب نكرده بود كه مادرش برای بار دوم از
 ٢٠٩سر در بياورد؛ جايی كه نه رفتنت به آن به اختيار خودت است و
نه بيرون آمدن از آن؛ مكان تعليق و حس فلج كننده ی ناتوانی مطلق.
»زندانی بودن در جايی مثل  ٢٠٩مقوله ای است كه وقتی مادر
بودن را به آن اضافه ميكنی ،رنج ،شكل ديگری پيدا ميكند ،شكلی كه
توضيحش سخت و بسته به حال ھر لحظه ات تغيير يابنده است .يک
لحظه به خودت ميگويی اصال مگر به خاطر »دريا« ]دختر شادی[ نبود
که کار در حوزه ی زنان را شروع کردی؟ مگر به اين خاطر نبود که
بھش قول دادی آينده ای بھتر را برای او درست خواھی کرد؟ حاال چه
شده؟ مگر از ھمان روز اول نميدانستی که داری در راه قلعه ی
سنگباران قدم ميگذاری؟ لحظه ای بعد که ديوارھای انفرادی فشار
ميآورند و نور کور کننده ی چراغ ِ ھميشه روشن سلول و گرمای مرداد
تھران ،بدون ھيچ وسيله ی خنک کننده ای يادت ميآورد شبھاست که
نتوانسته ای بخوابی؛ خشمی وصف ناپذير از اين ھمه بيعدالتی تمام
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وجودت را پر ميکند و از خودت ميپرسی» :چرا دختر من بايد ھدف اين
ھمه بيعدالتی باشد؟!« اما عذاب وجدانھای مادرانه گاھی تسکين مييابند،
وقتی با پروانه در آن سلول عمومی روبرو ميشوی که بعد از ١٥سال
مصيبت و خشونت ،با دندانھا و بينی شکسته ،از شوھر/پسرخاله اش
طالق گرفته و دو دختر  ٩و  ١٣ساله اش را گذاشته پيش پدری که ھم
پول دارد و ھم خانه و ھم شغل ،و خودش ،بی شغل و بی تحصيالت ،به
خانه ی پدری برگشته ،جايی که  ٦نفر در آنجا با ھم زندگی ميکنند.
»پروانه را در خيابان دستگير کرده اند و اتھام او ھم مثل اتھام
من اقدام عليه امنيت ملی از طريق تحريک به اغتشاش و تمرد از دستور
پليس بود .او ھفته ھا دخترانش را نديده بود ،نه به خاطر اين که در
زندان بود ،بلکه به خاطر اينکه حضانت بچه ھا با پدرشان بود و او ھم
آنھا را برده بود در شھرستانی دور پيش مادرش.
»روزھا و روزھا در آن گرمای کشنده ی داخل سلول که از
کولر ،تنھا صدای يکنواخت و عذاب آور کانالش را دارد که از باالی
تمام سلولھا ميگذرد ،تا به اتاق زندانبانان برسد ،به »دريا« فکر ميکنم و
به ھمه ی دختران و مادرانی که از ديدن ھم و بودن با ھم محرومند؛ اما
ياد و فکر ديگرانی ھم ھست که به قول نيما يوشيج ،زنده ام ميدارد؛
آنھايی که نزديک و غيرقابل دسترسند و آنھايی که دور و غيرقابل
دسترسند .نزديکان نزديکم ،جايی در سلول کناری ،يا سلولھای راھرو ِ
پشتی ،روی موکت يا پتوھای سربازی دراز کشيده اند و بدون قلم و
کاغذ ،با خراش ناخن ،روزھای زندانشان را روی ديوار عالمت
ميگذارند .شيوا نظرآھاری ،موکلم که حتی وقتی بيرون بودم ،کار
چندانی در پاسخگويی دادسرای انقالب از دستم برايش برنيامد ،ژيال بنی
يعقوب ،روزنامه نگاری که ميدانم خوردن آب از دستشويی سلول چقدر
برای بيماری گوارشی اش خطرناک است ،مھسا امرآبادی که
نميشناسمش ،اما شنيده ام باردار است و ميدانم که شرايط پراضطراب
بازداشت و حالت تعليق و فقدان مطلق اطالعات که در تمام فضاھا،
قوانين و روابط حاکم بر  ٢٠٩جاری است ،تا چه حد برای يک زن
باردار ضرر دارد و خيليھايی که ميشناسمشان يا نامھاشان را در
روزنامه ھا خوانده ام ٢١٥«...چه بنويسم از اين زنانی که ھم اسالم و
تحقير و توھين را و ھم حکومت اسالمی را و ھم مردساالری را با ھم
http://www.meydaan.info/Showarticle.aspx?arid=883 - 215
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به سخره گرفته اند؟! فقط ميتوانم بنويسم» :آنچه اين روزھا شاھدش
ھستيم ،تنھا خون و شھادت و بازداشت و دستگيری نيست .اين روزھا
روزھای پيروزی ماست؛ روزھايی است که تمام عالئم ظھور حاکميت
مردم بر جامعه به عينيت رسيده است .ما توانسته ايم ،چون حکومت
حتی در قبرستانھا ھم مامور و لباس شخصی ميگذارد ،ما توانستيم چون
ميبينيم حکومتھای مستقل جھان ھرگز پيام تبريکی نفرستاده اند ]برای
احمدی نژاد[  ...ما توانستيم چون حاميان »ا.ن« را مغلوب کرده ايم ،ما
توانستيم ،چون مرگ سياسی احمدی نژاد ]و حکومت اسالمی[ را رقم
زديم ...اما اين تازه اول راه است ...راه مبارزه با ديکتاتوری و باز ما
٢١٦
ميتوانيم ھمانگونه که توانستيم«.
شعارھای ديروز خيلی پخته تر از روزھای پيشين شده بود.
يکی شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« ديگر شعار »ديکتاتور،
ديکتاتور ،اين آخرين پيام است ،ملت سبز ايران آماده ی قيام است« و
»عزا ،عزاست امروز ،روز عزاست امروز ،ايرانی باغيرت صاحب
عزاست امروز«
اين بچه ھا دارند تقاص سی سال تحقير و توھين و تخفيف
شخصيتيشان را اين بار ميگيرند و خوب ميگيرند ،آن ھم با بھره ای
کالن .در روزنامه ی » ٨صبح« افغانستان ،احمدی نژاد را و
روشنفکران ما را و پوپوليسم دينی/سياسی ما را و کل عقب ماندگيھای
فکری/بيفکری ما را اينگونه به تصوير کشيده اند و چه شيوا و چه
خواندنی و چه درست.
٢١٧
توضيح اين که ظاھرا اين مقاله نوشته ی محمد رضا نيکفر
است که در تاريخ  ١٦تير ١٣٨٨در »گويا نيوز« چاپ شده است .به
درستی يا نادرستی اين ادعا کاری ندارم ،فقط برای اين که کارم مستند
باشد ،به اين آدرس اينترنتی ھم رفرانس ميدھم.
»احمدی نژاد پديده ی غريب و ھم زمان آشنايی است .رفتار او
در چشم بسيار کسان يادآور برخورد خشن و توھين آميز يک جوانک
بسيجی تفنگ به دست در برابر شھروندان محترمی است که چنان تحقير
ميشوند که ديگر جھان را نميفھمند .شان اجتماعيشان ،ارج فرھنگيشان و
منش و سليقه شان لگدکوب ميشود ،به زندگی خصوصيشان تجاوز
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ميشود و دستگاه تبليغاتی مدام از در و ديوار جار ميزند که بايد
شکرگزار باشند که در کشورشان اين »معجزه ی ھزاره ی سوم« رخ
داده است.
»محمود احمدی نژاد حاشيه را بسيج ميکند تا مرکز قدرت را
تقويت کند ،مردم مستمند را به دنبال ماشين خود ميدواند و آنان ميدوند،
در حاليکه به عابران ديگر تنه ميزنند و ھياھو و گرد و خاک ميکنند.
»محمود احمدی نژاد از تبار آن سالطينی است که مدام در حال
جھاد بوده اند .او خزانه ی مرکز را تھی ميکند تا سرحدات را نه آباد،
بلکه از نو تصرف کند و به حلقه ی ارادت درآورد .او مھندس نظام
است ،اما نه از آن مھندسانی که در ابتدای حکومت اسالمی در خدمت
مالھا درآمدند ،تا سازندگی کنند و معجزه ی پيوند ايمان و تکنيک را به
نمايش بگذارند .در ابتدا تکنيک در خدمت ايمان بود .در مورد احمدی
نژاد ،ايمان ،خود امری تکنيکی است .او رمالی است که دکتر/مھندس
شده است .در ذھن او جن و اتم ،معجزه و سانتريفوژ ،معراج و موشک
در کنار ھم رديف شده اند.
»احمدی نژاد به ھمه درس ميدھد .او ختم روزگار است .در
مجلس آخوندی ھم درس دين ميدھد .پيش لوطی ھم انتربازی ميکند.
احمدی نژاد ترکيبی از رذالت و ساده لوحی است .او مجموعه ای از
بدترين خصلتھای فرھنگی ما را در خود جمع کرده ،به اين جھت بسی
خودمانی جلوه ميکند .دروغ ميگويد و ای بسا صادقانه ،غلو ميکند،
زرنگ است و تصور میکند ھر جا کم آوردی ،ميتوانی از زرنگی ات
مايه بگذاری و جبران کنی .در وجود ھمه ی ما قدری احمدی نژاد وجود
دارد و درست اين ،آن بخشی است که وقتی با آزردگی از عقب
ماندگيمان حرف ميزنيم ،از آن ابراز نفرت ميکنيم .اما آن ھنگام نيز که
الف ميزنيم و خودشيفته ايم ،باز اين وجه احمدی نژادی وجود ماست که
نمود مييابد .احمدی نژاد تحقير شده ای است که خود تحقير ميکند،
سرشار از نفرت است ،اما کرامت دارد .به موضوع نفرتش که مينگرد،
ميپندارد مبعوث شده است تا ھمه را از ضاللت نجات دھد .احمدی نژاد
نماينده ی سنتی است جھش کرده به مدرنيته .او مظھر عقب ماندگی
مدرن ما و مدرنيته ی عقب مانده ی ماست .او اعالم ورشکستگی
فرھنگ است .احمدی نژاد نشان فقدان جديت ماست .آن زمان که در قم
گفت ،ھاله ی نور او را دربرگرفته ،حق بود که حجج اسالم اين حجت
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را جدی گيرند ،عمامه بر زمين کوبند ،سينه چاک کنند و لباس بر تن او
بردرند ،تا تکه ای به قصد تبرک به چنگ آورند .آن زمان که از
دستيابی به انرژی ھسته ای در آشپزخانه سخن گفت ،حق بود مكتبھا و
دانشگاھھا تعطيل ميشدند ،حق بود بر سر در آموزش و پرورش
مينوشتند» :اين خراب شده تا اطالع ثانوی تعطيل است« و آموزگاران
از شرم رو نھان ميکردند .احمدی نژاد از ماست ،طرفداران او نيز
ھمواليتيھای ما ھستند .ميان احمدی نژاد با گروھی از رھبران
اپوزيسيون فرق چندانی نيست .در روشنفکری ايرانی ھم نوعی احمدی
نژاديسم وجود دارد؛ آن جايی که ياوه میگويد و در عين غيرجدی بودن،
سخت جدی میشود .در وجود چپ افراطی ايران ،از دير باز احمدی
نژاديسم رخنه کرده است ،منھای مذھب ،يا با مذھبی که گفتار و مناسک
ديگری دارد .افسران لوس آنجلس ھمگی مقداری احمدی نژاد در
درونشان دارند .احمدی نژاد رضا شاھی است با تعصب مذھبی؛ البته
رضا شاه در اوايل کارش] .من البته دليل اين تشبيه را نفھميدم ،ولی مھم
نيست .مھم اصل حرف است[ احمدی نژاد نشان دھنده ی جنبه ی
»مردمی« جمھوری اسالمی ايران است ،جنبه ای که اکثر منتقدان آن را
نميبينند ،زيرا ھنوز از انتقاد به دولت به انتقاد جامعه نرسيده اند و از
ھمدستیھا و ھمسويیھای دولت و جامعه غافلند .اکنون ھمه چيز با تقلب
و کودتا توضيح داده ميشود .تقلبی صورت گرفته که ابعاد آن را نميدانيم.
برای اين که نيروی پوپوليسم فاشيستی دينی را ناديده نگيريم ،الزم است
ھمه ی تحليلھا را بر تقلب و کودتا بنا نکنيم .رای احمدی نژاد يک
ميليون ھم باشد ،بايد ريشه ی اجتماعی فاشيسم دينی را جدی گرفت!«
اين نوشته در واقع چکيده ی بخشی از آن چيزی است که من
در تمام اين سالھا و در ده/يازده جلد کتاب منتشر شده ام و بيش از صدھا
مقاله و داستان و طنزم به تصوير کشيده ام و چون ھميشه و ھمچنان
»پدرخوانده ھا« ھمين »احمدی نژاديست«ھا ھستند و بازار ،دست
اينھاست و اينھا ھستند که بايد از الی لنگ و پاچه شان رد شد ،تا به
موفقيت دست يافت ،ھنوز نتوانسته ام مثل خيليھای توده ای و توده ای
تبار و آلوده به تشيع آلوده ی دوسره ،راھی به بازار »پوچ« و خالی از
مدرنيته و پر از جنجالھای »شيعی/کمونيستی« اينھا پيدا کنم و البته چه
خوب .بودن با اينھا و ھمراھی با اينھا و تبليغ اينھا برای کارھای من در
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واقع نفی موجويت اينھاست و اينھا به نفی موجوديت شان که رضايت
نميدھند ،ميدھند؟!
اين بچه ھای درون کشور با اين ھمه دردسر چه حال و ھوايی
دارند؛ آدم حسودی اش ميشود .اين بار راھکارھايی را برای برنزه شدن
]و البد الغر شدن[ فرستاده اند .ببنيد» :چون مساله ی امروز ايران
حواشی انتخابات نيست و چون مشكل امروز دولت مھرورز نھم و دھم و
اينا و سقوط پی در پی ھواپيماھای روسی نيست ،و چون دردسر اقتصاد
امروز ايران تحريمھای جورواجور و چند مرحله ای و بلوكه كردن
پولھای ايران در اروپا نيست و چون در كل مملكت كماكان در وضعيت
شديد گل و بلبل به سر ميبرد ،ما امروز به مھمترين مشغله ی ذھنی
مردم و مسئوالن و دلسوزان و اينا پرداخته ايم.
»برای برنزه شدن كم ھزينه ميتوانيد بيست و پنجم ھر ماه،
ترجيحا خرداد ماه ،از ميدان انقالب تا ميدان آزادی پياده روی كنيد.
توجه كنيد ھرچه تعدادتان بيشتر باشد ،يعنی بين دو تا سه ميليون نفر،
بيشتر و بھتر برنزه ميشويد .رای دادن ھم ارتباط مستقيمی با برنزه شدن
پوست دارد .چون از فردای آن بايد از ساعت  ١٢ظھر در خيابانھا دنبال
رايتان بدويد .لباسھای شخصيتان را بپوشيد و با در دست گرفتن جسم
سخت ،يا گذاشتن كاله مخصوص ،سر چھارراھھا و در ميدانھای اصلی
شھر تمام ساعات بعد از ظھر را آفتاب مستقيم بگيريد .يادتان باشد فقط
آفتاب بگيريد و جو نگيردتان ،چون ممكن است به طرف باقی شھروندان
با جسم سخت حمله كنيد .در كل اگر دقت كنيد بيشتر اين برادران
پوستھای به شدت برنزه شده ای دارند.
»در خيابان به حالت سكوت تجمع كنيد .در اين حالت
ماشينھايی كه برای رفاه حال عمومی در نظر گرفته شده اند ،به شما آب
ميپاشند .وقتی پوستتان خوب خيس شد ،آفتاب پوستتان را حسابی برنزه
ميکند .در حالت قبل ممكن است كسانی دنبال شما كنند ،شما ھم مجبور
به فرار شويد .اين كار باعث میشود پوستتان از ھمه طرف آفتاب
بخورد و حسابی برنزه شويد.
»به مدت بيست روز تا يك ماه به دنبال برادرتان يا فرزندتان
از كھريزك به تپه ھای دركه و حومه ،از آنجا به پزشك قانونی ،از آنجا
به دادگاه انقالب ،از آنجا به قوه ی قضائيه ،و در كل از آنجا به اينجا ،از
اينجا به آنجا مراجعه كنيد .مھرورزی مسئوالن مربوطه باعث ميشود که
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شما ساعتھا پشت در بمانيد و آفتاب بگيريد .اين سياست كه برای
برنزاسيون مردم در پيش گرفته شده است ،پوست شما را در ابتدا كلفت
و سپس برنزه ميكن د .يك راه ديگر اينكه پی كار سياسی را به تنتان
بماليد .در اين حالت نه تنھا برنزه ميشويد که ممكن است از ته بسوزيد.
ميتوانيد روبروی پارك ملت ھمين طوری در حالت سكوت بايستيد؛ اين
طوری ھم از چند جھت برنزه ميشويد .پيشنھاد
»ميشود در زيرزمين خانه تان به فناوری ھسته ای دست پيدا
كنيد .قرار گرفتن در تشعشعات ھسته ای شما را برنزه و قشنگ ميكند.
در ضمن يک دانشمند ھم به دانشمندان جوان مملكت اضافه ميشود.
»در استقبالھای مردمی و خودجوش از ساعت ھشت ،از
ساعت نه ،از ساعت ده شركت كنيد و زير آفتاب سوزان سفرھای
شھرستانی برنزه و برشته شويد .يك راه ھم اين است كه با آقا رحيم
مشايی ب رای صله ی رحم به بالد خارجه سفر كنيد و آفتاب تابان و
سوزان آنجا را به پوست و جان بخريد .ايضا سفر به تركيه و اينا با آقا
مشايی توصيه ميشود .يك راه ساده اين است كه اگر پول داريد،
سوالريوم كنيد و دردسرھای باال را نكشيد .اگر اينطوری برنزه نشديد،
شبھا برنامه بيست و سی را ببينيد .با ديدن اين برنامه گر میگيريد و
برافروخته ميشويد .گر گرفتگی و برافروختگی پوست ،روح ،روان،
اعصاب و اينا ،ھمه را با ھم يكھو برنزه ميكند«.
دھم امردادماه  /١٣٨٨يکم اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و ھشتم[
ببينيد اين توده ايھا چطور از شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری
ايرانی« سوخته اند! عنوان مطلب اين است» :شعارھای انحرافی برای
جدا کردن مراجع از موج سبز« تازه طرح اين شعارھا را به گردن خود
حکومتيان انداخته اند» :عده ای که معلوم نبود از کجا سروکله شان در
ميان مردم پيدا شده ،اصرار داشتند شعارھای غيرمتعارف را جانشين
شعارھای اين دوران کنند؛ از جمله »مرگ بر خامنه ای« و يا
»استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« .مردم اعتناء به اين شعارھا نکردند
و ھمان شعارھای ھميشگی اين دوران را سر دادند .تعجب من اين بود
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که در خيابان آپادانا ھم باز ھمين عده با ھمين شعار به ميان مردم رفتند
٢١٨
که در آنجا ھم مردم محلشان نگذاشتند«.
»محاکمه ی گروھی از اصالح طلبانی که در جريان
اعتراضات مردمی بعد از انتخابات دستگير شده اند ،روز شنبه در
بيدادگاه کودتا ]![ به رياست صلواتی رئيس دادگاه انقالب اسالمی آغاز
شد .در بين متھمين حاضر در جلسه ی دادگاه که نزديک به صد نفر
بودند ،چھره ھای مشھوری مثل بھزاد نبوی عضو شورای مرکزی
سازمان مجاھدين انقالب اسالمی ،ميردامادی دبير کل حزب مشارکت،
امين زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت ،عطريانفر عضو
شورای مرکزی حزب کارگزاران ،محمدعلی ابطحی عضو شورای
مرکزی مجمع روحانيون مبارز ،صفايی فراھانی عضو شورای مرکزی
حزب مشارکت ،رمضان زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت به
چشم ميخوردند  ٢١٩«....حاال فيل تازه ی حکومت اسالمی ھمين
محاکمات است که ھوا کرده اند که چه ميدانم چه بشود .راستی اين
دادگاھھا تازگيھا بيدادگاه شده اند ،يا در تمام اين سی سال نکبتی بيدادگاه
بوده اند و حاال که يقه ی خوديھا را گرفته اند ،شده اند بيدادگاه؟!
نميخواھم شيطنت کنم ،فقط يک رفرانس کوچولو دادم!
اين ديگر خيلی بانمک است و آن اين که يک بابايی نوشته است
که خامنه ای بر اساس قوانين اسالمی کافر است .بيچاره ھا اسالم ھمين
است ديگر ،کی ميخواھيد بفھميد؟
»خامنه ای رھبر پيشين ايران ]به اين دليل او را رھبر پيشين
خواندم که اکنون رھبری جز برای احمقان و پول دوستان و وحشيان و
وطن فروشان نيست[ از خانواده ای مسلمان زاده شد و دست کم تا بيست
سال پيش مسلمان بود ،ولی پس گذشت بيست سال از به دست گرفتن
قدرت ،چھره ی کريه خود را به مردم و جھانيان نشان داد؛ چھره ای که
٢٢٠
بسياری از آن خبر داشتند ،ولی مجالی برای ابراز آن نمييافتند«...
و بعد ھم طفلک ميکوشد ثابت کند که خامنه ای مرتد است،
آنھم بر اساس تئوريھای اسالمی! کی چرخه ی اين گونه اتھام زنيھا و
کشتارھای ِ پيامد آن پايان خواھند يافت ،معلوم نيست؟!
http://www.peiknet.com/1388/08mor/10/PAGE/35GOZARESH.htm - 218
http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=22944 - 219
http://sites.google.com/site/iranvotevote/home - 220
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يازدھم امردادماه  ٢ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز چھل و نھم[
راستی راستی که اين شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری
ايرانی« بدجوری کک به تنبان توده ايھا و »سبزی فروش«ھا انداخته
است ،تا جايی که ميرحسين موسوی بدبخت را وادار کرده اند اطالعيه
بدھد و از اين شعار برائت جويد .خوب است .اعترافات باند
اصالحاتچيھا را ھم اين روزھا ميبينند و ميبينند تا چه اندازه اين
اعترافگيريھا به دادگاھھای استالين مادر مرده شبيه است ،با اين ھمه باز
ھم احمقھا شعار »جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه بيش و نه يک کلمه
کم« ميدھند .اين مطلب ھم از »ماتحت« سوخته ی سايت پيک نت و
حامی شماره يک ميرحسين موسوی است .برای تفريح بد نيست:
»بدنبال تظاھرات چھلم نخستين قربانيان راھپيمائيھای بعد از
کودتای  ٢٢خرداد که در يکی از آنھا چند نفر شعار »استقالل ،آزادی،
جمھوری ايرانی« سردادند ،ميرحسين موسوی در گفتگوئی کوتاه با
سايت قلم گفت» :شعار کليدی مردم در راه سبزی که برگزيده اند،
»جمھوری اسالمی نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر« است.
شعارھايی مورد حمايت راه سبز ميليونی مردم است که فراتر از قانون
اساسی جمھوری اسالمی نرود] .بيمزه[ خواسته ی مردم ،دفاع از
جمھوريت نظام در کنار اسالميت آن است و شعار »جمھوری اسالمی،
نه يک کلمه کم نه يک کلمه زياد« در بيان اين جنبه از مطالبات آنان
نقش راھبردی دارد .ما به دنبال آزادی ،عدالت و کرامت انسانی ھستيم و
اينھا اھدافی ھستند که ]بال بال بال[...
»موسوی در بخش ديگری از اين گفتگو با اشاره به دروغ
پراکنيھای صدا و سيما در باره ی جنبش سبز خارج از کشور در حمايت
از مقاومت مردم ايران در برابر کودتای  ٢٢خرداد که به نوع ديگری
روز گذشته در نخستين دادگاه کودتا نيز مطرح شد ،گفت» :به رغم
ادعای مخالفان ،اين جنبش حق طلبانه و معنوی ،کوچکترين ارتباطی با
خارج ندارد و کامال داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اھميت اين
فاصله گذاری با بيگانگان آگاه است و براساس تجربيات دويست ساله ی
خود نسبت به نيات اجانب با سوء ظن برخورد ميکند .در حرکت عظيمی
که در سراسر جھان از سوی ايرانيان مقيم خارج در دفاع از مردم داخل
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کشور صورت گرفت ،به طور محسوسی اين فاصله گذاری نمايان بود و
٢٢١
جا دارد از ھمه ی اين ھموطنان سپاسگزاری و تقدير شود«.
سياوش پس از خواندن اين افاضه ،برايم نوشت:
»استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« و نگرانی آخوند صفتھای
مسلمان برای از دست رفتن اسالم و مقابله با اين شعار پرمعنای مردم که
بجای اسالم ،نام زيبای ايران را قرار داده اند ،در اين نوشته ی موسوی
منعکس است .ولی مردم و جوانان ايران از ھيچ گامشان برگشت
نخواھند کرد و موسوی آب در ھاون ميکوبد .نبايد گذاشت که خواستھای
بحق مردم ايران مالخور شود .گستراندن ھرچه بيشتر اين شعار کمک
بسيار بزرگی به پيشرفت جنبش مردم خواھد کرد و اين به ھمت ھمه ی
ما بستگی دارد «.گفتم که جنبش دارد راھش را پيدا ميکند.ببينيد:
شعار »آزادی ،استقالل ،جمھوری ايرانی« زيباترين و
ھوشمندانه ترين شعاری است که اين روزھا ميشنويم .اين شعار نشان
ميدھد که مردم از خير اصالح رژيمی که اصالح ناپذير است ،گذشتند.
اين شعار چکيده ی شعارھای »مرگ بر» «...سرنگون باد «...و »زنده
باد «...است .اين شعار در درونش دھھا شعار دارد .در طول يک قرن
مبارزه ،ما مشابه اين شعار را نداشته ايم .بايد يک قرن مبارزه ميکرديم
و شکست ميخورديم ،تا به اين شعار ميرسيديم ،که رسيديم .حاال ديگر با
دستگيری و شکنجه و کشتار ،با نمايشھای اعترافات ،با ترساندن و يا
فريب ،ھر چيز را بتوانند از ما بگيرند ،اين شعار را نميتوانند از اذھان
روشن شده مان پاک کنند .مردم به درجه ای از آگاھی رسيده اند که
غيرقابل برگشت است .بوی آگاھی و ھشياری سياسی ،بوی خرد و
انديشه ،بوی ايرانی آزاد و مستقل از اين شعار به مشام ميرسد .بوی
رھايی از الگوھای نامتناسب و يا خيانت بار به مشام ميآيد .اين شعار
٢٢٢
بوی »ايرانی« ميدھد«.
نوشته ی »پيک نت« از قول موسوی ،دو تا »حرف« کليدی
دارد ،يکی ھمان کوشششان در نگاه داشتن جنبش در کادر حکومت
اسالمی است؛ ديگر اين که ميکوشند جنبش ،سرش به بيرون و خارج از
نظام وصل نشود .حاال ھم کفتارھا افتاده اند به جان ھم .اين دادگاھھا
واقعا خنده دارشده اند .اعترافات ابطحی ھم کلی خيلی بانمک است،
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طفلک گفته است» :از اين رو ملت ايران بايد از تيزھوشی مقام معظم
رھبری و سربازان بانام و بينام ايران که اين کشور را از اين مسئله
نجات دادند ،تشکر کرد] .اين يکی دقيقا مرا ياد اعترافاتی مياندازد که
ابراھيم نبوی از طرف ابطحی ساخته بود[ ابطحی با اشاره به حضور
خود در برخی راھپيماييھای غيرقانونی خيابانی تاکيد کرد» :کار بدی
کردم که در راھپيماييھا شرکت کردم ،ولی کروبی به بنده گفت که ما با
اين رای کم نميتوانيم مردم را به خيابانھا دعوت کنيم .ولی خود برويم تا
به نوعی اعتراضمان را نشان بدھيم .البته بنده طرفدار رياست جمھوری
احمدی نژاد نبودم ،ولی زمانی که يازده ميليون در انتخابات فاصله ايجاد
شد ،به عنوان کسی که طرفدار مردمساالری است ،اين مسئله را
نپذيرفتم ]کذا[ و با اين موضوع جلو فضای رشد مدنی را گرفته و به
فرھنگ و تاريخ ايران خيانت کردم.
»بنده ھمه ی صحبتھايی را که معاون دادستان مطرح کرد،
قبول دارم .بنده اعتراف ميکنم که بخش عمده ای از سفرھای خاتمی به
عنوان سفرھای تبليغی بود که اين سفرھا بتواند توجھات را معطوف به
وی کرده و خاتمی را تنھا شانس پيروزی در انتخابات ايران مطرح
کنند ،که ما در مصاحبه ھای مختلفی گفتيم که در بدترين شرايط بين يک
تا دو ميليون بيشتر امکان تقلب وجود ندارد ،فلذا ميگفتيم که اگر بتوانيم
از اين ميزان عبور کنيم ،کانديدای ما در انتخابات پيروز ميشود .در واقع
صداھای جامعه ی متوسط به باال را ميشنيديم و در واقع اين توھم ،توھم
بزرگی بود که موسوی پيدا کرده و احساس ميکرد که تقلب يازده ميليونی
امکان پذيراست ٢٢٣«.خيلی بامزه است .سيد ممد خاتمی ھم افاضه کرده
٢٢٤
که دادگاه ديروز مغاير با قانون اساسی بوده و به ضرر نظام است.
خب ،اين که خيلی خوب است .ديگر اين که خود حکومت
اسالمی اعالم کرده که  ١٧٠٠نفر را دستگير کرده است ،ولی ھنوز
نميداند – يا نگفته است – که تعداد کشته شدگان چقدر است؟!
در ضمن اين روزھا دارند کلی از روسيه بنزين وارد ميکنند.
»روزنامه ی ايتاليايى كوريره دالسرا ھم نوشت که رژيم ايران
در ھواپيماى توپولوفى كه بيست و چھارم تيرماه در مسير تھران/ايروان
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با ١٦٨سرنشين در آسمان قزوين منفجر شد ،چندين كانتينر مواد منفجره
حمل ميكرد .به نوشته ی اين روزنامه ،در اين كانتينرھا ھركدامشان چند
صد چاشنى با دو كيلو مواد منفجره در ھر چاشنى جا داده شده بود که
انفجار اتفاقى يكى از اين چاشنيھا باعث انفجار ھواپيما ش د .كوريره
دالسرا به نقل از منابع امنيتى لبنانى نوشت که اين پرواز ميبايست بعد از
ايروان از طريق تركيه به سوريه ميرفت و اين كانتينرھا را در دمشق
تخليه ميکرد که قرار بوده اين محموله به جنوب لبنان فرستاده شود ،تا
٢٢٥
حزب [ لبنان از آنھا براى ساختن تله ھاى انفجارى استفاده كند«.
چه بنويسم؟!
دوازدھم امرداد ماه  ٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاھم[
عرض شود که امروز روز تحليف و تنفيذ و تنقيه ی اين بابا
احمدی نژاد است و گفته شده که خيلی از گنده ھا مثل خاتمی و ھاشمی
رفسنجانی در اين مراسم »باشکوه« شرکت نخواھند کرد .از ديروز سيل
ای ميلھا سرازير شده که فردا دم در مجلس ،پدری از اين بابا احمدی
نژاد درآوريم که ننه بزرگش را صدا کند .ببينيم چه ميشود؟!
در رابطه با اعترافات در دادگاھھای درون جناحی حکومت
اسالمی ،ھمين »شو«يی که راه انداخته اند و صد نفر از خوديھاشان را
به غلط کردن واداشته اند ،سالھای سال پيش ،زمانی که مھدی بازرگان
»ھنوز« عضو مجلس شورای اسالمی ھمينھا بود؛ در آخرين جلسه ی
دوره ی اول مجلس ،روزھای آخری که او ھنوز مصونيت ديپلماتيک
داشت ،چيزھايی در ھمان مجلس گف ت که بامزه است ،ببينيد» :تا دو
روز ديگر عمر نخستين مجلس شورای اسالمی که اينجانب عضو آن
بودم و از مزايای اين عضويت ،از جمله مصونيت پارلمانی برخوردار
بودم ،به پايان ميرسد .از پس فردا من نيز مانند بقيه ی موکلينم قابل
تعقيب و بازداشت و تاديب ھستم؛ به ھمين دليل نيز با استفاده از فرصتی
که رئيس مجلس در اختيار بنده گذاشته اند ،ميخواھم به اطالع برسانم که
اگر در روزھای بعد ديديد که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبليغات و
سروصدا اعالم کردند که بنده جھت بعضی توضيحات و روشن کردن
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حقايق در تلويزيون ظاھر خواھم شد و در صورتی که ديديد آن شخص
حرفھايی غير از سخنان ديروز و امروز من ميزند و مثل طوطی
مطالبی را تکرار ميکند ،بدانيد و آگاه باشيد که آن فرد مھدی بازرگان
نيست ٢٢٦«.جالب است ،نه؟! چه خوب ھمديگر را ميشناسند اين
اسالميون و کمونيسيتيون!
تبرزدی ھم کمی موسوی را نوازش کرده ک ه آوردنش اينجا
خالی از لطف نيست .قصدم از اين کار ،نشان دادن فضا و حرفھای اين
روزھاست که در نھايت نوعی تاريخنويسی »ميد اين کله ی نادره«
است .پس گوش کنيد» :امروز در برخی سايتھای اينترنتی به نقل از
آقای موسوی گفته شد که »جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه کم ،نه يک
کلمه زياد« از زبان او گفته شد که ش عارھای انحرافی که گفته شده
]منظور »استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« است[ انحراف از جنبش
اخير است...الزم است به آقای موسوی يادآوری کنم که حضرتعالی از
سوی شورای نگھبان برای رقابت در انتخابات تاييد شديد و ھمين دستگاه
به شما امکان تبليغ و حضور در تلويزيون غيرملی را داد ،درحاليکه
صدھا نفر رد صالحيت شدند .شما با حضور در انتخابات ،مردم را
دعوت به پای صندوقھای رای کرديد و البته مردم نيز به اين نتيجه
رسيده بودند که از اين فرصت برای مخالفت با احمدی نژاد و حکومت
استفاده کنند و به گفته ی دستگاه ،چھل مليون نفر به پای صندوقھا آمدند
و به گفته ی ھمين دستگاه ،احمدی نژاد با بيست و پنج مليون رای برنده
شد.
»شما اما به مردم وعده داديد که از رايشان صيانت ميکنيد ،و
البته ھمگان ميدانستند که اين حرفتان شعاری بيش نيست ،اما چاره را در
اين دانستند که به اين وعده ی شما اطمينان کنند ...برای ما که اصل
انتخابات آزاد در جمھوری اسالمی را نپذيرفته ايم و به ھمين دليل ھم در
انتخابات شرکت نکرده ايم ،ھمه ی اين امور شگفت انگيز بود .رای
دھندگان مغموم بودند ،اما به خيابان ريختند و از شما حمايت کردند و
خواستند تا رايشان را پس بگيريد .آنھا از شما پشتيبانی کردند و اعالم
داشتند که موسوی را تنھا نميگذارند .شما به آنھا قول داديد و خود نيز
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اعالم کرديد که رئيس جمھوری منتخب ھستيد .مردم نيز به اين حرف
شما اعتماد کردند و حتی کسانی که رای نداده بودند ،به حرف شما
اعتماد کردند و وارد کارزار شدند.
»جناب موسوی ،به گفته ی خودتان در  ٢۵خرداد بيش از ٣
مليون تن به خيابانھا ريختند و راھپيمايی سکوت برگزار کردند ،به اين
اميد که شما رای آنھا را پس بگيريد .شما اما به جای اين که از اين
پتانسيل استفاده کنيد و در خيابان بست بنشينيد ،به يک دست تکان دادن
برای مردم اکتفا کرديد و فورا به خانه تان برگشتيد و اين داستان تکرار
و تکرار شد ،تا روز  ٢٩خرداد که خامنه ای دستور سرکوب
راھپيماييھای ميليونی و آرام مردم را صادر کرد .از اين جا ص ورت
مسئله تغيير کرد .برای اين که پس گيری آرا ميبايست از طريق مسالمت
آميز و يا حداکثر با اتکا به آن حمايتھای ميليونی باشد ،اما شما موفق به
اين کار نشديد و فرصت از دست رفت.
»اگر مردم با اصل نظام مشکلی نداشتند و فقط به دنبال مخالفت
با تقلب و پس گرفتن آراء شان با استفاده از ساز و کار قانون حاکم
بودند ،پس از تھديد خامنه ای که ھمگان آگاه بودند پس از آن گلوله و
خون است و تجربه ی  ١٨تير را نيز با خود داشتند ،ھيچگاه به خيابان
نميآمدند .ولی مردم  ٣٠خرداد به خيابان آمدند تا اعالم کنند که با شخص
ولی فقيه و شورای نگھبان و ھمه ی نھادھای وابسته يا در واقع ]کل[
نظام ،مخالفند .حتی خود شما نيز با اين حرکت مردم ھماھنگی کرديد،
اما گويا متوجه نبوديد که چه ميکنيد! مگر ممکن است کسانی يک نظام
را پذيرفته باشند ،اما تا آنجا در مقابل آن ايستادگی کنند که اسلحه و
نيروی نظامی به ميدان بيايد؟ آيا چالش فعلی که در بين دو جناح حاکميت
از يک سو ،و مردم با حاکميت از ديگر سو به راه افتاده ،فقط برای يک
تقلب انتخاباتی است که در  ٣٠سال گذشته معمول بوده است؟
»شما ميخواھيد مخالفت مردم و ھزينه ھای سنگين آن را در
چارچوب مخالفت با احمدی نژاد و خامنه ای زندانی کنيد ،و از اين
رھگذر نظام را تبرئه کرده و البد با برکناری اين افراد بار ديگر به خط
امام و نظام اسالمی تداوم بخشيد؟!
»جناب موسوی پس از آن بود که نه تنھا رای مردم در اختيار
رژيم باقی ماند ،بلکه خون جوانان نيز بر زمين ريخت و بپذيريد که اگر
چه مسئوليت اصلی اين وقايع بر گردن حکومت است ،اما شما نيز بايد
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با فھم خواسته ھای مردم و توجه به بار سنگين خونھای به ناحق ريخته
شده ی مردم ،پاسخگوی رای دھندگان و کشته شوندگان باشيد .شما نه
تنھا برای پس گرفتن رای مردم کار مھمی انجام نداديد و از آن فرصت
تاريخی استفاده نکرديد ،بلکه به محض بازداشت و سرکوب و خونريزی
به لکنت زبان افتاديد.
»ما ھمواره بر اين انديشه بوده ايم که در مبارزات خود تا آن
جا که ممکن است بھانه به دست آدمکشھای حرفه ای ندھيم ،اما آقای
مھندس شما با وعده ھای خود مردم را به پای صندوقھای رای کشانديد و
با اظھارات خود آنھا را به خيابان آورديد و اينک مردم ايران ھم رای
خود را باخته اند و ھم اين که ھزاران شھيد و مجروح و زندانی روی
دستشان مانده است .اگر چه اميد دارند با ادامه ی مبارزه به حقوق
اساسی خود نايل آيند و خون جوانانشان به ھدر نرود.
»برادر عزيز بايد متوجه باشيد که در چه شرايطی قرار داريد!
تنھا اقدام ستودنی شما اين بود که از ادامه ی اعتراضات مردمی
پشتيبانی کرديد و نتيجه ی انتخابات را نپذيرفتيد ،اما بپذيريد که نتوانستيد
به عھدتان وفا کنيد و اين مردم بودند که خود مبارزات را ادامه دادند.
برادر من ،شما حتی برای مجلس ترحيم شھدا از وزارت کشور دولت به
قول خودتان کودتايی درخواست مجوز کرديد ،درحاليکه مادر ندا اعالم
کرد که به بھشت زھرا ميرود و مردم به صورت خودجوش به تظاھرات
پرداختند.
»موج سبز شما در پای صندوق رای بود ،اما اين موج که حاال
در خيابان است ،اگرچه نشانه ی سبز با خود دارد ،اما سخت خونين
است .پس اجازه دھيد خود شعارھا و خواست ھايش را برگزيند .با آن به
صورت دستوری به سبک خمينی برخورد نکنيد!
»آقای مھندس ،شما در اين انديشه ايد که گويا مردم به فرمان
شما ھستند؟ مردم آن گاه که به پای صندوق رای آمدند ،در صدد بودند تا
از موقعيت شما به نفع ايده ھاشان استفاده کنند و آن روز که به خيابان
آمدند ،نيز ميدانستند چه ميکنند .مگر شما نبوديد که با صدور اعالميه ای
از ايرانيان برونمرز خواستيد تا از ھم جدا بمانند؟ ولی آيا مردم به
دستور شما عمل کردند؟ آيا گمان کرده ايد که مردم امروز به امر شما
کشته ميشوند؟
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»مردم وجود شما را به عنوان عاملی مثبت برای بيان
اعتراضات خود مغتنم ميشمارند و خوشبختانه تاکنون ،اگر چه ضعيف،
اما درست حرکت کرده ايد .ھمگان نيز از اين جنبش حمايت کرده اند،
اما لطف کنيد برای مردم دستورالعمل صادر نکنيد .شما به شعارھای
مردم پس از سرکوب و کشتار  ٣٠خرداد در درون و برونمرز توجه
فرماييد؛ کدام ي ک از آنھا در چارچوب نظام بوده است؟ »مرگ بر
ديکتاتور« يا »مجتبی بميری ،رھبری رو نبينی!« يا »برادر شھيدم،
راھت ادامه دارد« يا »ميکشم ،ميکشم ،آن که برادرم کشت« يا »رھبر
ما....نصر من [ و فتحا قريب ،مرگ بر اين دولت مردم فريب« و
»استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی«؟! جناب مھندس ميرحسين موسوی
در ھمه ی اين شعارھا مرگ و خشونت و انتقام جويی موج ميزند .البته
که مردم حق دارند که در حرف ،عکس العمل نشان بدھند .شما نيز
تاکنون حرفی نزده ايد ،اما به محض اين که يک شعار اثباتی که اتفاقا در
آن مرگ بر کسی گفته نشده ،به موضعگيری افتاده ايد؟
»آقای موسوی اشتباه نفرماييد .اين جنبش تازه به راه نيفتاده
است .اين جنبش دنباله ی حرکت دموکراسی خواھانه ی ملت ايران
است؛ به ويژه حرکتھای چند سال اخير .مردم برای برگرداندن رای يا
اعتراض عليه تقلب حاضر نيستند جوانان خود را پرپرشده ببينند .آنھا
ميخواھند از ظلم و ستم اين حکومت دينی راحت شوند .شما تنھا کسی
نيستيد که اخيرا به اين مبارزه پيوسته ايد .آخرين آنھا ھم نخواھيد بود .ما
ھم چنين ھستيم .پس اجازه دھيد تا مردم راه خود را بروند!
»مردم تنھا خواستی که از شما دارند ،اين است که جا نزنيد!
ممکن است حتی شما نيز بازداشت شويد .خواھش ما اين است که
اعتراف نکنيد .اين خواست مردم از اصالح طلبان است؛ اما انتظار
ندارند که خون بدھند ،تا »جمھوری اسالمی نه يک کلمه کم و نه يک
کلمه زياد« ]از اين بيشتر[ تثبيت شود .تداوم مبارزات ،حقانيت اين
٢٢٧
حرف را به شما نشان خواھد داد .در راه مردم ،پيروز باشيد«.
جالبی اين موضعگيری و اين نوشته اين است که از درون
کشور است] .البته امروز نوزدھم اسفندماه  ١٣٨٨که آخرين بازنويسی
کتاب را انجام ميدھم ،ميدانم که تبرزدی دو ماه و نيم پيش دستگير شده
است[.
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اما پسر »شيخ مرتضی مطھری« ھم که باباش ھمراه با علی
شريعتی و جالل آل احمد و چند منگل عقيدتی ديگر برای به بن بست
کشاندن حکومت عرفی و غيرايدئولوژيک پيشين در ايران تالشھا کرد،
در مورد رفتارھای اين روزھای حاکمان اسالمی حرفھايی دارد که بد
نيست .ميگويند از زبان دشمن حرفھا صادقانه تر است ،يا چيزی شبيه
به اين ضرب المثل ،با اين مفھوم که اگر حرف تو را دشمن زد ،پس
گفته ات درست است؛ ببينيد» :به جرات ميتوان گفت که قاطبه ی افراد
غيرمغرضی که در سی سال گذشته با انقالب قھر کرده اند ،به دليل يک
واژه ی سه حرفی بوده است» :ظلم« .اين افراد يا ظلمی بر خودشان
رفته و فريادرسی نديده اند و يا ظلمی آشکار در حق يک فرد را ،مانند
آنچه در جريان بازجويی وحشتناک بر ھمسر سعيد امامی رفت ،شاھد
بوده اند ،و ھر چه ھم به انتظار نشستند ،آب از آب تکان نخورد ...دفاع
از يک نظام اسالمی با توسل به شيوه ھای غيراسالمی و بلکه
غيرانسانی ،ھمان قدر موفقيت آميز است که کسی بخواھد با شرابخواری
]![ از سنت نبوی پاسداری کند .برخی رفتارھا مخصوصا با بازداشت
شدگان وقايع اخير و خانواده ھای آنھا گواھی ميدھد که گروھی پرنفوذ،
که حفظ آبروشان تضمين شده ،برای اينکه به خيال خودشان چشم فتنه را
در بياورند ،مجاز به اعمال ھر ظلمی ھستند ،حتی اگر چيزی از آبروی
انقالب و امام ]و اسالم[ باقی نگذارند ٢٢٨«...باز ھم ميگويم که کفتارھا
بدجوری به جان ھم افتاده اند ،خيلی بدجور؛ و ھمه شان دارند برای از
دست رفتن کل »سرمايه« پستانھای پالسيده شان را به تنور زر زر
ميچسبانند ،ولی بايد به ھمه شان ،ھمه شان از دم گفت که آن سبو
بشکست و آن پيمانه ريخت!
ديگر اين که اين بابا احمدی نژاد با تنقيه ،تنفيذ شد ،اما خيليھا
در مراسم نبودند .خاتمی و ھاشمی رفسنجانی و موسوی و خيليھای
ديگر .اما ھنوز ھم موضوع داغ ،اين دادگاه خوديھای اصالحاتچيھاست.
خانم مرکل صدراعظم آلمان ھم انتخاب مجدد محمود احمدی
نژاد را به رياست جمھوری ايران تبريک نخواھد گفت» .به گفته ی
دولت آلمان ،تبريک گفتن به مراسمی که در آن شک و ترديدھای
فراوانی وجود دارد ،بيمورد است ٢٢٩«.در مورد تنفيذ احمدی نژاد چند
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نکته گفتنی است و آن اين که» :از مجموع صحبتھا ميتوان برداشت کرد
که نگرانيھا از سوی مديريت کالن کشور برطرف نشده است .اين
انتخابات انجام شد ،نتيجه اش تاييد شد ،مخالفتھای خيابانی سرکوب شد و
عده ای نيز در حال محاکمه ھستند؛ اما اين ھمه به رفع نگرانی مسئوالن
منجر نشده است؛ ابھامھا ھمچنان باقی مانده اند .ميتوان از صحبت
کسانی که در اين مراسم سخن گفتند ،اين نگرانيھا را استشمام
کرد ٢٣٠«....از سويی» :از ساعت  ١۵:۵٠نيروھای سرکوبگر تحت
امر ولی فقيه علی خامنه ای مانند يگان ويژه ،سپاه پاسداران ،بسيج و
لباس شخصيھا در حاليکه باتوم به دست دارند ،از ميدان انق الب تا
وليعصر و از وليعصر تا ونک و فاطمی به فاصله ی  ۴متر به  ۴متر
مستقر شده اند .افسران نيروی انتظامی ھم دو نفر به دو نفر در حال
گشت زنی در ميدان انقالب تا وليعصرھستند .در ميدان انقالب و ميدان
وليعصر اتومبيل و ونھای نيروی انتظامی مستقر شده اند .در ونک و
ف اطمی نيز در سر چھارراھھا نيروی انتظامی و نيروھای يگان ويژه
مستقر کرده اند .در سر خيابانھای فرعی دو نيروی بسيج )سپاه شخصی(
ھمراه با موتور مستقر کرده اند .اآلن بيشتر نيروھا شامل بسيجيھا و
نيروی انتظامی ھستند .مردم و جوانان تھران در نقاط مختلف مرکزی
تھران در حال تجمع ھستند .نقاطی که در آن مردم و جوانان در حال
شکلگيری اعتراضات ھستند ،ميدان انقالب ،ميدان وليعصر ،فاطمی،
خيابان آزادی و ساير نقاط است .در حال حاضر در ميدان انقالب تعداد
زيادی از جوانان آماده ی آغاز اعتراضات خود ميشوند و ھر لحظه بر
تعداد آنھا افزوده ميشود .لحظاتی پيش مردم و بخصوص جوانان در
ونک اعتراضات خود را آغاز کرده ،اقدام به دادن شعارھايی مانند
»مرگ بر ديکتاتور« کرده اند .ھمزمان با آغاز اعتراضات در ونک،
نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ی لباس شخصی و سپاه پاسداران به آنھا
يورش برده اند .نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ی سپاه پاسداران ،بسيج
و لباس شخصيھا از ميدان آزادی تا ميدان انقالب به صورت زيادی
٢٣١
مستقر شده اند و آماده ی يورش به سوی مردم ھستند«.
اين ھم گزارش لحظه به لحظه ی مراسم تنفيذ خيابانی احمدی
نژاد» :در حالی که گزارشھای غيررسمی از وجود تجمعات گسترده در
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4538660,00.html - ٢٤٣
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چند ميدان شھر تھران خبر ميدھند ،خبرگزاری رسمی دولت »ايرنا« از
استقرار وضعيتی شبه حکومت نظامی در تھران خبر داد و اعالم کرد
که نيروھای پليس ضد شورش در تمام ميادين و خيابان ھای اصلی شھر
مستقر شده اند .به گزارش »موج سبز آزادی« اولين گزارشھای دريافتی
حاکی از حضور گسترده ی مردم در خيابان وليعصر ،حد فاصل ميدان
وليعصر تا پارک ساعی و ميدان ون ک تا چھارراه پارک وی تھران
است .ھم چنين گزارشھای تاييد نشده ی ديگری از ناآرامی در ميادين
آزادی ،انقالب و ھفت حوض نارمک نيز دريافت شده است .در اين
حال ،خبرگزاری ايرنا نيز گزارش داد» :نيروھای ضد شورش نيروی
انتظامی در ميادين اصلی شھر مستقر شده اند و امنيت در تمامی نقاط
شھر برقرار است.
»به گزارش روز دوشنبه ی خبرنگار ايرنا ،تمامی ميادين و
خيابانھای اصلی تھران تحت كنترل نيروھای امنيتی بوده و ھيچگونه
تحركی مبنی بر برھمزدن آرامش در شھر وجود ندارد .از ساعاتی پيش
فرماندھان نيروھای ضد شورش تھران بزرگ با استقرار در ميادين و
٢٣٢
خيابانھای اصلی از وقوع ھرگونه ناآرامی جلوگيری كرده اند«.
تھران ھمچنان شلوغ است» :به نقل از شھود ،فضای تھران از
آغاز روز به دليل پخش تلويزيونی دادگاه دستگيرشدگان اخير و مراسم
تنفيذ محمود احمدی نژاد ،ملتھب و آبستن حادثه بود .تظاھرات از ساعت
شش با شعارھايی چون »[ اکبر« و »مرگ بر ديکتاتور« شروع شد و
با شعارھای ديگری چون »اعتراف ،شکنجه ،ديگر اثر ندارد« يا
»زندانی سياسی آزاد بايد گردد« ادامه يافت .يک شاھد ميگويد:
»ساعت شش و نيم ،آقای کروبی در يک لندکروز سفيد از
خيابان عبور کرد و مردم او را خيلی تشويق کردند .پس از اين يکھو
جمعيت خيلی زياد شد .نيروھای موتورسوار در حال شليک گلوله ی
پالستيکی به مردم در ضلع شرقی وليعصر ھستند .در دو/سه نقطه گاز
اشک آور شليک کرده اند .زن جوان ديگری در خيابان فرياد ميزند:
»ما در خيابانھا ھستيم تا بگوييم ديگر ھيچکدامتان را قبول
نداريم ،ديگر خسته شده ايم ،ديگر نميخواھيم .ما نه دنبال موسوی ھستيم،
نه کس ديگر ،بس است ديگر ،تمامش کنيد!«
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»برای شاھدان عينی تخمين زدن تعداد جمعيت حاضر در
خيابانھا دشوار بود .آنھا از حمله ی نيروی انتظامی به ھر جمع کوچک
و تالش برای شکل نگرفتن گروھھای بزرگ خبر دادند .يک شاھد عينی
حاضر در تقاطع عباس آباد/وليعصر از برتری شمار زنان به مردان و
شجاعت بيشتر آنھا در سر دادن شعار گفت .به نقل از او ،نيروی
انتظامی بيشتر سعی در ترساندن و متفرق کردن مردم داشت ،تا خشونت
با آنھا .شاھد ديگری از خشم مردم بخاطر حضور افشين قطبی در
مراسم تنفيد احمدی نژاد گفت و افزود» :از ساير حاضران توقعی بيش
از آن نمیرفت .اين شاھد ھنگام گفتگو با دويچه وله مورد حمله ی يک
٢٣٣
بسيجی قرار گرفت که به صورتش اسپری فلفل پاشيد و فرار کرد«..
سيزدھم امرداد ماه  ٤ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و يکم[
ميگويند شرکت ايران خودرو که  ٤/٥يا  ٥/٤سود ناخالص ملی
را دارد ،يا داشت ،ورشکست شد .کلی جاھای ديگر ھم ورشکست شدند،
يا دارند ميشود ،مثل» :ورشکستگی صنايع دريايی و آلومينيوم ايران...
پس از ايران خودرو و شرکتھای گروه لوازم خانگی سيمانيھا ،گروه
نساجی ،شرکت پتروشيمی ]نيز ورشکست شدند[ .وضع توليد کنندگان
موارد غذايی نيز تعريف چندانی ندارند و بسياريشان با مشکل مواجه
شده اند ٢٣٤«.خامنه ای ھم در مراسم تنفيذ احمدی نژاد گفته است که
مردم خيابانھا را تبديل به کاريکاتور انقالب  ٥٧کرده اند ،يا چيزی با
اين مضمون .يکی از اين آتش پاره ھای درونمرز در وبالگش نوشته
است که» :آقای خامنه ای ،خوبه که فعال صدای کاريکاتور انقالب ما رو
شنيدی ،به زودی خود انقالب رو ھم نشونت ميديم «.و اضافه کرده که:
»امروز آقای خامنه ای تو مراسم تنفيذ گفته که اين حرکات پس
از انتخابات ،کاريکاتور انقالب  ٥٧بوده .حاال ايشا[ به زودی يه
انقالبی نشونت بديم که به انقالب  ٥٧بگه زکی ٢٣٥«...نازی!
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حزب مشروطه ی داريوش ھمايون بيانيه ای در مورد وضعيت
سازمان مجاھدين در قرارگاه اشرف دارد که آوردنش اينجا بد نيست:
»با اشغال پايگاه اشرف از سوی نيروھای عراقی بار ديگر
نگرانی درباره ی سالمت اعضای سازمان مجاھدين خلق باال گرفته
اس ت .از سوئی دولت عراق که به تدريج کنترل پايگاھھای نيروھای
بريتانيا و استراليا و امريکا را نيز در دست ميگيرد ،حق خود ميداند که
حاکميتش را برھرگوشه ی سرزمينش برقرار سازد؛ از سوی ديگر با
توجه به احساسات دشمنانه ای که در عراق نسبت به اين سازمان دست
نشانده و ھمکار دستگاه سرکوبگری صدام حسين ھست ،معلوم نيست چه
آينده ی تيره ای در انتظار ھم ميھنانمان خواھد بود؟!
»رھبری سازمان مجاھدين خلق در پناھگاھھای امن خود ]در
اروپا[ ھنوز ھم دست از کنترل سرنوشت افرادی که جوانی و ھستی
خود را در پای آنھا ريخته اند ،برنميدارد و ھمچنان در پی بھره برداری
از آنھاست...رھبری مجاھدين خلق مسئول اصلی روزگار تيره ی اين
گروه از ھم ميھنان ماست و وظيفه دارد اين بار ،اندکی ھم در انديشه ی
آنھا باشد .سازمان مجاھدين خلق به عنوان يک گروه سياسی ]مرده[ ھيچ
آينده ای در ايران ندارد؛ تنھا نتيجه ی ادامه ی فعاليت آن ،فدا شدن زنان
و مردانی است که نه گذشته ای دارند و نه آينده ای به عنوان
سرسپردگان يک رھبری غيرملی و غيرانسانی .افراد مجاھد برای آنکه
رھبرشان در فرانسه بماند ،خود را آتش زدند و کشتند .کمترين انتظار از
رھبران مجاھدين اين است که امروز با انحالل سازمان ،خود پاسخ چھار
دھه ھدر رفتن زندگيھای ھزاران تن را بدھند .امروز آنھا ديگر حتی
نميتوانند از اينکه مانند سال  ١٩٨٨/١٣٦٧بيش از چھار ھزار تن افراد
٢٣٦
خود را به کشتارگاه خمينی سپردند ،سرمايه ی سياسی بسازند«.
پيش از اين ھمان روزھای اول در تاريخ ھفتم مرداد ١٣٨٨
شاھزاده رضا پھلوی از جايگاھی فراحزبی و فراگروھی بيانيه ای
منتشر کرد که به نظر من بھترين نوع برخورد مدنی و متمدن با اين
افراد و سرنوشتشان است» :بنظر ميرسد گروھی از مسئولين عراقی با
پشتيبانی رژيم جمھوری اسالمی ،عملياتی را برعليه اردوگاه اشرف
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انجام داده اند که در اين برخورد بين نيروھای عراقی و ساکنين اردوگاه،
تعدادی از ايرانيان کشته و بسياری نيز زخمی شده اند .در اين موقعيت
ما بايد به مسئولين عراقی يادآور شويم که ھيچ انسانی را نميتوان به
خاطر عقايد سياسی و تعلقات مذھبيش از حق انسانی و حمايت قانونی
محروم کرد .مھمتر از ھمـه ،ھيچ پناھنده ای را نميتوان به کشور اصلی
اش مسترد کرد ،اگر استردادش وی را در معرض شکنجه ،رفتار
بيرحمانه و مجازاتھای غيرقانونی و غيرانسانی قرار دھد ،و يا
سرنوشتش را دادگاھھايی تعيين کنند که تابع مقررات بين المللی ناظر بر
حقوق بشر و آئين دادرسی کيفری پذيرفته شده در جامعه ی بين المللی
نباشند.
»ھم ميھنانم ،با توجه به کارنامه ی سياه سی ساله ی رژيم
جمھوری اسالمی در نقض و تجاوز مستمر به حقوق بشر ،و به ويژه با
توجه به رفتار وحشيانه و ھولناک آن حکومت نسبت به شھروندان بيگناه
ايرانی در رويدادھای اخير ،ترديد نميتوان کرد که سرنوشت مجاھدين
بازگردانده شده به ايران نيز کم از سرنوشت ديگر مخالفان رژيم نخواھد
بود .با توجه به اين واقعيات و چنين مالحظاتی است که انتظار دارم
دولت عراق اجازه ندھد اعضای مجاھدين ساکن اردوگاه اشرف ناخواسته
٢٣٧
به رژيم جمھوری اسالمی تحويل داده شوند«.
شاھزاده در اين بيانيه ،تلويحا مريم رجوی را که از خامنه ای
درخواست امان نامه کرده است تا مجاھدين بتوانند به ايران بروند ،به
نوعی در کنار حکومت اسالمی و دولت عراق قرار داده است!
ديروز يادم رفت بنويسم که تحريم بنزين عليه ايران شديدتر
ميشود و اينطور که معلوم است روسھا قرار است اين کمبود را تامين
کنند .ظاھرا ذخيره ی بنزين ايران تمام شده يا دارد تمام ميشود .اگر اين
اتفاق بيافتد و بنزين ديگر نباشد ،يک سرفصل کيفی برای تشديد
اعتراضات و و روند سرنگونی حکومت خواھد شد .بيخود نيست که
»ننه روسيه« شير بنزينش را اينطرفی کج کرده است.
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جالب اين که » ۴۵تن از برندگان جايزه ی نوبل با امضای
نامه ای سرگشاده ،حمايتشان را از عبادی ،فعال حقوق بشر و برنده ی
جايزه ی نوبل و تمام مخالفان دولت ايران را اعالم کرده اند .اين نامه ی
سرگشاده روز دوشنبه )سوم اوت( به شکل يک آگھی بزرگ ،تمام
صفحه ی ھفتم روزنامه ی آمريکايی نيويورک تايمز را به خود
اختصاص داد .نام الی ويزل ،برنده ی جايزه ی صلح نوبل سال ١٩٨٦
ميالدی که از بازماندگان ھولوکاست ،قتل عام يھوديان در جريان جنگ
جھانی دوم است ،در اين نامه ديده ميشود .دزموند توتو ،اسقف اعظم
سابق کيپ تاون و برنده ی جايزه ی صلح نوبل و بتی ويليامز برنده ی
ديگر جايزه ی صلح نوبل ،از چھره ھايی ھستند که پشتيبانی خود را از
مخالفان دولت ايران اعالم کرده اند ٢٣٨«.من البته از شيرين عبادی
خوشم نميايد .او را ھم برخالف گفته ی اين اھالی »نوبل« مخالف
حکومت اسالمی نميدانم؛ عبادی نه تنھا مخالف حکومت اسالمی نيست
که در سنخ حاميان حفظ نظام کھريزکی اسالمی است؛ با اين که مثال
وکيل است و مدافع حقوق زنان و کودکان .اينھا دکان اين زن است!
يک خبر فوری ھم از ميدان بھارستان ،امروز  ١٣مرداد ،يک
روز پيش از  ١۴مرداد اين که» :از صبح امروز پليس مشغول کارھای
تدارکاتی اش شده ،چند کيوسک جديد کار گذاشته و مرتب در رفت و
آمده ،محل استقرار ماشينھای پليس ،روبروی مجلس کنار دبيرستان اتحاد
و ساختمان موتلفه گزارش شده ،يک ساختمان در دست احداثه که ]پليس[
برای ماشينھاش از آنجا استفاده ميکنه .دوستانی که فردا ميرن بھارستان،
حواسشون کامال نسبت به اين ساختمون جمع باشه .احتماال اينجا يکی از
٢٣٩
مراکزيه که نيروھاشون ھم مستقر ميشن«...
بايد بگويم که من اين نوع نوشتن ،يعنی گفتاری نوشتن را
درست نميدانم ،تنھا برای حفظ حالت نوشته ،آن را نگھميدارم و جاھايی
را که ويرايشی الزم دارند و غلطھايی عجيب و غريب ،تصحيح ميکنم.
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»کاخ سفيد ھم اعالم کرده که اياالت متحده »ھرکاری الزم
باشد« انجام خواھد داد ،تا جلو رسيدن ايران به سالحھای ھسته ای را
بگيرد ٢٤٠«.خب ،لطفا يک خرده بجنبيد آقايان و خانمھا!
حالم از اين »ادبيات درون جناحی حکومت اسالمی« به ھم
ميخورد .برويد بابا ھمه تان را دارد توفان از ريشه ميکند و ھنوز شما
بدبختھا اينطوری از ھم گله گزاری ميکنيد؟! واقعا خاک بر سرتان:
»بخشی از سرمقاله ی روزنامه ی جمھوری اسالمی ،پس از
تشکيل دادگاه »کودتا« اين است» :آيا به سابقون در انقالب و بازوان
امام خمينی به جرم اعتراض به بعضی وقايع بايد برچسب مفسد فی
االرض زده شود؟ آيا قرار است افرادی که دارای سوابق درخشان خدمت
به انقالب و نظام جمھوری اسالمی و کشور و مردم ھستند ]غلط کرديد
دروغگوھا ،ھمگيتان فقط به جيب و پائين تنه ھاتان خدمت ميکرديد و
ميکنيد[ به جرم اعالم نارضايتی محاکمه شوند؟ بسيار خوب کارگاه
»حذف و دفع« کار خود را بکند و يقه ی اين بزرگان ]کذا[ را بگيرد و
سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سابقه ای در انقالب دارند و
نه نقشی در شکلگيری نظام جمھوری اسالمی ...و نه امام را ميشناسند و
نه امام آنھا را ميشناخت ،ھمه کاره ی کشور کنند ،تا معلوم شود در
آنصورت کشور به کجا ميرود!« ٢٤١کشور دارد پس از سی سال بچاپ
بچاپ ھمه ی شماھا شرتان را از سرش کم ميکند .بيخودی برای ھم
عشوه ی انگوری و ناز خرکی نياييد ،حقه بازھا!
حسينعلی منتظری ھم در رابطه با موضوع دادگاه خوديھای
حکومتی گفته است که مردم اين دادگاھھا را با دادگاھھای استالين و صدام
مقايسه ميکنند ٢٤٢.اين بابا ھم چشم بسته غيب گفت .راستی مگر استالين
بيچاره ی مادر مرده چه ميکرد که اينھا نکردند و نميکنند؛ آن ھم در قرن
بيست و يکم و با اين ھمه امکانات تمدن و تجدد؟!
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ھاشم آغاجری ھم گفته است که» :من دعا ميکنم اگر روزی
انقالبی در اين کشور اتفاق افتاد ،آرام و مخملی باشد ،اما با اين رويه ی
آقايان بايد منتظر يک انقالب کلنگی بود ،چرا که جامعه ی ما را کينه و
٢٤٣
نفرت پر کرده است«.
راستی شما اين آغاجری را يادتان ھست؟ اين ھمان استاد
دانشگاه ھفتاد در صد مجروح جنگی است که يک جايی تو ھمدان گفته
بود که مگر ما ميمونيم که از کسی تقليد کنيم؟! و البد حاال که يادتان
آوردم ،يادتان ميآيد که داشتند بيچاره ی مادر مرده را با کلی جنجال نفله
ميکردند و حکم اعدام برايش بريدند و کلی سر ما را کاله گذاشتند و
وقتمان تلف کردند؟! درست مثل ھمين بابا اکبر گنجی ،يادتان آمد؟
پرزيدنت اوباما ھم گفته که دليلی نميبيند به ايران »تبريک«
بگويد .فرانسه ھم برای احمدی نژاد پيام تبريک نميفرستد.
ديگر اين که »کيش اير« دروغ ميگويد؛ به خريداران ِ بليط
ھواپيما قول بوئينگ ميدھد ،ولی سوار توپولوفشان ميکند .اين ديگر
خيلی مسخره است.
يک بابايی بود به نام حسين درخشان که ميگفتند اولين وبالگ
نويس ايرانی بود و اصال او وبالگ نويسی را باب کرد .آن زمان ھم
خيلی سروصدا کرد ،مثل ھمين ابراھيم نبوی و امثالھم برای جا انداختن
خط خاتمی بازی؛ بعد ھم رفت ايران و ديگر نميدانم چه شد؟ حاال
ميگويند» :نظامی که »کيفر خواست« برای محاکمه ی مخالفانش را
ميدھد حسين درخشان بنويسد و مھمانان عالی رتبه ی مراسم تنفيذ رئيس
جمھوری اش ميشوند حسين رضازاده و مايلی کھن و افشين قطبی و
٢٤٤
عمو پورنگ و واحدی ،پس واقعا خاک بر سر اين نظام!«
اين را ديگر به جان مامانم من ننوشتم ،باور کنيد!
من نبايد يک لحظه ھم کامپيوتر و اينترنت را ترک کنم ،چون
خيلی چيزھا از دستم ميرود .حاال از کجا بخورم و چگونه زندگی ام را
بگذرانم ،بماند!
يک موضوع تازه به مبارزان و مبارزات درونمرز بر ضد
حکومت اسالمی در ھمه ی وجوھش اضافه شده که واقعا ستودنی است.
ھمان روزھای اول دوستی ميگفت که اگر اين جنبش به جنوب شھر و
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اقشار ويژه ی پائين شھر گره بخورد ،کار حکومت تمام است و حاال
اينگونه شده است .ببينيد» :اينجا ايران است ،شما فرياد ما را از ايران
ميشنويد .آگاه شديم كه ديروز و ديشب و تا بامداد امروزسرانجام
»كماندوھای پايين شھر« براه افتادند .ھمه ميدانيم كه با برخاستن
مبارزين پايين شھر ،پيروزی نزديكتر از ھميشه خواھد شد .از ٦
پسين)عصر( ديروز سراسر كوی و برزنھايی مانند شھر ری ،جوانمرد
و نازی آباد ،جايگاه درگيريھايی پارتيزانی )واژه ای ايرانيست؛ پارت +
زانی= دانايی پارتی( دالوران پايين شھر بود .از ھمان زمان ٣
الشخور)بالگرد( كه بر پره ھاشان نيز نشان اسالم كوبيده شده بود ،بر
فراز اين بخش از شھر ميچرخيدند و اين تا  ٦بامداد دنباله داشت.
»پروازھا پياپی و به گونه ی چرخشی بر روی يك دايره كه
اين سه بخش را دربرميگيرد ،انجام ميشد .و اين در ھيچ كجای شھر تا
اين زمان پيشينه نداشت كه الشخورھای رژيم شبانه نيز از ترس و بيم
خود پرواز كنند.
»ديروز و ديشب در شھر ری ،برخی از مبارزين آگاه و دالور
آغاز به سردادن بانگھای آزادی كردند و اين آمدن بسيجيان مزدور و
خونريز را در پی داشت .ولی ھمانگونه كه آگاھيد جوانان و مردم پايين
شھر ھمچون »تانكھای زرھی« ميمانند كه از ھيچ چيز و ھيچكس
نميھراسند .اين را آمار بسيار باالی شھيدان جنگ اين بخش از شھر
بخوبی نشان ميدھد.
»ما درگيريھای شماری از آنان را در اين دو ماه ديده ايم كه
چه بيباكانه و پاپك وار با دست تھی بر سر دشمن ميريختند .اين مبارزين
ھمچون كاوه ھايی درفش بر دست و رستمھايی ُگرز بر كف ميمانند كه
در برابر ستم بپا خواسته اند .ديروز يك آغاز بود و بيگمان سرآغازی
بس شگرف در سرنوشت پيروزی آزاديخواھان و آبادگران خواھد بود.
درگيريھا در گوشه گوشه به چشم ميخورد و مردم و بويژه موتورسواران
دسته ای به سيل تازی زده ی خون آشامان يورش ميبردند و آنان را يك
به يك به زمين ميكوفتند .ولی تا آنجا كه آگاه شديم در اين جنگ و گريز
ھيچيك از مردم دستگير نشدند ،يا بھتر است بگوييم نتوانستند
دستگيرشان كنند.
»مبارزه و گستره ی آن به اندازه ای بود كه مزدوران گاردی
در زمانی كوتاه به شھر ری و نازی آباد ريخته و گوشه ھايی از آنرا

١٩٧

زير نگاه شوم و سياه خود گزاردند .جوانان كه ھمگی با چھره ھای
پوشيده با ماسك آلودگی بودند ،ناگھانی از ھر كوچه و بام و خيابانی
بيرون ميريختند و با سنگ انداختن ،فرياد خشم »مرگ بر خامنه ا ی« و
»درود بر آزادی« را سر ميدادند .در ميانشان آرشھای كمان بدستی ھم
بودند كه با تير و كمان سنگی ،مزدوران را نشانه ميرفتند و تير خود را
آرش وار بر پيكر شومشان ميدوختند .آری گستره ی موج سبز به پايين
شھر نيز كشيد و ھمانگونه كه چشمداشتش را داشتيم ،زمان خروش اين
٢٤٥
مردمان سختی كشيده و در رنج فرارسيد«.
چھاردھم امرداد ماه  ۵ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و دوم[
نامه ی مادر ھنگامه ،يک زندانی؛ چه بگويم:
»سالم ھنگامه جان .سالم عزيز مادر كه نزديك به چھل روزه
كه نه ديدمت و نه خبری از تو دارم .در تمام اين سالھا روزی نبود كه
از تو خبری نداشته باشم ،اما اين بار انگار اراده ای جز اراده ی
خداوندی در كار است ،تا تو را از من جدا كند .يك وقت نگويی مادر
فراموشم كرده ...به خداوندی خدا قسم ھر كاری كرده ام و ميكنم تا
صدای تو را بشنوم ،تا روی ماھت را ببينم .اما ھنگامه جان ،عزيز دلم
نميگذارند .نميدانند كه وقتی يك مادر از دخترش بیخبر است ،چه حالی
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 جنگ است كه
دخترم را در حبس كرده اند و مادرش را از او بيخبر گذاشته اند؟ به چه
جرمی؟ به كدامين گناه؟ از اين دادگاه به آن زندان ميروم ،تا ردی از تو
بگيرم ،اما ھمه دست رد به سينه ام ميزنند .ميگويم حالش بد است.
جواب نميدھند .ميگويم  ٤٠روز است كه خبری از او ندارم ،نه زنگی و
نه مالقاتی ،سكوت ميكنند.
»ھنگامه جان حالت خوب است مادر؟ ھنگامه ،وقت رفتن
است ،بلند شو مادر .مداد رنگيھايت را بردار ،دفتر نقاشی ات را که در
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آن شب برايم نقش يک گل کشيدی يادت نرود ،مدرسه ات دير نشود.
چرا حرفی نميزنی؟ حالت خوب نيست؟ چه ديرمیگذرد اين ثانيه ھا! چه
رنج بیپايانی است اين دوری .ھرجا که میتوانستم ،رفتم .با ھرکس که
٢٤٦
ميتوانستم ،از بيگناھی ات گفتم ،اما چه سود«...
آخ که مادر بودن چه شغل خطرناکی است!
ديگر اين که در نامه ای به پدر روح االمينی نوشته شده که
٢٤٧
قاتل پسرش »سردار رادان« است.
امروز  ١۴مرداد  ١٣٨٨و سالگرد انقالب مشروطه و در
ضمن روز ترور شاھپور بختيار است.
»ساعت  ٧:٥٥دقيقه ی صبح امروز  ١٤مرداد نماينده ی
راھنمايی و رانندگی در برنامه ای در شبکه ی تھران )کانال  (٥از
رانندگان درخواست کرد که به ميدان بھارستان نروند ،چرا که با توجه
به مراسم تحليف پيش بينی ترافيک بسيار سنگين در آنجا ميشود .معلوم
نيست چرا؟! و ھمينطور گفت که ما جايی را نبستيم ،اما از شما خواھش
٢٤٨
ميکنيم اگر کار ضروری نداريد ،به آن منطقه نرويد!«
اينطوری نميشود .بايد پستانھاتان را به تنور بچسبانيد .بايد کف
پای مردم را ماچ کنيد .بايد التماس و تمنا کنيد .تازه بايد برويد جمکران
دخيل ببنديد که مردم به ميدان بھارستان نروند!
ھمين االن ھم پارلمان نيوز خبر داد که:
»ساعت ھشت و پنجاه دقيقه ی امروز محمود احمدی نژاد با
يک دستگاه بالگرد وارد محوطه ی مجلس شد .درحاليکه قرار بود
مراسم تحليف ساعت نه صبح آغاز شود ،مھمانان و نمايندگان ھمچنان
در حال ورود به مجلس ھستند .تا اين لحظه افرادی ھمچون علی کردان،
رادان ،سرلشگر فيروزآبادی ،پرويز داوودی ،صادق محصولی ،سردار
نجار -که بر خالف معمول با کت و شلوار است -آيت [ تسخيری،
مھدی چمران و .....برای شرکت در اين مراسم وارد مجلس شده
٢٤٩
اند«.
ديگر اين که فعال فقط روسھا به احمدی نژاد تبريک گفته اند.
http://roozna.com/2009/8/5/EtemaadMelli/986/Page/24/?NewsID=7946 - 246
http://www.peiknet.com/1388/08mor/14/PAGE/34KAHRIZAK.htm - 247
http://4balatarin.blogspot.com/2009/08/8-14.html - 248
http://www.iranpressnews.com/source/063554.htm - 249

١٩٩

اين بچه ھای داخل واقعا آتش پاره اند.
»بچه ھای قديمی مولوی در توئيتر نوشته اند:
»ما بچه ھای مولوی ،ريديم به حکم رھبری«
منظورشان حکم تنفيذ بود .بعد ھم نوشته اند:
»استفاده از اين شعار برای عموم آزاد است«.
٢٥٠
تازه امضا ھم کرده اند» :بچه ھای قديمی مولوی«
خيلی نازند و[!
جوانی در وبالگش در پاسخ به خامنه ای که اعتراضات مردم
را کاريکاتور انقالب  ۵٧خوانده بود ،نوشته که تو ھم کاريکاتور خمينی
٢٥١
ھستی؛ چه قشنگ استدالل ميکنند اين بچه ھا...
و اين ھم چند شعار ديگر:
استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی
جنبش سبز زنده باد ،ايران پاينده باد
مجلس فرمايشی تعطيل بايد گردد
برادر شھيدم ،ايرانو پس ميگيرم
ای خواھر شھيدم ،وطن رو پس ميگيرم
شعار ھر ايرانی ،زنده باد آزادی
نماد تغيير نميخوايم ،محمود ملعون نميخوايم ،رھبر قاتل نميخوايم ،مجلس
ترسو نميخوايم
ای ملت آزاده ،آماده ايم ،آماده
رھبر خونخوار آواره گردی ،خاک وطن را ويرانه کردی ،کشتی جوانان
وطن ،آه و واويال ،کردی ھزاران در کفن ،آه و واويال ،مرگ بر تو،
مرگ بر تو
سھراب ما نمرده ،واليته كه مرده
ندای ما زنده است ،رھبر اين ملت است
نداييم ،سھرابيم ،ما ھمه يك صداييم
ما ھمه با ھم ھستيم ،خواھان تغيير ھستيم
ايرانی ميميرد ،ذلت نميپذيرد
مرگ بر ديکتاتور...
http://twitter.com/fingili2009/status/3122121496 - 250
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اين ھم گزارش مراسم تحليف در مجلس بھارستان:
»اين مراسم روز چھارشنبه  ٥اوت ) ١٤مرداد( حدود ساعت
 ٩:١٥بامداد به وقت محلی با تالوت قرآن آغاز شد و با سخنان علی
الريجانی ،رئيس مجلس ادامه يافت .به منظور مقابله با تجمع معترضان
به نتيجه ی انتخابات ،نيروھای دولتی تدابير امنيتی گسترده ای را در
ميدان بھارستان و اطراف آن به اجرا گذاشته بودند و براساس برخی
گزارشھا نفرات پليس ضد شورش و شبه نظاميان بسيجی با باتوم و گاز
فلفل به کسانی که عليه انتخاب محمود احمدی نژاد شعار ميدادند ،حمله
ميکردند .سايت تابناک گزارش کرد که به دستور مقامات امنيتی ،در
زمان برگزاری تحليف ،قطارھای مترو تھران اجازه ی توقف در دو
ايستگاه بھارستان و ملت را نداشتند که ظاھرا به منظور جلوگيری از
حضور معترضان در اين دو محل بود.
»به گفته ی سايت پارلمان نيوز وابسته به نمايندگان اصالح
طلب مجلس ،آقای احمدی نژاد با يک فروند ھليکوپتر وارد محوطه ی
مجلس شد .برخالف مراسم تنفيذ حکم آقای احمدی نژاد ،مراسم تحليف به
طور مستقيم از شبکه ھای تلويزيون دولتی ايران پخش شد و به گفته ی
گزارشگر اين تلويزيون ،رئيس قوه ی قضائيه ،اعضای شورای نگھبان،
اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام ،رئيس دفتر آيت [ خامنه ای،
نمايندگان خبرگزاريھا ،و تعدادی از مقامات لشکری و کشوری و
نمايندگان سفارتخانه ھای خارجی در تھران در اين مراسم حضور
داشتند .به گزارش خبرگزاری کار ايران ]ايلنا[ برخی سفارتخانه ھای
خارجی به جای سفير ،نمايندگان پائين رتبه تری را به اين مراسم اعزام
کردند و برخالف گذشته ،نمايندگان بسياری از رسانه ھای بين المللی
اجازه ی حضور در اين مراسم را نيافتند .اکبر ھاشمی رفسنجانی رئيس
مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت ،و محمد خاتمی رئيس
جمھوری پيشين ،مھدی کروبی و ميرحسين موسوی از جمله غايبان
مراسم بودند و از حضور سيد حسن خمينی ،نوه ی آيت [ خمينی نيز
گزارشی نرسيده است.
»سايت الف وابسته به يکی از نمايندگان بنيادگرای مجلس نيز
نوشت که اکثر نمايندگان خط امام  -اصالح طلبان  -در مراسم روز
چھارشنبه حضور نداشتند و حاضران نيز با آغاز سخنرانی احمدی نژاد،
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جلسه را ترک کردند .در آغاز مراسم ،علی الريجانی رئيس مجلس در
سخنانی از جمله به مصادف بودن اين روز با سالروز اعطای فرمان
مشروطه اشاره کرد و ھدف انقالب مشروطه را تامين عدالت دانست.
الريجانی به رئيس جمھوری توصيه کرد که موضوع برنامه ريزی،
حرکت قانونمند و به کارگيری متخصصان در اداره ی امور را مورد
توجه قرار دھد .وی در اشاره به »تحوالت بعد از انتخابات« کشورھای
غربی را به استنباط غلط از اين تحوالت متھم کرد و گفت که مردم
ايران »به موقع پاسخ مناسبی به ھرزه درايی« غرب خواھند داد.
»الريجانی گفت که مجلس در دادن رای اعتماد به وزيران ،به
اصالت دينی وزرای پيشنھادی ،سابقه ی انقالبی و تبعيت آنان از واليت
٢٥٢
فقيه و تخصص و تجربه ی کاری آنان را مورد توجه قرار ميدھد«...
بال بال بال بال بال  ...بعد ھم ھاشمی شاھرودی از ھمين حرفھا
زده است ،بعد يکی ديگر ،بعد ھم يکی ديگر؛ اما در تھران خبرھای
ديگری ھم ھست ،ببينيد» :يک شاھد عينی از حضور گسترده ی مردم
در خيابانھای منتھی به ميدان بھارستان ،از ميدان شھدا ]چه اسم
مزخرفی[ خبر ميدھد .شعارھای مردم مثل ھميشه »دولت کودتايی،
استعفا ،استعفا«ست .گاردين ھم از ھمين مراسم خيابانی با چاشنی فلفل و
گازاشک آور ،گزارش لحظه به لحظه دارد که باز خون است و باز
اعتراض است و باز ھمين خبرھا که اين پنجاه و چند روز بود و ھست و
تا سرنگونی تام و تمام حکومت اسالمی ،نه يک کلمه بيشتر و نه يک
کلمه کمتر ادامه خواھد داشت؛ خواھيم ديد!
»با آنکه مراسم تحليف مسخره ی احمدی نژاد ھم اکنون در
مجلس اسالمی در حال برگزاری است ،مردم غيور و خستگی ناپذير
تھران در جای جای ميدان بھارستان و خيابانھای اطراف با خروش و
فريادھای خود مجلس اسالمی و مجموعه ی نظام اسالمی را بلرزه
درآورده اند .ماموان و مزدوران رژيم ھمه ی خيابانھای منتھی به ميدان
بھارستان را از صبح زود قرق کرده اند ،تا شايد از حضور مردم برای
بی آبرو کردن اين مراسم جلوگيری کنند؛ ولی مردم با حضور جانانه
شان بار ديگر آب پاکی را روی دست رژيم اسالمی ريختند و نشان دادند
که »توپ ،تانک ،بسيجی و ...ديگر اثر ندارد« و ھيچ نيروئی را يارای
- 252
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090805_he_ir88_swearing.shtml

٢٠٢

مقابله با سيل توفنده و ويرانگر مردم عصيان زده ی ايران نيست .ھم
اکنون که ساعت يازده و ٢٠دقيقه ی صبح روز  ١۴مرداد  ١٣٨٨است،
مردم با حضور در خيابانھای سرچشمه ،ری ،چراغ برق ،ناصرخسرو،
بازار و تمام خيابانھای آن منطقه ،چنان فضائی را بوجود آورده اند که
نمايندگان حاضر در جلسه و رئيس جمھوری و تمامی نمايندگان خارجی
حاضر درجلسه ،بی آبروئی اين مراسم و بی آبروئی کل نظام اسالمی را
با گوشت و پوست و استخوانشان لمس ميکنند.
»از ساعت  ١٠به بعد بازار مملو از جمعيت معترض بود که
ھر لحظه بر حجم و تعداد و دامنه شان افزوده ميشود .در واقع شرايط
بکلی از دست رژيم خارج شده و مردم تسلط و صالبت و نيروی خود را
برخ رژيم کشيده اند .بازار و خيابانھای اطراف آن انباشته از جمعيت
است وھنوز ھم مرتبا بر تعداد آنھا افزوده ميشود .با توجه به اين که
مراسم صبح بوده و بسياری از مردم در اين ساعات سر کار ھستند ،بايد
شرايطی بوجود بيايد که ادامه ی اين مراسم در بعد از ظھر امروز در
گسترده ترين شکل ممکن برگزار شود.
»ماموران ،بريده اند و لباس شخصيھا و بسيجيھا و نيروھای
سرکوبگر اقدام به دستگيريھای کور ميکنند .آنچه شخصا شاھد بوده و
ھستم ،اينکه تھران در التھاب کامل و عصيانی بيسابقه بسر ميبرد و
آمادگی انفجار را دارد .حدود ساعت ده و خرده ای بود که کالنتری
بازار با يک ھجوم در حالت تسخير مردم قرارگرفت و ميتوانست
کالنتری بطور کامل به دست مردم بيافتد .ھمه چيز برای يک قيام درھم
کوبنده و ويرانگر مردمی مھياست .دنيا بايد به حمايت معنوی از مردم
ايران برخيزد .ايران/تھران آبستن حوادث بينظير و ويرانگری است.
رژيم و ماموران آن بشدت عصبی و بريده بنظر ميرسند و تاب مقاومت
در برابر نيروی عظيم مردمی را نخواھند آورد که نمونه ی آن را در
حرکت و واکنش امروز مردم و نيروھا بچشم ميبينيم .برای بعد از ظھر
امروز بايد اين غليان و خروش را ادامه داد ،تا نفس نيروھا ھرچه بيشتر
به شماره بيفتد] «.از يک ای ميل[
»خبرھا حاکی از آنند که اعتراض به رئيس جمھوری »کودتا«
و مراسم تحليف او به جنوب تھران کشيده و جوانان در نازی آباد و
جواديه با نيروھای سرکوبگر بسيج درگير شده اند و تعدادی از آنان را
ضمن پائين کشيدن از موتورھاشان به گروگان گرفته اند .بر اساس
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خبری ديگر کالنتری در بازار تھران از مقابله با مردم خودداری کرده
است ٢٥٣«.و باز اين که» :امروز تمام معلمين و مراجعين به مدارس
منطقه ی بھارستان با نيروھای نظامی مستقر در مدرسه مواجه شدند.
»بالغ بر  ٣٠٠٠نيروی يگان ويژه و بسيجی از ظھر ديروز در
کليه ی مدارس منطقه ی بھارستان به صورت آماده باش مستقر شده
بودند ،تا کنترل اوضاع مناطق اطراف مجلس را در روز تحليف به
عھده گيرند .استقرار خودروھای ضد شورش و نيروھای موتوری يگان
ويژه در ھنرستان شھيد سروندی واقع در کوچه ی استقالل ،دبيرستان
اتحاد باالتر از ميدان بھارستان ،مدرسه ی راھنمايی آزادی ملت واقع در
کوچه ی ظھيراالسالم ،باعث تعجب مراجعينی شد که روز چھارشنبه
طبق روال معمول در تابستانھا به اين مکانھا مراجعه کرده بودند .گفتنی
است حدود  ٢٠مدرسه در اين منطقه بدين منظور انتخاب شده بودند که
اغلب آنھا در کوچه ھای کم رفت و آمد منطقه ی بھارستان بودند .با اين
حال در روز تحليف ،در زمان عبور خودروھای تشريفات حامل
نمايندگان در حد فاصل چھار راه مخبرالدوله و ميدان بھارستان،
اعتراض مردم را به ھمراه داشت که اين امر باعث حمله ی نيروھای
يگان ويژه به مردم و دستگيری عده زيادی شد که تصادفی انتخاب
٢٥٤
ميشدند«.
اين ديگر خيلی جالب است ،دستگيری تصادفی؛ جالب اين که
در سلسله تظاھرات امروز در بازار تھران شعار »مرگ بر روسيه«
محکم و جاندار و جانانه گفته ميشد.
»بنا به گزارشات رسيده از نقاط مرکزی شھر تعداد زيادی از
مردم و جوانان در ميادين و خيابانھای مرکزی شھر حضور دارند و
خودرا آماده ی شکل گيری اعتراضات ميکنند .در نقاط مرکزی شھر
تعداد زيادی از مردم تجمع کرده اند ،بطوری که پياده روھا مملو از
جمعيت است .آنھا خود را برای آغاز اعتراضات گسترده در سطح شھر
و بخصوص نقاط مرکزی شھر آماده ميکنند .محلھايی که مردم در حال
تجمع ھستند ،عبارتند از ميدان فاطمی ،ميدان وليعصر ،ميدان انقالب،
ونک و نقاط ديگر ...ھر لحظه امکان شروع اعتراضات ميرود.
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نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ی سپاه پاسداران ،بسيج و لباس شخصيھا
بصورت گسترده در نواحی مرکزی شھر مسقر شده اند .نيروھای موتور
سوار در حال مانور دادن و ايجاد رعب و وحشت ھستند و گارد ويژه،
باتوم بدست آماده ی تھاجم به مردمند .آنھا ھمچنين تعداد زيادی از
٢٥٥
خودروھای خود را که مملو از نيرو ھستند ،مستقر کرده اند«.
احمدی نژاد ھم گفته است که کسی منتظر تبريک شماھا نيست.
البد منظورش کشورھای خارجی ھستند؛ طفلک ،داشت گريه اش
ميگرفت ھا!
بازھم» :ساعت نوزده و چھل و پنج دقيقه ی عصر روز ١۴
مردادماه  ...١٣٨٨درگيری شديدی بين جمعيت کثيری از عزيزان
ھموطن با نيروھای سرکوبگر آغاز شده است  .rترافيک کامال قفل
شده و ماشينھا در حال بوق زدن ھستند .متاسفانه نيروھای لباس شخصی
بشدت زنان و مردان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار ميدھند .دو
جوان و يک زن ميانسال توسط لباس شخصيھا تاکنون دستگير شده و به
محل ونھای مسثقر شده ی نيروی انتظامی منتقل شده اند  rمعترضين
شعارھای »استقالل ،آزادی ،جمھوری ايرانی« و »مرگ بر ديکتاتور«
و »[ اکبر« سر ميدھند ...نيروھای ضد شورش ،افرادی را که در حال
فيلمبرداری با موبايل ھستند ،شديدا مورد ضرب و شتم قرار ميدھند.
٢٥٦
ترافيک از ھر دو سمت تا روبروی جام جم پيش رفته است«.
پانزدھم امرداد ماه  ۶ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و سوم[
ديگر اين که »واشينگتن پست به شباھتھای دادگاه نمايشی
تھران با دادگاھھای نمايشی استالين در دھه ی  ١٩٣٠اشاره ميکند و
مينويسد که رژيم ِ بيش از پيش سردرگم حاکم بر ايران با وامگيری از
سنت روسيه ی استالينی ،متوسل به دادگاه نمايشی تھوع آوری شده ،تا
ھر که را که جرات کند انتخابات  ٢٢خرداد را به پرسش بگيرد،
٢٥٧
مجازات کند«.
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»خيلی از ما که نھضت سبز را پشتيبانی ميکنيم ،با خيلی از
سياستھايی دولتھای آقايان موسوی ،رفسنجانی و خاتمی مخالف بوديم.
اگر قبول نداريد از دوستان سعيدی سيرجانی ،فرزندان داريوش و پروانه
فروھر ،مادر منوچھر محمدی و ھمسر سابق احمد باطبی به طور
خصوصی بپرسيد که در باره ی اين آقايان چه فکر ميکنند؟! اما غالب ما
با رضای خاطر حاضريم از دردھای خود و ظلمھايی که به ما شده،
چشم بپوشيم ،اگر اين آقايان صادقانه در راه ايجاد ايرانی آزاد که در آن
منشور حقوق بشر سازمان ملل اجرا ميشود ،تالش کنند .صحبت ما در
باره ی سعادت يک ملت است .ھدف ما اين است که ديگر ھيچگاه در
ميھنمان تابستانھا ]و ديگر فصلھا[ی خونين نداشته باشيم .ما ميخواھيم
دخترانمان با مقوله ی چند ھمسری مواجه نباشند ،و شعار »يا روسری،
يا توسری« را ھرگز نشنوند .ما ميخواھيم دانشجويانمان ديگر ھيچگاه
ستاره ی قرمز نگيرند .ما ميخواھيم درويشانمان بتوانند با خيال راحت
در حسينيه و خانقاھشان خداشان را عبادت کنند .ما ميخواھيم سنيھا و
بھائيھای ميھنمان از حقوق شھروندی برابر با شيعيان برخوردار باشند.
ما ميخواھيم نوجوانانمان را با قانون وحشيانه ی قصاص اعدام نکنند .ما
ميخواھيم کارگران و معلمانمان روز اول ماه پيش خانواده ھاشان خجل
نباشند .ما ميخواھيم کليه فروشی را در ايران منسوخ کنيم .ما ميخواھيم
فروش دخترانمان را در امارات متوقف کنيم .ما ميخواھيم ميھنمان را از
کراک و شيشه پاک کنيم؛ درھای اين جنبش بايد به روی ھمه ی کسانی
که خالصانه به آزادی ايران و حقوق برابر مردم ايران معتقدند ،باز
باشد .اگر ما ھم مثل رژيم واليت شروع به خط کشيھای قرمز کنيم،
نھايتا خود درون اين خطھا گم خواھيم شد .اگر ما ھم بخواھيم مردم را
به خودی و غيرخودی و بيخودی تقسيم کنيم ،رژيم اين جنبش را يک
شبه از ميان خواھد برد .خط سبز ما بايد قبول دمکراسی باشد .دمکراسی
يعنی احزاب آزاد ،دمکراسی يعنی انتخابات بدون دخالت شورای نگھبان
و حکم حکومتی ،دمکراسی يعنی آزادانه کانديدا شدن ،آزادی بيان،
روزنامه ھای آزاد .خط سبز ما بايد قبول برابری در مقابل قانون باشد.
خط سبز ما بايد آزادی عقايد مذھبی و سياسی باشد .خط سبز ما بايد رد
تبعيضات جنسی و قومی باشد .ما خط سبز ميخواھيم ،نه خط قرمز .ما
به کرامت انسانی و حقوق فردی ميانديشيم ،نه به محصور و محدود
کردن انسانھا .ما به فردا روی داريم ،نه به ديروز .برای ھمين ھم

٢٠٦

ميتوانيم آغوش خود را به روی آنانی که ميخواھند در آن فردای نه
چندان دور در کشوری آزاد و مترقی زندگی کنند ،بگشاييم ،حتی اگر
نامشان موسوی و ھاشمی و خاتمی باشد ،حتی اگر در دوران حکومت
اينان ما را مضروب کرده اند ،به زندان انداخته اند و يا حتی عزيزی از
ميان ما را به شھادت رسانده اند .آزادی واقعی ،بھائی بس سنگين دارد.
بھای آزادی بسی بيشتر از رويارويی با عمله ی ظلم و شقاوت در
خيابانھاست .بھای واقعی آزادی در آنست که بتوانيم ببخشيم ،و به آنان
٢٥٨
که روزی سالممان را پاسخ نميدادند ،سالمی دوباره کنيم«.
کاش اينگونه بشود ...کاش...چه بگويم؟!
»اتحاديه ی اروپا ھم بامداد روز پنج شنبه ششم اوت١۵ ،
مردادماه ] ١٣٨٨امروز[ با صدور بيانيه ای بار ديگر اعمال مجازات
اعدام در جمھوری اسالمی را محکوم کرد .بيانيه ،با اشاره به اعدام ٢۴
٢٥٩
نفر در کرج ،اعدامھای گروھی را مورد اعتراض قرار داد«.
»سايت موج آزادی ھم نوشت که امشب سبزھا پياده و يا با
ماشين به خيابانھا خواھند آمد و بخصوص پس از ساعت  ١٠شب،
خيابانھای اصلی تھران ،بخصوص خيابان وليعصر از ميدان وليعصر
تا ميدان تجريش را در انحصار در خواھند آورد .در شھرستانھا نيز
خيابانھای اصلی و مرکزی ھر شھر پيشنھاد شده و در مشھد ھم مسير
خيابان احمد آباد /بلوار ملك آباد /بلوار وكيل آباد پيشنھاد شده است.
گزارشھا حاکی است که نيروھای پليس ضد شورش در تھران و در
٢٦٠
ساير شھرھا به حالت آماده باش درآمده اند«.
ديگر اين که »بنا به گزارشات رسيده از مناطق مرکزی شھر
تھران ،به مناسبت نيمه ی شعبان تعداد زيادی از مردم ،اين مناسبت
مذھبی را تبديل به اعتراض عمومی کرده اند .در حال حاضر در ميدان
انقالب ،ميدان وليعصر ،ميدان فاطمی ،ميدان امام حسين ،ونک ،خيابان
آزادی ،خيابان وليعصر تعداد زيادی از مردم به خيابانھا آمده اند و
نيروھای سرکوبگر را غافلگير کرده اند .در ميدان انقالب نيروھای گارد
- 258
http://khanehdust.wordpress.com/2009/08/05/%D8%AC%D9%86%D8%A8%
/D8%B41
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4547660,00.html - 259
http://www.iranpressnews.com/source/063676.htm - 260

٢٠٧

ويژه و بسيج به مردم يورش ميبرند .تا به حال به بيش از  ١٦نفر با
باتوم حمله کرده اند و آنھا را بشدت مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
اکثر کسانی که مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند ،دختران و پسران
جوان ھستند .ماشينھا به عنوان اعتراض ،بوق ميزنند و ترافيک سنگينی
را ايجاد کرده اند .نيروھای لباس شخصی با باتوم به شيشه ھای ماشينھا
ميکوبند که تا به حال حداقل شيشه ھای جلو دو ماشين مورد اصابت
باتوم قرار گرفته و شکسته شده است .از طرف ديگر مردم نيروھای
سرکوبگر را ھو ميکنند و ماشينھا بوق ميزنند .گزارشھای مشابھی از
نواحی جنوبی شھر تھران ميرسد .نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ،سپاه
پاسداران ،بسيج و لباس شخصيھا بصورت گسترده و انبوه در شھر
حضور دارند .اين بار نه تنھا نقاط مرکزی شھر را بلکه مناطق جنوبی
شھر را نيز اشغال کرده اند .در حال حاضر ميدان امام حسين و
٢٦١
خيابانھای منتھی به آنھا مملو از نيروھای سرکوبگر است«.
اتحاديه ی اروپا ھم گفته است که به احمدی نژاد تبريک نگفته
و تبريک نخواھد گفت .دولت امريکا ھم گفته است که مقاومت ايرانيان
را تحسين ميکند ،ولی رياست جمھوری احمدی نژاد را به عنوان يک
واقعيت ميپذيرد؛ البته با پفيوزی تمام!
شانزدھم امرداد ماه  ٧/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی]روز پنجاه و چھارم[
اکونوميست نوشت:
»عالوه بر شکاف عميق در سطوح باالی قدرت و ادامه ی
اعتراضات خودجوش مردمی ،با وجود تحريمھای بين المللی و سقوط
قيمت نفت ،حتی قبل از شروع اغتشاشاتی که سرمايه گزاری در ايران
را به صفر نزديک کرده است ،اقتصاد ضعيف ايران توانايی ادامه ی
سياستھای پوپوليستی احمدی نژاد را ندارد .دولت احمدی نژاد نيز ديگر
زشتی خود را کامال نمايان کرده و ديگر آنھا انتظاری برای ترحم از
٢٦٢
دنيای خارج نميتوانند داشته باشند«
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کمی ھم اندرباب خريت بخوانيم ،خريت زنان و خريت مردان
توجيه کننده ی خريت ،چه در بين مردم و چه در بين حاکمان اسالمی:
»حسين اسالمی چند روز پيش در جمع خبرنگاران پارلمانی که
عموما خانم بودند ،از ديدگاھش در مورد تعدد زوجات گفت .او که تعدد
زوجات را بر اساس موازين اسالمی ،امری مثبت تلقی ميکرد ،با تاييد
رواج چند زنی در کشورھای عربی گفت» :در عربستان اگر مردی تک
ھمسر باشد ،به او فقير ميگويند و معتقدند که دينش کامل نيست ،اما در
ايران نسبت به اين مساله ديد منفی دارند و چند زنی را نميپسندند«.
»اسالمی در پاسخ به اينکه مردان عرب چطور تساوی حقوق
زنانشان را که شرط چند ھمسری در اسالم است ،رعايت ميکنند ،گفت:
»خيلی راحت! مردان عرب ،صبحھا ميروند سرکار .زنانشان
ھم در خانه باھم ميزنند و ميرقصند و خريد ميروند .شب ھم که آقا
برگشت خانه ،مثال در يک خانه ی چھار طبقه ،ھر زنی اين را صواب
ميداند که حقش را به زن ديگر بدھد و آقا به يکی از اين طبقات برود!«
اين سخنان وی که مايه ی تعجب خبرنگاران شده بود ،در
نھايت با اين ھشدار نماينده ی اصولگرای ساوه روبرو شد که:
»در ايران از لحاظ ژنتيکی تعداد زنان بيشتر از مردان است و
اگر ھر مرد تنھا يک زن داشته باشد ،برخی از زنان نميتوانند ھرگز
٢٦٣
ازدواج کنند!«
اين کار را ھمين روزھا نوشته ام؛ ببينيد:
»اگر بپرسيد تفاوت بين »انقالبيون« سال  ٥٧و »امروزيھا«
چيست ،ميگويم که برپای خود ايستادن ،آلودگی به احزاب و گروھھا و
سازمانھای سياسی نداشتن ،يعنی به خود انديشيدن ،گله ای راه نيافتادن و
به تنھايی و با فکر خود تصميم گرفتن و عمل کردن» .ديروزيھا«
ھمانھا که وسيله شدند اسالميون به قدرت برسند ،ھيچ کدام ھويت
نداشتند ،نه زنده ھا و نه مرده ھاشان؛ چرا که ھمه را راھبرانشان به
جيبشان ميريختند .انسانھا ھمه مھر داشتند ،يا مجاھد بودند ،يا فدايی و
يا توده ای و يا خمينی چی ،که اين باند آخری زد و برد؛ ولی باز ھم در
زندان و زير شکنجه ،کسی نامی نداشت؛ ھمه را رھبران احزاب و
گروھھا باال ميکشيدند ،افتخارات و بقيه ی چيزھا را!
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»اگر بپرسيد چرا »ديروز« آن ھمه دعوا و درگيری بين
احزاب و گروھھا و جريانھای سياسی بود و اين روزھا ديگر نيست ،باز
ھم خواھم گفت به ھمان دليل باال؛ چرا که دعواھا در واقع دعوای
رھبران آن توده ھای بيشکل بود ،برای سوء استفاده کردن از ايشان،
برای پيشبرد منوياتشان و برای دست يافتن به قدرت؛ ولی »امروزيھا«
از اين برنامه ھا ندارند؛ نه ميخواھند حزب طراز نوينی را بر کرسی
قدرت بنشانند ،نه جمھوری دموکراتيک خلقی و نه جامعه ی بی طبقه ی
توحيدی و کارگری و پرولتری و حکومت اسالمی را »نه يک کلمه
کمتر و نه يک کلمه بيشتر« مثل خمينی آن روزھا و مثل موسوی اين
روزھا؛ شعاری که از ھمان ديروز ،از ھمان دوره ھای دور جا مانده
است .اگر دعوايی ھم در گردھماييھای خارج کشوری ميبينيد ،باز ھم
ھمان دعوای قديمی »ديروزيھا«ست ،بر سر قدرت ،و سھمی از قدرت،
و خب الزاما نه برای آزادی و نه برای تحقق حقوق شھروندی
شھروندان ،آن گونه که »امروزيھا« ميخواھند و برايش جان ميدھند و
شکنجه ميشوند .بدبختی اين که اشتباه به عرض آقای موسوی رسانده اند؛
»امروزيھا« برای شعارھای نخ نما شده ی »ديروزيھا« جانفشانی
نميکنند؛ مرض که ندارند ،جان بدھند تا ھمان را که »ديروز تا ھمين
امروز« داشتند و دارند ،داشته باشند؛ اين با کدام منطقی ميخواند؟!
»فرض کنيم اصال »کودتا«يی اتفاق نيفتاده بود .ميرحسين
موسوی شده بود رئيس جمھوری و اين روزھا بايد ميرفت بيت خامنه ای
به دست بوس و بعد ھم حکمش را از دست خاتمی و ھاشمی رفسنجانی
ميگرفت و از اين حرفھا و خب ،البته ديگر اين بساط راه نميافتاد؛ ولی
آيا بساط سنگسار و قصاص و ديه و صيغه و تعدد زوجات و سھم ارث
نابرابر و شھروند درجه دو بودن خيلی از ملت ھم تغييری ميکرد؟ آيا
ديگر مردم را به تخت شالق نميبستند ،زنھا با مردھا برابر ميشدند،
حقوق دگرانديشان با شيعه ھای ناب محمدی برابر ميشد ،تورم کم ميشد،
بيکاری کم ميشد ،يا مثال وابستگی به روسيه کم ميشد؟! اصال اين آقای
رئيس جمھوری فرضی آيا ميتوانست و آيا مھره ای بود که بتواند در اين
گونه موارد کاری بکند و قدرتی داشته باشد؟ آيا بساط »يا روسری يا
توسری« جمع ميشد؟ آيا آن فاطمه کماندوھای مزاحم ِ زنان در خيابانھا و
محل کار و تحصيل زنان ،ديگر تو خيابانھا و سرگذرھا پيداشان نميشد؟
و خب ،يک سری از اين پرسشھای بی پاسخ...
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»جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر« ِ
رئيس جمھوری فرضی يعنی اين که» :نه بابا ھيچ چيزی با اين که حاال
ھست ،فرق نميکرد.
»از فردای تحليف و تنقيذ باز ھم ھمين آش بود و ھمين کاسه و
ھمين رھبری و ھمين دزديھا و ھمين چپاولھای نجومی و ھمين حجاب
اجباری و ھمين آمار وحشتناک اعتياد و فحشا و ھمين خانه ھای عفاف و
ھمين صف طويل مرگ و زندان و شکنجه و اعدام و آفتابه به گردن
مردم بستن و مردم را به جرتقيل آويزان کردن«...
»آنھايی که پوپوليستی عمل ميکنند و دنبال نخ سبز نخ نمای
ميرحسين موسوی راه افتاده اند ،يادشان باشد که »اتوپيا«شان ھمين
حکومت اسالمی است که ھست و خيلی ھم وحشتناک است .بيخود که تو
خارج کشور اين اھالی پرچم شير و خورشيد نشان را از دست مردم
نميقاپند و پرچم شاخدارشان را در ھر مراسمی به مردم زورچپان
نميکنند ،ميکنند؟!!
»مگر در دوران »اتوپيا«ی ھمين باصطالح روشنفکران اين
روزھای حکومتی ]ھمينھا که حاال دارند اعتراف ميکنند[ نديديم ١٨
تيرماه  ١٣٧٨چه باليی سر دانشجويان آوردند؟ يادمان که نرفته ،رفته
است؟ قتلھای زنجيره ای را يادمان نرفته ،رفته است؟
»واقعا »چنج«ی که »امروزيھا« ميخواھند ،ھمان »جمھوری
اسالمی ،نه يک کلمه کمتر ،نه يک کلمه بيشتر« است؟ خب پس البد
مردم مرض دارند! ھمان بساط و ھمان رفتارھا بود که بود؛ پس ديگر
چنج و منج و اين حرفھا برای چيست؟ برای استفاده از ھمان روحيه ی
»ديروزيھا«؟!
»اين دولتيان اينجا يک اشتباه محاسبه داشته اند و آن اين که
خيال ميکنند ،توده ھا ھميشه توده ميمانند؛ آن ھم توده ای بی شکل و
نميدانند؛ طفلکھا نميدانستند که يکی از اسباب تمدن و تجدد ھمين تغيير
ماھيت و ھويت ِ توده ھاست ب ه شھروند ،به جمعی از شھروندان ،و
ھمان تغيير »ديروزيھا« به »امروزيھا«.
»حاال ھم تلگرافی مينويسم که لطفا از اين به بعد شعارھای
کھنه و حرفھای کھنه و راھھای کھنه و لوسبازيھای کھنه را کنار
بگذاريد! اگر کنار نگذاريد ،توده ی تغيير ماھيت يافته به شھروند مدرن
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و متمدن کنارتان خواھند گذاشت؛ پس از آن ھمه خرابکاريھا ديگر واقعا
»جمھوری اسالمی بايد برود« باور کنيد؟!«
در ھمين رابطه مھدی فراھانی نازنين برايم نوشت:
»ما امروزيھا واقعا ً شھرونديم و توده و گله و فله نيستيم؛ به
ھيچ حزب و ايدئولوژی و گروه و گروھک و سازمان و شعبه ھم تعلق
نداريم و تنھا ھدفمان احيای حقوق شھروندی ،برابری و عدالت و رفاه و
امنيت و شھروند درجه يک بودن برای ھمه  -صرفنظر از جنسيت و
رنگ و نژاد و انديشه  -است و ھر حکومتی که پايبند و مجری چنين
اصولی باشد ،مورد تاييد و حمايت تک تک ملت ايران است .جوان
امروز ،آزادی ،حقوق انسانی ،آرامش ،رفاه ،احترام و اعتبار ميخواھد و
برده و گوسفند و زيردست ھيچ سرکرده و رئيس و آقا باالسری نيست«.
جالب است نه؟ اين حرفھا نوشته ی يک جوان سی و چھارساله
است که تازه ھفت سالی است در غرب پيدايش شده .چه نازند و چه
عاقلند اين »امروزيھا« و چه ناآگاه بودند و عقب افتاده آن »ديروزيھا«
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 ضديتشان با
زن و نوکريشان برای شوروی آن دوران و اعراب و چين و ماچين ،ما
را به اين روز سياه نشاندند!
يک »چيز« بامزه ی ديگر» :در روايات نقل است که جھان به
آخر نميرسد ،مگر آن که امام زمان ظھور کند و کارھای معوقه را به
انجام برساند .ظھور اين امام زمان در روايات ھم عالئمی دارد.
»در روايات در باره ی عالئم »آخر زمان« حرفھايی زده
شده ،از جمله آن که مردھا در آخر زمان لباس زنانه ميپوشند و خودشان
را به شکل و قيافه ی زنھا آرايش ميکنند .بعد از اين که آيت [ امامی
کاشانی اعتراف فرمودند که چراغ واليت فقيه به »پت پت« افتاده و امام
زمان بايد ظھور کند ،تا اوضاع نابسامان ايران و جھان را تحت مديريت
خودش ،منظم و مرتب کند ،سردار حسين طائب به بسيجيھای نرينه ی
تحت امرش دستور داده ،تا خودشان را به شکل زنھا آرايش کنند و با
روبنده و مقنعه و چادر و چاقچور به ديدار فرمانفرمای آدمخواران
بروند .اما با استناد به ھمان روايات ،بايد بدانند که امام زمان ھروقت
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ظھور کند ،اولين کارش آن است که گردن يکی يکی آخوندکھای شيطان
پرست را ميزند و جھان را از لوث وجود آنھا پاک ميکند ،که ھمه ی
بينظميھای کنونی جھان از زير عبای اين آخوندکھای بيوطن سر
درآورده ٢٦٤«.و[ چه بگويم؟! من فکر ميکنم امام زمان ھمين سيد علی
خامنه ای است که دارد با شمشيرش دنيا را پر از »عدل و داد« ميکند و
خون تا زانوی اسب گاری اش باال آمده است؛ تازه دارد يارانش را ھم
سربه نيست ميکند؛ نميبينيد؟!
»تيتر اول مجله ی اشپيگل پنجشنبه اين بود که زندانيان و
خانواده ھاشان از تجاوزات جنسی و بدار آويختنھا و دوباره رھا کردن
زندانيان قبل از خفگی ،بعنوان روشھای شکنجه در زندانھای ايران خبر
ميدھند .بسياری از خانواده ھا در ھفته ھای اخير جسد دختران و پسران
خود را در حالی تحويل گرفته اند که اين اجساد حاکی از شکنجه ھای
بيرحمانه و تجاوز جنسی به آنان بوده است] .عينا ترجمه شده[
»دانشجوی  ٢١ساله ای در نزديکی دانشگاه تھران دستگير
ميشود .زمانی که دو اتوبوس به بازداشتگاه کھريزک وارد شدند،
ده/پانزده نفر نگھبان زندان مانند جنون زدگان به سوی تازه واردان دست
بسته حمله ور شدند ،لباسشان را از تنشان پاره کردند ،برويشان آب
ريختند و با کمربند و زنجير ،جسم برھنه شان را آش و الش کردند.
جوان دستگير شده گفت» :بعد از آن ديگر جانی در تنمان نمانده بود .ما
از ضعف ،توان ايستادن روی پامان را نداشتيم .داستان از اينھم داشت
بدتر ميشد .تعدادی از بچه ھای سلولی که ديگر جای سوزن انداختن
توش نبود ،را ساعتھا از پا از سقف آويزان کرده بودند .تعداد ديگری را
نيز پاشان را در قير داغ کرده و سوزانده بودند .جوانترھا را طناب دار
به گردنشان انداخته بودند و چند ثانيه طناب را ميکشيدند و آويزانشان
ميکردند و دوباره به زمين ميانداختندشان .اول فکر ميکردند خواھند مرد
٢٦٥
و لحظه ای بعد به« ...
چه بنويسم؟ زبان آدم از اين ھمه پفيوزی بند ميآيد!
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اين چند شعار ھم جالب است:
ايران 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!
و اين ھم يک ليست بلند/باال از شعارھای ضد حکومتی:
يه ميليون دو ميليون/رای نداديم به ميمون
مرگ بر ديکتاتور
دموکراسی مرده و مردم غريب/ننگ بر اين دولت مردم فريب
نترسيد ،نترسيد/ما ھمه با ھم ھستيم
احمدی حيا کن/سبزی فروشی وا کن
موسوی ،موسوی/رأی ما رو پس بگير
موسوی ،موسوی /پرچم ايران ما رو پس بگير
موسوی جونمه/رييس جمھورمه
موسوی بيايی نيايی/رييس جمھور مايی
تقلب يه درصد ،دو درصد ،نه پنجاه و سه درصد
رای ما رو دزديدن /دارن باھاش پز ميدن
رای ما رو پس بدين
دروغگو دروغگو ٦٣ /درصدت کو؟
اين  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/اين ھمه آدمه/باز نميری از رو؟
ايرانيه با غيرت/حمايت حمايت
از خون جوانان وطن الله دميده/دموکراسی فرار کرده کی اونو ديده؟
بسيجی واقعی/جدا شو از وحشيھای عقده ای
ما در پی نابودی اراذليم و اوباش/بسيجی واقعی تو ھم بيا با ما باش
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آزادی کامل برای افکار/نه يک عده بلکه تمام اقشار
حمله به اموال عمومی که بدست ما نيست/يابو و باتوم و مسلسل که تو
دست ما نيست
رايمونو تو انتخاب نديديم/به حق کشی مردم تن نميديم
نيروی انتظامی حمايت حمايت/از ھمکاری با اوباش خجالت خجالت
ما نه ميگيم به مرگ جمھوريت/چون ميکنيم احساس مسئوليت
مرگ بر ديکتاتور/چه بی سواد/چه دکتر
ما در پی ارزشھای اول انقالبيم/واسه ھمين پيگير اين دزدی در انتخابيم
]کذا[
ما ايرانی ميمونيم و ھميشه پرچم باالست/دستبندای سبزمون ھم ھميشه
بر دستماست
آزادی انديشه/با ديکتاتور نميشه
ما خواھان آرامشيم خدا خودش شاھده/اما ديکتاتور نميخواد يکم به ما
حق بده
خدايا يه کاری کن که خائن رسوا بشه/ما ميخوايم که موسوی رئيس
جمھور ما بشه
روسيه ،چين ،ونزوئال تبريکشون برا چيست/نصفشون که الييکن
نصفشونم کومونيست
جواب آرامشمونه پليس ضد شورش/با اين ھمه ادعا دموکراسی پس
کوشش؟
رئيس جمھور منتخب ميرحسين موسويه/مخالف ظلم و ستم و مشت و
لگد و توسريه ]کذا[
ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين/به فکر بيگانه اينو تو فکر
ماھا نيستين
اين خس و خاشاک نيست/اين مردم است و ملت/مقابل ديکتاتور /تن
نميديم به ذلت
احمدی بيچاره/بازم بگو نواره
ھاله ی نورو ديده/رای ما رو نديده
حتی اگه بميرم/رای مو پس ميگيرم
فلسطينو رھا کن/فکری به حا ل ما کن
اون خس و خاشاک تويی/دشمن اين خاک تويی
ای دولت کودتا ،استعفا ،استعفا
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ما خس و خاشاک تو ايم موسوی/گوش به فرمان تو ايم موسوی
يا حسين/ميرحسين
گفته بوديم اگه تقلب بشه/ايران قيامت ميشه
دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد
موسوی ،موسوی ،سکوت کنی خائنی
مدعی عدالت ،خجالت ،خجالت
مخابرات مزدور ،خجالت ،خجالت
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران
احمدی سيد شده/بازم تقلب شده
احمدی پينوشه/ايران شيلی نميشه
ننگ ما ،ننگ ما ،صدا و سيمای ماست
برادر ارتشی ،چرا برادر کشی؟
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران
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
اين ملت آزاده/آماده ی آماده/تا سرنگونی ظلم/بايد بره سر داده
آتش به جانت سيد /جان و جھانت سيد /بساط ظلم و برچين/حرامه نانت
سيد
ايران 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 /واليتش 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 يزيدی /شمر مثه اون نديدی
يزيد دوران توئی/دشمن ايران توئی
احمدی بيخبر /فردا ميشی دربدر
نه موسوی/نه احمدی ،لعنت به بيت رھبری
اعدام/شکنجه/ويرانی/مزد رای توست ای ايرانی
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رای تو ای ايرانی/اعدام/شکنجه/ويرانی
رای تو ای ھم ميھن/آری است به اين اھريمن
دولت بی لياقت/خجالت ،خجالت!
ايرانی ميميرد/ذلت نميپذيرد
نيروی انتظامی ،تو فرزند ايرانی
مسئوالن مملكت ،علم بھتر است يا ثروت ،البته ثروت ،ثروت
وزارت نفت رژيم /پر از دزد و خبرچين
وزير مردم فريب ،ننگت باد ،ننگت باد
آزادی ،عدالت ،اين است شعار ملت
ايران جنايت ميکند ،اروپا حمايت ميکند
آخوند بيا ،اين لچک ھم عمامه کن
»نه روسری ،نه توسری ،مملکت دوست پسری«
]اين شعار را عنوان ھمين کتاب کرده ام[
کارگر نفت ما ،رھبر سرسخت ما
عزاعزاست امروز/روزعزاست امروز/درآمدنفت ما/زيرعباست 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
اين جنبش مردم است/نه جنبش آمريکا
جمھوری اسالمی ،اين آخرين 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 ايران به دشمن دھيم
گلھای سرخ پرپر ،ھديه ی روز مادر
وای اگر که ملت حکم جھادم دھد/لشکر بيت رھبری ھم نتواند که جوابم
دھد
دانشجو ميخروشد/خود را نميفروشد

٢١٧

ريش و عبا و تيشه/خامنه ای خيط ميشه
نون و پنير و سبزی /ملت بايد بجنگی
نون و پنير و فندق /عمامه ،عبا تو صندوق
خائنين ،خائنين ،شرم و حيا بر شما
سكوت ھر ايرانی ،خيانت است به ميھن
برانداز ،برانداز ،شعار ملت ماست
آزادی ،آزادی ،فرياد ملت ماست
ھمبستگی ،اتحاد ،برای سرنگونی
انسان با انديشه/ابزار دست نميشه
ملت شده خسته ،تبعيض ديگه بسه
خود در رفاه و نعمت ،ما را كند نصيحت
وزير بيكفايت ،استعفا ،استعفا
نصر من [ و فتح قريب /مرگ بر اين جناح مردم فريب
رفسنجانی ورشکسته/برگرد به باغ پسته
چوب ،چماق ،بسيجی ديگر اثر ندارد/به مادرم بگوييد ديگر پسر ندارد
بسيج جنايت ميکند /رھبر حمايت ميکند
دانشجو بپا خيز /مذھب شده دستاويز
ای رھبر پينوشه/ايران شيلی نميشه
ملت غيرتت کو؟
ای ملت آزاده /حمايت حمايت
يک دولت ،يک ملت ،آن ھم به رای ملت
آخوند خدايی ميکنه/ملت گدايی ميکنه
خامنه ای حيا کن/حکومت را رھا کن
استبداد آخوندی/دشمن مردم ما/نابود بايد گردد
تا ايران 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
يا مرگ يا آزادی
کشتار زندانيان/کشتار ايرانيان/چه کابل ،چه تھران/مرگ بر طالبان
آزادی انديشه ،ھميشه ،ھميشه
توپ ،تانک ،بسيجی ديگر اثر ندارد

٢١٨

ملت ايران زمين ديگر طاقت ندارد
آخوند انگليسی حيا کن ،حيا کن ،مملکتو رھا کن
ميکشم ،ميکشم ،آنکه برادرم کشت
ايرانی ميميرد ،ذلت نميپذيرد
شعار و حرف مردم ،رفراندوم ،رفراندوم
ترور ،شکنجه ،اعدام/اين است دين اسالم
آزادی انديشه /با ريش و پشم نميشه
آخوند باال منبر/ھيچ وقت آدم نميشه
ايران شده فلسطين/مردم چرا نشستين
رای ما را دزديدن/باھاش دارن پز ميدن
گستردگی شعارھا و تنوع و گاه زاويه داشتنھاشان در واقع
روزھای مختلف اين  ٥٤روز را نشان ميدھند ٥٤ ،روزی که تا ھمين
امروز از انتخابات دھم رياست جمھوری گذاشته است و مردم ھنوز آرام
نشده اند .کاش ميشد شعارھا را بر اساس روزھای پس از انتخابات دسته
بندی کرد ،آنگاه روند کيفی رشد مردم و فاصله گرفتنھاشان از »فنومن«
موسوی نشان داده ميشد؛ حيف...
»روزنامه ی صبح بلژيک الليبر که تمامی صفحه ی نخست و
دو صفحه ی کامل بين المللی خود را به حوادث ايران اختصاص داده،
با سه تيتر بزرگ وضعيت احمدی نژاد را چنين توصيف کرد] :در
صفحه نخست[ »احمدی نژاد ،رئيس جمھوری که روی آتشفشان نشسته
است« و در دو تيتر ديگر در صفحات داخلی نوشته است» :احمدی نژاد
رئيس جمھوری نامحبوب« و در صفحه ای ديگر »يک رئيس جمھوری
٢٦٧
که بيشتر از اين که محترم باشد ،مورد شکايت است«
»آنچه ميخوانيد ،واقعيت است ،نه حکايت...
»حوالی پارك ساعی ،ماموران جوانی را دنبال كردند و با
خشونتی وصف ناپذير ،بیرحمانه او را به زير مشت و لگد و ضربات
باتوم گرفتند .تی شرت جوان در اثر تقال برای رھايی از چنگ نيروھای
انتظامی از چند سو پاره شد و تن لخت و کبودش را به معرض ديد مردم
گذاشت .جمعيت با ديدن اين صحنه ی فجيع يک صدا فرياد زد» :نزنيد!
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ولش كنيد!« در اين لحظه چند زن از پياده رو وارد خيابان شدند و خود
را به زير دست وپای مامورين انداختند تا سدی باشند در مقابل ضربات
باتوم .زنی ميانسال كه دھانبندی بر صورت داشت ،دست در گردن پسر
انداخت و سعی کرد او را به سمت پياده رو بکشاند ،تا از چنگ گارديھا
رھايی يابد .يكی از گارديھای ورزيده و درشت اندام ،چنگ بر گردن
زن انداخته ،او را از زمين کند و به داخل جوی آب پرت کرد .زن جوان
ديگری پريشان و گريان و با فريادھای جگرخراش به كمك او شتافت و
خود را به سروگردن مامور معترض آويزان کرد .زنان و مردان ديگر
به ھم گفتند برويم كمك مادرش و نگذاريم گاردیھا پسرش را به زندان
ببرند.
»در ھمين حين جوان برھنه را مامورين به سمت شمال خيابان
كشيدند و بعد از سوار کردن او به ترك يكی از موتورسيكلتھا ،دستانش
را از پشت با دستبند پالستيكی بستند .بالفاصله يکی از افراد لباس
شخصی به پشت موتور پريد و در پشت پسر جوان نشست ،تا مانع
رھايی او از سوی زنانی شود که بطرف موتور سيكلت ھجوم آورده
بودند .پيش از رسيدن مردم ،موتور سيکلت حركت کرد ،اما در عوض،
گروھی از زنان به ھمراه چند مرد ،فرمانده ی نيروھا را محاصره
کردند و مانع حرکت و پيوستنش به ديگر نيروھای سرکوب شدند.
»از آن سو چند زنی كه از سمت شمالی به طرف جنوب
ميآمدند و از دور نظاره گر فريادھای خشمآگين زنان بودند ،ھمراه با
مادر پسر و چند زن ديگر به وسط خيابان دويدند 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 وحشت زده ی جوان و تن
کبود و عريانش را از نزديک ببينند .وقتی نگاه غمگين و ملتمسانه ی
جوان با جمعيت حاضر در پياده رو شرقی تالقی کرد ،ھمه متأثر شدند.
در اين لحظه زنی ميانسال مردم را تشويق کرد که» :بجنبيد ،آزادش
كنيد ،واال فردا بايد جسدش را از سردخانه تحويل بگيريم!«
»حاال زنان زيادی فرمانده را محاصره کرده اند و مردی ميان
سال خطاب به فرمانده گفت» :بايد آزادش كنيد! بايد آزادش كنيد!
نمیگذاريم او را ببريد! مگر چه كرده؟ در پياده رو راھپيمايی كرده؟ به
چه حقی ميزنيدش؟« با فشارھای ھمه سويه و متحد مردم و جمع شدن
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گروه بيشتری از زنان که يک ريز جيغ و فرياد ميکشيدند ،فرمانده سست
ميشود .حتی زنی كه مصر است به ھر قيمتی مانع بازداشت جوان بيگناه
شود ،زانو بر زمين ميزند و پاھای فرمانده را محکم ميگيرد و جيغ
کشان ميگويد» :محال است بگذارم از اين جا بروی؛ بايد آزادش كنی!«
»اين صحنه ی مقاومت و ھمدردی بینظير انسانھا نسبت به
ھم ،اشك شوق در چشمان بسياری نشاند .باالخره جوان آزاد شد و دستش
در دستان زنان و مادران به پياده رو آورده شد .جمعيت يك صدا دست
زدند و ھورا كشيدند .چند زن به سمت مادرش رفتند و او را غرق بوسه
كردند .او خيس عرق و خسته از پيكاری نيمساعته ،آرام بر سكوی
ديواره ی پارك ساعی نشست و وقتی تعريف و تمجيد تشويق آميز مردم
را كه دورش جمع شده بودند و از فداكاری مادرانه اش ميگفتند ،شنيد،
فروتنانه گفت:
٢٦٨
»من مادرش نيستم«
آخ عزيزم!
ھفدھم امرداد ماه  ٨/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و پنجم[
يک فرمانده ی بسيج در تھران جايی گفته است که:
»شعارھای مردم روز بروز راديکالتر ميشود .در جنوب شھر
تھران من خود با يکی از ھمکالسيھای سابقم که اينک در مسجدی
فرمانده ی بسيج است ،برخوردم .او گفت» :واقعيتش اين است که ما
ميدانيم رھبری اشتباھی نابخشودنی کرده و اينک نه راه پيش دارد و نه
راه پس ،اما چه کنيم؟ اگر کوچکترين عقب نشينی کند ،انقالب حتمی
است و دگرگونی اجتناب ناپذير ،اگر جلو ھم برود بحران کار را بجايی
وحشتناک خواھد رساند ،و آنگاه ]بازھم[ سرنگونی و فروپاشی حتمی
ست! درھرحال ما بسوی يک بحران براندازانه پيش ميرويم .ما بسيجيھا
برای اين کار ساخته نشده بوديم ،که بياييم با مردم دربيافتيم .رھبری
دچار خطای مشورتی شد ،آب از ظرف خارج شده ،در ھمه جا رخنه
کرده و جمع کردن آن ديگر ممکن نخواھد بود .ديشب شعارھای مردم
روی پشت بامھا بسيار فراتر از ديگر شبھا بود .بچه ھای بسيج در
مسجد نميتوانند با بچه محلھای خودشان دربيفتند«.
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»اشاره ی اين فرمانده ی بسيج به شعارھای ديشب بود که
تکرار [ اکبرھا در آنھا بسيار کم و »مرگ بر ديکتاتور« بسيار زياد
بود؛ تا جايی که سرانجام به »مرگ بر واليت فقيه« و »مرگ بر خامنه
ای« رسيد .آنوقت چند تير ھوايی شليک شد و مردم گفتند» :قرار ما
فردا شب!« ھمکالسی بسيجی ام گفت:
»اينھا ديده ھا و شنيده ھای خود من است .در جواديه و ميدان
خراسان و سرآسياب دوالب اين سه مکانی را که من رابطه دارم ،وضع
به ھمين منوال است .شعارھا ھر لحظه راديکالتر ميشوند و حکومت
واقعا درمانده است که چه بکند .حتی طرفداران خودش را ،يعنی آنھا را
که به احمدی نژاد رای داده اند ،از دست داده است .در ميان بسيجيھا و
پاسداران ،شک و ترديد به سرعت سرسام آوری پيش ميرود .بزودی ما
شاھد تشنجات قھری در داخل پادگانھا خواھيم بود .اينھا 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 اين فرمانده بعداز صحبت با من چنان
گريه ای کرد که شانه ھايش ميلرزيدند .ميگفت» :حيف شد که در جبھه
کشته نشدم ،تا شاھد باشم که امروز کارم بجايی رسيده که بايد بروی
٢٦٩
مردمی که به من نان و آب ميدھند ،اسلحه بکشم!«
چه بگويم؟ اين ھمان چيزی است که ما سالھاست منتظرش
ھستيم؛ اين که بدنه ی حکومت به آن پشت کند و علنا به اشتباھکاری آن
ايراد بگيرد .اما نميشود که اينھا ھيچگاه اشتباه نکنند .باالخره کار از
يکجايی درز وا ميکند؛ نه؟!
جلسه ی دوم محاکمه ی خوديھا ھم آغاز شد!
ديگر اين که» :استينگ ،خواننده ی معروف راک و بلوز و
جاز اھل انگليس به بازداشت فعاالن دموکراسی در ايران اعتراض کرده
و خواستار اعتراض عمومی عليه سرکوبھای دولتی ايران شد .استينگ
در پيام خود که روز پنج شنبه منتشر شد ،مینويسد:
»بازداشت نادرست پژوھشگر ايرانی/آمريکايی ،کيان تاجبخش
و صد]ھا[ تن ديگر از فعاالن جنبش دموکراسی در ايران توجه فوری ما
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را ميطلبد .من از تمام کسانی که در جوامع دموکراتيک زندگی ميکنند،
درخواست ميکنم عليه سيستم جاری سرکوب سياسی و نقض حقوق بشر
توسط رژيم ايران که فعاالن را تھديد به سکوت ميکند ،ندای اعتراض
بلند کنند .بدون آزادی بيان و حق اعتراض ،دمکراسی واقعی امکانپذير
٢٧٠
نيست«.
ھمچنين »سازمان عفو بين الملل« روز جمعه ٧ ،اوت با
صدور بيانيه ای از افزايش چشمگير اعدامھا در ايران ابراز نگرانی
کرد .بنا به اين بيانيه در  ٧ھفته ی پس از انتخابات رياست جمھوری در
ايران ،بيش از  ١١۵نفر اعدام شده اند .در بيانيه ی ياد شده ،تصريح شده
که گرچه آمار اعدامھا در ايران ھميشه باال بوده است ،اما اعدام دو نفر
در روز که شاخص رويکرد قوه ی قضائيه ی ايران در ھفته ھای اخير
بوده است ،از ھر زمان ديگری باالتر است .ايرين خان ،دبيرکل عفو بين
الملل در بيانيه ی خود ميگويد که از ابتدای سال جاری ميالدی تا
انتخابات اخير رياست جمھوری ايران )حدوداَ  ۶ماه( تعداد اعدامھا در
اين کشور  ١٩۶مورد بوده است .در مقايسه با اين رقم ١١۵ ،مورد
اعدام در  ۵٠روز پس از انتخابات افزايش چشمگيری را نشان
میدھد ٢٧١«.مسعود نقره کار ھم در نوشته ای »يک ذره« از
دروغگوييھا و تقلبھای اکبر گنجی را نشان ميدھد .ببينيد:
»اعتصاب غذای نيويورک اگر چه ارزشھايی در رابطه با
افشای بيشتر جنايات حکومت اسالمی داشت ،اما نشان ديگری از
حضور فرقه گرايی ،تفرقه افکنی و بکارگيری روشھای غيردموکراتيک
در اردوی حول و حوش گنجی بود؛ اردوئی که نشان داد در فرافکنی
فرقه گرايی به ساير نيروھای اپوزيسيون تبحر کافی دارد .ويژگيھای
برشمرده شده نه فقط در برخوردھا و سخنان گنجی و گردانندگان اين
اعتصاب غذا ،که در اظھار نظر يکی از حاميان گفتار و رفتار گنجی در
اين اعتصاب غذا عيانتر رخ نمود ...در اين اعتصاب غذا ]ی نيويورک
در برابر سازمان ملل  ٢٤تا  ٢٦ژوئن[ جز به رنگ سبز و حمايل شنل
واره ھای سبز بر گرده ی حاميان اين اعتصاب غذا ،به ھيچ نماد و
رنگ ديگری اجازه ی حضور داده نشد .گنجی حتی از نصب پرچمھای
سه رنگ ،با و يا بدون عالمت شير و خورشيد در محدوده و جايگاه
http://zamaaneh.com/news/2009/08/post_10020.html - 270
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اعتصاب غذا پرھيز کرد؛ پرچمی که نه فقط سلطنت طلبان و مجاھدين
خلق که بسياری از ايرانيان مستقل و وطنپرست حامل آن بوده و ھستند؛
پرچمی که نمادھای ھزاران سال تمدن بر آن نقش بسته است .گنجی
حتی در اتخاذ و طرح شعارھا نيز ايجاد محدوديت کرد ،آنگونه که
شعارھايی که اين روزھا از سوی دالوران آزاديخواه ميھنمان در
خيابانھای ايران فرياد ميشوند ،در اين اعتصاب غذا راه نيافتند .گنجی
]خود[ بارھا کاربرد اينگونه روشھای غيردموکراتيک و فرقه گرايانه ی
حزب اللھيھا و گروھھای فشار حکومت اسالمی را در گفتار و نوشتار
مورد نقد و نفی قرار داده است...» :اينان افراد جامعه را به درون
گروه و برون گروه تقسيم ميکنند و برون گروھھا را دشمن ّ
تلقی
٢٧٢
ميکنند«...
گنجی مدعی است از زمانی که در تاييد آزادی به کلمات قصار
خمينی  -جالد آزادی  -استناد ميکرد ،فاصله گرفته است ٢٧٣به ھمين
داليل وجود چنين رفتاری از سوی او غيرمنتظره و تعجب آور است.
]به نظر من نيست[ گنجی حضور پرچم سلطنت طلبان و شعارھای آنان
را ـ شايد به اين خاطر که »رژيم سلطنتی به دوران ما قبل مدرن تعلق
دارد« ٢٧٤برنتابيد ،اما روشن نيست چرا در برخوردی غيرروشنفکرانه
و برای بھره برداری تبليغاتی و ابزاری تا آنجا پيش رفت که خواننده ی
سلطنت طلبی چون خانم گوگوش را برای حمايت از اعتصاب غذا
دعوت کرد؛ خواننده ی محترمی که در بسياری از کنسرتھايش با پرچم
٢٧٥
نماد ھمان »دوران ما قبل مدرن« به روی صحنه رفته است«...
چه بنويسم؛ اينھا از ما بھترانند!
ديگر اين که »راديو آلمان گفت که به گزارش ھفته نامه ی
اشپيگل که روز دوشنبه منتشر ميشود ،سازمانھای دولتی ايران از سال
 ٢٠٠۵ميالدی به اين سو حسابھای ارزی مخفی ای به ميزان چندين
ميليارد يورو در بانک »بی .اچ .اف «.در فرانکفورت گشوده اند .اين
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بانک متعلق به يکی از قديمیترين بانکھای آلمان بنام ساالمون اوپن ھايم
است که اکنون بخاطر بحران مالی جھانی با دشواری روبرو شده است.
»دويچه بانک ،يکی از بزرگترين بانکھای آلمان و جھان در
روزھای گذشته اعالم آمادگی کرد ،با تزريق پول اين بانک را نجات
دھد .خود اين بانک قبال زير فشار دولت آمريکا معامالتش با ايران را به
شدت تنزل داده بود .اکنون دويچه بانک اعالم کرده است که افشای
حسابھای مخفی ايران در بانک »بی .اچ .اف «.کمک مالی به بانک
٢٧٦
اوپن ھايم را با دشواری سياسی روبرو کرده است«.
ديگر اين که نوجوانی شانزده ساله به نام »آرمان استخريان«
در شيراز در درگيريھای خيابانی جان سپرد.
اين نوشته خيلی جالب است و وضعيت دادگاھھای حکومت
اسالمی را نشان ميدھد؛ بخوانيد» :يک ھيئت از گرجستان برای مالقات
با استالين به مسکو آمده بود .بعد از جلسه ،استالين متوجه شد که پيپش
گم شده است .از رئيس »کا .گ .ب «.خواست تا ببيند آيا کسی از ھيئت
گرجی پيپ او را برداشته يا نه؟! بعد از نيمساعت استالين پيپش را در
کشو ميزش پيدا کرد .از رئيس »کا.گ.ب «.خواست که ھيئت گرجی را
آزاد کند .رئيس »کا.گ.ب] «.که مدتی ھمين پوتين نخست وزير فعلی و
رئيس جمھوری پيشين روسيه باشد[ گفت»:متاسفم رفيق ،تقريبا نصف
ھيئت اقرار کرده اند که پيپ شما را برداشته اند و بقيه ھم موقع
بازجويی مردند!« جالب است ،نه؟!
راستی تا يادم نرفته از يک شعار تازه بنويسم:
»با چادر ،بيچادر ،مرگ بر ديکتاتور«
خب ،اين ھم برای پايانی خوب برای امشب ساعت نه و نيم
شب ،شب خوش ،تا فردا!
ھجدھم امرداد ماه  ٩ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و ششم[
خب ،سالم ،امروز ،فرداست؛ فردای ديروز ،و اين بار اينگونه
آغاز ميکنم» :برای تو مينويسم که به من لبخند زدی در آن آفتاب داغ ،و
http://www.iranpressnews.com/source/063770.htm - 276
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لبخندت را من از چشمانت ديدم که دھانت ،مثل من پوشيده شده بود ،به
قصد ناشناس ماندن و کالمی بينمان نبود که در سکوت راه ميرفتيم ،من
و تو و ھزاران تن ديگر ،ميليونھا آدم ديگر .برای تو مينويسم که سايه
ای بودی آن شب در آن تاريکی پشت بام ،روی خانه ی کوتاھتر ،جھت
صدايت را که دنبال ميکردم ،ميرسيدم به صدايی که در ھوا منفجر
ميشد ،شبيه به آتش بازی ،رنگارنگ ،در ھوای تھران ،رنگی ،بلند
»خدای ما بزرگ است« خدای ما ترکيب ماست ،اجماع اين بمبھای
رنگی که در ھوا منفجر ميشوند ،در ھوای گرفته ی تھران!
»نميديدمت ،تاريکترين نقطه ايستاده بوديم ،ھر دو ،به قصد
ناشناس ماندن ،در اين آتشبازی رنگارنگ .برای تو مينويسم که
دستخطت به من شبيه است ،روی ديوارھای شھر و از جلو ديوارھای
کوچه ی سبز خانه ی خاله که ميگذرم ،کلمه ھايت را چند باره ميخوانم،
دقيق و با حوصله که ميدانم در نوشتنشان شتاب داشتی ،شتابی که نقطه
ھای ديکتاتور را جا انداختی ،من با حوصله ميخوانم .چند بار تو را که
تصور ميکنم در آن شتاب و ترس و با دستخطی شبيه من ،و شبيه ھمه،
برای ناشناس ماندن ...برای تو مينويسم که جوابم را امشب بلند فرياد
زدی ،وقتی که ھنوز صداھا بلند نشده بود و پدر ميترسيد که صدای
تنھای ما در کوچه بپيچد و ما تنھا باشيم و موتوريھا از راه برسند و
صدای خرد شدن شيشه ھا بيايد و عربده ھای گوشخراش آنھا که به قصد
ترساندن ما آمده اند .اما تو فرياد زدی ،صدايت پايان ترس بود.
صدايمان به ھم پيچيد در آسمان و از دوردست تر صدايی ،گاھی به تو،
گاھی به من پيوست و ترتيب »[ اکبر«ھامان را به ھمھمه ای شبيه
کرد.
»زياد که ميشويم ،صداھا به ھم ميريزد ،ھمھمه ای بلند ميشود.
ھمھم ه ،من را و تو را در خودش حل ميکند و در آن حل شدگی ما
ناشناس ميمانيم؛ ما يکی از ھمه ی اين صداھای بلنديم .برای تو مينويسم
که نميتوانم ببينمت ،که بايد ناشناس بمانيم برای ھم ،و برای او که ايستاده
است به قضاوت در ميان ما ،سرگردان و ناتوان است از تفکيک ما ،که
ناتوان است از تسخير اين صداھا در شب ،در آسمان ،در بزرگی بی سر
و ته تھران .برای تو مينويسم که دستانت را گذاشتی دو طرف صورتم،
و دود سيگار را فوت کردی تو چشمانم ،و چشمانم نميديدند که ببينند و
بشناسند صورتت را .چشمانم ميسوختند ،چشمانم که باز شدند ،دود رفته
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بود ،تو ھم رفته بودی .برای تو مينويسم که در را باز کردی به روی ما
که وحشت زده پله ھا را دويده بوديم و صدای خرد شدن در پشت سرمان
ميآمد ،و در انبوه صورتھای وحشت زده که به خانه ی تو ھجوم آورده
بودند ،صورت تو گم شد ،و من نميدانستم که تو کدام يک از مايی که
در ِ خانه ی کوچکت را به روی ما گشودی؛ برای تو که رد پای باتوم
بر تنت ماندگار شده ،و من نميشناسمت ،و کبودی را نميتوانم ببينم ،زير
اين ھمه تن پوش ھر روزه...
»ميخواھم ببينمت دوست ناشناس من ،ميخواھم يکی از اين شب
ھا پله ھای خانه را پايين بدوم ،بيايم خانه ات را پيدا کنم ،صورتت را
ببينم در روشنايی ،اسمت را بشنوم ،با صدای خودت .بگويم برايت که
بودنت ،زنده بودنت ،صدايت ،حضورت ،اين شھر را برای ابد شھر من
ميکند .ميخواھم تمام روز از تصور بودنت جايی در اين شھر ،زنده
بودنم را جشن بگيرم .ميخواھم با چشمھای بسته جايی ته ذھنم به تو
خيره شوم ،صورتت را تو دفترھای طراحی ام ترسيم کنم ،با آن دو چشم
بزرگ و سياه ،با آن چشمھای ريز روشن ،با آن يگانه نگاه رنجور،
اميدوار ،صبور ،کاغذھايم سياه ميشوند از خط خطی ترسيم صورتت،
ھزاران صورت تو ،ھزاران چشمان تو.
»برای تو مينويسم که شب ھنگام نزديکيھای صبح ايستاده
بودی آنجا ،تنھا تکيه به ديوار آجری و من در آن گيجی بيحد شبھای
تھران ،پنجره ی ماشين را پايين ميآورم که دستم را دراز کنم به سمتت،
با آن دو انگشت کشيده به نشانه ی پيروزی ،دستانت را باال بردی ،به
ثانيه ای و آن لبخند روشن .چه ذوقی کردند چشمھايت ،چه ذوقی دارد
تصوير پيروزی .ميخواھم روزھا را جلو بزنم تا برسد آن روز بزرگ
»بھار تھران« که دستت را به من ميدھی ،و صورتت را ميبينم و بلند
بلند ميخنديم به اين که چه ساده صلح را پيدا کرديم ،به اينکه» :ديدی چه
زود گذشت؟ ديدی تمام شد سياھی تھران؟!« برای تو مينويسم ،که
ايستاده اند در ميانمان ،تماسمان را قطع کرده اند که نکند تک جمله ی
کوتاھی از من برسد به تو ،که از زنده بودنت با خبر شوم ،که نامت را
بدانم ،که صورتت را ببينم ،که از تنھا نبودنمان باخبر بشويم ،که از
بيشمار بودنمان باخبر شويم .دستت را ميگيرم ،جايی ميان خوابھايم،
بيواسطه ،مستقيم .در گوشت زمزمه ميکنم» :تو تنھا نيستی ،ترسھامان
تمام شد .ما تنھا نيستيم .ما ايرانيم .دستت را ميگيرم ميان خواب و
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بيداری دم صبح ،بعد از کابوسھای شبانه .باد خنکی ال به الی درختھای
باغچه ميپيچد .مرداد ماه تھران ،کسی تو گوشم زمزمه ميکند» :دستت
را به من بده ،نامت را به من بگو!« ٢٧٧اينھا را من ننوشته ام ،که من
آنجا نيستم و اين حس و حال که ميکشد تو را به ژرفنای خواستنھا برای
تغيير؛ موسوی و ديگران بھانه اند .اينھا اين ھمه نفرت را که اين جانيان
کاشته اند ،دور ميزنند .آه عزيزانم ،عزيزانم ،خواھد رسيد آن روز
طاليی که شاھزاده ی آرزوھای ما پاھای نازنينش را بر خاک وطن
بگذارد و ما جاروکشان ،تمامی نفرتھايی را که اين جانيان ،سی سال،
سی سال تمام ،نه ١٤٠٠ ،سال تمام در ميھنمان کاشته اند ،جارو کنيم،
پاک کنيم ايران را از نفرت و جدايی و ...چه بگويم؟!
ديگر اين که يک شير پاک خورده ای عکسی از يک سنگ قبر
فرستاده که روی آن نوشته است» :مرحوم جمھوری «...و البد با تاريخ
تولد  ٢٢بھمن  ١٣٥٧و تاريخ مرگ ھمين روزھا .جالب است ،نه؟!
عکاس نوشته است» :واقعا دست مريزاد به اين فکر بکر! اين
عکس را طی بازديدی که امروز ١٧مرداد  ٨٨از قطعه ی  ١٥٧بھشت
زھرا ]محل خاکسپاری برخی شھدای وقايع بعد از انتخابات  ٢٢خرداد
 [١٣٨٨داشتم ،تھيه کردم .رديف  ٣٦شماره  .١٥بعيد ميدانم اين اسم
واقعی متوفی باشد .درھرصورت کار قشنگی است .خدايش رحمت
کند» ٢٧٨«.جمھوری« را ميگويد!
ھمشھری آن الين ھم نوشت» :مبادالت تجاری ايران و
٢٧عضو اتحاديه ی اروپا در  ٥ماھه ی نخست سال  ٢٠٠٩در مقايسه با
مدت مشابه سال قبل بيش از  ٣٦درصد كاھش پيدا كرده است .براساس
گزارش جديد مركز آمار اروپا ،يوروستات ،مجموع مبادالت تجاری
ايران و ٢٧عضو اتحاديه ی اروپا طی دوره ی  ٥ماھه ی ژانويه تا
پايان ماه می  ١٠) ٢٠٠٩ديماه  ١٣٨٧تا  ١٠خرداد ماه  (١٣٨٨به ٦
ميليارد و  ٥٢٤ميليون يورو رسيده است .اين در حالی است كه در مدت
مشابه سال قبل ،ارزش مبادالت تجاری دو طرف ده ميليارد و
٢٢٨ميليون يورو بود.
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»بدين ترتيب در  ٥ماھه ی نخست سال  ٢٠٠٩ارزش مبادالت
تجاری ايران و اتحاديه ی اروپا  ٣٦/٢درصد كاھش پيدا كرده است .در
اين مدت صادرات ايران به اعضای اتحاديه ی اروپا ٢ميليارد و ٥٧٣
ميليون يورو بوده كه نسبت به رقم حدودا  ٥/٧ميليارد يورويی  ٥ماھه ی
نخست سال  ٢٠٠٨نزديك به  ٥٥درصد كمتر شده است .واردات ايران
از كشورھای اروپايی نيز در  ٥ماھه ی نخست سال جاری ميالدی
 ١٢/١درصد با كاھش مواجه شده و از  ٤/٥ميليارد يوروی سال قبل به
 ٣ميليارد و  ٩۵١ميليون يورو در سال جاری رسيده است.
»واردات نفت خام و محصوالت نفتی اتحاديه ی اروپا از ايران
نيز در مدت ذكر شده نسبت به سال قبل  ٥٦درصد كمتر شده است.
واردات مواد غذايی از ايران نيز  ٣٠درصد ،مواد شيميايی  ٥٢درصد و
كاالھای صنعتی  ٦٤درصد كاھش پيدا كرده است .در مقابل واردات
ايران از كشورھای اروپايی در بخش محصوالت و فرآورده ھای نفتی
 ٦٩درصد ،مواد خام  ٥٨درصد ،مواد شيميايی  ١٦درصد ،ماشين آالت
 ٩درصد و كاالھای صنعتی  ٢٢درصد نسبت به سال قبل افت پيدا كرده
٢٧٩
است«...
حزب توده در سايت »پيک نت«ش ٢٨٠باز ھم نگرانی و
ترسش را از فرارفتن و پشت سر گذاشتن شعارھای مردم از شعارھای
اصالحاتچيھای درون نظام حکومت اسالمی نشان داده و برای ھمان
»جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر« پستان به
تنور چسبانده است .وای که اين شعار »استقالل ،آزادی ،جمھوری
ايرانی« چه داغی به دل اينھا گذاشته است؟!
»سوئد ھم به عنوان رئيس دوره ای اتحاديه ی اروپا ،روز
شنبه به ايران ھشدار داد که اقدام اين کشور در محاکمه ی يک شھروند
فرانسوی به ھمراه کارمندان محلی سفارتخانه ھای بريتانيا و فرانسه،
اقدام عليه ھمه ی کشورھای عضو اين اتحاديه است و به اين اقدام پاسخ
٢٨١
متناسب خواھد داد«.
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اين حسين شريعتمداری بازجو ھم در کيھانش نوشته است:
٢٨٢
»اينھا که ھمه زندانند ،پس اين اطالعيه ھا را که مينويسد؟!«
چه بگويم؟ اين بيچاره خيال ميکند مخالفين »کودتا« ھمان چند
نفر دادگاھيھا ھستند .مطلبی ھم با عنوان »کيفرخواست ،در انشاء و
امالء مردود شد« ٢٨٣در مورد دادگاه اصالحاتچيھا چاپ شده که بانمک
است.
نوزدھم امرداد ماه  ١٠/١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی]روز پنجاه و ھفتم[
»ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی قبل خبری بھت آور روی
سايت باالترين قرار گرفت؛ خبری به غايت وحشتناک ،ھمراه با
تصويری از يک دختر جوان و زيبا به نام »ترانه موسوی« که نويسنده
ادعا ميکرد در روز ھفتم تير ماه و در حوالی مسجد قبا دستگير و به
شدت به وی تجاوز شده است .کاربران باالترين عالوه بر شوک اين
خبر ،با شک و ترديد به اين موضوع نزديک شدند و بيشتر ترجيح دادند
از کنار آن بگذرند و شايد ھم در دل آرزو کردند که ای کاش اين خبر
واقعيت نداشته باشد .بعد از چند روز نام ترانه موسوی مجددا در نامه ی
فرزند] ...آخوند[ مطھری مطرح شد و بار ديگر نيز اين نام ،در نامه ی
خانم زھرا رھنورد به خانم فاطمه شمس ذکر شد .ھمچنين خبرھايی بود
مبنی بر اينکه به برخی از بازداشت شدگان مرد نيز تجاوز شده است.
اين موضوع را نيز گاردين فاش ساخت.
»بيشتر کسانی که به فضای مجازی ميآيند و اخبار سياسی را
دنبال ميکنند ،اين اخبار را شنيده اند ،اما ھيچکس قاطعانه اظھار نظری
نکرد .ماجرا گذشت تا اينکه امروز نامه ی مھدی کروبی به ...ھاشمی
رفسنجانی پس از ده روز منتشر شد و به نوعی بر اي ن ماجرا صحه
گذاشت؛ بر اينکه با زندانيان سياسی و نيز معترضان به نتايج انتخابات
به وحشيانه ترين شکل ممکن برخورد ميشود و آنھا را با شکنجه ھای
قرون وسطايی ]بيچاره قرون وسطا[ آزار ميدھند؛ شکی نيست و ھمه ی
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ما در اعماق وجودمان به بيرحمی حاکميت باور داريم ،اما موض وع
مھمی که امروز اتفاق افتاد؛ »عبور از ...خامنه ای بود«.
»مھدی کروبی به عنوان يکی از کانديداھای ناراضی ،امروز
در نامه ی خود رئيس مجلس خبرگان را خطاب قرار ميدھد و به نوعی
به وی وظايفش را يادآور ميشود و ميگويد» :ھر طور که صالح ميدانيد،
اين موضوع را با ...خامنه ای مطرح کنيد«...
»نکته ی مھم ھمين است! يعنی آقای خامنه ای به عنوان يک
طرف دعوا وارد ماجرايی شده که صالحيت رسيدگی به آن در اختيار
رئيس مجلس خبرگان است .يادمان باشد پيش از اين نامه ھايی از اين
دست معموال برای خامنه ای ارسال ميشد .اما امروز ھاشمی رفسنجانی
در مقامی باالتر نشسته است؛ مقامی که تا پيش از انتخابات ،تشريفاتی
بود ،امروز کارآمد شده است و اين بسيار ميمون و خجسته است .اگر
پس از انتخابات جنجال برانگيز  ٢٢خرداد ،قداست »آيت [ خامنه ای«
شکست ،امروز با انتشار نامه ی مھدی کروبی ،پروژه ی عبور از
رھبری کليد خورد .خوشحال باشيم که ھاشمی با ماست ٢٨٤«.طفلکھا!
اين خبر از آن رو ارزش دارد که به نظر من يک فاز و فراز
گريزناپذير است و آن عبور از خامنه ای است؛ مرحله ی بعدی که در
نھايت به عبور از کليت »نظام جمھوری اسالمی« خواھد انجاميد ،برای
دسته ای متوھم درون حکومتی در پيش است .سی سال است اين
تجاوزھا صورت ميگيرد و  ...بخشی از نامه ی کروبی به ھاشمی
رفسنجانی که در آن اشاره ای دارد به اين که شنيده نشده يا ديده نشده که
در زندانھای دوران پادشاھی بر کسی چنين رفته باشد...
»مھدی کروبی نامزد معترض به نتيجه انتخابات ،در نامه ای
از اکبر ھاشمی رفسنجانی خواست تا گزارشھا درباره ی »تجاوز
جنسی به دختران و پسران« بازداشتی در حوادث پس از انتخابات را
پيگيری کند! آقای کروبی در اين نامه نوشته است که خبر اين اقدام
»شنيع« را گروھی از کسانی که دارای »پستھای حساس« در کشور
ھستند ،در اختيارش گذاشته اند .اين نامه ،آن طور که حسين کروبی
فرزند آقای کروبی گفته است ،ده روز پيش برای رئيس مجمع تشخيص
مصلحت نظام ارسال شده و پس از آنکه آقای ھاشمی به آن پاسخی نداد،
در اختيار رسانه ھا قرار گرفته است .در اين نامه آمده است:
284
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»برخی افراد به دختران بازداشتی با شدتی تجاوز نموده اند که
منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنان گرديده است .از
سوی ديگر افرادی به پسرھای جوان زندانی با حالتی وحشيانه تجاوز
کرده اند ،به طوری که برخی دچار افسردگی و مشکالت جدی روحی و
جسمی گرديده اند«.
کروبی نوشته که گمان نمیکند »زندانيان دوران  ١۵ساله ی
مبارزات قبل از انقالب ،از افراد توده ای گرفته تا گروهھای مسلح
مبارز التقاطی تا اعضای نھضت آزادی و موتلفه و حزب ملل اسالمی
که در زندان باھم زندگی کرده اند ،چنين چيزی »ديده يا شنيده« باشند.
آقای کروبی نوشته که با شنيدن چنين خبری بر خود »لرزيده و تا صبح
خوابش نبرده است«.
»دبيرکل حزب اعتماد ملی از آقای ھاشمی »مصرانه«
خواسته است که اين موضوع را با ...علی خامنه ای مطرح کند تا در
اين خصوص تحقيق شود .وی پيشنھاد کرده که »ھيئتی بيغرض« از
طرف رئيس مجلس خبرگان رھبری برای بررسی اين موضوع تشکيل
شود .کروبی اعالم کرده که آماده است »بدون حب و بغض و با رعايت
کمال انصاف ،مسئوليت« تحقيق و بررسی را برعھده بگيرد...
»در جريان اعتراضھا به نتيجه ی انتخابات که صدھا نفر
بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند ،گزارشھايی نيز در
مورد »تجاوز« به برخی از بازداشت شدگان در زندانھا منتشر شد که
با سکوت مقامھای مرتبط با بازداشتھا مواجه شده است .اين برای
نخستين بار است که يک مقام بلند پايه ی ايران در نامه ای رسمی به
موضوع »تجاوز جنسی« به برخی بازداشت شدگان اشاره کرده و
خواستار مشخص شدن »صحت و سقم« آن میشود .مقامھای ...اسالمی
٢٨٥
تاکنون واکنشی به اين نامه نشان نداده اند«
بعد يکی ديگر نوشته است که:
»پس چرا ساواکيھا را اعدام کرديد و اينھا را عزل؟!
»آيا از موضوع بازداشتگاه کھريزک ميشود اين برداشت را ھم
کرد که در ساواک ھم عده ای متخلف بودند ،يعنی ساواکيھا ھم متخلف
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بودند ،مجرم نبودند و ھيچ ربطی به شاه نداشتند!! پس چرا ساواکيھا را
٢٨٦
اعدام کرديد؟ اما اينھا را يا تذکر داديد يا ]مثال[ عزل کرديد؟«
»مھتاب آجودانی ،دختر دايی آقای كنگرلو از مجريان صدای
امريكا و دختر برادر تيمسار آجودانی است؛ اين دختر بينوا در
اعتراضات ،دستگير و بعد از چند ھفته شكنجه و در حالی وحشتناك با
وثيقه ی سنگين آزاد و در بيمارستان بستری ميشود .خواھر وی مھناز
آجودانی با تلويزيون پارس تماس ميگيرد و با خانم ھنگامه افشار
مصاحبه ی تلفنی ميكند .قرار بوده اين مصاحبه بطور ناشناس پخش
شود ،ولی قبل از پخش اين مصاحبه ،از قرار معلوم تلفن شنود شده است
و خانم مھناز با ضرب و جرح دستگير ميشود.
»خانم ھنگامه افشار بعد از اطمينان از دستگيری اين دو
خواھر ،مجبور به پخش اين مصاحبه با مشخصات حقيقی مھناز و مھتاب
آجودانی شد .خانم مھتاب آجودانی دچار شكستگی جمجمه بر اثر شكنجه
شده و خانم مھناز اجودانی حامله است .اين دو خواھر بينوا اكنون در بند
و با توجه به خدمت پدر و عمويشان در حكومت قبلی و نسبت فاميلی با
كنگرلو مجری صدای امريكا ،طعمه ی خوبی برای جمھوری اسالمی
برای عوامفريبی و جنگ روانی و پرونده سازی شده اند .در اين
مصاحبه خانم مھناز آجودانی از قول خواھرش مھتاب ،داستان دردناك
دخترانی را كه آشكارا مورد تجاوز قرار گرفته اند ،نقل ميكند؛ فارغ از
جنايات جمھوری اسالمی آيا شركتھای زيمنس و نوكيا و كشورھای
اروپايی با سياست يك بام و دو ھواشان شريك جرم جمھوری اسالمی
نيستند« ٢٨٧و ديگر اين که» :در اواخر ماه ژوئيه ،يکی از مقامات
ايرانی اعدام  ٢٤تن را که گفته ميشد قاچاقچيان مواد مخدر بوده اند،
تأييد کرد .از زمانی که مالھا در ايران به قدرت رسيده اند ،اعدام
گروھی اين  ٢٤نفر يکی از بزرگترين اعدامھای دسته جمعی  ٣٠سال
اخير بشمار ميرود .به گزارش آژانس  AFPدر سال قبل مقامات ايرانی
 ٢١٩نفر را اعدام کرده ان د ٢٨٨«...راستی در فيلمی ديدم که در آن،
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عکس خامنه ای را آتش زده اند ...باور کنيد! ٢٨٩يک فيلم ديگر ھم ھست
که بامزه تر از اين يکی است و آن اين که» :در اين فيلم آيت [ مجتبى
شيرازی مرجع سرشناس شيعه ی صفوی در درس حوزه و در مقابل
صدھا دانشجو ،خامنه ای را انسانی بيغيرت ،منافق ،گرگی در لباس
ميش ،کافر و ملحد ،ناصبی ،وحشی ،بيناموس و بيحيا معرفی ميکند و
میگويد که سگھای خامنه ای ]پاسداران و بسيجيھا و لباس شخصيھای
خط رھبری[ در بازجوئيھا به زنان باحجاب و مؤمن تجاوز ميکنند.
]البته گور پدر بی حجابھا و غيرمومنھا[
و گفته است که» :اين مرجع بزرگ شيعه ی صفوی پرده از
چھره ی کينه توزانه ی خود برکشيده ،به پدر زن پيامبر ...و داماد
اميرمؤمنان علی ...شوھر ام کلثوم ،دختر و جگر گوشه ی فاطمه ی
الزھراء ،خليفه و جانشين دوم رسول...حضرت عمر توھين نموده ،نام
او را در صف ظالمان و مجرمان قرار داده ،خامنه ای را به او تشبيه
ميکند.
»اين مرجع بزرگ شيعه ،از شيعه ھای جھان ميخواھد که
خامنه ای را تا روز قيامت با نامھای يزيد خامنه ای و صدام خامنه ای و
شاه خامنه ای ]اين ديگر خيلی بامزه است[ و ابولھب خامنه ای صدا
بزنند .البته او تأکيد دارد که در حقيقت با وصف خامنه ای به اين نامھا
به صاحبان اين نامھا ظلم و ستم ميشود؛ چرا که خامنه ای از ھمه ی آنھا
پستتر و حقيرتر است؛ چون او با شعارھای واليت ،دنيا را فريفته است!
در پايان او ھمراه شاگردانش نائب امام زمان ،رھبر عادل و عارف و
عالم ايران ،آيت [ خامنه ای را لعن و نفرين کرده ،از خداوند میخواھد
تا روز قيامت او را در جھنم سوزان ھمراه شمر و قنفذ ]اين بابا را
نميشناسم بدبختانه[ محشور گرداند…شايسته است دوستان با ديدن اين
فيلم اندکی در حقيقت مراجع خود تأمل کنند!« ٢٩٠متوجه شديد؟
طرفداران خامنه ای اين آخوند را درست مثل علی شريعتی »شيعه ی
صفوی« خوانده اند .جانمی جان؛ خوب کفتارھا به جان ھم افتاده اند.
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اين ھم چند تا شعار که ازدرون گزارشات ،فيسبوک ،ايميلھا و
مطالب توئيتر درون کشور فراھم آمده و آن را امير جواھری برای
»برگ پارسی« فرستاده است:
اگر تقلب بشه/ايران قيامت ميشه ] ٢٢خرداد[
ما کشته نداديم که سازش کنيم/صندوق دست خورده شمارش کنيم
سری که خارش دارد/خودش سفارش دارد
طوفان سکوت ما /کاخ ظلم را ويران 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
اينجا دره سوان /شھر طالبان/نه صدا ،نه تصوير ،نه قلم
حداد ،عادل نيست /حداد ،ظالم است/ننگ بر صدا و سيما
نوشتيم ميرحسين /خوانديد احمدی نژاد
من فقط رای خودمو ميخوام
ببين چه بلند است /لحظه ھای سکوت
جواب ھمصداييھا /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 رايتو پس میگيرم
رای ما رو پس بدين
رای ما سبز بود نه سياه
رای من کجاست؟
دلير بيباک منم /مالک اين خاک منم
ميجنگيم ،ميميريم ،ذلت نمیپذيريم

٢٣٥

خشونت چرا؟
آزادی مطبوعات/ابطال انتخابات
توپ تانک چماقدار/ديگر اثر ندارد
حکومت کودتا نميخوايم ،نميخوايم
کشته نداديم که سازش کنيم/صندوق دست خورده شمارش کنيم
احمدی به گوش باش/ما مردميم نه اوباش
آن خس و خاشاک تويی/پست تر از خاک تويی
رنگ سبز بھانه است /کل نظام نشانه است
خامنه ای پينوشه /دستگير بايد بشه
منتظريم اگر تقلب بشه/شھر قيامت بشه] دراصفھان داده شد[
رای ما چه شد/دولت ديکتاتور
دالور ھسته ای /بگير بخواب خسته ای
تا احمدی نژاده /ھر روز ھمين بساطه
اين دولت تقلب ،اين دولت خباثت ،محکوم است
توپ و تانک و فشفشه /محمود بايد شسته شه
يک ھفته ،دو ھفته /احمدی حموم نرفته
قلم ،بيان ،انديشه /بی آزادی نميشه
آزادی انديشه/ھميشه ھميشه
مرگ برعمامه /رھبر کارت تمامه
٢٩١
نه سازش ،نه تسليم ،نبرد تا رھايی...
و کلی شعارھای ديگر...
آخی ،نازی »شاھين کالنتری ،کارتونيست  ١٦ساله ی ايرانی
که اخيرا برنده ی جايزه ی جشنواره ی بين المللی کارتون ايتاليا شد،
جايزه ی خود را به آسيب ديدگان وقايع پس از انتخابات رياست
جمھوری ايران تقديم کرد .جشنواره ی بين المللی کارتون ايتاليا ھر ساله
با موضوع صلح و موضوعات مرتبط با آن توسط سازمانھای مرتبط
٢٩٢
برگزار ميشود«.
يکی از اين بچه ھای باذوق »درس اول کتاب فارسی دبستان«
را اين گونه تنظيم کرده است» :بابا به زندان رفت؛ چون در زندان بود،
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نتوانست نان بياورد .بابا اعتراف کرد .در اعترافش بابا دروغ گفت.
سارا کتک خورد .سارا از بسيجی و لباس شخصی کتک خورد .سارا
چون به نماز جمعه رفته بود ،کتک خورد .دارا دستگير شد .به دارا در
زندان تجاوز کردند .به دارا تجاوز کردند ،چون گفته بود »مرگ بر
ديکتاتور« .من خامنه ای را در تلويزيون ديدم و از ترس گريه کردم.
مادر گفت مرد که گريه نميکند .ولی بابا ھم گريه کرد .دارا ھم گريه
کرد .من در خيابان پيرمردی را ديدم که گريه ميکرد .مادر آش نميپزد.
سار از درخت نميپرد .ولی شکنجه گرھا مردم را به کالغ پر مجبور
ميکنند .ما آموزگار خود را دوست داريم .آموزگار به ما ميگويد تقلب بد
است ،ولی رھبر ميگويد تقلب ايرادی ندارد .آموزگار ميگويد دروغ بد
است ،ولی شکنجه گر ميگويد دروغ خيلی خوب است .من و سارا و دارا
٢٩٣
بادکنک سبز درست کرديم و به ياد بابا به آسمان آبی فرستاديم«.
چه بگويم؟
ايسنا گزارش داد که» :با عنايت به اين كه در روزھای اخير
مشاھده ميشود بعضا اخبار نادرستی نسبت به وزارت اطالعات منتشر
ميشود كه موجب نگرانی و تشويش اذھان عمومی است ،نظر به اين كه
اطالعات مربوط به اين وزارتخانه از قبيل اسناد ،ھويت پرسنل ،ساختار
وزارت اطالعات و  ...جزء موارد طبقه بندی شده محسوب ميشود،
بنابراين ضروری است كليه ی اشخاص به ويژه اصحاب رسانه و وسايل
ارتباط جمعی منجمله روزنامه ھا و سايتھا نسبت به عدم درج اسامی و
سمت آنھا كه موجب افشای اطالعات محرمانه گرديده و اختالل در
وظايف و اداره ی امور وزارت ايجاد و مصالح كشور را مخدوش
ميکند ،خودداری كنند .بديھی است عدم توجه به قوانين و مقررات
موضوعه در اين زمينه ،اين حق را برای وزارت اطالعات ايجاد ميكند
٢٩٤
كه متخلفان را تحت پيگيرد قانونی قرار دھد«.
خيلی پررو ھستيد!
از بس که فوتبال دوست ندارم ،نفھميدم چی شد که افشين قطبی
نامی از احمدی نژاد حمايت کرده است .تو يکی از اتاقھای پالتاک ھمش
- 293
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حرف اين بابا بود .گويا اين بابا ششصدھزار دالر گرفته و در مراسم
تنقيه ی احمدی نژاد شرکت کرده است .تو پالتاک ميگفتند .پای آنھا که
گفتند.
بيستم امرداد ماه  ١١ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز پنجاه و ھشتم[
»ھاشمی رفسنجانی در واکنش به نامه ی مھدی کروبی برای
پيگيری اخبار تعدی و تجاوز به زندانيان ،موضوع را به آقای شاھرودی
ارجاع داده است .پسر آقای کروبی ميگويد قصد پدرش از ارسال نامه به
رفسنجانی ،انتقال آن به آقای خامنه ای بوده است.
مصاحبه با حسين کروبی:
دويچه وله  -چه اطالعاتی به آقای کروبی رسيد که تصميم به نوشتن نامه
گرفتند؟
حسين کروبی  -االن پدرم مسافرت است و اين را که چه کسانی
اطالعات را به وی داده اند ،من نميدانم .البته من از ريز نامه خبر
داشتم ،اما اين که چه کسانی با پدرم صحبت کرده اند ،را نميدانم .مسلم
است که اتفاقاتی در کھريزک رخ داده و ايشان ميخواھد بداند که اينھا
حقيقت دارند يا نه؟! من فکر ميکنم از حمله ی مغول به بعد در جامعه ی
ما چنين چيزی نبوده .پدرم ميخواھد مسئوالن  -اگر چنين چيزی ھست -
به آن رسيدگی کنند و اگر نيست ،بيايند دفاع کنند.
دويچه وله  -چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟
حسين کروبی – خب ،آقای رفسنجانی رئيس خبرگان است و به يک معنا
نھادھايی که زير نظر رھبری ھستند ،مثل خبرگان ميتواند در اين زمينه
تحقيق و بررسی کند .البته به نظر من تاکنون خبرگان از خيلی کارھا
غافل بوده است .پدرم فکر کردند که ارتباط خوب و دوستی آقای
رفسنجانی با آقای خامنه ای ميتواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
دويچه وله  -شما نامه را به دفتر رفسنجانی داديد؟
حسين کروبی – نه ،پدرم دو روز پس از فرستادن نامه ،جريان را به من
گفت.

٢٣٨

دويچه وله  -از واکنشھا اطالعی نداريد؟
حسين کروبی  -آقای الريجانی واکنش خوبی نشان داده که بروند بررسی
کنند .ظاھرا ھمه به صرافت افتاده اند که پی قضيه را بگيرند.
دويچه وله  -منظورم واکنش آقای ھاشمی رف سنجانی بود که ظاھرا
سکوت کرده اند.
حسين کروبی  -آقای رفسنجانی نامه ای داده اند که من متعجب شدم.
ايشان نوشته که آقای شاھرودی در ھمين چند روز باقيمانده ی کار خود
بعنوان رئيس قوه ی قضاييه ،اين موضوع را بررسی کند .در حالی که
قصد پدرم اين بود که آقای رفسنجانی موضوع را با آقای خامنه ای در
ميان بگذارد ،وگرنه خودش ھم میتوانست به شاھرودی نامه بنويسد.
دويچه وله  -با توجه به حساسيت شديد افکار عمومی به موضوع تجاوز
در زندان ،پژواک انتشار اين نامه در اعتماد ملی چه بود؟
حسين کروبی  -ھنوز از انعکاس انتشار آن در اعتماد ملی خبری ندارم؛
اما در سايتھای ايرانی و خارجی ،تقريبا ھمه اين نامه را منتشر کردند.
سايتھای داخلی البته موضوع تجاوز جنسی را از نامه حذف کردند.
تلويزيونھای خارجی ھم پوشش خوبی داده اند.
دويچه وله  -آقای کروبی گفته اند خودشان شخصا حاضرند مسئوليت
تحقيق در باره ی اين قضايا را عھده بگيرند؛ به چه ترتيب؟
حسين کروبی  -پدرم به من گفت که البته اين در شان من نيست ،ولی
برای حفظ حقوق مردم حاضرم اين کار را بکنم و نتيجه را به مردم و
مسئوالن بگويم .ايشان در صدد نيست که تنھا موضوع را به سران
حکومت بگويد ،میخواھد مردم را ھم در جريان بگذارد.
دويچه وله  -چه مورد مشخصی ايشان شنيد که خيلی منقلب شد؟
حسين کروبی  -ايشان مرتب با خانواده ھای زندانيان مالقات دارد .من
نفھميدم آن شب که اين خبر را شنيده بود ،کدام خانواده پيش او بودند ،اما
مادرم گفت آقاجانت خوابش نبرد.
دويچه وله  -به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرده که چيزی از زندان
بگويد؟
حسين کروبی  -چرا خيلی زياد .اخبار بدی از کھريزک شنيدم .ولی
اجازه بدھيد چيزی نگويم.
دويچه وله  -خوب سربسته ھم که شده بگوييد چه شنيده ايد؟

٢٣٩

حسين کروبی  -میگفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا را مدام
سم پاشی میکردند .گاز اشک آور توی خود سوله زده اند .آنھا را روی
ھم پرت میکرده اند .از مسائل جنسی ھم گفتند .میگفتند با ما ھر جور
اذيتی توانستند ،انجام دادند و خيلی کتک زدند .میگفتند ما را دوال
میکردند و میگفتند شما خر ھستيد و يک آدم گنده ای سوار ما میشد و
٢٩٥
با کابل به پشت ما میزد که راه برويد«.
اينھا سی سال است سوار ما ھستند ،نميدانستيد؟!
در مطلبی زير عنوان »دو رکعت تجاوز جنسی ميکنيم ]واجب[
قربه الی [« آمده است» :اگرچه تجاوز جنسی به زندانيان و بازداشت
شدگان موضوع ت ازه ای نيست ،ولی اينکه از آن بعنوان خرد کردن
شخصيت زندانی و اعترافگيری استفاده شود و تبديل به يک شيوه و
راھکار مقابله با مخالفين شود ،واقعا يک مصيبت است .من ھميشه اين
نکته را گفته ام که قتل و جرم و جنايت در ھمه جا ھست و ممکن است
از ھر آدم عادی و معمولی ھم سر بزند ،ولی تاريخ گواه آن است که قتل
و جرم و جنايتی که به نام مذھب و برای خشنودی خدا صورت ميگيرد،
بسيار ھولناکتر و وحشيانه تر است .اين است که در نامه ی آقای کروبی
به اين نکته اشاره شده که به زندانيان چه مرد و چه زن ،بصورت جمعی
آنچنان تجاوز ميشود که پارگی اندام تحتانی آنھا را در پی داشته است.
»فکر نکنيد آن موجودات انسان نمايی که مرتکب چنين
جنايتھايی ميشوند ،از کره ی مريخ آمده اند ،يا مثال اعضای حزب [
لبنان و حماس و يا سربازان روسی ھستند که اينچنين وحشيانه با
ھموطنان ما رفتار ميکنند؛ خير ،اينھا ھمان برادران پاسدار خودمان
ھستند؛ ھمانھايی که يک من ريش دارند و شبھای جمعه دعای کميلشان
ترک نميشود و روزھای جمعه در دعای ندبه آنچنان در فراق »آقا«
گريه ميکنند که صورتشان از شدت اشک خيس ميشود؛ اينھا ھمان
کسانی ھستند که موقع مواجھه با يک خانم بدحجاب که مثال روسری اش
کمی از حد »استاندارد« عقبتر رفته ،فورا سرشان را به زير میاندازند
و استغفر[ ميگويند و اتوبواليه ]کذا[ ميگويند؛ کسانی مرتکب اين تجاوز
شده اند که در ماه رمضان روزه ميگيرند و در شبھای احيا به درگاه خدا
ضجه ميزنند .البته نمیخواھم بگويم ھرکس روزه بگيرد ،حتما دست به
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چنين جناياتی ميزند؛ نه ،منظورم اين است که آنگاه که مذھب و شرع و
رضای خدا و نماينده ی خدا پشت يک جنايت قرار ميگيرند ،شدت جنايت
ھولناکتر و وحشيانه تر است .اينھا از شگفتی تاريخ و اعجاز تداخل دين
در سياست و قدرت است.
»بدون شک بزرگان و رھبران اين جنايت پيشه ھا به آنھا
چراغ سبز ميدھند که اگرچه زنا و لواط و قتل از گناھان کبيره اند ،ولی
آنجا که پای حفظ نظام اسالم و واليت فقيه به ميان ميآيد ،ھمه ی اين
کارھا بر شما حالل و بلکه واجب ھم ميشود .البد به اينھا گفته اند:
»بگيريد اين فالن فالن شده ھا را چنان ترتيبشان را بدھيد که
از خجالت نتوانند از خانه بيرون بيايند و ديگر ھوس تظاھرات و
اعتراض به مقام شامخ واليت را نکنند .حسابی بزنيد ،بکنيد ،بکشيد تا
٢٩٦
نظام اسالمی پايدار بماند«.
» ...چرا چنين ميکنند؟ آيا برای حفظ اسالم تجاوز ميکنند؟ آيا
برای نگھداشتن قداست نداشته ی رھبر است که با سيگار جای جای تن
پسران را ميسوزانند؟
»نه ،کلمات نميتوانند عمق فاجعه را نشان دھند .آنقدر در اين
چند ماھه ظلم کرده اند که اگر ھمين حاال و در جلو ديدگان من احمدی
نژاد را ھم اعدام کنند ،باز ھم آرام نميگيرم .اصال ديگر نميدانم چه
ميخواھم .يک روزی رايم را ميخواستم ،اما حاال چه؟ انسان بايد درگير
باشد ،تا معنی ظلم و جنايت را درک کند .ھنگامی که اين کلمات را
ميخوانيد ،فقط يک احساس گنگ نفرت در وجودتان ايجاد ميشود؛ اما
اگر ظلم را از نزديک شاھد باشيد ،ھيچ مرھمی نميتواند از درد آن
بکاھد .برای مادر ندا ،سھراب و ديگران ،وقتی که ھمه ی ھياھوھا،
بيانيه ھا ،تسليتھا و گرد و غبارھا تمام شود ،تنھا يک چيز ميماند ،جای
خالی جگرگوشه ھاشان ...آن وقت است که به قول مرحوم گلشيری »آدم
حسابی گريه اش ميگيرد«.
»آخر مگر ميشود؟ تا ھمين چند وقت پيش بودند ،حرف
ميزدند ،نظر ميدادند ،تحليل ميکردند؛ اما حاال نيستند ،گم شده اند ،آنھا را
دزديدند ...وقتی ميرحسين فرياد زد» :چرا بزرگان از اين ھمه درد
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فرياد نميکشند« اطالعات خيلی بيشتری داشت ،و ميدانست جانيان چه به
٢٩٧
روز مردم اين ديار ميآورند«...
ای داد ،مير حسين موسوی ميدانست و باز ھم ميگفت و
ميگويد» :جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشتر«؟
من که ميگويم» :جمھوری اسالمی بايد برود ،نه يک کلمه
بيشتر ،نه يک کلمه کمتر!« او.کی.؟
باز ھم حرف از نامه ی کروبی است و ھمين تجاوزھا و ھمين
دردی که مردم را گرفته است» :عمق فاجعه ھمواره از آن چيزی که
ميبينيم و ميشنويم ،فراتر است .اين اصل ھمواره بر سيستمھائی که خود
را تابع قانون و حساب و کتاب خاصی نميبينند ،صادق است .اوين و
کھريزک و ديگر چاله/چوله ھای نظام مقدس ولی فقيه ،نه تابع حساب و
کتاب ،بلکه به امان ذوق و سليقه و بی وجدانی زندانبانان رھا شده اند.
وقتی فاجعه ای را در يکی از زندانھای تھران ميبينيم و يا ميشنويم،
ھمواره بايد از خود بپرسيم که در زندانھای شھرستانھا چه خبر است!؟
وقتی تجاوز به دختران باکره در شب پيش از اعدامشان در دھه ی
شصت را به لقای واھی اصالح حضرت واالی اين رژيم ميبخشيم ،کمی
آنطرفتر ھيوالئی مثل فالحيان با دختران و فرزندان ما چنان ميکند که
تنھا برای دانستن کرده ھای او به کميته ی حقيقت ياب مخصوصی
نيازمنديم!
»کمی آنطرفترک »زھرابنی يعقوب« در چاله ای از چاله ھای
ھمدان مورد تجاوز قرار گرفته ،کشته ميشود و جنازه اش را زير
انبوھی از سيمان دفن ميکنند .اينک نيز با خواندن نامه ی افشاگرانه ی
مھدی کروبی قرار است دوباره خوشبينيھای خود را مورد بازبينی قرار
دھيم .ھنوز ھم که ھنوز است سربازان گمنام ولی فقيه به زنان و مردان
ما در زندانھا تجاوز ميکنند .اينکه عالوه بر تجاوز ،آنھا را ميربايند،
شکنجه کرده و در خيابان و زندان ميکشند ،شايد تا به اين لحظه امری
طبيعی باشد!
»ما را باش که رگ غيرتمان از خودفروشی دختران ايرانی در
امارات و ديگر کشورھا در حال انفجار است و با انتقاد از رژيم ،انتظار
ھپروتی روزھای بھتر را ميکشيم! ما را باش که سالی دو/سه بار با
يادآوری فاجعه ی تجاوز به دختران باکره ،قبل از اعدام در دھه ی
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شصت ،ھمچنان در ھپروت به اتمام رسيدن آن دوران سياه بسر ميبريم!
ما را باش که با ژست فيلسوف مآبانه فکر ميکرديم که فاجعه ی »زھرا
بنی يعقوب« امری تصادفی و غيرسيستماتيک است که مقلدين و جان
برکفان آقا از آن بعنوان يک دستور کار استفاده نميکنند...
»تمامی اين فجايع ميتوانند بنحوی ترجمه ی اصطالح »واليت
پذيری« از سوی حسين شريعتمداری و دارودسته اش باشند .البته
ھيوالھا »واليت پذيری« را مترادف با »قانون پذيری« ھم ميدانند؛ اما
شما آنھا را در فھم واژه ی قانون و قانون پذيری جدی نگيريد .آقا نه
صالحيت رھبريت و مرجعيت را داشته است ،نه صالحيت و اھليت
امانتداری از يک زن و مرد ايرانی در زندان را ...جالب اينجاست که
راه حلھای پيشنھادی از سوی دوستان و ياران محترمی که در بدنه ی
نظام ھستند ]بودند[ ھمواره به اين ختم ميشود که از آقا بخواھند
آدمخوارانی که بدستور ايشان ،اين جنايتھا را مرتکب ميشوند ،شناسائی
شده و اين جنايات متوقف شوند!
»گفته ميشود که جنايتھا کم کم روی دوران ستمشاھی را سفيد
کرده اند ]چه مقايسه ی سقيفی[ .بنده با مطالعه ی چند کتاب و مشاھده ی
چند فيلم از دوران قرون وسطی ،جمله ی اخير را تصحيح کرده و
ميگويم» :جنايتھای اين رژيم ،روی جنايتھای قرون وسطا را ھم سفيد
کرده اند ،جنايتھای مدل صدامی و استالينی و قذافی و دارودسته شان
پيشکش آقا ...راه حل بدست آقا نيست ،راه حل بدست ما ملت ايران
است!« ٢٩٨اينھا را اينجا ميآورم ،تا عمق درد جامعه را در زير پوشش
گريه اش نشان دھم .وای که در اين سی و اندی سال بر اين مردم چه
رفته است؟!
ترجمه ی جالبی پيدا کردم از فرازھايی از كتاب »استالين
مخوف«  koba the dreadنوشته ی مارتين ايميس با ترجمه ی
حسن کامشاد دوست خوب شاھرخ مسکوب که شاھرخ را خيلی دوست
دارم ،حيف که ديگر نيست:
»سولژنيتسين از»کمبود حيرت آور« خودكشی در اردوگاھھای
شوروی به شگفت ميآيد و از اينكه آن شرايط دوزخی نميتواند منجر به
خودكشی زندانيان شود ،يك نتيجه بيشتر نميگيرد:
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»اگر اين ميليونھا مخلوق انگل درمانده و قابل ترحم به زندگی
خود خاتمه نداده اند ،اين ،اين را ميرساند كه گونه ای احساس مغلوب
نشدنی و انديشه ای بسيار توانمند در نھاد آنھا زنده بود .اين احساس آنھا
از بيگناھی ھمگانی آنھا بود .به سخن ديگر سياسيھا ھمه بيگناه بودند.
ھيچ كاری نكرده بودند .وقتی خانم »ناژداماندلشتام« شنيد که يكی از
دوستانش بازداشت شده است ،بی اختيار پرسيده بود :چرا؟
»آنا آخماتوا شكيبايی را از دست داد و در جواب گفت:
»نميفھمی ،حاال مردم را برای ھيچ بازداشت ميكنند«).ص(٩٥
»استالين يك گفته ی فراموش نشدنی داشت» :مرگ ،حالل
مشكالت است؛ آدم كه رفت ،مشكل ھم ميرود!«)ص(١٣٦
»استالين ناراحت است كه نميتواند ھيچكس ،از جمله خودش را
قانع كند كه وی بزرگتر از ھمه است ،و اين ناراحتی شايد تنھا خصلت
انسانی او باشد؛ ولی آنچه انسانی نيست و بلكه بسيار شيطانی است ،آن
است ك ه او به دليل اين عقده ی خودكم بينی اش ميخواھد از ھمه به
خصوص از آنھايی كه از او بھترند ،انتقام بگيرد و از نظر او ،بھتر از
او يعنی ملت!«)ص(١٤٠
»در  ٢٢اكتبر  ١٩٣٧به ما گفتند كه ھمين حاال خيليھا را دارند
بازداشت ميكنند ،زيرا ميخواھند شر عناصر نامطلوب را پيش از
انتخابات بكنند .ليبوف وايسلييونا شپورينا روز  ١٢دسامبر رفت رای
بدھد:
»چه مسخره بازی ای؛ وارد اتاقك رای شدم ،تا به اصطالح
رای بدھم و نامزدی را که ميخواستم ،برای شورای عالی شوروی
انتخاب كنم ،اما روی ورقه ی رای يك نام از قبل نوشته شده و عالمت
گذاری شده بود ،و من فقط بايد زحمت انداختن داخل صندوق را
ميكشيدم .ھمانجا دراتاقك زدم زير خنده ،اما به زور خودم را جمع و
جور كردم .از اتاقک كه بيرون آمدم ،نگاه خشمگين ژوری بر من دوخته
شده بود ،يقه ام را باال كشيدم و درون پالتوی ضخيمم پنھان شدم .خيلی
خنده دار بود!«
»روز بعد استالين در مورد انتخابات چنين گفت:
»انتخاباتی به راستی چنين دموكراتيك تاكنون در جھان وجود
نداشته است؛ ھرگز ،تاريخ نمونه ی ديگری را نميشناسد« ]كف ممتد
حاضران[)ص (٢٣١
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استالين بعدھا اعتراف كرد كه» :در انتخابات رای دھنده مھم
٢٩٩
نيست ،رای شمارنده مھم است«...
درست مثل انتخابات  ٢٢خرداد  ١٣٨٨ايران و ھمه ی آن سی
سال نکبتی؛ اما »سخن ما اين است که »موقعيت کھريزک« به اندازه ی
کافی وحشتناک و ضد انسانی ھست که نياز نباشد با »موقعيت
ابوغريب« يا »گوانتاناما« تشبيه شود؛ برای اينکه ممکن است اين شبيه
سازی از عمق فجايع به وجود آمده در »موقعيت کھريزک« بکاھد.
»درعين حال اظھارنظرھای مسئولين نظام اسالمی در مورد
اين »موقعيت« وحشتناک جالب است .آنھا به گونه ای حرف ميزنند که
انگار جنايات ارتکابی در اين »موقعيت« ]اين کلمه را خامنه ای در
مورد کھريزک گفته است[ با روح حاکم بر نظام جمھوری اسالمی در
تضاد است ،يا اينکه رھبر از اين حوادث اگاھی نداشته و اکنون که آگاه
شده ،بسيار متاثر است.
»افرادی مثل علی مطھری يا الريجانی و افراد ھمسو ،مرتب
اين جمالت را تکرار ميکنند؛ يا آدمھايی مثل کروبی و موسوی از
تضعيف نظام اسالمی به دليل ارتکاب چنين جناياتی سخن بر زبان
مياورند .ھيچيک از اين داوريھا درست نيست؛ يا نعل وارونه زدن است
و يا خود را به جھالت زدن.
»اگر يادتان باشد در جريان افشای جنايت در گوانتاناما و
ابوغريب روزی نبود که خامنه ای عليه امريکاييھا به ھمين بھانه يک
سخنرانی نکند؛ اما اکنون چه شده است که حتی يک کالم نميگويد؟ البته
ايشان زرنگی کرده و تا پيش از اينکه کار به جاھای باريک بکشد،
دستور داده تا »موقعيت کھريزک« را ببندند .مسئولين مربوطه نيز فورا
دست به کار شدند و آثار جرم را از بين بردند .ولی مگر ميشود کسی که
درست چند ماه پيش به منتقدان دولت ھشدار ميداد که بيش از ھمه ی آنھا
در جريان جزئيات امور کشور است ،از وجود چنين شکنجه گاھی خبر
نداشته باشد؟
»يا مثال علی مطھری ]پسر ھمان شيخ مرتضی مطھری شھيد
فرقانيھا[ ساده دالنه خطاب به حسين شريعتمدار ]![ در دفاع از کشته
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شدگان و شکنجه شده ھا حرف زده ،گاليه ميکند که چرا شکنجه را
محکوم نميکند! و يا کروبی بسيار ساده دالنه خطاب به ھاشمی
رفسنجانی مينويسد که صادقانه برای روشن شدن وضع شکنجه و تجاوز
به پسرھا و دخترھا حاضر است اقدام کند؛ و البته کار زيرکانه را
رفسنجانی انجام ميدھد.
»رفسنجانی ميداند ]و خوب خوب ميداند[ که ھمه ی اين
جنايات از روی آگاھی و به قصد ايجاد وحشت در بين مردم اعتراض
کننده صورت گرفته و ھيچ نيازی ندارد که کروبی قسم حضرت عباس
بخورد که ببطرف خواھد بود .چون آن کسی که دستور اين جنايات را
داده ،عمدا سکوت کرده ،تا اين جنايات با دشمنان خدا صورت بگيرد
]کذا[ به راحتی به ريش کروبی خواھد خنديد .پس رفسنجانی خودش را
به کوچه ی علی چپ ميزند و اين گزارش را به شاھرودی ميدھد ،تا در
پرونده ی آنھا باقی بماند ،تا روزی به کار بيايد .ھاشمی خودش خوب
ميداند که بدتر از اينھا را با بچه ھای مردم انجام داده اند؛ اما اين را ھم
ميداند که آن تيم جنايتکار اگر جرات پيدا ميکرد ،با بچه ھای خودش ھم
از اين بدتر ميکرد .به ھمين دليل بدون اين که مثل کروبی ھمچون گندم
برشته باال و پايين بپرد ،گزارش را به باالترين مقام مسئول ارجاع
ميدھد ،تا به آنھا بفھماند که او ھنوز برای رسيدگی به اين گونه جنايتھا
به روال قانونی باور دارد ،اما در پس اين اقدام ،گوش خوابانده ،تا در
روز واقعه از آنھا ،سندی عليه آمرين اصلی اين جنايتھا درست
٣٠٠
کند«...
نويسنده چه خوب اين جانوران و مخصوصا رفسنجانی را
ميشناسد! معلوم نيست اين حيوانات به چه چيزشان مينازند؟ ببينيد:
»به گزارش ايلنا ،در ميادين تره بار و ميوه فروشى ھم اكنون
سيب چينى ،پرتقال مصرى ،نارنگى پاكستانى ،موز اكوادور ،سيب سبز
شيلى و پرو ،آناناس فيليپين ،انبه ی پاكستانی ،نارگيل مالزى و حتی
سيب آمريكايى زينت بخش پيشخوان ميوه فروشيھاست؛ ميوه ھايى كه به
لطف دالرھاى بادآورده ی نفتى ،ميزبان سبدھاى خانواده ھاى ايرانى
٣٠١
شده اند«.
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بيست و يکم امرداد ماه  ١٢/١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روز پنجاه و نھم[
»از کشورھای عربی شمال آفريقا خبر ميرسد که اخبار ايران
در آن کشورھا توجه زيادی را برانگيخته است؛ بخصوص موضوع
دستگيری دختر جوان فرانسوی در ميان اعضای فيسبوک در اين
کشورھا محل گفتگو و حمايت و سمپاتی نسبت به وی است .الزم به
توضيح است که زبان دوم کشورھايی مثل مراکش ،الجزاير و تونس،
فرانسوی است و بسياری به اين زبان ميخوانند و مينويسند .حکومت
اسالمی بخصوص احمدی نژاد در ميان مردم کوچه/بازار آن ]کشورھا[
توانسته بود توجه و حتی محبوبيت کسب کند ،ولی با حوادث اخير
بخصوص وجود تجاوز در زندانھای ايران ،ھاله ی تقدسی را که برای
نام جمھوری اسالمی در ذھنشان شکل گرفته بود ،به ناگھان چون حبابی
ترکانده است.
»خبر تجاوز به دختران و پسران جوان در زندان ،مردم را
نسبت به اسالمی بودن حکومت ايران دچار ترديد کرده است ]طفلکھا[.
توفيق رغيوی که ريش بلندش بيشتر او را شبيه به نيروھای القاعده جلوه
ميدھد ،ميگويد» :آنھا با اين کار ،نام اسالم را خراب کرده اند .تجاوز از
گناھان کبيره است .خبرنگار سئوال ميکند» :آيا در اسالم تصرف اسرا
جايز است؟« توفيق کمی مکث ميکند و سپس ادامه ميدھد» :اعتراضات
مردم مسلمان نسبت به حکومت ،دخلی به جنگ با کفار ندارد ،مگر آنکه
علمای شيعه در ايران ،معترضين را کافر بدانند!« ]ھاھاھا[
»به نظر ميرسد توفيق با تجاوز به اسرای کفار ]يعنی
غيرمسلمانھا[ نظر مساعدی دارد .فاطيما الباج اين وقايع را شرم آور
خواند و گفت» :ما فکر ميکرديم ايران بھشتی برای مسلمانان است و من
شخصأ آرزو داشتم روزی به ايران بروم و از کشور مريدان اھل بيت
ديدار کنم «.خبرنگار ميپرسد» :شما شيعه ھستيد؟« وی پاسخ ميدھد:
»نخير ،ولی در خانواده ،ما از طرفداران اھل بيت ھستيم«.
»به نظر ميرسد موضوع تجاوز به زندانيان ،اخبار دستيابی
ايران به بمب اتمی را تحت الشعاع قرار داده است .گزارشی از طانجه
٣٠٢
تی وی«...
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راستی صاحب ثروت افسانه ای پيدا شد؛ اسماعيل صفاری
نسب دوست نزديک احمدی نژاد و از اعضاء ستاد کودتا
است…اسماعيل صفاری نسب صاحب ھژده و نيم ميليارد دالری که در
ترکيه کشف شد ،يکی از ده ثروتمند دنيا ،دوست نزديک احمدی نژاد و
٣٠٣
از اعضای کميته کودتای  ٢٢خرداد است.
پزشکی در وبسايتش نوشت:
»امروز بحث تجاوز در بيمارستان مطرح شد ،نامه ی کروبی
خواب را از چشمانم گرفته ،اما دوستان ،مطلب مھمی ھست که بايد
خدمتتان عرض کنم .اگر خدای نکرده اين اتفاق برايتان افتاد ،حتما دو
کار انجام دھيد؛ اول به يک دکتر متخصص گوارش مراجع کنيد و از او
بخواھيد آزمايشات کاملی از شما به عمل بياورد و در صورت نياز
کولون شما را به طور کامل بررسی کند .احتمال عفونتھای خيلی شديد
باالست .در مورد خانمھا حتما بعد از اين مرحله به دکتر زنان ھم
مراجعه کنند و وضعيت دستگاه تناسليشان را به طور کامل چک کنند و
سپس به يک روانپزشک ...اين مورد را حتما جدی بگيريد ،آمار
خودکشی بعد از تجاوز بسيار باالست .در ضمن اگر از بستگانتان کسی
تازه از زندان آزاد شده ،حتما از او يک چک آپ کامل به عمل آورده
شود و به ھر نحو او را تحت نظر روانپزشک قرار دھيد .اگر دکتر
مطمئن خواستيد ،من به شما معرفی ميکنم .يادتان باشد اتفاقی است که
٣٠٤
افتاده ،اکنون به فکر اين باشيد که جلوی ضرر بيشتر رابگيريد!«
راستی رژيم خودش گفته که پس از اين انتخابات »خجسته« چھار ھزار
نفر را دستگير کرده است .تعداد کشته شده ھای اعالم شده ی رسمی ھم
٣٠٥
 ٦٩نفر است...
امروز ]بيست و يکم مرداد[ تھران بار ديگر خيلی شلوغ است.
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تيتر اول اشپيگل پنجشنبه» :زندانيان و خانواده ھاشان از
تجاوزات جنسی و بدار آويختنھا و دوباره رھا کردن زندانيان قبل از
٣٠٦
خفگی بعنوان روشھای شکنجه در زندانھای ايران خبر ميدھند«
نوشتم که امروز بازار خيلی شلوغ است:
»به گزارش خبرنگار اعزامی ايلنا به ب ازار بزرگ تھران،
امروز در بازار تھران و در خيابانھای منتھی به بازار ،نيروھای
انتظامی و امنيتی حضور پيدا كرده اند .از چھارراه گلوبندك تا چھار راه
سيروس ،موتور سواران نيروی انتظامی حضور دارند و از ايستادن
خريداران در پياده روھا و خيابانھا جلوگيری ميشود .به گفته ی دبيركل
جامعه ی انجمنھای اسالمی اصناف و بازار ،اين اقدام به دنبال پخش
اطالعيه ای مجھول انجام شده است .به گزارش ايلنا مردم و خريداران
حاضر در بازار تھران كه در جريان اين اطالعيه قرار نداشتند ،از
حضور نيروھای انتظامی در بازار ابراز تعجب میكنند.
»مھرداد .پ« يكی از كسانی كه امروز در بازار تھران
حضور داشت ،به خبرنگار ايلنا گفت» :قرار نيست در بازار ھيچ
تجمعی برگزارشود ،اما حضور اين ميزان نيروی انتظامی در بازار،
فضا را امنيتی كرده و موجب شده كه مردم دائم از يكديگر علت حضور
نيروھای انتظامی در بازار را جويا شوند.
»حاج احمد .م« يكی از دكانداران بازار كفاشان گفت» :برخی
از ھمكاران كه تعدادشان زياد نيست ،امروز مغازه ھاشان را تعطيل
كرده اند ،اما تجمعی شكل نگرفته است .فقط حضور انبوه نيروھای
انتظامی و امنيتی در ب ازار موجب شده فضای بازار دگرگون شود.
خريدارانی كه امروز مراجعه میكنند ،دائم از ما علت اين فضا را
میپرسند كه ما ھم چندان درست نمیتوانيم اين كار را انجام دھيم .به
گزارش خبرنگار اعزامی ايلنا به بازار تھران ،در اين شرايط كه بازار
تھران امروز روز شلوغی را سپری میكند ،گروھی از صدا و سيما
برای تھيه ی گزارش در بازار مستقر شده اند و در حال تھيه ی
٣٠٧
گزارشی از وجود رونق در بازار ھستند«...
چه رونقی؟! با لباس شخصيھا و کتک زدن مردم و بعد ھم تو
زندانھا کارھايی آنچنانی کردن؟ واقعا »اقتصاد کالن« آن تئوريسين
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اقتصاد نوين ،بايد از اين ھمه رونق در حکومت اسالمی بساطش را جمع
کند و برود...
خبرھای لحظه به لحظه از بازار تھران ،امروز »بيش از
 ٥٠٠٠نفر در حال تظاھرات موضعی در گروھای  ٥٠٠نفری ھستند.
ساعت دو و نيم بعد از ظھر نيروھای انتظامی از ايستادن خودروھا
شديداً جلوگيری ميکنند و وحشيانه به مردم در پياده روھا حمله ميکنند.
تاکنون بيش از  ٨نفر راھی بيمارستانھا شده اند .ساعت  ١٣بوقت
تھران…ھم اکنون در منطقه ی بازار تھران اعتصاب بازاريان جريان
دارد و چند ھزار نفر در پی ورود زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين
موسوی ب ه منطقه ی بازار دست به اعتراض عليه حکومت زده اند.
درگيری و زد وخورد شديدی جريان دارد و کليه ی ارتباطات موبايلی
در اطراف بازار و سبزه ميدان قطع شده است .حوالی ساعت  ١٣:٢٥در
ميدان  ١٥خرداد مقابل مترو ،دو مورد درگيری بين تظاھرکنندگان و
نيروھای سرکوبگر روی داده است .مردم شعار »مرگ بر ديکتاتور«
را سر ميدادند و در حالی که دست خود را به نشانه ی پيروزی باال
گرفته بودند ،به سمت بازار حرکت ميکردند .پياده روھا مملو از جمعيت
بود .نيروھای سرکوبگر به سوی مردم يورش ميبردند و آنھا را آماج
باتومھای خود قرار ميدادند .در اثر يورشھای وحشيانه ،تعدادی از مردم
زخمی شده اند .نيروھای سرکوبگر ضربات باتوم را بر سر و صورت
مردم ميکوبيدند .شاھدان عينی در يک نقطه شاھد بودند که  ٤نفر بشدت
زخمی شدند و دچار خونريزی بودند] «.از ای ميلھای دريافتی از درون
کشور[
اين ھم خبری از پيک نت که ھنوز آدرس ندارد ]يعنی در
صفحه ی اول پيک نت به تاريخ امروز چاپ شده است[» :امروز
چھارشنبه بازار ضد کودتا در ايران است .جمع زيادی 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
ديکتاتور« 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

٢٥٠

ھمدردی با مردم و يا از بيم درگيريھا و خسارت ،صبح امروز تعطيل
کردند .جنبش سبز امروز را »چھارشنبه ی بازار سبز« اعالم کرده بود.
مانند ديگر مردمی که به حرکت امروز لبيک ]به جان مامانم اين کلمه ی
اسالمی »لبيک« را توده ايھا 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 ،بازاريان از
مردم حمايت کردند و ھمراه با مردم شعار [ اکبر دادند .نيروھای
امنيتی و بويژه لباس شخصيھا از صبح زود در حياط بزرگ دفتر امور
اصناف تھران در ميدان اعدام مستقر شده بودند .رئيس بنکدارھای مواد
غذايی ،قاسم فراھانی با اعتراض اعضای صنف روبرو شده است.
بنکدارھا به او اعتراض کرده و گفته اند که ما با مردم سروکار داريم و
نميخواھيم از جانب مردم به ھمکاری با لباس شخصيھا متھم شويم.
فراھانی گفته که» :ما موظف به ھمکاری با دولت ھستيم!«
ديگر اين که »امروز از خبرگزاريھای عرب بگيريد تا چينيھا،
از مالزی تا کردھا ،صحبتھای الريجانی را در رد موضوع تجاوز به
زندانيان منتشر کرده اند .شايد يکی از داليل عمده ی اين انتشار آن باشد
که الريجانی به عنوان رئيس مجلس ،جايگاه قانونی مشخصی دارد و از
طرف ديگر به گونه ای از رھبران محافظه کار به شمار ميآيد؛ اما
]شايد[ نکته ی جالبی در اين ميان نبايد از چشم پنھان بماند؛ آن ھم اينکه
در واقع تکذيب الريجانی باعث گسترش بيشتر خبر شد ،تا جايی که اين
خبر ھمچنان در صدر اخبار مرتبط با ايران قرار دارد .لينک اول
مربوط به خبرگزاری »البوابه« است .لينک دوم خبرگزاری آسيايی ،اين
ھم يک لينک از يک رسانه ی ايتاليايی ،رسانه ھای آمريکايی مثل
صدای آمريکا و لس آنجلس تايمز ھم موضوع صحبتھای الريجانی را
منتشر کرده اند .در ادامه ی اين خبر رسانه ھا مجددا سخنان کروبی را
در اين زمينه منتشر کرده اند که خودش زمينه ساز انتشار بيشتر خبر
است ٣٠٨«.البته در لينک زير صفحه ،لينک اين خبرگزاريھا را ميتوان
ديد.
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ديگر اين که تکه ای نوشته ام با عنوان» :موضوع انشاء:
جمھوری اسالمی را تعريف کنيد!« متنش اين است:
»بياييد فرض کنيم که من امسال از درسھای »انشاء« و
»تاريخ« تجديد شده ام .پارسال از »تعليمات دينی« تجديد بودم – به
جان مامانم راست ميگم – ٣٠٩و حاال امسال بايد تمام اين تابستان را به
جای شنا کردن و تو ساحل دراز کشيدن و کرج رفتن و دوچرخه سواری
و باغ عموجان برای آلبالو/گيالس چيدن ميھمان شدن و تو جاده ی
چالوس موھا را به باد خنک راه سپردن ...بتمرگم تو خانه و اين دو تا
درس کوفتی را دوره کنم .تازه بابا اسمم را در کالس تجديدی/تقويتی ھم
نوشته که برای اين دو تا درس قزميت رفوزه نشوم.
»دبير اکابرمان که يک مرد شکم گنده ی بدقواره است و نسبتی
ھم با »دستغيب«ھا دارد ،به خاطر ھمين شلوغ/پلوغيھا يک موضوع
بيمزه داده است برای انشاء که نميدانم چه خاکی به سرم بريزم؟! معلم
تاريخمان ھم ھمين دستغيب است که اميدوارم ھمين روزھا ،ھم دستش
غيب شود و ھم خودش که عينھو عنق منکسره وادارم ميکند ھی اين
اراجيف را دوره ک نم و دوره کنم؛ آخر تنھا تجديدی درسھای انشاء و
تاريخ ِ اينجا منم و کالس ِ به اين گندگی فقط با تنه ی لش تنبل من و شکم
گنده ی اين »دستغيب« پر ميشود؛ بقيه برای درسھای مھمتری تجديد
شده اند.
»موضوع انشاء :جمھوری اسالمی را تعريف کنيد!
»ديشب تا صبح نشستم و ھرچی مامان رفت و آمد که» :بگير
بخواب دختر ،مريض ميشی!« گوش به حرفش ندادم ،تا انشای خوبی
نوشته باشم .زرنگی ھم کردم و کمی ھم »تاريخ« تو »انشاء«م چپاندم
که به آقای دستغيب حالی کنم ،ميخواھم سفت و سخت حتما قبول شوم ،تا
بابا بھانه ای برای شوھر دادنم نداشته باشد .خودش گفته است که اگر
%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
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تنبلی کنی ،معلوم است که ديگر حوصله ی درس خواندن نداری و بايد
بروی خانه ی بخت و بعد ھم البد تو دلش گفته که »لبه ی تخت«؛ ھمان
لبه ی لبه؛ چون »تختخواب« ملک طلق مردان است و جز مالفه عوض
کردنش چيزی به زنھا نميماسد .ولش کن؛ از »خانه داری« که تجديد
نشده ام!
»داشتم از انشاءم مينوشتم که ھمچين تيز و تند شد که ميترسم
آقای »دستغيب« که به ميرحسين رای داده و از اھالی عمامه داران ھم
ھست ،دقمرگ شود؛ به درک!
»اما انشای »جمھوری اسالمی را تعريف کنيد!«
»اول چرکنويسش را ميخوانم ،اگر خوب از آب درآمد،
پاکنويسش ميکنم .او.کی.؟
»تو چرکنويس نوشته ام که» :جمھوری اسالمی کودتای جمعی
مردھا عليه زنھا بود .چرا؟ معلوم است .آن دوره ھا ،زنھا کمی آزادی
داشتند و ميتوانستند کار کنند ]با درصدی مزاحم[ ميتوانستند ھرجا دلشان
خواست بروند ]با مزاحمتھای غيردولتی[ ميتوانستند درس بخوانند ]بدون
خط کشی دولتی[ ميتوانستند ھرچه دلشان خواست بپوشند ]با انگولکھای
خيابانی غيردولتی[ مردھا نميتوانستند چند تا زن بگيرند ]قانون حکومتی[
بابا نميتوانست مرا تا ھجده سالم نشده ،زورکی شوھر بدھد ]بازھم قانون
دولتی[ ...يک شاھی ھم بود آن زمانھای دور که حاال بھش ميگويند
»شاه وزوزک« که به زنھا ياد داد آدمند و فقط ابژه ی سکس و کلفت و
والده ی آقا مصطفی نيستند که ريختند و قبرش را خراب کردند.
]يادتان ھست اين صادق خلخالی دوم خردادی را با کلنگش؟[
»بعد مردھا و آخوندھا جمع شدند ،يک عالمه »روشنفکر و
تحصيلکرده ی زن و مرد« ھم کمکشان کردند ،تا زنھا را بچپانند تو
خانه ھا و تو آشپزخانه ھا؛ البته کلی ھم زن کالغ سياه کمکشان کردند و
برعليه خودشان تظاھرات رفتند .بعد ھمه ی اينھا جمع شد و يک
»آقا«يی آمد و گفت »جمھوری اسالمی ،نه يک کلمه کمتر ،نه يک کلمه
بيشتر« بعد ھم »حکومت« اسالمی شد و از ھمان اول مردھا راه افتادند
به توسری زدن به زنھا و روسری و  ...چادر اجباری و بعد ھم شد
مساله ی حجاب برتر و شل حجاب و بدحجاب؛ و خيليھا شدند »فاحشه«
و کليھا شدند معتاد و خيليھا رفتند دوبی به »چيز فروشی« يک چيزھايی
ھم با تيغ موکت بری و باتوم و کتک و خون تو سر و صورت زنھا و
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زندان و مساله ی شيرينی بعد از عروسی اجباری و ھفتاد و دو تومان
مھريه و بعد ھم چوبه ی دار و ميدان تير]چون چرکنويس است،
اينطوری شده[ بعد ھم پرده ی وسط کالسھای درس دانشگاه و درھای
مجزای ورودی و خروجی ،بعد ھم کلی خبرچين ،با نماز اجباری و
روزه ی اجباری و گريه ی اجباری و مردن اجباری و...
»بعد ،سنگسار و مدارس دخترانه/پسرانه و معلمھای
پسرانه/دخترانه و خيابانھای پسرانه/دخترانه و اتوبوسھای زنانه/مردانه و
بيمارستانھای زنانه/مردانه و رستورانھای زنانه/مردانه و قبرستانھای
زنانه/مردانه و عروسيھای زنانه/مردانه و ...
»بعد ھم آن دانش آموزی که غش کرده بود و معلم مردش
کمکش نکرد ]تا به جھنم نرود خاک برسر![ تا دخترک مرد .بعد آن آقای
کارگردان که زنش آمد و تبليغ چند زنه بودن را کرد ]راستی اين بابا ھم
دوم خردادی بودھا![ بعد فيلمھايی در وصف جمال حاج آقاھای چند زنه
و زنھای بدجنسی که چون خراب شده اند ،حاضر نيستند صيغه بازيھای
مردھاشان را تحمل کنند! بعد ھم اين فيلم بانوی ارديبھشت]خرداد[ بعد
]اينجاش خيلی بامزه است[ سيد ممد خاتمی و تائيد حکم اعدام سلمان
رشدی ٣١٠و ھمھمه ی ھمه ی آنھايی که حاال دارند اعتراف ميکنند و
روزنامه ی نشاط و شبنامه ی »زن« و مجله ی گردون و بالگردون
حکومتی و بعد کارتن خوابھای دوم خردادی ]راستی کارتن خوابی از
کی باب شد؟[ آھان ،پيش از اينھا ،جنگ و بچه ھا را به جای گوسفند رو
مينھا فرستادن و به بچه ھا تو جبھه ھا تجاوز کردن ]وای اين داشت يادم
ميرفت ھا![ بعد پولھای ھاشمی رفسنجانی ٣١١و بعد ھم خيل فراريھای
دوران خاتمی که ھمه شان شدند استادان دانشگاھھای امريکای شيطان
بزرگ جھانخوار ،بعد ھم ...ھان ...آھان ...کنفرانس برلين و اکبر گنجی
و محسن مخملباف و کلی جايزه و مايزه و بعد ھم »بھروز نرو ايران«
و بعد ھم داستان »تھران محشر است« من!
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»بعد ھم ...چی ...تبديل کلمه ی تبعيدی به »مھاجر« و اصال
شما اين چيزھا را يادتان ھست؟
»حاال نمره ی انشام چند ميشود؟! تاريخ چی؟
]شعار[»جمھوری ايرانی« نخست در شعارھای مردم مطرح
شد و فيلمی نيز از آن موجود است .سپس بحث بسياری در بين
وبالگنويسان در فضای اينترنتی فارسی درگرفت و مفاھيم و نگره ھايی
بر اين شعار نوشته شد .به طور قطع ،ھدف از اين شعار ،حذف
جمھوری اسالمی و جايگزينی مفھومی نو تحت عنوان جمھوری ايرانی
است که گفته شده جنبه ی اثباتی و نظام سياسی ای که امروز مردم ايران
ميخواھند ،را بيان ميکند .اما آيا چنين مساله ای به سادگی امکان پذير
است؟ اکبر گنجی در مقاله ای مينويسد» :فروپاشی سريع رژيم سلطانی
]کذا[ حاکم بر ايران مدعايی ايدئولوژيک ،شعور کاذب به معنای
مارکسی ]منظورش مارکسيستی است[ بيش نيست .مسأله ی ما فروپاشی
و انقالب نيست ،مسأله ی ما گذار مسالمت آميز به نظام دموکراتيک
ملتزم به آزادی و حقوق بشر است«.
»اگرچه در بحث جمھوری ايرانی از حذف سريع يا زمانبندی
مشخصی برای حذف جمھوری اسالمی سخنی به ميان نيامده ،اما آنچه
اينک تمام جنبش سبز بر آن بيشک متفق القولند ،حذف جمھوری اسالمی
از ساختار حکومتی ايران و ايجاد »يک نظام دموکراتيک ملتزم به
آزادی و حقوق بشر« است .نگارنده پيش بينی ميکند که اين حذف،
زمانی که رخ دھد ،ھمانند حذف نازيسم و فاشيسم از چھره ی سياسی
اروپا خواھد بود و بھتر که ديگر حتی آوردن نام جمھوری اسالمی نيز
مترادف با جرم ،مجازات بھمراه داشته باشد .اين تندروی نيست ،عين
واقعيت است .درغير اين صورت چھره ی امروز عراق يا افغانستان با
بمب گذاريھای انتحاری يا سازش از سر ناچاری با اسالمگراھای
٣١٢
افراطی در انتظار فردای آزادی ايران نيز خواھد بود«...
جالب است ،نه؟!
ديگر اين که »دوست وکيلی که پرونده ی چند تن از
بازداشتيھای زندان کھريزک را پيگيری ميکند ،ميگفت:
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٢٥٥

»دستگاه قضايی دست ما را برای پيگيری حقوق متھمان کامال
بسته است و به سازمان پزشکی قانونی دستور داده ،به افرادی که ادعا
ميکنند در زندان مورد تجاوز قرار گرفته اند ،تاييديه ی پزشکی قانونی
ندھند و بدين وسيله ،اجازه ی مستند سازی برای طرح دعوی در محاکم
قضايی از متھم سلب ميشود و بدون اين مدارک پزشکی ،متھم يا متھمه
نميتواند در دادگاه ادعای خود را ثابت کند و چون در زندان ،بجز
متجاوزان ،شھود ديگری در محل ارتکاب جرم وجود نداشته اند ،عمال
نميتوان از شاھد  -آن ھم چھار مرد عاقل و بالغ  -در اثبات ادعا استفاده
کرد .اين وکيل شريف که خودش بدليل برعھده گرفتن وکالت آسيب
ديدگان کھريزک و اوين ،تحت فشار است ،از ھمه ی مردم و بخصوص
نخبگان و روشنفکران خواست تا با پيگيری و افشای مستمر اين وقايع،
اجازه ندھند حقوق عزيزان آسيب ديده در زندانھای حکومت اسالمی
پايمال شود ٣١٣«.چه خيالی ،چه خيال خامی...
بيست و دوم امرداد ماه  ١٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز شصتم[
»يادتان ھست ،خامنه ای در آن نماز جمعه ی معروف در ٢٩
خرداد گفت که »جمھوری اسالمی اھل خيانت در آرای مردم نيست؟«
ولی االن نه تنھا ثابت شده که اھل خيانت به آرای مردم است ،بلکه به
٣١٤
ناموس مردم ھم خيانت ميکند؛ زن و مرد ھم برايش فرقی ندارد«.
حسين کروبی پسر مھدی کروبی ھم گفته است که سعيد
مرتضوی به دنبال پيدا کردن اسم خبرنگارانی است که خبر تجاوز به
٣١٥
پسران و دختران را منتشر کرده اند.
اين طنز ھم از آن طنزھای گزنده است که» :بنده به شما
عرض ميکنم ،حفظ ارزشھای اين نظام ،حفظ ارزشھای انقالب اسالمی و
امام راحل ،تنھا از طريق تجاوز ممکن است .از بھمن ماه سال ٥٧
اينگونه بوده است و اکنون ھم به حول و قوه ی الھی بر ھمين منوال
ادامه دارد .بنده از برخی نخبگان کشور تعجب ميکنم ،چرا اينطور سياه
http://freedom-train-iran.blogspot.com/2009/08/blog-post_12.html - 313
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نمائی ميکنيد ،اين مسائل را به اين نحو بازگو ميکنيد ،ما مسئوليم ،امروز
ھمه مسئولند ،نگذارند دشمنان اسالم اين چيزھا را بفھمند .بنده خود
شخصا در چند مورد صحنه را ديدم ،تجاوزات بسيار خوبی انجام شد،
پيشرفتھائی بود ،کاستيھائی ھم مشاھده شد که انشاء[ به زودی برطرف
ميشود؛ اين روند از ابتدای انقالب ادامه دارد و ما با ھمين حرکتھا
مشتھای محکمی بر دھان دشمنان داخلی و خارجی زده ايم .بنده مخالف
٣١٦
افشاء تجاوزات ھستم و با جديت با اين بدعتھا مقابله خواھم کرد«...
يک چيز بامزه ی ديگر اين که آخوند مصباح يزدی گفته است
که اطاعت از احمدی نژاد ،اطاعت از خداست .در واقع اين
سوسمارالدوله فتوا صادر کرده است ،مرتيکه ی الدنگ!
بيست و چھارم امرداد ١۵/١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روز شصت و دوم[
از پريروز تا ھمين االن که ساعت چھار بعد از ظھر شنبه
است ،اينترنت نداشتم و دو روز از خبرھا عقب ماندم .در اين دو روز
دلم مثل سير و سرکه ميجوشيد .با اين ھمه در اين آخر ھفته ای کوشش
ميکنم خبرھا را جمع آوری کنم که چيزی از دست نداده باشم.
خبر اول اين که رئيس قوه ی قضاييه ھمين دو روزه عوض
شده و ديگر شاھرودی نيست و »در حاليکه مراسم معارفه ی صادق
الريجانی که قرار بود امروز شنبه برگزار شود ،لغو شد ،برخی منابع از
شرطھايی خبر میدھند که الريجانی برای شروع به کار خويش قرار
داده است .برخی منابع قضايی گفته اند که صادق الريجانی شروع به
کار خود را به اتمام کار دادگاه متھمان به اصطالح »انقالب مخملی« در
دوره ی آقای شاھرودی منوط کرده و گفته است که اگر قرار باشد در
٣١٧
زمان مسئوليت او دادگاه ادامه يابد ،متھمان را آزاد خواھد کرد«...
اين که اين وسط ،چرا اين بابا را عوض کرده اند ،ھنوز معلوم
نيست .ببينيم اخبار چه ميگويند؟!
مھدی کروبی پس از آن نامه ی معروفش در رابطه با تجاوز
به زنان و جوانان در زندانھای حکومت اسالمی ،مورد بغض و کينه ی
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خيلی از حاکمان اسالمی قرار گرفته است .در نماز جمعه ی ديروز کليھا
به او فخاشی و بی احترامی ک رده اند .حاال کروبی پاسخی نوشته که
برای درک وضعيت اين روزھا بد نيست:
»سحام نيوز :مھدی کروبی با ابراز تاسف از حمالت شديد و
توھين آميز تعدادی از ائمه ی جمعه به ايشان ،ھشدار داد که به زودی و
در فرصتی مناسب پاسخ اين دينفروشان را خواھد داد ...دبير کل حزب
اعتماد ملی با ابراز تاسف از ابراز نظرھای وھن آلود به خبرنگار ما
گفت» :متاسفانه عده ای از ائمه ی جمعه با سوء استفاده از جايگاه مقدس
نماز جمعه با يک مشت تھمت ،افترا و دروغ به دينفروشی پرداخته و
نسبت به اين 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 اين مسئله نبايد بھانه ای شود برای تخريب،
تھمت و ناسزا ...بنده ھم از منتقدين و ھم از موافقين استقبال کردم ،اما
نميتوانم در مقابل توھين کنندگان و دينفروشان سکوت کنم و حتما ً به
٣١٨
زودی پاسخ آنھا را خواھم داد«.
در رابطه با فيل ھوا کردنھای اين روزھای »حافظان نظام«،
مطلبی پيدا کرده ام که بخشھايی از آن را اينجا ميآورم:
»گنجی اين مطلب را برای ايجاد تشبيھی بيان کننده ی نظر
خود در مورد شرکت »غريبه ھا« در اعتصاب غذای نيويورک آورده و
بدينسان تصميم آگاھانه ی خود به »خودی و غيرخودی« کردن حاضر
شدگان در نيويورک ،اما تظاھر به »دعوت عام برای عمل مشترک« را
در اين پاراگراف کامالً آشکار کرده است و در واقع ھمان فرمان آقای
مھندس موسوی را تکرار کرده است که »سبزھا صفوف خود را جدا
کنند!« ما يک حزبيم و شما حزبی ديگر؛ کبوتر با کبوتر ،باز با باز...
»در اين تشبيه» ،سبزھا« ]که گويا نمايندگی اختصاصی
تظاھرکنندگان داخل کشور را دارند[ يک »نھاد سياسی« ھمچون يکی از
احزاب آمريکا ھستند ،با مفروضی معين ]جمھوری اسالمی اصالح پذير
و دموکرات شونده است[ ھدفی معين ]دموکراتيزه کردن تدريجی
جمھوری اسالمی[ با شعارھای معين ،يک ياحسين تا ميرحسين؛ رأی من
چه شد؛ زندانيان سياسی را ،که به گفته ی آقای گنجی و پوسترھای
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اعتصاب غذا ،آقای حجاريان نمادشان ھستند ،آزاد کنيد ،و خامنه ای و
احمدی نژاد عليه بشريت جنايت کرده اند ،و نيز پرچمی معين ]پرچم
سبزی که آقای موسوی آن را نشانه ی خاندان عترت و عصمت خواندند[
و رھبری معين ]که ھمان آقای موسوی باشد![...
»من يقين دارم که اگر آقای گنجی زودتر مقاله ی ششم را
نوشته و داستان »ما« و »آنھا« را به اين روشنی توضيح داده بود،
ھمان چند نفری ھم که در نيويورک گرد ھم آمدند ،ميفھميدند که جايشان
آنجا نيست .در مورد اين »عمل از سر بيخبری« نشانه ھائی وجود
دارد .مثالً مگر خانم گوگوش که حضورش را در بوق کردند و به عالم
و آدم خبر دادند ،در سخنان خود در آن جمع به ارادت خود نسبت به
پرچم شير و خورشيد نشان اشاره نکرد؟ آيا اگر او ميدانست که از نظر
آقای گنجی پرچم شير و خورشيد فقط مال سلطنت طلبھا و مجاھدين است
و آوردن آن به آن مجلس ،حکم حضور يک جمھوريخواه در مجلس
دموکراتھا را دارد ،ميتوانست در سخنان خود آنگونه از پرچم سخن
بگويد؟ و نيز اگر او »شاه ماھی آواز ايران« نبود ،آقای گنجی بالفاصله
از پليس نميخواست تا اين »عامل نفوذی« را از صفوف اعتصابيون
خارج کند؟ ]من البته اين صفت احتمالی »بيخبری« را شامل
»ھنرمندان« فرصت طلبی که تکليفشان روشن است و حاضرند ـ اگر
الزم شود ـ ھمين پرچم را وسيله ی لودگيشان بر روی صحنه ی حتی
دوبی کنند ،نميدانم![ ...آنھا بيشتر و بھتر از جوانان بی پيرايه و معصوم
ميدانند که نبايد شاخه ای ]حکومت اسالمی[ را که بر آن نشسته اند،
ببرند ،پس ھمه ی ترفندھا را بکار ميبرند تا شما ]جوانان[ را فارغ از
انديشه ی سکوالريستی ،به زير چادر سبز خود برده ،رنگتان کنند .من
٣١٩
يکی اما از سن و سال رنگ شدنم گذشته است«.
ببينيد؛ پس فقط من نيستم که حقه ھای اکبر گنجی را ميشناسم.
خيليھای ديگر ھم از اين »عنترناسيوناليستھای اسالمی« و پان
اسالميسھا »شيکار« ھستند که تو روز روشن ماھيت ضد ايرانيشان را
نشان ميدھند .ديگر اين که »شنيده شده يکی از روحانيون زندانی ،پس
از آزادی با ارسال نامه ای به رھبر نظام ،فجايع روی داده در
بازداشتگاه را به طور تفصيلی برای وی شرح داده است .اين روحانی
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جانباز و معلم اخالق که برادر يکی از شھدای سرشناس دوران انقالب و
جنگ نيز ھست ]خاک بر سرتان[ در روز ھفتم تير و در نزديکی مسجد
قبا پس از آنکه به رفتار ھتاکانه و ضرب و شتم چند خانم توسط لباس
شخصيھا اعتراض میکند ،با خشونت و ضرب و شتم توسط لباس
شخصیھا دستگير و به مکان نامعلومی منتقل ميشود.
»وی که بعد از حدود ده روز آزاد شده است ،در اين مدت
تحت شکنجه ھای فجيع و آزار و اذيتھای جسمی تکان دھنده ای بوده
که شرح کامل ماوقع را در نامه ای با ذکر جزئيات برای رھبری
فرستاده و در اين نامه ،داستان اھانتھا و برخوردھای وحشيانه و
ناسزاھای رکيک و وضعيت بازداشتگاه را به تفصيل به اطالع آقای
خامنه ای رسانده است.
»اين روحانی منتقد در نامه به رھبر خاطرنشان کرده که در
زمان آزادی نيز او را به صورت نيمه عريان و تنھا با لباس زير پايين
تنه در خيابان رھا کرده اند .او ھمچنين شرحی از رفتارھای شرم آور
مأموران جمھوری اسالمی را برای رھبر نظام فرستاده که ذکر جزئيات
آن به داليلی مقدور نيست ٣٢٠«.بيچاره پيرمرد ،ترتيبش را داده اند ،بعد
ھم کون لخت تو بيابان ولش کرده اند!
مھشيد اميرشاھی نوشته ای دارد که جايش ھمينجاست؛ در
رابطه با »کاروان اکبر« است» :من گاه از خودم ميپرسم چگونه ميشود
مردمی که درسی خوانده اند و انتظار ميرود ھ ّر را از ب ّر تشخيص دھند،
دنبال آدمی کم مايه به راه ميافتند و نه فقط بر خطاھايش چشم ميپوشند،
که به او ميدان جوالن ھم ميدھند؟ مثال خمينی را نميزنم ،چون ھم زياده
روشن است و ھم تکرار مصائبش زياده دردناک .مثال کوچکتری را نقل
ميکنم :وقتی جالل آل احمد ،آخوند زاده ی طالقانی از ده به شھر آمد و
عرقخور شد ،عده ای اين مطلب را به حساب آزادگی و شعور اجتماعی
اش گذاشتند .کسی ھم به روی خودش نياورد که پدر ماليش اين حضرت
را به عراق عرب فرستاد تا منبرنشين شود ،اما حضرتش از نيمه راه
برگشت و ديد توده ای بازی در تھران سھلتر از عربی ياد گرفتن در
نجف است.
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»ھنگامی که ميان چند صاحب فکر سياسی در زمره ی
انشعابيون ُبر خورد ،گروھی اين موضوع را به حساب آزاديخواھی و
شعور سياسی اش گذاشتند .کسی ھم متعرض اين نکته نشد که حزب
توده ،گرچه شھرتکی برای او به عنوان قلمزن دست و پا کرده بود ،ولی
متفکر سياسی نميشناختش ،وگرنه او ھم آماج دشنامھايی ميشد که نثار
خليل ملکی و انور خامه ای شد .در نتيجه جمعی که در ميانشان درس
خوانده کم نبود ،آل احمد را به عنوان مخالف رژيم ]پيشين[ جلو انداختند،
باد در آستينش کردند ،در محافل دانشگاھی زبانش شدند و پشتش سينه
زدند .حتی رجوع اين مرد به اصل آخوندی اش و يا کج فھميھای بارزش
از مسائل سياسی سبب نشد که »سينه زنان« در باره ی نسبت شعوری
که به او داده بودند ،تجديد نظری کنند .حتی کمتر کسی به عيوب نوشته
ھايش پرداخت يا به غلطھای ترجمه اش .اوضاع بر ھمين منوال بود تا
انقالب...از بخت بد تاريخ مکرر شده است و گويا حاال نوبت اکبر گنجی
است که پس از سالھا خدمت صادقانه به جمھوری اسالمی ،چند سالی
است مخالف خوان شده است و جلودار سينه زنان حرفه ای که گنده اش
ميکنند و ھندوانه زير بغلش ميگذارند .منصفانه در اينجا بايد اضافه کنم،
گرچه ندانستن زبان و کمی دانش از وجوه مشترک اکبر گنجی و جالل
آل احمد است ،مقايسه ی اين دو ،شأنی به اولی ميدھد که سزاوارش
نيست .من در اين نوشته طبعا ً قصد انتقاد از اکبر گنجی را ندارم که
روزنامه نگاری است با تحصيالت ناچيز و موقعيتش را مديون مصيبت
ديدگی و اعتصاب غذا و البته تبليغاتی است که در ھمه جا برايش انجام
گرفته است .شبھه ای ھم در باب توان تحليلگری او ندارم ،تا جايی برای
گله باقی باشد .انتقاد من در اينجا متوجه ی کسانی است که سبب شده اند
گنجی را يابو چنان بردارد که از تعيين نوع پرچم تا تعريف جنايت عليه
بشريت را يک تنه بر عھده بگيرد ،بی آنکه اطالع تاريخی در باره ی
اولی داشته باشد ،يا سواد حقوقی در مورد آخری.
»ايراد به کسانی وارد است که از او نماد مخالفت با رژيمی را
ساخته اند که در واقع نميخواھد عوضش کند ،به ذات اسالميش دلبسته
است ،خمينی اش را قبول دارد و ادعايش »ساختن دمکراسی است از
پائين« ]بدون در دست داشتن دولت[ شکايت من از دانشگاھيان و
روشنفکران سياسی ساکن امريکاست ،که مترجم و بازارياب و مدير
روابط عمومی اش شده اند و حرفش را به ايرانی و فرنگی ميقبوالنند.
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»اکبر گنجی اخيراً دست به نامه نگاری با صاحب منصبان
جھانی گذاشته است؛ با سرعتی که ميتواند مايه ی رشک رقعه نويسان
حرفه ای مسجد شاه باشد! من به دو نامه ی اخيرش اشاره ميکنم :يکی
خطاب به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ]با امضاھای
ايرانی[ ديگری خطاب به دبيرکل اين سازمان ]با امضاھای فرنگی[
»در نامه ی اول يک ادعای محوری وجود دارد» :امضا
کنندگان  ...کارنامه ی زمامداران سياسی ايران را مصداق روشن جنايت
عليه بشريت« ميدانند؛ و دوم تقاضا]يی مبنی بر اين که[ به احمدی نژاد
اجازه ی ورود به مجمع عمومی سازمان ملل داده نشود ،و »شورا]ی
امنيت[ پرونده ی سران رژيم را بعنوان »جنايت عليه بشريت«  ...به
دادگاه بين المللی کيفری ارسال نمايد .مشکالت کار روشن است؛ آنچه
روشن نيست ،اين است که چگونه اين مشکالت از ديد امضا کنندگان
پنھان مانده است؟! اول اينکه جنايات حکومت اسالمی بر تعاريف موجود
و معمول از »جنايت عليه بشريت« به آسانی منطبق نيست .احتماالً تنھا
جنايات رژيم که با اين اتھام ميتواند محکمه پسند باشد ،آزار مستمر
بھائيان است و کشتار زندانيان سياسی در سال شصت و ھفت ،که ھم
جمعی است و ھم به طور سيستماتيک و به داليل مذھبی يا ايدئولوژيک
انجام گرفته است .اما البد نامه نگار خوش ندارد به آنھا بپردازد ،چون
ھر دو به زمان خمينی و دستورات خمينی برميگردد! در ضمن اصرار
به اينکه با برچسب »جنايت عليه بشريت« به چند سردمدار جمھوری
اسالمی حمله شود ،ھم ظاھراً برای اين است که عنوان ،پر طمطراق
است و دھن پرکن ،وگرنه جنايات ديگر رژيم ھم در حد دعوای موجر و
مستأجر يا اختالفات خانوادگی قلمداد نميشود؛ ھم چشمگير است و ھم
قابل تعقيب ،ولی بسياری مثل آقای گنجی اين عبارت را به نيت
تأثيرگذاری به کار ميبرند و چنان نابجا ]مثل نامه ی مورد بحث[ که
اصل قضيه در معرض لوث شدن قرار ميگيرد.
»ديگر اينکه راه ندادن يک رئيس دولت به سازمانی جھانی که
کشورش در آن عضويت دارد ،و به رسميت ھم شناخته شده است ،چه
مفھومی دارد؟ مگر سازمان ملل »ديسکوتک« يا کلوب گلف است که به
تصميم دبيرکل ،ھرکس را خواستند راه بدھند و ھرکس را نخواستند ،نه؟
راه ندادن به احمدی نژاد مستلزم اين است که ايران را از عضويت در
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سازمان ملل خلع کنند .اين کار نه فقط آسان نيست ،فايده اش ھم نامعلوم
است .گيريم چنين کاری انجام شود] ،آيا[ کمکی ھم به مردم ايران ميکند؟
»تقاضای احاله ی پرونده به دادگاه بين المللی کيفری ،ظاھراً
از محکوميت عمرالبشير الھام گرفته شده است که متأخرتر از آن است
که نياز به توضيح مفصل داشته باشد؛ فقط به اختصار يادآوری ميکنم که
حتی در مورد سودان ،که وزنه ای به سنگينی ايران نيست ،داستان اعالم
جرم ھم در ابتدا در محافل حقوقی بين المللی واکنشھايی را برانگيخت ،و
ھم درنھايت گرچه جنجال به پا کرد ،ولی نتيجه ای نداد.
»در جايی از اين نامه آمده است :از جھانيان و سازمانھای بين
المللی ميخواھيم که از حقوق انسانی مردم ايران دفاع کنند!«
»مقصود از اين دفاع چيست؟ ميتوان از جھانيان و سازمانھای
بين المللی خواست از مبارزه ی مردم ايران پشتيبانی کنند ،ولی دفاع از
حقوق آنھا يعنی چه؟ اگر مقصود احقاق حق است ،اين امر فقط بر عھده
ی خود ايرانيان است .اگر ما مدعی ھستيم که صاحب حق حاکمتيم،
ميبايست مسئوليتی را نيز که با اين حق ھمراه است ،بپذيريم .غرض از
اين حرفھا ظاھراً دخالت نيروی نظامی از خارج ھم نيست؛ چون امضاء
کنندگان نامه در ابتدای متن سنگشان را واکنده اند که با حمله ی نظامی
مخالفند ،پس البد طالب قيمومتند ،منتھا اين بار به دنبال قيم فرنگی
ميگردند ،تا شيکتر از خامنه ای باشد!
»اين طور به نظر ميرسد که انگيزه ی نگارش نامه اين توّ ھم
است که مشکل وجود نظام اسالمی را ميتوان با ّ
تظلم و در دادگاه حل
کرد .خيلی صريح بايد تذکر داد که خير ،چنين چيزی ممکن نيست.
ايران نياز به تغيير نظام سياسی دارد و تغيير نظام سياسی ھر کشور کار
مردم آن است ،نه کار دادگاه و محکمه .برويم سر نامه ی دوم تا
خوانندگان تصور نکنند آن نوع ساده لوحی که اسباب دلمشغولی من
است ،در انحصار ايرانيان است .در اينجا عده ای از صاحب نامان
جھانی بر متن پيشنھادی گنجی صحه گذاشته اند ،ولی دقتشان در خواندن
متن بيش از گروه اول نبوده است .امضاء کنندگان اين نامه ،که خطاب
به دبير کل سازمان ملل متحد است ،خواستار »تشکيل يک کميته ی
حقيقت ياب به منظور بررسی فرايند رأی گيری ،شمارش آرا و اعالم
نتايج موارد تقلب و دستکاری در آراء مردم« شده اند؛ ولی چند خواست
بالفاصله شان اينھاست» :اعمال فشار به دولت ايران جھت ابطال

٢٦٣

انتخابات تقلبی] ...اعمال فشار به دولت[ برای برگزاری انتخابات آزاد
]...اعمال فشار به دولت برای[ به رسميت شناختن حق مردم...در
اعتراض ...به نتايج انتخابات اخير ...به رسميت نشناختن دولت کودتايی
احمدی نژاد«...
»در اينجا بايد پرسيد پس علت وجودی کميته ی حقيقت ياب
چيست؟ چون متقاضيان کميته با خواستھای بعدی نشان ميدھند که کل
حقيقت را خود در چنگال دارند ،از حاال تصميم گرفته اند که اين کميته
به چه »حقايقی« بايد برسد ،بنابراين بھتر است خودشان بيواسطه اقدام
کنند!
»به عالوه اين »فشار«ی که ميگويند بايد بر رژيم وارد شود،
از چه طريقی است؟ جنگ نيست ،تحريم ھم نيست ،بسيار خوب] ،پس[
چيست؟ خامنه ای را بخوابانند و فلکش کنند؟ يا احمدی نژاد را وادارند
صد بار بنويسد»:غلط کردم«؟ در ابتدای مقاله گفتم مشکل اصلی اين
نيست که چرا چنين مطالب سستی از طرف اکبر گنجی منتشر شده است.
از اين قبيل نوشته ھا ماھی چند عدد از سوی گروھھای مختلف ايرانی
پخش ميشود و محل اعتنا ھم نيست .آنچه در اين مورد مھم است ،اين
است که چگونه مردمی که از آنھا توقع ّ
دقت و اطالع ميرود ،ناگھان
زير چنين متونی را ،گويی نخوانده ،امضاء ميکنند .نکته ی قابل تأمل
فقط ھمين است ،چون نه تنھا اصوالً اين امر منطقی به نظر نميرسد،
]که[ مايه ی نگرانی نيز ھست ،چون ردی از ھمان نوع عوامگرايی را
بر خود دارد که در انقالب پنجاه و ھفت از روشنفکران مملکت ديديم و
ثمره اش را چشيديم ٣٢١«.دست مريزاد ايران بانوی فرھيخته!
رندی از آن دسته علمای اسالمی  -که يا ترسيده اند و زبان در
کام کشيده اند و يا ھمکار جنياتکاران اسالمی اند و باز اللمونی گرفته اند
 پرسيده است که» :آقايان علما مگر به فتوای شما يک دروغ ،روزه راباطل نميکند و يک باد ،وضو را؛ حاال چرا اين ھمه جنايت و تجاوز يک
رھبری را باطل نميکند؛ اين چه اسالمی است که برای ابوغريب که
مسبب آن آمريکاييان بودند ،فريادتان گوش فلک را کر کرد ،ولی برای
تجاوازات و جنايات کھريزک که مجريانش ماموران واليت مطلقه ی
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فقيه بودند ]ھستند[ در محاق خاموشی فرو رفته ايد و فرياد انسانيت و
دين تنھا از حلقوم شيخ شجاع مھدی کروبی برميآيد؟ آيت [ ھا کجايند
که دفاع از اسالم را شانه ھای تنھای يک شيخ بايد تحمل کند؟ چه شده
است که سالھاست به نام دين آدم ميکشند ،شکنجه ميکنند ،زندان
مياندازند ،بی آبرو ميکنند ،ريا و دروغ و تملق را رواج ميدھند و شما
ساکتيد؟ چرا وقتی يک دختر محجبه را در فرانسه به دانشگاه راه
نميدھند ،بيانه ميدھيد ،ولی زنان لخت را به نماز جماعت وا ميدارند،
سکوت مرگبارتان وجدان انسانيت را آزار ميدھد؟ اين چه دينی است که
در آن امام جمعه با زنان مردم ميخوابد و شما ساکتيد؟ اين چه دينی است
که خانه ی عفاف در کرج درست ميکنند که خودشان با زنان بخوابند و
شما ساکتيد؟ اين چه دينی است که مردم را به جرم ھمجنس بازی و زنا
اعدام و سنگسار ميکنند و بعد خود مجريان ،ھم زنا ميکنند و ھم لواط،
آن ھم با نھايت وحشيگری و شناعت ٣٢٢«...ھمه چيز را گفت اين بنی
بشر...
بيست و پنجم امرداد  ١۶ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شصت و سوم[
ديگر اين که »بر اساس گزارشھای رسيده به »موج سبز
آزادی« سه زندانی که در زمان بازديد نمايندگان مجلس از زندان اوين،
از شکنجه ی بازداشت شدگان پرده برداشته بودند ،از بند عمومی به
جای نامعلومی منتقل شده اند ...اين سه زندانی به نامھای عباس بيگدلی،
رضا رستگار و مجيد مقيمی که در زمان حضور آقای بروجردی و
ديگر نمايندگان ،آثار شکنجه بر روی بدن خود را به آنھا نشان داده
بودند ،پس از آن روز از بند عمومی خارج شده اند و تا به حال خبری
٣٢٣
از محل نگھداری آنھا به دست نيامده است«.
اين داستان اعترافگيريھای درون جناحی حکومت اسالمی واقعا
دارد ابعاد تراژيکی به خود ميگيرد» :خانواده ھای زندانيان سياسی با
انتشار بيانيه ای فاش ساختند که به دستگيری و آزار و اذيتھای ديگری
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تھديد میشوند .آنھا از »اجبار زندانيان به استعمال داروھايی که اثرات
٣٢٤
جسمی و روانی فراوان دارد« ابراز نگرانی کرده اند«.
ميرحسين موسوی ھم حاال پس از دو ماه و اندی »فاش« کرده
که از ھمان روز انتخابات ميدانسته که دارد تقلب ميشود و ديده است و
٣٢٥
به »مقامات« ھم خبر داده است و از اين حرفھا.
تازه »رئيس اداره ی سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی
گفت» :حوادث پس از انتخابات ،چھره ی نظام اسالمی را مخدوش کرده
و تنھا راه جبران اين خسارت خاموش کردن کامل آتش فتنه است«.
به گزارش گروه سياسی آفتاب ،سردار جوانی صبح روز
پنجشنبه در ھمايش روحانيون سازمان عقيدتی/سياسی وزارت دفاع و
پشتيبانی نيروھای مسلح ،طی سخنانی با موضوع »تحليلی بر مسائل
جاری کشور در حوزه ی سياسی« گفت» :انتخابات دوره ی دھم رياست
جمھوری ،شرايط جديدی را بر فضای سياسی کشور حاکم ساخته ،به
گونه ای که برای فھم بسياری از اتفاقات پيش رو ،چه در حوزه ی
مسائل داخلی و چه در حوزه ی مسائل منطقه ای و بين المللی ،نيازمند
شناخت درستی از شرايط جديد ھستيم… وضعيت پس از انتخابات به
تعبير مقام معظم رھبری »فتنه ی عميقی« بود ...به حمد[ با ھوشياری
نھادھای انتظامی و امنيتی و درايت و قاطعيت معظم له ،شعله ھای آن
فروکش کرد ،اما بن اين آتش ھنوز خاموش نشده و ميتواند در شرايط
ديگری دوباره برافروخته شود؛ لذا بايد جلوگيری و در دفع آن ھوشيار
باشيم...
»در بحث انتخابات اخير دو نگاه وجود دارد؛ براساس نگرش
نخست در اين انتخابات برخی نامزدھا بداخالقی کرده و ھواداران
نامزدھا نيز افراطيگری نمودند ،پس از انتخابات نيز شتابزدگيھايی در
ميان نامزدھا به وجود آمد و به ھرحال قضيه ای پيش آمد که بايد از آن
عبور کرد .اما نگرش دوم معتقد است که اساسا دشمن ،برای انتخابات
دھمين دوره ی رياست جمھوری از مدتھا پيش برنامه ريزی کرده و
آن را بستری مناسب برای براندازی و تغيير نظام در نظر گرفته است؛
ما نيز براساس شواھد و قراين به اين نوع ديدگاه معتقد ھستيم…با توجه
به اقتدار نظام جمھوری اسالمی ...و توانمندیھای کشور ،اکنون که
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جنگ ،تحريم و کودتا نتيجه نداده ،لذا امروز دشمن با شيوه ھای جديد به
٣٢٦
استفاده از جريان براندازی نرم روی آورده است«.
حرفھای اين بابا خيلی بامزه است.
کلی خبرھای ديگر ھم ھست ،مثال اين که قرار است بريزند و
کروبی را بگيرند و روزنامه ی اعتماد ملی او را تعطيل کنند و کلی از
عاشوراييھای اسالمی ھم قرار شده است – مثل سال  – ١٣۴٢با ھمان
ترفند کفن پوشی به ميدان بيايند و کفن بپوشند و مردم را تحريک کنند و
شلوغ کنند و خالصه از اين حرفھا...
ديگر اين که بازجويی ھنگام تجاوز به زندانيان ميگفته که:
»اومدی رايتو پس بگيری ،بيا!« ٣٢٧و فالن کثيفش را ميکرده است تو
عقب و جلو آن دخترک يا آن پسرک يا آن زن و مرد ايرانی و تمام
تنشان را تکه/پاره ميکرده ،که »دارم رايتو پس ميدم!«
وای ...چه بنويسم؟!
» ...ھفته نامه ی اشپيگل در گزارشی اعالم كرد كه آمادگی
دولت آلمان و ديگر اعضای اتحاديه ی اروپا برای اعمال تحريمھای
بيشتر و سختتر عليه ايران به دليل برنامه ی اتمی اش افزايش يافته
است .در گزارش اشپيگل آمده است كه رايزنیھايی در مورد توقف
صادرات بنزين به ايران صورت گرفته است .ھمچنين ايجاد
محدوديتھايی در استفاده از راهھای آبی و ھوايی نيز مد نظر ھستند .به
گزارش اشپيگل يکی از ابزارھای ايجاد چنين محدوديتھائی عدم اجازه
ی ورود کشتیھای ايرانی به بندرھای اتحاديه ی اروپا و فرود
ھواپيماھای ايرانی در فرودگاهھای کشورھای عضو اين اتحاديه است .بنا
به گزارش اشپيگل ،دولت آلمان میخواھد نخست تالش کند در چارچوب
شورای امنيت و با مشارکت قدرتھای صاحب حق وتو ھمچون روسيه
و چين ،تحريمھای جديد را وضع کند .به نظر ديپلماتھای آلمانی در
صورت لزوم ،آمريکا و اتحاديه ی اروپا میتوانند تحريمھای سختتری
٣٢٨
را عليه ايران اعمال کنند«.
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عده ای از روحانيون ھم در مورد بررسی صالحيت خامنه ای
اطالعيه ای داده اند ،اما نخواسته اند اسمشان آورده شود ٣٢٩.محمود
احمدی نژاد ھم دو تا زن چادر به سر را به عنوان وزير معرفی کرده و
گفته که يکی ديگه شونم تو راھه! ٣٣٠من يکی که فکر نميکردم اين
بزمجه عقلش به اينجاھا برسد .البد خواسته رو دست مھدی کروبی بلند
شود.
شاھزاده رضا پھلوی مطلبی دارد در باره ی بازنگری جنبش
آزاديخواھانه ی ملت ايران که اين بخشش خيلی جالب است ،تا »حافظان
نظام کھريزکی« آن را بخوانند و بدانند که ايرانيان راستين و ايران
دوست ،چگونه ميانديشند و چگونه اين مادونان مدرنيته و انسان دوستی
را به چالش ميکشند» :از درون »ھيچ« چيزی جز »ھيچ« نزايد ،و از
درون آن »ھيچ بزرگ« که خمينی پايه اش را گذاشت ،چيزی جز ھمين
»ھيچ بزرگ و آلوده به ننگ« که اينک رژيم خامنه ای در اعتراف
خانه ھای انسان شکنش به نمايش ميگذارد ،نميتواند برون آيد .قانون
ام استوار بر کودتا و يخزدگی فکری ،چيزی جز
اساسی اين نظ ِ
»گورستان حقوق بشر« و »تابوت ارزشھای جھان مدرن« نيست .از
درون اين نظام که ُبن بستی است در تاريکی ،ھيچ راھی به روشنی پيدا
٣٣١
نيست«...
بيست وششم امرداد١٧ /١٣٨٨اوت ]٢٠٠٩روزشصت و چھارم[
»مھدی کروبی در تازه ترين اظھارات خود که روز يکشنبه
صورت گرفت ،از ماجرای قتل ترانه موسوی و فيلمی که در اين مورد
از تلويزيون جمھوری اسالمی پخش شد ،پرده برداشت .او در عين حال،
در اظھارات مشروح خود تصريح کرد که» :چنان چه روندھای فعلی
ادامه يابد ،حقايق ديگری را نيز افشا خواھد کرد«...
»ماجرای ترانه ی موسوی چه بود؟
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»من از پشت پرده ی اين ماجرا ميگويم تا ببينم کسانی که در
مذمت دروغگويی صحبت ميکنند ،برآشفته خواھند شد و در برابر اين
دروغگويی موضعگيری ميکنند ...مدتی پيش در سايتھا خبری منتشر شد
مبنی بر اينکه خانم ترانه موسوی به ھمراه تعدادی ديگر در حاشيه ی
مراسم مسجد قبا ربوده شده است .مدتی بعد ھر چند که تعدادی از ھمان
بازداشت شدگان آزاد شدند ،ولی ترانه موسوی آزاد نشد و سپس اعالم
کردند که خانواده اش بيايند و جنازه اش را تحويل بگيرند .در ھمان
زمان به جای آنکه تحقيقاتی درباره ی اين موضوع انجام شود ،در مقابل
ھياھوی رسانه ھای بيگانه ،برخی مسئوالن در انديشه ی طراحی
سناريويی برای به انحراف کشاندن اين موضوع در داخل و خارج بودند.
بنابراين طراحان نابغه ]![ و مديرانی دورانديش ]کذا[ سناريويی را
نوشتند .برای اجرای اين سناريو به وسيله ی فردی که نام او را نميبرم،
متوجه شدند که خانواده ای عروسی دارند به نام ترانه موسوی که در
کانادا زندگی ميکند و تنھا نياز به آن بود که به صحنه سازی بپردازند و
خانواده ی اين دختر را وادار به انجام مصاحبه ای کنند که در آن بگويند
دخترشان زنده است و در کانادا زندگی ميکند .پس چند نفر از افراد
نظامی ،انتظامی و اطالعاتی که چھره ھايی شناخته شده ھستند ،به منزل
اين خانواده ی محترم و شريف ميروند و خطاب به خانواده ميگويند که
ترانه موسوی دچار سانحه ی سوختگی شده و برای آنکه معلوم شود اين
عروس آنھا ھست يا خير ،بيايند و جنازه اش را تحويل بگيرند .در ھمين
ھنگام پدر خانواده ميگويد که عروس ما در ايران زندگی نميکند و چون
بزرگان خانه اھل سياست نبوده و چھره ھای علمی ھستند ،بسيار ساده
به اين موضوع نگاه کردند .در ھمين حال پدر خانواده به پسرش که يکی
از چھره ھای علمی و سياسی است ،تلفنی ميگويد که چنين ماجرايی
روی داده و شماره ی تلفن ديگر پسرش ]شوھر ترانه[ را ميخواھد که
فرزندش به او ميگويد برادرش برای آنکه بداند موضوع از چه قرار
است ،به کانادا رفته و ھنوز نرسيده که بتوانند با او تماس بگيرند .در
ھمين حال مادر متوجه ميشود که چنين اتفاقی افتاده و از حال ميرود و
به بيمارستان منتقل ميشود .پدر خانواده وقتی که متوجه ميشود قضيه
جدی است ،برای بار دوم با پسرش تماس ميگيرد که او متوجه ميشود
قضيه بيخ پيدا کرده و بنابراين خود را شتاب زده به منزل ميرساند .او
مشاھده ميکند که چند نفری در خانه حضور دارند که برخی از آنھا از
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چھره ھايی ھستند که در دوران دفاع مقدس ]منظور آن جنگ لعنتی سيد
روح [ خمينی با صدام حسين است که آن ھمه کشته رو دست ايرانيھا و
عراقيھا گذاشت[ حضور داشته اند که اين موضوع مرا به ياد سخنی از
شھيد حميد باکری مياندازد که ميگفت» :ايکاش ما درجبھه ھا به شھادت
برسيم ،زيرا اگر مانديدم ،معلوم نيست چه باليی بر سرمان آيد و جزو
چه جمعيتی باشيم!«
»اين آقا که دارای آگاھی سياسی بود ،ھنگاميکه با اين افراد
صحبت ميکند ،ميگويد که نزد من اين حرفھا را نزنيد ،چرا که من ميدانم
اصل قضيه چيست و حتی اين اصطالح را به کار ميبرد که پيش کولی
معلق نزنيد .آن افراد نيز چون متوجه ی آگاھی اين فرد ميشوند ،از اين
جھت با او صحبت ميکنند که برای حفظ نظام و در مقابله با جنجال
سازيھای رسانه ھای بيگانه به صالح است که با آنھا ھمکاری کنند .در
ھمان حال اعضای خانواده گفته اند که شما از ما چه ميخواھيد؟ آنھا
ميگويند که شما در مقابل دوربين قرار بگيريد و بگوييد که ترانه زنده
است .برادر شوھر ترانه ابتدا مخالفت ميکند و ميگويد که اصل اين
قضيه صحيح نيست و از سوی ديگر ما ھم تا حدودی چھره ھايی شناخته
شده ھستيم و البته از آنھا پرسيده که چنانچه چنين کاری انجام شود ،با
ترانه ی واقعی چه کار خواھند کرد که آن افراد گفته اند که شما به اين
کارھا کاری نداشته باشيد و نگران نباشيد .ھمچنين اين خانواده گفته اند
عکسی که شما داريد ،عروس ما نيست که آنھا ميگويند شما به اين کارھا
کاری نداشته باشيد.
»در ھمين حال برادر شوھر ترانه که يکی از چھره ھای علمی
و سياسی بوده است ،تحت تاثير قرار ميگيرد و فکر ميکند که با انجام
چنين کاری در مقابل سوءاستفاده ی بيگانگان ايستادگی ميشود ،ولی او
پيشنھاد ميکند که بروند و با پدر و مادر ترانه صحبت کنند .در ھمين
حال اين افراد شماره ی تلفن منزل آنھا را جويا ميشوند که برادر شوھر
ترانه ميگويد بنابراين که آنھا منزلشان را تغيير داده اند ،ما شماره ای از
آنھا نداريم و برادرم ھم به مقصد نرسيده که از او شماره شان را بگيريم.
پدرشوھر ترانه نيز ميگويد که شايد حاج خانم )ھمسرش( شماره ای در
اتاقش داشته باشد ،ولی بنابر اين که ھمسرش به بيمارستان منتقل شده
بود ،در اتاقش بسته بود و کليد نبود که افراد حاضر تصميم ميگيرند که
در اتاق را بشکنند که با ممانعت اعضای خانواده رو به رو شده اند که
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خطاب به اين افراد گفته اند شما برويد و ما خودمان سعی ميکنيم شماره
ی تلفن آنھا را پيدا کنيم .ولی جالب توجه اينکه قبل از آنکه اعضای اين
خانواده شماره ی تلفن پدر و مادر ترانه را پيدا کنند ،آنھا خودشان تلفن
را پيدا ميکنند .در ھمين راستا برادر شوھر ترانه با پدر و مادر وی
تماس ميگيرد و ميگويد که شما تنھا تا اين اندازه صحبت کنيد و خطاب
به اين آقايان ميگويد که اين خانواده در جريان موضوع نيستند و در اين
اندازه تنھا با آنھا صحبت کنيد .چنين شد که مادر و پدر ترانه موسوی در
مقابل دوربين قرار گرفتند و گفتند که دخترشان زنده است و در کانادا
زندگی ميکند .البته بعد از اينکه اين خانواده متوجه شدند که اصل ماجرا
چه بوده است ،بسيار ناراحت شدند و ميخواستند که ماجرا را بازگو کنند
که ھمين برادر شوھر ترانه به آنھا گفته حرفی نزنيد ،و گرنه سرنوشت
٣٣٢
شما معلوم نيست که چه شود«.
آشغالھا چه ھنرپيشه ھا و سناريونويسھايی ھستند!
راستی  ١٢٠تا پزشک خواھان معاينه ی روانی مسئولين کشور
شده اند؟ ٣٣٣کمدی نيست؟ احتماال اين باباھا خودشان ھم مشکل دارند که
نميترسند ھمان باليی را که سر ترانه موسوی کردند ،سرشان بياورند.
مخملباف ھم دوباره آفتابی شده؛ طفلک مدتی غيب شده بود ھا!
»محسن مخملباف ،تجاوز جنسی در زندانھای ايران را تأييد
کرد و گفت» :بسياری از قربانيان تجاوز جنسی با ايشان تماس گرفته و
گفته اند در صورتی که امنيتشان تأمين شود ،حاضر به اقدام ھستند .بايد
اضافه کنم که اين مسئله تازه نيست ،فقط االن رو شده است .سی سال
است که در جمھوری اسالمی چنين اتفاقھايی میافتد .در دھه ی اول به
دليل فضای انقالبی بيشتری که حاکم بود ،اين موضوع کمتر ديده شد .اما
رفته رفته با باالتر رفتن فساد در نظام شدت پيدا کرد .در بعضی موارد
جنبه ی شرعی و قانونی به آن دادند ،مثل تجاوز به دختر باکره ای که
قرار است روز بعد اعدام شود ،فقط برای اينکه دختر اگر باکره باشد ،به
بھشت میرود ،با اين توجيه او را به اصطالح به عقد و صيغه ی
اجباری ھمين بازجوھا و شکنجه گرھا يا مأموران اعدام درمیآوردند،
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حتی مبنای شرعی ھم برايش درست کردند .بسياری از اينھا نه تنھا در
کھريزک ،بلکه در بازداشتگاهھای ديگر ھم مورد تجاوز واقع شده اند.
من به طور قاطع میگويم که بسياری حتی تھديد به تجاوز به اقوامشان
شده اند .از جمله آقای ابطحی که بعد از مالقاتی که با خانواده اش
داشت ،مورد تھديد قرار گرفت که اگر اعتراف نکند ،به ھمسر و
دخترانش تجاوز میشود .اينھا از تجاوز به عنوان يک تاکتيک جنگی در
مقابل جنبش سبز استفاده میکنند ،تا ترس را حاکم کنند؛ غافل از اينکه
اين تجاوز به نفرتی ملی تبديل شده و ھمان طور که تقل ب در روز
انتخابات باعث شد جمھوريت نظام زير سئوال برود ]ھاھاھا[ افشای اين
تجاوزھای جنسی ،اسالميت نظام را زير سئوال برده و آن دسته از
مردمی ھم که نسبت به ماھيت اين نظام که زير پوسته ی مذھب ،يک
ھسته ی فاسدی دارد ،آگاھی نداشتند ،آنھا ھم متوجه میشوند که وقتی
آقای کروبی که يک روحانی است و زمانی مسئول بنياد شھيد و رئيس
مجلس بوده ،انسانی است که در دفترش ھميشه به روی کسانی که مورد
ظلم واقع شده اند ،باز است و بدون سند حرف نمیزند .وقتی اين آدم به
صورت گسترده اين مسئله را اعالم میکند و به آقای ھاشمی اعالم
میکند که به آقای خامنه ای بگويد که در قطعيت اين مسئله ھيچ شکی
٣٣٤
وجود ندارد«... .
در کتيبه ھا نوشته اند که کورش کبير گفته است:
»سربازان خويش را چنين وصيت کردم که بيداران و آزادگان
را نيازاريد ،مردمان مرا نيازاريد .زنان و مادران ما را نيازاريد.
سربازان خردمند من مراقب مرزھا و خانمان منند .و من سربازانم را
دوست ميدارم و به آنان گفته ام و آموخته ام که راستگوی و درستکردار
برآيند .و به سربازانم چنين گفته ام که ھرگز ھيچ شکست خورده ای را
تحقير نکنيد و ھيچ اسيری را دشنام ندھيد .زيرا مدارا مکتب من است .و
به سپاھيان خويش گفته ام چون به شھرھا در آييد ،شکست خوردگان را
گرامی بداريد و با مردمان مھربانی کنيد .ھر او که کودکی را ھراسان
کند ،ھر او که دل انسانی را بلرزاند ،به سختی کيفرش خواھم داد؛ زيرا
 - 334اگر جای ديگری لينکش را پيدا کردم ميگذارم ...فعال »قابل دسترسی« نيست .خب ...امروز ٢۴
نوامبر  ٢٠٠٩لينکش را پيدا کردم:
 http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092322.phpجالب شد...
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مدارا مکتب من است .بابل به دست من افتاد و چون به بابل شديم،
سربازان و پارسيان خويش را گفتم ،دست به ھيچ دامنی دراز نکنيد.
زنان و کودکان در پناه منند .خاموشان و خستگان در پناه منند .شکست
خوردگان در پناه منند .سلوک سربازان من ،سلوک پارسيان سرزمين من
است و ما برای آزادی مردمان آمده ايم .تنھا ترانه و شادمانی
باشد ٣٣٥«...کورش نازنين ،به آگاھی ات ميرسانم که در ايران اين
روزھای ما ھم ،ھم »ندا« ھست و ھم »ترانه« و چه »شادمانی« ای؛
نديدی نازنين؟! پيکر خونينشان را نديدی زير ران جانوران وحشی
حکومت اسالمی برای کشتار و برای تجاوز؛ کورش جان آسوده بخواب؛
آسوده ی آسوده بخواب؛ اين حراميان زنده اند و دماری از دماغ
ھموطنانت درآورده اند که اگر بيدار شوی و زندگی را از سر بگيری،
بر تو ھمان ميرود که بر زنان و مردان ايرانی در اين روزھا ميرود؛
ھمان بھتر که در خوش خيالی ات آسوده بخوابی؛ نازنين شاه شاھان...
و اين ھم نام پنج مداح معروف تھران در فھرست سازمان
دھندگان لباسشخصيھا:
 - ١حسين سيب سرخی متولد  ١٣٥٤تحصيالت سيکل ،مداح
خصوصی بيت رھبری و قمه زن معروف تھران ،مداح جوانی است که
در سال  ٧٧به علت دستگيری در خانه ی فساد به جرم اينکه با نام
مامور قالبی قصد اخاذی داشت ،به دو سال زندان محکوم شد .اوج
معروفيت او به سال  ١٣٨٠ميرسد .از آن سال به بعد نوچه ی حسين
سازور و منصور ارضی شد .او ھمواره به عنوان سرتيم عمليات لباس
شخصيھا بوده است و تنھا قمه زنی است که رھبر با ايشان ارتباط دارد.
از نيروھای ايشان ميتوان به مصطفی خيريان ،مشاور ايثارگران احمدی
نژاد و سجاد صابری ظفر قندی )برادر زاده ی قاضی ظفر قندی( اشاره
کرد .دو برادر ديگر او مجيد و سعيد )معتاد( ھم از سردمداران لباس
شخصيھا ھستند.

- 335
http://merlian.blog.com/2009/08/17/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D
8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C/%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%B4

٢٧٣

 - ٢احد قدمی داماد پروين احمدی نژاد متولد  ١٣٦٠تحصيالت
سيکل ،اخراجی حوزه ی علميه ی آقای مجتھدی به جرم لواط ،اخراجی
سپاه انصار و حراست ايران خودرو به جرم دريافت رشوه ،در دولت
احمدی نژاد مديرکل حراست شھرداريھا و دھياريھا کل کشور شد.
 -٣حسين سازور ،رئيس لباس شخصيھا ،محل تجمعشان مقر
چکش طال در ميدان خراسان است .او ھمواره مسلح بوده و رو به مردم
تيراندازی ميکند.
 - ٤منصور ارضی ،رھبر مداحان که ھميشه نطقھای تند او
گريبان ھاشمی و خانمی را ميگيرد.
 - ۵روح [ بھمنی ،داماد ديگر پروين احمدی نژاد،
٣٣٦
کارچاقکن وام ميلياردی...
چه بگويم؛ آدم حسابی که اين کاره نميشود...
بخشھايی از کار تازه ی علی ميرفطروس را به دليل اين که
دغدغه ی امروزين ماست ،اينجا ميآورم .در رابطه با پرچم است و
شعارھای تفرقه افکنانه و انحصار طلبيھا و دو دوزه بازيھای »حافظان
نظام اسالمی« در اين روزھا!
»...امّا وقتی گنجی به خارج از کشور آمد ،اوّ لين پرسش من
اين بود که او برای چه آمده است ...گنجی درگذشته ای نزديک از دکتر
عبدالکريم سروش ،دکتر علی شريعتی و مجتھد شبستری و ديگران که
دل دين ،دموکراسی و پلوراليسم و جامعه ی مدنی و
تالش ميکردند »از ِ
تساھل و تسامح و رواداری و حقوق بشر را بيرون آورند« انتقاد ميکرد
و معتقد بود که» :کتاب )قرآن( و سنت قطعی پيغمبر با ليبرال
دموکراسی و سوسيال دموکراسی تعارض دارد  ...و دانه ی دموکراسی
يا ليبرال دموکراسی را در مزرعه ی دين نميتوان نشاند«...
»او در سال  ١٣٧٩درمقاله ی »بن بست اصالحات« فاتحه ی
اصالحات را خواند و حتی ختم خاتمی را گرفت و گفت» :خاتمی کسی
است که حقيقت را در پای مصلحت  -برای توجيه وضع موجود  -فدا
کرد و امکان اصالحات دموکراتيک را منتفی ساخت  ...خاتمی نه
ميخواھد و نه ميتواند رھبر جنبش باشد « ...
» ...آيا اينک ،اکبر گنجی در مھندس ميرحسين موسوی ،کدام
شخصيت ترقيخواھی را کشف کرده که اينچنين به حمايت و ھمگامی وی
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برخاسته است؟ آقای گنجی آيا با کدام کارنامه ی مھندس موسوی ،وی را
پيام آور آزادی ،دموکراسی ،جامعه ی مدنی و رفاه اجتماعی ميداند؟
متأسفانه گنجی در اين حمايت و ھمگامی چنان افراط ميکند که با نوعی
انحصارطلبی ميکوشد تا با مصادره ی »جنبش سبز« اين رستاخيز ّ
ملی
را به »ھواداران مھندس موسوی« تقليل دھد ،در حاليکه چه از نظر
انديشه و چه از نظر کارنامه و عملکرد سياسی ،مھندس موسوی به
مراتب ،عقبتر از سيد محمد خاتمی است ،به اين دليل روشن که مھندس
اصولگرايی« وی
موسوی يک »اصولگرای اصالح طلب« است که »
ِ
بر اصالح طلبی او رجحان دارد....
»جلوه ی ديگری از انحصارطلبی و تقليل گرايی اکبر گنجی،
تأکيد او بر عدم وجود پرچم ايران درجنبش سبز است .اين امر خصوصا ً
در آخرين بيانيه ی وی که متأسفانه »حکم حکومتی رھبر« را تداعی
ميکند ،چشمگير است:
»از ھمين لحظه به طور شفاف و به صراحت تمام اعالم
ميکنيم ...رستاخيز ّ
قانونی« مھندس
ملی ايرانيان ،اينک از »شعارھای
ِ
حسين موسوی و ديگر اصالح طلبان حکومتی عبور کرده و سرنگونی
کليّت رژيم اسالمی را ھدف خود قرارداده است ...به اعتقاد من ،شعار
اخير اکبر گنجی» :جنگ ،نه ،تحريم اقتصادی ،نه ،محاکمه ی سران
رژيم به جرم جنايت عليه بشريت ،آری« متضمن خواستھای کنونی ّ
ملت
ما نيست .ازاين گذشته شعار محاکمه ی سران رژيم به جرم جنايت عليه
بشريت ،چه بسا که دامنگير مھندس ميرحسين موسوی نيز
بشود]...بخاطر مسئوليت موسوی در زمان قتل عام زندانيان سياسی در
شھريور ماه .r[١٣۶٧
»به باور من انجام رفراندوم برای تعيين نوع نظام ،زير نظر
سازمانھای مستقل ملی و بين المللی ،عينی ترين و عاجلترين خواست
ّ
ملت ما برای گذار آرام و مسالمت آميز به جامعه ای باز و آزاد و
ّ
دموکراتيک است .آيا اکبر گنجی و يارانش به اين خواست ملی ،معقول و
٣٣٧
مدنی باور دارند؟«...
به راستی که منطقش ستودنی است اين مرد...
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اما »ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران اعالم کرده که نزديک به
نيمی از معتادان ايران زير  ٢٩سال سن دارند .بيشتر از دو ميليون نفر
در ايران معتاد ھستند که يک ميليون و دويست ھزار نفر آنھا معتادان
رسمی و  ٨٠٠ھزار نفر آنھا معتادان تفننی ھستند ٣٣٨«...امروز ايران
باز ھم شلوغ است .گفته اند به دليل بستن روزنامه ی اعتماد ملی مھدی
کروبی»...مردم با وجود حمله ی نيروھای امنيتی ھمچنان در حال
٣٣٩
سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستند«.
»نيروھای گارد ويژه در برابر ساختمان روزنامه ی اعتماد
ملی به شدت با تجمع کنندگان برخورد میکنند .به گزارش خبرنگار
ادوارنيوز ،صدھا نفر که قصد داشتند در برابر اين روزنامه تجمع کنند،
با ھجوم نيروھای ويژه ی موتورسوار مواجه شدند که به مردم حمله
ميکنند و آنھا را متفرق ميسازند.
»براساس اين گزارش تاکنون بيش از  ١٥نفر از تجمع کنندگان
بازداشت و با اتوميبلھای ون به مکان نامعلومی منتقل شده اند؛ ھمچنين
دو زن به شدت از سوی نيروھای انتظامی مضروب شده اند .نيروھای
گارد ويژه که فضای امنيتی در ميدان ھفت تير ايجاد کرده اند ،ھمچنين
به يک اتوبوس شرکت واحد نيز حمله کرده اند .اين درحالی است که
٣٤٠
ساعتی پيش خبر توقيف روزنامه ی اعتماد ملی منتشر شد«.
اين ديگه خيلی بامزه است .احمدی نژاد تا حاال دو تا از اين
آبجی مچاله ھا را به عنوان وزيران زھرمار معرفی کرده است؛ ولی
چرا حاال؟! خودتان بخوانيد و بخنديد» :روزنامه ی جمھوری اسالمی در
ستون »جھت اطالع« شماره ی دوشنبه اش ]امروز[ نوشته که اعالم
اسامی بعضی از وزرای كابينه ی آينده توسط رئيس جمھوری ،آنھم از
تلويزيون با توجه به پرونده دار بودن آنھا موجب تعجب مردم شده است.
به نوشته ی روزنامه ی جمھوری اسالمی ،خانم فاطمه ی آجرلو كه
برای وزارت رفاه در نظر گرفته شده ،به دليل ھم پرونده بودن با
ماجرای پاليزدار اكنون تحت تعقيب دستگاه قضائی است ،و وزير صنايع
كنونی كه وعده ی ابقای وی داده شده ،دارای محكوميت در دادگاه
ميباشد ٣٤١«...ھاھاھا!
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»خبرنگار آينده گزارش داد که عصر امروز ]دو شنبه ٢٦
مرداد  [١٣٨٨خيابان کريم خان زند که دفتر روزنامه ی اعتماد ملی در
آن قرار دارد ،شاھد درگيريھای پراکنده ای بود ...درحاليکه صبح امروز
اخباری درباره ی توقيف موقت اين روزنامه منتشر شده و فراخوانھايی
در اينترنت برای حضور در ساعت  ١٦در مقابل دفتر اين روزنامه ی
وابسته به مھدی کروبی انجام شد ،عصر امروز شماری از نيروھای
انتظامی در ھمين محل مستقر شده اند .برخی اخبار از درگيريھای
پراکنده و مختصر در حوالی دفتر اين روزنامه حکايت دارد.
»گفتنی است روز جمعه نيز برخی گروھھای تندرو با انتشار
اطالعيه ای در حاشيه ی نماز جمعه ی تھران ،خواستار برخورد در
روز شنبه با عوامل کروبی شده بودند که منجر به درخواست مدير
روزنامه ی اعتماد ملی برای تأمين امنيت دفتر روزنامه شد و نھايتا ً
اتفاق خاصی در آن روز نيفتاد .ھمچنين سحام نيوز گزارش داد که از
دقايقی پيش ]امروز[ نيروی انتظامی در مقابل روزنامه ی اعتماد ملی و
خيابانھای اطراف مستقر شده است ...به دنبال تردد گسترده ی مردم در
پياده رو مقابل روزنامه ی اعتماد ملی ،نيروی انتظامی در اطراف
ساختمان روزنامه مستقر شده ،تا از برگزاری ھرگونه تجمع احتمالی
جلوگيری کند.
»گفتنی است که روز گذشته دفتر مھدی کروبی اعالم کرد که
به علت عدم برگزاری تجمع از سوی منتقدان به کروبی ،روز دوشنبه
نيز وی و حاميانش تجمعی در برابر روزنامه ی اعتماد ملی برگزار
٣٤٢
نخواھند کرد«.
»براساس خبری از رويترز که در سايت نيويورک تايمز درج
شده ،پليس از تجمع ھواداران کروبی در اطراف ساختمان روزنامه ی
اعتماد ملی جلوگيری ميکند .اين در حالی است که گروھی از مردم در
٣٤٣
اطراف ساختمان در حال سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستند«.
خيلی جالب است ،نه؟!
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بيست و ھفتم امرداد ماه  ١٨ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی
]روز شصت و پنجم پس از انتخابات دھمين دور رياست جمھوری در
ايران فلکزده[
امروز را که حال درستی ندارم و از دست اين جماعت »حافظ
نظام کھريزکی« ھم عصبانی ام ،برای آغاز روزی نو ،و روزی از نو
اين کار »پريش ياھکين« را اينجا ميگذارم؛ از درون مرزھای ميھن...
زمانی که گنجی زندان بود و نامه ھايش به طور اسرارآميزی از زندان
بيرون ميآمد ،با ھزار سختی نامه ھا را از ميان سايتھای فيلتر شده
جستجو و پيدا ميکرديم ،تا با پرينتر قديمی بی جوھرمان تکثيرشان کنيم
و شبانه مثل شبنامه ھای سياسی الی در خانه ھا و ماشينھا و مغازه ھای
مردم بگذاريم .با چه ھيجانی کتابھايش را دست بدست ميچرخانديم و با
چه شوری وقتی در بيمارستان ميالد زير نظر بود ،تمام يارانمان را به
جلو در بيمارستان ميآورديم ،تا در تجمع اعتراضی آنجا شرکت کرده
باشيم .دلمان مثل سير و سرکه ميجوشيد که »قھرمان« را آنجا در
باالترين طبقه ی بيمارستان خواھند کشت و ما دوباره ملتی ميشويم بی
ياور و بی»قھرمان«.
»ما مشروطه خواه بوديم و ميدانستيم که او جمھوريخواه است.
ما جمھوری اسالمی را نميخواستيم و ميدانستيم که او زمانی عمله ی
استبداد رژيم بوده است ،ما واليت فقيه را نميخواستيم و ميدانستيم که او
فقط خامنه ای را نميخواھد ،با اين ھمه دغدغه ی ھمه ی ما بازگشت او
به آغوش مردم و به آغوش مام ميھن بود .نميخواستيم او را بکشند،
نميخواستيم تاريخ آن سالھامان بی»قھرمان« سپری شود .از آزاد شدنش
چه شوری به جانھامان افتاد؛ اما از اينکه ديديم پاسپورتش را دادند ،تا
برای شرکت در کنفرانس و دريافت جايزه از کشور خارج شود ،ماتمان
برد!
»رويدادھای بسياری در اين ميانه رخ داد .بسيارانی در
زندانھای رژيم جان سپردند ،جوانان برومندی که ھرکدام ميتوانستند
قھرمانان واقعی يک ملت باشند .زنان و دختران بسياری مورد بيحرمتی
قرار گرفتند ،اما در تمام اين مدت ھيچگاه گنجی آنگونه که ديگران
برايش نوشتند و گفتند و کردند ،برای ديگران ننوشت و نگفت و دست به
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کار نشد .گنجی از زمانی که از ايران رفت ،ديگربرای ما قھرمان نبود،
حتی رفته رفته داشتيم فراموشش ميکرديم که پس از کودتای انتخاباتی
خرداد  ١٣٨٨و به خاک و خون کشيده شدن قھرمانانی بسيار ،ناگھان
دوباره سر و کله اش پيدا شد و شروع کرد به قلمفرسايی و افشاگری؛ تا
اينکه شنيديم در اعتصاب غذايی که به راه انداخته ،کسانی را که پرچم
ملی ايران را به ھمراه داشتند ،به تجمع راه نداده است! کمی گذشت و او
در نوشته ھايش ،منويات درونی اش را بيشتر آشکار کرد.
»آقای گنجی اينک نوبت ماست ،اينک به ما پاسخ دھيد به ما
که از درون ايران و از قلب خونين حادثه از شما ميپرسيم آيا ھويت
واقعی خود را به ياد ميآوريد؟ نام کشورتان چيست و مرزھايش کجاست؟
مبارزه ی شما برای دست يافتن به چيست؟ برای رسيدن به دموکراسی
که ورد زبان شما شده است ،ھمان دموکراسی ای که ھند و آلمان و
فرانسه ،صاحبان اصلی آن ھستند؟ آيا صاحبان دموکراسيھای بزرگ
جھان نيز ھمچون شما کاری به کار مليت و ھويت ملی خود نداشته و
ندارند؟
»آقای گنجی شما نميتوانيد برای رسيدن به دموکراسی ،از
ھويت ملی خود بگذريد و تاريخ و جغرافيای ملی خود را چوب حراج
بزنيد!؟ ھمه ی جانبازيھا و رشادتھای ايرانيان در ١٠٠سال گذشته برای
اين بوده است که دموکراسی را در ايران نھادينه سازند ،اما ھيچگاه
ھيچکس نخواسته ايران و ھويت ايرانی را فدای دموکراسی کند.
»ايران در آستانه ی يک انقالب بزرگ است و جنبش سبز
بخشی از جنبش آزاديخواھانه ی ملت ماست ،ملتی که مشروطه خواه و
جمھوريخواھش ،دينی و غيردينی اش ،کرد و بلوچش ،زن و مردش،
ھمه و ھمه به سھم خود برای آزادی و زيستن در ايرانی دموکرات بھايی
گزاف پرداخته اند؛ از شما ميخواھيم خود را و جنبش سبز را از بدنه ی
جامعه ی ايران جدا نکنيد؛ چه بخواھيد چه نخواھيد پس از  ٣٠سال
سرکوب و تکصدايی حکومتگران اشغالگر ،ملت ايران ھنوز ھم
مجموعه ای است در بردارنده ی انديشه ھا و گرايشھای گوناگون؛
بپذيريد که شما ھم بخشی از اين گوناگونی ھستيد؛ پس آستانه ی مدارای
خود را باال ببريد .ايران ھمراه با نمادھای ملی ديرينه اش از آن ھمه ی
ماست ٣٤٤«.قشنگ بود ،نه؟!
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جانشين آحوند شاھرودی ،رئيس قبلی قوه ی قضائيه اين مرد
است» :بر طبق اخبار منتشره ،صادق الريجانی ،برادر علی الريجانی
بجای ھاشمی شاھرودی بر مسند قوه ی باصطالح قضائيه ی حکومت
اسالمی تکيه زد .اين شخص در سال  ١٣٣٩در شھر نجف عراق بدنيا
آمده و در سال  ١٣۵۶به ايران آمده است .صادق الريجانی و برادرش
علی الريجانی اکنون دو قوه ی قضائيه و مقننه را در اختيار دارند«...
اين نوشته که با ای ميل ارسال شده بود ،کلی فحش چاشنی
معرفی الريجانيھا داشت که فحشھا را به خاطر دل خودم حذف کردم...
»به گزارش عصر ايران تا قبل از اين Made In China
حتی به تسبيحھا و جانمازھای ايرانيان رسيده بود و حاال كلمه ی »[«
و عبارت مقدس مسلمانان يعنی »بسم [ الرحمن الرحيم« را به قسمت
پشت شلوارھای ايرانيان برده اند و عجب آنكه برخی مدعيان كه پيشتر
در اعتراض به عبارت كوكاكوالی برعكس شده ،كفن پوشان به خيابانھا
ميريختند و در جھت تحريم كوكاكوال و نستله حرکت ميكردند ...در
برابر كشتار مسلمانان چين سكوت كرده اند ،و در برابر اين توھين
آشكار و اين شلوارھای جين زنانه در فروشگاھھای افسريه ،حوالی
خيابانھای اول و دوم که به قيمت  ٢١ھزارتومان در حراجی به فروش
ميرسند« ٣٤٥اصال صداشان در نميآيد!
بيست و ھشتم امرداد  ١٩ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩شصت و ششمين روز[
امروز ھم روز ديگری است ٢٨ .مرداد ھم ھست و باز اين
شيعيان مصدق راه افتاده اند به سينه زنی و قمه زنی؛ حوصله ی آدم را
سر ميبرند ،ولشان کن!
اما سه تا وزير زن معرفی کردن احمدی نژاد خيلی بانمک
است ،مخصوصا با آن قوانين اسالمی ضد زن و برای حتی مستراح
رفتن از آقا اجازه خواستن .جالب اين که اين سه تا »آبجی« ھمه از آن
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فاطمه کوماندوھای تيغ کش ھستند و خودشان ضد زن؛ حاال اين تکه را
که احوال خانوادگی اين ياران آدمکشھا را نشان ميدھد ،بخوانيد:
»اکنون خانم وزير را تصور کنيد که به شوھرش به خاطر
اختيار کردن زن دوم و سوم ،اعتراض کرده و از او خواسته است
ھووھا را ط الق دھد و شوھر ھم بنا به حق و وظيفه ی شرعی اش
»خانم وزير« را تنبيه بدنی کرده است .حاال خانم وزير ميخواھد به
جلسه ی ھيئت دولت برود ،تا در مورد مسائل مھم مملکتی اظھارنظر
کند ،اما شوھرش »اذن« خروج از منزل را به او نميدھد و او را وادار
به »تمکين خاص« ميکند تا ھر جور که بخواھد از او »متمتع« شود! به
ھرحال خانم وزير خودش را با ھزار بدبختی به جلسه ی سخنرانی
ھنگام غروب در فالن سمينار ميرساند ،در حاليکه تمام بدنش کبود
٣٤٦
است«.
ديگر اين که »يک کارشناس و انديشمند معروف مذھب اسالم
به نام طارق رمضان نماينده ی شورای شھر روتردام ھلند و مدرس در
دانشگاه اراسموس به دليل اجرای برنامه در تلويزيون جمھوری اسالمی
ايران )پرس تی وی( از سمتھای خود کنار گذاشته شد .دليل اين تصميم
به گفته ی مقامات ھلند »تائيد جمھوری اسالمی ايران« و »...نقص
حقوق انسانی در آن« با اجرای برنامه در »پرس تی وی« ايران است.
»طارق رمضان در برنامه ای با نام »اسالم و زندگی«
شرکت ميکرده است .طارق رمضان در مصاحبه ای با راديو دولتی ھلند
گفته است که شکايت و پيگيری حقوقی در اين رابطه را ادامه خواھد
داد .گفتنی است که در قانون اداری ھلند ھرگونه ھمکاری با کشورھای
ناقض حقوق بشر از جمله ايران ممنوع است ،زيرا دولت ھلند اين کارھا
را تائيد اينگونه کشورھا ميدانند ٣٤٧«.نوش جان؛ نميشود که ھم از
توبره بخوريد ھم از آخور باباجان!
راستی »فردا ]يعنی امروز[  ٢٨مرداد ،سالروز اعالم حکم
جھاد خمينی بر عليه ملت کرد ،در شرق کردستان است .پس از اعالم
اين حکم ،ملت کرد مورد ھجوم وحشيانه و قتل عام رژيم قرار گرفت و
تا به امروز نيز اين ھجوم با کشتن ،زندانی و شکنجه کردن کردھا ادامه
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دارد .روز  ٢٨مرداد سال » ١٣٥٨سيد روح [ خمينی« رھبر تازه به
قدرت رسيده ی ايران ،پس از اينکه کردھا بر خواست خود تاکيد کردند،
حکم جھاد را بر عليه آنان صادر کرد .حکم جھاد خمينی بر عليه ملت
کرد ،از طريق رسانه ھای عمومی به صورت رسمی اعالم شد و پس از
اين اعالم ،دهھا ھزار نفر برای شرکت در اين جھاد به کردستان ھجوم
٣٤٨
بردند«..
»واشينگتن پست ھم نوشت» :روز دوشنبه روزنامه ی او
]مھدی کروبی[ را بستند و مالھای تندرو به ھمراه سرداران نظامی
خواستار محاکمه ی وی شدند .با اين وجود مھدی کروبی ميگويد که
مخالفان دولت روز به روز افزايش مييابند .اين روحانی عمامه سفيد که
از ابتدای انقالب اسالمی در سال  ١٩٧٩تاکنون سمتھای مھمی را به
عھده داشته است ،در مصاحبه ی روز سه شنبه ی خود گفت که محمود
احمدی نژاد به ھمراه مالھا و نظاميان حامی اش ،در نھايت از جنبش
فزاينده ی مردمی ،آيت [ ھا و قانونگزاران شکست خواھند خورد .به
گفته ی کروبی» :در خيابانھا ،بازار ،عروسيھا و مساجد ،ھمه جا ميتوان
٣٤٩
صدای اعتراض مردم از روند جاری را شنيد«.
» ...ميخواھم بگويم يک ترانه موسوی ،کم يا زياد ،فرقی
نميکند وقتی مھدی کروبی مينويسد که »برخی افراد با دختران بازداشتی
با شدتی تجاوز نموده اند كه منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم
تناسلی آنان گرديده است «.و باز حتی اگر ادعای کروبی سراسر دروغ
باشد ،باز ھم فرقی نميکند وقتی آذر آل کنعان )نينا اقدم( جلو دوربين
مينشيند و روايت تجاوز به خود را در زندان سنندج مستند ميکند ،وقتی
رويا طلوعی از تجاوز بازجو ميگويد ،وقتی منيره ی برادران در کتاب
حقيقت ساده ،از طاھره ،دختری زيبا که بر اثر تجاوز پاسداری ديوانه
شد ،طاھره ای که بيشتر زندانيان زن تھران در دھه  ٦٠خاطره اش را
در ذھن دارند ،مينويسد ،وقتی جنازه ی زھرا کاظمی را سيمان ميگيرند
و شيرين عبادی ،وکيلش در دادگاه ميپرسد که »چرا لباس مقتول از اين
ناحيه ی خاص پاره و خونی شده؟«
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»...و وقتی نظريه ی پزشکی قانونی حکايت از تجاوز به
زھرا بنی يعقوب در بازداشتگاه پايگاه بسيج ھمدان دارد ...تجاوز به
زنان زندانی سياسی در کنار تھديد به تجاوز و آزارھای جنسی ديگر که
ميتواند از سوی دستگير کنندگان ،بازجويان ،زندانبانان و حتی مقامات
قضايی صورت گيرد ،خشن ترين نوع شکنجه ای است که آثار جسمی و
به خصوص روحی آن با انواع ديگر شکنجه ھا قابل مقايسه نيست.
گزارشھايی از اعمال اين نوع شکنجه بر زندانيان سياسی زن پس از
انقالب ،چه به شکل سيستماتيک و چه به صورت اتفاقی منتشر شده
است.
»سيستماتيک ترين نوع تجاوز گزارش شده ،تجاوز به دختران
باکره ای است که به داليل سياسی به اعدام محکوم شده بودند ،در شب
پيش از اعدام! مستند اين گزارشھا ،گفته ھای متواتر خانواده ھای
زندانيان سياسی دختری بوده که فردای اعدام ،ھمراه با تحويل جنازه ی
دخترشان ،پولی به عنوان مھريه ی او تحويل ميگرفته اند .در اين
گزارشھا دختران باکره به عقد موقت مردانی که زندان را در دست
داشتند ،در ميآمدند تا بکارت خود را از دست بدھند .درغير اين صورت
خطر اين وجود داشت که زندانی اعدامی  -چون باکره است  -به بھشت
٣٥٠
برود!«
آخ که چه حکايت تلخی است اين تجاوزھا و چرا من آرام
نميشوم؟
لحظه ای تصور کنيد که پاسداری ترانه يا ترانه ھا را لخت
کرده است .پيش از آن او را به شدت زده اند و بيھوش انداخته اند .بعد
لباسش را از تنش درميآورند و دخترک مقاومت ميکند .بعد باز کتکی و
بعد مردک فالنش را که حتما اندازه ی فالن خر است ،ميچپاند در عقب
و جلو اين دخترک و بعد خودش را تکان تکان ميدھد و کيف ميکند و
بعد آب از چک و چولش راه ميافتد و بعد ،بعد دخول و بعد البد غسل،
اه ،بعد جنازه ی دخترک را که بارھا ھمان لمپنھا به نيش کشيده اند ،در
سيمان دفن ميکنند و لباس دخترک که از ھمانجا ،از ھمانجا خونين و
مالين است؛ وای ...اينھا سی سال است حکومت »فالن ساالری« دارند
و ما اسمشان را گذاشته ايم حکومت اسالمی!
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»روز اول شھريور چھلمين روز درگذشت ترانه موسوی است.
خبر مرگ ترانه موسوی ،بازداشتی تجمع مسجد قبا در ھفتم تير روز
 ٢٤تير به وسيله خانواده اش اعالم شد .به گزارش چريک آنالين ،ترانه
موسوی از زمان دستگيری به مدت  ١٨روز ناپديد شد و پس از اين
مدت خانواده اش با جنازه ی سوخته ی او مواجه شدند .روز  ٢٤تيرماه
خانواده ی او خبر پيدا شدن جنازه ی او را در حوالی قزوين دريافت
کردند ،اما تاريخ دقيق مرگ او مشخص نيست؛ از اين رو زمان مرگ
او از تاريخ  ٢٤تير ماه محاسبه میشود .با اين حساب چھلمين روز
کشته شدن و دريده شدنش روز اول شھريور ماه است ...محل دفن ترانه
را در روستای وازيوار از توابع چمستان در استان مازندران اعالم کرده
اند ٣٥١«.چه بنويسم عزيزم؟
»ايرنا نوشت که نيروی انتظامی جمھوری اسالمی ،روز
چھارشنبه در اطالعيه ای از شھروندان خواست در صورت مشاھده ی
موارد تظاھر به روزه خواری در ماه مبارک رمضان ،پليس را از
طريق تلفن  ١١٠مطلع کنند .ناجا در اطالعيه ای به مناسبت فرارسيدن
ماه مبارک رمضان ،ماه نزول قرآن مجيد و ماه خودسازی ھمچنين از
ھمه ی مردم ،اصناف و اماکن عمومی خواست نسبت به رعايت قوانين
٣٥٢
و مقررات اين ماه اقدام کنند«...
کافی است ،برای خرد شدن اعصابمان از بيحيايی و پررويی
اين جماعت »اسالمی« ھمچين چند سطر بيحيايی کافی است .در رابطه
با وزير شدن فاطمه کماندوھا در دولت تروريست و اتم باز و تجاوزکار
احمدی نژاد/خامنه ای/الريجانی/شاھرودی؛ شمه ای از زندگی اولين زن
وزير ايران را که به دست ھمين جانيان اعدام شد ،اينجا ميآورم:
»فرخ رو پارسا ،متولد  ،١٣٠١در سال  ١٣٢٩با اخذ درجه ی
دکترا از دانشگاه تھران فارغ التحصيل شد .او در سال  ١٩۶٨به عنوان
وزير آموزش و پرورش ايران انتخاب شد .پس از انقالب ١٣۵٧
خورشيدی ،وی با اتھاماتی چون حيف و ميل اموال بيت المال و ايجاد
فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نشو و نمای فحشا در
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آموزش و پرورش و ھمکاری موثر با ساواک و اخراج فرھنگيان
»انقالبی« از وزارت فرھنگ ايران و غيره در دادگاه انقالب اسالمی
شعبه تھران به رياست »شيخ صادق خلخالی« محاکمه شد و به عنوان
»مفسد فی االرض« )عامل فساد بر روی زمين( در تاريخ ١٨
ارديبھشت سال  ١٣۵٩برابر با  ٨مه سال  ١٩٨٠اعدام شد.
»طناب دار را که باال کشيدند ،طناب پاره شد و فرخ رو
پارسای از فاصله ی يک متری به زمين افتاد .حاال ديگر به کلی از حال
رفته و بيھوش شده بود .طناب را از سر و رو و بدن او باز کردند و او
را به داخل حياط بردند و در کنار حوض کثيف و آب خزه گرفته ای
مشتی آب بر سر و روی او زدند و مجددا او را به ھوش آوردند .خانم
پارسای که به ھوش آمد ،نفسی به راحتی کشيد و تصور ميکرد ...با پاره
شدن طناب ،بيگناھی او نيز به اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار
گرفته است .کمی آرام گرفته بود و ديگر گريه و زاری و ناله ھم
نميکرد .پس از گذشت نزديک به يک ربع ساعت مجددا او را به محل
قتلگاه بردند .کارشان به جنگ تن به تن کشيده بود .اين بار سيم قطور و
مقاوم بکسل آوردند و به باالی درخت بستند و سپس سيم دار را بر گردن
فرخ رو پارسای انداختند و چند جعبه ی خالی پپسی را زير پای او
گذاشتند و دقايقی بعد يکی از دژخيمان مرگ ،لگد محکمی به جعبه ھا
زد و جعبه ھا را از زير پای خانم پارسای به گوشه ای پرتاب کرد...
»ساعت يک و نيم صبح روز  ١٨ارديبھشت  ١٣٥٩بود .سه
٣٥٣
تير خالص بر پيکر بيجان وی شليک شد«...
اما حزب [ لبنان و انتخابات و تقلبات و »کودتا« و تجاوز و
لباس شخصيھای حزب [ لبنان و ...اگر انتخابات ايران زودتر از
انتخابات لبنان انجام ميشد و اين حوادث در ايران پيش ميآمد ،حزب [
لبنان  ٣٠در صد رای ھم در انتخابات پارلمانی لبنان نميآورد .البته
ميدانيد که در اين انتخابات ھم خيلی از رای حزب [ لبنان کم شد .اين
افشاگريھائی که درباره ی افراد حزب [ در حوادث بعد از انتخابات
ايران شده ،خيلی به اعتبار حزب [ لبنان در خود اين کشور لطمه زده
است .حاال ،ھم مردم و ھم ارتش لبنان ،حزب [ لبنان را سازمانی که
آماده ی کودتاست ،ميدانند .من ھفته ی پيش از لبنان برگشتم .ھرسال
برای کار ،سفری به لبنان ميکنم .در سفر اخيرم کامال متوجه شدم که
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حزب [ لبنان پر و بالش شکسته است که فکر ميکنم بخاطر حوادث
ايران و خشم و نفرت مردم از آنھا باشد .از ايست و بازرسيھای قديم در
محالت جنوبی لبنان ديگر خبری نبود و خيلی کم در خيابانھا افراد مسلح
حزب [ ديده ميشدند .لبنان را امسال آرامتر و آزادتر ديدم؛ منظورم کم
شدن فشار شيعيان برای مذھبی کردن لبنان است .فکر ميکنم آخرين پيام
سيد حسن نصر[ را شنيده ايد که گفته است امام خامنه ای با قدرت از
بحران اخير عبور کرد .اين گفته زير فشار بدنه ی حزب [ لبنان است
که اطمينان خود را نسبت به آينده ی جمھوری اسالمی و حمايت از
حزب [ لبنان از دست داده است .نصر[ با اين پيام ميخواست افرادش
٣٥٤
را آرام کند و بگويد که بحران ايران تمام شده ،نگران نباشيد!«
بيست و نھم امرداد ماه  ٢٠ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شصت و ھفتم[
در رابطه با اعدام خانم دکتر فرخ رو پارسای ،مطلبی پيدا
کردم و آن را برای محسن کردی فرستادم؛ ھمان را که در
روزنگاريھای  ١٩اوت گذاشته ام .محسن آن را در وبالگش ٣٥٥گذاشت
و خب ،خيلی جوش آورد .برايش نوشتم که من يک زنم که جوش
ميآورم ،شما که اين ھمه معتدل ھستيد ،چرا جوش آورده ايد؟ پاسخی
نوشت که آن را اينجا ميآورم؛ جالب است» :در مورد وزرای زن در
کابينه ی احمدی نژاد ھم البته بايد ھمچنان از در مخالفت برخورد کرد،
اما در مجموع مثبت است و نشانه ی عقب نشينی آنھا .اينھا از اين پس
تالش ميکنند که ھی امتياز بدھند و البته امتيازاتشان مفت ھم نميارزد،
اما قبال که روحيه ی قوی ای داشتند ،ھمين را ھم نميکردند .لذا گذشته
از اينکه يک وزير زن در کابينه ی احمدی نژاد که به برابری حقوق
انسانھا باور ندارد ،مفت نميارزد؛ اما نشانه ی آن است که آسانگيريھای
بيشتری در راه است که معنايی بجز عقب نشينيھای آينده ندارد .اينکه
گشتھای روسری و حجاب را جمع کنند و مردم آزادتر باشند ،امکان
مبارزه را بيشتر ميکند؛ چرا که شايد از نظر سياسی اين عمل مفت ھم
نيارزد ،اما از نظر روحيه ای که به جوانان ميدھد ،برای مبارزه شان
http://www.peiknet.com/1388/08mor/28/PAGE/35HEZBOLAH.htm - 354
http://mohsenkordi.blogspot.com/2009/08/blog-post_753.html - 355

٢٨٦

بسيار مفيد است .اينکه پس از يک جنگ سی ساله برای باال/پايين بردن
روسری ،باالخره رژيم را شکسته اند ،تاثير نمادين زيادی بر روحيه ی
مبارزان دارد .از ھمين روست که بدون آنکه به اين »امتيازات« دل
ببنديم ،بايد در نظر داشته باشيم که اينھا ھمه ترکھايی است که حاکميت
دارد برميدارد .اينکه جوش آوردم ھم فکر ميکنم بھترين زمان برای زدن
شالق وجدان ،ھمين حاالست .ھمين حاالست که ميتوان »حقوق بشر
خودی و غيرخودی« حضرات را به رخشان کشيد و اتفاقا فرخ رو
پارسای که قبال ھم در موردش نوشته بودم ،يکی از بھترين نمونه
ھاست .مطلب به لحاظ روانی تاثير زيادی بر خواننده ميگذارد .اينکه آن
زن در آن سن و سال کارش به »جنگ تن به تن« رسيده باشد ،بدجوری
وجدان »مردان جنگجو و باغيرت« ]البته سابق[ را قلقلک ميدھد که چرا
از تماشای اين صحنه ھا لذت برده اند! اين نوشته يک سيلی بر صورت
مردم ايران ھم ھست که تقريبا ھمه ی مردم حتی ککشان ھم نگزيد که
اين زن را صادق خلخالی اعدام کرد .من فکر ميکنم که فرخ رو پارسای
»ندای« زمان خودش بود .خيلی مظلوم و مثل بسياری ديگر از
ھمکارانش بخاطر خدمت به اين آب و خاک اعدام شد.
»آھان يادم آمد ،يک مطلب ديگری که در مورد فرخ رو
پارسای نوشته بودم  -فکر ميکنم آن را ھم شما برايم فرستاديد  -که يکی
از ھمين »کک نگزيده ھا« از طلبکاران سابق که در سخنرانی اش گفته
بود فرخ رو پارسای جلو در مدرسه ميايستاد و آرايش دختران را پاک
ميکرد .اين حرامزاده نرفت به خلخالی اين حرف را بزند ،بلکه او را
خر کند؛ اما امروز پس از سی سال برای چس کردن خودش  -به
ناشايستگی  -از آن زن بزرگ ياد ميکند .خيلی بی تعھدی ميخواھد که
آدم جوش نياورد«...
ای ميلی داشتم که ناشناسی طنزی نوشته بود زير عنوان
»انشای دانش آموز دوم دبستان« که به دليل ظرافت طبع نويسنده و
نمايش زيربنای جنون خشونت در ميان ايرانيان ،عالی است:
»ما حيوانات را خيلی دوست داريم ،بابايمان ھم ھمينطور .ما
ھر روز در مورد حيوانات حرف میزنيم  ،بابايمان ھم ھمينطور.
بابايمان ھميشه وقتی با ما حرف ميزند ،از حيوانات ھم ياد میکند ،مثال
امروز بابايمان دوبار به ما گفت؛ توله سگ مگه تو مشق نداری که
نشستی پای تلويزيون؟ و ھر وقت ما پول ميخواھيم ميگويد؛ کره خر
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مگه من نشستم سر گنج؟ چند روز پيشا وقتی ما با مامانمان و بابايمان
ميرفتيم خونه ی عمه زھرا اينا؛ يک تاکسی داشت ميزد به پيکان
بابايمان .بابايمان ھم که آن روی سگش آمده بود باال به آقاھه گفت؛ مگه
کوری گوساله؟ آقاھه ھم گفت؛ کور باباته يابو ،پياده ميشم ھمچين
ميزنمت که به خر بگی زن دايی ،بابايمان ھم گفت :برو بينيم بابا جوجه
و عين قرقی پريد پايين ،ولی آقاھه از بابايمان خيلی گنده تر بود و
بابايمان را مثل سگ کتک زد .بعدش مامانمان به بابايمان گفت؛ مگه
کرم داری آخه؟ خرس گنده مجبوری عين خروس جنگی بپری به مردم؟
»ما تلويزيون را ھم که خيلی حيوان نشان ميدھد دوست
ميداريم ،البته علی آقا شوھر خاله مان ميگويد که تلويزيون فقط شده راز
بقا ،قديما که ھمش گربه و کوسه نشون ميداد ،حاال ھم که يا اون
مارمولکھا رو نشون ميده ،يا اين بوزينه رو که عين اسب واسه ملت
خالی میبنده .ما فکر میکنيم که منظور علی آقا کارتون پينوکيو باشه؛
چون ھم توش گربه نره داشت ھم کوسه ھم پينوکيو که دروغ ميگفت.
»فاميلھای ما ھم خيلی حيوانات را دوست دارند .پارسال در
عروسی منوچھر پسر خاله مان که رفت قاطی مرغھا ،شوھر خاله مان
دو تا گوسفند آورد که ما با آنھا خيلی بازی کرديم ،ولی بعدش شوھر
خاله مان ھمان وسط سرشان را بريد! ما اولش خيلی ترسيديم ،ولی
بابايمان گفت چند تا عروسی برويم عادت میکنيم ،البته گوسفندھا ھم
چيزی نگفتند و گذاشتند شوھر خاله مان سرشان را ببرد ،حتما دردشان
نيامد .ما نفھميديم چطور دردشان نيامده ،چون يکبار در کامپيوتر
داداشمان يک فيلم ديديم که دوتا آقا که ھی ميگفتند [ اکبر ،سر يک آقا
رو که نميگفت [ اکبر بريدند و اون آقاھه خيلی دردش اومد .و ما
تصميم گرفتيم که ھميشه بگيم [ اکبر که يک وقت کسی سر ما را نبرد.
»ما نتيجه ميگيريم که خيلی خوب شد که ما در ايران به دنيا
آمديم تا بتونيم ھر روز از اسم حيوانات که نعمت خداوند ھستند ،استفاده
کنيم و آنھا را در تلويزيون ببينيم و در موردشان حرف بزنيم و
عکسھای آنھا را به ديوار بچسبانيم و به آن ھا مھرورزی کنيم و
نميدانيم اگر در ايران به دنيا نيامده بوديم ،چه غلطی بايد ميکرديم؟!«
زياد دستکاری اش نکردم که »اوريژنال« بماند! اين مطلب ھم
که رفرانسی است به دادگاھھای استالين و مقايسه ای است با دادگاھھای
امروز »خوديھا« در حکومت اسالمی ،در وبسايت »بی .بی .سی«.

٢٨٨

چاپ شده است .بخشی از آن را اينجا ميآورم که گفته اند آنانی که تاريخ
را فراموش ميکنند ،مجبورند تکرارش کنند:
»والديمير ايليچ لنين ) (١٩٢۴-١٨٧٠رھبر انقالب اکتبر از
اواخر سال ١٩٢٢به خاطر بيماری از زندگی سياسی کناره گرفت و در
کميته ی مرکزی حزب کمونيست نزاع بر سر رھبری شروع شد .از
ھمکاران نزديک لنين بانفوذترين شخصيت لئو تروتسکی بود که ھمه او
را جانشين قطعی لنين میدانستند .تروتسکی در بنيادگزاری کشور
شوراھا پا به پای لنين پيکار کرده بود .او صدر کميته ی نظامی انقالبی
شورای پتروگراد بود که انقالب بلشويکی را )در ھفتم نوامبر سال
 (١٩١٧به پيروزی رساند .پايه گزار ارتش سرخ بود و پيروزی نظام
انقالبی بر »روسھای سفيد« مديون تالش و نبوغ نظامی او بود .اما
گفته اند که تروتسکی سخت متکبر و تکرو بود و به ترتيبات و روابط
درون حزب توجه زيادی نداشت .در برابر ،استالين يکسره به حزب
توجه داشت و آن را اھرم اصلی در رھبری دولت و اداره ی کشور
میدانست .استالين با استفاده از ضعفھا و غيبتھای تروتسکی،
موقعيت محکمی در حزب به دست آورد و دبيرکل حزب شد .لنين در دو
نامه ،نگرانی خود را از قرار گرفتن مسئوليت مھم رھبری حزب در
دست »مردی تندخو و نامدارا« ]استالين[ ابراز کرد ،اما استالين موفق
شد از نشر اين دو نامه جلوگيری کند .او با دسيسه و زد و بند ،و با
تفرقه افکنی ميان مخالفان خود ،توانست تمام اھرمھای حزبی را به
نزديکان خود بسپارد و تروتسکی را به انزوا بکشاند .تروتسکی در سال
 ١٩٢٧از حزب اخراج شد ،و در سال  ١٩٢٩شوروی را ترک کرد .او
به دستور استالين به طور غيابی به اعدام محکوم شد و حکم در سال
 ١٩۴٠در تبعيدگاھش در مکزيک در مورد او اجرا شد.
»استالين از سال  ١٩٢٩رھبر مطلق کشور شد و تمام امور را
به دست گرفت .از روی نادانی ،به اجرای فوری و اجباری برنامه ی
اشتراکی سازی سراسری بنگاهھای کشاورزی فرمان داد .اين برنامه با
شکستی فاجعه بار روبرو شد .قحطی و گرسنگی کشور را فرا گرفت و
به مرگ نزديک ده ميليون روستايی انجاميد .در برخی مجامع علمی و
محافل سياسی ،زبان به انتقاد از استالين باز شد .در کنگره ی حزب که
در سال  ١٩٣۴برگزار شد ،استالين تنھا با تقلب و نيرنگ توانست بار
ديگر به رھبری برسد .او تصميم گرفت با رقبا و مخالفان خود تصفيه
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حساب کند .اندکی پس از کنگره ،سرگئی کيروف ]چه اسمی؟![ دبير
حزب کمونيست در لنينگراد ترور شد .ھمه ی شواھد نشان میدھد که
اين ترور را پليس مخفی به دستور استالين انجام داد .استالين به نيرنگی
ماھرانه دست زد؛ از سويی رقيب را از ميدان حذف ميکرد و از سوی
ديگر برای »مجازات قاتالن« شمشير تيز میکرد .عوامل استالين شايع
کردند که ياران تروتسکی در ھيئت سياسی کميته مرکزی حزب ،ترور
کيروف را طراحی کرده اند.
»بالفاصله پس از قتل کيروف ،بيش از صد نفر از مقامات
حزبی و دولتی تيرباران شدند .در ھفته ھا و ماه ھای بعد ھزاران نفر
دستگير و به دست جالدان سپرده شدند .حکم آنھا فوری صادر میشد،
که معموال اعدام بود ،يا با ارفاق ،تبعيد ابدی به سيبری .اما استالين نه
تنھا پيشوای »نخستين کشور کارگران و دھقانان« بود ،بلکه خود را
رھبر جنبش کمونيستی در سراسر جھان میدانست .او ناگزير بود
سرکوب وحشيانه ی مخالفان سياسی را از نظر ايدئولوژيک توجيه کند و
به ديکتاتوری خود »مشروعيت« دھد .با اين مالحظات بود که او چند
محاکمه ی علنی سازمان داد که صرفا جنبه ی تبليغاتی داشت .به دستور
استالين  ۶۶نفر از چھره ھای برجسته ی حزب و فعاالن »صدر
انقالب« که برخی از آنھا حتی معروفيت جھانی داشتند ،در سه دادگاه
»علنی« محاکمه شدند.
دادگاه اول :از  ١٩تا  ٢۴اوت  ١٩٣۶شانزده نفر از اعضای برجسته ی
رھبری حزب کمونيست از جمله زينوويف و کامنف ياران نزديک لنين
محاکمه شدند .ھمه ی متھمان اعدام شدند.
دادگاه دوم :از  ٢٣تا  ٣٠ژانويه  ١٩٣٧ھفده نفر از مقامات حزبی
محاکمه شدند ١٣ .نفر تيرباران و  ۴نفر به اردوگاه کار اجباری فرستاده
شدند.
دادگاه سوم :از دوم تا  ١٣مارس  ١٩٣٨گروھی  ٢١نفره از سران
بلشويک محاکمه شدند .بيشتر آنھا از وزيران سابق دولت بودند .در ميان
آنھا کمونيستھايی نامدار مانند بوخارين )رئيس سابق کمينترن( و
ريکوف )نخست وزير قبلی( قرار داشتند .ھمه ی متھمان اعدام شدند.
»به موازات اين سه دادگاه ،يک دادگاه نظامی در ژوئن ١٩٣٧
ژنرال ميخائيل توخاچفسکی و يازده نفر از فرماندھان ارتش سرخ را به
محاکمه کشيد ،که خبر آن در رسانه ھا انتشار يافت .به دنبال آن
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سه/چھارم فرماندھی ارتش سرخ »تصفيه« شد .اتھام اصلی متھمان
عبارت بود از ھمکاری با تروتسکی و عناصر دست راستی که گفته
میشد تالش میکنند با حمايت کشورھای سرمايه داری ]آلمان يا
انگلستان يا ژاپن[ نظام سوسياليستی را در شوروی سرنگون کنند .مبنای
دادرسی اصل  ۵٨قانون کيفری شوروی بود که برای توطئه عليه نظام
سوسياليستی و تالش برای برگرداندن نظام سرمايه داری ،مجازات اعدام
درنظر گرفته بود.
»ھدف استالين تنھا حذف يا نابود کردن مخالفان خود نبود ،او
فراتر از اين ،خواھان درھم شکستن ايدئولوژيک آنھا و مشروعيت دادن
به سيادت خود بود؛ ھدف نه تنھا محکوم کردن ،بلکه به تسليم کشاندن
مخالفان بود .دادگاه ھا پشت درھای بسته و بسيار سريع انجام میشدند.
زندانيان از حق داشتن وکيل مدافع و فرجام خواھی محروم بودند.
کيفرخواست حاوی ی ھيچ سندی نبود و تنھا بر پايه ی اقاريری تنظيم
شده بود که خود متھمان در بازجويیھا ]و حتما زير شکنجه[ ارائه کرده
بودند .اين اقارير پر از اظھارات ضد و نقيض بود و روشن بود که
متھمان دروغ گفته اند .برای نمونه برخی متھمان »اعتراف« کردند که
در کشورھای خارجی مانند فنالند و دانمارک و نروژ با تروتسکی يا
فرستادگان او ديدار کرده اند ،در حاليکه اطرافيان آنھا میدانستند که آنھا
ھرگز خاک شوروی را ترک نکرده اند .در مواردی دروغ کامال آشکار
بود ،مثال ايوان سميرنوف اعتراف کرده بود که در سوء قصد به جان
کيروف در دسامبر  ١٩٣۴شرکت داشته ،در حاليکه او از يک سال قبل
از آن دستگير شده و در زندان بود .اما »حقيقت« چيزی بود که برای
اين دادگاه ھا کمترين اھميتی نداشت .طرفداران استالين بايد احساس
حقانيت میکردند و دشمنانشان بايد مرعوب میشدند.
]تشابه ھا را با اين روزھا ميبينيد؟ جالب اين که ھمراھان اين
آخوندھای حکومتی ھمان توده ايھای »کا.گ.ب«.ای ھستند .کمدی
نيست؟ انگار اينھا به برگزار کردن اين جور دادگاه معتادند!![
»تمام کسانی که در برابر دادگاه قرار گرفتند ،از کمونيستھای
انقالبی و مبارزان باسابقه بودند ]يعنی استالينھای کوچک و بزرگ
ديگری بودند ،منتھا استالين نميتوانست تحملشان کند[ برخی زندانھای
مخوف تزار را از سر گذرانده بودند ]ھاھاھا ...مثل اين باباھا که ھمگی
زندانھای مخوف ]![ دوران شاه را گذرانده اند[ .شگفت آنکه ھمين افراد
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در دادگاه اعتراف کردند عليه نظامی که خود با فداکاری در بنای آن
شرکت داشتند ،انواع و اقسام جنايات را مرتکب شده اند ]باز ھم درست
مثل اين ابطحی و حجاريان و بقيه ی ھمينھا![ ھنوز چند و چون
شکنجهھايی که برای گرفتن اعتراف به کار رفته بود ،کامال روشن
نيست ]برای ما کامال روشن است .يک قلم کھريزک و شيشه ی نوشابه
ی در دار و فالن بازجوھا و از ھمين سنخ اسباب شکنجه .او.کی.؟[!
»مسلما فشارھای زيادی در کار بوده؛ از بیخوابیھای چند
روزه ،شکنجه ھای جسمی مداوم و طاقت شکن ،به گونه ای که زندانی
نميرد ،اما روزی ھزار بار مرگ خود را آرزو کند؛ تا شکنجه ھای
روانی ،انزوای مطلق ،بازجويیھای ناگھانی و طوالنی ...با فشارھا و
تحقيرھای دايمی ،شخصيت زندانی در ھم میشکند و ھويت ھنجاری و
اخالقی او درھم میريزد].راستی چقدر اين شيوه ھا با شيوه ھای شکنجه
و اعترافگيری در زندانھای اسالمی شباھت دارد![ رفته رفته ]زندانی[
حساسيت و ھشياری ذھنی خود را از دست میدھد و حافظه اش فلج
میشود] .زندانی[ زير دست مأموران چنان احساس ضعف و حقارت
میکند ،که ھمه چيز ،از جمله مقاومت برايش بی معنا میشود.
»جلسات دادگاه آنقدر تکرار میشد تا به نتيجه ی دلخواه برسد.
اعترافات بوخارين را شخص استالين تدوين کرده بود .وقتی او در دادگاه
از خواندن بخشی از متن سرباز زد ،روند بازرسی متوقف شد و
بوخارين به سلول برگشت .در دادگاه بعدی بوخارين سر به راه شده بود.
يکی از شگردھای رايج ،پراکندن تخم بدبينی ميان زندانيان بود .زندانی
حس میکرد که ھمه عليه او دست به دست ھم داده اند .رادک و
بوخارين دو دوست و ھمرزم قديمی بودند ،اما بازجويان توانستند آنھا را
عليه يکديگر تحريک کنند .يکی از شيوه ھای ديگر فشار بر متھمان با
استفاده از روابط خانوادگی و عاطفی بود .زينوويف و کامنف به برخی
خطاھای سياسی »اعتراف« کردند ،اما زير بار اتھام »خيانت«
نمیرفتند .استالين از طرف ھيئت سياسی حزب به آنھا قول داد که اگر
اعتراف کنند ،آزاد میشوند و بستگان آنھا نيز در امان خواھند ماند .پس
از صدور رأی دادگاه نه تنھا ھر دوی آنھا به قتل رسيدند ،بلکه بيشتر
خويشاوندانشان نيز دستگير و اعدام شدند.
»به نظر مؤرخان يک عامل ايدئولوژيک نيز در اعتراف
گيری از متھمان مؤثر بود .به زندانی تلقين میشد که او قربانی سادگی
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و نيکدلی خود شده و ناخواسته به »آرمان کمونيسم« خيانت کرده است و
اکنون تنھا با اعتراف داوطلبانه است که میتواند اين خطا را جبران کند.
»با تصفيه ھای بيرحمانه و خونين که حدود يک و نيم ميليون
نفر قربانی گرفت ،يکی از مخوفترين نظامھای تاريخ بشر در اتحاد
شوروی برقرار شد .در جھنمی که استالين بر پا کرده بود ،ھر کسی
ناچار بود وفاداری خود را به رژيم ثابت کند ،و راه آن ،لو دادن عده ای
از »دشمنان خلق« بود .اگر کسی دستگير میشد ،خويشان و دوستانش
بايد از او بيزاری نشان میدادند ،و گرنه خود به خطر دستگيری
میافتادند .استالين که از نوعی جنون بدگمانی رنج میبرد ،مدام در حال
کشف توطئه ھای عجيب و خنثی کردن آنھا به شيوه ی خود بود.
»تمام اعضای ھيئت سياسی حزب کمونيست محاکمه شدند،
غير از دو نفر ،تروتسکی و استالين .تروتسکی از شوروی فرار کرد و
استالين خود مشغول محاکم ه ی ديگران بود .از  ١٣٩عضو کميته ی
مرکزی حزب کمونيست در سال  ١٩٣۴ميالدی ٩٨ ،نفر دستگير و
بيشترشان تيرباران شدند .عمق فاجعه ی تصفيه ی ارتش از افسران
کاردان ،در زمان حمله ی ارتش نازی به شوروی و عقب نشينیھای
پياپی ارتش سرخ آشکار شد .يک آمار تاريخی میگويد که تعداد افسرانی
که به دست استالين کشته شدند ،بيش از افسرانی است که در جنگ
جھانی دوم در جبھه ھای »جنگ بزرگ ميھنی« جان داده اند .طبق آمار
رسمی که در زمان گورباچف منتشر شد ،در  ١٩٣٧و  ١٩٣٨بين  ۴و
نيم تا  ۵و نيم ميليون نفر دستگير شدند ،بين  ٨٠٠تا  ٩٠٠ھزار نفر به
اعدام محکوم شدند .در اواخر دھه  ١٩۴٠ميان  ۵و نيم تا  ۶و نيم
ميليون نفر در مجمع الجزاير گوالگ زندانی بودند .تنھا يک دھم افرادی
که به اردوگاھھا فرستاده شدند ،از سرما و گرسنگی جان سالم به در
بردند .در دوران جنگ سرد ]به ويژه دھه ی پنجاه ميالدی[ برخی از
کشورھای اروپای شرقی؛ مجارستان و چکسلواکی و بلغارستان ،الگوی
دادگاھھای نمايشی استالين را تکرار کردند.
»نيکالی خروشچف که پس از مرگ استالين ] [١٩۵٣زمام
امور را در شوروی به دست گرفت ،در کنگره ی بيستم حزب کمونيست
] [١٩٥٦فاش کرد که »کميسيون ويژه ای با مراجعه به اسناد فراوان
آرشيوھای سری به اين نتيجه رسيده است که افراد بيگناه بيشماری در
کشور ما به قتل رسيده اند .روشن شده که بسياری از اعضای حزب و
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دولت که در سالھای  ١٩٣٧و  ١٩٣٨دشمن خوانده شدند ،ھرگز دشمن و
خائن و جاسوس نبوده اند ،بلکه کمونيستھای شريف و صادقی بوده اند.
آنھا زير شکنجه ھای وحشيانه ،گناھان سنگينی را به گردن گرفته اند«.
»اين متن به طور کامل منتشر نشد .در ژانويه ی ١٩٨٩
روزنامه ی رسمی پراودا اطالع داد که ھمراه با تحوالت شوروی از
بيش از  ٢۵ھزار نفر که در دوران استالين تيرباران شده اند ،اعاده
حيثيت شده است ]چه دير[ تنھا در ھمين سال بود که متن سخنرانی
خروشچف به طور کامل چاپ شد ٣٥٦«.طوالنی بود ،ميدانم ،ولی
احساس ميکنم در اين روزھا الزم است!
کسی از مھدی کروبی شکايت کرده که اطالعاتی را که به او
داده بود ،خودسرانه منتشر کرده است .کروبی در پاسخ اين فرد ،ضمن
دادن کلی اطالعات شجره نامه ای که دست آخر به ھمان طرفيھا ميرسد،
موارد ديگری از شکنجه ھای حکومتيان را فاش کرده است.
»به ديدار 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 اين زن نمايان بود .دست
اين زن نيز از چند جا شکسته و ھنوز به گردنش آويزان است...
»کروبی ھمچنين از جوانی نوشت که ھم اکنون در بيمارستان
بستری است و او را با وصل لوله ای به شکم تغذيه ی مصنوعی
میکنند....يک چشم اين جوان را تخليه کرده اند و چشم ديگرش نيز در
معرض نابينائی قرار دارد .سر اين جوان پر از ساچمه است .او چندين
٣٥٧
بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و ھنوز ھم بايد عمل شود«...
»ميدان زنان« ھم از قول گاردين نوشته است که »ايده«ی
معرفی زنان وزير را احمدی نژاد از کروبی و محسن رضايی »کپی
358
برداری« کرده است؛ پای خودشان!
من از اين مرتضی مطھری درست مثل علی شريعتی و جالل
آل احمد خوشم نميايد .آدمھای دگمی بودند که برای سر کار آوردن
http://www.news.niksalehi.com/view/010549.php - 356
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4586841,00.html - 357
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حکومت اسالمی ھر ناشايستی را انجام دادند .دو تاشان خير حکومت
اسالمی را نديدند و سوميشان که ھمين مطھری باشد ،به تير غيب
فرقانيھا ھمان روزھای اول به حکومت رسيدن خمينی کشته شد .اين
نوشته را به او نسبت داده اند .بدنيست.
»مطھری در داستان راستان آورده است که گويا در زمان
معتصم عباسی ،ترکان عھده دار بسياری از کارھای حکومتی بودند.
البته ترکان ماوراءالنھر ...سرداران ترک در بغداد ميگشتند و ھر کاری
ميخواستند ،ميکردند و حکومت عباسی ھم کاری به کارشان نداشت .تا
جايی که کم کم دست به عرض و ناموس مردم دراز کردند...نيمه شبی
مسلمانی ميبيند که يکی از اين سرداران ترک دست زنی را گرفته و به
زور با خودش ميبرد .مرد جلو ميرود ،فايده نميکند؛ زن التماس ميکند،
افاقه نميکند .و آن سردار ترک زن را به خانه ای ميکشاند .مسلمان که
ميبيند کاری از دستش برنميآيد ،بر بام خانه ای ميرود و با صدای بلند
اذان ميگويد .با صدای [ اکبر او در نيمه شب مردم به کوچه و خيابان
ميريزند که چه شده است و او با فرياد ماوقع را ميگويد و آنھا نيز يورش
ميبرند و زن بيچاره را از دست آن سردار ترک خارج ميکنند .اين
ماجرا باعث ميشود که حکومت عباسی فکری برای دست درازيھای
نظاميان ترک بکند...چقدر اين مسلمان شبيه شيخ مھدی کروبی خودمان
است که اذان نيمه شبش ،خوابھا را آشفته کرده است .دينفروشان او را به
ناسزا گرفته اند که چرا خواب خوشمان را برآشفتی و مردمان ،اين بار
بيدارند ،چون اين جا بغداد نيست و تھران است و تمام ايران است.
»عده ای ديگر نيز از خواب برخاسته اند .اين بار شايد بشود
٣٥٩
برای اين تعديھا کاری کرد«.
من اتفاقا برای اين موضوع داغی که مھدی کروبی طرح
ميکند ،نگرانم .نگران از اين که آخوندی پيدا شده است که ميخواھد
بگويد اسالم حکومتی اين نيست که خامنه ای و احمدی نژاد و اعوان و
انصارشان ميگويند .برعکس من معتقدم که اسالم حکومتی ھمين است
که اينھا دارند و  ١٤٠٠سال تاريخ اسالم ثابت کرده است که اسالم دقيقا
ھمين است که خمينی و خامنه ای ميگويند و نشان ميدھند و يا مثال
سعوديھا در عربستان با گردن زدنھاشان .آنچه کروبی انجام ميدھد ،نه
وجه اسالمی شخصيت او که تنھا وجه انسانی شخصيت اوست؛ با اين
http://hadibayat.blogfa.com/post-228.aspx - 359
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پرانتز که طفلک دلش بر »مظلوميت« اسالمش سوخته است و ميخواھد
اسالمش را طور ديگری نمايش بدھد؛ البته من اميدوارم که افشاگريھای
کروبی در رابطه با تجاوزھا و شکنجه ھای اسالمی به جايی برسد ،ولی
آرزو دارم خودش نتواند برای نمايش اسالم حکومتی ديگری به موفقيتی
دست يابد .کروبی اگر ميخواھد انسان مدرنی باشد ،بايد کنار بکشد و دين
را از حکومت جدا بخواھد ،نه اين که ايران را به تجربه ی اسالم
حکومتی يا حکومت اسالمی ديگری مجبور سازد!!
سی ام امرداد ماه  ٢١ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شصت و ھشتم[
طنزگونه ای نوشته ام به نام »نامه ی مادر اکبر گنجی به
اصغر گنجی؟!« که اين ھفته در وبسايتم ھست .خواسته ام دوگانگيھای
رفتاری امثال گنجيھا را نشان دھم .بخوانيدش! بدنيست .در ضمن دو
داستان کوتاه »علويه خانم« و »طلب آمرزش« صادق ھدايت را نيز به
عنوان پانويس زير اين طنز گذاشته ام ،تا ھمان دوگانگيھا و فرصت
طلبيھای مذھبيون را با زبان اين داستان نويس محبوبم ھم يادآوری کرده
باشم .قرار است اين کار به صورت صدا ھم تنظيم شود...
»اصغری عزيزم ،الھی قربون قد و باالت بشم ،ننه ...ننه جون
من دارم ميرم مکه...ھر چی ھم ميگردم اين اکبری رو پيداش نميکنم...
پسر گلم تو رو خدا ،تو رو به خاک آقاجونت ،اين چند تا کلمه رو واسه
آقا داداشت ھر جور ميتونی »برفست«...
»پسرم ،قربون قد و باالت بشم ،واسه آقادادشت بنويس که ننه
به قربونت بره که رفتی ينگه ی دنيا و ديگه حالی ھم از ننه ی پيرت
نميپرسی ...آخه پسر گلم ...اين کارھا چيه ميکنی؟ مگه خودت ،با ھمون
دھن مثل گلت چند دفعه ،بگيريم صد دفعه نگفتی که »ھدف وسيله را...
يا وسيله « ...چه ميدونم ننه جون ...من که »سوات« ندارم ...ميخوام
بگم ...آخه ننه به قربونت بشه ،ننه جون ،برای حفظ اسالم عزيز که آدم
عاقل دست به دامن کفار نميشه ...که ...فدات بشم گل پسرم ...ننه جون،
تو رو خدا نيگا کن ،رفتی اونجا تو مملکت غربت و دور و برت پر شده
از اين زنھای بيحيای غربی لخت و پتی ...آخه مادرجون آدمو تو يه
وجب قبر ميخوابونن ...آخه واقعا صرف ميکنه که تو واسه رسيدن به
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قدرت ،واسه شاه و وزير شدن اين ھمه فالن ختنه نشده ی اين کفار رو
دستمالی کنی و براشون نومه بنويسی و ازشون بخوای بيان زير علمت
سينه بزنن؟! آخه اين چه کاريه ننه جون ...آخه من جواب خدا را چی
بدم ...پسر گلم؟
»داشت يادم ميرفت ھا ،ننه جون ،جونم برات بگه ...از ھمون
پولھا که برام فرستادی ...دسته دسته ...که ننه مجبور شد بره خوردشون
کنه و تازه تومنی دوزار بده به اين مجتھد مسجد شاه سابق که براش
حاللشون کنه ...و[ تنم داره مثل بيد ميلرزه ...و[ پسر جون خوبيت
نداره ...آدمو تو يه وجب جا ميخوابونن ...حاال ننه ات بايد عينھو
گلين ٣٦٠خانوم ،ھمسايه ی بابا بزرگت ...تا به جده نزديک ميشه ،ھی
بزنه تو سرش و خدابيامرزی واسه تو و بابات از خدا بخواد ...باھاس
مثل ابر بھار اشک بريزه که خدايا ،خداوندا ،اونو ببخش ،اين اکبری رو
ببخش ...بچه ام ،بچه اس ...خره ...نميفھمه که پول کفار برکت نداره...
اين مرتيکه کيه ليدين ]مايکل لدين[ و چی ميدونم چاموسچی ]نوآم
چامسکی[ ...و[ پول اينا برکت نداره ننه ھا ...از ننه گفتن...
»ببين پسرجون ...اگه اين کفار کمکت کنن و بيارنت سر ِ کار،
چند روز بيشتر طول نميکشه که مرده باد/زنده بادھا شروع ميشه ھا! ننه
جون ...من خوبيتو ميخوام پسرجون ...ننه ،به خداوندی خدا ننه ات اين
گيساشو تو آسياب سفيد نکرده ھا ...الھی ننه فدات شه پسرم ...و[ من
از نکير و منکر و شب اول قبر و سوال و جواب اونجا خيلی ميترسم ننه
جون ...،راستی ننه جون »سی .دی «.شب اول قبرو که واسم فرستادی،
گوش کردم؛ مرسی ننه جون ،دستت درد نکنه ،کلی صفا کردم ،ولی ننه
جون ،کلی ھم ترسيدم؛ به خداوندی خدا خيلی از آخر و عاقبتت ميترسم
ننه جون...
»حاالم که دارم ميرم زيارت ...داره تمام تنم عينھو بيد مجنون
ميلرزه ...راستی ننه جون ...اين راسته که ميگن تو مملکت غربت تو
شاه پسر ننه »يکاره« قمارباز شدی؟ راسته که ميگن ھی به مردم سور
ميزنی و سرشونو کاله ميذاری ننه؟ آخه مگه يادت رفته پسر گلم اونوقتا
رو که ھمچين زدی تو گوش ھمين اصغری که بچم تا چند وقت گوشش
درست نميشنيد؛ فقط واسه اين که بچم يه دفه با اين کارتای لعنتی
استخاره کرده بود ننه؟
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»ننه جون ...حاال چی شده که اونجا قبح و قباحت ھمه چی
واست ريخته ننه؟ فکر اين که پسر نجيب و باحيای من که نميذاشت
چشاش تو چش زنا بيافته ،حاال زنھای لخت و پتی رقاص/مطربو
دعوت ميکنه ،مياره تشون تو خيابونای ينگه ی دنيا ،گشنگيشون ميده که
بعد بره باھاشون پز بده ...آخه شاه پسر ننه ...مگر اسالم و ديانت ،با
پول کفار آبياری ميشه ،مگه اسالم و انقالب با قر کمر اين زنھای بی
حجاب از خدا بيخبر به جايی ميرسه؟ آخه ننه جون اين چه کاريه که
ميکنی ننه؟
»ننه جون ،مگه نميشه آدم ھمينجوری شاه و وزير بشه و نره
زير بال و پر ھمونا که ميگفتی شيطونو درس ميدن و شيطون بزرگ و
کوچيکن؛ و[ ننه جون اينا از تو بجز کھنه ی ...چی بگم ننه ...نذار
دھنم واز بشه ...ننه ،يادت رفته اونوقتا اگه »تيليويزون« روشن بود و
تو خونه بودی ،فوری عربده ميکشيدی که خاموشش کنيم ننه جون؟ يادت
رفته ميگقتی ھر کی »تيليويزون« نيگا کنه ،جاش ته ی ته ی جھنمه ،ننه
جون؟! يادت رفته ننه جون؟ حيام و[ خوب چيزيه ننه جون!
»ننه ،جون ننه ،تا دير نشده بساطتو جمع کن برگرد خونه ،اگه
نيای ،به خداوندی خدا شير صاحاب مرده امو حاللت نميکنم ننه ،عاقت
ميکنم ننه ،الھی جز جيگر بزنه اين قدرت ذليل مرده که بچه ی نجيب
منو اينطوری از راه بدر کرده ...آخه پسر گلم ...نونت نبود ،آبت نبود،
گوگوش دعوت کردنت چی بود...حاال دعوت کردی ،سرتو بخوره ،چرا
حاال براش خط ميکشی که پرچمی رو که دوست داره ،بياره ،يا نياره
ننه ،اصال به تو چه ننه ،شايد اونا دلشون ميخواد تو پرچم اونجوری
جنازه شونو بپيچن ،ھمه که مث تو نيستن ننه جون که بخوان جنازه
شونو تو پرچم سبز سعوديا با اون شمشير مرتضی عليش کفن پيچ کنن،
نکنه ننه »ارميکا« که رفتی وھابی ھم شدی ننه جون ...وای خاک عالم
به سر من ،ننه ات جواب خدا رو چی بده اکبری؟
»الھی جز جيگر بزنه اين جيفه ی دنيا که بچه ی نجيب منو،
که دويست روز اعتصاب غذا کرد و نمرد ،حاال داره دستی دستی به
کشتن ميده ...
»ببين ،ننه جون ،جون ننه برگرد خونه ،به خداوندی خدا
حوضمون ترک ورداشته ،ته کوچه ...نوه ی علويه ٣٦١خانوم رفته مکه
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و کلی ھم به من پز ميده ...ديگه کی کار داره که چيکاره بوده زنيکه؟ يا
اون يکی گلين خانوم ...کی ديگه يادش مياد که چه باليی سر بچه ھای
ھووش آورده ...ننه جون ...تو ھم ھر چی زودتر برگرد بيا خونه ،و[
خودم ميام پيشوازت ،خودم برات اسفند دود ميکنم ،غلط ميکنن اين لباس
شخصيھا که اذيتت کنن ،اين اصغری داداشت باھاشون رفيقه ،نميذاره يه
مو از سرت کم بشه ننه چون ،تو بيا اينجا ،و[ از ھمينجام ميشه شاه و
وزير بشی ،مگه اين محمودی ذليل مرده نشد ننه جون ،الھی فدات بشه
ننه ات ...مگه تو چی چی ات از اين ذليل مرده ی بی ننه/بابا کمتره ننه
جون؟!
»آخه نونت نبود ،آبت نبود» ،ارميکا« رفتنت چی بود؟ و[
اين پولھا برکت نداره ننه جون ...و[ اين مطربا و دلقکا و آوازه خونا
برات نون و آب نميشن ننه جون ...اينجا ھمين ذليل مرده نوه ی علويه
خانوم صد دفعه سرکوفت تو رو به ننه ات زده که ...چی بگم ننه
جون ...تو رو خدا ،تو رو به اون والی علی برگرد بيا خونه ...ننه من
خودم ميرم گيسمو پيش حاج آقا گرو ميذارم که کاری بھت نداشته
باشن ...نديدی اونايی ھم که تو عراق بودن ،از آقا امون نومه خواستن؟
و[ کار تو که از اونھا بدتر نيست ...اونا آدمکش بودن ،چی ميدونم ننه،
ميگن تروريست بودن ،تو که نبودی ننه جون ،بودی؟!
»ننه جون ...وای ننه به قربونت اون قد و باالت بشه  ...تو که
آزارت به علويه خانومم نرسيده  ...آخه خدا رو خوش نمياد ...و[ اين
پوال از گلوی ننه ات ھم پايين نميره ننه ...تو رو خدا برگرد خونه...
جون ننه ...واال آقت ميکنم ننه...
»خب اصغری ...پسر گلم ...ھر جور ميتونی اين چھارتا
کلومو واسه آقا داداشت »برفست« ...باشه پسرم ...زنده باشی ...ننه
ميره که ساکشو ببنده ...فردا کاروان راه ميافته ،از دم ھمون مسجد شاه
سابق قراره راه بيافته ...نميخواد منو برسونی ...ننه جون ...تو فقط
بگرد اين اکبری رو پيداش کن ...شير ننه حاللت باشه ...ننه ...الھی
خودم برای دفعه ی چھارم دومادت کنم ،ننه جون«...
اين ھم شمه ای از کالھبرداريھای حکومتيان و چاپيدن و باال
کشيدن اموال مردم» :خيابان رجايی شاھرود در پی حركت اعتراضی،
حدود  ٦٠نفر از كاركنان شركت صنايع چوبی پاييزان و خوابيدن آنھا
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در اين اقدام اعتراضی برای دقايقی مسدود شد .اين كاركنان در اعتراض
به دريافت نکردن سود و اصل پول خود ،و کارکنان و کارگران در
اعتراض به عدم دريافت حقوق و مزايای خود تجمع کرده بودند .گفته
ميشود كه مديران اين شركت بعد از دريافت چند ميليارد تومان از مردم
از طريق قرارداد سلف و پرداخت ماھانه ٢٠تا  ٢٥درصد سود ،اکنون
به بھانه ی ورشکستگی ،اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران
خود را نميدھند .در خالل اين تجمع که حدود  ٥ساعت به طول انجاميد،
تجمع کنندگان شعار »[ اکبر« سر ميدادند .به گفته ی برخی از تجمع
كنندگان به دليل تبانی مديرعامل اين شركت ]معصومی[ با دادستانی و
نيروی انتظامی ،اين نھادھا از پيگيری اين خسارت خودداری كرده و
جوابگوی مردم و معترضين نيستند .سرانجام اين تجمع با دخالت
ماموران انتظامی و دستگيری سه تن از تجمع کنندگان در ساعت١٥
پايان يافت .براساس آخرين خبرھای دريافتی ،معترضان امروز ]ديروز[
 ٢٩مرداد ماه نيز مجددا مقابل دفتر اين شرکت واقع در خيابان رجايی
٣٦٢
شاھرود تجمع کردند«.
اما »اين که اسالم گرايان حاکم بر ايران برای »ترغيب«
مخالفان خود از زبان ويژه ای به نام »تعزير اسالمی« استفاده ميکنند،
بر کسی پوشيده نيست .سی سال است که قربانيان نظام مقدس ،مزه ی
گفتمان چماق و شالق و تجاوز ]يا ھمان تعزير اسالمی[ را چشيده اند و
از راه پوست و استخوانشان ،واژگان و جمالت و معانی اين ديسکورس
قديمی ِ ھزار و چھارصد ساله را از نو آموخته اند؛ اما اينکه ھمين
حاکمان اخيراً تصميم گرفته اند روش اقناعی خود را در مورد ھمقطاران
خودی نيز به کارگيرند ،ناله ی کم رمق خوديھا را درآورده که »با ما
چرا؟ ما که محارب و کافر و سکوالر نيستيم؛ ما که فقط ميخواھيم با شما
ديالوگ داشته باشيم؛ درون ھمين نظام مقدس ،نه يک کلمه بيش نه يک
کلمه کم ،چرا ما را به بازی نميگيريد؟
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سی و يکم امرداد ماه  ٢٢ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز شصت و نھم[
امروز را با خبر بدی شروع ميکنم .چه کنم ،فعال خبرھا ھمه
در ھمين رديف ھستند و حقه بازيھای نمايندگان خود انگيخته ی »جنبش
سبز« در راه حفظ کليت حکومت اسالمی.
»يکی از پرسنل زحمتکش بھشت زھرای تھران به خبرنگار
نوروز گفت که در روزھای  ٢١و  ٢۴تيرماه جنازه ھايی بدون نام و
مشخصات و تحت تدابير شديد امنيتی ،به اين قبرستان آورده شده و با
صدور اجباری جواز دفن ،در قطعه  ٣٠٢به خاک سپرده شده اند .با
پيگيريھای خبرنگار نوروز از بھشت زھرای تھران ]خبرنگار متوجه شد
که[ روز بيست و يکم تيرماه از بين جوازھای دفن صادر شده در آن
قبرستان ٢٨ ،جواز بدون ذکر نام و نام خانوادگی صادر شده و ھمگی
در قطعه  ٣٠٢به خاک سپرده شده اند ٢۴ .تيرماه نيز  ١۶جواز دفن با
شرايط فوق صادر شده است .گفتنی است که سايت نوروز در تاريخ ٢۴
تيرماه نيز به نقل از خانواده ی يکی از قربانيان حوادث اخير ،از وجود
دھھا جنازه در سردخانه ای در جنوب غربی تھران خبر داده بود که با
تحويل جنازه ھای منجمدشان به خانواده ھا در روزھای بعدی اين خبر
تا حدودی مورد تائيد قرار گرفت .گفتنی است که اجساد در
سردخانه ھای پزشکی منجمد نميشوند ،اما به دليل اينکه اين جنازه ھا در
سردخانه ھای صنعتی نگھداری شده اند ،اجساد منجمد شده و فرم خود
٣٦٣
را از دست داده اند«...
ديگر اين که پريشب ،پنج شنبه شب که احمدی نژاد در
تلويزيون »زنده« حرف ميزد ،مردم بازھم در پشت بامھا و خيابانھا و
گذرگاھھا با دادن شعارھايی مبنی بر نفی او و حکومتش ،اعتراضشان را
٣٦٤
زير برق تيغ لباس شخصيھا و پاسدارھا و بسيجيھا نشان دادند.
يادداشتی ھم در پاسخ دوستی نوشته ام که طنزگونه ی »نامه ی
مادر اکبر گنجی به اصغر گنجی« را نپسنديده است؛ چرا که درست
نميداند امثال گنجيھا اين روزھا زده شوند:
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»مرسی ،نازنين ،موضعتان را ميدانستم و نيازی ھم به توضيح
واضحات نبود .من اما معتقدم که اينھا اساسا آمده ان د تا نظام را از
سقوطش حفظ کنند و اعتراضات را دھنه بزنند .به ھمين دليل ھم فکر
ميکنم افشای اينھا ،راه را برای دموکراسی و شھروندساالری باز
ميکند .به ِويژه که خودشان بارھا و بارھا ھمين را گفته اند و
»اپوزيسيون« نميخواھد باور کند .درست مثل دوران خمينی که
نميخواستند باور کنند غولی را دارند از شيشه بيرون ميکشند .ھمه،
حرفھای خودشان را در دھان خمينی ميگذاشتند و ھجده سال بعد باز ھمه
حرفھای خودشان را در دھان خاتمی گذاشتند.
»من با ھمه ی احترامی که برای جنبش سبز دارم و به
اعتراضات مردمی به کليت نظام  -با ھمه ی کاستيھا و دست بستگيھا -
آن جنبش بينظير را در موسوی و گنجی و خاتمی و حتی کروبی شجاع
خالصه نميکنم ،کما اين که دوم خرداد را ھم در خاتمی خالصه نکردم.
ولی خاتمی توانست به آن جنبش ضد حکومتی افسار بزند و
»روشنفکران« توده ای/اکثريتی و ملی/منقليھا و جبھه ی مليھا ھم دست
اندرکار ھمين کار شدند و امروز ھم بار ديگر...
»کروبی ھم با ھمه ی شجاعتش که ميتواند به کشته شدنش
بيانجامد ،باز ھم در فکر حفظ ھمان نظام است و من نه! کروبی ميخواھد
بگويد که اين جنايتھا و تجاوزھا و ...ربطی به اسالم ندارد و اسالم
واقعی منم  ...اگر کروبی حاال اينگونه »انسانی« ميانديشد ،در نھايت
ميخواھد بگويد که اسالم حکومتی ديگری ھم ھست و آن اين است که ما
ميگوييم؛ ھمان که خاتمی ھم ميگفت و موسوی ھم ميگويد و گنجيھا و...
خوب است که ھيچکدامشان نيستند که پيشينه ی »کيفری« نداشته باشند؛
حتی ھمين کروبی شجاع؛ ولی ھمه شان در دوران حکومتشان و
ھمدستيھاشان با حکومتيان نشان داده اند که با اعتراضات مردمی چه
معامله ای ميکنند و حتی ھمين رفسنجانی حاال قھرمان شده...
اين ديگر خيلی وحشتناک است ،اما افشای آن جالب است.
نميدانم چه بنويسم» :پسری  ١۵ساله گريه کنان در خانه مخفی خويش در
مرکز ايران با تن و روحی شکسته ،نشسته است .ميگويد که ميخواھد به
زندگی خود خاتمه دھد و فھميدنش چندان مشکل نيست ،چرا که  ٢٠روز
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متوالی به 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 بتوانم دوباره مثل قبل
بشوم «...اين را او به روزنامه ی  The Timesدر حين بازگوئی
تجاربش در زندان گفت .دکتری که اورا معالجه ميکند ،عليرغم ريسک
و خطر بزرگی که خود متحمل ميشود ،صدمه ھای ناشی از تجاوز به او
را تأييد ميکند...
»بازجو دستور داد که رضا را بسته و بار ديگر به او تجاوز
کنند و به رضا گفت که »اين بار به خاطر اين ھست که بری داستانت
رو ھمه جا و به ديگران تعريف کنی ،شما مستحق اين ھستيد .بھتون
اينقدر تجاوز ميکنيم که بميرين ...روز سوم مأموران پليس در نيمه شب
وارد سلول شدند ،چشمانش را بسته ،به توالت بردند و دوباره به او
تجاوز کردند ...به ما ميگفتن که اين کارھا رو به خاطر خدا ميکنيم .فکر
ميکنيد که شما ھا کی ھستيد که ميآييد تظاھرات ميکنيد؟!«...
»رضا ھمراه با  ١٣٠زندانی ديگر به دادگاه انقالب شھر برده
شدند .ھمه را وارد يک حياط وسيع کردند .قاضی در آنجا به ھمه گفت
که کسانی را که در مقابل انقالب اسالمی مقاومت کنند ،اعدام خواھند
کرد ...پيام مشخص بود؛ اگر کسی اقرار به تجاوز کند ،اعدام خواھد
شد ...بعد از  ٢٠روز خانواده رضا با  ٧٠ميليون تومان وديعه او را از
زندان آزاد کردند .برادر رضا گفت که »شبی که رضا از زندان آزاد
شد ،بی اختيار گريه ميکرد و ھمه چيز را برای مادرم باز گفت«.
»...دکتر معالج رضا به  The Timesگفت که »اين
سرنوشت زندانيھای ديگر ھم ھست .ما نمونه ھای زيادی در بيمارستان
داريم ،اما نميتوانيم اونھا رو گزارش بديم ،نميگذارن که پرونده ای رو
باز کنيم ،يا چيزی رو روی کاغذ بياريم«.
»...حداقل رضا زنده ماند تا داستان خود را باز گويد .ھم
سلولی  ١۶ساله ی او در بيمارستان بخاطر صدمات ناشی از تجاوزات
پی در پی جان سپرد] ٣٦٥«.بدون شرح![
ديگر اين که »ساعت ھشت و نيم صبح امروز شنبه  ٣١مرداد،
 ۵مامور وزارت اطالعات به منزل دکتر محمد ملکی ھجوم آورده و به
گشتن کامل منزل پرداخته و نھايتا او را دستگير کردند .ماموران که
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ھمگی ھمديگر را علوی خطاب ميکردند ،ھشتاد جلد کتاب ،مدارک
شخصی دکتر ملکی ،کامپيوتر ،دفترچه ی يادداشت و ديگر مدارک را
٣٦٦
ضبط کردند«...
اين ديگر خيلی با نمک است» :روزنامه ی حکومتی »جوان«
وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آقاى مھدى كروبى با مواضعى كه در
ماھھاى اخير اتخاذ کرده و اتھامات كذب و شرم آورى كه به نظام
اسالمى نسبت داده ،اين روزھا به ستاره ی رسانه اى ضد انقالب و
غرب تبديل شده است .كف و ھورايى كه رسانه ھاى مخالف نظام براى
كروبى مٮكشند ،بيسابقه است و به خوبى از افول بى بازگشت شيخ سابق
اصالحات خبر مٮدھد .نكته اى كه در اين ميان قابل تامل است ،صفت
»شجاعت« است كه رسانه ھاى ضدانقالب و نيز افرادى نظير ميرحسين
موسوى ،كروبى را بدان مٮستايند .آقاى كروبى نيز به طور مداوم و در
ھر مصاحبه اى به اين صفت ذاتى خود اشاره و تاكيد مٮكند كه از
ھيچكس نميترسد! البته آقاى كروبى حق دارد؛ كسى كه  ٣٠٠ميليون
تومان از يك متخلف اقتصادى به نام شھرام جزايرى پول دريافت كرد،
در مناظره ی انتخاباتى و در چشم مقابل  ٧٠ميليون ايرانى ھم به دريافت
اين پول از شھرام جزايرى اعتراف کرد و ھيچ برخوردى ھم از جانب
دستگاه قضايى با او صورت نگرفت ،على القاعده نبايد از ھيچ چيز
ھراس به دل راه دھد؛ كسى كه به رغم ھزينه كردن ميلياردى )به احتمال
زياد از جنس ھمان پولھاى شھرام جزايرى( در انتخابات موفق به كسب
 ٣٠٠ھزار راى از  ۴٠ميليون راى شده و آراء اش از آراء باطله ھم
كمتر بوده ،اما با اعتماد به نفس كامل خود را پيروز ميداند و براى
احقاق حق خود )فاصله ی بين  ٣٠٠ھزار تا  ٢۵ميليون را محاسبه
كنيد!( دعوت به آشوب مٮكند ،على القاعده آدم شجاعى است.
»اما اينجا يك نكته ی كوچك و يك سؤال كوچك تر وجود دارد؛
نكته اين كه باالخره بعد از چند ماه دعوت به آشوب و اغتشاش ،نظام
اسالمى بر اساس مصلحتھا و حرمت نگه داريھا ،آقاى كروبى را رھا
کرده ،تا ھر چه ميخواھد دل تنگش بگويد و حرمت بشكند و دلش به كف
و ھوراى ضدانقالب خوش باشد .اما يک سؤال كوچك از آقاى كروبى
كه تيغ آخته اش در برابر نظام اسالمى پايين نميآيد ،اين است كه
حضرت شيخ شجاع ،بدون اينكه پاى ديگران را وسط بكشيد ،خود شما،
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شما كه از ھيچكس نميترسيد ،چرا در بھمن ماه  ١٣۵۵در مراسم
»سپاس اعليحضرتا« شركت كرديد و تمناى عفو ملوكانه کرديد ،تا از
زندان آزاد شويد؟ آقاى كروبى ،آن روز شما به شاه »سپاس
اعليحضرتا« گفتيد ،اكنون بقاياى شاه منفور ]کذا[ به خاطر مواضعتان به
شما »سپاس« مٮگويند؛ آقاى كروبى ،در جمھورى اسالمى از ھيچكس
٣٦٧
نترسيد ،اما از خدا بترسيد!«
انگار اين افشاگريھا دارد کار دست حکومت اسالمی ميدھد.
يکم شھريور ماه  ٢٣ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتادم[
اين متن را به صورت کامنتی زير مطلبی از »مسعود
رجوی« ٣٦٨گذاشتم که باز ھمان حرفھای کھنه ی اين سالھا را نوشته
است .البته معتقدم که خودش نيست و کشته يا نفله شده است و برايش
مينويسند و به جايش حرف ميزنند .دليلش اين که اين کپی بردارھا
نميتوانند به پدرسوختگی خود رھبر غيب شده شان باشند ،و کلی گاف
ميدھند؛ آنھا فقط روضه ميخوانند و سينه ميزنند ،آن ھم برای سيد حسين
فاطمی پيش برنده ی منويات توده ايھا که آن ھمه با ادب بود و بر اساس
منويات دولت وقت شوروی ...بگذريم...
»بازھم ھمان حرفھای کھنه و آدمھای کھنه و شعارھای کھنه ی
سالھا پيش .باز ھم ھمان سوء استفاده ھا از احساسات ملی/مذھبی مردم.
آقاجان دنيا عوض شده است .جنبش با تروريسم و خودسوزی و شکنجه
ھا و کشتارھای درون گروھی و عاشورا بازی ،چه عاشورای کربال و
چه عاشورای  ٢٨مرداد به جايی نميرسد .اگر سی/چھل سال پيش
روشھای کھنه و شعارھای کھنه ی شما عقب افتاده ھا و قفل شده ھا در
دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن دنيا کارکرد داشت ،اين روزھا ديگر
کارکردی ندارد .تبديل به جوک شده ايد .نميبينيد؟ نميشنويد؟ نميخوانيد؟
آن چه که شما و ھم طيفان و ھمراھان شما را برانگيخت تا »سرباز
خمينی« شويد و ايران را به تحجر بازگردانيد ،ديگر کارکردش را از
دست داده است .دنيا ،دنيای آگاھی است .نبردی که در درون ايران در
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گرفته است ،اتفاقا با شماست؛ با تحجر است ،با انسانھا را ابزار حساب
کردن است ،با سوء استفاده از ناآگاھيھاست .شما خودتان ھيچ سنخيتی
بين اين جنبش با روشھا و ايدئولوژيتان ميبينيد؟ من که نميبينم .اين نبرد
٣٦٩
سخت انسانی ،مدرن و متمدن است .باور کنيد!«
ديگر اين که »اکبر ھاشمی رفسنجانی روز شنبه  ٣١مرداد
]ديروز[ در جلسه ی مجمع تشخيص مصلحت نظام ابراز اميدواری کرد
که »در پرتو معنويت ماه رمضان ،برای حفظ ،تقويت و انسجام وحدت و
وفاق جامعه بھره برداری کامل انجام شود«.
»ھاشمی در نخستين حمايت آشکار از  ...خامنه ای از زمان
انتخابات رياست جمھوری ،اتحاد و ھمدلی ميان مسئوالن و مردم را
الزمه ی عبور کشور از بحران داخلی و مقابله با »مشکالت و اوضاع
خارجی« دانست و بر در پيش گرفتن اقدام »با تدبير ،اصولی و
٣٧٠
صحيح« تأکيد کرد«.
من ھمه اش به آنھايی فکر ميکنم که داشتند ھاشمی رفسنجانی
را برای ھمه ی دزديھا و پدرسوختگيھاش ميبخشيدند .وای ...انگار به
اين بابا ھم تجاوز کرده اند و حاال مانده است تا بقيه ی »اصالحاتچيھا«
بيايند و در برنامه ی تلويزيونيشان گه خوردن نامه ھايی را که برايشان
مينويسند ،روخوانی کنند .وای ،دارد بانمک ميشود.
ولی قدرت در ايران،
ديگر اين که »معادله ی چند صد مجھ ِ
چنان کالف سردرگمی ايجاد کرده که تحليل آينده را بسيار دشوار و
جانورعجيبی روبرو ھستيم؟«
پيچيده کرده است .بقول فوکوياما» :با چه
ِ
»دانشمندان علوم سياسی ،جمھوری اسالمی ايران را نوع
جديدی از رژيمھای »استبدادی/انتخاباتی« طبقه بندی ميکنند که
مشروعيت خود را نه از مردم ،بلکه از خدا ميداند؛ حکومتی که قانون
اساسی آن ملغمه ای غريب از عناصر حکومت استبدادی ،حکومت دينی
و مردمساالری است؛ قانونی مملو از تناقضات که بندھای نسبتا
»دموکراتيک« آن توسط قوانين ديگر موجود در آن محدود و مشروط
ميگردند.
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»با ھمه ی اين اوصاف و عليرغم پيچيدگيھای منحصر به فرد
اين نظام ،روند اعتراضات اخير مردم ايران که ناشی از بغضی سی
ساله از عملکرد سردمداران نظام جمھوری اسالمی بود و به بھانه ی
ابھامات متعدد در باره ی انتخابات رياست جمھوری دھم و صحت نتايج
آن ابراز شد و مشروعيت حاکميت را با چالشی جدی روبرو ساخت،
جامعه ی جھانی ]را واداشت[ که اين پروسه را ريزبينانه زير نظر
بگيرد .آنچه مسلم است شکافی عميق بين حاکميت و مردم ايجاد شده
است که امکان پر کردنش با مالتی که قدرت ،با استفاده از مصالح
ناھمگونی که بکار ميبرد ،بعيد بنظر ميرسد؛ مصالحی از جنس
سرکوب ،خشونت و کشتار خيابانی گرفته ،تا زندان و شکنجه و توھين و
تجاوز و دادگاھھای استالينی ،که نتيجه ای جز واگرايی خواسته ھای
مردم و حاکميت نامشروع ]اين کلمه درست نيست ،چون معنی
غيرشرعی ميدھد[ آنھا بدنبال نداشته است .ھرچند در طول اين سی سال
شاھد نارضايتيھای عمومی از عملکرد رژيم در داخل کشور بوده ايم،
اما در اين جريانات اخير شاھد يک نوع بازی با خون ھستيم که ھمواره
شرط مقاومت در مقابل استبداد و ديکتاتوری بوده است؛ مردمی به ستوه
آمده که سالھاست شاھد تزريق اجباری اھداف و ايدئولوژيھای
واپسگرايانه ی نظام حاکم بوده اند؛ ھر چند اين شکاف نيز به سران
رژيم بيش از ھرزمان ديگری سرايت کرده و اختالفات و تنشھای بسيار
عميقی را بين آنھا ايجاد کرده است ،اما توجه به اين نکته اھميت دارد که
شکاف بين سران از اختالفات و دعواھای جناحی گذشته و به يک چالش
جدی ملی و فراجناحی تبديل شده؛ ھر چند اتکاء جناح انحصارطلب و
سرکوبگر به قدرت نظامی و پول نفت و بخشی از اقشار منتفع ممکن
است پروسه ی تغيير حاکميت را از نظر زمانی با تأخير مواجه سازد؛
آن اين بغضھای فروخفته و اخيرا شکفته
اما سرانجام برگ برنده از ِ
خواھد بود .حتی بنظر ميرسد که نوعی ھمخوانی و انسجام درونی بين
جنس جنبش وجود دارد که ھر دو ،نه در پی
اختالفات سران نظام و
ِ
اصالح ،بلکه در پی تغيير ھستند .و ھرچند که اين تفکر جزء اجزاء
الينفک اليه ھای قدرت حاکم و خصلت تمامی ديکتاتوريھاست ،که
مماشات با مردم و به ھر نحوی عقب نشينی از مواضع سرکوبگرانه ی
خود ،به قيمت از دست دادن تخت و تاج و يک نوع انتحار سياسی قلمداد
ميشود ،اما آنچه مسلم است افول قدرت از آن چيزی که نظام واليت فقيه

٣٠٧

فکرش را ميکند ،سريعتر خواھد بود؛ شواھد و قراين موجود از
٣٧١
برگشت ناپذير بودن اين روند حکايت دارند«.
نميدانم چرا از اين نوشته ،با اين که ھيچ ربطی ھم به »جنبش«
اين روزھا ندارد ،خوشم آمد؟! ربط دارد ،باور کنيد اين نشانه ی رشد
يک جامعه ی پوياست که دارد عقب ماندگيھای گذشتگان و درگذشتگانش
را دور ميريزد...ببينيد!
»نوجوانتر که بوديم ،به راحتی و با يک ارتباط ساده داشتن با
يک پسر خيلی معمولی ،بدون حاشيه ھای اضافی ،ھر آن و از جانب ھر
کسی ممکن بود »جن .ده« خطاب شويم .بزرگتر که شدم فقط »جن.ده«
ھا و دخترھای »خراب« توی سن  ١٧-١٦سالگی ابروھاشان رو
برميداشتند و ممکن بود مو رنگ کنند؛ رنگ روشن و ھاياليت سند
رسمی بود .بعدا سيگار فقط در شان خانمھای خراب بود و مجوز
»جن.ده« شدن .پيشتر حتی به خاطر دارم که سايه ی مشکی پشت چشم
و ناخنھای فرنچ شده ھم يادآور ايکس ايکس ال بود .اآلن اما »جن .ده«
شدن به راحتی قديم نيست؛ مثال بايد »کا.ن.دوم« توی کيفت پيدا بشود،
تا بی دردسر »جن .ده« شوی؛ من خوشحالم که سال به سال »جن .ده«
شدن سختتر و سختتر ميشود ،خوشحالم٣٧٢«...طفلک زنان و دختران در
ايران که چه ميکشند از دست اين مردساالری و پيرساالری و دين
ساالری و »چيز«ساالری تمام ناشدنی اين »فرھنگ« دفرمه و عقب
افتاده ...وای...
درگيريھای لفظی کمدی برای معرفی يک دولت تروريست با
محافل بين المللی کمدی تر است ،ولی برای نشان دادن فضای اين روزھا
بد نيست» :ايلنا نوشت که عالءالدين بروجردی رئيس كميسيون امنيت و
سياست خارجی در پاسخ به سوالی که به معرفی احمد وحيدی برای
وزارت دفاع اشاره داشت ،از اخبار رسانه ھای خارجی مبنی بر حضور
اين وزير دفاع فعلی در حادثه ی ميکونوس و حکم دادگاه آرژانتين ياد
کرد و اينکه گفته میشود که وحيدی از سوی پليس بين الملل تحت تعقيب
است .او در اين رابطه اظھار داشت» :که اين گونه اخبار ھيچ تاثيری
در ارائه ی رای اعتماد نمايندگان به وحيدی نخواھد داشت و حتی آنھا را
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در موضع خود تقويت خواھد کرد] «.خوش به حالشان[ اين در حالی
است که معرفی احمد وحيدی به عنوان وزير دفاع دولت جديد احمدی
نژاد با واکنشھای جھانی مواجه شده است .دولت آرژانتين از اولين
کشورھايی بود که به معرفی وحيدی واکنش نشان داد و به آن اعتراض
کرد .اياالت متحده ھم با ابراز ناخرسندی از انتخاب وحيدی گفت که
منتظر تصميم مجلس شورای اسالمی در رای اعتماد به وی ميماند.
٣٧٣
مقامات اسراييلی نيز به معرفی وحيدی واکنش نشان دادند«...
دوم شھريور ماه  ٢۴ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتاد و يکم[
»يک روز پس از آن که حميد رضا کاتوزيان عضو کميته ی
ويژه ی مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات ،خواستار ارائه ی
مستنداتی از دفن دسته جمعی کشته شدگان حوادث بعد از انتخابات در
بھشت زھرا شد ،پايگاه اطالع رسانی نوروز شماره ی جوازھايی را که
برای دفن اين افراد صادر شده ،در وبسايت خود منتشر کرد.
»به گزارش پايگاه خبری فراکسيون خط امام ...مجلس
»پارلمان نيوز« ارگان جبھه ی مشارکت در روزھای گذشته ،خبری
مبنی بر اينکه در روزھای  ٢١و  ٢٤تيرماه پيکر دھھا تن از
ھموطنانمان بدون شناسائی و بدون درج مشخصات شخصی و صرفا با
يک شماره جواز دفن در قطعه  ٣٠٢بھشت زھرا به خاک سپرده شده را
منتشر کرد .پس از آن فرھاد تجری ،عضو کميسيون بررسی حوادث پس
از انتخابات ،به پارلمان نيوز گفت که اصل خبر دروغ است ،چه برسد
٣٧٤
به اينکه تعيين کنند کدام افراد دفن و خاکسپاری شده اند«...
داستان روشن است .عده ای را کشته اند و بدون نام و نشان در
بھشت زھراش ان دفن کرده اند ،حاال از درون خودشان گندش درآمده
است .انگار اين جريان سبز و جنبش سبز شده است محل تصفيه
حسابھای دو جناح حکومتی باھم .مردم فقط اسباب بازی اينھا ھستند.
خودتان ببينيد؛ تيتر خبر اين است:
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»اعتراض زنان مسلمان »مالی« به برابری حقوقشان با مردان!؟«
»به گزارش عصر ايران بر اساس اين قانون به زنان در
ازدواج حق مساوی با مردان داده شده است و نيز حقوق فرزندان
نامشروع تضمين شده است .ھمچنين بر اساس اين قانون ،سھم االرث
زنان افزايش مييابد .با اين وجود اکثريت زنان مسلمان »مالی« عليرغم
حمايت اقليت روشنفکر و پيشرو زنان اين کشور از اين قانون ،به
تصويب آن اعتراض دارند و دھھا ھزار تن از آنان در باماکو ،پايتخت
و ديگر شھرھای اين کشور در اعتراض به تصويب قانون جديد زنان،
دست به تظاھرات زده اند .مھمترين سازمان مخالف اين قانون که
تظاھرات اعتراضی را سازماندھی ميکند »اتحاديه ی ملی انجمنھای
اسالمی زنان« مالی است .اين اتحاديه معتقد است که اين قانون با اصول
دين اسالم مغايرت دارد و از رئيس جمھوری مالی خواسته است تا اين
مصوبه ی پارلمان را به توشيح نرساند .طبق قانون اساسی مالی ،قوانين
مجلس با امضای رئيس جمھوری شکل اجرايی به خود ميگيرد.
»يکی از جديترين انتقادی ک ه زنان مسلمان مالی به قانون
جديد دارند ،آوردن ماده ای در آن است که تمکين از شوھر را
غيرالزامی ميسازد .حاجيه ساپياتو دمبله ،رئيس اتحاديه ی ملی انجمنھای
اسالمی زنان مالی ميگويد که اين قانون بر ضد اصول اسالم است .وی
در اين باره به »بی .بی .سی «.گفت که ما بايد از اسالم اطاعت کنيم ...
براساس اصول اسالم مرد بايد از ھمسرش محافظت کند و در مقابل
زن نيز بايد از شوھرش اطاعت کند ...تنھا اقليت کوچکی از زنان مالی
که روشنفکر ھستند ،خواستار اين قانون جديدند ،در حالی که زنان
٣٧٥
فقير اين کشور که مسلمانان واقعی ھستند ،با اين قانون مخالفند!«
ای داد مسلمانان واقعی اينھا ھستند؟!
اين ھم پيگيری حکومتيان از جوانانی که مورد تجاوز قرار
گرفته اند...» :شاھد کروبی» :نمايندگان قوه ی قضائيه )مرتضوی( به
من گفتند که شرح ماوقع را بنويس! من ھم نوشتم؛ بعد سواالتشان شروع
شد که اکثر آنھا درمورد اين بود که من از کجا آقای کروبی را ميشناسم،
از کجا به ايشان اعتماد کردم ،چگونه ارتباط برقرار کردم ،چرا نفس
http://www.copytaste.com/vi3e72of - 375
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نفس ميزنم ،چه طور اعتماد کردم تا به آقای کروبی بگويم ،چرا حاضر
شدم آقای کروبی از من فيلم بگيرد ،چرا اصال فيلم گرفتيم ،ھدف آقای
کروبی از آگاه کردن آقای گرامی مقدم و آقای داوری چه بود ،آقايان
گرامی مقدم و داوری کيستند ،چه ساعتی به حزب زنگ زدم ،با چه
شماره ای زنگ زدم ،به چه بھانه به حزب رفتم ،آنجا چه گفتم ،آنھا چه
گفتند ،وقتی زنگ زدم ،چه کسی گوشی را برداشت ،بعد به چه کسی
وصل کرد ،به آن شخص چه گفتم ،با چه کسی رفتم ،در کدام تظاھراتھا
شرکت کردم ،و ...ھزار چرای ديگر بيربط به قضيه ی تجاوز که بعد از
حدود  ٣ساعت که من به ايشان اعتراض کردم ،ايشان به من گفتند ما
نميدانيم تو راست ميگويی ،يا نه ،تو ادعای سنگينی ميکنی ،کل نظام
مقدس را زير سوال بردی ،ما از کجا بدانيم که تورا تطميع نکرده اند...
و وقتی گفتم که شما مثل اينکه يادتان رفته است مسئله چيست؛ به ظاھر
خواستند سئواالتی در اين خصوص کنند ،سئواالتی از اين دست که
دخول تا کجا بوده ،و آيا آن شخص ارضا شده است يا نه ،که اين
٣٧٦
سواالت بيش از پيش باعث تخريب روح و روان من شد«...
ديگر اين که جوانی ھم به نام مھدی که مورد تجاوز قرار
گرفته ،رگ دستش را زد» :االن خبردار شدم که مھدی ،قربانی  ١٨ساله
ی تجاوز جنسی در كھريزك ،صبح جمعه رگ دست خود را در حمام با
تيغ زده و متأسفانه خون بسياری از دست داده است .مھدی دچار
افسردگی شديد و عفونت زخم مقعد و روده بود و روز جمعه ،خواھر او
تنھا در منزل بوده و مأموران اورژانس در آخرين لحظات خونريزی
شديد شريان مچ مھدی را بند ميآورند .آنھا تلفن جديدم را نداشتند ،تا
زودتر خبرم كنند و بتوانم كمكی بكنم يا حداقل خبررسانی كنم .ظاھرا
پزشكان در بيمارستان مجبور شده اند دو كيسه ی خون به مھدی تزريق
كنند و از مرگ حتمی نجاتش دھند .متأسفانه امكان رفتن به شھرستان
محل زندگی آنھا را ندارم ،ولی تلفنی خبر ميگيرم.
»اينھا تبعات جنايات كثيفی است كه به بھانه ی حفظ حاكميت
ولی فقيه عادل ،در زندانھا انجام داده اند .مھدی ھنوز بستری است و
خواھرش ميگويد ھيچ حرفی نزده و نميزند .آيا حرفی ھم مانده كه
بگويد ،ما را چه شده است؟ قلبم تير ميكشد]...پی نوشت[ به فكر خارج
فرستادن مھدی از كشور افتاده ام؛ برای مداوا ،چند روز قبل كه تلفن
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كردم و درباره ی »پدرام« برايم حرف ميزد ،بنظر اميدوار ميآمد.
خواھرش ميگفت دارد بھتر ميشود ،وقتی شنيد که ھمدردی مردم چقدر
زياد است ،حس كردم دارد احياء ميشود .اما ظاھرا خوشبينی زيادی
داشتم .افسردگی غيرقابل پيش بينی است و درمانش زمان بر است .حس
٣٧٧
تنفر از خود و نااميدی ،يكی از بدترين اثرات تجاوز جنسی است«...
چه بنويسم؟
سوم شھريور ماه  ٢۵ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتاد و دوم[
امروز روز ديگری است؛ روزی ديگر در تداوم شکنجه ھا و
دروغھا و تجاوزھا و  ...و زندانھا ...ھمه جا ...درست بيخ گوش
ھمه ...سی سال است ...سی سال و اندی ...گفتگويی دارم زير عنوان
»به بھانه ی سی امين سالگرد افتضاح تاريخی سال پنجاه و ھفت« که
صدای اين گفتگو ھم روی نت است؛ در وب سايتم ...که آنجا زمينه ھای
به قدرت رسيدن اين حکومت اسالمی را در چند وجه نشان داده ام و
حاال اينجا کسی از زندانی در خيابان انقالب نوشته است ،درست بيخ
گوش ھمه...
»درست بين تقاطع خيابان فلسطين و انقالب با چھار راه
وليعصر ]چه اسمھايی![ خيابانی ھست به اسم برادران مظفر .نبش اين
خيابان فروشگاه جورابان است و کمی که داخل ميشويد ،سمت راست،
قبل از رسيدن به ورودی پشتی بازار کامپيوتر رضا درب يک پارکينگ
را ميبينيد که روی آن نوشته اند »توقف ممنوع« و به ظاھر جای
خاصی نيست .اما در حقيقت درب ورودی زندانی زيرزمينی است که به
حياط کوچکی باز ميشود .داخل اين حياط کوچک جای پارک کردن دو يا
به سختی سه ماشين است و يک در آھنی شما را به زيرزمينی ھدايت
ميکند که در حقيقت زندان مخوفی است که حداقل تا زير دانشکده ی ھنر
و معماری آزاد که نبش تقاطع انقالب و فلسطين است ،ادامه دارد .در
طول دو ماه اخير ھم تعداد زيادی از بازداشتيھا را به آنجا منتقل
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کردهاند ٣٧٨«...امروز ھم جلسه ی چھارم محاکمه ی اصالحاتچيھا
برگزار شد و دادستان خواست که حزب مشارکت تعطيل شود و متن
اعترافات سعيد حجاريان ھم روخوانی شد ٣٧٩.تازه بعد از آن ھمه
کثافتکاريھا و لو رفتن قبر دسته جمعی بچه ھای مردم ،حاال خاکبرسرھا
٣٨٠
مديرعامل بھشت زھرا را برکنار ميکنند.
اين ھم داروی تجاوز:
»داروی ارزان قيمتی است که باعث فراموشی موقت ميشود.
روھپينول اسمھای مختلفی دارد ،واليوم مکزيکی،Roofies ،
 Roachiesارزانی اين دارو باعث محبوبيتش در بين مردم و مدارس
شده است .عمومآ اين دارو به اين صورت مورد استفاده قرار ميگيرد که
شخصی دارو را با حيله ای به خورد قربانی ميدھد] .مثآل در نوشيدنی
حل ميکند[ فرد مصرف کننده بعد از حدود  ١٥تا  ٢٠دقيقه حالت مستی
پيدا کرده و نميتواند آن چه را که اتفاق ميافتد ،به خاطر بسپارد .از اين
دارو در مھمانيھا استفاده ميشود ،تا از افراد سوء استفاده ی جنسی
شود]به به[ روھپينول اثرات مخرب خيلی زيادی دارد .ميتواند موجب
افت شديد فشار خون ،افسردگی ،کما و حتی مرگ شود .مصرف
روھپينول به ھمراه الکل اثرات آنرا مخربتر و شديدتر ميکند .روھپينول
ده برابر واليوم قدرت دارد]«.از يک ای ميل[
ديگر اين که »ماموران سركوبگر نيروى انتظامى در تھران
مجبور شده اند تابلوى راھنمايى و رانندگى در خيابان فرشته ،بعد از
ميدان تختى را كه جوانان بر روى آن مستمرا شعار مرگ بر ديكتاتور و
مرگ بر خامنه اى مينوشتند را جمع كنند .ماموران رژيم طى روزھاى
اخير ھر روز شعارھا را با رنگ سياه پاک میكردند ،ولى جوانان
مجددا روى آن شعار مىنوشتند كه ماموران در نھايت مجبور به كندن
٣٨١
اين تابلوھا شدند«.
جالب است ،نه؟!
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چھارم شھريور ماه  ٢۶ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و سوم[
اين خبر واقعا جالب است؛ ايسنا نوشت» :استاندار
خوزستان ٣٨٢با بيان اينکه علت اصلی وقوع قتل و مشکالت امنيتی برای
زنان ،رعايت نکردن مسائل ايمنی از سوی خود زنان است ،گفت؛ ما
نميتوانيم برای محافظت از ھر زن يک پليس قرار دھيم ،بلکه نکات
ايمنی بايد از سوی شھروندان رعايت شود .سيد جعفر حجازی در گفتگو
با ايسنا اظھار داشت» :اعتقاد ندارم امنيت زنان خوزستانی در خطر
است ،بلکه معتقدم رعايت 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 و نيروی
انتظامی قادر به تشخيص مشکالت روانی ھمه ی افراد نيست ...قتلھای
زنجيره ای آبادان که متھم آن اخيراً محاکمه شد ،در منطقه ای حاشيه ای
رخ داده که قربانيان آن منطقه در انتخاب مسير عبور و مرور ،امنيت را
رعايت نکرده اند .آن منطقه ،متروکه و مخروبه است ...با کارھای
انتظامی و امنيتی که نميتوان ذھن افراد را کنترل کرد .از اين اتفاقات که
جنون به سر کسی بزند و دست به چنين قتلھا و جناياتی بزند ،در ھمه
جای دنيا وجود دارد .طرحھای پيشگيرانه ای که از سوی ما بايد انجام
شود را انجام ميدھيم ،ولی از سوی ديگر برخی زنان رعايت نميکنند«.
پس شماھا چه کاره ايد؟! ھيچی ،رقاص پای نقاره؟!
راستی اين »قرارگاه ثار[« چيست؟
»سنگ بنای قرارگاه ثار[ برای مقابله با مردم گذاشته شد .در
اين قرارگاه واحدھائی از سپاه جمع شدند که آموزش و ماموريتشان
سرکوب مردم بود .فرماندھی آن در ابتدا برعھده ی فرمانده ی کنونی
سپاه »عزيز جعفری« بود و مبتکر تشکيل چنين قرارگاھی سرلشگر
فيروزآبادی رئيس ستاد کل نيروھای نظامی بود که از دوران رياست
جمھوری علی خامنه ای در کنار اوست و پس از او ،نزديکترين
مناسبات را با] ...آخوند[ جنتی دارد .پس از چند مانور و به اصطالح
رزمآيش بزرگ ضد شورش در تھران و تصويب استراتژی سپردن

٣١٤

دولت به سپاه و دفاع از احمدی نژاد به عنوان کارگزار اين استراتژی،
از نيمه ھای دوران رياست جمھوری وی ،عزيز جعفری با
تجربه ای که در برپائی قرارگاه ثار[ اندوخته بود ،جانشين سرلشگر
رحيم صفوی شد و فرمانده ی کل سپاه پاسداران شد .معرف و توصيه
کننده ی اين سمت و گيرنده ی حکم فرماندھی کل سپاه از سيد علی
خامنه ای ،سرلشگر فيروز آبادی بود که عزيز جعفری مطيع اوست .پس
از اين انتصاب ،سرتيپ پاسدار حجازی جانشين عزيز جعفری در
قرارگاه ثار[ شد.
»ھمه ی اين تحوالت در نيمه ی دوره ی  ۴ساله رياست
جمھوری احمدی نژاد صورت گرفت .با نزديک شدن پايان دوره ی ۴
ساله ی رياس ت جمھوری احمدی نژاد و با وحشت از شکست او در
انتخابات و به صحنه بازگشتن اصالح طلبان ]کذا[ قرارگاه ثار[ مامور
تھيه ی طرح يک کودتا با تمام جزئيات آن شد .اين در حالی بود که
بدنبال ورود »اوباما« به کاخ سفيد ،برای نمايش حمايت مردم از نظام،
بشدت نيازمند يک انتخابات پر استقبال بودند .اين استقبال به نامزدی يک
اصالح طلب ممکن بود ،اما نه خاتمی .خاتمی سد بزرگی بود که
میتوانست ھمه ی بافته ھا را پنبه کند .رھبر در مالقات حضوری به او
گفت که نيايد .خاتمی گفت که احساس وظيفه و احساس خطر برای نظام
میکند و میآيد .چند روز پس از اين ديدار حسين شريعتمداری که در
کنار احمدی نژاد در جلسات فرماندھی قرارگاه ثار[ شرکت میکند،
ماموريت يافت مقاله ای نوشته و به خاتمی سرنوشت خانم بينظير بوتو
را يادآوری کند .خاتمی که اکنون مستقيما از قول خود او گفته شده،
نگران باقی ماندن در صحنه ی انتخابات و ختم شدن انتخابات به يک
 ٢٨مرداد بوده ]اين ديگر خيلی کمدی است[ کنار میکشد و ميرحسين
موسوی وارد صحنه میشود .نه خاتمی و نه بسياری از مقامات لشگری
و کشوری تصور نمیکردند که سپاه عليه او ]موسوی[ نيز دست به کودتا
بزند؛ عليه کسی که در سالھای جنگ با عراق يک پا در جبھه ھای
جنگ داشته و يک پا در جلسات کابينه .با حمايت قرارگاه ثار[ که پل
پيوند آن با رھبر ،مجتبی خامنه ای است ،به احمدی نژاد کارت سبز
برای عبور از ھمه ی خط قرمزھا در مناظره ھای تلويزيونی داده
میشود .ھدف اين بود که ھم استقبال از انتخابات ممکن شود و ھم
احمدی نژاد با مواضعی که در مناظره ھا میگيرد ،با رای مردم انتخاب
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شود .سردار ضرغامی فرمانده ی صدا و سيما ماموريت ھمه نوع
ھمکاری و کمک به احمدی نژاد را از سوی قرارگاه ثار[ میگيرد.
عليرغم ھمه ی اين تدابير ،از ميانه ی برنامه ی مناظره ھای تلويزيونی
و نتيجه ی نظرسنجی ھائی که به سرعت در سطح کشور جمع آوری
شد ،معلوم شد شانس احمدی نژاد برای گرفتن رای مردم بسرعت رو به
کاھش است و استقبال از موسوی رو به افزايش.
»نگرانی از نتيجه ی انتخابات و شکست احمدی نژاد ھمراه با
يک گزارش در اختيار مجتبی خامنه ای قرار میگيرد ،تا با رھبر در
اين باره صحبت کند .دادن وقت اضافه ی تلويزيونی به احمدی نژاد،
توصيه به چند سفر شتابزده ی استانی و باز گذاشتن دست او برای ھر
سخن و تالشی که بتواند آراء وی را باال ببرد ،نتيجه ای است که مجتبی
خامنه ای به قرارگ اه ثار[ باز میگرداند .در عين حال اين توصيه
توسط مجتبی خامنه ای در جلسه ی قرارگاه ثار[ که در آن از جمله
فيروزآبادی و عزيز جعفری فرمانده ی سپاه حضور داشته اند ،ابالغ
میشود که در عين حال ،شما طرح اقدام را دنبال کنيد!
»در فرصتی بسيار تنگ ،از آنجا که نمیخواستند بقيه ی
فرماندھان سپاه در جريان اين اق دام قرار گيرند و احتماال با توجه به
روابط و مناسبات موسوی با برخی فرماندھان سپاه ،خبر به گوش او
برسد ،طرح دولت نظامی ارتشبد ازھاری در سال  ۵٧در دستور کار
قرار میگيرد ]گم کردن گورتان را از چه کسانی الگوبرداری ميکنيد؟[
»ليست دستگيریھای وسيع از ميان فعاالن سياسی ،روزنامه
نگاران ،حقوقدانھا ،رھبران دانشجوئی و ...تھيه میشود .برای آغاز
عمليات ،سرتيپ »احمد وحيدی« که اکنون به عنوان وزير دفاع دولت
در کابينه ی احمدی نژاد به مجلس معرفی شده ،بدليل سالھای فرماندھيش
در سپاه قدس ماموريت مافوق سری واحد ضربه ی اول کودتا را
برعھده میگيرد .شماری از افراد واحد امنيتی سپاه قدس که عمدتا لبنانی
و فلسطينی ]از افراد حماس[ بوده اند ،واحد ضربه ی اول را تشکيل
میدھند .ھر چه به زمان برگزاری انتخابات نزديکتر میشوند ،وحشت
از شکست احمدی نژاد بيشتر میشود.
»در ساعات اوليه ی روز رای گيری ،شکست قطعی گزارش
میشود و به ھمين دليل از طرف قرارگاه ثار[ وزير کشور ،سردار
محصولی برای يک جلسه ی فوری »توجيھی« احضار میشود .او
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ماموريت پيدا میکند که نتيجه ی اوليه ی شمارش آراء را ابتدا در اختيار
بيت رھبری و سپس در اختيار قرارگاه ثار[ بگذارد .آماده باش
وضعيت قرمز داده میشود .نخستين گزارش شمارش آراء شکست کامل
احمدی نژاد و پيروزی قاطع ميرحسين موسوی را نشان میدھد.
قرارگاه منتظر اولين واکنشھا از بيت رھبری میشود .مجتبی خامنه ای
از تزلزل پدرش و عزم خودش برای آغاز عمليات خبر میدھد .معلوم
نيست اين تزلزلی که او گزارش میدھد ،يک صحنه سازی بوده و يا
واقعيت؟! ميرحسين موسوی از نتيجه ی اوليه ی شمارش آراء توسط
عواملی که در وزارت کشور داشته ،با خبر میشود .با وزارت کشور
تماس برقرار میکند .نتايج اوليه ،پيروزی او را تائيد میکنند .آنھا
میگويند که مراتب به بيت رھبری نيز گزارش شده است.
»سرنوشت سازترين ساعات آغاز میشود .آخرين جلسه ی
قرارگاه ثار[ ،به بھانه ی دفاع از نظام ،تصميم به آغاز عمليات
میگيرد .اولين يورش به ستادھای انتخاباتی ميرحسين موسوی در
سراسر کشور و سرانجام يورش بزرگ با کمک واحد ضربه ی اول
سپاه قدس در تھران صورت میگيرد .متعاقب آن ،ليست دستگيریھا به
اجرا گذاشته میشود .از ھمان نيمه شب دستگيریھا شروع میشود و
روز بعد ،بدنبال پخش بيانيه ای که آن را بيانيه ی کودتا میگويند ،با
امضای سيد علی خامنه ای ،دستگيریھا سرعت میگيرد.
»تصور اوليه اين بوده که با اين دستگيریھ ا ،با بيانيه ی
شتابزده ای که با امضای علی خامنه ای ابتدا از راديو و سپس از سيمای
جمھوری اسالمی پخش شد و متعاقب آن ،اعالم جشن پيروزی از سوی
احمدی نژاد کار تمام میشود .ريختن مردم به خيابانھا و شکل گيری
خودجوش بزرگترين راھپيمائی بعد از انقالب  ۵٧آن حادثه ای بود که
ستاد ثار[ خود را آماده ی آن نکرده بود؛ در واقع پيش بينی آن را
نکرده بودند.
»ھمه غافلگير شدند .نخستين گزارشھا از راھپيمائیھای
اعتراضی مردم به بيت رھبری ارسال شد ،با اين قيد که اگر وضع تنھا
يک ھفته به ھمين شکل ادامه پيدا کند ،سقوط قطعی است! ديدار رھبر با
نمايندگان ستادھای انتخاباتی توصيه ای است که مشاورانش برای ختم
راھپيمائیھا به او میکنند .او ھنوز باور نکرده بود که مردم برای
انقالب به خيابان ريخته اند .سالھا ،مشاوران نظامی و غيرنظامی اش به
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او از عشق مردم به ايشان و فصل الخطاب بودن سخن او گزارش داده
بودند و حاال عکس آن درخيابانھا جريان داشت .ديدار با نمايندگان
ستادھای انتخاباتی که در سطح »درجه دوم« در آن شرکت کرده بودند،
يعنی کروبی و موسوی و رضائی شخصا به اين جلسه نرفته بودند،
حاصلی در پی نداشت .ھمه ی آنھا گفتند که تقلب شده و او که خوب
ميدانست آنھا حقيقت را میگويند و پيش از آنھا قرارگاه ثار[ گزارش
شکست احمدی نژاد را دراختيارش گذاشته بود ،تقلب را رد کرد و گفت
که میآيد به نماز جمعه و حرفھايش را آنجا میزند .يک ھفته بازجوئی
سخت و توام با انواع شگردھا و شکنجهھا درباره ی بازداشت شدگان
نتيجه ای در پی نداشت و نمايش تلويزيونی ممکن نبود .راھپيمائیھا
ھمچنان در تھران و شھرھا رو به گسترش بود و چند ده ميليون مردم
ايران که اطمينان داشتند به روی مردم بی دفاع و مسالمت جو تيراندازی
نخواھد شد ،با زن و بچه راھی خيابانھا شدند .جمعه  ٢٩خرداد
فرارسيد .رھبر در نماز جمعه ای که ابتدا قرار بود در مصالی تھران
برپا شود ،اما بدليل بيم از حرکت مردم به سمت مصلی ،بصورت امنيتی
در دانشگاه تھران ترتيب داده شد ،خطابه ی معروف خود را ايراد کرد؛
خطابه ای که حکم فرمان آتش به روی مردم معترض بود .از اينجا به
بعدش را از قول مستقيم سردار سرتيپ پاسدار محمد حجازی ،جانشين
فرمانده ی کل سپاه و فرمانده ی قرارگاه ثار[ سپاه در ھمايش پاسداران
اھل قلم بخوانيد ]خيلی مافيايی است ،نه؟![ در قضايای اخير مسائلی در
كشور اتفاق افتاد ،جدا از جنبه ی عمومی و مردمی ،كارھای انتخاباتی
تا جايی پيش رفت كه از مدار يك رقابت انتخاباتی عادی خارج شد و
عده ای خواستند از احساسات مردم سوء استفاده كنند و شرايط را به
سمت اھداف خود پيش ببرند و به ناامنی دامن بزنند و ناامنی را مقدمه ی
دخالت بيگانگان قرار بدھند .آنھا میخواستند آرام آرام ناامنیھا را
توسعه دھند تا كشور با يك بحران سراسری روبرو شود و كيست كه
نداند بخشی از اين مسائل كه ناامنی ،آتش زدن و حمله به اموال عمومی
در راستای خواست دشمنان قسم خورده ی انقالب بودند .سپاه نمیتواند
از كنار اين قضايا به راحتی گذر كند ،ناامنیھايی ك ه با دستور و
خواست بيگانگان صورت میگيرد ،فقط يك امر انتظامی نيست كه
بگويند عده ای میخواھند خود را تخليه كنند .ھر جا رد پای بيگانه پيدا
شود ،سپاه ھم حضور خواھد داشت.
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»عميقترين و نافذترين ديدگاهھا را از مقام معظم رھبری در
خصوص قضايای اخير مشاھده كرديم .بيانات مقام معظم رھبری در
نماز جمعه صف اخاللگران و ناقضان امنيت را از مردم جدا كرد و
تكليف مردم را با اغتشاشگران مشخص كرد و راھبرد روشنی در مقابل
اغتشاشگران و توطئه گران به مردم ،مسئوالن و نيروھای امنيتی داد كه
در حفظ آرامش موثر بود و شاھد آرامش خوبی در كشور بوديم و االن
٣٨٣
ھم آرامش و امنيت در كشور برقرار است«.
ھاھاھا ،مرتيکه ی االغ ،مگه کوری ،نميبينی؟!
اما ھماھنگی سکس و اعتراف را اينجا ميتوان ديد و چه فجيع:
»دستگيری من غافگيرانه بود ،سحرگاه يك روز كسالت بار در
ماه رمضان كه ھمراه با يورش گروھی از مردان اداره ی اماكن شد.
مرد سيه چرده ای كه كفشھای چرمی سياھش را الی در گذاشته بود ،تا
در را به رويشان نبندم ،كاغذی را نشانم داد كه آرم ترازو داشت .بسختی
توانستم حكم بازداشت از دادسرای فرودگاه را به امضای قاضی
ظفرقندی تشخيص دھم .او از آدمھای قاضی مرتضوی بود.
»فقط در ذھنم چرخيد كه اين مامواران ھمان نيروھايی ھستند
كه گروھی از وبالگنويسان را تحت طرحی به نام خانه ی عنكبوت
بازداشت كرده اند .شوكی كه از حمله ی ماموران به من دست داد ،در
طول مدتی كه خانه ام را زير رو ميكردند و از سی .دی .و دستگاه
ماھواره و كامپيوتر گرفته ،تا مدارك و دست نوشته ھام را ضبط
ميكردند ،تبديل به آرامشی غيرمعمول شد .بعدھا فھميدم ھمه ی آدمھا در
شرايط خطر ھمينطور ميشوند.
»انتقال من به بازداشتگاه توسط چند مرد خشن و يك زن مامور
انجام شد .نميدانم چرا ھرچقدر با خشم به مردھا مينگريستم ،به چھره ی
متعجب زن با دلسوزی نگاه ميكردم .آنھا مرا سوار يك ھايس تيره
كردند .يك دختر با چادر زندان و چشمبند در صندلی پشتی نشسته بود و
مرتب گريه ميكرد .در حالی كه داشتم داخل ھايس را برانداز ميكردم،
بسرعت تبديل به يك زندانی شدم .چشمبندی به چشمم بسته شد ،چادری
بويناك بر سرم انداختند و مردی كه كنار راننده نشسته بود ،به زن مامور
گفت »نزار بيرون رو ببينه!«
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»زن مثل يك رباط بی اختيار با تمام قوا سرم را به كف
صندلی فشار داد ،حالت تھوع امانم را بريده بود .مدتی بعد ھايس توقف
كرد و من مثل نابينايی كه سعی ميكرد زمين نخورد ،به داخل بازداشتگاه
كه بعدھا فھميدم در ميدان جوانان )اطراف ميرداماد( قرار دارد ،ھدايت
شدم .از اين كه حس معلول را به من داده بودند ،سخت آشفته شده بودم.
سر مردی كه ميخواست مرا ھل دھد به طرف بند زنان فرياد زدم» :چه
خبره مگه فكر ميكنی منو از كنار خيابون آوردی ،درست با من رفتار
ك ن! «
»من نميدانستم كه قانون سكوت آنجا را شكسته ام و يك 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 ديگر كشيده
ميشد و مرا جلو ميبرد.
»بعد صدای دو ضربه ی در و باز شدنش و بالفاصله صدايی
زنانه كه گفت» :چشم بندتو در بيار!« در آوردم و اولين واكنش من به
عادت ھميشگی لبخند بود و سالمی آرام .زن زندانبان بی حجاب بود و
ھمين راحتی او به منی كه تمام روز در اداره ی اماكن بازجويی ميشدم،
حس كمرنگی از فراغت را ميداد .فوری گفت» :من فكر كردم با اون
دادی كه زدی ،دھن روزه بايد 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 سرريز كردم
به سمت ھمان مرد قلدر موبوری كه مرا ھل داده بود داخل .ريشه ی
خشم را ميشناختم؛ شبيه خشمی بود كه به بسيجيھای زنجير به دستی
داشتم كه بارھا جلو چشمان من دخترھا را در كوچه و خيابان زده بودند.
زن گفت» :بايد تفتيش بدنی بشی!« و سرش را پايين انداخت تا وقتی
لباسم را كامال بكنم .برايم خيلی سخت بود .گفت» :مقرارت زندان است«
 .گفتم» :اينقدر كه برای من سخت است ،برای تو ھم تفتيش من سخت
ھست؟« سری تكان داد و گفت» :چاره ای نيست ،مقررات است .ولی
حاال نميخواد اون زيری رو ديگه در بياری!«.
»نگاھش ميگفت كه او ھم كالفه است و من در دلم ميگفتم شايد
دفعه ی بعد كه تكنولوژی پيشرفت كرد ،با دستگاه تفتيش كنند .در حاليكه
لباسم را ميپوشيدم ،به خودم دلداری دادم كه شايد اگر سر او ھم داد
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ميزدم ،او ھم ميشد يكی از ھمان زندانبانھايی كه مثل سگ وحشی پارس
ميكنند .مغزم به كار افتاد كه پس ميشود خشونت زنان زندانبان را با
»برخورد از نوعی ديگر« كنترل كرد ،فقط كافی است كه تن به دنيای
سياه و سفيدشان ندھی .بعدھا يكماه وقت داشتم كه با او و با زنھای تسبيح
به دست ديگری كه خودشان را مسئول تيمارداری از اسرای اسالم
ميدانستند ،دوست شوم .شش نفر بودند مقيم جنوب شھر از خانواده ھايی
تنگدست ،با سوادی اندك كه در بسيج خواھران عضو شده بودند و بعد با
واسطه ی دوست و آشنا در پايينترين رده ھای حفاظت اطالعات سپاه
استخدامشان كرده بودند .مغزشان آنقدر شستشو شده بود كه روزنامه
نخوانند و نفھمند كه جريان پرونده ی وبالگ نويسھا چيست! ]راستی
اينھا چقدر شبيه به مجاھدين ھستند که روزنامه و مجله و کتاب برايشان
ممنوع بود![ »به من چون سياسی بودم ،در مقايسه با زنان قاچاقچی و
معتادی كه به آنجا ميآوردند ،احترام ميگذاشتند .درعين حال مثل يك زن
نظامی مطيع كه بايد برای اثبات خود برای مردان ھمكارشان بيشتر
خوشخدمتی كنند ،به ظرافت زير نظرم داشتند .آنھا را ميتوانستم بفھمم و
بدون آنكه به رويشان بياورم ،اجازه ميدادم سلولم را ھر بار كه آن را
برای بازجويی يا حمام گرفتن ترك ميكردم ،تفتيش كنند .حتی به روی
خودم نميآوردم كه چگونه شبھا و روزھا از دريچه ی كوچك سلول مرا
زيرنظر دارند و يا تغيير حالتھای من و حتی گفتگوھام را با خودشان به
بازجوم گزارش ميدھند .فھم تضادھای اين زنان زندانبان تحمل سلول
انفرادی يك در دو متر را برايم راحتتر ميكرد .برای جلوگيری از حرف
و حديث ،دستور آمده بود كه بازجو نميتواند با زن نامحرم در اطاق در
بسته باشد .برای ھمين الزم بود يكی از زنان زندانبان در طول بازجويی
در گوشه ی اطاق بنشيند و ھمراه با شرم من سرخ شود و ھمراه با
خشمم بلرزد .اين »ھم حسی« باعث ميشد خود را در برابر بازجو تنھا
نبينم .در راه كه برميگشتيم ،زن معموال در گوشم نجوا ميكرد» :تو رو
خدا خودتو اينقدر عذاب نده ،ھرچی ھست بگو خودتو راحت كن!« و من
در صدای او صميمتی سركوبگر از جنس مادرم ،زن دايی ام ،خاله ام،
ھم بازيھای دوره كودكی ام و حتی معلمم ميديدم كه ھميشه ميخواستند
تسليم باشم و مھر من بر آنان مانع از آن ميشد كه به آنھا چشم غره
بروم .ھمين يادآوری وابستگانم بود كه باعث ميشد زدوبندھای بازجو را
با زندانبانم ناديده بگيرم و بگذارم كه خيال كند آرام شده ام؛ ھمان
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شگردی كه با زنان رام شده ی زندگيم به كار ميبستم .اما ھر چقدر كه
زنان زندانبان دركی از زنانگی سركوب شده را برايم تداعی ميكردند،
بازجو با آن ھيبت پشم آلود و چشمھای ترسناكش ،تداعی فراگيری بود
از تعصب خشك پدرم ،تحكم ھمسر سابقم ،دودوی چشمھای لمپنھای
پناه گرفته در كوھپايه ھای خلوت »گالبدره« و كابوس عربھای آواره
ی نخلستانھای دوران كودكی كه در قصه ھای مادرم عادت داشتند با
چوب به دختران تجاوز كنند .تمام مردان مسلط و متجاوز زندگيم يكجا
در تصوير بازجو جمع شده بودند و عصيانی را كه من اندك اندك در
طول زندگی ام تجربه كرده بودم ،يكجا به خود فراميخواندند.
»بازجوييھای او از روابط شخصی ام برايم ناآشنا نبود؛
ھمانھايی بود كه بارھا و بارھا وقتی دختر جوانی بودم ،در بازجوييھای
خانگی پس داده بودم .بی حرمتی و تحقيرش ھم غريب نبود ،عميقتر از
اين زخمھا را از عزيزانم خورده بودم .ھمين باعث ميشد كه در روزھای
نخست خودم را از دنيای سياه و سفيدش به بيرون پرتاب كنم و وارد
بازی اش نشوم .روزھای اول بازداشت دو گزينه در پيش روی من بود؛
يا اعتراف در مورد اينكه مزدور خارجی ھستم و از بعضی از رھبران
اصالح طلب دستور ميگيرم ،يا بگويم كه بی حجابم ،شرب خمر ميكنم و
روابطی با اين و آن دارم و برايش جزيياتش را باز كنم .پرسشم اين بود
كه فرض ھمه ی اينھا باشد كه چه؟! و او ھاج و واج ميماند كه با من چه
بكند؟! سئواالتش در مورد روابط جنسی از يك طرف برايم خنده دار بود
و از طرفی توھين آميز ،اما روزھای اول كه ھنوز رمقی داشتم ،جنبه
ھای خنده آورش بيشتر بود؛ خنده دار چون نميفھميدم اين دستگاه عريض
و طويلی كه بازجو را حمايت ميكرد ،اين قصه ھا را ميخواھد چه كند؟!
يكبار با تمسخر و خشم به بازجو نوشتم» :واقعا ميخواھی جزييات يك
رابطه را بدانی ،ميخواھی برايت آنچنان تصويری بنويسم كه لذتت كامل
شود؟! عجب چيزی نوشته بودم! وقتی از شدت عصبانيت كاغذ بازجويی
را مچاله كرد و در حالی كه بخودش ميپيچيد ،چند بار دستانش را به
عالمت كتك زدن باال برد ،فھميدم كه بدجوری به ھدف زده ام .مدتی بعد
فھميدم كه بناست با اين سئوالھا شكسته شوم .بناست احساس كوچكی و
حقارت كنم و خودم را ببازم و چموشی نكنم .اما اذعان ميكنم كه آگاھی
من از عورت انگاری مردانه ای كه در ذھنم با بوی گالب و جوراب
گنديده و ريش بھم آميخته بود ،بيشتر عاصی ام ميكرد تا تسليم.
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»گزينه ی ديگر سئوالھای سياسی و عقيدتی ،سوابق كار و
فعاليت و ليستھای دوستان و آشنايانم بود .معيارھای درست و غلط ما
فاصله ھای جدی باھم داشتند .ارزشھايی را كه او از آنھا حرف ميزد،
نميفھميدم و او ھم زبان تحليلی مرا در جواب سئوالھای كوچه/بازاری
اش متوجه نميشد .ولی از آنجا كه عاشق حجم بود ،با اشتياق ورقه ھا را
قاپ ميزد و بر روی ھم دسته شان ميكرد .روزی ھزار بار يك سئوال را
تكرار ميكرد و من سر حوصله از نو مينوشتم و مينوشتم .ياد گرفته بودم
كه مثل سئوالھای امتحانی كه جوابش را نميدانستم و بايد ممتحن را فريب
ميدادم ،برای پركردن ورقه ھای بازجويی ،پاسخھای خودم را بنويسم.
قصه ھای تخيلی و آدمھايی كه وجود خارجی نداشتند و يا بازنويسی
تاريخ پيدايش »ان .جی .او«.ھا و گروھبندی آنھا كه درھر كتابی پيدا
ميشد و خاطراتی كه از گذشته داشتم؛ بايد اين جلسات به نحوی
ميگذشتند .بعدھا يكی از ھم پرونده ايھام گفت يكی از ورقه ھای
بازجويی ام را نشانش داده اند .ميگفت» :تعجب كردم كه چرا اينقدر ريز
نوشته بودی ،درشت مينوشتی تا ورقه زودتر تمام شود «.او ھم فھميده
بود كه بازجو عاشق حجم است.
»چند روز بعد بازجو فشار خود را بيشتر كرد ،بايد در مورد
اصالح طلبھا مينوشتم .تكليف من در مورد رھبران اصالح طلبی كه به
عمرم با آنھا حرف نزده بودم ،مشخص بود .حتی زبانی كه من استفاده
ميكردم ،زبان پرتی بود از دايره ی سياست روز .گفتم» :من اصال
نميدانم اينھا چكاره اند و چه ميكنند!« مرتب تكرار ميكرد:
»ببين ھمه ی اين ھم پرونده ای ھات اين حرفھا را اعتراف
كرده اند .توھم بگو تا ھمه تان را باھم آزاد كنم ،وگرنه به خاطر تو بقيه
ھم اينجا گير ميافتند .بيا ببين ،ببين اين دستخط را كه ميشناسی ،ببين چی
نوشته ،بيا ھمينو بزار جلوت و عين ھمينو بنويس!« و من واقعا نه اين
دستخطھا را ميشناختم و نه سنخيتی با ھم پرونده ای ھام داشتم .جوانان
وبالگنويس و روزنامه نگار چه ربطی به من ميتوانستند داشته باشند؟!
اما اين سيكل پايان ناپذير اصرار و انكار داشت بتدريج به كابوسھای
شبانه ی من تبديل ميشد .تمام آرزوم اين بود كه ماھھا در انفرادی
بمانم ،اما يكساعت بازجويی پس ندھم .آنجا فھميدم برای من پرسش از
ديگران بشدت زجرآور است؛ زجری كه در مورد سئوالھای جنسی
احساسش نكرده بودم .از حس خيانت متنفر بودم و نوشتن از ديگران
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بشدت قادر بود احساس دوگانگی و حقارتی را كه در سئوالھای شخصی
پس زده بودم ،در من ايجاد كند .سعی ميكردم كلی نويسی كنم و تمام
ھوشم را متمركز كنم روی جوابھای روشنی كه ھمه از آن اطالع
داشتند .در مورد يكی از خويشانم كه مايه ی آزار مرتضوی بود ،فقط
حقی را كه به گردنم داشت ،نوشتم و اين شد بھانه ای برای اين كه از
او خط ميگيرم و از ھمكار ديگرم اين كه چقدر به خاطر مذھبی بودنش
مالل آور است .پايان اين سيكل مرگ آور روزی بود كه از من خواست
تك نويسی كنم:
»برو داخل سلول ،خوب فكر كن و در مورد اين اسمھا بنويس؛
درست بنويس!« درست نوشتن يعنی با زبان و ادبيات روزنامه ی
كيھانی نوشتن .ميبايد ھر چه اتھام ھست بر سر اسامی اش خالی ميكردم،
بايد از واژه ی سياه نمايی ،رسانه ھای بيگانه ،ايادی ،آلت دست و غيره
استفاده ميكردم .اين را وقتی بارھا و بارھا ورقه ی بازجويی ام را
برميگرداند ،تا روايتھای روشنم را از وقايع اصالح كنم ،فھميدم .اما تك
نويسی از ديگران آخر خط من بود.
»دستخط بازجو كه در ورقه ھای كف سلول پخش بود ،مرا در
برابر كابوس بازجوييھای مكرر و حس دوگانه ی خيانت و آزادی قرار
ميداد .تمام روز را در سلول دو متری قدم رو زدم و به بھانه ھای
مختلف به در و ديوار ميكوبيدم .سرانجام رفتارم آنچنان غيرقابل كنترل
و ھيستريك شد كه برای تنبيه به انفرادی زيرزمين منتقلم كردند؛ جايی
كه ھرچه با صدای گرفته ام فرياد ميزدم كه نميخواھم به دوستانم خيانت
كنم ،ھيچكس حتی زندانبان ھم نميشنيد .من به اندازه ی كافی نشكسته
بودم .روز بعد بازجو آخرين برگ برنده اش را برای شكستن ديوانگيھای
من رو کرد؛ مواجھه با جوان له شده ای كه پس از روزھا مقاومت بايد
در برابر ھمه ميگفت که با من رابطه داشته است ،ھمه يعنی بازجو ،زن
زندانبان ،زندانی ديگری از ھمان جوانان كه نفھيمدم بودنش در آنجا
برای شكنجه ی او بود يا نه و دوربين .بعدھا فھميدم بازجو بارھا با آن
جوان له شده بازی كرده بود ،بارھا او را به پشت در اطاق بازجويی من
آورده بود ،شكنجه اش داده بود و به او گفته بود» :بايد اين زن را
بشكنی ،فھميدی بايد اين زن ج] ...طفلک روش نشده واژه ی جنده را
بنويسد[ را بشكنی ،خرد کنی!«
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»ھرگز گمان نميكردم برای منی كه تالش كرده بودم »زنا«،
»اقرار به رابطه« و ..را به سخره بگيرم ،اين مواجھه ی مسخره تا اين
حد گران باشد .رفتار غريزی ام آنچنان از عقالنيتی كه در اين چند ھفته
مرا در برابر شكستن حفظ ميكرد ،سبقت گرفته بود كه خود نفھميدم چه
ميكنم .خشمی كه نميدانم از كجا سر باز كرده بود ،به فريادھای
ھيستيريك مكرر تبديل ميشد و در تمام زندان ميپيچيد .نيرويی چند برابر
پيدا كرده بودم كه از دستانم ،گلوم و چشمان از حدقه در آمده ام بيرون
ميپاشيد .اين ھمه وحشی شدن را در خود سراغ نداشتم ،وقتی خطاب به
آن جوان فرياد ميزدم كه »قسم ميخورم تو را خواھم كشت؛ تو را ھرجا
باشی پيدات ميكنم و ميكشمت!« و اين را بارھا و بارھا فرياد زدم .و در
ميان اين فرياد نميشنيدم كه بازجو ھم دارد جوابھای مرا به آن مرد تلقين
ميكند .من فقط فرياد ميزدم» :كاغذ را بياوريد تا من بنويسم ھر كجا اين
مرد را پيدا كنم ،ميکشمش! مردم بدانيد قاتل اين مرد منم!« و جوان بر
خود ميلرزيد و ميپيچيد و زن زندانبان كه حاال نحيفتر به نظر ميرسيد ،با
چھره ی مضطرب و دستان لرزانش جلو حمله ی مرا به آن مرد
ميگرفت و بازجو دست و پايش را گم ميکرد.
»صحنه ای توانفرسا و خشونتی غيرقابل كنترل .بعدھا به خودم
گفتم كه خوب شد مرا به جان او نيانداختند ،چون مطمئنا قادر بودم اين
مرد را مثل ھمان بچه ھايی كه در اواخر حبس در بند عمومی نسوان
ھم خرجم بودند و به جرم شوھركشی حبس ابد داشتند ،از حيات ساقط
كنم .دقايقی بعد مرد له شده و دوستش را با عجله از اطاق خارج كردند،
من نيمه جان روی صندلی افتادم ،بازجو از اطاق بيرون رفت و از زن
زندانبان خواست كه مرا آرام كند .يقينا در آن اطاق ھمه ی ما شكنجه
شده بوديم .برای ساعتی ھمچنان وحشی بودم ،موجودی مھار نشدنی كه
حتی بعد از خارج كردن عجوالنه ی آن مرد ،به دنبال متجاوز ميگشتم،
اما يك باره آنچنان رخوتی مرا در خود گرفت كه گويا بين مرگ و
حيات در حال قدم زدنم .من نشكسته بودم ،بلكه از درون مرده بودم؛
اطاق ،دوربين ،زن زندانبان ونور سفيد باالی سرم و حتی خودم را از
باالی سرم ،جايی در آسمان نگاه ميكردم .بازجو برگشت؛ شبيه پدرم شده
بود وقتی كه ميخواست مرا با وعده و وعيد و با صدايی آرام به چيزی
متقاعد كند .گفت كه الزم نيست اين ھمه عذاب بكشم ،گفت كه فكر ميكنی
ميتوانی تحمل كنی ،اما من دارم به تو رحم ميكنم .گفت كه در اينجا
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خيليھا را شكسته اند .آدمھای مھم و بزرگ مثل عبدی .گفت» :نميخواھد
به خودت زحمت بدھی ،فقط از روی ھمين كاغذ بنويس و جمله ھا را
يك طوری جابجا كن كه مال خودت باشد!«
»فشاری كه بر من آمده بود ،خارج از پيش بينی او بود ،من
قصد نداشتم ھيچ تالشی برای بقا كنم .به كاغذ نگاه كردم ،سئوال اول:
شرح رابطه ام با مرد له شده .سئوال دوم :اظھار ندامت و طلب بخشش
از فريبی كه از سياسيون اصالح طلب خورده ام .شنيدم كه ميگويم اولی
دروغ است .از اينكه نميخواھم جلو دوربين بروم ،حرفھايی زدم و از
اينكه ديگر ھيچ چيز برايم مھم نيست ،نه آزادی و نه ھيچ چيز
ديگری...كاغذ را دستم داد و مھربانتر از قبل گفت نميتواند امشب دست
خالی برود .او پدر شده بود و انتظار داشت من ِ تھی شده ،كودكی ام را
بر او تكيه بزنم .او نميدانست كه كودكی من لجباز است و نميدانست كه
من ھمانقدر كه به مادرم تكيه زده ام ،از پدرم دور بوده ام .گفتم ندامت
نامه را مينويسم؛ مثل وصيت نامه بود ،اما برای من .يادم ھست كه به
خودم اقرار كردم ،اينكه فعال مدنی ھستم و زنھا را به برابری خوانده ام
و اگر اين كار خالف اراده ی نظام است ،بر من باكی نبوده ،چون نيت
خير داشتم و اميد كه خداوند از سر تقصيراتم بگذرد ،ھمين! با چنين
ندامت نامه ی پرت و پاليی او را از خودم ناامي د كردم .بايد دوباره
بازجويی ميشدم و از آزادی خبری نبود .گفت كار خودت را سخت
ميكنی و من در دل گفتم» :نياز داشتم كه به خودم يادآوری كنم كيستم!«
»اما اين حس خالء تا مدتھا مرا در خود گرفت .به ياد دارم كه
صليب وار در سلول تابوت مانندم دراز ميكشيدم و حس ميكردم در
آرامگاھی برزخی بين مرگ و زندگی غوطه ميخورم .تنھا وقتی به خود
ميآمدم كه بازجو با سماجتی شرورانه از من ميخواست دستنوشته ھای او
را با خط خودم بازنويسی كنم؛ اما نوشتن درباره ی ديگران تعھدی
انسانی را به من يادآوری ميكرد كه نقطه ی وصل من با زندگی
بود .بتدريج فھميدم كه ارزش اعتراف ناموسی و سياسی برای بازجو
يکسان است .چالش دو طرفه ی ما روزھا طول كشيد .در اين مدت يك
بار مرا به زندان اوين بردند و بعد از عكاسی و درست كردن كارتكس،
به ھمان بازداشتگاه نامعلوم بازم گرداندند .ھم پرونده ای ھام ھمه در
اوين ماندند و حاال من كه مداركم نشان ميداد درزندان اوين ھستم ،در
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مكان نامعلومی حبس شده بودم .ھيچكس نميفھميد در اينجا چه باليی بر
سرم خواھد آمد .اين بازی را بايد تمام ميكردم.
»ناگھان كشف كردم به ميزانی كه اثبات ناپاك بودنم برای
بازجو مھم است ،عفيف بودنم برای خودم جنبه ی حياتی پيدا كرده است.
آن مواجھه ی لعنتی تمام آموزه ھای تاريخی ام را برانگيخته بود .سايه
ھايی كه سالھا بود از سيطره شان ميگريختم ،اكنون تمام ذھنم را تصرف
كرده بودند .در دام عورت انگاری بيماری افتاده بودم كه زنھايش در
طيفی از عفاف و ھرزگی سرگردانند؛ در ھمان دامی كه برای برائت از
ھرزگی ،بايد خود را عفيفتر نشان دھی.
»او داشت ارزشھای مرا تصرف ميكرد ،ھمان ارزشھايی كه
روزھای نخست به سخره گرفته بودم و مرا از سلطه ی او خارج نگه
ميداشت ،اكنون بتدريج بر من غالب ميشدند .حتی كلماتم و ادبيات
نوشتاری ام از آن او شده بود .به دست نوشته ھايم نگاه ميكردم؛ ھمان
گزارشھای روز اول بود كه شبيه مقاله ھای روزنامه ی كيھان شده
بودند .در بطن خود ھيچ اطالعات مھمی نداشتند ،اما بيانشان طور
ديگری شده بودند .دنيای خارج فرسنگھا دور بود ،مثل خوابی بود از
زندگی قبلی ام .ميبايد برای بقای خودم ،از چشم بازجو به جھان نگاه
ميكردم .او قادر بود به من آزادی را ھديه بدھد ،بگذارد كه به خانواده ام
تلفن بزنم و به زن زندانبان امر كند كه شبھا يك نخ سيگار به من بدھد.
او تنھا منجی من شده بود.
»مدتھا در دنيای كودكی غوطه ور بودم؛ كودكی كه به دنبال
مادرش ميگشت ،تا به او تكيه زند .از خشم پدر به او شكايت كند و از او
بخواھد كه ھمچون طفلی شيرخوار احاطه اش كند .آموزه ھای مذھبی ام،
كتاب قران و آيه ھايی كه از يوسف كنعان و مريم مطھر ميخواندم ،جای
مادرم را گرفته بودند .به معنويت تكيه زده بودم تا »ايگو«ی رنجور و
زخمی را ترميم كنم .ماه رمضان بود و صبح و شام تنھا صدای موجود،
اذان به من يادآوری ميكرد كه ھنوز زندگی در جريان است؛ صدای اذان
از راھروھای خاكستری اداره ھای دولتی و پايگاھھای بسيج با طنينی
سركوبگر ميگذشت و بعد تبديل ميشد به نوای روحانی دلچسبی در متن
مھمانيھای افطار ،غروبھای زيبای امامزاده صالح ،ھياھوی آمد و شد
مردم در ميدان تجريش و ..برای يافتن حيات ،نوای مذھب را از ھزار
توی آزاديھای به صليب كشيده شده ،به چشمه ھای معنوي ت ھدايت
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ميكردم و چنين تنازعی مرا در جريان سيال ذھنی آرامبخشی غرق
ميكرد كه مھمترين تاثيرش آگاھی به وجود حيات در پشت ديوارھای
زندان بود.
»به دوره ی تھذيبھای طوالنی دوره جوانی ام بازگشته بودم.
مھارتھايی كه در زبان عربی داشتم و دانشم از آيه ھايی كه اميد بخش
بودند و بر صبر و استقامت داللت ميكردند ،باعث ميشدند تا بتدريج از
سلطه ی روانی بازجو فاصله بگيرم .به موازات دور شدنم از دنيايی كه
زندان بر من القا ميكرد ،دنيای گذشته ی خودم را نيز با بيرحمی
ناباورانه ای به نقد ميكشيدم .يك روز ناگھان دريافتم كه ھمه ی تالشھای
من در جامعه ی مدنی دروغی بيش نبوده است .اين وقتی بود كه برای
چندمين بار مجبور شدم تاريخ پيدايش سازمانھای غيردولتی را بنويسم.
ھرچه بيشتر مينوشتم ،به نظرم بيھوده تر ميآمدند .تنھا نقطه ی روشن
اين تالشھا وقتی بود كه دردی از زنان دوا شده بود .اين پوچ انگاری به
تالشھای گذشته به يكباره گسترده تر شدند و نوع نگاھم را به دينداری،
سياست و قدرت و به مسئله ی زنان دستخوش بحران كردند .وقتی كه
بازجو از نقشه ھای آينده شان برای تكيه زدن به قدرت و تحقق حكومت
واقعی اسالمی گفت و با نفرت از فساد دوره ی ھاشمی رفسنجانی و
خاتمی حرف زد ،دانستم كه فاصله ی من از اسالمگرايی سياسی و
سرنوشت محتومی كه آن مرد برای ما رقم ميزند ،تا چه حد دور است.
به ھمين جھت وقتی كه با تحقير به من گفت» :شماھا سكوالرھای بيدين
و ايمانيد!« بی ھيچ مقاومتی اذعان كردم كه »بله من سكوالرھستم« و
وقتی گفت» :تو يك فمينيست منحرفی!« دريافتم كه فمينيسيم تنھا تعريفی
است كه به من معنا ميدھد .از او بعدھا در دل ممنون شدم كه تا اين حد
بی پرده و بی رحمانه درونم را باز كرده بود.
»بتدريج ياد گرفتم كه برای زنده ماندن بايد فانتزی قوی داشته
باشم .بايد بتوانم گرمايی را كه از در آغوش كشيدن دختركانم حس
ميكردم ،بازآفرينی كنم ،ھوای تازه ی كوھستانھای جنگلی را نفس بكشم
و با دوستانم گپ بزنم و قھوه بخورم .بايد جايی در خودم عشق را پيدا
ميكردم و قطعات رمانتيكی را كه سالھاست به آنھا مراجعه نكرده ام ،با
خودكاری كه برای پركردن سئواالت تمام نشدنی بازجو در اختيارم
گذاشته شده ،روی در فلزی سبز سلول حك كنم .افزون بر ھمه ی اينھا
معنويت دلچسبی بود كه از ته نشين شدن »مذھب تبخير شده« ربوده
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بودم .ھمه ی اينھا به من كمك ميكرد تا بسرعت »من« زخمی ام را
درمان كنم و كودكی ام را به بلوغی رھا شده از قيدھای گذشته تبديل
کنم؛ من با شكستن ھمه باورھا و ارزشھای چند ھفته پيشم از دام عورت
انگاری بازجو رھا شده بودم.
»صبح گاه يكی از آخرين روزھای بازداشتم وقتی كه بازجو دو
گزينه ی اقرار به رابطه و اعتراف به فريب سياسی را در برابرم
گذاشت ،انتخاب خودم را كردم ،حيثيت ديگران مھمتر بود .شعف حفظ
ديگران آنچنان رضايت خاطری در من ايجاد كرد كه صدای شكستن
نازك غرورم را ناشنيده گرفتم.
»از البالی اقرار نامه ای كه از زير دستم كشيده ميشد ،بازجو
را ميديدم كه غبغبش مثل خروس خواب آلوده ای باد ميكند و چشمانش از
خشم به سمت رضايت دودو ميزند .داستان بازاری عاشقانه ای را كه ھم
آغوشی لطيفی به دنبال داشته است ،با ظرافت از روی پاورقيھای
مجالت زرد كپی برداری كردم ،تا غنيمتی را كه دستگاه عريض و
طويل دادستانی درانتظارش بود ،به آنھا تقديم كنم .شخصيتھای داستانم
من بودم و آن جوان له شده» ،من« ی كه در توافقی عقالنی با خودم
ميبايست نجاتبخش تعھدات انسانی ام ميشد .بعدھا يك كارشناس شكنجه ی
سفيد به من گفت كه در تجربه ی او »معموال زنھا در اين موقعيت
ترجيح ميدھند در مورد ديگران اعتراف كنند ،تا سكس!« و من در دلم
گفتم »چون ھنوز از روابط قدرت مردانه در سكسوآليته رھا نشده اند«.
عورت انگاری در رابطه ی مرد و زن ،بخشی از روشھای كنترل،
ارعاب ،تحقير و شكستن زندانيان سياسی بود و من بايد اين ارزش را
پس ميزدم .بازجو نفھميد كه رھايی از كنترل سكس به روش
بينادگراياھا ،غنيمتی بود كه من از دست او ربودم ،غنيمت ديگر راحتی
وجدانم بود .اين آخرين بازجويی جدی من بود .بعد ازآن چند روزی به
بند عمومی نسوان اوين منتقل شدم و بعد موقتا آزاد شدم .اتھامم تشويش
اذھان عمومی و اخالل در امنيت ملی بود ،اتھاماتی كه بعدھا بيمورد
٣٨٤
تشخيص داده شدند«...
چه بنويسم از اين ھيوالی دين ساالر و مردساالری
اسالمی/کمونيستی جاری در متن زندانھا و زندان بزرگ کشورم ايران
که برای تحقير زنان ،از اين شيوه ھای کمدی استفاده ميکند و چه تلخ؟!
http://mowjcamp.com/article/id/22360 - 384
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دانشگاه شيراز چند روزی است شلوغ است...
»از شيراز خبر میرسد که اعتراضات دانشجويی در دانشگاه
شيراز ،برای دومين شب متوالی به شکلھای مختلف ادامه يافته است .به
گزارش سايت موج آزادی ،دوشنبه شب خوابگاهھای دستغيب و مفتح که
متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شيراز ھستند ،برای دومين
شب متوالی شاھد اعتراضھای دانشجويی بودند .براساس اين گزارش،
دانشجويان از ساعت  ٢٣ابتدا در خوابگاه پسرانه ی دستغيب و سپس
در خوابگاه مفتح فرياد [ اکبر و مرگ بر ديکتاتور سر دادند و
اعتراض خود را برای شب دوم به کودتاچيان اعالم کردند .اعتراضھا
به شعارھای شبانه محدود نمیشوند ،بلکه شعارھايی ھمچون مرگ بر
ديکتاتور ،مرگ بر دولت کودتا و شعارھايی عليه رھبری به وفور در
مکانھايی چون آسانسورھا ،داخل سرويسھای اتوبوس و  ...ديده
٣٨٥
میشود«.
پنجم شھريور ماه  ٢٧ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و چھارم[
ديگر اين که »نيکال سارکوزی ،رئيس جمھوری فرانسه ،به
جمھوری اسالمی ھشدار داد که در صورتی که تھران به فعاليت حساس
اتمی ادامه دھد ،پاريس از تحريمھای »شديد« عليه ايران حمايت خواھد
کرد .به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس ،آقای سارکوزی ھمچنين تاکيد
کرد که در صورت سرپيچی ايران از درخواست قدرتھای جھانی برای
توقف فعاليت غنی سازی اورانيوم ،فرانسه عالوه بر تحريمھای تازه ،از
اقتدار بيشتر بازرسان آژانس نيز حمايت خواھد کرد .نيکال سارکوزی
در سخنرانی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست جمھوری
ايران گفت که اينان ھمان رھبرانی ھستند که ميگويند برنامه ھسته ای ما
صلح آميز است و انتخابات نيز سالم برگزار شد...آيا کسی حرف آنھا را
باور ميکند؟«
ھمين ديشب خامنه ای ،پس از آن ھمه عربده کشيھا و تجاوزھا
و قتلھای خيابانی و زندانی و» ...ببريد حامله شان کنيد«ھا ،معلوم نيست
http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1539.aspx - 385
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چرا ظاھرا واداده؛ خالصه حرفھايی زده که جالب است .برای اين که
روند اين فروپاشی شگرف را لحظه لحظه حس کنيم ،بخشی از
»افاضاتش« را که البد سرفصل سرنگونيشان خواھد شد ،اينجا ميآورم:
»...خامنه ای ...روز چھارشنبه  ۴شھريور در سخنانی در
جمع عده ای از دانشجويان ]بسيجی و لباس شخصی و شکنجه گر و
خودی[ گفت که در حوادث پس از انتخابات ،تخلفات و جناياتی صورت
گرفته که به طورقطع با آنھا برخورد خواھد شد .خامنه ای از تشکيل
پرونده ی ويژه ،برای حمله به کوی دانشگاه تھران در روز پس از
انتخابات ،سخن گفت و قول داد که »مجرمان بدون توجه به وابستگی
سازمانی به مجازات برسند]«.مسخره[ با اينھمه وی تصريح کرد که در
چنين مسائلی ،حتی اگر »برای بسياری از شايعات ،شواھد و قرينه ھايی
وجود داشته باشد ]جدی؟![ اين شواھد نمیتواند مبنای قضاوت قرار
بگيرد«.
»خامنه ای ...ھمچنين حمله به کوی دانشگاه و شکنجه ،قتل و
آزارھای جنسی در زندان کھريزک را در قياس با »مسئله ی اصلی
انتخابات« کم اھميت شمرد .وی در اين رابطه با تاکيد بر »معدود
بودن« قربانيان بازداشتگاه کھريزک گفت» :عده ای ظلم بزرگی را که
پس از انتخابات به مردم و نظام اسالمی شد و ھتک آبروی نظام در
مقابل ملتھا را ناديده میگيرند و مسئله ی کھريزک يا کوی دانشگاه را
قضيه ی اصلی قلمداد میکنند ،اما اين يک ظلم آشکار است«.
»ظاھراَ منظور ...خامنه ای از »ظلم بزرگ« تظاھرات و
اعتراضھای گسترده به نتيجه ی اعالم شده ی انتخابات است ...سيد علی
خامنه ای گرچه تصريح کرد که ھنوز برايش ثابت نشده که پيشقراوالن
اعتراض به نتيجه ی اعالم شده ی انتخابات دست نشانده ی بيگانگان
ھستند ،اما خود اعتراضھا را »حساب شده« توصيف کرد .به گفته ی
خامنه ای» :طراحان حوادث اخير ،صحنه گردانانی دارند و صحنه
گردانان ديگری نيز پيدا میکنند ...اصل حوادث خيلی خالف انتظار
نبود ،اما اشخاصی که وارد صحنه شدند ،خالف انتظار ما بود«.
»خامنه ای ...با اشاره ای تلويحی به امکان بروز ناآرامی در
دانشگاهھا به دانشجويان و دانشگاھيان درباره ی »طرح دشمنان برای
ايجاد اختالل در کار علمی دانشگاھھا« ھشدار داد و گفت» :ھمه مراقبت
کنند در اين مسائل سياسی کوچک و حقير ،کار علمی دانشگاه ھا و
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کالس ھا و مراکز تحقيقاتی دچار آسيب نشود و ھدف آشکار و مشخص
دشمن برای اينکه حداقل مدتی دانشگاه ھا را به تعطيلی و تشنج و اختالل
بکشاند ،محقق نگردد ٣٨٦«...يک خبر کمدی ديگر ھم ھست و آن اين
که پس از چھار جلسه ی افتضاح محاکماتی که به دادگاھھای استالينی
پھلو ميزنند ،خبر دادند که وبالگ ابطحی از درون زندان »آپ ديت«
شد ٣٨٧.حسينعلی منتظری ھم فرموده است که اين حکومت ،نه اسالمی
٣٨٨
است و نه جمھوری.
با بخش دوم حرفش موافقم ،اما اين حکومت در تمام اين سی و
اندی سال دقيقا »اسالمی« بوده است؛ منتھا حاال گندش درآمده است.
ديگر ھيچ ديکتاتوری نميتواند در برابر پيشرفت شگفت انگيز تکنولوژی
که فرآورده ی بالفصل رنسانس و جدايی دين از حکومت است،
ايستادگی کند .اينھا در برابر تکنيک و تکنولوژی و جوانان مسلح به اين
دانش ،کمرشان خواھد شکست؛ ببينيد چه روزی مينويسم!
»براساس گزارشھای رسيده به موج سبز آزادی ،سه زندانی
که در زمان بازديد نمايندگان مجلس از زندان اوين ،از شکنجه ی
بازداشت شدگان پرده برداشته بودند ،از بند عمومی به جای نامعلومی
منتقل شده اند .به گزارش موج سبز آزادی ،اين سه زندانی به نامھای
عباس بيگدلی ،رضا رستگار و مجيد مقيمی که در زمان حضور آقای
بروجردی و ديگر نمايندگان ،آثار شکنجه بر روی بدن خود را به آنھا
نشان داده بودند ،پس از آن روز از بند عمومی خارج شده اند و تا به
٣٨٩
حال خبری از محل نگھداری آنھا به دست نيامده است«.
حاکمان »جمھوری کھريزکی« دارند جا مياندازند که در زندان
به کسی با فالنشان تجاوز نکرده اند ،بلکه فقط با باتوم و شيشه ی بطری
به جلو و عقب مردم فرو کرده اند و اين ھم نوعی شکنجه است و ربطی
به دخول و ارضای دخول کننده و اين چيزھای فقھی آقايونا ندارد...
زندانبانی ھم نوشته است که:
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4601533,00.html - 386
- 387
http://www.radiofarda.com/content/f4_Abtahi_update_webneveshteha_blog/18
08277.html
http://www.voanews.com/persian/2009-08-27-voa8.cfm - 388
http://mowjcamp.com/article/id/18797 - 389
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»به عنوان يک پرسنل گمنام بازداشتگاھھای ايران و با اعالم
اينکه ما ھم دارای خانواده ھستيم و نقل مطالب مربوط به شکنجه و
تجاوز به زندانيان توسط ماموران موجبات ]بردن[ آبروی ما را نزد
ھمسر و فرزند فراھم آورده ،موارد زير را از عملکرد حقيقی حکومت
افشا ميکنم؛ بيشتر جرايم ،مجازاتھا و تجاوزات وحشيانه در داخل زندانھا
توسط زندانيان سابقه دار به کار گرفته شده ،به صورت مستقيم و يا حتی
غيرآگاھانه ليکن با اطالع کامل ناظرين به انجام ميرسد .استفاده از اين
روشھای ناجوانمردانه سالھاست که در زندانھای کشور مرسوم است و
فشارھای مورد نظر حکومت ،توسط افراد به اصطالح عادی و ھم بند و
ھم سلوليھا به انجام ميرسد ،تا حتی در صورت افشا ،مامورين مورد
اتھام قرار نگيرند و موارد به صورت حوادث غيرعمدی و اتفاقی قلمداد
شوند؛ در صورتيکه قريب به اتفاق کارکنان و مسئولين و ناظرين
زندانھا بارھا و بارھا حداقل درد دل و التماسھای بخصوص نوجوانھا و
دانشجويان را شنيده اند؛ خود من بارھا تحت تاثير قرار گرفته و گريستم؛
ليکن چه کنيم که جرات افشا و مقاومت نداريم و به نوعی محکوم به
خدمت در اينجا ھستيم.
»يک بار شخصا شاھد بودم نوجوانی حدود  ١٩ساله که سه
شب ھم سلول عده ای اراذل سابقه دار شده بود ،با التماس و گريه مرگ
خود را ميخواست و ميگفت» :کاش ھرگز آزاد نشوم و ھمينجا بميرم که
آبرويی برايم نمانده ،اين وحشيھا شبھا من را دست به دست ميگردانند و
به وحشيانه ترين روشھا مورد تجاوز قرار ميدھند؛ يعنی شما نميدانيد،
اگر ھم نميدانستيد ،ترا بخدا حداقل از امشب ديگران را به اينجا
نفرستيد!« پس از چند روز با فرستادن امثال اين نوجوان ميان ھمقطاران
خود موجبات نقل مطالب توسط او برای سايرين و تن دادن آنھا به انواع
اعترافات و ھمکاريھا فراھم ميشد.
»در مورد دختران نيز شرايط ھم مشابه و ھم متفاوت است ،که
ضمن حضور زنان باسابقه و بدرفتار در کنار دختران معصوم که
تاکنون جز آغوش خانواده ی خود را تجربه نکرده اند ،يا پس از
خوراندن داروھای روانگردان ،تحريک کننده و خواب آور انتقال به مثال
انفرادی يا برای بازجويی ،مالقات خانواده ،وکيل يا مددکاری زندان و
در حقيقت تجاوز به آنھا صورت ميگيرد.
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»در مورد دختران يکی از روشھای ديگر که خارج از
بازداشتگاھھا صورت ميگيرد ،طرح ربوده شدن به جای دستگيری
ميباشد که پس از حبس و اعمال تجاوز توسط افراد ناشناس ،روزی جسد
آنھا پيدا ميشود و يا با انبوھی از خطرات زجرآور و کشنده که عمال
امکان ادامه ی ھرنوع فعاليت مدنی و سياسی از وی سلب شده باشد ،در
منطقه ای رھا ميشوند که از چگونگی مورد آخر به جھت خارج بودن از
حيطه ی شغلی کامال بی اطالع ھستم ...پخش و ايجاد شرايط استعمال
مواد مخدر و داروھای روانگردان و فراھم کردن زمينه ی اعتياد
بازداش تيان نيز توسط افراد باسابقه و البته تحت نظارت غيرمستقيم
ناظرين به انجام ميرسد که توضيح آن شايد به چاپ چند جلد کتاب نياز
داشته باشد.
»يکی ديگر از روشھا آن است که به مجروحان و صدمه
ديدگان ناشی از شکنجه ھای فيزيکی در زمان به اصطالح درمان در
بھداری ھمزمان با تزريق مسکن ،آمپولی که موجب جلوگيری از دفع
ارادی ادرار ميشود ،تزريق ميکنند که فقط پزشکان و متخصصين و
گرفتار شدگان ميتوانند شرايط درد و عذاب ناشی از اين مورد را وصف
نمايند که زندانی در اين شرايط برای ھر اقرار و اعتراف و ھمکاری به
شرط درمان و زدن سوند ادراری تسليم خواھد شد؛ بدون اينکه بداند بانی
مشکل کيست؛ ضمن اينکه اين مورد دارای آثار فيزيکی اعمال جراحت
و شکنجه نيست و به عنوان بيماری و اختالل ناشی از استرس و ترس
احتمالی قلمداد ميشود.
»استفاده از باتوم ،بطری و بسياری وسايل ديگر برای آزار
جنسی ،الزام به خوردن م دفوع و ادرار ،ادرار کردن روی زندانی،
ضربات وحشيانه به دستگاه تناسلی و ....امکان افشای بسياری از موارد
در اين مختصر وجود ندارد ،فقط قصد اين بود که مردم بدانند غالب
شکنجه ھا و آسيبھا و تجاوزات طوری طراحی و اجرا ميشوند که
زندانی ھرگز مجريان و عامالن واقعی جنايت را نشناسد ،تا حتی اگر
جرات پذيرش به اصطالح آبروريزی و نقل و افشای موارد را کرد ،از
آنھا به عنوان حوادث و پست بودن ھم سلوليھا و غيره و غيره  ...در
ميان توھمات و ابھامات و فشارھا و خاطرات روحی دردناک ياد کند و
از نظر روانی تا آخر عمر تحت فشار و مواجه با پرسشھای بی پاسخ
باشد .الزم به ذکر است که بسياری از زندانيان که تحت شکنجه به قتل
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رسيده اند ،به خاطر ترس حکومت از مشاھده ی اجساد و جراحات آنھا
و جلوگيری از افشای موارد و برگزاری مراسم و غيره ھمچنان در
سردخانه ھستند ،يا اجسادی که به نوعی آش و الش ميشوند ،به صورت
مخفيانه دفن ميشوند ،در حاليکه خانواده ھا منتظر مالقات و يا پيدا کردن
اثری از آنھا ھستند و جھت بازگشت آنھا ،سالمتشان و يا تحويل
جسدشان تھديد به سکوت ميشوند که البته احتماال پس از آرام شدن
اوضاع تحويل خواھند شد ،يا فقط شايد محل دفنشان اعالم ميشود«...
]گزارشی از يک ای ميل[
ششم شھريور ماه  ٢٨ /١٣٨٨اوت  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتاد و پنجم[
قاضی کھريزک دوباره به سر کارش برگشت:
»چندی پيش خبر داديم که يک قاضی به علت تخلفاتش در
خصوص بازداشتگاه کھريزک برکنار شده است .اکنون متاسفانه بايد اين
خبر را تصحيح کنيم و بگوييم که او با اعمال نفوذ سران کودتا مجددا به
کار خود بازگشته است.
»به گزارش موج سبز آزادی ،اين قاضی که حيدری فرد نام
دارد و تاکنون در شعبه ھای يک و دو دادياری امنيت دادگاه انقالب
مسئوليت داشته است ،به دنبال دستور رھبری برای برخورد با جنايات
کھريزک ،قربانی شد تا دو مقام مافوق او يعنی حسن حداد و سعيد
مرتضوی ،و عوامل انتظامی و امنيتی دخيل در شکنجه ھای اين
بازداشتگاه غيرقانونی ]کدام کارشان قانون دارد که شکنجه و تجاوزشان
قانون داشته باشد؟[ ھمچنان به کار خود ادامه دھند .با اين حال خبر
تاسف بارتر اين است که نه تنھا عامالن اصلی جنايات کھريزک از
تعقيب قضايی مصون مانده اند ،بلکه حيدری فرد نيز به سر کار خود
بازگشته است.
»اين اتفاق در آخرين روزھای مسئوليت ھاشمی شاھرودی در
قوه ی قضاييه افتاده است .گفتنی است که حيدری فرد در بسياری از
پرونده ھای سياسی ھمچون پرونده ی فعاالن حقوق زنان و نيز پرونده ی
رکسانا صابری ،مسئول مستقيم بوده و به نظر میرسد که خدمات پيشين
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او به اقتدارگرايان ديروز ،باعث لطف کودتاچيان امروز به وی
باشد ٣٩٠«.خاک برسرشان با اين لطفشان!
حوصله نداشتم متن دادگاھھای کمدی/استالينيستی اين صد تن
»نفرات خودی« و وزرا و وکالی پيشين حکومت اسالمی را کليشه کنم.
قضيه آنچنان کمدی و فجيع است که تکرارش سرگيجه ميآورد .فقط
مينويسم که تاريخ را بايد دوباره نوشت ...سه باره نوشت و چرکنويسھا
را دور ريخت ...دور دور...
»چھارمين جلسه ی نمايش مفتضح »دادگاه« دستگير شدگان
ھفته ھای اخير روز سه شنبه برگزار شد .در طی اين چھار جلسه،
غالب سران جبھه ی اصالحات در برابر دوربينھای تلويزيون رسمی
جمھوری اسالمی مورد تحقير قرار گرفتند و بسياری از آنان به اظھار
توبه و ندامت واداشته شدند .دادستان برای آنان و ساير متھمانی که در
اين نمايش رديف شده بودند ،تقاضای »اشد مجازات« کرده است .عالوه
بر آن ،دادستان خواستار انحالل و غيرقانونی شدن سازمانھای متبوع
آنان شده است .در مجموع ،حاکميت بر آن است که بر جنبش اصالحی
جمھوری اسالمی مھر ختام بزند و نه فقط اصالح طلبان را برای ھميشه
از قدرت سياسی محروم بدارد؛ بلکه محتوای نظری اين جنبش را نيز
نابود کند .حاکميت بر آن شده است که حرکت اصالحی دھه ی سوم
جمھوری اسالمی را به عنوان يک خطای انحرافی از تاريخچه ی
زندگی خود پاک کند؛ کأن لم يکن شيئا مذکورا ]...ھاھاھا[
»وقتی جنبش اصالحات در نيمه ی دوم دھه ی ھفتاد پا گرفت
و نماد اين جنبش آقای خاتمی به صورت نامنتظره ای به مقام رياست
جمھوری رسيد ،تحليلھای مختلفی مطرح شد .گروھی بر آن بودند که
انتخاب خاتمی رأی منفی صريحی عليه ولی فقيه و کليت جمھوری
اسالمی بشمار رفته است ،و آن را سرآغاز زوال اين نظام گرفتند .برخی
ديگر ،اين پديده را يک سناريوی حساب شده از سوی خود نظام
میدانستند و معتقد بودند که نظام جمھوری اسالمی برای جلوگيری از
سقوط محتوم خود در آينده ی نزديک ،تن به اين کار داده و اين ترفند به
کار زده است.

http://www.mowjcamp.org/article/id/22830 - 390
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»در درون جنبش اصالح طلبی نيز گرايشھايی وجود داشت
که ھر يک ،يکی از اين دو نظر را تقويت میکرد .برخی مانند خود
خاتمی بر حفظ نظام تأکيد میکردند و حتی سخن گفتن از تغيير قانون
اساسی را خيانت میدانستند .از سوی ديگر عناصری خواھان پيشبرد
اصالحات بودند و از عبور از برخی از خط قرمزھا ابايی نداشتند و
»گذار از خاتمی« را پيش میکشيدند .ولی صرفنظر از اين تحليلھای به
شدت خوش بينانه يا بدبينانه ،يک واقعيت به تدريج روشن میشد :جنبش
اصالحی فضای تنفسی جديدی برای جمھوری اسالمی فراھم آورده و
]بدبختانه[ به طول عمر ]حکومت اسالمی[ در حد انتظار آن افزوده بود.
»جنبش اصالحی شکاف بزرگی در درون مخالفان سرکوب
شده ی جمھوری اسالمی انداخت و بسياری از آنان را به حمايت از
اصالح طلبان کشاند .در سطح بينالمللی نيز جمھوری اسالمی چھره ای
خندان و متمدنانه پيدا کرد ]باز ھم بدبختانه[ و روابط رژيم با جھان
غرب رو به بھبود گذاشت .استنباط میشد که جمھوری اسالمی در قالب
اصالحات ،حيات تازه ای يافته و مرگ آن به تأخير افتاده است .از ھمه
مھمتر ،تحليل غالب اين بود که جنبش اصالحی رو به رشد است ،و به
رغم عقبگردھايی که گاه نصيب آن میشد ،سرکوب شدنی يا توقف
يافتنی نيست .اين سخن بارھا شنيده میشد که جنبش اصالحی ممکن
است با موانعی روبرو شود ،ولی از بين نخواھد رفت .اين نظر حتی پس
از شکست اصالح طلبان در مبارزه با جناح مخالف و بيرون رانده شدن
آنان از قدرت در نيمه ی اول دھه ی فعلی ،ھم چنان به حيات خود ادامه
میداد .اصالح طلبان از مسندھای قدرت کنار زده شده بودند ،ولی در
صحنه ی سياسی ايران حضور داشتند و بر آن تأثير میگذاشتند .احزاب
و سازمانھای سياسی آنان فعال بودند و روزنامه ھا و نشريات آنان
)گرچه با مشکالتی( منتشر میشدند .و مھمتر از ھمه ،نظريه پردازان
اصالح طلب به تدوين نظريات راھبردی خود مشغول بودند و متناسب با
شرايط روز و توازن قوا راھکارھای جديدی برای فعاليت سياسی را
پيش میکشيدند.
»اين راھکارھا به ندرت میتوانست در خروج از بن بست به
اصالح طلبان کمک زيادی بکند ،ولی گاه موفقيتھای نامنتظره ای نيز
داشت .يکی از اين استثناھا که بسيار چشمگير بود ،در جريان انتخابات
اخير اتفاق افتاد .اصالح طلبان با حمايت از دو نامزد اين انتخابات،
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آقايان کروبی و موسوی و کمک به تنظيم برنامه ھای انتخاباتی آنان يکی
از موفقترين فعاليتھای سياسی خود را پس از  ٢خردداد  ٧٦سازمان
دادند .اين موفقيت سياسی بر خالف خرداد  ٧۶نامنتظره نبود و حتی
حاکميت نيز ظاھرا آن را انتظار میکشيد .دليل اين امر را بايد در
آمادگی حاکميت برای سرکوب برنامه ريزی شده ی جنبش سبز ديد .در
اين جا برخالف سال  ٧٦کسی از استقبال مردم از انتخابات و حمايت
آنان از نامزدھای اصالح طلب شگفت زده نشد .سناريوی سرکوب نيز
ظاھرا از پيش آماده شده بود و فیالمثل تحليلھای روزنامه ی کيھان که با
فرافکنی از »سناريوھای از پيش آماده شده ی اصالح طلبان برای
ريختن مردم به خيابانھا« سخن میگفت ،گويای اين مطلب بود.
»آن چه که کمتر انتظار میرفت ،واکنش حاکميت به نتيجه ی
انتخابات بود .تصور غالب اين بود که حاکميت به قواعد بازی انتخاباتی
ای که خود از طريق شورای نگھبان آن را کنترل میکند ،تن میدھد و
نتيجه ی آن را خواھد پذيرفت؛ ولی حاکميت نشان داد که طرح ديگری
در سر داشته و به انتخابات به صورت وسيله ای برای اجرای اين طرح
مینگريسته است .يکی از ھدفھای اين طرح که به تدريج ابعاد آن
روشن شد ،البته ادامه ی رياست جمھوری احمدی نژاد بوده است .آقای
خامنه ای از مدتھا پيش تمايل خود را برای »انتخاب« مجدد احمدی
نژاد به رياست جمھوری ابراز داشته بود .ساير ارگانھای با نفوذ
حاکميت نيز به تلويح يا تصريح اين خواست را مطرح میکردند .ولی
اکنون روشن میشود که ھدفھای طرح منحصر به اين امر نبوده است.
حاکميت ظاھرا در صدد بوده است که با استفاده از فرصت انتخابات و
جنبشی که حول آن شکل گرفت ،کار اصالح طلبان را نيز برای ھميشه
يکسره کند و به حيات سياسی آنان خاتمه دھد.
»ب رای اين کار الزم بود که رھبران و عناصر برجسته ی
جنبش اصالح طلبی به بھانه ی ھدايت اعتراضات اخير بازداشت شوند،
به زندان انفرادی بيفتند ،تحت »بازجويی« قرار گيرند ،آنان را به توبه و
ندامت وادارند و سپس آنان را به صورت تحقيرآميزی تحت »محاکمه«
قرار دھند ،شخصيت آنان را در ھم شکنند و آنان را به حد پياده نظامی
که به راحتی به دشمن تسليم میشود ،تنزل دھند .و اين وضعی است که
رژيم برای اصالح طلبان دستگير شده در طی چھار جلسه ی محاکمه ی
نمايشی پيش آورده است .مھم اين نيست که ابطحی و عطريانفر چگونه
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وادار شده اند با ھيجان ،گذشته ی خود را به لجن بکشند و يا اين که آيا
حجاريان آن چه را که به نام او خوانده شد ،واقعا ً نوشته است؛ مھم اين
است که رژيم با اين نمايشھا شخصيت و اعتبار سياسی آنان را در ھم
شکسته است.
»در اين صورت ،حتی اگر حاکميت به آنان »رحم« کند و
مجازات سنگينی برای آنان در نظر نگيرد ،و يا فرض کنيم فردا آنان را
آزاد کند ،کدام يک از آنان میتوانند با اعتبار و اتوريته ی سياسی يا
اجتماعی ای که قبال داشتند ،با ھواداران پيشين خود سخن بگويند ،يا
ھواداران جديدی را جذب کنند؟
»تجربه نشان داده است که افراد پس از تجربه ھای اين چنينی
]اگر به مواضع اظھار شده در دوران اسارتشان باقی نمانند[ يا لب از
سخن میبندند و از جمع ھمفکران سياسی پيشين خود کنار میکشند ،و يا
از ايران خارج میشوند ،تا بتوانند فجايعی را که بر آنان رفته ،بازگو
کنند و حرف دل خويش را بر زبان آورند .درھر يک از اين دو حالت،
آنان از صحنه ی عمل سياسی داخل کشور بيرون رفته اند و ھدف
حاکميت تأمين شده است.
»در ھر صورت ،شواھد حاکی از آن است که حاکميت به نفی
مطلق اصالح طلبان و پايان دادن به حيات سياسی آنان کمر بسته است.
به سختی میتوان تصور کرد که جنبش اصالح طلبی از اين سرکوب
جان سالم به در ببرد .از سوی ديگر اين اقدام حاکميت در نھايت يک
عمل خودزنی بيش نيست .رژيم از يک دھه تجربه ی اصالحات سود
زيادی برد .در داخل کشور توانست ھيجانھايی ايجاد کند و از جمله در
رأی گيری اخير نزديک به  ٨٥در صد از مردم را به پای صندوقھای
رأی بکشاند .در خارج نيز اصالح طلبان توانستند برای رژيم اعتبار
زيادی کسب کنند .جنبش اصالحی چندان سودی برای مردم نداشت
]بيشتر توھم آفريد تا تغيير[ ولی به ادامه ی حيات رژيم خدمت زيادی
کرده است.
»اکنون حاکميت دستی را که به او مدد حياتی رسانده است ،با
خشونت قطع میکند .اين قطع دست يک خودزنی آشکار است ونتيجه ای
جز نزديک تر کردن مرگی که با گسترش جنبش دموکراتيک مردم ايران
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در انتظار آن است ،نخواھد داشت ٣٩١«.محسن کديور ھم گفته است که
کوس رسوايی استبداد دينی به صدا درآمده است.
»نيويورک تايمز »ديروز« در سرمقاله اش ،با اشاره به
حوادث اخير پس از کودتا در ايران با لحنی عصبانی نوشت که:
»دولت ايران به جای پيگيری مسائلی که مھدی کروبی بيان
کرد و به جای پيگيری کشته ھا و شکنجه ھا ،تمام اين مسائل را حاشا
٣٩٢
ميکند و برعکس خواستار تنبيه مير حسين و کروبی است«...
اين ديگر خيلی بامزه است:
»ما رو باش؛ خيال ميکرديم حاال که تجاوزات جنسی در
بازداشتگاھھا محرز شده و حجت االسالم خامنه ای ھم آنرا اعتراف
کرده ،از فردا ھمه ی مامورين و بازجويان متخلف را میگيرند و چوب
تو آستينشان ميکنند؛ زھی خيال باطل! اصال از اين خبرھا نيست .االن
بين علما اختالف ھست مبنی بر اينکه اوال بايد معلوم شود تا کجا دخول
شده؛ آيا تا ختنه گاه بوده و يا تا دسته؛ ثانيا آيا تجاوزگزار به قصد قربت
اين عمل را بجا آورده و يا ھمينطوری بخاطر سرگرمی و مزاح؛ ثالثا آيا
موقع ارتکاب عمل منافی عفت تجاوز جنسی ،چھار عادل آن صحنه را
شاھد بودند و يا آنھا ھم توی صف بوده اند ،تا نوبتشان برسد؟
»از ھمه مھمتر اينکه اگر تجاوز جنسی بوسيله ی شيشه ی
نوشابه صورت گرفته باشد ،حکم شرعی اش چگونه است؛ آيا نوشابه ی
استعمال شده کوکاکوال بوده ،يا کانادادرای؛ آيا سرپوش فلزی نوشابه را
درآورده بودند و يا ھمينطوری فرو کرده اند؛ آيا محتويات نوشابه را قبل
از اينکه شيشه اش را به کسی استعمال کنند ،نوشيده بودند و يا بعد از
عمل اينکار را کرده اند؟ تازه ،با فرض اثبات ھمه ی اينھا ،گناه انجام
شده متوجه »شخص شيشه ی نوشابه« است و غسل بر او واجب ميشود
و نه بر صاحب شيشه؟!
»ھمانطور که مالحظه ميفرماييد خوشبختانه باب دبه درآوردن
در فقه شيعه بسيار باز و گسترده است و ھمانطور که در جريان فجايع
 ١٨تير ده سال قبل ،ھمه ی تخلفات به گم شدن يک دستگاه ريش تراش
در خوابگاه دانشجويان ختم شد ،اين بار ھم ھمه ی تقصيرات ھم به
گردن کارخانه ی نوشابه سازی پارسی ]اسالمی[ کوکاکوال ميافتد که چرا
http://www.iranian.com/main/2009/aug-38 - 391
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سايز شيشه ھايش را اينقدر غيراستاندارد درست کرده که ماتحت بچه
ھای مردم را پاره ميکن د؟!« ٣٩٣چه بنويسم؟ اين بی ھمه چيزھای
حکومت کھريزکی با اين شکنجه ھای ابتکاريشان آدم را از رو ميبرند!
دادگاه اصالح طلبان را بايد جدی گرفت ،ولی رفتار حکومتيان
را به سخره؛ چه ،اين آخرين دست و پا زدنھای اينان است که در برابر
مدارا و مدرنيته کم آورده اند .مدرنيته ھمان شعاع کمرنگی است که از
البالی سايتھای فيلتر شده ،کانالھای تلويزيونی پارازيته شده ]حق اختراع
اين واژه مال من است![ راديوھای »شھيد« و ديشھای شکسته و فيلمھای
ترجمه نشده و سانسور شده ،باز ھم نسيم دل انگيزش به ايران عصر
سنگ رسيده است؛ ايرانی که در آن پاسخ ھر تالشی سنگ است...
و حاال خياط در کوزه افتاده است؛ در برابر ھمان اسباب تمدنی
که کلی پورسانتش را از مردم واداده گرفته است تا چيزکی تحويلشان
دھد ،کم آورده است...
زندان و شکنجه را بايد جدی گرفت ،و از ھر که در زندان
است]ھر که ھست[ جانبداری کرد و برای آزادی اش کوشيد ،اما بساط
آنان را که آمده اند تا چھره ی ھمين حکومت سی 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
کشی بين انسانھا ،برای تفرقه افکندن ،برای خودی و غيرخودی کردن و
برای ضديتشان با مدرنيته ،پستانھای پالسيده شان را به تنور خمينی و
حکومت کھريزکی جامانده از سالھای حماقت ملت ميچسبانند!
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ھفتم شھريور ماه  ٢٩ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و ششم[
اين روزھا بيشتر حرفھا پيرامون مزخرفات احمدی نژاد در
نماز جمعه است که ديروز گفت» :کارھايی که در کوی دانشگاه و برخی
بازداشتگاھھا انجام شد ،از اجزای سناريوی دشمن بود ٣٩٤«...اين
حرفھا آنقدر سخيفند که اساسا ارزش تکرار و بررسی ندارند؛ ھمين...
راستی ميدانيد که من ھيچگاه در مورد احمدی نژاد چيزی
ننوشته ام ،چون آدمش حساب نکرده ام ،اما تا بخواھيد در مورد
اصالحاتچيھا و خاتميچيھا و ملی/منقليھا نوشته ام؛ اينھا ھمه چھره ی
فريبکار اين جمھوری کھريزکی/اسالمی ھستند!
تازگيھا نوشته اند که حکومت اسالمی قانقاريا گرفته است؛
ببينيد» :پزشکان دلسوزی اعالم کرده اند که جمھوری اسالمی دچار
قانقاريای پای راست شده است .از خصوصيات اين بيماری اين است که
اگر عضو مبتال را بموقع قطع کنند ،امکان نجات بيمار وجود دارد .اين
بيمار خودسر بجای گوش کردن به حرف طبيبان ميدھد ھر چھار ساعت
پانسمان پای خود را عوض کنند ،کلی ھم شمع عطر دار گذاشته تو
اتاقش که بوی گند زخمھای چرکينش به مشام ھمسايه ھا نرسد .اين بيمار
يکدنده به بھانه ی حساسيت ،از خوردن آنتی بيوتيک نيز سرباز ميزند.
اوليای بيمار قرار است او را برای شفا گرفتن به حوالی چاه جمکران
٣٩٥
امام زمان ببرند«...
اين ھم زندانی ديگر» :خيابان شريعتی جنوب/شمال ده متر
مانده به ابتدای خيابان ميرداماد ،سمت راست ِ خيابان ،کوچه ای است به
نام »بھشت آسا« نبش اين کوچه ساختمانی است که روی در ورودی آن
نوشته شده »مرکز چاپ و نشر« اين ساختمان در اختيار ستاد کودتای
انتخابات  ٢٢خرداد است و در جريان 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 ديواره ھای اين زندان مخفی روبرو شدند .پيمانکار نظامی فورا
دستور داد منطقه ای را که کنده و خاک برداری کرده بودند ،پر کنند.
http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092856.php - 394
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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 اين ترتيب آن گودال دوباره
٣٩٦
پر شد و ديواره ی زندان مخفی پشت خاک ھا پنھان«.
ديگر اين که» :روز جمعه ) ٢٨اوت( روزنامه ی فايننشيال
تايمز چاپ لندن ،به نقل از محافل ديپلماتيک سازمان ملل متحد نوشت که
يک کشتی حامل تسليحات جنگی به مقصد ايران در خليج فارس توسط
ماموران دريائی امارات متحده متوقف شده است .به نوشته ی فايننشال
تايمز محموله ی کشتی کره شمالی ،به دروغ قطعات ماشين گزارش شده
٣٩٧
بود«...
تازه در خبر است که ابطحی و حجاريان از زندان اوين وبالگ
يا سايت شان را »آپ ديت« ميکنند .کسی کاريکاتوری کشيده که خيلی
بامزه است .پينوکيو در حال »آپ ديت کردن« وبالگ ابطی...
آخی ٣٩٨...پينوکيوی دروغگو با ان دماغ چوبی درازش...آخی...
پشت صحنه ی اعترافات/پرده ی اول :فردای انتخابات
ما در ايران آزادی در حد مطلق داريم ،مردم ما خيلی آزادند!
پرده ی دوم :نيم ساعت قبل از شروع دادگاه
بازجو )اصغر( :بنويس!
رمضان زاده :چی بنويسم؟
بازجو :بنويس من با موسوی ميخواستيم نظام را کله پا کنيم!
رمضان زده :نه من نميخواستم از اين کارا بکنم ،نظام را که  ٤سال پيش
احمدی نژاد کله پا کرد ،مگه چيزی ھم برای ما مانده کله پا کنيم؟
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بازجو :بنويس من در راھپيمايی دوشنبه  ٢٥مرداد به رھبر انقالب و
احمدی نژاد توھين کردم و با يک قبضه کالشينکف به مبارزه ی
مسلحانه عليه نظام دست زدم!
رمضان زاده :آقای بازجو نوکر پدرت مرا که  ٢ساعت بعد از اعالم
نتايج گرفتيد ،چه جوری تو  ٢٥خرداد سخنرانی کردم؟
بازجو :نه مثل اينکه اين تفھيم اتھام نميشه؛ ممد يک شيشه ی نوشابه ی
تميز بيار!
پرده ی سوم :بيست و پنج دقيقه قبل از دادگاه )حجاريان(
بازجو :بگو چرا ميخواستی کودتای مخملی بکنی؟
حجاريان :با تعجب فقط نگاه ميکند.
بازجو :چرا ھفته ی قبل از انتخابات با مارکس وبر تماس تلفنی داشتی؟
حجاريان با تعجب بيشتر فقط نگاه ميکند.
بازجو :چرا توی خانه تان کتاب با زبان اينگليسی کشف کرديم ،آيا اين
کتابھا ربطی به دالرھای امريکا داره؟
حجاريان :خيلی تعجب ميکند.
بازجو :تو که قصد اعتراف نداری ،خودم واست يک اعتراف مينويسم،
ميدم شريعتی بخونه!
پرده ی چھارم :زمان دادگاه/دادگاه دادستان کيفرخواست را ميخواند:
بسم [ الرحمن الرحيم
پس از انتصابات اخير و شرکت بيسابقه ی ملت شھيد پرور
ايران و حضور بيسابقه ی  ٤٠ميليونی و رای  ٣٠ميليونی به رئيس
جمھور ارزشی و در راستای ماليدن دماغ امت به خاک پاک ،ملت ايران
قصد داشت شيرينی اين پيروزی بزرگ را بر کام رھبر معزز انقالب
تلخ نمايد ،لذا طی يک عمليات گازانبری توسط برادران ارزشی بسيج
کمر ملت را شکسته و عده ای بيخبر را دستگير نموده ايم .اين عده به
جرم بستن دستمال جلو دھان ،عکس گرفتن ،خبر جمع کردن ،راه رفتن،
سکوت کردن ،بيانيه دادن ،حرف زدن ،فکر کردن و در کل زندگی
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کردن در اين دادگاه حضور به ھم رسانيده اند ،تا طی يک سری
اعترافات ساختگی روانه ی زندان شوند.
پرده ی پنجم :نماز جمعه/سخنرانی احمدی نژاد
آن کسانی که در کھريزک دست به اعمال مجرمانه و وقيحانه زدند ،ھمه
عوامل آمريکا بودند.
پرده ی ششم :ھفته ی آينده
ممد ،شيشه ی نوشابه ی تميزی را برای اصغر آماده ميکند .اصغر ھمان
عامل نفوذی آمريکا بوده که به دستور رئيس جمھوری کلی ديگر از
٣٩٩
عوامل آمريکا مثل تاج زاده را شکنجه کرده است«.
راستی که ھيچ نوشته ای مثل طنز کارکرد ندارد...
ھشتم شھريور ماه  ٣٠ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و ھفتم[
امروز يکشنبه است .اينجا روز رای گيری است و من ميروم
رای بدھم ،بدون اين 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 »سرنگون« کرده اند:
» ...صادق الريجانی ،رئيس قوه ی قضائيه ...در حکمی،
عباس جعفری دولت آبادی را به سمت دادستان عمومی و انقالب تھران
برگزيد .به اين ترتيب سعيد مرتضوی پس از شش سال از دادستانی
تھران کنار رفت.
»سعيد مرتضوی ،دادستانی که نامش به دادگاهھای مطبوعات و
توقيف موقت و بی سرانجام تعداد زيادی از نشريات اصالح طلب در
سالھای اخير گره خورده ،از ارديبھشت ماه سال  ١٣٨٢و ھمزمان با
احيای دادستانی در زمان رياست  ...محمود شاھرودی بر قوه ی
قضائيه ،سمت دادستان عمومی و انقالب تھران را بر عھده داشت...
http://nimnegah88.blogspot.com/2009/08/blog-post_29.html - 399
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»مرتضوی ھمچنين در پرونده ھای مشھوری چون پرونده ی
زھرا کاظمی ،روزنامه نگار ]ايرانی/کانادايی[ جان سپرده در بازداشتگاه
اوين دست داشت و به گفته ی اصالح طلبان ،نقش ويژه ای در زمينه
چينی برای بازداشت و برگزاری دادگاه متھمان وقايع پس از انتخابات
رياست جمھوری برعھده داشت ٤٠٠«...البته بالفاصله پست مھمتر
معاونت دادستانی کل کشور به يارو داده شد؛ عينھو شکنجه گران
کھريزک...اين است جمھوری اسالمی/کھريزکی!
اين ديگر خيلی بانمک است:
»ديروزز در يکی از شھرھای آلمان در حاليکه ايرانيان
مشغول تظاھرات و اعتراض به پايمال نمودن خون شھيدان راه آزادی
ايران و حمايت از زندانيان سياسی و برسميت شناخته نشدن دولت کودتا
از سوی کشورھای غربی و اروپايی با در دست داشتن عکسھايی از
کشته شدگان ندا و سھراب و ديگران عزيزانمان بودند ،بناگاه گروھی
پنج تا شش نفره با حمله به آنان و اعتراض برعکسی که دست يکی از
تظاھر کنندگان بود که در آن خامنه ای را نشان داده ،با ضربدری قرمز
بر رويی آن و زير نوشته ای »مرگ بر ديکتاتور«.
»گروه حمله کننده ميگفتند» :اين توھين به قائد ما است!« و
قصد پاره کردن عکس را داشتند که با تو دھنی تظاھرکنندگان و
آلمانيھای حاضر در مراسم روبرو شدند! از ھمه جالب تر حمايت
چشمگير آلمانيھا از تظاھرکنندگان بود و پاسخشان به لبنانيھا که:
»ميترسيد اينا )آخوندھا( بروند و شما گرسنه بمانيد؟!«
چند ھفته پيش نيز شخصی با فيلمبردار جلوه دادن خود ،قصد
فيلمبرداری از تظاھرکنندگان را داشت که خبر آن نيز به اطالع عزيزان
٤٠١
رسيد«.
اين ھم جالب است؛ اقرار رئيس صدا و سيمای اسالمی به افت
تعداد بينندگان تلويزيون» :رئيس سازمان صدا و سيما در حالی از سقوط
بسيار زياد تعداد بينندگان رسانه ی ملی ]کذا[ خبر داد که در روزھای
پس از انتخابات ،عملکرد صدا و سيما مورد انتقاد بسياری قرار گرفت و
- 400
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چھره ھای زيادی به عملکرد جناحی و يکجانبه ی اين رسانه ی ]غير[
ملی اعتراض کردند ٤٠٢«.خبر ديگری ھم بود که »سرمايه داران
نميخواھند کاالھاشان در اين »رسانه ی ملی« ]يعنی صدا و سيمای
اسالمی[ تبليغ شود ،که با بايکوت مردم روبرو نشوند ...جالب است،
نه؟! فيل از پشه ميترسد.
خيابان وليعھد را يکطرفه کرده اند و ظاھرا کارشناس اين
طرح کمدی روسھا ھستند» :وزارت اطالعات با استفاده از نقشه ی
پراکندگی تظاھرات در مناطق شمال شھر در امتداد ميدانھای وليعصر تا
ميدان ونک و چھار راه پارک وی که به عنوان نقاط کانونی تظاھرات
خيابانی تشخيص داده شده اند و با مشورت مھندسين شھری و ترافيک
»روسی« که برای بازديد و ارائه ی نظر به ايران آمده بودند ] ٢٠٠سال
است آمده اند و خيال ھم ندارند بروند[ دستور فوری يکطرفه کردن
خيابان وليعصر را برای ايج اد امکان واکنش سريع نيروھای امنيتی
مستقر در پادگان پشت صدا وسيما به شھرداری و راھنمايی رانندگی
دادند .اين طرح که توسط مقامھای ارشد کشور تاييد شده ،زندگی عادی
و کسب و کار بسياری از شاغلين در اين منطقه و کسبه را به ھم ريخته
٤٠٣
است و ھيچ تاثير مثبتی ھم در روند ترافيک منطقه نداشته و ندارد«.
»ايرنا ھم نوشت که وزير امور خارجه ]منوچھر متکی[
شامگاه جمعه در مراسم گراميداشت شھدای »ھفته ی دولت« در مسجد
مصالی اصفھان گفته» :آنان که ميخواستند با انقالب رنگی و کودتای
مخملی به نظام صدمه بزنند ،نميدانستند که نظام جمھوری اسالمی با
کودتا بر پا نشده ،تا بتوان آن را با کودتا ساقط کرد...پس از وقوع
حوادث بعد از انتخابات ،بسياری از روسای جمھوری کشورھای
اسالمی ،سازمانھا و نھضتھای اسالمی و کشورھای دوست غيرمسلمان
]گانگسترھای آمريکای التين[ اظھار نگرانی کردند که جمھوری
اسالمی ،الگو و پيشتاز ماست ،مراقب اين آشوبھا باشيد؛ دوستان ما در
خارج از مرزھا اشک ميريختند و ميگفتند:
٤٠٤
»نکند اين پناھگاه و سنگر اميد بخش صدمه ببيند!«

http://www.iranianuk.com/article.php?id=41069 - 402
http://persianpaper.blogspot.com/2009/08/blog-post_26.html - 403
http://www.iranpressnews.com/source/064682.htm - 404

٣٤٧

اين بچه ھا خيلی بامزه اند .تيتر زده اند» :وزارت ھلو« و
زيرش نوشته اند» :در راستای اينکه رئيس جمھوری محبوب ،محمود
احمدی نژاد اعالم کرد که آقای دکتر لنکرانی وزير بھداشت و درمان،
مثل ھلو ميماند ،ليست زير از طرف ھيئت دولت منتشر شد:
»محمد حسين صفار ھرندی ]وزارت ليمو عمانی[ اسفنديار
رحيم مشايی ]وزارت زيتون پرورده[ صادق محصولی ]وزارت مارماالد
کاھو[ غالمحسين محسنی اژه ای ]وزارت آلو بخارا[ منوچھر متکی
]وزارت کمپوت خيار[ علی الريجانی ]وزارت پاپايا/خربزه ی درختی[
غالمحسين الھام ]وزارت تمبرھندی[ فاطمه رجبی ]وزارت مربای
کمبوزه[ محمود احمدی نژاد ]وزارت کلم پلو[ حسين شريعتمداری
]وزارت تخم کدو[ احمد جنتی ]وزارت ماست و موسير[ مسعود ده نمکی
]وزارت ريواس[ غالمعلی حداد عادل ]وزارت علف خارشتر[
ديگر اين که رفتم رای دادم و آمدم .طفلک ايرانيھای درونمرز.
ھوا عالی بود ،البته حال من زياد خوب نبود؛ ولی خب...چه ميشود کرد،
ھمين است ديگر ،امروز ھم روزی بود از اين روزھای زندگی.
»سايت موج آزادی گزارش داد که دختر ديگری ھمچون
»ترانه موسوی« قربانی جنايت پيشگی برخی بسيجيان شده و پس از آن
ھم جنازه اش با اسيد سوزانده شده و در نھايت بدون حضور خانواده اش
به صورت مخفيانه در قطعه  ٣٠٢بھشت زھرا دفن شده است .جالب
است؛ تقدير اين بوده که خبر اين جنايت ،درست در روزی منتشر شود
که دولت کودتا نمايش تشکيل کابينه را در دستور کارش دارد؛ دولتی که
بی اغراق با خونريزی و جنايت بر سرکار آمده است.
»سعيده پورآقايی/آمايی« دختر جوانی است که اکنون پيکر او
در يکی از قبور گمنام قطعه ی  ٣٠٢بھشت زھرا دفن شده است .سعيده
پورآقايی تنھا فرزند جانباز شھيد عباس پورآقايی/آمايی است که در يکی
از شبھای پس از کودتا در حاليکه به [ اکبر گفتن شبانه بر پشت بام
خانه شان در خيابان دولت تھران مشغول بود ،از سوی نيروھای لباس
شخصی وابسته به بسيج دستگير شد و پس از  ٢٠روز جنازه ی او در
يکی از سردخانه ھای جنوب تھران از سوی مادرش شناسايی شد؛ اما
مسئوالن ذیربط از تحويل جنازه به مادرش خودداری کردند و حاال پس
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از ھفته ھا بیخبری خانواده اش مطلع شده اند که دخترشان به صورت
مخفيانه در قطعه ی  ٣٠٢بھشت زھرا به خاک سپرده شده است.
»خانواده ی سعيده طی ھفته ھای اخير به شدت تحت فشار
بودند تا از افشای ماجرا خودداری کنند؛ اما باالخره سکوت درباره ی
اين ماجرا شکسته شد و ماجرای تاسف برانگيز ظلمی که بر اين فرزند
»شھيد« رفته از سوی برخی افراد مطلع شرح داده شده است .به گفته ی
مطلعان سعيده پورآقايی پس از بازداشت ،مورد تجاوز وحشيانه قرار
گرفته و سپس به قتل رسيده است .متجاوزان جنازه ی وی را از زانو به
باال در اسيد سوزانده اند ،تا آثار اين جنايت شنيع به صورت کامل از بين
برود .سپس خانواده ی وی تحت فشار قرار میگيرند ،تا علت مرگ
دخترشان را بيماری شديد کليوی اعالم کنند .اين موضوع در حالی اتفاق
میافتد که جنازه ی سعيده اساسا به خانواده اش تحويل نشده است و
شنيدن خبر بيماری سعيده موجب تعجب اقوام وی شده که اطمينان دارند
سعيده سابقه ی ھيچ نوع بيماری ای نداشته است؛ و ھمين دروغ بود که
در نھايت به افشای ماجرا منجر شد.
الزم به ذکر است که برخی اطالعات تازه که به محض تکميل
منتشر خواھد شد ،نشان میدھد که اکثر کسانی که به صورت مخفيانه و
بینام و نشان در بھشت زھرا دفن شده اند ،دخترانی ھستند که مورد
تجاوزوحشيانه ی نيروھای امنيتی و شبه نظامی قرار گرفته اند و دفن
شبانه و غيرقانونی آنھا نيز برای جلوگيری از افشای ابعاد جنايات رخ
داده ،بوده است .ھمچنين جدا از اين قبرھای بینام و نشان ،از وجود يک
گور دسته جمعی ]ديگر[ در نزديکی بھشت زھرا مطلع شده ايم که به
محض تاييد و دريافت جزئيات بيشتر ،اين گزارش نيز به اطالع
٤٠٥
خوانندگان خواھد رسيد«.
س] آدمکشيھای حکومت اسالمی ھمچنان ادامه دارد...
»خبرگزاری ايسکانيوز گزارش داد که پيدا شدن جنازه ی زنی
ناشناس در شرق تھران ،بازپرس و پليس جنايی تھران را با معمای
پيچيده ای رو به کرد» ...ظھر جمعه افسر نگھبان کالنتری  ٢٠٦بومھن
با بازپرس کشيک دادسرای امور جنايی پايتخت تماس گرفت و اعالم
کرد که جنازه ی زن ناشناسی که چھل/چھل و پنجساله به نظر ميرسد،
در فضای سبز پيدا شده است .اين مقام قضايی به ھمراه افسران دايره ی
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 ١٠اداره ی آگاھی مرکز به آنجا رفت و رازگشايی معما آغاز شد.
بررسيھای مقدماتی نشان ميدھد که بيش از  ١٥روز از مرگ زن
نگونبخت گذشته است و جانی يا جانيان ،پيکر او را زير مقداری خاک
دفن کرده اند .در آن بين حيوانھای گرسنه ،پاھای قربانی را بيرون
کشيده اند و به اين ترتيب محيط بانان متوجه ی ماجرا شده اند...
»جنازه در شرايطی برای شناسايی به پزشکی قانونی سپرده
شد که فرضيه ی جنايت خانوادگی قوت گرفته است١٨ .مرداد امسال نيز
پيکر اسرارآميز مردی ناشناس در زير پل »جاجرود« بومھن پيدا شد و
٤٠٦
بازپرس و پليس جنايی تھران را با معمای تازه ای رو به کرد«.
]بدون شرح[
نھم شھريور ماه  ٣١ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھفتاد و ھشتم[
در خبر بود که خامنه ای از اين که دو ميليون دانشجوی علوم
انسانی در کشور درس ميخوانند ،کلی »شيکار« بود ٤٠٧.به نظر اين بابا
»علوم انسانی« شعله ی شک را در دل جوانان روشن ميکند ...قرار
شده است به جای استادان علوم انسانی از اين به بعد مالھا و مالباجيھا
برای تدريس علوم انسانی به سر کالسھای درس علوم انسانی ريسه
شوند...
در مطلبی با عنوان »لباس شخصيھا روی پای دختران
مينشستند« يا مينشينند ،آمده است که» :يکی از شھروندان بازداشت شده
در ناآراميھای اخير با نام مستعار »مريم« با انتشار شرحی در مورد
آنچه طی دوران بازداشت بر او رفته ،بار ديگر اتفاقاتی را که در
زندانھا روی داده است ،به موضوع بحث روز تبديل کرد .مريم که
دختری جوان است ،مکان دستگيری خود را ميدان بھارستان و زمان آن
را مراسم تحليف رياست جمھوری در اواسط ماه گذشته عنوان ميکند.
مريم که گزارش او در سايت ميدان زنان درج شده ،در توصيف فضای
آن روز از »شدت امنيتی بودن« بھارستان سخن ميگويد و تاکيد ميکند
که کسی جرات نداشت حرکتی کند يا شعاری سر دھد .او سپس از »زن
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ميانسال و شجاعی« ميگويد که بر روی کاغذ نوشته بود» :شاه صدای
مردم را دير شنيد «.مريم عکسی از آن زن ميگيرد .آن زن پس از مدت
کوتاھی با حمله ی ماموران امنيتی مواجه و با زور سوار اتومبيل سبز
زنگی ميشود .ماموران سپس برای پراکنده کردن مردم به صورت آنھا
اسپری فلفل ميپاشند و به ضرب و شتم آنان ميپردازند .مريم پس از آن
تصميم ميگيرد برای گريز از مھلکه به منزل بازگردد ،اما در ميانه ی
راه با زنی از ماموران امنيتی روبرو ميشود که به بھانه ی اينکه
تنھاست ،از مريم ميخواھد او را ھمراھی کند و به اين ترتيب او را به
داخل کوچه ای خلوت ميکشاند .در آنجا ديگر ماموران امنيتی از راه
ميرسند و از او ميخواھند سوار »ون« شود .مريم تصميم به فرار
ميگيرد ،اما ناکام ميماند و در ھمانحال زن چادری ای که او را به
کوچه ای خلوت کشانده بود ،ناپديد ميشود .مريم در ادامه ی نقل
خاطرات تلخ خود برای »ميدان زنان« در توصيف احساسش پس از
بازداشت ،از »ترس بسيار« و »خيل سواالت خشمناک مامور امنيتی
 ٥٠ساله« ای سخن ميگويد:
»اونجا چه غلطی ميكردی؟ سر چھار راه به پليس چی ميگفتی؟
ليدری ميكردی؟« مريم ميکوشد مامورين را قانع کند که تنھا رھگذری
ساده بوده و از سر کنجکاوی توقفی در محل اعتراضات داشته ،اما آنھا
تاکيد ميکنند که وی در فيلمھای تجمع ديده شده است .پس از آن مريم
چشمبند را بر چشمھايش ميبيند و به ناکجا آباد منتقل ميشود .مريم حدس
ميزند مکانی که وی به آن منتقل شده يک »پايگاه مقاومت« بسيج بوده
است .اين دختر در آنجا با دکتری مواجه ميشود که از او ميخواھد
قرصھای بدون برچسبی را بخورد .درخواستی که با امتناع مريم روبرو
ميشود.
»بازجويی مريم با پرسش درباره ی تلفنھای زده شده به وی و
روابط خصوصی اش آغاز ميشود» :كيست كه مدام به تو زنگ ميزند؟«
جواب ميدھد» :دوستم «.بازجو ميپرسد» :چه دوستی؟« جواب ميدھد:
»دوست پسرم «.بازجو ميپرسد» :فقط ھمين يكی رو داری؟ پس اين
ھمه شماره ی پسر توی گوشی ات چيه؟« جواب ميدھد» :اقوامم ھستند.
مگر آدم شماره ی ھر كسی را دار ،يعنی باھاش رابطه داره؟«
»اين پرسش و پاسخھا دختر جوان را بسيار مضطرب ميکند،
دختری که عکسھای خصوصی اش در موبايل نيز مورد بررسی و
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کنکاش بازجو قرار ميگيرد» :اين عكسھای مستھجن چی ھستند؟« اين
سواالت برای مريم ترسناک ھستند ،چرا که حدس ميزند به بھانه ی
عکسھای تکی باليی بر سر او بياورند«.
»حالم بد بود .ميترسيدم از ھوش بروم و باليی سرم بياورند.
سعی ميكردم خودم را ھوشيار نگه دارم .از ماجرای تجاوزھا چيزھايی
شنيده بودم .پس از آن بازجو به تفتيش عقايد مريم دست ميزند و از او
ميخواھد بگويد در انتخابات رياست جمھوری به چه کسی رای داده
است .آيا عضو کمپين يک ميليون امضا و فعالين زن است ،آيا با خانم
شيرين عبادی/برنده ی صلح نوبل و شادی صدر/حقوقدان آشنايی دارد؟!
»پس از بازجويی ،مريم ھمراه با  ١٥زن ديگر به زندان اوين
منتقل ميشود و سرانجام با وثيقه ی سنگين  ٥٠ميليونی آزاد ميشود .مريم
از آخرين شب بازداشت خود و انتقال زنی به بند قرنطينه ی اوين ھم
سخن ميگويد؛ زنی که به گفته ی مريم بر اثر اصابت ضربه ای محکم،
پيشانی اش »فرو« رفته بوده است .زنی که چھره اش برای مريم آشنا
بوده است .زن مذکور خانم ھاله سحابی دختر مھندس عزت [ سحابی
است .در واقع خانم سحابی ھمان زنی بوده است که مريم در روز
اعتراض به تحليف محمود احمدی نژاد عکسش را گرفته بود .جالب آن
که پس از تصميم کميته ی ويژه ی پيگيری مجلس برای بازديد از
زندان ،درست يک روز پيش از ورود ھيات پارلمانی به اوين ،مسئوالن
اين زندان برای مناسب بودن اوضاع بازداشت شدگان ،برای زندانيان
اين بند »يخچال« ميآورند.
»در ديدار نمايندگان مجلس با زندانيان ،يک مادر و دختر
بازداشت شده ،در توضيح رفتارھايی که حکايت از ساديسم جنسی و
رفتارغيرانسانی برخی ماموران امنيتی دارد ،گفته اند» :وقتی آنھا
بازداشت شده اند ،به آنھا گفته شده خم شوند و دو مرد داخل ون و در
تمام طول مسير روی كمر آنھا نشسته اند«.
»ھاله سحابی نيز تاکيد کرده که ھمراه با وی دختری بازداشت
شده که يک مامور لباس شخصی در داخل ماشين بر روی پاھای او
نشست .اين رفتارھا در حالی افشا شده که اخبار جديدی در خصوص
احتمال تجاوز به بازداشت شدگان پسر و دختر در زندانھا منتشر شده و
مھدی کروبی اعالم آمادگی کرده مدارک و مستندات خود را در
خصوص اين فجايع در اختيار رئيس مجلس و مقامات قضائی قرار
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دھد ٤٠٨«.در مطلبی تحت عنوان برای تحويل جنازه ی سوزانده و
تجاوز شده ی سعيده پول خواسته بودند ،آمده است...» :کشته شدن
سعيده پورآقايی و يک مادر و پسر ،از جمله خبرھای تازه ی ماست.
سعيده با چند نفر ديگر بخاطر گفتن [ اکبر روی پشت بام از داخل خانه
بازداشت شده است ،آنھم در حالی که چند روز بيشتر از تولد  ١٧سالگی
اش نگذشته بود .بعد از مدتی جنازه ی سوخته شده ی او را به مادرش
نشان داده اند] ...فاصله ی دستگيری تا کشته شدنش[ حداکثر  ٢٠روز
پس از دستگيری ،جنازه ی او را به مادرش نشان میدھند و برای
تحويل آن پول طلب میکنند] .مادر[ پول نمیدھد و در نتيجه سعيده را
میبرند در يکی از ھمين گورھای بدون نام و نشان دفن میکنند .البته
بعدا به ايشان میگويند که اينجا قبر فرزند شماست .مادر سعيده عالوه بر
آن که ھمسر ]يک[ شھيد است ،سه برادر شھيد نيز دارد .در نتيجه با او
ھمراھی نسبی کرده اند .فراموش نشود که يکی از مسئوالن بھشت زھرا
در راستای خبر گورھای بدون نام و نشان مصاحبه کرده و گفته است که
از  ۴۴قبر بدون نام که فعاالن حقوق بشر مدعی شده اند ،صاحبان ١٩
قبر پيدا شده اند .بايد بگويم که سعيده و آن مادر و پسر ،در ميان ھمين
 ١٩نفر ھستند ٤٠٩«...گفته ميشود که حکومت دارد به خانواده ھای
٤١٠
شکنجه شده ھا و تجاوز شده ھا و کشته شده ھا »پول تزريق ميکند«
خاکبرسرھا!
دھم شھريور ماه  ١ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھفتاد و نھم[
خبر فوری فوری امروز ]ديروز[ نھم شھريور اين که حماس
درخواست لغو روز قدس را کرده است .خبرگزاری فارس گزارش داد
که رھبران حماس طی نامه ی محرمانه ای به ...خامنه ای درخواست
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کرده اند که برای پيشگيری از سوء اس تفاده ی منافقان و بدخواھان،
راھپيمائی روز قدس امسال را لغو کند .اين جريان تروريستی اعالم کرد
که اگر رھبر عاليقدر موافق باشد ھزينه ھايی که قرار بود به ملت شھيد
پرور برای شرکت در اين راھپيمائی پرداخت شود ،با ھواپيما ،و نه با
کاميون ،به نمايندگان حماس در لبنان پرداخت شود.
»حسن يوسفی اشکوری ھم نوشته است» :روزگاری زنده ياد
محمد مختاری درباره ی انقالب اسالمی  ۵٧گفته بود» :انقالب ،ذات ما
را عريان کرد!« و اکنون با استفاده از ھمان تعبير پرمعنا میتوان گفت
که» :انتخابات اخير ،ذات نظام واليی جمھوری اسالمی را عريان
٤١١
کرد«...
من البته مدتھاست ھمه ی شماھا را لخت و عريان ميبينم؛ بی
کله و توخالی ،تھی تھی؛ ھم حکومتيان را در دو وجه سخت تن و نرم
تنش را و ھم ھمه ی حکومت اسالمی خواھان را  ...آنانی را که با
حکومت عرفی و نسبتا سکوالر پيشين »مبارزه« کردند ]بيشترشان ھم
تروريستی[ و سی و اندی سال ھم ھست که با حکومت اسالمی شان در
حال زد و بند و »معامله«اند.
»خبرنگار آژانس ايران خبر در تھران نوشت دو بسيجی كه با
متوقف كردن اتومبيل يك دختر طی برخوردھای زشت ،قصد آزار و
اذيت وی را داشتند ،توسط ناشناسی به سزای عمل خود رسيدند .بنا بر
اين خبر اين ھموطنمان كه متوجه ميشود اين دو بسيجی به آزار و اذيت
يك دختر بی پناه پرداخته اند ،درساعت  ٢٠در خيابان استخر با سرعت
زياد با ماشينش به آن دو بسيجی ميزند و فرار ميكند .وضع يکی از
بسيجيھا وخيم است و امکان ھالک شدنش زياد است .اين دو بسيجی در
بيمارستان فلکه ی سوم تھرانپارس بستری ھستند .گفته شده است كه
شدت انزجار و تنفر عمومی از بسيج و نيروھای بسيجی به حدی است
كه حتی مردم با آمبوالنس تماس نميگرفتند و به اين دو مزدور كمك
٤١٢
نميكردند«.
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ديگر اين که» :شورای ھماھنگی جبھه ی اصالحات روز
دوشنبه با صدور بيانيه ای اعالم کرد که حوادث پس از انتخابات رياست
جمھوری ،ايران را در وضعيت خطرناکی قرار داده و به آنچه »حيثيت،
٤١٣
مشروعيت و مقبوليت مردمی نظام« ناميد ،ضربه زده است«...
اينھا با اين ھمه تحقير و تجاوز در زندانھا و اين ھمه کشتارھا
و کثافتکاريھا ،بازھم دست از اين چرند گوييھاشان برنميدارند؟!
راستی شما چيزی از يک راس »لباس شخصی« به نام
»اسمال تيغ زن« شنيده ايد؟!
»اسماعيل افتخاری معروف به اسمال تيغ زن قبل از انقالب
يکی از باجگيرھای منطقه ی جمشيد تھران/شھرنو/قلعه بود .پس از
انقالب مسئول گروه ضربت کميته ی انقالب اسالمی سپاه پاسداران
منطقه ی  ١٢تھران شد .در اين گروه ھمپالگيھای خود را جمع کرده بود
و به باجگيری ،تجاوز ،مصادره ی زمينھای مردم و به نام خود کردن
آنھا ،کالھبرداری و موارد متعدد ديگر دست ميزد .اسمال تيغ کش
ھمچنين به ھواداران گروھھای مخالف در بدو انقالب حمله ور ميشد و
آنھا را مورد ضرب و شتم قرار ميداد ،دستگيرشان ميکرد و تحت
شکنجه قرارشان ميداد.
»اسماعيل افتخاری پس ورود به وزارت اطالعات در
ماموريتھای اطالعات و شناسائی ،تعقيب و مراقبت ،دستگيری ،انتقال به
خانه ھای امن و شکنجه ی وحشيانه ی متھمان نقش فعال داشت که در
مواردی منجر به مرگ متھمان نيز ميشد .اسماعيل افتخاری بمرور زمان
اقداماتی را انجام داد که افشای آن برای وزارت اطالعات بسيار پرھزينه
بود؛ از جمله ی اين رفتارھا مربوط ميشود به تابستان سال  ٧٧که
اسماعيل افتخاری تحت عنوان »تيمسار احمدی« اقدام به ربودن يک
دختر  ١٦ساله در ميدان ھفت تير تھران کرد و بعد از تعدی به اين دختر
معصوم ،او را در خيابان رھا کرد .وقتی خانواده ی اين دختر از او
شکايت قضايی کردند ،اسماعيل افتخاری و دوستانش اين خانواده را
آنقدر تحت فشار قرار دادند که خانواده ی مربوطه از شکايتشان
صرفنظر کردند و پرونده مختومه اعالم شد].اعتماد  ٢٠تير [٨١
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»جرم و جنايات اسماعيل افتخاری و باندش در وزارت
اطالعات آنقدر زياد ميشود که اين وزارتخانه تصميم ميگيرد ديگر از
وی حمايت نکند ]در زمان ]مثال[ تصفيه ی نيروھای فاسد وزارت
اطالعات در سال  [١٣٧٨بعد از اين زمان شکايتھای متعددی از وی و
باندش در محاکم قضايی مطرح ميشود و بالخره پای اسمال تيغ زن و
گروھش به دادگاه باز ميشود ،ولی عليرغم اثبات بسياری از جرائم ،از
جمله آدم ربايی ،کالھبرداری ،زورگويی ،تملک مال غير ،تجاوزبه عنف
و ...وی فقط به  ٨سال حبس تعزيری محکوم ميشود که اين حکم ھم در
دادگاه تجديد نظر استان تھران قطعی ميشود.
»بعد از محکوميت اين جنايتکار به زندان اوين منتقل ميشود و
وزارت اطالعات برای تحت فشار قرار دادن زندانيان سياسی او را
روانه ی بندی که زندانيان سياسی در آن محبوس بودند ،ميکند .اسمال
تيغ زن عليه زندانيان اقدام به خبرچينی ميکرد و در حمالت خونينی که
عليه زندانيان توسط وزارت اطالعات برنامه ريزی ميشد ،ھمراه با
زندانبانان کار ميکرد...
»اسماعيل افتخاری ھشت مھرماه ١٣٨٧از زندان آزاد ميشود و
توسط سازمانھای امنيتی حکومت اسالمی دوباره به ھمکاری دعوت
ميشود .يکی از مسئوليتھای محوله ی او سازماندھی و مديريت اراذل و
اوباش دستگير شده در طرح امنيت اجتماعی و استفاده از اين نيروھا در
انجام ماموريتھای سرکوبگری است .عده ای از اين افراد در بازداشتگاه
شورآباد/کھريزک و عده ای آزاد شده بودند و در سرکوب اعتراضات
مسالمت آميز مردم ،پس از تقلب در انتخابات رياست جمھوری دھم نقش
فعالی داشتند.
»ھمگان ديدند که اين اراذل و اوباش حکومتی چطور
سازماندھی شده و در کنار ساير نيروھای دولتی به سرکوب مردم
ميپرداختند و ھمچنين خبرھايی که از درون زندان کھريزک و اوين
بگوش ميرسد ،حاکی از آن است که اين اراذل و اوباش دولتی در
٤١٤
ماجرای تجاوز به عنف به زندانيان نقش فعال داشته اند«.
راستی ما چند تا اسمال تيغ زن داشته باشيم ،خوب است؟!
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خبر تازه ی تازه اين که »مھدی کروبی نامزد معترض به
نتيجه ی انتخابات از ناپديد شدن يکی از »شاھدان تجاوز جنسی در
بازداشتگاه ھا« خبر داد .آقای کروبی در نامه ای که امروز سه شنبه در
وبسايت سحام نيوز منتشر کرده ،مسئوليت ھرگونه اتفاق »ناگواری« را
که برای اين فرد يا خانواده اش روی دھد ،برعھده ی سعيد مرتضوی
دادستان سابق تھران اعالم کرد .پيرو سخنان قاضی مقدمی در بخشھای
مختلف خبری در صدا و سيما که ادعاھايی را نسبت به مھدی کروبی
وارد کرده بود ،دفتر وی با صدور اطالعيه ای برای تنوير افکار
٤١٥
عمومی توضيحاتی داد«...
زندانی را برده اند پيش قاضی سعيد مرتضوی که شھادت بدھد
چه باليی سرش آورده اند ،طرف را سربه نيست کرده اند...عدالت
اسالمی...
نوشته بودم که خامنه ای گفته است دو ميليون دانشجوی علوم
انسانی برای نظام خطرناکند ،چون شکاکيت را رواج ميدھند و حاال:
»علوم انسانی در ايران زير ضرب حکومت قرار گرفته است.
جلسه ی چھارم دادگاه معترضان به روند و نتيجه ی اعالم شده ی
انتخابات رياست جمھوری به تعبيری جلسه ی محاکمه ی علوم انسانی
در ايران بود .اعتراف نامه ای از قول سعيد حجاريان ،که به متفکر
اصالح طلبان شھرت دارد ،خوانده شد که حاوی حمله به »ماکس وبر«
بود .در اين اعترافنامه تأکيد شد که چون حکومت کنونی ايران ادامه ی
واليت پيغمبر اسالم است ،پس آن را نمیتوان با مفاھيم جامعه شناختی
ماکس وبر تحليل کرد .در اعتراف نامه آمده بود که تأثيرگيری از ماکس
وبر باعث گمراھی شده و از جمله منجر به آن میشود که حکومت
کنونی ايران در دسته ی حکومتھای سلطانی گذاشته شود] .ھاھاھا[
»اعتراف نامه به ماکس وبر به عنوان شاھدی بر نقش گمراه
کننده ی علوم انسانی اشاره دارد .در اين مورد و نيز در مورد
نويسندگان و مترجمانی که فلسفه و دانش اجتماعی مدرن را در ايران
رواج میدھند »کيھان« و محافل و نشريات امنيتی/دينی که برخی از
آنھا در قم مستقر ھستند ،مدام تھمت زنی و پرونده سازی کرده اند.
سخنرانی ی روز يکشنبه ی ...سيد علی خامنه ای رھبر ]جانيان[
جمھوری اسالمی يکبار ديگر نشان میدھد که مشکل نظام با علوم
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انسانی ،مشکلی بنيادی است و به اين محفل و آن روحانی برنمیگردد.
ولی فقيه در روز  ٨شھريور در ديدار با عده ای از استادان دانشگاه ،از
اينکه در ايران حدود دو ميليون دانشجو در رشته ھای علوم انسانی
تحصيل میکنند ،ابراز نگرانی کرد و گفت اين علوم منجر به »ترويج
٤١٦
شکاکيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى« میشوند«.
گاردين ھم نوشت که» :ضعف درونی به عنوان پرده ی دوم
داستان پس از انتخابات ايران بيش از پيش نمايان شده است .پشت نمای
خارجی پيروزی ،مابين روحانيون ارشد اختالف عميقی در مورد اين که
چه دولت اسالمی ای بايد ايجاد شود و چگونه بايد با شھروندانش رفتار
کند ،نھفته است rعلی منتظری که مقامی رسمی نيست ،اما در ايران
قدرت مذھبی زيادی دارد ،مستقيما »مقامات ارشد« را مورد خطاب
قرار داده و نوشته است» :حداقل شجاعت اين را داشته باشيد که اقرار
کنيد اين کشور نه اسالمی است و نه جمھوری!«…
»خامنه ای در سال  ١٩٨٩منتظری را که میبايست پس از
مرگ ...خمينی بر کرسی رھبری تکيه میزد ،کنار گذاشت .منتظری از
کارھای اخير خشمگين شده است و بصورت علنی رفتار با معترضان
زندانی را محکوم کرده است .وی در پاسخ به  ٢٩٣روزنامه نگار که
نظر او را در مورد جريانات اخير در ايران پرسيده بودند ،در نامه ای
نوشت که وی انتظار داشته است مقامات اين »دادگاه ھای نمايشی و
اعترافات زوری« را که عدالت اسالمی را به مسخره ميگيرند ،متوقف
کنند .به نظر میرسد رھبر حکومت ايران ...خامنه ای در سخنان خود
در يک مراسم افطار با دانشجويان ،موضع خود را تعديل کرده است .او
که در مورد بحرانھای اخير سخن میگفت ،خاطيان را از رھبران و
رھبران را از معترضان جدا کرد و به اين طريق سعی در حفظ وحدت
رھبريت اسالمی کرده است .وی گفت که او داليل کافی برای اثبات
حمايت رھبران از اعتراضات نديده است و نمیتواند مطمئن باشد که آنھا
»دستورات خارجیھا نظير آمريکا و انگليس را اجرا کردهاند!«
»ولی احمدی نژاد بر طبق شيوه ی معمول خود اشارات رھبر
را ناديده گرفت .وی در نماز جمعه به منتظری از موضع تقريبا پايين
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4617249,00.html?maca=per-rss-per- - 416
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خود پاسخ داد» .جمھوری به معنای خواست مردم است و اسالمی يعنی
اينکه اين خواست بر پايه اسالم باشد«.
»وی در بطه با آنان که نتايج انتخابات را به چالش طلبيده اند،
گفت» :ما ابتدا با افراد رده باال برخورد میکنيم«.
»احمدی نژاد در اين سخنرانی که از راديو پخش شد ،گفت:
»با کسانی که اعتراضات را سازماندھی کرده اند ،خواست
دشمن را اجرا و آن را دامن زدند ،بايد با جديت برخورد کرد ...برای
اين رھبران نبايد ھيچ مصونيتی وجود داشته باشد!« در طی چند ھفته ی
اخير بسياری از وبسايتھای محافظه کاران نظير خبرگزاری فارس
درخواستھای مرتبی مبنی بر »تنبيه رھبران شورشھا« منتشر کرده اند.
اين وبسايت فھرستی از تصاوير و »اعترافات« کسانی را که متھم به
تحريک »انقالب مخملين« ھستند ،در خود جای داده است .در بين اينھا
مقامات ارشد دوران قبل از اصالحات نيز وجود دارند .متعصبان تندرو
درخواست دارند »رھبران شورشھا بايد به اشد مجازات محکوم شوند!«
آنھا مستقيما درخواست محاکمه ی روسای جمھوری قبلی ،ھاشمی
رفسنجانی و محمد خاتمی و رئيس سابق مجلس مھدی کروبی را دارند...
محمد يزدی رئيس اسبق قوه ی قضائيه ،رئيس مجمع قدرتمند تشخيص
مصلحت نظام را مورد خطاب قرار داد و گفت» :آقای رفسنجانی شما
وظايف اسالمی يا انقالبی خود را به جای نياورديد...«.
»مجتھد شبستری يک روحانی متنفذ محافظه کار در نماز
جمعه ی تبريز در شمال غربی ايران گفت» :مردم در انتظار محاکمه ی
رھبران اغتشاشات ھستند و اگر توبه نکردند ،بايد به اشد مجازات
محکوم شوند!«
»کامال پيداست که ديگر خنجرھای اسالمی پنھان نيستند .پشت
عبای سياه بلند پرده ی دوم ،روحانيت را با روحيه ی جدال کامل نشان
م یدھد و بدين گونه رژيمی را آشکار میکند که از درون در حال
فروريختن است؛ رژيمی را نشان میدھد که از دروغ و فريب ،بازداشت
و شکنجه ،تھديد به قتل برای گرفتن اعتراف دروغين و انجام تمام آنھا
به نام اسالم ابايی ندارد rمھدی کروبی که نامزد رياست جمھوری بود،
مستقيما در مورد دادگاهھای نمايشی ،شکنجه و تجاوز زندانيان در زندان
سخن میگويد .او خواستار بررسی است و تھديد کرده است که شاھدان
را رو خواھد کرد ،اما اتھامات او رد شده است .رئيس جمھوری پيشين
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محمد خاتمی تمام اتھامات را رد میکند و میگويد آنھا عدالت اسالمی را
به مسخره گرفته اند .رفسنجانی خواستار تفکر »منطقی« است...
صانعی يک رھبر پرنفوذ ديگر شيعه در شھر ...قم گفت که مقامات،
متھم کردن مردم عادی را متوقف نکرده اند.
»وی گفت آنھا بیعدالتی خود را به »روشنفکران ]کذا[ به
کسانيکه تمام عمر خود را صرف اسالم و جمھوری اسالمی کرده اند«
گسترش داده اند .صانعی در بيانيه ای که روی وب سايت او منتشر شد،
گفت» :فرزندان انقالب زندانی شده اند و جوانان ما بايد طعم تلخ گاز
اشک آور ،باتوم ،زندان و ضرب و شتم را تحمل کنند ،فقط به خاطر
اينکه آنھا حقانيت انتخابات را مورد سئوال قرار داده اند«.
»اما از ھمه سمبوليکتر ،ضعف رژيم در رفتار با سعيد
حجاريان ،استراتژيست اصلی جنبش اصالحات آشکار شده است.
حجاريان که از ترور در سال  ٢٠٠٠نجات يافت ،تقريبا فلج است ،و با
صندلی چرخدار حرکت ميکند و قادر به سخن گفتن نيست؛ اما با اين
حال رژيم از او میترسد .او مجبور شد اعتراف کند که متفکر اصلی
تظاھرات پس از انتخابات بوده است .کس ديگری بيانيه ی او را قرائت
کرد ،زيرا او قادر به سخن گفتن نبود .متنظری راست میگويد که اين نه
جمھوری است و نه اسالمی ]دومی را اشتباه ميکند[ اما اين منتظری بود
که ساختار جمھوری اسالمی را تدوين کرد و خواستار قدرت کامل رھبر
شد؛ چيزی که بصورت خودکار با اي ده ی جمھوری در تناقض قرار
ميگرفت؛ آن تناقضاتی که  ٣٠سال پيش ناديده گرفته شدند ،خود را در
٤١٧
ماه ھای پيش رو نشان خواھند داد«.
]منبع :گاردين ،معصومه طرفه[
يازدھم شھريور ماه ٢ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز ھشتادم[
»روزه خواری نوجوان ١۵ساله ی آذری زبان در يکی از
خيابانھای شھر اروميه ،باعث مرگ وی شد» ...جريان از اين قرار
است که اين نوجوان در يکی از خيابانھای شلوغ شھر اروميه...
]چيزی ميخورد[ که ماموران نيروی انتظامی با ضربات باتوم او را
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مورد ضرب و شتم قرار ميدھند و يکی از ضربات باعث مرگ وی
٤١٨
ميشود«.
اين ھم گزارش تايمز لندن و عفو بين الملل از تجاوز به
نوجوانی» :رضا نوجوان  ١۵ساله ای است که در مرکز ايران ،تھران،
در يک خانه ی امن پناه گرفته است ،اما به تائيد پزشک معالجش که
برای امنيت خود نامش را پنھان کرده است ،رضا به دليل تألمات شديد
روحی و روانی قصد خود کشی دارد .وی به ھمراه عده ای نوجوان ھم
سن و سال خود که حتی ھنوز به سن رای دادن ھم نرسيده اند و صرفا
به دليل در دست داشتن مچ بندھای سبز در تجمعی دستگير شده و در
بدترين شرايط به مدت بيست شبانه/روز مورد بدترين شکنجه ھا و
تجاوزات قرار گرفته اند؛ در زندان بارھا مورد تجاوز وحشيانه و تحقير
جنسی قرار گرفته است .مجله ی تايمز تحقيرھای جنسی عليه اين
زندانيان را معادل و يا بدتر از آنچه ميداند که جمھوری اسالمی ايران،
اياالت متحده را برای ارتکاب آن در زندان ابوغريب مالمت ميکند.
»اين نوجوان که نام وی ،محل اقامت و نام پزشک معالج وی
نزد تايمز محفوظ است ،ميگويد که در روز اول در بازداشتگاه نامعلومی
که ظاھرا وابسته و تحت مديريت سپاه يا بسيج بوده ،سه نفر لباس
شخصی از نيروھای امنيتی سپاه و بسيج به وی حمله کرده اند و يکی او
را به زور نگه داشته ،يکی رويش نشسته و ديگری روی وی ادرار
کرده است .سپس به طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند .وی در
طول مدت زندان ]حدود  ٢٠روز[ بارھا مورد تجاوز قرار گرفته است،
حتی پس از انتقال به بازداشتگاه رسمی نيروی انتظامی! رضا برای
خودکشی در زندان سر به زمين کوبيده است .او شاھد تجاوز به چندين
نفر ديگر نيز بوده و به شھادت پزشک معالج و تائيد نماينده ی عفو بين
الملل در ايران ،ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز ،جراحات جسمی،
آسيبھای روحی و تحقيرھای جنسی با واقعيات منطبق است .رضا شاھد
زنده ی مھدی کروبی ،افشاگر تجاوز به زندانيان دربند است .تجاوز
کنندگان به رضا مرتبا ميگفته اند» :اين کارھا را در راه خدا انجام
ميدھيم و سزای معترضين به نظام اسالمی ھمين است«.
»رضا ميگويد او را به داربستی بسته اند و به آزار جنسی او
پرداخته اند و در پاسخ به اعتراضش ،بعد از بيست دقيقه با ظرفی پر از
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مدغوع بازگشته و آن را به صورت او ماليده اند؛ گويا صورت رضا را
در مدفوع فرو کرده اند؛ و در اعتراض به تجاوز ،بازجوی وی دوباره
به او تجاوز کرده است .او تاکيد ميکند که بعد از آن ،اين بازجويش 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 ھمان بازجو ميبرند و او برگه ی
اعترافاتی را در مقابلش قرار ميدھد ،اعترافات مبنی بر شرکت کردن
رضا به عنوان سردسته ی گروھی که از طرف نيروھای خارجی مامور
آتش زدن بانکھا و ساختمانھای دولتی بوده است .اين اعترافات آنقدر
برای او تکان دھنده بوده که لحظاتی از امضای آن خودداری ميکند؛
ولی با يادآوری تجاوزات وحشيانه و تکرار آنھا ،باالخره اين نامه
اعترافات را امضاء ميکند.
»رضا ميگويد زندانيان نوجوان را نيز بارھا مجبور به »عمل
جنسی با يکديگر« کرده و گفته اند» :با اين عمل پاک ميشويد!« در
نھايت رضا با وثيقه ای در حدود  ٧٠ميليون تومان در دادگاه انقالب و با
سپردن تعھد مبنی بر عدم افشاگری در مورد اين رفتارھای وحشيانه آزاد
شده است .در بيمارستان ،نوجوان شانزده ساله ی ديگری که از وی به
عنوان سردسته نام برده شده ،در اثر شدت جراحات جان سپرد.
شخصيتھای اين گزارش با بيان اين واقعيات جان خود را به خطر
٤١٩
انداخته و خانواده ی رضا قصد خروج از کشور را دارند«.
خبرھای اين روزھا ھمه در ھمين زمينه است .يکی از
حکومتيان گفته است که کروبی خودش ميداند نامه ی افشا کننده اش در
مورد تجاوزھا دروغ است .و از اين حرفھا...
ديگر اين که مردم برنج »محسن« را تحريم کرده اند ،چون
مال ھمين حکومتيھاست و با ھورمون دراز ميشود .از ھمه مھمتر اين
که کروبی و خاتمی و موسوی ميخواھند »روز قدس« دوباره راھپيمايی
راه بياندازند و...ديگر اين که دختری از گروه قايقرانان ايرانی که در
مسابقه ای در چک شرکت کرده بود ،دررفت و به آلمان پناھنده شد...
»خبرگزاری فارس نوشت که حکم پايان ماموريت  ۴٠نفر از
سفرايی که دور ماموريت آنھا در نقاط مختلف جھان به پايان رسيده،
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صادر و روز گذشته به آنھا ابالغ شد .قرار است به جای اين افراد
سفرای جديدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقالب در سفارتخانه ھای
ايران حضور پيدا کنند .برخی از اين افراد در جريان اغتشاشات اخير
تھران رسما ً به موضعگيری در حمايت از آشوبگران پرداخته بودند.
»ھمچنين بازنشسته کردن افرادی که دوره ی خدمت آنھا سپری
شده ،از ديگر اقداماتی است که در ماھھای آينده صورت خواھد گرفت...
در حال حاضر  ٨٠سفارتخانه ی ايران نيازمند حضور کارشناسان و
سفرای جديد ارزيابی شده است ٤٢٠«.يعنی سفرای »سبز« شان را
ميبرند و سفرای »سرخ«شان را ميآورند!
دوازدھم شھريور ماه  ٣ /١٣٨٨اوت ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و يکم[
»در حاليکه صدا و سيمای جمھوری اسالمی مراسم رای
اعتماد به وزيران را بصورت مستقيم پخش ميکرد ،پوشش زنده ی
مراسم به خاطر صحبتھای طنزآمي ز يک نماينده قطع شد .ابتدا اين
نماينده  ...به شوخی به علی الريجانی گفت» :لطفا صندوق رای را به
مناطق صعب العبور بياريد ،ما ھم رای بديم!« ]تاکيد به مساله ی
صندوقھای سيار و داليل صادق محصولی به عدم وجود تقلب در
انتخابات![ اين نماينده بعد از چند دقيقه نيز به شوخی گفت» :از اآلن
گفته باشم که تقلب نشده ،ھرکی ميگه تقلب شده ،بره کھريزک!« و سپس
خنديد؛ در حاليکه صحبتھای خصوصی اين نماينده ...در صحن
مجلس و از طريق صدا و سيما پخش ميشد ،يکی از افراد حاضر به
اتاق فرمان در اين مورد تذکر داد و اتفاقا صدای او ھم در صدا و سيما
پخش شد و پس از چند ثانيه پوشش مستقيم جلسه بطور موقت بيصدا
انجام شد .آخرسر ھم پس از بازگرداندن صدا و پخش صدای علی
الريجانی که ميگفت» :اينجا منطقه ی صعب العبوره« ]مساله ی
صندوقھای سيار و داليل صادق محصولی در عدم تقلب[ دست اندر
کاران صدا و سيما پخش مستقيم را قطع کردند و ھم اکنون برنامه ی
٤٢١
خانواده از اين شبکه پخش ميشود«.
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»عليرضا حسينی بھشتی سخنگوی کميته ی پيگيری امور
زندانيان و جانباختگان حوادث پس از انتخابات به سايت کلمه گفت که
اين کميته تاکنون مرگ  ٧٢نفر را در حوادث پس از انتخابات تاييد کرده
٤٢٢
است؛ او ھمچنين گفت که ]تازه[ اين آمار نھايی نيست«.
اسم بولوار »ايرج ميرزا« را ھم عوض کرده اند و داليلش را
اشعار پورنوگرافی اين شاعر مشروطه نوشته اند .تازه نوشته اند که
شاعر ضدمال ھم بوده است .طفلکھا بعد از اين سی سال نکبتی تازه
٤٢٣
فھميده اند ...وا؟!
نوشته اند که »مرضيه ی وحيد دستجردی وزير زن انتخابی
برای وزارت بھداشت ،يک محافظه کار تندرو است که قبال طرح
معرفی جدايی سيستم درمانی در ايران را که در آن زنھا فقط زنھا را
٤٢٤
معالجه ميکنند و مردھا فقط مردھا را ...پيشنھاد داده است«.
تبرزدی در رابطه با قتل خانم پورآقايی نوشته ای دارد که الزم
ميبينم اينجا بياورم» :آگاھی يافتم که دختر  ١٧ساله ای که به شکل
مظلومانه ای ک شته و دفن شد و حتی برای او مراسم تقلبی ختم برپا
کردند و اور ا دختر شھيد ناميدند ،خواھر سپيده پورآقايی است .ھمگان
خانم سپيده پور آقايی را ميشناسند .من ايشان را از سال  ١٣٧٨ميشناسم.
او فعال مدنی و حقوق بشری است که پيش از اين چند بار به زندان افتاد
و مورد شکنجه واقع شد .پدرش در سال  ١٣٨٠و زمانی که سپيده به
زندان افتاد ،درگذشت و تا آنجا که من اگاھی يافته ام ،نه جانباز بوده و
نه شھيد شده است .شگفت انگيز است که آنھا که البد برای حفظ واليت
فقيه ،چنين اطالعيه ای صادر کرده و مثال برای آن دختر مظلوم مراسم
ختمی با حاشيه ی امنيتی زياد بر قرار کرده اند ،به دنبال چه ھدفی بوده
اند!؟ اينھا حقايق تلخی است که ھنوز ھيچ دليل روشنی برای آن بيان
نشده که البته بايد روشن شود .اما من وظيفه ی خود ميدانم به دوست
٤٢٥
عزيز خانم سپيده پورآقايی و خانواده ی گرامی او تسليت بگويم«.
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سيزدھم شھريور ماه  ۴ /١٣٨٨سپتامبر ]٢٠٠٩روز ھشتاد و دوم[
»سازمان عفو بين الملل ھم در گزارش ديروز خود اعالم کرد
که کاسپين ماکان ،نامزد ندا آقا سلطان از مدتی پيش بازداشت و به اوين
منتقل شده است .گفته ميشود اظھارات ماکان ،پس از شھادت ندا دليل اين
بازداشت بوده است .او بسيجيان را عامل قتل ندا آقا سلطان معرفی کرده
بود .اخبار دريافت شده از زندان اوين نشان ميدھد که ماکان تحت فشار
شديد بازجويان قرار گرفته تا اعتراف کند قتل ندا توسط بسيجيان انجام
٤٢٦
نشده و مسبب اين جنايت معترضان به انتخابات بوده اند!«
واشينگتن پست ٤٢٧ھم نوشت که خامنه ای طی نامه ی
محرمانه ای مجلس را موظف کرده به کابينه ی احمدی نژاد رای اعتماد
بدھند ...اين ھم از »جمھوريت نظام« پس ميماند فقط »اسالميت نظام«
آقايان اسالمچيھای ملی/منقلی و توده ای؟! اين که آخوندھا ھمه را
ميخرند و به کار ميگيرند ،داستان تازه ای نيست؛ اما آلبرادعی را؛ آن
ھم با افشاگری دولت فرانسه ...کوشنر]وزير خارجه ی کنونی ی کشور
فرانسه[ ادامه داد» :کامال احساس ميکنيم که عواملی در سطح جھان
وجود دارد که تمايلی به ارائه ی اطالعات صحيح از ايران به گروه
مذاکره کننده را ندارد و ما انتظار داريم آژانس اين عوامل را شناسايی
کرده و ما را از اطالعات دقيق و علمی آگاه کند ،نه اينکه در ھر
گزارش بر ابھامات ما بيافزايد.
»سرويس بين الملل »سايت تابناک« ھم نوشت که وزير امور
خارجه ی فرانسه در اظھاراتی متفاوت مدعی شد که البرادعی با ايرانيھا
به گونه ای به توافقھايی رسيده که اطالعات پايگاھھای اتمی ايران را به
کشورھای طرف مذاکره ايران ارائه ندھد .کوشنر که در پايگاه اتمی
شھر الرکونوف واقع در شمال پاريس سخن ميگفت ،افزود» :چرا
البرادعی با ما با صداقت رفتار نميکند و اطالعاتی را که  5+1به دنبال
آنھاست ارائه نميدھد؟!« وی در عين حال تصريح کرد که در پی
بزرگنمايی ايران نيستيم ،اما انتظار داريم تمامی اطالعات مورد نياز را
بدست آوريم ،تا در مذاکرات ايرانيھا را متقاعد کنيم که فعاليت خود را
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محدود به فعاليتھای صلح آميز کنند ...وزير امور خارجه ی فرانسه در
پاسخ به سوالی درباره ی اينکه چرا غرب درباره ی برنامه ھای ]اتمی[
ايران بزرگنمايی ميکند ،گفت» :موضع غرب در قبال ايران ،ابھامات
فعاليتھای ايران است و بزرگنمايی ای که برخی از خبرنگاران از آن ياد
ميکنند ،در واقع بزرگ بودن نادانسته ھا و ابھامات است ،نه اينکه
٤٢٨
فعاليتھای ايران بسيار بزرگ باشد که غربيھا را شگفت زده کند«...
پانزدھم شھريور ماه  ۶ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و چھارم[
تلويزيون العربيه اعالم کرد که يک تاجر لبنانی بنام »صالح
عزالدين« که پل ارتباطی بين ايران و حزب [ لبنان بوده ،اعالم
ورشکستگی کرده است .سرمايه ی اين تاجر يک ميليارد و سيصد
ميليون دالر برآورد شده است .وی يکی از معروفترين تجار جنوب لبنان
است ،يعنی منطقه ای که تحت نفوذ حزب [ لبنان است .گفته ميشود که
اين تاجر ،پس از اعالم ورشکستگی بازداشت شده است...از مدتی پيش
دولت لبنان سلسله تحقيقاتی را پيرامون سرمايه ھای تجار وابسته به
حزب [ لبنان آغاز کرده است که يک سر آن به جيب جمھوری اسالمی
وصل ميشود .به ھمين دليل اين احتمال که تاجر لبنانی مورد بحث برای
فرار از اين تحقيقات ،اعالم ورشکستگی کرده باشد ،زياد است.
»از چند تاجر ديگر که با سرمايه ھای مشکوک به دريافت آن
از جمھوری اسالمی ،در بورس فعالند ،نيز نام برده ميشود؛ مانند نعيم
قاسم و محمد فنش که در عين حال از مسئولين حزب [ لبنان ھستند.
سرمايه ی نعيم قاسم  ١٥٠ميليون دالر برآورد ميشود که حاضر نيست
به دولت بگويد اين ثروت ناگھانی را از کجا و به چه طريق بدست آورده
است! کشف و ضبط بالغ بر  ١٨ميليارد دالر پول نقد و شمش طالی
ايران در کشور ترکيه ،اين فرضيه را قوی کرده است که پولی که در
اختيار حزب [ لبنان است و عده ای با آن تجارت ميکنند ،پول ايران
است ١٨ .ميليارد دالری که اخيرا در ترکيه ضبط شد ،در جاسازی يک
کاميون باربری کشف شد که از ايران وارد ترکيه شده و عازم سوريه و
لبنان بود .مقامات جمھوری اسالمی تاکنون درباره ی اين پول و ضبط
http://www.tabnak.ir/fa/pages/?cid=62554 - 428
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آن توسط دولت ترکيه سکوت کرده اند و تنھا در روزنامه ی کيھان
حسين شريعتمداری منکر چنين حادثه ای شده اند .اين در حالی است که
نخست وزير ترکيه رسما در يک سخنرانی از ضبط اين پول سخن گفت.
فيلم اين سخنرانی و گزارش يکی از شبکه ھای تلويزيونی ترکيه دراين
٤٢٩
باره ھمچنان روی شبکه ی يوتيوب قابل مشاھده است.
»بارھا در کھريزک با باتوم به من تجاوز کردند و ھنوز
خونريزی دارم .زمانی که آقای بروجردی با ھيئت ھمراه از زندان اوين
بازديد کردند ،از بند عمومی بازداشتیھای حوادث اخير در قرنطينه ی
اندرزگاه ھفت زندان اوين ھم بازديد کردند .در جريان اين بازديد »ع.
ب« از ميان بازداشتيھا اجازه صحبت خواست و سپس گفت» :قبل از
انتقال به اوين در کمپ کھريزک بودم و بارھا با باتوم مورد تجاوز قرار
گرفتم ،بطوريکه ھنوز ھر روز مقداری خون از من دفع ميشود«.
»قدرت [ عليخانی عضو اصالح طلب کميته ی پيگيری
مجلس که ناظر اين شھادت بوده ،در حاليکه از صحبتھای اين جوان
تحت تاثير قرار گرفته بود ،ديگر طاقت نياورد و با ناراحتی آن بند را
ترک کرد .پس از پايان شھادت اين زندانی ،عالء الدين بروجردی رئيس
کميسيون امنيت و سياست خارجی مجلس دستور داد اين بازداشتی را
برای درمان به بھداری بازداشتگاه ببرند .نيمساعت پس از آن که ھيئت
مجلس بند را ترک کرد ،ع  .ب از بھداری به بند باز گردانده شد .دو
ساعت بعد قاضی مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع  .ب دستور داد
وسائلش 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!
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شانزدھم شھريور ماه  ٧ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و پنجم[
جھت اطالع توده ايھا و ملی/منقليھا و خيليھای ديگر که دو
دستی حکومت اسالمی را چسبيده اند و ول کن معامله ھم نيستند:
»....باليی بسر ما اومده که زمان شاه نيومده بود .باور کنيد
يک ساواکی در خانه ی مرا نزد .من بعد از شھادت برادرم استخدام
شدم .خواھرم يک پست بااليی گرفت .مھدی در دانشگاه قبول شد و به
تحصيل پرداخت .کسی در خانه ی ما را نزد .ميگفتند خانواده ی
خالفکار ،ولی کسی جسارت نکرد در خانه ی ما را باز بکنه و به ما
توھين بکنه؛ ولی در جمھوری اسالمی اين توھينھا را ديديم ...من سی
سال از عمرمو در اون رژيم گذروندم و سی سال در جمھوری اسالمی.
برادر من حبس ابد بود و مرتب انجمن حمايت از زندانيان ،سازمان
حقوق بشر ،انواع و اقسام سازمانھای جھانی و حقوقی ،چه ايران ،چه
خارج ،با خانواده ھای ما تماس ميگرفتند و در مورد زندانيان سئوال
ميکردند که با آنھا چطور رفتار ميکنند و وقتی به مالقات ميرويد ،با شما
چطور رفتار ميکنند؟....االن ]در جمھوری اسالمی[ کسی جرات داره
اسمی از سازمان حقوق بشر بياره؛ کسی جرات داره اسمی از حمايت از
زندانيان بياره؛ ميشه مفسد فی االرض ...من ميگفتم خدايا ميشه من يک
ذره از خون شاه را سر بکشم ،تا انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ االن
٤٣١
ميگم خدا ]شاه را[ رحمتش کنه«...
»بھزاد نبوی ]ھم[ خطاب به بازجويانش گفت که رژيم شاه ھم
به من اتھام براندازی نزد .او در پاسخ يکی از بازجويانش که به او اتھام
براندازی را تفھيم ميکرد ،اين اتھام را »اوج نامردی« توصيف کرد.
يکی از اعضای سازمان مجاھدين انقالب اسالمی با اعالم اين خبر گفت:
»وقتی بازجو دليل اين حرف را جويا شد ،بھزاد نبوی به وی
گفت» :در رژيم گذشته مرا در حالی بازداشت کردند که دو عدد
نارنجک به ھمراه داشتم ،اما آنھا ھيچ وقت اتھام براندازی را به من
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تفھيم نکردند .حاال شما بدون ھيچ سند و مدرکی به من اتھام براندازی
میزنيد ٤٣٢«.ھاھاھا
ھفدھم شھريور ماه  ٨ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و ششم[
»عاطفه امام ،دختر  ١٩ساله ی جواد امام ،از رھبران زندانی
سازمان مجاھدين انقالب بازداشت و به زندان منتقل شد .اين بازداشت
در خيابان طالقانی صورت گرفت و با آنکه نام زندان اعالم نشده ،اما
حدس زده ميشود او را به زندان قصر فيروزه منتقل کرده اند؛ يعنی
زندان ويژه ی بخش امنيتی سپاه که اکنون رھبران سازمان مجاھدين
انقالب اسالمی و جبھه ی مشارکت آنجا زندانی اند و زير فشار برای
اعترافگيری ...عاطفه مدتی پس از بازداشت ،در تماسی کوتاه به مادرش
اطالع داد که با چشمھای بسته به زندانی منتقل شده که نميداند 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 سايت سحام نيوز را ھم گرفتند .حسينعلی منتظری گفته است که
فعال در اين حکومت ،فقط رای ،رای يک نفر است .آخوندھای مرجع ھم
دارند دست دست ميکنند ،چون ريششان گير پولھای اھدايی 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 عزيز 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 بايد حدود فعاليت نظامی اش را
بشناسد...وی درباره ی لغو مراسم شبھای قدر در قبر ...خمينی گفت:
»به خاطر فشارھايی که عده ای اوباش میآورند ،ياران امام از جمله
ناطق نوری و خاتمی نمیتوانند در حرم امام و در کنار او در شبھای
٤٣٣
احيا سخنرانی کنند«.
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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!
يک سند از بازجوييھای خمينی در دوره ی شاه پخش شده که
خيلی بامزه است .يکی ھم زير آن کومنتار داده که اگر بازجويان ساواک
به خمينی تجاوز کرده بودند – حاال ھر جوری – ما حاال چه وضعی
داشتيم؟! جالب است ،نه؟!
ھجدھم شھريور ماه  ٩ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و ھفتم[
کشتار مردم در راس ھرم حکومتی ھم تنشھای زيادی ايجاد
کرده است .اينان ھم نگران سرنوشت نظامشان ھستند و ھم نگران
سرنوشت نامعلوم خودشان پس از سرنگونی ...حاال کفتارھا افتاده اند به
جان ھم و خالصه محشر خری است...
»…محسنی اژه ای در جلسه ی چھارشنبه سی و يک تيرماه
ھيات دولت به محمود احمدی نژاد و سردار نجار وزير دفاع انتقادھای
تندی ميکند و اظھار ميدارد که با ندانم کاريھاشان دارند نظام را به
ورطه ی سقوط ميبرند و نسبت به برخوردھای جريانات موازی وزارت
اطالعات در اتفاقات بعد از انتخابات و تخلفاتی که ديگر نھادھای نظامی
و امنيتی و بخصوص در بازداشتگاه شورآباد )کھريزک( انجام داده اند،
اعتراض ميکند و ھمچنين از بی تفاوتی احمدی نژاد به دستورات
رھبری نسبت به برکناری رحيم مشايی ھم انتقاد کرده که احمدی نژاد
محسنی اژه ای را تحت تاثير دشمنان دولت ميخواند! نھايتا کار به
مشاجره ی لفظی بين احمدی نژاد و محسنی اژه ای ميکشد.
»پس از اين برخورد ،چند تن از ديگر اعضای ھيات دولت و
از جمله صفار ھرندی ،جھرمی ،لنکرانی به حمايت از محسنی اژه ای
برخاسته و ھمگی جلسه ی ھيات دولت را ترک ميکنند .احمدی نژاد ھم
در ھمان جلسه اعالم ميکند که ھرکس االن جلسه را ترک کند ،ديگر با
ما نيست و عزل خواھد شد و بعد با کنايه به محسنی اژه ای که در حال
خروج از جلسه بوده ،ميگويد» :با اين رفتار امروزتان شک و

٣٧٠

ترديدھايی که نسبت به شما داشتم ،درباره ی اينکه چرا آقای کروبی
برای شما نامه مينويسد ،به حتم بدل شد .برويد به سالمت؛ اما فراموش
نکنيد که ھنوز نه شما و نه ھيچکس ديگر مشايی را نشناخته ايد و شايد
در آينده بتوانيد به حد مشايی برسيد «.محسنی اژهای با ناراحتی به وی
ميگويد که ھمين حرفتان يعنی توھين به واليت .ما نمیخواھيم مثل
مشايی شويم!
»بعد از آن بود که احمدی نژاد بالفاصله ھمان روز و در
اقدامی شتابزده محسنی اژه ای را از وزارت اطالعات خلع کرد و
مھندس علوی را که پيشتر معاون اطالعات خارجی آن وزارتخانه بود،
به عنوان سرپرست وزارت اطالعات معرفی کرد .علوی نيز اين سمت
را رد کرد و گفت» :من معاون آقای اژه ای بوده ام و با رفتن ايشان من
٤٣٤
نيز رفتنی خواھم شد«...
مراسم سالمرگ سيد محمود طالقانی ھم برگزار نميشود.
مرتضی الويری و عليرضا بھشتی مشاوران موسوی را ھم
دستگير کردند» .مرتضی الويری ،نماينده ی آقای کروبی در کميته ی
پيگيری زندانيان و آسيب ديدگان حوادث اخير بود .تھيه ی يک فھرست
 ٧٢نفره از قربانيان حوادث اخير از جمله کارھای اين کميته بود که
٤٣٥
نسخه ای از آن نيز در اختيار مجلس شورای اسالمی قرار گرفت«.
تازه سپاه ھم دارد برای مقابله با دانشجويان آماده ميشود .به
دانشجويان تازه ھم که امسال در کنکور قبول شده اند ،اتاقی در کوی
دانشگاه نداده اند .اطالعيه ای ديروز در مترو تھران و ديگر جاھا پخش
شده که جالب است .چون فقط عکسی از اطالعيه در وبسايتی که لينکش
زير ھمين صفحه است ،چاپ شده ،نتوانستم آن را اينجا بگذارم.
روز قدس در پيش است و حکومتيان بدجوری کک به تنبانشان
افتاده است .تازه دستور داده اند مردم بايد چه شعارھايی در اين روز
بدھند يا ندھند:
»سردار ]کذا[ اسماعيل احمدی مقدم فرمانده ی نيروی انتظامی
و يکی از مجرمين اصلی جناياتی که در جريان سرکوب مردم معترض
به کودتای انتخاباتی در تھران و بسياری از شھرھای ايران انجام شد،
روز گذشته در يک کنفرانس خبری ،محدوده ی شعارھای روز قدس را
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اعالم داشت .احمدی مقدم که باجناق احمدی نژاد است ،دراين کنفرانس
خبری به نکاتی اشاره کرد که مقدمات آن را دو يورش به دفتر مھدی
کروبی رئيس مجلسين سوم و ششم و ھمچنين يورش به مرکز جمع
آوری اسناد و مدارک قربانيان جنايات پس از کودتا ميتوان به حساب
آورد .سرتيپ پاسدار احمدی مقدم در اين کنفرانس با ابراز اميدواری
نسبت به تاثير اعترافگيريھا و نمايش آنھا بصورت دادگاه در سيمای
جمھوری اسالمی گفت:
»کسانی که تالش میکنند روز قدس را از ھدف اصلی آن
منحرف کنند ،ماھيت خودشان را برای مردم افشا میکنند .روز قدس
متعلق به فلسطين است و نبايد از ھدف اصلی آن خارج و به اھداف
سياسی آلوده شود«.
]يعنی تا دلتان ميخواھد عليه اسرائيل شعار بدھيد و از حماس
حمايت کنيد ،اما کاری به کار مسائل داخلی و ماجرای کودتا و پس از
کودتا و کشتارھا و تجاوزھا نداشته باشيد![
»احمدی مقدم با ابراز اميدواری و خوشبينی گفت که قطعا
حوادث خاصی در روز قدس روی نمیدھد ،زيرا با افشاگریھايی که در
زمينه ی علت شبھه ی تقلب انجام شده ،امروز ھمه چيز برای مردم
ايران روشن شده است .ھمه ی مردم ايران بايد در روز قدس شرکت
کرده و در محکوميت رژيم صھيونيستی شعار دھند و نبايد آن را به
اھداف سياسی تبديل کنند .تقلب در انتخابات ،دروغ و فتنه ای بود که در
واقع در جامعه شکاف ايجاد کرد و سبب بیاعتمادی شد .خوشبختانه در
اين زمينه رفع ابھام شد و مردم نسبت به تمامی اتفاقھا ھوشيار شدند.
بزرگنمايی شکنجه و مسئله ی جنسی در کھريزک به ھيچ عنوان صحت
ندارد ٤٣٦«...چه بنويسم؟!
بيستم شھريور ماه  ١١ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز ھشتاد و نھم[
امروز يازدھم سپتامبر است .ھشت سال پيش تروريستھای
اسالمی کوشيدند در اعتراض به آزادی انسانھا و دگرانديشان و زنان ،با
به آتش کشيدن انسانھا ظرفيت تخريبی باالشان را نشان دھند و نشان
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دادند .اين ظرفيت تخريبی ھمچنان قدرت تخريب دارد ... .بنا به
گزارشات رسيده از بند  ٢٠٩زندان اوين ،روز دوشنبه با يورش
وحشيانه ی مامورين وزارت اطالعات ،محسن دکمه چی از بازاريان
شناخته شده ی بازار تھران ،دستگير و به بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل
شد .محسن دکمه چی حدودا  ٥٠ساله ،از بازاريان شناخته شده ی بازار
تھران روز دوشنبه  ١٦شھريورماه با يورش مامورين وزارت اطالعات
به محل کسبش در بازار تھران دستگير شد؛ ابتدا او را به منزل شخصی
اش بردند و منزلش را مورد بازرسی قرار دادند؛ ماموران وزارت
اطالعات در حين بازرسی ،وسائل شخصی دکمه چی را پخش و تخريب
کردند .مامورين وزارت اطالعات مقداری از وسائل شخصی دکمه چی،
از جمله آلبومھای عکس ،کامپيوتر ،تلفن و مدارک شناسائی اش را با
خود بردند .دکمه چی به خانواده ھای زندانيان سياسی که سرپرستشان
دستگير شده اند ،برای امرار معاش کمک مالی ميکرد .او بارھا بخاطر
کمک مالی به خانواده ھای زندانيان سياسی توسط بازجويان وزارت
اطالعات تھديد به بازداشت شده بود.
»گفته ميشود که دستگيری او به خاطر حضور دخترش در
قرارگاه اشرف و کمک مالی اش به خانواده ھای زندانيان سياسی
صورت گرفته است .الزم به يادآوری است که محسن دکمه چی خود از
زندانيان سياسی دھۀ  ٦٠است ٤٣٧«...از زندانيان سياسی ھمان دوران
طاليی يازده ساله ی حکومت خمينی به قول ميرحسين موسوی!
بيLLست و يکLLم شLLھريور مLLاه  ١٢ /١٣٨٨سLLپتامبر  ٢٠٠٩مLLيالدی ]روز
نودم[
ديروز خامنه ای در نماز جمعه حرفھای زيادی زد که حتی
بيشتر از نماز جمعه ی  ٢٩خردادش وحشت آفرين است» :سيد علی
خامنه ای ،روز گذشته نماز جمعه ی تھران را مطابق سنتی چند ساله در
ماه رمضان خواند .چنان که گوئی ھيچ اتفاقی در ايران روی نداده و
ھمه چيز ھمان است که سال گذشته بوده است؛ مقداری خود را با
حضرت علی مقايسه کرد و از شباھتھايش با او گفت و مقداری ھم از ...
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خمينی و شباھتھائی که به او دارد .البته در ھر دو شباھت »چشم فتنه در
آوردن« را بعنوان نمونه ذکر کرد ،تا توجيھی باشد برای کودتای
]انتخاباتی[  ٢٢خرداد و جناياتی که متعاقب آن توسط نيروھای تحت
فرماندھی او در کشور روی داد ]و ھنوز ھم روی ميدھد[.
»خامنه ای »آشفته حالی نماز جمعه ی بعد از انتخابات را
نداشت و به ھمين دليل نيز نه بغض کرد و نه از نيمه عليل بودن خود
سخن گفت ،اما مانند ھميشه ادعاھائی را طرح کرد که کوچکترين
ارتباطی با واقعيات کشور ندارد .از جمله حمايت مردم از نظام ،که البته
منظورش از نظام ،شخص خودش است .بسيج و سپاه را با لباس شخصی
بسيج کرده و به نماز جمعه ی او برده بودند تا شعار بدھند »ما اھل کوفه
نيستيم ،علی تنھا بماند« و او نيز آگاھانه با ابراز »تشکر« و
»متشکرم« زمان را در اختيار شعار دھندگان قرار داد تا شعار بدھند و
سيمای جمھوری اسالمی پخش کند و حمايت مردم از »نظام« را نشان
دھد .سخنان او بر چھار محور متمرکز بود -١ :ادامه ی مقابله با مردم
و معترضان به کودتا  -٢تھديد غيرمستقيم کسانی مانند موسوی و کروبی
و خاتمی و احتماال رفسنجانی و مراجع مذھبی  -٣برگزاری راھپيمائی
روز قدس بدون شعار عليه آنچه که نه در قدس ،بلکه در ايران ميگذرد
 -۴فعاليتھای اتمی و ادامه ی آن سياستی که وی در اين زمينه دارد.
»در واقع ،چھارمين محور را اگر محور اصلی سياستھای چند
سال اخير بدانيم ،سرکوب مردم ،کودتای انتخاباتی ،تھديد سران جمھوری
اسالمی که مخالف سياست اتمی او ھستند و ھمچنين برگزاری روز قدس
برای محکم ساختن پشت جبھه ی عربی سياست اتمی ،ھمگی بر دايره ی
آن ميچرخند؛ سياست و محوری که از آن بوی حمله به ايران ميآيد و او
با انداختن چفيه ی عربی به گردنش ،،اکنون چند سالی است خود را
آماده ی آن نشان ميدھد] .خامنه ای[ انتخابات پرشور رياست جمھوری
را برای ھمين ھدف نياز داشت ،اما به آن شرط که احمدی نژاد در آن
پيروز شود ٤٣٨«...اين ھم حرفی است!
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بيست و دوم شھريور  ١٣ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و يکم[
مدتی است در ايران دارند آماده ميشوند برای روز ٢٧
شھريور ،يا ھمان روز قدس لعنتی .امروز  ٢٢شھريور است .آماده
سازی شعارھا و اين که يا اين روز و تا ھميشه حرف ميزنيم ،يا زير سم
اسبان ظلم لگدمال ...پسر سيد محمد بھشتی را که در جريان بمب گذاری
سازمان مجاھدين در  ٧تيرماه  ١٣۶٠ھمراه با خيليھای ديگر کشته شد،
گرفته اند .دفتر مھدی کروبی و روزنامه اش را پلمب کرده اند .يکبار ھم
گفتند که پسر کروبی را ھم گرفته اند .خامنه ای انگشت در جھان کرده و
تجاوز شده ميجويد که نابودش کند و آثار جرم را از بين ببرد .خيلی
اوضاع وحشتناک است .نميدانم چه خواھد شد ،روزھای اول چه خوب
بود و حاال  ...چه بنويسم؟ شاھزاده رضا پھلوی ٤٣٩نامه ای به آخوندھای
حکومتی نوشته و از موضعی بسيار انسان دوستانه ،الھيات و دين
حکومتی آنھا را به چالش کشيده است .کار جالبی است.
اما نوشته اند که ٨٠» :روز پس از کودتای  ٢٢خرداد ،ھنوز
دستگيری مديران سابق و غيرسابق وزارت کشور ،برای پيدا کردن رد
پای شبکه ی لو دھنده ی آراء واقعی انتخابات رياست جمھوری که در
آن ميرحسين موسوی نزديک به  ٢٠ميليون رای آورد ،ادامه دارد .سايت
خبری ميزان روز گذشته اعالم کرد که عالوه بر جھانبخش خانجانی
سخنگوی وزارت کشور در دولت خاتمی ،روز گذشته عيسايی مديرکل
سابق حقوقی وزارت کشور نيز بازداشت شد .شنيده ميشود انتقال اسناد
تقلب در انتخابات به نامزدھای معترض ،مھمترين اتھام مديران و
کارشناسان بازداشت شده ی وزارت کشور بوده است .ھمزمان با اين
بازداشتھا ،اعالم شد که دکتر امينی مشاور مھدی کروبی در شيراز نيز
دستگير شده است .اين دستگيريھا دستگيری عليرضا بھشتی و مرتضی
الويری را کامل ميکند که سه روز پيش بازداشت شدند و ظاھرا ھمه ی
اين تالشھا در جھت جلوگيری از ھدايت و رھبری مردم در راھپيمائی
٤٤٠
روز قدس است«.
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ديگر اين که ميگويند» :سيد علی خامنه ای دستور بازداشت
کروبی را صادر کرده است .اکبر ھاشمی رفسنجانی در ديدار با اعضای
مرکز تحقيقات استراتژيک وابسته به مجمع تشخيص مصلحت نظام که
رياست آن را حسن روحانی به عھده دارد ،با اشاره به جلسه ی خودش و
خامنه ای گفت» :من از ھمه چيز کناره گيری خواھم کرد ،اجازه ی
اقامه ی نماز جمعه را ھم که نميدھند «.اوھمچنين از اينکه ھمه چيز در
اختيار سپاه است و اوضاع توسط نظاميان سپاھی کنترل ميشود ،اظھار
نگرانی کرد .رفسنجانی در ادامه ،اشاره کرد که به خامنه ای گفته
است» :شما نبايد دستور دستگيری مھدی کروبی را صادر ميکرديد!«
»وی در پايان ديدارش اعالم کرد که با ادامه ی اين روند،
اوضاع پيچيده تر خواھد شد ،که پاسخ خامنه ای به او تنھا سکوت بوده
است!« ٤٤١وای از اين کفتار چند چھره ی مافيايی/اسالمی!
»ھيئت سه نفره ی رسيدگی به حوادث اخير نتيجه ی
بررسیھای خود و ديدار با کروبی را به رئيس قوه ی قضاييه ارائه داد.
در اين گزارش آمده که ادعاھای کروبی »بدون مستند ]کذا[ و عاری از
حقيقت« است و مدرکی دال بر تجاوز جنسی وجود ندارد .به گزارش
ايلنا ،ھيئت سه نفره ،متشکل از ابراھيم رئيسی ،معاون اول رئيس قوه ی
قضاييه ،غالمحسين محسنی اژه ای ،دادستان کل کشور و علی خلفی،
رئيس حوزه ی رياست قوه ی قضاييه ،در بررسیھای خود به اين
جمعبندی رسيده است که نه تنھا ھيچگونه مدرکی دال بر تجاوز به افراد
مورد ادعای کروبی وجود نداشته و ادعاھای مطرح شده »بدون مستند و
عاری از حقيقت« ]فارسی نويسی شان ھم جالب است[ است ،بلکه ادعا
و مدارک ارائه شده کامال ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظيم
شده است .ھيئت سه نفره ھمچنين پيشنھاد کرد که گزارش به مرجع
صالحه ی قضايی ارسال شود ،تا با کسانی که »با نشر اکاذيب و ايراد
تھمت و افترا« باعث »تشويش اذھان عمومی« شده و به »حيثيت و
اعتبار نظام« لطمه زده اند» ،برخورد عادالنه و قاطع« صورت
گيرد ٤٤٢«.به روباه گفتند :شاھدت کو ،گفت :دمم!
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تازه »با اعالم ممنوعيت درج اخبار مربوط به مھدی کروبی و
ميرحسين موسوی و انتخابات رياست جمھوری دھم در روزنامه ھا و
نشريات داخلی ،دور جديدی از سانسور خبری آغاز شد .بنابر ابالغ
شورای عالی امنيت ملی ،از امروز درج ھرگونه خبری در مورد
»ميرحسين موسوی ،مھدی کروبی و انتخابات دھم رياست جمھوری«
در روزنامه ھا و خبرگزاريھا ممنوع شد .گفتنی است که اين خبر تاکنون
توسط شورای سردبيری دو روزنامه ی سراسری کشور تاييد
شده ٤٤٣«...آخی ،طفلکيھا!
ديگر اين که» :محمد كاظم بھرامی رئيس سازمان قضايی
نيروھای مسلح اعالم کرد که تاکنون  ١٠۴نفر از کسانی که در
بازداشتگاه کھريزک آسيب ديده اند ،در دادسرای نظامی حاضر شده و
 ٩٠نفر از آنھا به طور رسمی شکايت کرده اند .وی ھمچنين با بيان
اينکه در پيوند با اين پرونده ،تاکنون ھفت نفر از »عامالن« وقايع
کھريزک بازداشت شده اند ،گفت» :در حال حاضر مسايل مطرح شده از
شکات ]يعنی شاکيان[ پرونده در حال بررسی است .اميدواريم اين پرونده
تحقيقاتش به زودی به پايان برسد ،تا بتوانيم پرونده را برای ارسال به
دادگاه آماده کنيم«.
»به گفته ی اين مقام قضايی »مسئول« بازداشتگاه کھريزک از
مقامات انتظامی است و ھنوز در بازداشت به سر میبرد .پيش از اين
سايت خبری آينده گزارش داد که رئيس بازداشتگاه کھريزک که از وی
به عنوان سرھنگ »ک« ياد شده ،با اعمال نفوذ برخی افراد ،آزاد شده
که با دستور صادق الريجانی ،رئيس جديد قوه ی قضايی ،بار ديگر
بازداشت شده است.
»پس از مرگ محسن روح االمينی ،فرزند مشاور ارشد محسن
رضايی و رئيس انستيتو پاستور ايران ،بازداشتگاه کھريزک به يکی از
مسائل عمده ی رويدادھای پس از انتخابات ايران تبديل شده است .در آن
ھنگام حسين عالئی ،رئيس سابق ستاد مشترک سپاه ،با انتشار نامه ای
سرگشاده اعالم کرد که محسن روح االمينی زير شکنجه جان باخته است
و به نقل از پدر محسن روح االمينی تصريح شده که دھان اين زندانی
خرد شده بود .در مورد بازداشتگاه کھريزک ،مواضع ضد و نقيضی از
سوی مقامھای لشکری و کشوری اتخاذ شده است.
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»برای نمونه در حالی که اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانده ی
نيروی انتظامی ،مرگ زندانيان در اين بازداشتگاه به علت »شيوع
بيماری« و نه شکنجه را تاييد کرد ،عزيز[ رجب زاده ،فرمانده ی
نيروی انتظامی تھران بزرگ ،در شھريور ماه گفت که ھيچکسی در اين
بازداشتگاه جان نباخته است و بازداشتیھا با حکم قضايی تنھا سه روز
در اين مکان نگھداری شده اند .با اين حال يد[ عراقی فرمانده ی سپاه
محمد رسول [ تھران به تازگی گفت که سه نفر در بازداشتگاه
کھريزک کشته شده اند .در عين حال حميد رضا کاتوزيان ،نماينده ی
تھران و عضو کميته ی حقيقت ياب ِ رويدادھای پس از انتخابات،
شخص اسماعيل احمدی مقدم ،فرمانده ی نيروی انتظامی را مسئول
قتلھای صورت گرفته در بازداشتگاه کھريزک معرفی کرد...
»در حالی که رئيس سازمان قضايی نيروھای مسلح میگويد
تاکنون ھفت نفر در ارتباط با بازداشتگاه کھريزک بازداشت شده اند،
سايتھای خبری نزديک به اصالح طلبان مدعی ھستند که عوامل اصلی
بازداشتگاه کھريزک دستگير نشده اند .از سوی ديگر با پلمب و ضبط
اسناد و مدارک کميته ی پيگيری مشترک موسوی و کروبی برای
پيگيری امور بازداشت شدگان انتخاباتی و نيز دستگيری مرتضی الويری
و عليرضا بھشتی ،دو عضو اين کميته ،عزم قوه ی قضائيه برای
برخورد با »متخلفان« و رسيدگی به شکايت آسيب ديدگان از سوی
٤٤٤
اصالح طلبان با ترديد مواجه شده است«.
داستان ھمان داستان روباه است و شھادت و دم کلفت روباه!!
»من ھمان شاھد ناپديد شده ی مھدی کروبی ھستم؛ ھمان کسی
که بارھا تھديد به مرگ شد و نترسيد و مرگ خود را به سان شھادت
ديد .سيستم کودتايی وقتی به اين نتيجه رسيد که از تھديد شخص من
چيزی عايدش نميشود ،مرا با اين تھديد که اگر با کميته ی مجلس ديدار
کنی ،خانواده ات در يک تصادف ساختگی کشته خواھند شد ،مجبور به
ترک تھران کرد .با اعتمادی که به کروبی داشتم و دستخطی که در
ھمان روزھای اول بعد از اولين تھديدھا به اين مضمون به او نوشته
بودم که اگر باليی سر من آمد ،شما مختاريد که ھرگونه رفتاری را با
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اسناد تجاوز من انجام دھيد؛ در جايی مخفی شدم ،تا حکومت نتواند
سناريوی کثيفی را که در نامه ی قبلی ام که در سايت اعتماد ملی ھست،
اجرا کند؛ اما اکنون کم کم در حال رسيدن به اين نقطه ھستم که بايد
خودم را نشان دھم و از تمام ھمدردانم بخواھم که نگذارند حکومت به
مقاصد شومش برسد؛ تا بتوانيم از خطری که کروبی و ھمه ی شاھدانش
را تھديد ميکند ،جلوگيری کنيم .بازی حکومت با گرفتن مرتضی
الويری ،از مشاورين ارشد مھدی کروبی که به اسناد تجاوز دسترسی
داشت و ھمچنين محمد داوری از کسانی که شب و روز فکرش کمک به
آسيب ديدگان بود ،نشانگر عزم جزم حکومت برای پاک کردن صورت
مسئله ی تجاوزھاست.
»نامه ی من خطاب به کسانی است که حکومت ميخواست
]ميخواھد[ غرورشان را له کند؛ قويترين مردمی که وقتی در زير
شکنجه ھای معمول تاب ميآوردند و حکومت نميتوانست آنھا را بترساند،
مورد تعرضی قرار ميگرفتند که حتی در حکومت استالين ھم سابقه
نداشت؛ مردمی که مطمئنا تعدادشان کم نيست .آن زمانی که چندين نفر
به مھدی کروبی مراجعه کردند و موضوع برای وی متقن شد ،ھيچکس
فکر نميکرد که شخص مھدی کروبی پس از بی جواب ماندن نامه اش،
آن را علنی کند و يک تنه جلو زورگوييھای حکومت بايستد و ھمه
چيزش را در اين راه از دست بدھد – حزب ،دفتر ،روزنامه ،سايت،
دوستان و ھمکاران و ھمه چيزش را  -کسی که ميتوانست به راحتی
مانند خيليھا سکوت کند و نکرد و مصلحت مردم را به مصلحت نظام
اصلح شمرد و ھر چه بيشتر تھديدش کردند ،بيشتر ايستادگی کرد.
»ضرورت نوشتن اين نامه اين است که تحليل روند رفتاری
جمھوری اسالمی بعد از انتخابات ،نشان از سری جديد سرکوب را
دارد ،سرکوب ِ کسانی که جرات ...کرده اند تا موضوع را با کروبی
مطرح کنند .حکومت ميخواھد با دستگيری الويری و بھشتی و داوری،
بستن حزب و پلمپ دفتر کروبی ،آخرين بارقه ھای اميد را ھم از
زجرکشيدگان بستاند که جرات افشای موضوع تجاوز را در جايی پيدا
نکنند و ديگر کسی خيال احقاق حقوق را در حکومت ]اسالمی[ درسر
خود نپروراند .توجه کرده ايد که چرا ديگر اعترافات تلويزيونی پخش
نميشود؟ چون در حال تھيه ی برنامه ای برای اعترافگيری تلويزيونی
تجاوز ھستند ،تا بتوانند بگويند ھمه چيز دروغ بوده است .اين مسئله با
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صحبتھای آقای محمد رضا باھنر که گفته اگر داليل آقای کروبی مستند
نباشد ،کروبی بايد در يک دادگاه محاکمه شود ،مستدل ميشود؛ کسی که
ميتوانست به ما بگويد که از دست من کاری برنميآيد و به خدا واگزار
کنيد و خود مانند خيليھا به حکومت کودتا بپيوندد و از مزايای بيحد و
حصر آن برخوردار شود و مانند بعضی اطاعت از رئيس دولت کودتا
را اطاعت از خدا اعالم کند.
»کروبی امروز کروبی ديروز نيست .او اکنون مانند ح سين
امام سوم شيعيان در ميان يزيديانی است که برای بريدن سرش لحظه
شماری ميکنند و ما ھمانند مردم کوفه ای ھستيم که اگر از کروبی
حمايت نکنيم ،شيخ و شاھدينش را سالخی خواھند کرد ...پس احساس
شرمندگی را کنار بگذاريم و دست شکنجه گران را برای ھميشه از اين
عمل شوم ]تجاوز[ کوتاه کنيم و کاری کنيم که ما آخرين قربانيان اين
شکنجه ی وحشتناک باشيم و عملی انجام دھيم که در پيشگاه خداوند
شرمنده نباشيم واز ياد نبريم که:
»الملک يبقی مع الکفر وال يبقی مع الظلم ٤٤٥«.چه بنويسم؟
اين طفلک با ھمان زبان اسالمی اش خواسته است فريادی بزند!
بيLLست و سLLوم شLLھريور مLLاه  ١۴ /١٣٨٨سLLپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و
دوم[
چيزی نوشته ام به نام »پيرامون »استفتاء« شاھزاده رضا
پھلوی« خواسته ام با اين کار شرايط اين روزھا را نشان دھم:
»سال  ١٩٠۶ميالدی در تاريخ ايران ،سال فاصله گرفتن از
قرون وسطای اين منطقه است .ايرانيان در اين سالھا در اعتراض به
جنايتھا و خيانتھای ايران برباد ده ی دودمان قاجار و ماليان ھمراه و
ھمکار ايشان ،و برای رھا شدن از گازانبر خفقان آور دو کشور روسيه
و انگلستان که تلويحا ايران را بين خودشان تقسيم کرده بودند ،برای
نخستين بار خواھان بازگشايی عدالتخانه شدند .اين خواست در روند
تکاملی خود به نھضت مشروطه انجاميد که پس از آن ،تاريخ و چھره ی
ايران را دگرگون کرد .دوسال بعد در حکومت محمدعليشاه قاجار
http://u-too.blogspot.com/2009/09/blog-post_7464.html - 445
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نخستين مجلس شورای ملی ايران به توپ بسته شد ]با توپخانه ی روسھا
و فرماندھی نظامی روسھا[ و چند روزنامه نگار و روشنفکر ايرانی در
اين راستا به دار آويخته شدند .خيليھا ھم از ايران گريختند؛ اما چندی بعد
با فتح تھران به دست سپاه ستارخان و باقرخان ،محمدعلی شاه قاجار از
ايران گريخت و به روسيه پناھنده شد .از آن پس تا سال [١٢٩٩] ١٩٢٠
و کودتای رضا خان ميرپنج ،ايران دستخوش بسياری ناآراميھا بود که
کمترينش قحطی و مرگ و مير ...و يک فقره اش احتکار گندم از سوی
آخرين شاه قاجار احمد شاه بود که به احمد عالف معروف شد؛ ھمان
شاھی که محمد مصدق ھميشه از او با عنوان »شاه جوانبخت« ياد
ميکرد!
»در دوران پادشاھی رضا شاه پھلوی ،ايران توانست به
بسياری از خواستھای نھضت مشروطه دست يابد .رضا شاه دست
آخوندھا را از دو وزارتخانه ی اساسی ايران ]وزارت دادگستری و
وزارت آموزش و پرورش[ و اساسا از سه قوه ی حاکم بر کشور و به
ويژه از قوه ی قضائيه کوتاه کرد .رضا شاه اولين حمام دوش را در
ايران برپا کرد .مسواک کردن و نظافت را به ايرانيان آموخت .اولين
دانشگاه را با اسلوبھای مدرن اروپايی در ايران به راه انداخت و بسياری
خدمات ديگر که يکی از مھمترينش گشودن راه ِ نيمی از شھروندان
يعنی زنان ايرانی به متن فعاليتھای اجتماعی ،سياسی و فرھنگی بود .در
دوران اين پادشاه و جانشينش محمد رضا شاه فقيد ،ھيچ تفاوت حقوقی
بين شھروندان ايرانی وجود نداشت .ھمه ی ايرانيان ،در برابر قانون
برابر بودند و کسی نميتوانست ديگری را به »اتھام« نماز نخواندن و
روزه نگرفتن ،اعدام کند! ]ھنوز کشتارھای دھه ی شصت ] ١٣۶٠و
 [١٣۶٧در زندانھای اسالمی با ھمين »اتھام« فراموش نشده اند![
»يکی از خدمات شايان رضا شاه فقيد در دوران نسل کشی از
يھوديان ،تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت ايرانی ٤٤٦برای يھوديان
ايران و بسياری يھوديان ديگر از مليتھای ديگر بود که توانستند از
اتاقھای گاز نازيھا جان به در ببرند .جالب اين که ايران تنھا کشوری بود
که بعدھا پس از تشکيل دولت اسرائيل برای اين انسان دوستی اش،
برعکس ديگر کشورھا از کشور اسرائيل مطالبه ی غرامت نکرد.
سرنوشت يھوديان و بھائيان در اين سی سال سياه و نکبت حکومت
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اسالمی نمونه ی خوبی برای مقايسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت
ضد انسانی ،ضد زن و ضد دگرانديشان اسالمی است.
»به ياد داشتن تالشھای رضا شاه فقيد برای ساختن ايرانی نو و
مدرن و بدور از فاجعه ی حاکمان قجری/آخوندی ،با دست خالی و با
ملت و »روشنفکرانی« اسير در چنبره ی افيون مذھب ،و ھمچنين محمد
رضا شاه فقيد ،تنھا يک يادآوری کوتاه است ،برای مقايسه با آنچه که در
اين سی سال نکبتی بر ھموطنان ما رفته است و ميرود .با اين ھمه
دوران درخشان پادشاھی رضا شاه فقيد نتوانست دستاورد خوبی در
زمينه ی دموکراسی داشته باشد .علتش اين که ايران درگير جنگھای
منطقه ای با عشايری بود که توسط انگلستان برای تجزيه ی ايران
حمايت ميشدند.
»از ديگر دستاوردھای اين پادشاه ،ساختن و پرداختن يک
دولت مرکزی و ملی قوی بود و در اين راستا کوتاه کردن دست تجزيه
طلبان ضد ايران .از سويی ھمسايه ی شمالی ايران که از ھمان زمان
»سلطنت« پتر »کبير« چشم به خاک ايران داشت ،آرزوی دست يافتن
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 دولت
کنونی روسيه برای حفظ حکومت اسالمی موجود در ايران و پشتيبانی
لجستيکی و »انتظامی« از باند خامنه ای/احمدی نژاد را بايد در ھمين
راستا ارزيابی کرد!
»برای پيشبرد ھمين »آرزوی پتر کبير« با کمک دولتھای
جورواجور شوروی ،حزب کمونيستی »توده« برای صاف کردن راه
تجزيه ی ايران و در نھايت تبديل ايران به يکی از »جمھوريھای«
کشور شوراھا سازماندھی شد .اين واقعه ی شوم پس از جنگ جھانی
دوم و پس از اشغال ايران توسط نيروھای متفين روی داد و با اين که
ديگر کشورھای اشغالگر ايران ،ايران را تخليه کردند ،اما ارتش
شوروی تا سال  ١٩۴۶در ايران ماند و يکسالی ھم عواملش ،آذربايجان
ايران و کردستان را تجزيه و به تصرف درآوردند .و البته در تمام اين
سالھای فقدان رضا شاه کبير ،ماليان در پی بازپس گرفتن جايگاه از
دست رفته شان در دوران قاجارھا بودند.
»بی ترديد کاستيھا و ھمراھيھای روشنفکران ،تحصيلکردگان
و دولتمردان ايرانی برای به حکومت رساندن فجيعترين بخش راديکال
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مذھبی شيعه در ايران ،کارنامه ی درخشانی نيست .در اين ھمراھيھا که
ھمچنان با پشتيبانی مالی و لجستيکی دولت شوروی ،در ھيئت حمايت از
کنفدراسيون جھانی دانشجويی و گروھھای مذھبی و کمونيستی
تروريستی در ايران برنامه ريزی ميشد ،راه برای به حکومت رسيدن
ماليان ھموار شد.
»بيشتر اين گروھھای سياسی که برای خودشان کارنامه ای
]البد درخشان با توجه به دستاوردھای »درخشانتر« حکومت اسالمی[
در سرنگونی نظام عرفی پادشاھی ميبينند ،ھمگی يا به خدمت آخوندھا
درآمدند و خيليھاشان ]مثل ھمان حزب توده ی دست ساز شوروی[
ھمزمان ،ھم ھمکار و ھم قربانی حکومت اسالمی شدند؛ منتھا به دليل
دشمنی ھيستريکشان با مدرنيته و با حقوق برابر انسانھا و باورشان به
»ديکتاتوری پرولتاريا« و »اصالت پيشوا« و »فرمان برادر بزرگتر«
و به نوعی واليت فقيھی انديشيدن ،ھمچنين اھميت ندادنشان به حقوق
شھروندی ،مدنی و برابر انسانھا ،فارغ از جنسيت و نژاد و عقيده ،تا
ھمين امروز ھم از حکومت اسالمی پشتيبانی ميکنند .به ھمين دليل
حکومت اسالمی توانست با حربه ی خشونت عريان ،جھل عوام و تجدد
ستيزی »روشنفکران« ايرانی ،تا امروز سی سال تمام به تروريسم و
جنگ افروزی اش ادامه دھد و بيشتر مواقع ھم ھمکاری و ھمراھی
کمونيستھا و مذھبيھا و حتی ملی گراھای ايرانی را داشته باشد.
»اما نسل تازه ای که پس از افتضاح تاريخی سال  ۵٧به دنيا
آمد و در اين حکومت جنگ و جنون و خشونت رشد کرد ،اساسا تعريف
ديگری از زندگی ،مبارزه ،مدنيت و حقوق شھروندی دارد .در تمام اين
سالھا مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردند ،ولی به دليل خشونت
عريان و بسيار سبعانه ی حکومت اسالمی ،امکان دستيابی به دموکراسی
و حقوق شھروندی را نيافتند .سالھای  ١٩٨١و  ١٩٨٨دو سرفصل
اساسی در کشتار زندانيانی بود که دسته جمعی و در دادگاھھای چند
دقيقه ای اعدام شدند ،بدون آن که امکان دفاع از خود را داشته باشند.
خيليھاشان حتی دوران محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند.
»ھشت سال جنگ بين ايران و عراق که توسط ماليان و به
ويژه شخص روح [ خمينی تداوم يافت ،پر است از خاطره ی زنانی که
ھمسرانشان را به جنگ بردند و کشتند ،يا معلولشان کردند و خيلی از
اين زنان را در فاحشه خانه ھای رسمی اسالمی به کار گرفتند .بسيار
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بودند پسربچه ھايی که حکومت اسالمی ،آنھا را از مدرسه ھا دزديد و
به جنگ برد ،تا با آنھا »مين« خنثی کند و تازه ،ھمزمان ،وسيله ی
ارضای جنسی پاسداران و نظاميانش در سنگرھای جنگ اسالمی باشند!
»در ھمين سالھاست که روح [ خمينی فتوای ترور سلمان
رشدی را ميدھد و تقريبا ھمه ی ماليان بر انجام اين فتوای ضد انسانی
پای ميفشارند.
»اما در بستر جامعه ی ايران ،با تمام فشارھای حجاب اجباری
و دين اجباری و سنگسارھا و دارزدنھای خيابانی و به جرثقيل آويختنھا
و شالق زدنھای خيابانی ،نسل تازه ای در کار شکفتن و باليدن بود که
منطقا نميبايد بازتاب آن ھمه جنايت بوده باشد؛ نسلی که ميخواست و
ميخواھد مدرن و متمدن در جامعه ی جھانی حضور پيدا کند و مثل ھر
انسان متمدنی از حقوق مدنی دستاورد تمامی بشريت بھره مند باشد.
جنبش »سبز« درواقع دستاورد اين نسل خجسته است که ديگر از
خشونت و مرگ و جنگ و اعدام و ترور و شکنجه خسته شده است و
ميخواھد و ميتواند تمام آدمکشان تاريخ را ببخشد و کنار بگذارد ،اگر
بتواند امکان تنفس در قرن بيست و يکم را داشته باشد؛ ھرچند که بخشی
از حکومت بخواھد اين جنبش را به نام خودش مصادره کند!!
»اين روزھا شاھزاده رضا پھلوی نوشته ای را منتشر کرده ،و
با لحن »طنزگونه«ای فتوا و الھيات ماليان حاکم بر ايران را به پرسش
کشيده است که اينان با استناد به کدامين »الھيات« و با تقديس نام کدامين
»قديس« دانشجويان را از پنجره ھای خوابگاھھای دانشجويی ٤٤٧به
بيرون پرتاب ميکنند و »قربه الی [« ميگويند؟!
»دوستی دارم که خود سالھا به اسالم خشن اين سنخ ماليان
باور داشته ،و بعدھا که ديگر به »راسيوناليسم« روی آورده ،زير
ضرب يکی از ياران ديرينش شکنجه ميشده و آن يار ديرينی که ديگر
»بازجوی عزيز« شده بود ]يا ھنوز ھم ھست[ نخست وضو ميگرفته،
بعد دو رکعت شالق ميخ دار ب ر تن جوان اين دوست فرو ميآورده،
ضربه ی تسمه ی حکومت اسالمی،
دوسال تمام بيش از ۵٠٠٠
و ...کدامين ِ ماست که اين »رذالت«ھا را که با نام دين و اعتقادات
شھروندان بر ايشان تحميل ميشود ،به ياد نداشته باشد ،و در تداوم ھمان
»سيره ی نکره ی حکومت اسالمی« از بازتکرار آن جنايات ،در اين
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روزھا و پس از دھمين دور انتخابات رياست جمھوری ،خشمگين نشده
و اشکھا نريخته باشد؟! حتما دوستان اين روزھا طنزگونه ی »دو رکعت
تجاوز جنسی ميکنيم ،واجب ،قربه الی [!« ٤٤٨را ديده و خوانده اند و
البد لبخندکی ھم بر سرنوشت کمدی ما در حصار شبيخون اين ماليان
حکومتی زده اند؟!
»اما »استفتاء« شاھزاده در واقع نمايش تقابل مدرنيته با
فاشيسم دينی ،تماميت طلبی مذھبی و رذالت اسالم حکومتی است که اين
روزھا ديگر صدای »خوديھا« و باورمندان به اين آئين حکومتی را ھم
درآورده است .نمونه اش نوشته ھا و »فتواھای« حسينعلی منتظری ،و
به ويژه نوشته ی تازه منتشر شده ی عبدالکريم سروش ٤٤٩است؛ ھرچند
که اين فرد ھم از سوی آمران حکومتی »مرتد« اعالم شده و معلوم
نيست چه سرنوشتی در انتظارش باشد؟!
»اما نوشته ی شاھزاده رضا پھلوی ،بيش از ھرچيز فرياد نسل
تازه ای است که در قرن بيست و يکم ديگر نميخواھد »گوشت لخم دم
توپ« اسالميون حکومتی باشد .اين نسل که اينک صدای مدرن و متمدن
و غيرآلوده اش به ايدئولوژيھای کھنه و از دور خارج شده ی دينی/لنينی
را از دھان شاھزاده ميشنويم ،در ھمان بيان عطاملک جوينی که »آمدند
و کشتند و سوختند و بردند «...جان کالمش را نوشته است که ...اين
مھاجمان اسالمی ،شوربختانه ھنوز نرفته اند ،اما خواھند رفت؛ چرا که
ومتی و فعال مرتد اعالم شده» ،عبدالکريم
به قول ھمان فيلسوف حک
ِ
سروش« ط شت رسوايی اش از بام حکومتی به زير افتاده و تمامی
آبروی ناداشته اش به باد فنا رفته است.
»گريه ھا و فريبکاريھای نايب قائد نااعظم حکومت اسالمی در
نمايش دينی/حکومتی جمعه ی »يازدھم سپتامبر« ]چه تصادف ناميمونی[
را بايد زاری اين فرد بر مزار روياھای از دست رفته ای دانست که اگر
چه ھمچنان در بستر مرگ ،دست و پايی ميزند و برای »ابقای« وجود
نامتعارفش ،انواع داروھای تقويتی پول و شکنجه و دادگاه را
»استعمال« ميکند ،اما رفتنی است؛ چون عمرش به سر آمده است.
»سخن شاھزاده رضا پھلوی با روحانيون وابسته به حکومت«
و به قولی »استفتاء« ايشان از حاکمان اسالمی را بايد پس از سرنگونی
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کليت حکومت اسالمی ،بر پيکره ی مجسمه ی آزادی ،شھروندساالری و
مدرنيته در ايران ِ فردای بدون اسالم حکومتی ،بر سنگ مرمرينی حک
کرد و با اين کار تاريخا و برای ھميشه »الھيات« انسان کش و عقب
مانده و فاشيست اسالم حکومتی را که به جای پاسخی منطقی برای
جناياتش ،از شاھزاده »امتحان قران/شرعيات« ٤٥٠ميکند ،به سخره
گرفت...
بيست و چھارم شھريور  ١۵ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و سوم[
خيلی خبرھاست .مھدی کروبی ٤٥١يک نامه ی خيلی مھم
نوشته و خالصه پته ی آخوندھا را بدجوری روی آب ريخته ...حسينعلی
منتظری ٤٥٢در ھيئت فتوايی مالھا را خطاب قرار داده که خالصه
بجنبيد ،اسالم و حکومت اسالمی دارد از دست ميرود و »من ھنوز از
اصالحات مايوس نشده ام «...و از اين 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 اين سه تا از نوه ھای منتظری
را ھم گرفته بودند و خالصه کفتارھا افتاده اند به جان ھم و خر تو خر
جالبی است .ببينيم نتيجه اش برای مردم چه خواھد شد؟!
جمعه ی آينده  ٢٧شھريور ]امروز  ٢۴شھريور است[ قرار
است قيامتی در تھران برپا شود که بيا و ببين!
تازه ميگويند »يک منبع آگاه در مجلس به خبرنگار رويداد گفته
که رئيس مجلس به دستور مقام معظم رھبری ]کذا[ با آقای مھدی کروبی
ديدار داشته اند و آقای الريجانی حامل پيام رھبری ھستند .از جلسه ی
عصر امروز رئيس مجلس و مھدی کروبی که بيش از سه ساعت به
طول انجاميده است .خبر ميرسد که مھدی کروبی نسبت به عملکرد
ھيئت سه نفره ی قوه ی قضائيه و صدا و سيما به شدت انتقاد کرده و
خطاب به الريجانی گفته است که اميدوارم شما ھمچون برادرتان دينتان
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را به دنيا نفروشيد! ]ھاھاھا[ ھمچنين آقای کروبی در برابر خواست
رئيس مجلس مبنی بر اينکه مدتی سکوت کنيد تا شرايط به حالت عادی
برگردد ،پاسخ داده است» :من سکوت کنم تا يک عده ای که عمری را
به دشمنی با امام ]کذا[ سپری کرده اند ،زمام امور را به دست بگيرند و
ھر جنايتی که ميخواھند انجام دھند .من مردن را به سکوت در برابر
٤٥٤
اينھا ترجيح ميدھم«.
البته من نميدانم اين مھدی کروبی ِ آخوند تاکتيکی اين را
ميگويد ،يا واقعا باور دارد که دوران امامش مدينه ی فاضآلب ]ببخشيد
مدينه ی فاضله[ بوده است؟! آينده نقش اين بابا را در اين جنبش نشان
خواھد داد .فعال که دارد خوب ميتازد.
در روزھای اول اين جنبش پس از  ٢٢خرداد  ١٣٨٨نوشتم که
چھار صندوق رای را ک ه نشمرده ،اينطرف و آن طرف پرتاب کرده
بودند ،پيدا کرده اند و خالصه اين داستان کلی سر و صدا کرد .آن زمان
اين مسخره بازيھای رای و رای باطله و تقلب و رايھای اتو شده و  ...از
اين حرفھا ...کلی داغ بود .حاال خبرنگاری را که قضيه ی چھارتا
صندوق رای زھرماری را لو داد ،دستگير کرده و به محاکمه کشيده اند.
»محمد رضا نسب عبداللھی ،روزنامه نگار مقيم شيراز و
عضو انجمن صنفی روزنامه نگاران ساعت  ١٠صبح روز ٢٢
شھريور در دادسرای انقالب شيراز محاکمه شد .نسب عبداللھی  ...گفت:
»استانداری فارس به دليل انتشار خبر کشف چھار صندوق
رای در وبالگم ،به اتھام »تشويش اذھان عمومی و نشر اکاذيب« از من
شکايت کرده بود كه در پايان اين محاکمه كه به قضاوت آقای موسوی
تبار ،سرپرست دادسرای انقالب شيراز برگزار شد ،تا پايان رسيدگی به
پرونده و صدور حکم با قرار کفالت پنجاه ميليون تومانی آزاد شدم«.
»وی اين خبر را به ھمراه سه عكس در وبالگش منتشر كرده
بود كه بعد از مدتی از سوی سايت بالگفا اين پست از روی وبالگش
حذف شد ٤٥٥«...چه کارھا؟! راستی ميدانيد که بلگفا و ياھو و خيلی
جاھای ديگر را ھم جمھوری اسالمی خريده است؟

http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-53690 - 454
http://aoij.ir/news.php?lng=fa&id=1319 - 455

٣٨٧

بيست وپنجم شھريور  ١۶ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و چھارم[
ديگر اين که »روزنامه ی حکومتی جوان وابسته به سپاه
پاسداران نوشت که در يک شبنامه که در سطح شھر تھران توزيع شده،
از مردم دعوت شده كه با حضور در راھپيمايی روز قدس ،با سردادن
شعار »مرگ بر روسيه« و »مرگ بر ديكتاتور« بار ديگر پايه ھای
دولت كودتا ]خاکبرسرھا خودشان نوشته اند[ را به لرزه درآورند .در اين
شبنامه که با عنوان »راه قدس از روسيه ميگذرد« انتشار يافته ،گروھی
موسوم به جنبش سبز مردمی برخالف بيانات صريح بنيانگذار انقالب
حضرت امام )ره( كه فرمودند روز قدس روز ھشدار به ابرقدرتھا و
تفاله ھای آنان است ،تالش كرده اند نھايت بھره برداری سياسی از اين
روز را به نفع يك جريان سياسی به عمل آورده و مسير مبارزه ی روز
جھانی قدس را به يك مساله ی سياسی زياده خواھانه تغيير دھند .در
ضمن کميته ی تبليغاتی/روانی حاميان ميرحسين موسوی فعاليت
پيامکی/سايبری خود را برای بھره برداری از روز جھانی قدس شدت
بخشيده است .در اين شعارھا و پيامھا تاکيد شده است که اصل حضور
در راھپيمايی  ٢٧شھريور برای حمايت از فلسطين نيست ٤٥٦«.وا؟!
بيست و ششم شھريور  ١٧ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و پنجم[
شعار مرگ بر روسيه بدجوری آخوندھا و حاميان حکومتيشان
را به »گوز گوز« انداخته است .محمد خاکی نھاد از اعوان و انصار
پاسداران ،در سايت اين دم و دستگاه نوشته است که» :اخيراً در حوادث
پس از انتخابات رياست جمھوری ،شعارھايی عليه روسيه و چين سرداده
شد كه اين امر با استقبال زيادی از سوی رسانه ھای غربی مواجه گشت
و بازتاب گسترده ای در آن رسانه ھا داشت ،به طوری كه خبرگزاری
دولتی ريانوستی روسيه نيز مبادرت به انتشار مطالبی پيرامون اين مسئله
كرد .با توجه به روابط گسترده ی ايران با دو كشور روسيه و چين و
تعارض منافع كشورھای غربی با ھرسه كشور ايران ،روسيه و چين ،بر
آن شديم تا در اين مقاله به بررسی منشاء اين شعارھای ضد شرقی
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بپردازيم .انگلستان ،فرانسه و آمريكا فعاالنه سعی در تشديد تحريمھا عليه
ج.ا .ايران دارند ،اما عملكرد روسيه و چين تاكنون در راستای كند و كم
اثر كردن تحريمھا بر ضد كشورمان بوده است؛ كشورھای غربی در
خصوص توليد دانش و فناوری ھسته ای كوچك ترين كمكی به ايران
نداشته ،و حتی كشورھای دارای اين دانش را ترغيب به عدم ارائه ی
فناوری ھسته ای به ايران و در برخی موارد حتی تھديد ھم نموده اند
]کرده اند[ اما روسيه به رغم فشار و درخواستھای مكرر غرب در
زمينه ی فناوری ھسته ای ھمچنان با ج.ا .ايران ھمكاری مینمايد .در
واقع از زمانی كه آلمان قرارداد منعقده ی خود با ايران را  -برخالف
اصل جايگزينی دولتھا  -به صورت يك طرفه رھا کرد ،روسيه تنھا
كشوری است كه با وجود فشارھای غرب برای تحريم ھمكاری ھسته ای
با ج.ا .ايران ،به ما سوخت ھسته ای تحويل میدھد و در تكميل نيروگاه
بوشھر فعاليت میكند.
»در شرايط كنونی كه انگلستان به عنوان دشمن سنتی روسيه و
چين ،رسانه ھای خود مانند  BBCو العربيه را برای القای تقلب در
انتخابات ايران فعال کرده و ديگر كشورھای غربی ھمچون فرانسه،
آمريكا ،آلمان و  ...نيز تمام قدرت رسانه ای خويش را عليه ج.ا .ايران
بسيج كرده اند ،روسيه و چين به بيان واقعيت اخبار ايران ميپردازند؛ و
اخبار و مطالب تحريف شده ی غربی در مورد ج.ا .ايران را منتشر
نكرده و در اين ھجمه ی ]چقدر من از کلمه که تکيه کالم خمينی ملعون
بود ،بدم ميايد[ رسانه ای برخالف جريان غربی عمل میكنند.
»اتحاديه ی اروپا عليرغم اينكه نتيجه ی انتخابات ايران را
قبول میكند ،اعالم ميكند به منتخب ملت ايران تبريك نمیگوئيم .اما
روسيه و چين بعد از چند كشور اسالمی و ھمسايه ،از نخستين
كشورھايی بودند كه با تبريك اين انتخابات در مقابل جوسازیھای غرب
عليه انتخابات ايران موضع مستقلی در پيش گرفتند .خالصه اينكه روسيه
و چين سياستمدارانه و در راستای حفظ منافع ملی خود موفق شده اند در
صف دشمنان مشترك خود و ج.ا .ايران خدشه وارد كنند و سياستھای
تھاجمی و متحدانه ی انگليس ،فرانسه و آمريكا را دچار چالش نمايند؛
بطوريكه مقامات غربی بارھا نارضايتی شديد خود از اين دو كشور را
به روسيه اعالم داشته اند؛ متاسفانه ھمان نگاھی كه زمانی میگفت
صدام ،خالد بن وليد است و بايد در جنگ خليج فارس به كمك صدام
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حسين رفت ،ھمان نگاھی كه ھمواره تغيير موضعھای صد و
ھشتاددرجه ای داده است ،امروز فريب تبليغات غرب برای تخريب
روابط خارجی كشور را خورده و عليه روسيه و چين شعار میدھد و در
اين ميان چيزی که قربانی ميشود »منافع ملی است«!
»از اين روست كه انگلستان سعی دارد ھر چه بيشتر شعار
مرگ بر روسيه و مرگ بر چين را در شبكه ھای  BBCو العربيه
پوشش دھد .تأسف انگيزتر اينكه اين شعارھا را از زبان كسانی منتشر
میكنند كه زمانی مطالبی درست برخالف آن میگفتند و به نبرد با
آمريكا اصرار داشتند .آنھا میگويند دولت برای كنترل تظاھرات و مختل
كردن پخش فتنه گريھای رسانه ھای انگليسی و آمريكايی از روسيه كمك
گرفته است .آنھا شايع كرده اند كه ج.ا .ايران برای مقابله با مشكالت بين
المللی اش به چين باج ميدھد و كاالھای بی كيفيت چينی را بدون حساب
و كتاب و گمرگ و عوارض وارد كشور ميکند؛ درحالی كه عامل وفور
كاالھای چينی در بازار شبكه ھای مافيای واردات و به عالوه ارزان
بودن اين كاالھاست كه تمايل به خريد آن را در بين خريداران زياد كرده
و در نتيجه تجار را به تجارت كاالھای چينی در كشورھای خود ترغيب
ميکند .جالب اينجاست كه خود دولتھای غربی و ضد چين ھم از وفور
كاالھای چينی در بازارھاشان نارضايتی شديدی دارند ،اما قادر به مقابله
با ورود كاالی چينی نيستند .لذا بايد پرسيد که آيا غربيھا نيز به چين باج
ميدھند؟ بديھی است كسانی كه اين مطالب را عليه ج.ا .ايران شايع
ميكنند ،از منظر و ديدگاه خود قضاوت میكنند؛ زيرا خودشان به دليل
نداشتن حمايت ذاتی و مردمی به بيگانگان پناه برده ،به رسانه ھای آنھا
متوسل میشوند و تصور میكنند نظام مقتدر ج.ا .ايران نيز چنين است؛
به قول معروف »كافر ھمه را به كيش خود پندارد!«
»ھرگونه تنش در روابط ما با روسيه و چين ،به ضرر منافع
ملی ھر سه كشور بوده ،و فقط مطلوب غرب و در رأس آن انگلستان
ميباشد ٤٥٧«.خيلی جالب است ،نه؟! چه رويی دارند اين پسمانده ھای
»کا.گ.ب «.مرحوم ِ دولتھای شوروی مرحومتر؟!
اين يکی جالبتر است» :بنا به گزارش دفتر نمايندگی جمھوری
اسالمی در سازمان ملل ،در پايان مھلت مقرر اعالم آمادگی برای
حضور در ضيافت شام احمدی نژاد از  ٨ھزار دعوتنامه ی ارسال شده،
http://www.jonge-khabar.com/news/articlekhabar.php?id=66816 - ٤٨٥
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تنھا صد و ھشتاد و سه نفر تمايل خود را نسبت به شرکت در جلسه ی
شامگاه جمعه ی  ٢۵سپتامبر اعالم کرده اند .بر اساس اين خبر ستادی
به رياست آل حبيب معاون دفتر نمايندگی جمھوری اسالمی در نيويورک
تشکيل شده ،تا نسبت به سفر پشتبانان جمھوری اسالمی از کانادا و حتی
اروپا ھماھنگی الزم به عمل آيد .در اين ستاد ھمچنين تصويب شد مبلغ
٤٥٨
 ٨٠٠دالر به اين افراد بابت ھزينه ی رفت و آمد پرداخت شود«.
اين جور کارھا را اين آماتورھا بايد بروند از سازمان مجاھدين
ياد بگيرند...
بيست و ھفتم شھريور ماه  ١٨ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی
]روز نود و ششم و روز قدس[
امروز ايران غلغله بود .شيراز و اصفھان و تھران و ديگر
شھرھا ...خيليھا از شھرستانھا برای تظاھرات آمده بودند .شعارھا بيشتر
در محور »مرگ بر روسيه ،مرگ بر ديکتاتور« ميگشت .کلی فيلم
يوتوب از ايران ارسال شده که ديدنی ھستند .گاز اشک آور و تھديد و
شعارھای بسيجيھا که »مرگ بر اسرائيل« و پاسخ مردم که »مرگ بر
روسيه« و»روسيه ،روسيه ،حيا کن ،کشورمو رھا کن!«
کروبی ھم در ميان مردم بود و خاتمی که به او حمله کردند.
ھنوز از تلفات خبری ندارم .ساعت بيست و سی دقيقه به وقت ايران
است .از صبح ساعت يازده به وقت ايران شلوغيھا شروع شده است.
مردم حتی ھليکوپترھای گشتی روی شھر را »ھو« کرده اند .در شيراز
کلی پوستر شاھزاده به در و ديوار چسبانده شده است» .سی .ان .ان«
ھم تظاھرات امروز را خوب پوشش داده است ،ولی »بی.بی.سی«
مزدور گفت که خبری نبود و خودم از تلويزيونشان ديدم که فقط
تظاھرات طرفدارھای حکومت را نشان ميداد؛ ھمان ريش و پشميھا و
ھمان چادر/چاقچوريھای مچاله ی احمق نادان چلوکباب خور را...
»ھمزمان با راھپيمايی روز قدس ،مخالفين کودتا در تھران و
چند شھر ديگر به خيابانھا آمده اند و با شعارھای »مرگ بر ديکتاتور«
اعتراض خود را به حکومت ايران اعالم کرده اند .گزارشھای شاھدان
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4699986,00.html - 458
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عينی از تھران حاکی است که مردم در چند نقطه تجمع کرده و دست به
تظاھرات زده اند.
»مخالفين در راه پيماييھای خود به سوی ميدان انقالب و
دانشگاه تھران با مقابله ی نيروھای امنيتی و نظامی مواجه شده اند و
گزارشھا حاکی از شليک گاز اشک آور به سوی مردم است .خبرگزاری
رويترز از درگيری نيروھای امنيتی با راھپيمايی کنندگان ]راھپيمايان[
در تھران خبر داده است .اين خبرگزاری به نقل از شاھدان عينی گفته
است که در تھران ميان نيروھای امنيتی و تظاھرکنندگان درگيری رخ
داده است و نيروھا سعی در متفرق کردن مردم داشته اند .اين
خبرگزاری ھمچنين از شعارھای »مرگ بر ديکتاتور« و »نه غزه ،نه
لبنان ،جانم فدای ايران« خبر داده است.
»بنا بر گزارشھا اتوبوسھای شرکت واحد را در دورتادور
ميدان انقالب پارک کرده اند .خيابان انقالب از پارک دانشجو و بلوار
کشاورز مسدود شده و مانع حضور معترضين در نماز جمعه شده اند.
در مسيرھای راھپيمايی بلندگوھايی قوی قرار داده و شعار پخش ميکنند،
اما در بسياری جاھا صدای مردم بر صدای بلندگوھای کودتا غلبه پيدا
کرده است و شعارھای مخالف حکومت در جمعيت شنيده ميشود .در
حالی که ميدان انقالب و دانشگاه تھران در محاصره ی کامل نيروھای
امنيتی و طرفدار حکومت است ،محمود احمدی نژاد در دانشگاه تھران
سخنرانی خود را آغاز کرده است .او بار ديگر انتخابات ايران را
آزادترين انتخابات در جھان خواند .عالوه بر شعار »مرگ بر
ديکتاتور« ،شعارھای ديگری که در تظاھرات امروز شنيده ميشود ،از
جمله اينھا:
درود بر منتظری
ننگ ما ،ننگ ما ،صدا و سيمای ما
تجاوز ،شکنجه ،ديگر اثر ندارد
رای ما گم شده ،ايران فلسطين شده
نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران
توپ ،تانک ،بسيجی ،ديگر اثر ندارد
آن خس و خاشاک تويی ،دشمن اين خاک توئی
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زندانی سياسی آزاد بايد گردد
ديکتاتور حيا کن ،سلطنتو رھا کن
ھنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز جمعه ميرفت ،مردم شعار
ميدادند :دروغگو ،دروغگو ۶٣ ،درصدت کو؟؟؟
از ديگر شعارھای جديد امروز ،اين شعارھا ھستند:
چه ايران ،چه غزه ،کشتن مردم بسه
ايران شده جنايت ،غزه بيا حمايت
ديکتاتور بيچاره ،بازی ادامه داره
»ميدان ھفت تير يکی از مراکز تجمع مردم در تھران بوده
است .حضور مھدی کروبی در اين ميدان موجب حضور انبوه مردم در
آن جا شد .گزارشھا از حضور چند ده ھزار نفره ی مردم در اين ميدان
خبر ميدھند که سپس به سمت ميدان وليعصر حرکت کرده اند.
»بنابر گزارشھا جمعيت اعتراض کننده ی زيادی در ميدان
وليعصر تجمع کرده اند که شاھدان عينی ،تعداد آنھا را دھھا ھزار نفر
اعالم کرده اند .بسيجيھا و نيروھای لباس شخصی در کنار نيروھای
انتظامی و نظامی راه مردم به سوی ميدان انقالب و دانشگاه تھران را
سد کرده اند ...خبرگزاری فرانسه به نقل از شاھدان عينی گزارش کرده
است که ميان پليس ضد شورش و تظاھرکنندگان طرفدار ميرحسين
موسوی در خيابانھای تھران درگيری روی داده است .ھمين منابع به
خبرگزاری فرانسه گفته اند که پليس ضد شورش دھھا نفر را تاکنون
دستگير کرده و به شدت تظاھرکنندگان معترض را سرکوب ميکند .يک
شاھد ديگر به خبرگزاری فرانسه گفته است که تظاھرکنندگانی که جامه
ھای سبز بر تن داشتند ،در ميدان ھفت تير تھران از جمله شعار ميدادند:
»ياحسين ،ميرحسين« و »نه غزه ،نه لبنان ،جانم فدای ايران«
»اين خبرگزاری ھمچنين گزارش داده است که ميان طرفداران
ميرحسين موسوی و محمود احمدی نژاد در خيابانھای اطراف دانشگاه
تھران نيز درگيری روی داده است .شاھدان عينی گفته اند که طرفداران
محمود احمدی نژاد به شدت طرفداران ميرحسين موسوی را در خيابان
وليعصر مورد ضرب و شتم قرار ميدھند که در نتيجه ی آن شماری از
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طرفداران ميرحسين موسوی زخمی شده اند .درگيريھای مشابھی نيز در
ديگر نقاط تھران ميان طرفداران دو نامزد رقيب در دھمين انتخابات
رياست جمھوری روی داده است.
»برغم ھشدارھا و تھديدھای مقامات حکومتی و نظامی کشور،
طرفداران دو نامزد معترض انتخابات اخير تھران برای طرح مطالبات
خود در راھپيمايی روز قدس شرکت کردند .به غير از ميرحسين
موسوی ،مھدی کروبی ،محمد خاتمی ... ،علی اکبر رفسنجانی که يکی
از اھداف حمالت طرفداران رئيس جمھوری به شمار ميرود ،مردم را
به شرکت گسترده در تظاھرات روز قدس دعوت کرده بودند.
اعتراضھای جاری ايران ،رژيم اسالمی را در بحران بيسابقه ای طی
سه دھه ی اخير فرو برده است.
»بی .بی .سی «.گزارش داد که در راھپيمايی روز قدس در
تھران ،ھزاران نفر از معترضان در حمايت از ميرحسين موسوی و
مھدی کروبی شعار داده اند .خبرگزاری رويترز به نقل از شاھدی عينی
گزارشی از ضرب و شتم معترضان توسط نيروھای امنيتی داده است و
به نقل از اين شاھد نوشته که» :بيش از  ١٠نفر توسط اين نيروھا
دستگير شده اند«.
»اين خبرگزاری ھمچنين از درگيری ميان »طرفداران محمود
احمدی نژاد« و معترضان خبر داده و گزارشھايی پراکنده از شليک گاز
اشک آور در ميدان وليعصر و بلوار کشاورز در تھران منتشر شده
است .خبرگزاری فرانسه شمار طرفداران ميرحسين موسوی در اين
راھپيمايی را »دھھا ھزار نفر« گزارش کرده و نوشته است که در
ميدان وليعصر طرفداران ھر دو سو حضور داشتند .به گزارش اين منبع
خبری ،طرفداران آقای موسوی شعار »مرگ بر ديکتاتور« سر داده
بودند و طرفداران محمود احمدی نژاد ھم که در ھمين مکان اقدام به
برگزاری اجتماع کرده بودند ،مطابق شعارھای معمول روز قدس
»مرگ بر آمريکا« و »مرگ بر اسرائيل« ميگفتند .اين خبرگزاری
نوشته که طرفداران دو طرف با مشت به يکديگر حمله ور شدند ،اما از
يک شاھد عينی نقل کرده است که پليس در ابتدا تالشی برای خاتمه دادن
به درگيری انجام نداد .ماموران پليس در آستانه ی اين راھپيمايی در
شھر تھران مستقر شدند .روز گذشته سپاه پاسداران در اعالميه ای عليه
دادن »شعارھای انحرافی« و ھمراه داشتن نماد سبز ،به نشانه ی حمايت
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از اعتراضات مردم ،در جريان راھپيمايی روز قدس ھشدار داد ،اما
ھنوز گزارشی از نحوه ی حضور ماموران بسيج وابسته به اين نھاد
نظامی در خيابانھا مخابره نشده است.
»راديو فردا گزارش داد که حضور پرشمار معترضان در
راھپيمايی روز قدس به رغم ھشدارھای داده شده درباره ی برگزاری
تجمعات اعتراضی ،ھمزمان با برگزاری راھپيمايی روز قدس ،از تھران
و ديگر شھرھای ايران خبر میرسد که حاميان جنبش سبز و معترضان
به نتايج انتخابات بار ديگر با حضور پرشمار در خيابانھا دست ب ه
تظاھرات زده اند.
»يک شاھد عينی که در حوالی ميدان وليعصر تھران حضور
داشت ،به راديو فردا گفت که جمعيت عظيمی که برای تمايز از ساير
تظاھرکنندگان نمادھای سبز به ھمراه داشتند ،در محدوده ی خيابان
کريمخان زند و ميدان وليعصر تجمع کرده اند و تقريبا ً اين محدوده
سبزپوش شده است .اين شاھد عينی از ح ضور مھدی کروبی نامزد
معترض انتخابات رياست جمھوری در ميان تجمع کنندگان در خيابان
کريمخان خبر داد .اين شاھد عينی ھمچنين تأييد کرد که گروهھای
سازمان يافته اما کم شماری از طرفداران دولت در اين منطقه حضور
دارند و معترضان در اين تجمع شعارھايی را فرياد میزنند که عمدتا ً در
راھپيمايیھای مسالمت آميز اعتراضی در ماهھای گذشته مورد استفاده
بوده است.
»تجمع کنندگان ھمچنين پالکاردھايی با مضمون محکوميت
جرم و جنايت در سراسر جھان و شعارھايی از قبيل »نه غزه ،نه لبنان،
جانم فدای ايران« و »دولت کودتا ،استعفا ،استعفا« در دست دارند.
براساس گفته ھای اين شاھد عينی ،تجمع کنندگان ھمچنين شعارھايی در
حمايت از دو نامزد معترض انتخابات و دو مرجع تقليد حامی معترضان،
 ...منتظری و  ...صانعی سر داده اند .اين شاھد عينی به راديو فردا
گفت که در محدوده ی خيابان کريمخان و ميدان ولیعصر ،نيروھای
انتظامی حضور دارند ،اما تنھا نظاره گر اين تجمع ھستند و برخوردی
با تجمع کنندگان صورت نگرفته است.
»يک شاھد عينی ديگر ھم تأکيد کرد که تجمع کنندگان با در
دست داشتن پارچه ھا و بادکنکھای سبز ،شعارھايی در حمايت از
ميرحسين موسوی و جنبش سبز ايران سر داده اند .اين شاھد عينی تأييد

٣٩٥

کرد که درگيریھای پراکنده ای در حوالی ميدان ولیعصر بين
معترضان و نيروھای بسيجی شرکت کننده در راھپيمايی رخ داده است،
اما فضای ميدان ولی عصر در کل فضای آرامی است .از مشھد ھم
گزارش میرسد که فضای اطراف حرم امام رضا ،محل برگزاری تجمع
روز قدس به شدت امنيتی است .يک شاھد عينی در اين مورد به راديو
فردا گفت که ميدان  ١۵خرداد به طرف حرم تحت محاصره ی نيروھای
ضدشورش بوده و افراد مسلح بر پشت بامھای اين منطقه ی مرکزی
شھر مشھد حضور داشته اند .اين شاھد عينی شمار نيروھای ضد شورش
را با تظاھر کنندگان برابر توصيف کرد و گفت که ھرکس با نماد سبز
در راھپيمايی مشھد حضور داشت ،توس ط نيروھای امنيتی بازداشت
میشد .گزارشھای ديگری ھم از تجمعات مشابه در شاھد ]کذا[
شھرھای ايران دريافت شده است.
»در تھران ھم اکنون و با قرائت بيانيه ی پايانی راھپيمايی
روز قدس ،محمود احمدی نژاد سخنران اين مراسم در حال سخنرانی در
محل دانشگاه تھران است» .سالم« گزارش داد که حاميان دولت با در
دست داشتن چاقو قصد تعرض به خاتمی را داشتند که با دخالت مردم
نتوانستند به اھداف شوم خود برسند .گروھھای فشار و حاميان دولت به
رئيس جمھوری سابق کشورمان که برای راھپيمايی روز قدس به ميان
مردم آمده بود ،حمله و تعرض کردند .به گزارش خبرنگار سالم سيد
محمد خاتمی که طبق سنوات گذشته در راھپيمايی روز قدس شرکت
کرد ،در بلوار کشاورز تقاطع فلسطين مورد حمله و تعرض حاميان
دول ت قرار گرفت .اين گزارش حاکی است که عمامه ی سيد محمد
خاتمی در پی اين حمله از سرش افتاد .مردم نيز در حمايت از رئيس
دولت اصالحات شعارھايی سر دادند ٤٥٩«...طفلک مردم چه بازيھا بايد
بکنند ،تا اعتراضشان را نشان دھند؟!
»خبرگزاری ايرنا ھم که از حضور پرشور سبزپوشان شوکه
شده است ،طبق روال ھميشگی خود شروع به دروغپردازی عليه
موسوی و کروبی و حاميان آنھا کرده است .ھمچنين خبرگزاری فارس
ھم که نخواست در دروغبافی از رقيب خود عقب بماند ،دروغھای ايرنا
را کپی کرد .ايرنا در اخبار سراسر کذب خود مدعی شد که سبز پوشان
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به روزه خواری در راھپيمايی و سنگ اندازی به نيروھای امنيتی دست
زده اند .ايرنا تعداد سبزپوشان را  ٨٠٠نفر عنوان کرده که درج اين خبر
جز توھين به شعور ملت ،تفسير ديگری ندارد .خبرگزاری فارس نيز در
لجن پراکنيھای خود موسوی ،کروبی و خاتمی را منافق خوانده و حاميان
اصالحات را روزه خوار ناميده است .حال اينکه دروغھای اين دو
دروغپرداز بزرگ خريدار ندارد و مردم ايران ھم در شعارھای امروز
٤٦٠
خود ثابت کردند که برای رسانه ھای دروغگو ارزشی قايل نيستند«.
باز ھم بدون شرح!
بيست و ھشتم شھريور  ١٩ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و ھفتم[
راستی خوانده ايد که تازگيھا اطالعيه ھايی منتشر ميشود ،با
اين مضمون که» :اينجا ايران است و شما فرياد ما را ]از زير رگبار
گاز اشک آور و مسلسل و دستبند و کھريزک و [...از ايران ميشنويد؟«
»اينجا ايران است .من يك ايرانی ھستم .مردم كشور من حيرت
انگيزند .حكومت اسالمی ،نسل مرا تحقير شده و بدون اعتماد به نفس و
تھی از خودباوری تربيت كرده بود .من اعتراف ميكنم كه طی سه ماه
گذشته بارھا و بارھا دچار ھيجان غيرقابل وصفی شدم ،حيرتزده شدم.
من نميدانستم كه اينقدر مردم من با ارزشند ،شگفت انگيزند ،وقتی
شعارھای دادخواھانه سر ميدھند ،وقتی از جانشان برای آزادی و
شرفشان ميگذرند .من ميتوانم تمام صحنه ھائی را كه داستان وار در
صفحات تاريخ خوانده ام ،در وجود اين قھرمانان ببينم ...امروز من
بدون اغراق جوانمردان تاريخ كشورم را ميبينم ،من ميتوانم از نزديك
حسشان كنم .تمام كسانی كه آنقدر غيرت ]چه واژه ی زشتی[ دارند كه
شايد به تكه نان خشكی با آزادی راضی باشند ،ولی نه رفاھی در اسارت
و حقارت .گاھی آنقدر به اين جمعيت ميليونی عشق ميورزم كه از شدت
ھيجان راه تنفسم برای چند لحظه مسدود ميشود ،بغض شادی وافتخار به
ايرانی بودنم ،ولی حاال جای تأسف است برای اين ديكتاتور كه تمام
رشته ھايش در اين سی سال در سه ماه پنبه شد .من به ارزش ايرانی
بودنم پی برده ام .ھمه چيز از كليشه خارج شده و واقعيت را لمس كردم،
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به كم تن نميدھم .من تمام آزادی را ميخواھم .اين احساس يک ايرانی
٤٦١
است يا شايد احساس من«...
ميگويند »حرفھای قديميھا را بايد با آب طال نوشت «.که
ميگفتند» :خود کرده را تدبير نيست« حاال حکايت جمھوری اسالمی
است .آن روزی که زرت و زرت توی تقويم مراسم و بزرگداشت و
راھپيمايی اضافه ميکرديد ،فکر اينجايش رو نکرده بوديد ،نه؟! شايد ما
ھم اون موقع فکرش رو نکرده بوديم ،ولی داستان اين است که ما االن
چيزی داريم به اسم ھوش جمعی؛ چيزی که شما و آن بسيجيھای ذوب
شده ازش بی بھره ايد .روز سبز )قدس سابق( فقط يک نمونه بود ،با ١٣
آبان چه ميکنيد؟ با  ٢٢بھمن چه ميکنيد؟ ھمه ی اين مناسبتھا را برايتان
رنگ سبز بھش ميزنيم .حاال ھی برويد از علی آباد اتوبوس اتوبوس آدم
مفتخور بياوريد ،چه فايده؟! تازه به اينھا بايد مناسبتھای مذھبی و ّ
ملی
مثل تاسوعا و عاشورا ،نماز جمعه و عيد فطر و  ...چھارشنبه سوری و
سيزده به در را ھم اضافه ميکنيم .ميبينی آقای ديکتاتور؟ ميبينی؟ کارت
سختتر از آن چيزی است که تصورش را بکنی .خيلی سختتر .ھفته ی
پيش که دوستم از ايران بھم گفت که خبری نيست ،نااميد شدم .امروز
فھميدم که بعد از  ٣ماه ،جنبش نه تنھا زنده است ،بلکه سرحال ھم
٤٦٢
ھست ،نترس ھم ھست .زنده باد«.
اين گفتگو ميخواھد عمق نگرانيھای ماليان شيعه ،از وضعيت
فعلی حکومت اسالمی در ايران و خشک شدن سرچشمه ی حمايتھای
مالی و لجستيکی از تروريسم اسالمی را نشان دھد» :عالمه امين در
حوزه ی علميه ی نجف به اجتھاد رسيده و پس از شھادت آيت [ سيد
محمد باقر صدر و تھديد دولت صدام به ايران رفته و مدت کوتاھی در
حوزه ی علميه ی قم تدريس کرده و سپس به لبنان بازگشته است .شيعيان
صور و جبل عامل او را فقيھی متفاوت از تفکر سياسی و ايدئولوژی
»حزب [« ميشناسند؛ اگرچه برخی از روحانيون حزب [ از جمله
شھيد سيد عباس موسوی رھبر پيشين مقاومت ،روزگاری از شاگردان او
بوده اند .نگاه انتقادی اين فقيه لبنانی به جايگاه فقھی و سياسی واليت فقيه
در مقاالت مختلفی منتشر شده است .گفتگو با عالمه ،در آستانه ی روز
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قدس و پس از نامه ی آيت [ منتظری خطاب به »علمای بالد اسالمی«
بسيار مغتنم بود ،زيرا او يکی از مخاطبان نامه ای است که از عالمان
دين ميخواھد »در امور مھمه اى كه به حيثيت و آبروى دين و مذھب و
تأمين حقوق اقشار عظيمى از مردم و نيز ديندارى و حفظ اعتقادات
مذھبى جوانان مربوط است ،سكوت نکنند ،به نحوى كه بين مردم چنين
تلقى شود كه خداى ناكرده مراجع و روحانيت موافق و مويدند«.
»آيت [ سيد علی امين ميگويد» :مشکل از آنجا آغاز شد که
حکومت ايران چنان درباره ی واليت فقيه سخن گفت که انگار حکمی
آسمانی و غيرقابل ترديد است؛ در حالی که اين نظريه يکی از آرای
موجود است که البته موافق چندانی ندارد ،تا آنجا که عالمه محمد جواد
مغنيه در نجف ميگفت کسی که قائل به واليت فقيه به اين شکل باشد ،يا
جاھل است و يا قصد بدعت در دين را دارد...«.
»فقيه لبنانی معتقد است که »از اول ھم نظريه ی واليت فقيه
اين نبود که واليت شخصی در ميان باشد و سخن درباره ی نيابت از
معصوم بود و حوادث اخير در ايران نتيجه ی يک انحراف و رفتار
غيرعادالنه ی حکومتی است که خود را الھی خوانده و باب ھر انتقادی
را به روی خود بسته است…«.
»او ميگويد» :گمان نميکنم که مشکالت کنونی ايران حل شود،
زيرا حکومت تصميم گرفته است مردم را سرکوب کند و نميداند که
سرکوب مردم ،مشکل را حل نخواھد کرد ،بلکه شکاف ميان آنھا و مردم
را عميقتر خواھد کرد«.
»عالمه تعجب ميکند که »چرا جمھوری اسالمی تمام تالش
سالھای پس از پيروزی انقالب برای نشان دادن چھره ای مقتدر از خود
به دنيا را پس از انتخابات اخير بر باد داده است؟« و گاليه ميکند که
»ما لبنانيھا ھم از گسترده شدن دامنه ی اختيارات ولی فقيه ايران به
لبنان و ساير کشورھا بسيار آسيب ديده ايم ،اما حزب [ ھيچ انتقادی را
به دخالت ولی فقيه در امور داخلی لبنان نپذيرفت و نتيجه ی دخالتھای او
بدون آگاھی اش از مصالح مردم لبنان ،باعث شد عزت شيعه در لبنان
که ميراث امام موسی صدر بود ،ضربه بخورد و شيعيان تابعی از خارج
معرفی شوند «.با اينھمه عالمه امين ،فصل جديد حيات سياسی در ايران
را چنين تعريف ميکند» :حوادث اخير ،واليت فقيه را از آسمان به زمين
کشاند و مردم ايران ھم به دنيا نشان دادند که رھبری را غيرقابل انتقاد
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نميدانند و با بلند کردن صدای اعتراضشان گفتند که اين نوع حکومت
٤٦٣
ربطی به شيعه ندارد«...
ديگر اين که »حکومت اسالمی ]ماه[ رمضان را...با قتل و
جنايت و محاکمه و اعترافگيری و انکار تجاوز به دختران و پسران
مردم در بازداشتگاھھا ،توھين به روحانيون ارشد و اعلم ،ادامه ی
دروغگوئی به مردم و چشم دوختن در چشم مردم و انکار واقعياتی که
از روز روشن تر است ،ھمچنين ادامه ی انتصابات حکومتی و تحميل
مقامات )از جمله رئيس قوه ی قضائيه( به مردم شروع کرد؛ گناھانی
که ھر يک از آنھا نه تنھا برای باطل شدن روزه و عبادت حاکميت
مدعی اسالم پناھی و شريعت پناھی کافی است ،بلکه برای خاتمه ی
مشروعيت يک نظام نيز کافی است.
»فطريه را مردم يک روز جلوتر به حکومت دادند .يعنی روز
قدس صدھا ھزار نفر در تھران ،شيراز ،اھواز ،تبريز ،رشت ،اصفھان
و ...ريختند به خيابان و عليه دولت کودتا و حاکميت کودتائی فرياد
کشيدند .در تھران اين جمعيت تا يک ميليون نفر تخمين زده شده است.
حتی در شھر قم نيز مردم عليه قدسيھای حکومتی شعار دادند .مردم
بيانيه ی کودتائی اداره ی سياسی سپاه پاسداران را که معموال حسين
شريعتمداری و ھم درجه ی او »سردار زاھد« مينويسند ،کاغذ پاره ای
بيش تلقی نکردند و عليرغم ھمه ی تھديدھای مندرج در آن با لباس و
پارچه ،کاله و روسری و دستبند سبز به خيابانھا آمدند و عليه کودتا
شعار دادند .شعارھا فراتر از »رای ما کو؟« و حتی فراتر از »دولت
کودتا استعفا ،استعفا« رفت و اين طبيعت خيره سری حاکميتھا در برابر
خواست يک ملت است .سپاه و نيروی انتظامی و آن بسيج چند ميليونی
که مدعی آن ھستند و در تھران به زحمت به سی/چھل ھزار نفر ميرسد،
به دو بخش تقسيم شدند و ماموريت يافتند؛ بخشی در داخل دانشگاه
تھران ،شدند نمازگزار و بخشی در اطراف دانشگاه تھران شدند محافظ
اين نمازگزاران!
»وقتی سيل جمعيت از طرف ميدان آزادی و ميدان فاطمی
سدھای انتظامی را پشت سر گذاشت و به سمت دانشگاه تھران نزديک
شد ،يگانه ماموريتی که با بيسيم به فرماندھان انتظامی و بسيج ابالغ شد،
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حفاظت از نماز جمعه ی داخل دانشگاه و جلوگيری از ريختن مردم به
دانشگاه و بردن »آش با جاش« بود .در فيلمھای تلويزيونی ،به چھره ی
متوحش و در حال ايراد سخنان پراکنده و شيرازه از ھم گسيخته ی
احمدی نژاد نگاھی بياندازيد .و سپس سخنان سيد احمد خاتمی را بدقت
گوش کنيد! او که قرار بود در نماز ديروز زنجير پاره کند و عليه
موسوی و کروبی و ھاشمی رفسنجانی شمشير را از رو ببندد ،به يکباره
حامی تظاھرات مسالمت آميز مردم شد!
»ميگويند ،با پيش بينی سرازير شدن مردم به خيابانھا به او
گفته بودند دو متن را برای سخنرانی آماده داشته باشد .اگر مردم خانه
نشين شدند ،آن خطبه ای را بخواند که احمد جنتی گفته بود بخوان و اگر
ھوا پس بود و مردم در خيابانھا ،خطبه ای را بخواند که حضرت آقا گفته
بود »شما حساب به خيابان آمدن مخالفان را ھم بکنيد و مطالبی ھم
مناسب آن در نظر بگيريد!« بدين ترتيب نماز ديروز در محاصره ی
سيل مردمی که عليه دولت و کودتا شعار ميدادند ،برگزار شد؛ بويژه
ھنگام سخنرانی احمدی نژاد که فريادھای »دروغگو ،حيا کن!« او را
متوحش کرده بود .راھپيمائی ديروز در ايران نشان داد که ديگر مردم را
نه ميتوان از کھريزک و کشتار و تجاوز ترساند و به خانه بازگرداند و
نه با دستگيری چھره ھای سياسی با اين تصور که »اگر سران را
بگيريم ،مردم بی سر شده و خانه نشين ميشوند« مردم خانه نشين
ميشوند .دادگاه و بازداشت و اعتراف و دستگيری اعضای خانواده ی
زندانيان سياسی و تھديدھای فرماندھان نظامی و  ...نيز بی اثر است.
٤٦٤
کارد به استخوان مردم رسيده است«...
جالب است و جالب تر ھم خواھد شد .اين ھنوز از نتايج سحر
است ،باش تا صبح دولتت بدمد!
و اما »ما از ساعت  ١١صبح به تظاھرات رفتيم .ساعت ١١
حوالی ميدان انقالب بوديم که جمعيت زيادی جمع شده بودند و ھمه
نشانھای سبز مثل دستبند ،گردنبند ،پارچه ی سبز و غيره داشتند.
ھيچکس با ملت کار نداشت و جرات حمله نميکردند .حدود ساعت ١٢
تا  ١بعد از ظھر حدود  ١٠٠نفر بسيجی که پرچم لبنان و فلسطين و روز
قدس را داشتند ،به مردم نزديک شدند .قصد داشتند داخل مردم شوند و
بعد فيلم و عکس بگيرند و بگويند مردم طرفدار شعارھای دولتی بودند.
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بالفاصله مردم متوجه ی اين نقشه شده و از آنھا حدود  ١٠٠متر فاصله
گرفتند و نشانھای سبزشان را باال بردند و به ھمديگر فوری خبر دادند
که مواظب اين قضيه باشيد .سپس شروع کردند به ھو کردن آن ١٠٠
نفر و آنھا ھم ديگر نزديک نشدند.
»حدود ساعت يک بعد از ظھر جمعيت کم کم حرکت کرد به
سمت ميدان آزادی و ماھم به ھمراه جمعيت حرکت کرديم .يک صف
طويل جمعيت که از ميدان انقالب تا آزادی کشيده شده بود به سمت ميدان
آزادی حرکت کردند .پليس راھنمايی برای آنکه راھھا بند نيآيد و مردم
را از اطراف دانشگاه دور کند ،ھمکاری ميکرد و با نرده ھای متحرک
راه را برای مردم باز ميکرد و ماشينھا را طوری حرکت ميداد که
باعث خشم مردم نشود .در داخل ساختمان مرکزی پليس راه در خيابان
آزادی تعداد زيادی پليس ويژه ی سياه پوش مسلح به کالشينکوف کمين
کرده بودند .مردم از جلو آنھا رد شدند و آنھا ھم عکس العملی نداشتند.
»جلوتر داخل خيابان  ٥٠نفر ھم نيروھای ويژه ی سياه پوش
بودند .آنجا ھم ھيچ اتفاقی نيافتاد .از مقابل پايگاه مقداد )ھمان پايگاھی که
به ملت تيراندازی کرده بود( ھم رد شديم و در اينجا مردم عالوه بر
شعارھای ھمگانی ديروز مثل »مرگ بر ديکتاتور«» ،مجتبی بميری،
رھبری را نبينی« و ...اين شعار را سر دادند» :بسيجی واقعی /ھمت
بود و باکری«
»در اين زمان مردم در يک صف طوالنی که بين انقالب و
آزادی کشيده شده بود ،در حرکت بودند .تعداد جمعيت به نظر من بين
 ١٠٠ھزار تا  ٢٠٠ھزار نفر بود .ساعت  ٢و نيم بعد از ظھر به آزادی
رسيديم .جمعيت شروع کرد به چرخيدن دور تا دور ميدان آزادی که...
]در عکسھايی مشخص است[ و جلو جمعيت ھم يک توپ پارچه سبز
رنگ باز کرده بودند و مردم روی سرشان گرفته بودند که...
»ساعت  ٣و  ١٠دقيقه از شمار جمعيت کم شد؛ چون خيليھا
روزه بودند و ميخواستند برگردند خانه .متاسفانه نيروھای نظامی از اين
فرصت استفاده کرده و حمله به مردمی را که از شمار آنھا کاسته شده
بود و در راه بازگشت بودند ،شروع کرد .شعار »اشک خدا ھم در آمد«
بعد از اين حمالت که با پرتاب گاز اشک آور ھمراه بود ،داده شد.
»تعداد زيادی از مردم بطرف شمال ميدان )به جھت آرياشھر(
حرکت کردند .در ضلع شمالی ميدان به طرف آرياشھر نيروھا از ھمه

٤٠٢

طرف حمله کردند و گاز اشک آور شليک شد و صدای گلوله ھم آمد.
تعدادی از مردم را ھمين نيروھا زير پل اتوبان دستگير کردند .وقتی
مردم به داخل کوچه ھا ميدويدند و پناه ميگرفتند ،باور کنيد ساکنين محل
از آنھا مثل قھرمانان جنگ استقبال ميکردند و ھر کمکی که ميتوانستند،
ميکردند .حتی شربت آبليمو و ساندويچ به مردم ميدادند و ميگفتند در
شرايط جنگی اگر روزه را بشکنيد ،گناه از شما نيست ،گناه از آنھاست
که به شما حمله کرده اند...
»در ھمين محالت مردم آتشھای کوچکی جلو خانه ھاشان
درست کرده بودند و منتظر ما بودند که اگر گاز اشک آور خورده ايم ،با
آتش مداوامان بکنند .من از اين ھمه ھمبستگی مردم با ھم مبھ وتم.
ھرکس ھر چيزی داشت ،واقعا در طبق اخالص آورده بود .کمکھای
اوليه و باز کردن در خانه ھا و  ...وقتی به خانه آمديم ،ديديم که ايميل
٤٦٥
ياھو و ايميل گوگل و ياھو مسنجر فيلتر شده است«.
درست مثل فيلمھای تاريخی است اين ھمه ھمدلی اين بچه ھا و
اين بزرگھا و اينھا ھمه شان ...ميبوسمتان يک دنيا!
»فرانک والتر اشتاين ماير ،وزير امور خارجه ی ]اين
روزھای[ آلمان ،به خاطر سخنان يھودی ستيزانه و انکار دوباره ی
ھولوکاست ،به شدت از محمود احمدی نژاد انتقاد کرد .در اين حمله ی
کم سابقه ،وزير امور خارجه ی آلمان در روز جمعه  ١٨سپتامبر در
برلين گفت که احمدی نژاد »با بيان مھمالت و اراجيف غيرقابل تحمل،
٤٦٦
ننگ کشور خود است«.
بيست و نھم شھريور  ٢٠ /١٣٨٨سپتامبر ] ٢٠٠٩روز نود و ھشتم[
يک دختر  ١٧ساله ی فلسطينی جايی نوشته است که نميداند
چرا رئيس جمھوری که ميخواھد »اسرائيل« را از روی زمين محو کند،
مردم خودش را ميکشد؟! سوال جالبی است ،نه؟!
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٤٠٣

»...جواد کرماوی ،جوان  ٢١ساله ی فلسطينی ساکن کمپھای
اردن ،تا بحال نام روز قدس را نشينده و با تعجب در خصوص
راھپيمايی ايرانيان برای فلسطين میگويد» :چرا يک دولت عجم بايد
برای دولتی عربی دل بسوزاند؟« جمال جوانک فلسطينی ديگری که در
منطقه ی صبرا و شتيال در لبنان ساکن است ،اگر چه اين روز را
میشناسد ،اما بر اين باور است که دولت ايران تنھا حمايتش از دولت
فلسطين ،نظامی است و ھرگز در خصوص آموزش ،فقر و بھداشت در
کمپھا و مناطق درگيری کاری نکرده و اين نشان میدھد که دولت
ايران حسن نيت نداشته است .وی میگويد» :ما بيشترين کمک را از
سعودیھا دريافت میکنيم و بچهھای فلسطينی ،سعودیھا را بھترين
دوست مردم فلسطين میدانند؛ نه ايرانيان را!«
»سحر صالح زن  ۵٠ساله ی فلسطينی که اينک با گروهھای
حامی صلح در کشور امارات ھمکاری میکند ،روز قدس را از سالھای
اوليه ی انقالب ايران به ياد دارد و اين را که مردم ايران در اين روز
راھپيمايی میکنند ،حرکتی جالب توجه میداند و میگويد» :اگر مردم
فلسطين زمين ندارند ،مردم ايران آزادی ندارند .شايد بايد مردم فلسطين
برای آزادی مردم ايران تظاھرات کنند!« ريم دختر  ١٧ساله ی فلسطينی
ساکن اردن نيز روز قدس را نمیشناسد؛ اما در اخبار ماه ژوئن گذشته
در مورد ايران بسيار شنيده است .او متعجب است که مردمی در
سرزمين خود و به دست رھبران خود کشته شده اند و ميگويد» :ما در
فلسطين توسط اسراييلیھا کشته میشويم؛ اما نمیدانم چرا دولتی که
رئيس جمھوری اش میخواھد اسراييل را از روی زمين بردارد ،مردم
خود را میکشد؟«
»ريم احمدی نژاد را قھرمان میدانسته و به او صفت
»مردترين مرد« را میداده؛ اما بعد از انتخابات ماه ژوئن نظرش تغيير
کرده است و ميگويد» :نمیتوانم بفھمم کسی به خاطر اين که بخشی از
مردمش او را قبول ندارند ،آدم بکشد و در ھمان حال از فلسطين و
حقوق ما دفاع کند!«
»ابوالفضل پسر  ٢٣ساله ی تھرانی روز قدس را نماد مبارزه
با ظلم میداند و معتقد است فرقی نمیکند ظلم از کجاست؛ بايد ريشه اش
را قطع کرد .مريم  ١٨ساله اما ھر نوع دخالت در امور کشورھای ديگر
را واھی میداند و میگويد:

٤٠٤

»تا وقتی که در زندانھای ايران به دختران تجاوز میشود و
اين ھمه جوان به خاطر تقلب در انتخابات کشته میشوند ،حمايت از
٤٦٧
مردم فلسطين دروغی بزرگ است«...
سی ام شھريورماه ٢٢/سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صدم[
صد روز از  ٢٢خرداد  ١٣٨٨و آن »تقلب« انتخاباتی کمدی
گذشت؛ تقلبی که با اين که پيشينه ای سی ساله داشت ،اما اين بار چونان
»تف سربااليی« به چھره ی کليت نظام بازگشت و چه خوب ...در
تصور ھيچکس نميگنجيد که اين »کودتا« چنين زير و روی ھمه چيز ِ
سی سال »وحشت بزرگ« را در ھم بريزد ،ولی ريخت.
در آغاز فقط کلمه بود ،کلمه ی کودتا ...ھمراھان حکومت
اسالمی در بخش مغلوب آن ميخواستند و ميخواھند ،ھم سھم بيشتری به
دست آورند و ھم کليت نظام را از سرنگونی محتومش نجات بخشند.
برنامه ريخته بودند دوران »وحشت بزرگ« امام راحلشان را
»اتوپيزه« کنند و آن را ھمچون دوران صدر اسالمشان و حکومت عدل
علی و اسالم ناب محمدی پيامبرشان ،خالی از ھرگونه جنايت و وحشتی
بنمايانند ،و اينگونه به قدرت دست يابند و درست ھمانند ھشت سال
حکومت سيد ممد خاتمی ،تمام خواستھای شھروندان ايرانی را به بازی
بگيرند؛ اما فراموش ميکردند ] و ميکنند[ که شاھدان آن دوران »وحشت
خيلی بزرگ« ]دوران خمينی[ ھنوز زنده اند و زخمھای پيکر زخم
خورده شان ھمچنان التيام نايافته مانده است .البته در ھمان دوران
»وحشت بسيار بزرگ« بسياری از شاھدان »وحشت بزرگ« سر به
نيست شدند ]کشتارھای سالھای  ١٣۶٠و  ١٣۶٧و ھمه ی اين دوران[
اما آنھا که ماندند ]و چه خوب که ماندند[ شاھدانی را ميمانند که اگر به
دليل حکومت ھمان »وحشت بزرگ« زبان در کام کشيده بودند ،اما
نميتوانند و نتوانستند فراموش کنند چه بر سرشان آمده است؛ در ھمان
دوران »طاليی« حکومت امام راحل و ھمان يازده سال نکبتی ،ھمان
ھشت سال جنگ خانمان برانداز ...و فتوای قتل سلمان رشدی و ديگر
چيزھا...شوخيھای حاکم و قائد اعظم »وحشت بزرگ«...
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در دوران حکومت سيد ممد خاتمی ،حکومت اسالمی توانست
بسياری از ھمان حکومتيان را با ترفندھايی بسيار به اين سوی آب گسيل
دارد ،تا در فقدان اپوزيسيونی منسجم و مدرن که بتواند بگويد چه
ميخواھد ،نقش جاسوسان دوجانبه را بازی کنند ،و کليت اپوزيسيون
درمانده و وامانده در گل کاستيھايش را از درون پوسانده ،به زائده ی
بخش »اصالح طلب« حاکمان »وحشت بزرگ« تبديل کنند؛ اما پس از
 ٢٢خرداد ماه  ١٣٨٨و پس از آنچه ھمينان »کودتا«ش مينامند ،برای
نشان دادن »قدرت«شان و پشتيبانيھاشان ،به افشا کردن يکديگر پرداخته
اند؛ و اين ھمه از برکت جوشش عظيمی بود که نسل خجسته ی تازه با
بازی دادن ھر دو جناح ،به خيزشی تبديلش کرد که در مخيله ی ھيچکدام
از ھر دو جناح نميگنجيد؛ و چه خوب!
 ٣١شھريور ٢٣/سپتامبر ٢٠٠٩
]صد و يکمين روز/اول مھرماه [١٣٨٨
ديروز آخرين روز تابستان بود ] ٣١شھريور  [١٣٨٨و من به
بھانه ی صد روزه شدن اين جنبش ميخواستم اين يادداشتھا را ببندم ،تا
آماده شان کنم برای چاپ .مھرداد ميگويد اسمش را بگذار »جمھوری
اسالمی بايد برود!« دخترم موافق نيست .فرھنگ نازنينم ميگويد اسمش
را بگذار »صد روز بيداری و آگاھی« ھنوز تصميمی نگرفته ام .کتاب
به يک بازنگری نياز دارد و ويراستاری و صفحه بندی و از اين حرفھا
که فکر کنم چند ماھی طول بکشد؛ با اين ھمه اين چند روز را ھم در
ادامه ميآورم .ببينم چه ميشود؟!
]در يکی از بازنگريھا ،امروز  ٢٩نوامبر  ٢٠٠٩و ھشتم
آذرماه  ١٣٨٨باالخره اسم کتاب را پيدا کردم؛ يکی از شعارھای درون
کشور را» :نه روسری ،نه تو سری ،مملکت دوست پسری«
فکر ميکنم اين شعار سياسيترين شعار جنبش است که ھم اسالم
حکومتی و ھم حکومت اسالمی اجباری را نفی ميکند ،ھم خشونت را و
ھم خواھان آزاديھای اجتماعی ای است که ما در دوران پادشاھان پھلوی
داشتيم و ارزان از دستش داديم ،به دليل عقب افتادگی »روشنفکرانمان«.

٤٠٦

ديگر اين که اين روزھا مد شده است خيليھايی که سالھا
شعارھای مرگ بر شاھشان گوش فلک را کرده بود ،به ويژه شيعيان
مصدق ،حاال بعد از اين سی سال نکبتی و اين حکومت »وحشت
بزرگ« به اين نتيجه برسند که شاھان پھلوی حکومتھايی سکوالر
داشته اند؟! پس شما مخالفان اين دو پادشاه نازنين چه مرگتان بود که تا
زبان کوچکه تان را عربده ميکشيديد و »مرگ بر شاه« ميگفتيد؟ راستی
برای رسيدن به اين نتيجه ،سی سال وقت الزم داشتيد؟ زھی تاسف![
باز اين که در نماز عيد فطر که بنا به گفته ی خامنه ای يکشنبه
بود و به گفته ی بقيه ی آخوندھا دوشنبه ی ديروز ،ھاشمی رفسنجانی به
احمدی نژاد محل نگذاشت ...ھمه شان بودند ،کروبی ھم بود که به دليل
افشاگريھايش حاال شده است بت ھمه .من البته از او خوشم ميآيد و ميبينم
که با ھمان ادبيات اسالمی اش زيرآب ِ ھمه ی وجوه حکومت اسالمی را
زده است و ميزند .دمش گرم و گرمتر .اين موسوی ھم که اصال حرف
نميزند .ميترسد ھلوی دھنش خراب شود و مردم بفھمند دھانش گشاد
است ،البد؟! ديگر اين که فعال با حمالت خيليھا به مواضع کمدی اکبر
گنجی ،اين بابا ظاھرا ساکت شده است .يک نفر مقاله ای نوشته بود که
باالخره ما نفھميديم حرف حساب اين بابا چيست؟ من خوب فھميده ام.
اين بابا مامور است و معذور...
دوم مھرماه  ٢۴ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و دوم[
باالخره زبان ميرحسين موسوی باز شد ]انگار[ و نامه ای برای
منتظری نوشت و ترسش را از بيرون رفتن افسار جنبش سبز از دست
خودش و ھمپالگيھايش نشان داد» :رسانه ھاى دولتى اصرار دارند که ما
را مسبب و محرک حوادث اين چند ماھه معرفى کنند؛ حال آنکه
رفتارھاى مسئوالن کشور نه فقط در انتخابات ،بلکه از سالھا پيش ھيمه
ھايى را انباشته بود که با خطاھاى اين ايام شعله ور شد و با باد نخوتى
که بر آن دميدند ،ابعاد اين آتش روز به روز توسعه پيدا کرد .اينجانب
قطعا حق را به مردمى مىدھم که با برخوردھاٮی غيراسالمى،
غيرقانونى و غيرمنصفانه حقوقشان پايمال شده است و با استناد به
مدارک غيرقابل انکار ،بدون ترديد اعتقاد دارم که در انتخابات تقلبھاى
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سازمان يافته و وسيع رخ داده است .در عين حال اگر در موجى که از
خشم مردم برخاسته است ،احساس خطر براى اصل کشور و اصل نظام
نميکردم ،برايم سخت نبود که بيست سال ديگر ھم سکوت کنم؛ اما اين
گونه نبود و نيست که مردم با سکوت يا سازش يک نفر دست از حرکت
خود بردارند ،بلکه پس از مدت کوتاھى بالتکليفى به زودى اين حرکت
از نو و با شکلى کور و در حاليکه به ھيچ يک از دلبستگان به نظام
اعتماد نداشت ،آغاز مىشد ،و چه بسا ديگرانى که براى اين کشور و
ملت خوابھای ناگوار ديده اند ،در ھدايت آن به سوى منافع و مطامع،
خود طمع مىکردند.
»ھدف ديگر از اين بيانيه و نيز بيانيه ھا و حرکات قبلى اين
است که تکاپوھاى مردم در چھارچوب نظام باقى بماند و در دام
ساختارشکنيھاى خطرناک نيفتد .اين خطرى است که اگر محقق شود ،به
راحتى مىتواند از ايران ،افغانستان و عراقى ديگر بسازد .ما نميتوانيم
براى خوشآمد کسانى که نمٮتوانند اين خطر را ببينند ،وظيفه ی خود را
در پيشگيرى از آن فراموش کنيم ،کما اينکه نميتوانيم بدون اثبات تعھد
خود نسبت به خواسته ھاى به حق مردم و بازگو کردن آن در گفته ھاى
٤٦٨
خود از آنان دعوتى براى آرامش داشته باشيم«.
اين روزھا اين بابا احمدی نژاد در نيويورک است و اين
پنجمين بار است که در نيويورک بر عليه يھوديان و مردم کشور
اسرائيل دری وری ميگويد .سالن خالی است و ھمه گذاشته اند رفته اند
بيرون و اين بابا دارد مزخرفاتش را بلغور ميکند .ايرانيان در نيويورک
ھم کلی برنامه گذاشته اند و خالصه حال اين بابا را حسابی جا آورده اند.
کلی فيلم و عکس و مطلب در اين زمينه منتشر شده است.
» ...نيويورک ،روز چھارشنبه ،ھمزمان با حضور محمود
احمدی نژاد و سخنرانی وی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،شاھد
يکی از بزرگترين گردھمايیھای ايرانيان خارج از کشور بود .چندين
ھزار ايرانی معترض از گروهھای مختلف روز چھارشنبه خود را به
نيويورک رساندند ،تا ھمزمان با سخنرانی و حضور محمود احمدی نژاد
به بھانه ی شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ،صدای
اعتراض خود را به گوش افکار عمومی و اعضای سازمان ملل برسانند.
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روز چھارشنبه ،در دومين روز سفر رئيس دولت جمھوری اسالمی،
گروهھای مختلف از سازمان مجاھدين خلق گرفته تا جبھه ی ملی ،از
سلطنت طلب گرفته تا دانشجويان فعال ايرانی در پارک مقابل سازمان
ملل گردھمايیھای خود را برگزار کردند.
»پليس نيويورک زمان بندی را مشخص کرده بود و به ھر
گروه متقاضی مدت زمانی اختصاص يافته بود ،تا برنامه ھای خود را
برگزار کنند .درحاليکه از ابتدای صبح تجمعھا در مقابل سازمان ملل
آغاز شده بود ،گروه »صداھا برای ايران« که به گروه سبزھای
نيويورک معروف شده اند ،فراخوان تجمعی در مقابل دفتر نمايندگی
جمھوری اسالمی در سازمان ملل را داد که اين تجمع از ظھر روز
چھارشنبه آغاز شد.
»شرکت کنندگان در اين تجمع ضمن محکوم کردن سرکوب و
»خشونت«ھای اعمال شده ی پس از انتخابات ،اعتراض خود را به
محمود احمدی نژاد اعالم کردند و در طول برنامه ھم برخی ھنرمندان
ايرانی به اجرای برنامه پرداختند که با استقبال حاضران مواجه شد.
عبدالکريم الھيجی حقوقدان برجسته ی ايرانی که از فرانسه به امريکا
سفر کرده بود ،در اين تجمع سخنان کوتاھی را ايراد کرد .الھيجی در
سخنانش از نقش جوانان ايرانی در تحوالت اخير تقدير کرد و گفت:
»ھرچه جمھوری اسالمی در دھهھای اخير آبروی ايران و ايرانی را
برد ،شما جوانان با اعمال و رفتارتان برای ايران آبرو خريديد«.
»حاضران در اين تجمع سپس به سوی ساختمان سازمان ملل
شروع به راھپيمايی کردند ،تا به جمع ديگر تجمع کنندگان بپيوندند .در
پارک مقابل سازمان ملل جمعيتی چند ھزار نفره حضور داشت که به
طرق مختلف اعتراض خود را ابراز میکردند .در بخشھای مختلف اين
تجمعات افراد مختلفی به سخنرانی پرداختند و چند گروه موزيک نيز
برنامه داشتند؛ از جمله آرش سبحانی از گروه کيوسک برای تجمع
کنندگان چند آھنگ اجرا کرد .وی يکی از آھنگھای خود را تقديم به
اعضای شورای نگھبان کرد ]![ .علی اکبر موسوی خوئينی ،نماينده ی
پيشين مجلس ،يکی از سخنرانان تجمع »سبزھا« بود .وی محمود احمدی
نژاد را »دروغگو« خواند و خطاب به وی يادآور شد» :تازه دانشگاهھا
سال تحصيلی خود را آغاز کرده اند ،بدان در مقابل دروغگويیھايت
دانشگاه ساکت نخواھد ماند«.
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»منصور فرھنگ ،اولين نماينده ی جمھوری اسالمی در
سازمان ملل نيز يکی از سخنرانان بود .وی نيز در سخنان خود ضمن
تحسين جنبش سبز ،خواستار تداوم آن شد و گفت» :بايد با استبداد مبارزه
کرد ،ھم با سيستمھای استبدادی و ھم با استبدادی که در درون تک تک
ما وجود دارد«.
»از نکات جالب توجه اين تجمع ،اعالم ھمبستگی گروهھای
مدافع دموکراسی برمه ای با جنبش سبز ايران بود .يکی از رھبران
حرکت دموکراسی خواھانه ی برمه ایھا که پيش از اين دھسال را در
زندان سپری کرده است ،ضمن حضور در تجمع با جنبش سبز ايران
اعالم ھمبستگی کرد .گروھی از برمه ایھای مخالف رژيم نظامی آن
کشور که آنگ سان سوچی رھبرشان در حبس خانگی به سر میبرد،
روز چھارشنبه در مقابل سازمان ملل تجمع کردند .ھمزمان گروهھايی
نيز از کشورھای ھندوراس و ليبی نيز در ھمين محوطه به تظاھرات
اعتراضی دست زدند.
»جمعيت معترض با نزديک شدن به ساعت  ٧به وقت محلی
کم کم متفرق شد و عده ای نيز پس از اطالع از ھتل محل اقامت محمود
احمدی نژاد به سمت محل ھتل حرکت کردند .اين در حالی است که
اطراف محل اقامت محمود احمدی نژاد ،تحت شديدترين تدابير امنيتی
قرار داشت .جمعی از ايرانيان معترض در مقابل ھتل دست به اعتراض
زدند .با عبور ھرکدام از اعضای ھيئت ھمراه رئيس دولت ،ايرانيان
حاضر فرياد اعتراض خود را باال میبردند .محمد رضا ميرتاج الدينی
از نمايندگان مجلس و اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر محمود احمدی
نژاد از جمله افرادی بودند که ھنگام رفتن به ھتل با اعتراض و
فريادھای معترضان مواجه شدند.
»عليرغم اينکه اکثر رھبران حاضر در اين ھتل از ورودی
اصلی وارد ھتل میشدند ،اما محمود احمدی نژاد از درب ديگری وارد
ھتل شد ،تا با جمعيت معترض مقابل ھتل روبرو نشود.
»عصر روز چھارشنبه محمود احمدی نژاد سخنرانی خود در
مجمع عمومی سازمان ملل را انجام داد .برنامه ی اعتراضات در
نيويورک ھمچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه ]امروز[ گروھی از
ايرانيان پل معروف بروکلين نيويورک را سبز خواھند کرد...
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»دويچه وله گزارش کرد که سخنان محمود احمدی نژاد در
مجمع عمومی سازمان ملل ،اعتراض و واکنش شديد بسياری از کشورھا
را در پی داشت .نمايندگان کشورھای مختلف با ناخشنودی از اظھارات
ضداسراييلی و يھودی ستيزانه ی احمدی نژاد ،نشست سازمان ملل را
ترک کردند .محمود احمدی نژاد با سخنان ضد اسراييلی و يھودی
ستيزانه ،سبب ناخشنودی و اعتراض مجمع عمومی سازمان ملل متحد
شد .احمدی نژاد اقدامات عليه مردم فلسطين را »نسل کشی« خواند و
اسراييل را متھم کرد که بر سياست بينالمللی فرمان رانده و با
»برقراری شبکه ی پيچيده ی اقتصادی و فرھنگی سبب ايجاد برده داری
نوينی« شده است .وی افزود ،اسراييل حتی »اروپا و آمريکا را نيز
قربانی مطامع نژاد پرستانه ی خود« ساخته است .احمدی نژاد در بخشی
ديگر از سخنانش با توجه به سياستھای نظامی آمريکا ،گفت:
»پذيرفتنی نيست که عده ای از چند ھزار کيلومتر دورتر در
منطقه ی خاورميانه دخالت نظامی کنند و کشتار ،جنگ ،ترور ،تھديد و
تجاوز را به ھمراه آورند...«.
»اسراييل روز پيش اعالم کرد که سخنرانی احمدی نژاد را
تحريم خواھد کرد .بسياری از ھيئتھای نمايندگی از جمله آلمان،
بريتانيا ،فرانسه ،ايتاليا ،دانمارک و مجارستان ،نيز در حين سخنرانی
احمدی نژاد ،به حالت اعتراض اجالس سازمان ملل را ترک کردند.
کشورھايی نظير آرژانتين ،کستاريکا ،استرليا و زالند نو نيز به جمع
معترضان پيوستند و از مجمع عمومی سازمان ملل بيرون رفتند .احمدی
نژاد در مورد مناقشه ی اتمی سخنی بر زبان نراند .وی تنھا اطمينان داد
که تھران خواھان ھمکاریھای سازنده برای حل مشکالت بينالمللی و
چالشھای پيش رو در جھان است...
»احمدی نژاد پيش از اين نيز در مراسم روز قدس در تھران،
با انکار مجدد ھولوکاست ،سبب واکنشھای شديد جامعه ی بينالمللی شده
بود .ساختمان سازمان ملل که به شدت از سوی نيروھای انتظامی
محافظت میشد ،در محاصره ی سازمانھا و گروهھای مدافع حقوق بشر
قرار داشت که با اعتراض به حضور احمدی نژاد در نيويورک دست به
تظاھرات زده بودند .سخنگوی سفير آلمان در سازمان ملل متحد ،سخنان
احمدی نژاد درباره ی اسراييل را »يھودی ستيزانه و غيرقابل قبول«
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خواند .وی گفت» :بدين دليل آلمان و بسياری از ھيئتھای نمايندگی
کشورھای اروپايی به نشانه ی اعتراض سالن را ترک کردند«.
»مارک کورن بالو سخنگوی نمايندگی آمريکا در سازمان ملل
نيز گفت» :باعث تاسف و يأس است که آقای احمدی نژاد بار ديگر
اظھاراتی يھودی ستيزانه و مملو از تنفر و تحقير را برای سخنرانی خود
برگزيده است ٤٦٩«.اين ھم از اين مردک!
»محمود احمدی نژاد ،يک روز قبل از اين مصاحبه ]با
سرکوزی[ به احتمال مبادله ی علی وکيلی راد ،يکی از قاتالن شاھپور
بختيار ،آخرين نخست وزير ايران قبل از انقالب و دانشجوی فرانسوی
که در سفارت فرانسه در تھران در »حبس خانگی« بسر ميبرد ،اشاره
کرد .او در مصاحبه ای با کانال دو تلويزيون فرانسه گفت که ايرانيان
زندانی در فرانسه نيز پدر و مادر دارند و متأسفانه دولت فرانسه ھيچ
اقدام مثبتی در جھت آزادی اين زندانيان نکرده است«.
»نيکال سارکوزی اين سخنان را يک »باج خواھی« دانست و
گفت» :آيا فکر ميکنيد من آدمی ھستم که قاتل بختيار را با دانشجوی
جوانی که بيگناه است و تنھا جرمش اين است که زبان فارسی را حرف
ميزند و تمدن ايران را دوست ميدارد ،مبادله کنم؟!«
»رئيس جمھوری فرانسه افزود که اين دختر جوان بايد آزاد
شود و بايد بتواند به کشورش بازگردد .کلوتيلد رايس در اوائل ماه ژوئيه
در تھران در پی تظاھرات معترضان به نتايج انتخابات ،بازداشت شد.
اتھام او از جمله جاسوسی بود .وی پس از يک ماه زندان ،اکنون در
سفارت فرانسه در انتظار صدور حکم دادگاه است .نيکال سارکوزی در
ارتباط با سرنوشت علی وکيلی راد گفت که تنھا دادگستری فرانسه است
که ميتواند در باره ی آزادی وی تصميم بگيرد .اين فرد در سال ١٩٩٤
به اتھام قتل شاھپور بختيار در پاريس محاکمه و محکوم شناخته شد.
حکم او حبس ابد تعيين شد ،با اين تبصره که حداقل ھيجده سال را در
زندان بگذراند .نيکال سارکوزی گفت» :اگر در ماھھا يا سالھای آينده
مقامات قضايی فرانسه با پيروی از رويه ی قضايی عادی تشخيص دھند
که علی وکيلی راد دوره ی حبس خود را گذرانده است ،به خود اين
مقامات مربوط است نه به من«...

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=24093 - 469

٤١٢

ديگر اين که خبردار شدم که خانم کلوتيلد رايس را نيز از
»نوعی نوازشھای کھريزکی« بی نصيب نگذاشته اند .ای خاک بر سر
اين »قضاوت و قضا«شان!!!
خبر ديگر اين که چند روز است اين خبر سرتيتر خبر چندتا از
وب سايتھاست که »تاريخ پادشاھان از کتب تاريخی مقطع راھنمايی و
متوسطه حذف ميشوند« البد ميترسند دوباره حکومت ايران پادشاھی
شود!
» ...رئيس گروه مطالعات تاريخ وزارت آموزش و پرورش
از آغاز تغييرات جديد در کتب تاريخ مقاطع راھنمايی و متوسطه خبر
داد و گفت که در تغييرات جديد ،تاريخنگاريھای نظامی و پادشاھان از
کتب تاريخ اين مقاطع تحصيلی حذف ميشوند .يعقوب توکلی افزود که
کتابھای تاريخ جديد اين دو مقطع با رويکرد فرھنگی و تمدن پرور ]کذا[
جايگزين تاريخ نگاريھای سياسی و نظامی پادشاھان و جنگھا ميشود.
وی با بيان اينکه اين تغييرات به صورت تدريجی آغاز شده است ،گفت
که تغييرات در کل متون تاريخ زمانبر است و حتی سالھا به طول
ميانجامد ...اما »به گفته ی رسانه ھای غربی کسانی که میپنداشتند
گزافه گويیھای قذافی در اجالس ساالنه ی مجمع عمومی سازمان ملل
بیرقيب و بیبديل خواھند ماند ،با سخنرانی محمود احمدی نژاد به
سرعت به اشتباه خود پی بردند .احمدی نژاد در ساعت ھفت و نيم بعد از
ظھر به وقت نيويورک با اظھارات يھودی ستيزانه ی خود به جھانيان
نشان داد که چگونه میتوان در کوتاھترين زمان ممکن نيمی از
مخاطبان حاضر در اجالس را به ترک سالن واداشت .روزنامه دی ولت
آنالين در بررسی سخنرانی اين دو چھره ی شناخته شده ی جھان
مینويسد:
»در حالی که مھمالت و ياوه گويیھای ديکتاتور ليبی عليه
توطئه گران جھانی با مزه پرانی و لودگی ھمراه بود ،سخنان احمدی
نژاد ھمچون نمايش اعمال يک جالد به نظر میرسيد«.
»قذافی در سخنان خود بارک اوباما رئيس جمھوری آمريکا را
»پسرم« خطاب کرد و مدعی شد که از انگيزه ی »لی ھاروی«
)اسوالد( قاتل جان اف کندی آگاھی دارد .دی ولت در جستجوی صفتی
مناسب برای سخنان ضد اسراييلی و ضد يھودی احمدی نژاد به نقل
قولی از شبکه ی خبری  CNNاشاره کرده ،مينويسد» :اين سخنرانی

٤١٣

ميتوانست از سوی آدولف ھيتلر صورت گيرد .البته به شرطی که ھيتلر
ميتوانست به فارسی سخن بگويد«.
»اعتراض به سخنرانی احمدی نژاد دور از انتظار نبود .ھيئت
نمايندگی کانادا به رھبری الرونس کانن وزير امور خارجه ی اين کشور
پيشتر اعالم کرده بود که به خاطر انکار ھولوکاست و اظھارات ننگ
آور رئيس جمھوری ايران درباره ی اسراييل قصد دارد در خالل
سخنرانی احمدی نژاد اجالس را ترک کند .دی ولت در ادامه ی گزارش
خود مینويسد ،احمدی نژاد حمالتش را به »گروه کوچکی« آغاز کرد
که با کشاندن مردم به »بردگی« تالش دارند بلند پروازیھای »نژاد
پرستانه ی« خود را ارضاء کنند .منظور احمدی نژاد از اين گروه
کوچک ،اسراييل بطور مشخص و يھوديان بطور کلی بودند.
»در اين نمايشنامه ی ساده انگارانه ،فلسطينیھا نيز نقش
قربانيان را ايفا میکردند .چند دقيقه پس از خروج ھيئت کانادايی،
نمايندگان آمريکا نيز جلسه را ترک کردند و پس از چند ثانيه آلمان و
نيوزلند و ديگر کشورھا .در مدت کوتاھی حدود نيمی از ھيئتھای
نمايندگی ،مجمع عمومی را به نشانه ی اعتراض ترک کردند .تنھا
نمايندگان کشورھايی ھمچون ليبريا ،آندورا و غيره در سالن باقی ماندند.
به گفته ی دی ولت اين شکست ديپلماتيک در »تبليغات داخلی« در
تھران نيز قادر به رتوش و ترميم نيست .دی ولت مینويسد:
»درحالیکه احمدی نژاد بانيان جنگ در افغانستان و عراق را
نفرين میکرد ،با يادآوری از حاميان صدام در جنگ عليه ايران و
سرنوشت شوم کنونی آنان در عراق ،پوزخند بر چھره اش بدل به لبخند
میشد .جنون محمود احمدی نژاد خونسردانه و کنترل شده است .سخنان
او با نام مردان مقدسی ھمچون عيسی مسيح و حضرت محمد و عباراتی
ھمچون آزادی ،صلح ،عدالت ،امنيت و معنويت آذين گرفته بود «.بدين
خاطر مفسر دی ولت در پايان نتيجه ميگيرد که »ياوه گوييھای احمدی
نژاد در مقايسه با ھذيان گويیھای قذافی بيش از آنکه مسخره و سرگرم
کننده باشند ،نخوت آميز و خطرناکند ٤٧٠«.چه بگويم؟!
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سوم مھرماه  ٢٥ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و سوم[
ھمکاری سازمانھای اطالعاتی شوروی سابق با حکومت
اسالمی بر کسی پوشيده نيست .آنھا آنقدر در ايران جنايت کردند که بايد
سالھا در اين مورد تحقيق و پژوھش کرد .شعار »مرگ بر روسيه« ھم
اصال عجيب نيست .اين ھمکاری اطالعاتی ھمچنان و با شدت ادامه
دارد .ببينيد» :محسن رضائی فرمانده ی پيشين سپاه پاسداران فاش کرد
که در زمانی که او رياست اطالعت سپاه پاسداران را عھده دار بوده،
سفير شوروی به ديدار خمينی رفته و او را از خطر فعاليتھای سلطنت
طلبان در کشور ترکيه مطلع نموده است .پيش از اين داستانھای زيادی
از ھمکاری سرويسھای جاسوسی شوروی با جمھوری اسالمی منتشر
شده است ،ولی اين اولين بار است که روايت جاسوسی سفير يک کشور
نزد رھبر کشور ديگری روايت ميشود .آگاھان مسائل اطالعاتی بر اين
باورند که لو رفتن ]کودتای پايگاه شاھرخی[ )نوژه( که منجر به اعدام
صدھا خلبان و نظامی ميھن پرست شد ،از نتايج جاسوسی سازمان »کا.
٤٧١
گ .ب «.و عوامل داخلی آن در حزب توده بوده است«.
ديگر اين که علی افشاری ]اين بابا المصب ھم اسم من ھم
ھست[ افاضه کرده که» :بايد از باال بردن مطالبات و توقعات ]مردم[
پرھيز کرد!« ٤٧٢انتر ميخواھد بگويد که ايھا الناس مواظب باشيد که اگر
توقعات مردم را باال ببريد ،بعد نميتوانيد جمع و جورش کنيد ھا...
بيچاره ھا!
در نوشته ای با عنوان »مرده ای که ھنوز سر پا ايستاده« که
بر اساس کومنتار زيرش از عبدالعلی بازرگان ]پسر مھدی بازرگان
رئيس دولت امام زمان سيد روح [ خمينی[ است ،آمده است که:
»به نظر ميرسد عاقبت جمھوری اسالمی به طرز عجيبی شبيه
به حضرت سليمان شده است! در قرآن آمده که سليمان آنچنان حشمت و
قدرتی داشت که انسانھا و حيوانھا حتی ديو و جن ھم از او ميترسيدند،
تا جائی که حتی جرات نداشتند با او حرف بزنند؛ تا روزی رسيد که
سليمان وقت مرگش شد و جان داد ،اما وقتی مرد ،روی عصايی تکيه
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کرده بود ،به طوری که با وجود اينکه مرده بود ،اما جسدش ھنوز سر پا
مانده بود؛ اما به خاطر ھمان رعبی که در دل ھمه بود ،ھيچکس جرات
نداشت جلو برود و چيزی بگويد ،و جناب سليمان ھمينطور سر پا ماند،
تا خود خدا باالخره حوصله اش سر رفت و موريانه ھائی فرستاد تا
عصايش را بجوند و نھايتا تا حضرت سليمان »تاالپی« به زمين نخورد.
ملت حتی از فکرشان ھم گذر نميکرد که او بتواند بميرد ،يا بيجان به
زمين بيافتد! ]از قرآن مسلمانان ،سوره سبا ،آيه [١۴
»نميدانم اصال احتياجی به توضيح دارد يا نه ،اين مشابھتی که
عرض کردم؟ غرض اينکه جمھوری اسالمی ھم االن چند صباحی است
که در واقع مرده است ،اما به حول و قوه ی خداوندی آنچنان رعب و
وحشتی در دل ملت ايران از اين جمھوری وجود دارد که فعال ھنوز
ھيچکس از خيالش ھم نميگذرد که ممکن است ھمين زوديھا موريانه ھا
عصای ايشان را ھم بجوند و جسدش »تاالپی« به زمين بيافتد و سرانجام
مردم ايران متوجه شوند که حضرت جمھوری اسالمی ھم مردنی بود و
٤٧٣
ما نميدانستيم «. . .
جالب است ،نه؟ ابن بازرگان با ھمان زبان اسالمی خودش،
حساب حکومتيان را رسيده است .برسد؛ دم ھرکس که حساب حکومت
اسالمی را ميرسد ،گرم و گرم و گرم!
ديگر اين که جشنواره ی فيلم »سن سباستيان« ھم سبزپوش
شد .اما »شايد ھيچکس گمان نمیکرد که ھيئت ديپلماتيک لبنانی به
رياست ميشل سليمان ،رئيس جمھوری اين کشور نيز در کنار ١۴۴
ھيئت ديپلماتيک ]ددم وای  ١٤٤ھيئت ديپلماتيک؟[ ديگر سالن مجمع
عمومی سازمان ملل را ھنگام شروع سخنرانی محمود احمدی نژاد ترک
کند .اين عمل رئيس جمھوری لبنان را میتوان واکنشی به آنچه جناح
٤٧٤
اکثريت اين کشور دخالت ايران در امور لبنان میخواند ،دانست«...
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پنجم مھرماه  ٢٧ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و پنجم[
چند خبر از »بيت رھبری« خامنه ای؛ البته ميتواند شايعه
باش د ،ولی برای خواندن و خنديدن بد نيست» :اول اين که از ميان
شعارھائی که مردم در تظاھرات ميدھند ،خامنه ای بيشتر نسبت به
شعاری در مورد مجتبی پسرش حساسيت دارد ،حتی بيشتر از شعار
»مرگ بر خامنه ای!«
»خامنه ای در ديدار با يکی از اراذل و اوباش تحت فرمانش
از او خواسته است که در بازجوئيھا ريشه يابی کنند و برسند به منبع
اصلی پخش اين شعار ]مجتبی بميری ،رھبری رو نبينی[ خامنه ای آنقدر
نسبت به اين مسئله حساسيت دارد که در ديدار با آخوند امينی نايب
رئيس سابق مجلس خبرگان و امام جمعه ی قم ...افشای نقش مجتبی
خامنه ای در کودتا و ارتباطش با فرماندھان سپاه به روابط رھبر با
مراجع مذھبی لطمه ای جدی زده است.
»ديگر اين که با اين شعار و اخباری که دراين زمينه در
جامعه پخش شده و حتما در ميان فرماندھان نظامی و سپاھی نيز منعکس
شده ،اتوريته ی مجتبی در ميان اين نيروھا ضعيف شده است.
»دوم اين که بموجب محرمانه ترين گزارشی که به خامنه ای
داده شده ،در رويدادھای سه ماه گذشته ٤٠٣ ،نفر کشته شده اند .در
ھمين گزارش قيد شده که شماری از قربانيان در بازداشتگاھھای
غيرعلنی پايگاھھای بسيج کشته شده اند؛ حتی برخی افراد بسيج که
بصورت گروھی خانه ای در خيابانھای مرکزی تھران ]در[ اختيارشان
گذاشته شده] ،دستور زبان فارسی صفر![ تا در مواقع تظاھرات و
راھپيمائيھا بصورت ناگھانی درآمده و مردم را غافلگير کنند ،نيز در
ھمين خانه ھا مرتکب قتل شده اند .يعنی کسانی را از ميان تظاھر
کنندگان گرفته و به اين خانه ھا برده و کشته اند .سوم اين که در يک
گزارش ديگر در مورد بسيجيھا ،اھليت و تحصيالتشان و ...گفته شده که
بين  ١٧تا  ٢٠ساله ھستند و کوچکترين اطالعی از مسائل سياسی کشور
ندارند و پيش از اعزامشان به تھران ،تھران را نديده اند .ھشتاد و پنج
درصدشان تا پنجم ابتدائی سواد دارند و در روستاھا و شھرھای کوچک

٤١٧

اطراف استان تھران عضو بسيج شده و برای ماموريت فوری و با
روزی  ١٥٠ھزار تومان به تھران آورده شده اند] ...از يک ای ميل[
ششم مھرماه  ٢٨ /١٣٨٨سپتامبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و ششم[
امروز ششم مھرماه  ١٣٨٨دانشگاھھا حسابی شلوغ بود .کلی
مقاله و فيلم و عکس از اين مراسم در سايتھا و وبالگھا و فيسبوک و
يوتوب گذاشته شده است» ...تظاھرات خودجوش دانشجويان در دانشگاه
تھران روز دوشنبه ) ۶مھر٢٨/سپتامبر( ھمزمان با اعالم حضور محمود
احمدی نژاد و شماری از وزيران کابينه ی وی در دانشگاه به مناسبت
شروع سال تحصيلی آغاز شد.
»به گزارش خبرنامه ی اميرکبير ،دانشجويان معترض که
نمادھای سبز از جمله پالکاردھای سبز رنگ حاوی نوشته ھا و دستبندھا
و بادکنکھای سبز به ھمراه داشتند ،با عبور از مقابل دانشکده ھای
مختلف در مقابل کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تھران تجمع کردند .برخی
شعارھای دانشجويان از اين قرار بودند» :مرگ بر ديکتاتور«،
»دانشجو میميرد ،ذلت نمیپذيرد«» ،مجتھد واقعی ،منتظری،
صانعی«» ،دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد«» ،ندائيم ،سھرابيم ،ما ھمه
يکصدائيم«» ،کروبی دستگير بشه ،ايران قيامت ميشه«» ،کروبی بت
شکن ،بت بزرگو بشکن«» ،شکنجه ،تجاوز ،ديگر اثر ندارد«» ،دولت
کودتا ،استعفا ،استعفا«» ،يا حسين ،ميرحسين« و...
»خبرنامه ی اميرکبير در ادامه ی گزارش خود نوشته است که
دانشجويان معترض ھم چنين پالکاردھای حاوی خوش آمدگوئی به
وزرای علوم و بھداشت دولت کودتا را به زير کشيدند که با تشويقھای
ممتد ديگر دانشجويان ھمراه بود .بنا بر اين گزارش ،اين تجمع سپس به
مقابل سر در دانشگاه تھران کشيده شد و شعارھايی نيز عليه آيت [
خامنه ای ،رھبر جمھوری اسالمی و برخی ديگر از مقامھای حکومتی
از جمله احمد جنتی دبير شورای نگھبان داده شد.
»وبسايت خبری »آينده« نيز گزارش داد که گروھی از
دانشجويان بسيجی به طرفداری از دولت احمدی نژاد و برعليه ميرحسين
موسوی شعار میدادند .قرار بود در مراسم روز دوشنبه در دانشگاه،
محمود احمدی نژاد نيز شرکت کند ،اما وی در دانشگاه حضور نيافت.
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بنا برگزارشھای منتشر شده ،شعله ی تظاھرات دانشجويی روز دوشنبه
در دانشگاه تھران از سوی دانشجويان بسيجی حامی احمدی نژاد
افروخته شد .آنھا میخواستند با برگزاری تجمعی از دولت احمدی نژاد
حمايت کنند ،اما گويا از سوی دانشجويان معترض غافلگير شدند .بنا بر
آخرين گزارشھا تجمع و راھپيمايی دانشجويان در دانشگاه تھران،
حوالی ظھر به وقت تھران بدون درگيری پايان يافت؛ اما گفته میشود
که تعدادی از دانشجويان ھنگام خروج از دانشگاه توسط نيروھای ضد
شورش بازداشت شده اند .وبسايت خبری آينده نيز گزارش داد که
تجمعات دانشجويان مقارن ظھر پايان يافت و دانشجويان يكديگر را برای
حضور در برنامه ای كه فردا ساعت  ١٠صبح برگزار میشود،
فراخوانده اند .اين منبع درباره ی جزئيات برنامه ای که قرار است فردا
برگزار شود ،توضيح نداده است .پيش از ظھر روز دوشنبه ]امروز[
ھمزمان با افزايش تجمع دانشجويان در محوطه ی دانشگاه ،برخی
خيابانھای اطراف دانشگاه تھران از جمله خيابان  ١۶آذر از سوی
نيروی انتظامی مسدود شده بود و نيروھای پليس با لباس معمولی ]بدون
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كاله كاسكت و سپر[ در اطراف دانشگاه تھران مستقر شده بودند«.
در ضمن کروبی باز ھم نامه ای برای رفسنجانی نوشته است و
 ...از اين حرفھا ...اوضاع به نظرم خسته کننده شده است و تغييری
پيش نميآيد .ديروز ھم اينجا انتخابات بود برای انتخاب صدراعظم آلمان
و خانم مرکل دوباره صدراعظم شد ،البته ائتالف بزرگ با سوسيال
دموکراتھا به ھم خورد و يک حزب زرد که موتلف ھميشگی اين
دموکرات مسيحيھا بود ،دوباره سر کار آمد ...خالصه کلی شلوغ/پلوغ
بود...
اين داستان تجاوزھا در زندانھای حکومت اسالمی تمامی ندارد.
يکی از زنان تجاوز شده گفته است که متجاوز در زندان در حين تجاوز
ميگفته که با اين کارم دارم رای ات را پس ميدھم .اشاره است به آن
شعار روزھای اول پس از تقلب انتخاباتی که »موسوی ،موسوی ،رای
مرا پس بگير!« در رابطه با ھمين تجاوزھا در زندانھای اسالمی طنزی
نوشته ام به نام »دول بھتر است ،يا نيسوز؟« که اينجا ميگذارمش؛ از
زبان يک پسربچه ی دانش آموز مثال ھشت/نه ساله نوشته شده است:
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»راستش ما ميخواستيم اين دفعه انشامان را بدھيم بابامان
برايمان بنويسد .آخر ما خودمان ھنوز نميتوانيم اين چيزھا را بفھميم که
پول بھتر است يا ثروت ،يا پول بھتر است يا شھرت .ما البته ھنوز
نميدانيم که شھرت به چه دردمان ميخورد؟ ما فقط ميخواھيم اين بابامان
ھی نزند توی سرمان که چرا نمره ی انشامان از ده کمتر شده است .به
خدا تقصير خودمان نيست .اين آقا معلم موضوعھايی ميدھد که عقل جن
ھم به آنھا نميرسد .ھمين شبی که بابامان آمد خانه مان ،و ننه مان رفته
بود سر خاک ،از بابامان پرسيديم که شھرت ھمين است که آدم را تو
خيابان بکشند و معروف شود تا شھرت داشته باشد؟ بابامان زد توی
سرمان که خفه؛ ديوار موش دارد ،موش ھم گوش دارد!
»ما البته شبھا که بيخوابی ميزند به سرمان ،يا آقا معلم ھمچين
برقی خوابانده است بيخ گوشمان که گوشمان ذق ذق ميکند ،صدای
دندانھای موشھا را از پشت ديوارھای خانه ی کلنگيمان ميشنويم و
ميترسيم .حتی يکبار ھم شلوارمان را از ترس خيس کرديم که نتيجه اش
چقلی ننه مان به بابامان بود و باز ھم يک پس گردنی ديگر .برای ھمين
ھم ھروقت بيخوابی به سرمان ميزند ،آنقدر چشمھامان را محکم به ھم
فشار ميدھيم تا زودتر خوابمان ببرد و ديگر نترسيم؛ آخر ما خيلی
ميترسيم؛ ھم از بابامان ،ھم از آقا معلممان.
»البته آقا معلممان ميگويد که بايد ھم از او بترسيم ،چون آقا
معلممان آدم خيلی مھمی است .تازه ميگويد که علی ابن ابيطالب گفته
است که ھرکس چيزی به ما ياد داد ،ما را نوکر خودش کرده است؛ ولی
ما از اين آقا معلممان ھيچ چيزی جز کتک زدن ياد نگرفته ايم و خيال
ميکنيم او ھم کتک خوردن را از بابايش يا آقا معلمش ياد گرفته و حاال
برای اين که ھم پولدار شود و ھم بين ما بچه ھا مشھور ،ھی با پس
گردنی ميکوبد پس گردن ما و بچه ھای ديگر که دوستھا و ھمکالسيھای
ما باشند .راستش از بس اين آقا معلممان زده است پس گردن ما ،ديگر
به قول ننه مان پس گردنمان کرخ شده است ،چون ديگر از چقليھا و
تھديدھای ننه مان ھم نميترسيم .البته ميترسيم ،ولی نه آنقدر که به روی
خودمان بياوريم .آخر ما ھر کاری بکنيم ،يا نکنيم ،از بابامان و از آقا
معلممان و از مدير مدرسه و ناظممان و بچه ھای محل که از ما گردن
کلفتترند ،پس گردنی ميخوريم .راستش ما فکر ميکنيم اگر نمره ی
رياضی ما کمی خوب شده ،برای اين است که ياد گرفته ايم بشماريم در

٤٢٠

روز چند دفعه پس گردنی ميخوريم و اگر يک روز از دست بابامان و
آقا معلممان در رفت و کتک نخورديم ،آن روز شانزده رکعت نماز کتک
نخوردن ميخوانيم و ھی دوال/راست ميشويم که خدا کند دست ھر دوی
اينھا و بقيه که دستشان لق است و بيخود و بيجھت ميزنند پس کله ی ما
و دوستان ما ،چالق شود و ديگر نتوانند ما را کتک بزنند ،يا ما زودتر
بزرگ شويم و زورمان به ھمه ی اينھا که ديگر پير و پاتال ميشوند،
برسد!
»ما فکر ميکنيم آن دختری ھم که در خيابان کشته شد ،کلی
نماز کتک نخوردن خوانده بود تا بزرگ شود و يک دفعه صبح از خواب
پاشد و ديد که خيلی بزرگ شده است ،بعد به سرش زد که برود و
مشھور شود و حاال اينطوری مشھور شده است .بابامان به ما ميخندد و
ميگويد پسر جان اگر مشھور بشوی ،نانت توی روغن است .ولی ما
نميخواھيم اينطوری مشھور بشويم .ھمين کتکھای بچگيمان برای ھفت
جد و آباء مان بس است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتی بزرگ شديم،
دست روی کسی بلند نکنيم ،خودش کلی معروفيت ميآورد؛ چون توی
مملکتی که ھمه دارند ھمديگر را کتک ميزنند و شنيده ايم که بعضی
کتکھا را به جاھای بد ديگری ھم ميزنند ،اگر کسی بتواند کتک نخورد،
يا 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 ھمديگر را کتک ميزنند .من فکر
ميکنم تمام ممالک بافرھنگ ديگر دنيا ھم ھمينطور ھستند و اصال کتک
خوردن و کتک زدن جزو برنامه ی درسيشان شده است .و ھمگی از
ھمان بچگی ياد ميگيرند که تا زورشان کم است ،بايد کتک بخورند؛
ھمچين که زورشان چربيد ،ديگران بايد حساب کارشان را بکنند .البته
در ھمان کتابھای درسی به ما از ھمان بچگی حالی ميکنند که بايد احترام
بزرگترھايی را که تمام بچگيمان ما را کتک زده اند ،نگه داريم؛ واال ما
را ميبرند جھنم و آنجا چنان کتکھايی به ما ميزنند و چنان نيمسوزھايی
به ماتحتمان ميکنند که دلمان برای نيمسوزھای اوين و شھرک غرب و
کھريزک تنگ شود.
»ما فکر ميکنيم که خود خداوند تبارک و تعالی ھم از کتک
زدن بنده ھای بدبختش خيلی خوشش ميايد ،واال چرا از ھمان اول
فرھنگ ھزار و چھار صدساله ی ما ،ھی به بنده ھای بدبختش
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نميسوزھای آتشين حواله ميدھد؛ به ھمانجاھا که آدمھای ديگر متمدن
جھان به آن نيمسوز اماله کردنھا اسم بی مسمای »تجاوز« را داده اند.
تازه ما فکر ميکنيم که خداوند تبارک و تعالی از شکنجه گرانش برای آن
دنيا در ھمين کھريزک و اوين امتحان قرآن/شرعيات ميگيرد و بعد که
اتفاقا اين شکنجه گران استخدامی خداوند تبارک و تعالی از مننژيت –
اينطور که ميگويند – شھيد شدند ،چون قبل از شھادتشان در کارگزينی
خداوند تبارک و تعالی استخدام شده اند ،عدل ميپرند توی بخش شکنجه
گران جھنم و ھمانجا آلتشان ،يعنی دودولشان را به جای نميسوز در
خدمت تمامی آنانی قرار ميدھند که به حرف خدا و نايبانش و ولی فقيه و
رئيس جمھوری اش گوش جان فرانداده و در خيابانھا سر و صدای با
»سکوتی« کرده اند .البته ما به خودمان قول داده ايم که از
»دودول«مان برای کارھای ديگری استفاده کنيم .استعمال »دودول«
برای رسيدن به قدرت و پول و شھرت ،کار درستی نيست .حتی استفاده
از دودولمان به عنوان نيمسوز ھم کار درستی نيست؛ چه در اين دنيای
فانی و چه در آن جھان باقی؛ اين بود انشای ما.
»]راستش ما ميخواستيم انشامان را بدھيم بابامان بنويسد ،ولی
حاال بايد انشامان را بگذاريم در کوزه آبش را بخوريم ،چون آقا معلممان
فعال در ماموريت ويژه ی اداری در ھمان زندان غيراستاندارد کھريزک
کار ميکند و نميتواند سر کالس ظاھر يا حاضر شود و جای او را داده
اند به يکی از اين »عمو«ھای بسيجی که زبان آدميزاد ھم سرش نميشود
و ھی برايمان عربی بلغور ميکند .اگر اين آقا معلم تازه ی ما زبان
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 صد و ھشتم[
ميگويند اگر موسوی و کروبی ھم کوتاه بيايند ،مردم ديگر
کوتاه نخواھند آمد ...و اين خيلی خوب است .خبر ديگر اين که »با
ھزينه ای بالغ بر ھفت ميليارد تومان ،بيش از يک ميليون سايت و
وبالگ فيلتر شده اند .بيچاره ھا از ھر جايش ميگيرند ،از يک جا
ديگرش درميرود! ديروز و پريروز ھم دانشگاھھا شلوغ بودند و ديروز
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بخصوص دانشگاه صنعتی آريامھر ]شريف فعلی[ شلوغ بود و مردم ھم
به دانشجويان پيوستند و از اين حرفھا.
نھم مھرماه  /١٣٨٨اول اکتبر  ٢٠٠٩ميالدی ]روز صد و نھم[
وبالگ نويسی که خيلی ھم معروف شده به نام »مالحسنی«
نوشته ای دارد به نام »شير بی يال و دم و اشکم اگبر گنجی« که خيلی
بانمک است؛ مينويسد:
»حتما آن داستان معروف را در مثنوی خوانده ايد .شخصی
رفت نزد خالکوب تا در پشت کتفش عکس شيری را خالکوبی کند .يارو
تا شروع به کار کرد و تا اولين سوزن را به گرده ی آن شخص زد،
فورا صدای آخ آخش درآمد و گفت کجای شير را داری میکشی؟
خالکوب مثال گفت :دمش را .شخص گفت :نه نه الزم نيست اين شير دم
داشته باشد ،برو سراغ قسمتھای بعدی .دوباره تا خالکوب دست به کار
شد و سوزن خالکوبی را در بدن آن شخص فرو کرد ،باز صدای آخ
آخش بلند و گفت :دست نگه دار ،کجايش را داری ميکشی؟ خالکوب
گفت :شکمش را .طرف گفت :الزم نيست اين شير ما شکم داشته باشد.
برو سراغ قسمتھای بعدی .و خالصه ھمينطور ھرگاه که آن خالکوب
بيچاره شروع ميکرد جايی از تصوير شير را بر گرده ی آن شخص
بکشد ،داد و ھوار اين شخص به آسمان بلند ميشد و ميگفت از کشيدن
اين قسمت از تصوير ھم صرفنظر کن .آخر سر خالکوب بيچاره کالفه
شد و گفت :شير بی ُدم و سر و اشكم كه ديد؟
اينچنين شيرى خدا خود نآفريد/چون نداری طاقت سوزن زدن
از چنين شير ژيان رو دم مزن/اى برادر صبر كن بر درد نيش
تا رھى از نيش نفس شوم خويش...
حاال شده قضيه مبارزه ی آزاديخواھی مردم ايران و نقطه
نظرات آقای گنجی و برخی دوستان...
گفتند :ھرکاری ميخواھيد بکنيد ،ولی ھيچوقت از حمله ی نظامی حمايت
نکنيد.
گفتيم :روی چشم!

٤٢٣

گفتيد :نيروھای خارجی اصال دخالت نکنند ،ما خودمان از پس اين نظام
ديکتاتوری برميآييم.
گفتيم :حق با شماست .نيروھای خارجی ھمه خفه!
گفتيد :تحريم اقتصادی صالح نيست ،چون دودش به چشم مردم ميرود.
گفتيم :خيلی خوب .تحريم اقتصادی را ھم ميگذاريم کنار.
گفتيد :تحريم بنزين را ھم فراموش کنيد.
گفتيم :بروی چشم! آن ھم بخاطر گل روی شما!
گفتيد :مبارزه ھم ميخواھيد بکنيد ،بايد مبارزه ی مسالمت آميز باشد ،نه
خشونت بار.
گفتيم :آنھم روی چشم؛ ديگه چه فرمايشی داريد؟
گفتيد :وقتی ھم خواستيد مبارزه ی مسالمت آميز بکنيد ،شعارھای
»ساختارشکن« ھم ندھيد.
گفتيم :ای بابا ...يک دفعه بگوييد اصال مبارزه نکنيد ديگر؛ فرمايش
ديگری نداريد؟
گفتيد :چرا ،يک چيز ديگری ھم ھست .آنھم اينکه شما اگر برانداز
ھستيد ،راه خودتان را از ما جدا کنيد!
گفتيم :اصال معلوم است شما طرف ما ھستيد يا طرف آنھا؟
»اين چه طرز مبارزه کردن است که نه حمله ی نظامی باشد،
نه تحريم باشد ،نه براندازی ،نه فشار ،نه سختی ،نه اعمال قدرت؟ خود
بخود که اين حکومت شرش را از سر ما کم نميکند .آخر نميشود ھم
عکس شير را بخواھيم بر گرده مان داشته باشيم و ھم تحمل سوزنھای
خالکوبی را نداشته باشيم .چنين شير بی يال و اشکم را ھنوز خدا ھم
٤٧٦
نيافريده است«.
اين نامه را ھم دخترخانمی برای مھدی کروبی نوشته که جالب
است» :با عرض سالم ،آقای كروبی قبل از اين كه شما را خطاب قرار
بدھم ،الزم ميدانم به اين نكته اشاره داشته باشم كه ديگر گذشت آن زمان
كه ما مردم ايران از انسانھا بت بسازيم و عكسشان را بياندازيم توی ماه،
ھرچه گفتند بگوئيم چشم و ھيچ انتقادی ھم بر آنھا وارد نباشد .گذشت آن
زمانی كه ايرانی جماعت فرياد برميآورد» :بت شكنی خمينی« و بعد تبر
را ميگذاشت بر دوش بت بزرگی كه خود از خمينی ساخته بود ،تا دمار
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از روزگار ملت درآورد .ديگر دوران حقارت نفس و بت و بت سازی
بسر رسيده است .اكنون ما ديگر حتی حاضر نيستيم با فتوشاپ ھم عكس
كسی را توی ماه بياندازيم .ما حركتھا و گفته ھای مثبت شما را تأييد
ميکنيم ،اما از نادرستھا نيز انتقاد ميكنيم .چون ما دموكراسی و آزادی
بيان ميخواھيم .ما ارزش و احترام ميخواھيم ،نه حكومتی كه به اسم دين
بزند توی سرمان.
»آقای كروبی من در تعجبم كه شما با اين ھمه فھم و درايت و
شجاعت و شھامت و زيركی ای كه داريد ،چطور ھنوز ھم دم از برپائی
نظام و جمھوری اسالمی ميزنيد! من واقعا ً متعجبم! مطمئنا ً شما تاكنون
فھميده ايد كه خواسته و مطالبات مردم ايران اكنون ديگر از حد انتخابات
گذشته و مردم خواستار تغيير نظام ھستند .من فكر ميكنم که شما ھنوز
برخالف آقای منتظری كامالً با خودتان صادق نشده ايد .شما تنھا كسی
بوديد كه بعد از سی سال كه از عمر جمھوری اسالمی گذشته بود ،سخن
از آزادی مذھب ،حقوق شھروندی ،آزادی بيان و باطل شدن سيستم تأييد
صالحيت كانديداھا به ميان آورده و حتی به طور سربسته اشاراتی ھم به
رعايت حقوق اقليتھای جنسی و برداشتن قانون حجاب اجباری داشتيد.
البته ھمان زمان ھم در كنار اين صحبتھا تأكيد بر حفظ نظام داشتيد؛ اما
آقای كروبی آن زمان اينقدر علنی دست نظام برای ھمه رو نشده بود و
مردم شھامت اعتراض به نظام را تا اين حد نداشتند .لطفا ً نگوئيد كه يك
عده ای به اسم اسالم جناياتی مرتكب شدند و اگر جمھوری اسالمی
واقعی حاكم باشد ،اوضاع بر وفق مراد خواھد بود!
»آقای كروبی آيا شما صحبتھای نماينده ی شيعيان مجلس عراق
را شنيده ايد؟ چرا مسلمانان ايرانی در گفتار و رفتار خود صداقت الزم
را ندارند؟ اين آقای نماينده ی شيعه كه عرب ھم ھست و اسالم در اصل
دين خود آنھاست ،تأكيد داشت كه وقتی اسالم بر جامعه ای حاكميت
داشته باشد ،از دموكراسی و آزادی مذھب و احترام به حقوق اقشار
مختلف مردم خبری نيست .ايشان تأكيد داشت كه اين دو با ھم منافات
داشته و در تضادند .آقای كروبی لطفا ً تا زمانی كه اسالم بر كشور حاكم
است ،ديگر دم از آزادی مذھب و حجاب اختياری و حقوق اقليتھا و عدم
رد صالحيت و آزادی زنان و اين قبيل مسائل نزنيد!
»شما در زمان مرحوم محمد رضا شاه پھلوی چند بار شنيديد
كه يك نفر را به جرم بھائی بودن يا ھمجنسگرا بودن سنگسار کنند يا
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اعدام!؟ چند بار زنی به جرم بدحجابی يا مسائلی كه به حريم شخصی او
مربوط ميشود ،شالق خورد و يا سنگسار و اعدام شد؟ به قول خود شما
جنايات اين رژيم ،روی شاه را سفيد كرده است .شما به خبرگان رھبری
اشاره ميكنيد ،نمايندگان آن را منتخبين مردم ميدانيد ،بعد ھم انتظار داريد
از رھبر انتقاد كنند و كانديداھا رد صالحيت نشوند؟ كی ما مردم توانستيم
نمايندگان مجلسمان را خودمان انتخاب كنيم كه بتوانيم اعضای خبرگانش
را انتخاب كنيم؟ ھمه از صافی رھبر ميگذرند و ما بايد بين منتخبين،
يكی را انتخاب كنيم كه در ھمان ھم گاه تقلب ميشود.
»شما اصالً تا به حال موقع انتخابات مجلس خبرگان رفته ايد
ببينيد چه كسانی در اين انتخابات شركت ميكنند؟ آقای كروبی ،شما يك
مسلمان شيعه و يك روحانی و خواستار حفظ حرمت اسالم ھستيد ،به
ھمين دليل ھم دقيقا ً بايد مسئله ی دين را از حكومت و سياست و قانون
جدا كنيد؛ كاری كه كشيشھای مسيحی كردند ،تا مسيحيت ِ به لجن كشيده
شده را از منجالب فساد نجات بخشند .در دنيای غرب دين از سياست و
حكومت جداست .اگر قدمی مثبت برداشته ميشود ،به اسم انسانيت است و
اگر قدمی منفی برداشته ميشود ،به اسم نقض حقوق بشر بوده و به دنبال
آن دين زير سؤال نميرود .آقای كروبی شما به خاطر روحانيت و يا
اسالمتان نبود كه كانديدای جايزه ی صلح نوبل شديد ،اين انسانيت،
شھامت و صداقت شما بود كه شما را كانديدا كرد ،اين عدم خودخواھی
شما به عنوان يك روحانی بود كه حاضر شديد از نام اسالم و دين و نظام
بگذريد ،اما حقوق انسانھا را پايمال نكنيد؛ و با اينھمه شما باز ميگوئيد
نظام جمھوری اسالمی واقعی؟ ديگر چه چيزی را ميخواھيد ثابت كنيد؟
واقعيت اين نظام ھمينی بود كه در طی اين سی سال ديديم.
»آقای كروبی اگر بخواھيم از دينداران واقعی ياد كنيم ،بايد از
غربيھا نام ببريم .الاقل در غرب ميدانيم كه افراد اگر ھم تحت تأثير
خانواده ،دينی را انتخاب کنند ،تحت جبر حكومت نخواھد بود .اگر ھم
خانواده ی خيلی مستبدی داشته باشند  -كه اين مسائل از دنيای نسبتا ً
دموكرات غرب بعيد است  -بعد از  ١٨سالگی آنقدر استقالل پيدا ميكنند
كه ھر دين يا غير دينی را كه دوست دارند ،برگزينند و ترسی ھم از
اعدام يا از دست دادن دانشگاه و شغل و موقعيت اجتماعيشان نداشته
باشند .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
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غرب حتی ھمجنسگراھا ھم در كليساھا ازدواج ميكنند .آنوقت در ايران
بی رودربايستی بگويم كه رفتن به مسجد كار آدمھای خيلی خيلی خاص
بوده و با عرض شرمندگی در ديد عموم مردم حضور در مسجد يكجور
بی كالسی محسوب ميشود .از انتخاب دين ھم بگذريم كه باالجبار
اكثريت مسلمان شيعه به دنيا ميآيند و حق ھم ندارند كه دين خود را تغيير
دھند ،وگرنه اعدام ميشوند.
»باور كنيد مردم غرب ھيچ فرقی با مردم ايران ندارند .مذھبی
نيستند ،كه ھستند .خيلی از غربيھا از مردم ايران ھم مذھبی ترند.
خرافاتی نيستند ،كه ھستند .من واقعا ً نميتوانم باور كنم كه در دنيای مدرن
غرب اينقدر خرافات شايع باشد ،اما ھست .يكصدم اين فيلمھائی را كه
غربيھا در مورد روح و اين جور مسائل ماوراء الطبيعه ساخته اند،
ايرانيھا درست نكرده اند .پس مشكل چيست؟ مشكل ھمينجاست كه در
غرب ،دين بر سياست و كشور حاكم نبوده و مسائل كشور به اسم دين
تمام نميشود؛ دين يك امر خصوصی و شخصی است.
»آقای كروبی عزيز اگر شما و امثال شما واقعا ً دينتان را
دوست داريد ،بيائيد و يك لطفی در حق دينتان كرده و دست از سر اين
به قول خودتان بيضه ی اسالم برداريد! من كه يك زن ھستم و از قضای
روزگار ھمجنسگرا ھم ھستم و كاری ھم به تخم و خايه ھای آقايون
ندارم ،الاقل تا اين حد ميدانم كه اگر زيادی و بيش از حد و ھر روز و
ھر زمان به بيضه ھای كسی ور بروند ،بعد خدای نكرده يك اتفاقاتی
٤٧٧
برای طرف خواھد افتاد .حال خود دانيد و اسالمتان با بيضه ھايش«.
دختره ی آتيش پاره؛ ببين چی نوشته ھا!!
خبر ديگر اين که دولت احمدی نژاد برای دادن رشوه ای به
حکومتھای عربی ،نام خليج فارس را از کتابھای درسی ايران حذف
٤٧٨
کرد.
جنبش روز به روز راديکالتر ميشود .نمونه اش اين است:
»وقتی که آقای گنجی از جنبشی که رھبران آنرا آقايان موسوی
و کروبی ]ميداند[ سخن ميراند ،کدام جنبش را مد نظر دارد؟ آيا منظور
آقای گنجی ھمان جوش و خروشی است که بعد از  ٢٢خرداد در ايران
طوفان بپا کرده است؟ اگر چنين است ،ھنوز خيلی زود است که آقای
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موسوی و کروبی را به مقام رھبری اين جنبش منصوب کنی .يادداشت
آقای اکبر گنجی نيازمند يک يادآوری نيز ھست ،چرا که اين جانب بر آن
انديشه است که جنبش اعتراضی مردم ،جنبشی است که »مرگ بر
ديکتاتور« بر آن طنين افکنده است ،که ميخواھد از گذشته ای که
»رھبر« حرف آخر و نھايی را ميزند و خود را مالک بر خيزش و
خروش مردم ميداند ،فاصله بگيرد؛ اما گويا اين تنھا يک انديشه ی باطل
بوده است که ھنوز رھبری ھست و رھبرانی و مدافعانی که تعيين ميکنند
چه کسی حق دارد چه بگويد و چه نگويد!
»آقای گنجی اين مقدار آزادی را به ديگران داده است که ھرچه
که دوست دارند ميتوانند بگويند و خود را به آزادی ،بيان کنند ،ولی بنام
جنبشی که آقايان موسوی و کروبی ،رھبران آن ھستند ،نميتوانند و يا
»حق ندارند« چيزی بزبان آورند!
»متاسفانه گفتار آقای گنجی به نظر اين نگارنده يادآور گفتار
مکرر »رھبر معظم« است که ھمه آزادند ھرچه که ميخواھد بگويند،
مشروط بر اينکه نظام واليت را مورد نقد و نفی قرار ندھند! آقای گنجی
بايد بھتر بداند که آزادی مشروط ،آزادی نيست ،که آزادی با شرط و
شروط ھمين است که داريم ،که آزادی با شرط و شروط يعنی نبودن
عقل و خرد و خود مختاری و نھايتا عدم پذيرش مسئوليت؛ تازه اگر
وارد اين بحث ھم که نخواھيم بشويم  -که بحثی است اساسی مربوط به
اصالت وجود و ھستی  -آقای گنجی با پيش فرضھايی ،تعيين حق و
حقوق ميکند که صحت و سقم و ثبت آن به آينده موکول شده است ،چرا
که به درستی روشن نيست که وقتی آقای گنجی از جنبشی که رھبران
آنرا آقايان موسوی و کروبی ]ميداند[ سخن ميراند ،کدام جنبش را مد
نظر دارد ؟ آيا منظور آقای گنجی ھمان جوش و خروشی است که بعد از
 ٢٢خرداد در ايران طوفان بپا کرده است؟ اگر چنين است ،ھنوز خيلی
زود است که آقای موسوی و کروبی را به مقام رھبری آن جنبش
منصوب کنيم .درست است که آنھا عليرغم سختگيريھا ،تھديدات و رعب
و وحشت رژيم دينی ،بمانند آقای رفسنجانی ،دست به عقب نشينی نزده
اند ،و در کنار احمدی نژاد پشت سر »رھبر معظم« به اقامه ی نماز
نايستاده اند  -که البته بسيار قابل تحسين و ستايش ھم ھست  -اما الزم
است اعتراف کنيم که اين مقاومت و ايستادگی ،شرط الزم رھبری است،
ولی کافی نيست.
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»جنبشی که تاريخ ناظر ظھور آن است ،شعارش قبل از ھر
چيز »مرگ بر ديکتاتور« است .اين شعار برخالف شعارھای ديگر
جنبش اعتراضی که ممکن است فصلی و به مناسبت روز بيان شود،
شعار چھار فصل است؛ ولی چگونه ميتوان آقايان موسوی و کروبی را
رھبر جنبشی خواند که »مرگ بر ديکتاتور« را ھنوز بر سر زبان خود
جاری نساخته اند ،مضاف براين که وقتی ميگوييم کسی حق ندارد بنام
جنبشی که رھبران آن آقايان موسوی و کروبی ھستند ]حرف بزند[ فرض
را بر اين گذاشته ايم که آنان جنبش و يا بقول آقای گنجی نھضت را
بوجود آورده اند.
»اين جا الزم است ياد آوری کنيم که عکس جريان بوقوع
پيوسته است .جنبش را مردم بوجود آورده اند و تاکنون رھبری آنرا ھم
مردم در دست داشته اند و سو و جھت آن نيز براندازی نظام ديکتاتوری
بوده است که ضرورتا نميتواند چيزی جز ساختار شکنی باشد؛ بعبارت
ديگر کس و يا کسانی مستحق لقب رھبری ھستند که بتوانند پيشاپيش
مردم حرکت کنند و آنھا را بسوی آينده ای انسانی رھنمون سازند.
متاسفانه آقايان موسوی و کروبی تاکنون اين خصوصيت رھبری را از
خود نشان نداده اند ،درست به آن دليل که آنھا تاکنون اظھار نداشته اند
که بر ضد ديکتاتوری قد برافراشته اند .آنکه قانون اساسی واليت فقيه را
مظھر ديکتاتوری نميداند ،البته که نميتواند ساختار شکن باشد .شواھد
تاريخی  -از جمله در رسالت اسالمی  -حاکی از آن است که تنھا کسانی
ميتوانند به مرتبه ی رھبری برسند که دست به ساختار شکنی بزنند
]کذا[ .مسلم است که آقايان موسوی و کروبی از انگشت شمارانی ھستند
که به تاييد شورای نگھبان که بايد آنرا شورای تفتيش و ديکتاتوری
خواند ،رسيده اند ،پس نميتوانند ساختار شکن باشند .آنھا خود در رده ی
فوقانی نظامی قرار گرفته اند که اساس آن ديکتاتوری است .چگونه
چنين افرادی ميتوانند در دوران بسيار کوتاھی به رھبری جنبش ضد
ديکتاتوری مردم منصوب شوند؟!
»اگر مردم تمثال آنان را با خود حمل ميکنند ،به آن معنا نيست
که آنھا را برای مقام رھبری انتخاب کرده اند که آخرين حرف را بزنند؛
حرفی که به آن نه ميتوان افزود و نه ميتوان از آن کم کرد ،بلکه به آن
دليل است که مردم آنھا را بسوی خود ميخوانند ،بسوی آينده ای رھا از
ديکتاتوری و خلق و خوی ديکتاتوری؛ يعنی که اين مردم رھبر ھستند.

٤٢٩

»جنبشی که در آن فرشته ھای پاک و بيگناھی ھمچون ندا آقا
سلطانھا و سھراب اعرابيھا قھرمانانش شده اند ،دارای رھبری نيست.
تاکنون رھبری آنرا مردم بدست داشته اند و از اين پس نيز خواھند
داشت ،زيرا که اين جنبش ،جنبشی است ضد ديکتاتوری ٤٧٩«.موافقم!
ديگر اين که وابستگی ننگين حکومت اسالمی به روسيه،
صدای خيليھا را بدجوری درآورده است» :سفر ننگين احمدی نژاد به
نيويورک ،در کنار ھمه ی آبرو ريزيھا و شکستھايی که برای
»کودتاچيان« داشت ،از حيث اثبات سلطه ی روسيه بر نظام ايران،
بسيار تحقيرآميز و ناراحت کننده بود .ھنگامی که اوباما در مالقات با
مدودف ،پرده از اطالعات دقيق آمريکا از مرکز محرمانه ی غنی سازی
ايران برداشت ،توقع دولت آمريکا اين بود که مدودف با تماس با احمدی
نژاد که او ھم در نيويورک بود ،موضوع را به وی گفته و او را وادار
کند تا وجود چنين مرکزی را اعالم کند ،ولی در کمال ناباوری ،مدودف
بدون اينکه احمدی نژاد را آدم حساب کند ،مستقيما ً با کانال ارتباطی خود
در تھران تماس گرفت و به آنھا ھشدار داد.
»خامنه ای در اجرای اوامر روسھا بالفاصله دستور داد تا در
اعالميه ای چند سطری و مغشوش ،موضوع را اعالم کنند .سرداران
کودتا حتی نيازی نديدند که احمدی نژاد را از موضوع خبردار کنند و
بفاصله ی چند ساعت پس از اعتراف رسمی حکومت به وجود مرکز
مخفی غنی سازی ،احمدی نژاد در يک کنفرانس خبری در مقابل سئوال
خبرنگار تايم کامال ٌ غافلگير شد و ھمانند يک دروغگوی کم مقدار شروع
به ياوه گويی کرد .وی ادعای اوباما را تکذيب کرد و با تمسخر گفت که
آيا ھمه ی منابع اطالعاتی اوباما از ھمين جنس ھستند و به او اطالعات
غلط ميدھند؟ در حاليکه سخنان اوباما يک ادعا نبود و مبتنی بر اعالن
رسمی خود حکومت ايران بود که پرزيدنت  ٦٣درصدی اش از آن
بيخبر بود .کاخ سفيد تازه متوجه شد که احمدی نژاد در اين حکومت يک
مھره بيشتر نيست و به ھيچ وجه در مقامی نيست که اوباما بخواھد با او
مالقات کند .احمدی نژاد را نبايد جدی گرفت .اصرار و التماسھای بعدی
احمدی نژاد در جلب نظر اوباما کامالً ناديده گرفته شد .مدودف و پوتين
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با خود خامنه ای ارتباط مستقيم دارند .ميزان حرف شنوی خامنه ای از
کرملين واقعا ً يک ننگ ملی است.
»رئيس اطالعات و فرمانده ی کل سابق سپاه ،سرلشگر محسن
رضايی نيز در مصاحبه ای بمناسبت ھفته ی جنگ برای اولين بار از
مالقاتھای مکرر سفير روسيه با مقامات حکومت ايران و ارائه ی
اطالعات بسيار دقيق از مخالفين رژيم ايران توسط »کا.گ.ب «.پرده
برداشت .سازمان جاسوسی روسيه نقشی کليدی در حمايت از حکومت
ايران و خنثی کردن توطئه ھا بر عليه آن داشته و دارد .عالوه بر ارائه
ی اطالعات دقيق از تشکيالت اپوزيسيون ايرانی خارج از کشور
»کا.گ.ب «.نقشه ی کودتای نوژه را به حکومت ايران اطالع داد و در
جريان فاز نظامی مجاھدين خلق نيز باز اين بار »کا.گ.ب «.بود که ھر
روز ليستی از خانه ھای تيمی مجاھدين خلق را به اطالعات سپاه تحويل
ميداد؛ ليستھايی که حتی يک فقره ھم اشتباه نداشتند.
»کا.گ.ب «.حتی در بسياری از ترورھای خارج از کشور
نيز به تيمھای ترور جمھوری اسالمی پشتيبانی اطالعاتی داده است .در
جريان انتخابات اخير نيز روسھا با ھمه ی امکاناتشان »کودتا« را
حمايت کردند .اما آنچه روسھا و سازمان اطالعاتی روسيه از آن غافلند،
اميدی است که در دل ھمه ی ايرانيان برای تغيير وضعيت بوجود آمده و
ھمين اميد و خوش بينی به آينده است که انرژی حرکت مردم در خيابانھا
و فرياد برآوردن آنھا در برابر استبداد شده است .اراده ی متحد ايرانيان
نه تنھا حکومت ايران را در جھت منافع ملت تغيير خواھد داد ،بلکه
تودھنی محکمی نيز به اراذل کرملين خواھد زد ،تا برای ھميشه چشم
طمعشان را از خاک ايران برگيرند.
امروز ھمه ی کشورھای دنيا به اين نتيجه رسيده اند که ديگر
ھيچ قدرتی در دنيا نميتواند جلو انقالب موج سبز را بگيرد و نشانه ی
ھمبستگی ملتھای دنيا با مردم ايران ،صندليھای خالی ھيئتھای نمايندگی
 ١٤٥کشور دنيا در سخنرانی رئيس دولت »کودتا« بود .روسھا البته از
قديم کمی ديرفھم بودند؛ کودتاچيان ھم اگر فھم داشتند ،به دلخوش ی
حمايت روسھا رو در روی ملتشان نميايستادند و بدست خودشان حکومت
٤٨٠
را به سراشيبی دره سقوط ھل نميدادند«.
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اين ديگر خيلی با نمک است» :براساس گزارش خبرگزاری
ايلنا ،جانشين سازمان بسيج اصناف کشور با اشاره به راھپيمايی روز
قدس گفت که در روز قدس عده ای با نوار سبز شعار میدادند و مشتھا
را به طرف راھپيمايان میکردند و میگفتند »مرگ بر روسيه و مرگ
بر چين« .ھمين روسيه و چين بودند که از بسته ی پيشنھادی ايران دفاع
کردند و االن که ما به وحدت نياز داريم ،يک عده ای ناجوانمردانه به
جای اين که بگويند »مرگ بر آمريکا« میگويند »مرگ بر روسيه و
چين ٤٨١«...کمدی نيست؟!
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کسی نميتواند تو را به دنيای مردگان زنجير کند!
اسالميستھايی ھستند که پيش از خيليھا ]![ سالھا و سالھاست از
»تلقی فاشيستی از دين« ٤٨٢حرف ميزنند ،اما خود ھمان تلقی فاشيستی
را از دين و دنيا و حکومت و مردم و آزاديخواھی دارند؛ چرا که دنيا را
خط کشی ميکنند ،بين انسانھا ديوار ميکشند و مردم را دسته بندی؛
طفلکھا ھمان زمان ھم که قرار بود برای نام و آوازه ای ،يا در حسرت
غرفه ای در بھشت مالنکوليکشان ،با آن پريان و حوريان پالستيکی اش
شعاری بدھند ،نميدانستند چه ميگويند؛ و ھنوز ھم نميدانند .اينان به دنيای
مردگان تعلق دارند؛ ھرچند که ھمچنان بر فراز گورستانھا پرپر بزنند،
تا از سقوط عقيده شان به پايان دستگاه گوارشی تاريخ جلوگيری کنند،
اما مرده اند.
اين که من ،چه را »مرده« و چه را »زنده« ،جانبخش ،جوان
و نو ميدانم و ميشناسم ،در مثل ِ بی مناقشه ،تفاوتش ژرفنای ھمان ديوار
برلينی است که بر سر ھمينھا آوار شده است و ميرود تا ته مانده ھای آن
ديوار اسالميستی را ھم بر سرشان خراب کند.
دنيای تنگ نظريھا ،دنيای مرده ھاست ،دنيای پست عدم تحمل
ديگران ،دنيای خط کشيھاست ،دنيای باور نداشتن به انسان و انسانيت،
دنيای اينھاست؛ برھوت جھنم سازی و بھشت بازی و دنيای خالء مطلق
وابستگی به پوچی و پوچيسم و زنده باد و مرده بادھای کھنه ی دھه ی
پنجاھی؛ دنيای پيشامدرن ،دنيای غريبه با عشق ،غريبه با انسانيت،
دنيای ستايش جنگ ،ستايش مرگ ،دنيای سجده به درگاه شکنجه گران و
مرگ پرستان و جانيان و آدمکشان؛ دنيای عبادت در محراب گورستانھا،
عبادت در نمازخانه ھای تاريک مرگ و نيستی و نابودی و حذف
ديگران و دگرانديشان و دگرباشان.
اين دنيای کھنه ی مرده ھا و فاشيستھاست؛ ھرچند که با
واژگان نو ،عقيده ھای کھنه شان را بسته بندی کرده باشند ،ولی باز بوی
عفن عقيده ھای کھنه و حذف کننده شان از ميان نوشته ھا و رفتارھای
پوچ و گورستانی و مرگ پرستانه شان لب پر ميزند؛ ميدانستيد؟!
دنيای ما ،اما ،دنيای دوست داشتن است؛ دنيای ھمه را »آدم«
حساب کردن ،ھر که ھست و ھرگونه که ھست ،دنيای بر پای خويشتن
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ايستادن ،دنيای دوست داشتن ِ ھمه و از آن ھم باالتر ،احترام گذاشتن به
ھمگان است؛ و حتی دل سوزاندن بر ھمان فاشيستھا و راسيستھا و
نازيستھا و اسالميستھا و ديگر ايسمھا و ايستھايی است که جز
»ايستايی« و رکود و ايستادن بر باالی برج عاج خودخواھيھاشان ،ھمان
مرگ پرستی و نازايی ،دستاورد ديگری برای بشريت ،برای انسانيت و
تاريخ نداشته و ندارند و نخواھند داشت .تجربه ھای اين سی سال
حکومت اسالميستھا و آن ھفتاد/ھشتاد سال حکومت کمونيستھا و آن چند
سال حکومت فاشيستھا برای اثبات اين ادعا کافی است.
کسی نميتواند ما را به دنيای مردگان زنجير کند ،دنيای کھنه
پرستی ،دنيای ستايش جالد و دجال؛ دنيای خط امام راحل ِ مامور از
قرون وسطی برای به آتش کشيدن دنيای تازه ی جوانيھا و طراوتھا...
اين است که کارکرد ِ تالش اينان برای به زنجير کشيدن ما در
دنياشان ،روز به روز بيشتر رنگ ميبازد؛ ھرچند که دلی بر ايشان
ميسوزانيم ،اما دامنمان را از چھره ھاشان که به دامنمان آويخته اند ،وا
ميکنيم و ميگذريم.
نسل تازه ،نسل شکفته ای که رو به دنيای تازه و مدرن و
انسانی دارد ،ھر روز بيش از پيش از اينان دور ميشود؛ اين نسل رو به
دنيايی دارد که در آن خط کشی نيست و فاشيستھا ھم ميتوانند اگر رای
آوردند کرسی قراضه ای ته ته مجلسش داشته باشند؛ اما ھنگام ھرزه
دراييھاشان ھمگی مجلس را ترک ميکنيم و به حال خود ميگذاريمشان؛
نديديد در نيويورک با ھمبازی پيشين اين ستايشگران خمينی چه کرديم؟
برای شناختن اين نسل شکفته و دوری اش از کھنه پرستان و
از عاشقان ِ جانيان و آدمکشان ،کار خيلی ھم سخت نيست .آدم بايد کور
باشد ،يا مغرض که اين ھمه فاصله را نبيند ،يا نديده بگيرد؛ با آن که فقط
ناشنواست ،اگر با صدای بلند سخن بگويند ،ميشنود ،اما »کر مصلحتی«
چون نميخواھد ،ھيچ چيز را نميشنود ،ھيچ چيز را» .کر مصلحتی«
دستانش را در گوشھای پر پشم و پيله اش فرو برده و بلند بلند روضه
ميخواند »ال...ال ال ...الال« ميدانستيد؟!
دست و پا زدنھای کھنگی و کھنگان را جدی بگيريم ،برای
شناختن ترفندھاشان بکوشيم ،اما بيش از اينھا فريبشان را نخوريم؛ دنيای
مدرن ،دنيای انديشيدن ھم ھست؛ دوست داشتن تنھا بخشی از وظيفه ی
ماست!
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ايLLن تLLالش تLLا امLLروز  ٢١مLLاه مLLارس
 ٢٠١٠مLLLيالدی و اول فLLLرردين مLLLاه
 ١٣٨٩کLLه بLLازنگری پايLLانی کتLLاب را
بLLLLه پايLLLLان ميبLLLLرم ،ھنLLLLوز بLLLLه جLLLLايی
نرسLLLيده اسLLLت ،ولLLLی ميرسLLLد ،شLLLک
نکنيد!
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