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اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻨﺰﻳﻦ را ﻫﺮ ﭼﻪ زود ﺗﺮ ﻟﻐﻮ ﻛﻨﻴﺪ
حکومت بر خـالف گـفـتـهھـای صـرﯾـح
قبلی خود ،ناگھان تصميم به افـزاﯾـش
بھای بنزﯾن و درنتيجه شعلهورتر کـردن
آتش گرانی ھا و تورم بـيـش از پـيـش
میگردد.
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حکومت جمھوری اسـالمـی بـه طـور
ناگھانی قيمت بنزﯾن را که اثرگذارترﯾـن
عامل برای ساﯾر قيمتھا و مـاﯾـحـتـاج
مردم است ،به ميزان سيـصـد در صـد
ﯾعنی تا سه برابر افزاﯾش داد .بدﯾـھـی
است که اﯾن افزاﯾـش بـھـای بـنـزﯾـن،
سرﯾعا ھزﯾنه اﯾاب وذھاب و قيمت تمام

جبھه مل ّی اﯾـران اعـتـقـاد دارد کـه
حکومت باﯾد تصميم نا به جای افزاﯾـش

اجناس ،کاالھا و خدمات را باال خـواھـد
برد .اﯾن تصميم نابخردانه در ھنـگـامـی
گرفته شده که ھم اکنون ھـم ،مـلـت
اﯾران زﯾر بار گرانی ،تورم ،فقر و بيکاری
کمر خم کرده است .مسـلـمـا اتـخـاذ
چنين تصميمی از سر استيـصـال و در
اثر فشار اقتصادی و تنگناھاﯾـی اسـت
که حکومت با آن ھا روبرو شده اسـت.
قدرتمداران جمھوری اسالمی ،پـس از
پيروزی انـقـالب ،مـرتـکـب خـطـاھـا و
اشتباھات سـيـاسـی و اقـتـصـادی و
اجتماعی متعددی گردﯾدهاند که بوجود
آمدن بحرانھای مختلف در پيـش روی
کشور نتيجه آن خطاھا است .اکنون در
زمانیکه وضـعـيـت اقـتـصـادی کشـور
متالطم و وﯾران ،و اوضاع مـعـيـشـتـی
مردم نابسامان و تحملناپذﯾر گـردﯾـده،

قيمت بنزﯾن را ھرچه زود تر لغـو کـنـد.
حکـومـت بـاﯾـد راه حـل بـحـرانھـای
اقتصادی را نه در گران کردن سيصد در
صدی بھای بنزﯾن ،که در مسـيـرھـای
خردمندانه دﯾگری جستجو کند؛ پـاﯾـان
دادن به خصومت بیدليل بـا جـامـعـه
جھانی ،برخورد عزتمندانـه و تـؤام بـا
احترام مـتـقـابـل بـا ھـمـسـاﯾـگـان و
قدرتھای فرامنطقهای ،پاﯾان دادن بـه
دخــالــتھــای خــود در مــنــاقشــات
منطقـهای و بـار کـردن ھـزﯾـنـه اﯾـن
مداخالت بر گرده ملت اﯾـران ،بـرخـورد
واقعی با فساد گسترده مـوجـود ،آزاد
کـردن زنـدانــيـان ســيـاســی ،رعــاﯾــت
آزادیھای اساسی و اوليه ملت اﯾـران
و تن دادن به برگزاری ﯾـک انـتـخـابـات
آزاد ،تحت نـظـارت قـابـل قـبـول بـرای

ھمگان بـرای بـرپـاﯾـی ﯾـک مـجـلـس
مؤسسان جـھـت تـدوﯾـن ﯾـک قـانـون
اساسی تضمين کننده حاکميت مـل ّـی
و منطبق با نـيـازھـای امـروز جـامـعـه
اﯾران ،اقداماتـی اسـت کـه مـيـتـوانـد
کشـور را از بــحــران ھــای عـدﯾــده و
خطرات بزرگی که در کـمـيـن اسـت،
برھاند.

بيست و پنجم آبانماه 1398
تھران – شـورای مـرکـزی جـبـھـه
ملی اﯾران

ﺗﺴﻠﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ اﻳﺮان
در ﻫﻔﺘﻪ آﺧﺮ آﺑﺎﻧﻤﺎه
در اﻳﺮان ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ؟
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در نيمه شب  24آبانمـاه  98بـه طـور
ناگھانی و بدون ھيچ مقدمه ای اعـالم
شد که بنا بر تصميم سران قوای سـه
گانه ،اوال بنزﯾـن در کشـور سـھـمـيـه
بندی شده و ثانيا قيمت بنزﯾن سھميه
ای به  5/1برابر و بنزﯾـن آزاد بـه سـه
برابر افزاﯾش ﯾافته اسـت .اﯾـن اقـدام
ناگھانی ھـيـئـت حـاکـمـه جـمـھـوری
اسالمی به مثابه ﯾک شوک سـنـگـيـن
جامعه اﯾران را بـه حـالـت الـتـھـاب و
ھيجان در آورد .زﯾرا ھمه آگاھی دارنـد
که قيمت بنزﯾن به عنـوان ﯾـک کـاالی
اساسی و استراتـژﯾـک ،روی قـيـمـت
تمام کاال ھـا و مـاﯾـحـتـاج مـردم اثـر
مستقيم و فوری و ھمچنين تاثير غـيـر
مستقـيـم و طـوالنـی مـدت خـواھـد
داشت .ھمه اﯾرانيان نسـبـت بـه اﯾـن
تصميم ناگھانی ،متـحـيـر و مـتـعـجـب
شدند وبسياری از آحاد ملت بـه وﯾـژه
شھروندانی که در شراﯾط سخت تـری
از نظر اقتصادی و معيشتی قرار دارنـد،
خشمگينانه به حالت عصيان در آمـدنـد
و از صبح روز  25آبان موجی از اعتراض
از شمال تا جنوب واز غـرب تـا شـرق
کشور را فرا گرفت.
ممکن است باال بردن بھای بـنـزﯾـن در
ﯾک شراﯾط عـادی ،از لـحـاظ مـوازﯾـن
اقتصادی و محيط زﯾستی و جلـوگـيـری
از قـاچـاق آن ،بـه بـيــرون از مـرزھــا

موضوعی باشد که باﯾد مورد بـررسـی
و توجه قرار گيرد .که البته اﯾن شـراﯾـط
عادی اکنون با توجه به تـحـرﯾـم ھـا و
تنگناھای اقتصادی نـاشـی از آن ھـا
وجود ندارد .امـا اﯾـن مـوضـوع درخـور
توجه باﯾد با بررسی وتـحـلـيـل ھـمـه
جانبه و نظرخواھی از کارشناسان و با
برنامه رﯾزی منطقی انجام شود ،بـاﯾـد
عموم مردم اﯾـن نـظـرخـواھـی ھـا و
بررسی ھا را مشاھده کـنـنـد و بـاﯾـد
کوشش شود تا ﯾک اقناع اجـتـمـاعـی
تحقق پيدا کند .وباالتر از ھمه باﯾد اﯾـن
مسئله در دستور کار ھمين مـجـلـس
انتصابی متـولـد شـده تـحـت نـظـارت
استصوابی شورای نگھبان ،با ھمه ی
اما و اگرھای آن قرار ميگرفت و قانونا و
به طور قطع باﯾد مجلس در جرﯾان اﯾـن
تصميم کالن و مھم که بـر زنـدگـی و
معيشت آحـاد مـلـت اﯾـران اثـر گـذار
است ،قرار داشت و شـکـل اجـراء و
زمان بنـدی آن و مـرحـلـه ای کـردن
افزاﯾش بھای بنزﯾن را مورد تصوﯾب قرار
ميداد .اما ھمه اﯾـن مـراحـل قـانـونـی
نادﯾده انگاشته شد و متـاسـفـانـه نـه
نظر مردم ،نـه مـجـلـس و نـه شـوک
ناشی از افـزاﯾـش قـيـمـت ھـا دﯾـده
نشدند .و در شراﯾطی که ھـم اکـنـون
ھم بحران معيشتی ،گـرانـی ،تـورم و
بيکـاری تسـمـه از گـرده مـردم اﯾـن
سرزمين کشيده ،افزاﯾش مجدد قيمت

ھا و گرانی مضاعفی را به آنان تحميل
نمود .اقدام نسنجيده و نا بـھـنـگـام و
برنامه رﯾزی نشده ای صورت گرفت که
اعتراض سراسری مردم را بـه دنـبـال
داشت و سپس با کمال تاسف جنبش
اعتراضی مـردم بـا خشـونـت کـامـل
سرکوب شد .بـدﯾـھـی اسـت کـه در
فضای سياسی بسته و عـدم امـکـان
برگزاری اجتماعات مدنی قانونـمـنـد از
طرف جمعيت ھای سياسی شناخـتـه
شده ،اعتـراضـات مـمـکـن اسـت بـه
صورت خودجوش و انفجارگونـه صـورت
پذﯾرد.
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در طول اﯾن اعتراضات چنـد روزه ،صـد
ھا تن از مردم بـه وﯾـژه جـوانـان اﯾـن
کشور ،جان خود را ازدسـت دادنـد و
صدھا نفر مجروح ومعلـول گشـتـنـد و
ھزاران نفر بـه زنـدان ھـای سـراسـر
کشور گسيل شدند .چنـدﯾـن شـعـبـه
بانک و چندﯾن پمپ بنزﯾن و ساختـمـان
ھای دولتی به گـونـه ای سـئـوال بـر
انگيز به آتش کشيده شـده ومـنـھـدم
شد و ميلياردھـا تـومـان خسـارت بـه
اموال عمومی ،ﯾعنی اموال متعلق بـه
مردم اﯾن سرزمين وارد گردﯾد .مسلمـا
تھاجم به بانک ھـا وآتـش زدن پـمـپ
بنزﯾن ھا و تـخـرﯾـب امـوال عـمـومـی
نميتواند کار افراد آگاه و وطـن دوسـت
باشد و اﯾن گونـه اقـدامـات کـه بـرای
ھمگان سئوال ھا وتردﯾدھای بسيـاری
را اﯾجاد کرده از نظر ملت اﯾران محکـوم
است.
جبھه ملی اﯾران مصيبت ھای عـظـيـم
پيش آمده را به ملت بـزرگ اﯾـران بـه
وﯾژه به خانواده ھاﯾی که عزﯾزان خـود
را از دست داده اند تسليت ميگـوﯾـد و
خواھان آزادی فوری زندانيان سياسـی
به خصوص ھزاران زندانـی اعـتـراضـات
اخير ميباشد .جبھه ملی اﯾران اعـمـال
خشونت را به ھرشکل و از طـرف ھـر
نھاد ﯾا گروه وﯾا ھرشخصی تـقـبـيـح و
محکوم ميکند .و اميد وار است کـه بـا

رعاﯾت قانون و بھا دادن به مـردم و در
نظر گرفتن مصالح و مـنـافـع مـلـی و
پرھيز از خشونت ،ميھن عـزﯾـزمـان از
گرفتاری ھا و صدمات بزرگ تر محـفـوظ
بمـانـد .ھـيـئـت حـاکـمـه جـمـھـوری
اسالمی باﯾد توجه داشته بـاشـد کـه
ملت اﯾران صاحبان واقعی وحتمی اﯾـن
کشورند باﯾد به نظـرات آن ھـا گـوش
فراداده و به عقاﯾد آنھا احترام بـگـذارد.
تشبث به سرکوب و استفاده از نيـروی
قھرﯾه راه به جاﯾی نميبرد .تنھا فراھـم
کردن فضای باز سـيـاسـی و رعـاﯾـت
آزادی ھای اساسی و اوليه ملت اﯾران
مانند آزادی احزاب ،آزادی اجتـمـاعـات،
آزادی بــيــان وقــلــم ،آزادی تشــکــيــل
اتحادﯾه ھا وسندﯾکا ھـا ،آزادی بـھـره
گيری از تمـام رسـانـه ھـا ی ارتـبـاط
جمعی و آزادی انتـخـابـات درمـان درد
ھای جامعه اﯾران است .رفع مشکالت
اقتصادی را باﯾد در اتـخـاذ سـيـاسـت
خارجی مستقل اﯾرانی و رفع تنش بـا
جامعه جھانی و ھزﯾنـه کـردن مـنـابـع
مالی کشور در راه توسعه و افـزاﯾـش
توليد و اشتغال و مـبـارزه واقـعـی بـا
فساد گسترده و حيرت انگيز و به ھـدر
ندادن منابع مالی کشـور در خـارج از
مرز ھا و در مناقشات منطقه ای بـدور
از منافع ملی اﯾران ،جسـتـجـو نـمـود.
آنچه که مورد تاﯾيد و تاکيد جبھه مـلـی
اﯾران است توجه وﯾژه به دموکـراسـی،

منافع ملی ،استقالل و حفظ تمـامـيـت
ارضی کشور است.
دھم آذر ماه 1398
تھران – شورای مـرکـزی جـبـھـه
ملی اﯾران

»بانکھای سوخته«از چه حکايت میکند؟
ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲﭘﻮر
 ٠١آذر ١٣٩٨
برگرفته از ترﯾبون زمانه *

بانکھای سوختهی برجا ماندهی امروز ،انشاء طبقات فقيـر
است بر دفتر شھرھا .اﯾن انشاء را غلط نخوانيم و بد تفسير
نکنيم تا اﯾن زبان تودهھای بیزبان دوباره مجبور نباشد اﯾـن
چنين به سخن درآﯾد.

آنگاه که اعتراضات گستـرده روزھـای
اخير فروکش کند و جرﯾان اطالعات بعد
از قطعی اﯾنترنت برقرار شـود ،آمـارھـا
رفتهرفته دقيقتر و معنادارتر میشوند.
چنانچه تا کنون پيداست ،در کنار آمـار
کشتهشدگان که ھمچنـان بـر تـعـداد
آنھا افزوده میشود ،سير صعودی ﯾـک
آمار دﯾگر ھم بسيار چشمگير خـواھـد
بود؛ «بانکھای سوخته».
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در تمام شھرھاﯾی که آتشی افروختـه
شد بانکھا ھيـزم اصـلـی اﯾـن آتـش
بودند .چرا بانکھا اﯾن چنيـن در آتـش
خشم طبقات ضعيف و فقـيـر جـامـعـه
سوختند؟ بانک در نظر مـردم بـه چـه
داللت میکرد؟
ھر روز در خبرھا مردم مـیشـنـيـدنـد،
عـــدهی مـــعـــدودی از
و
آقــــــــازادهھــــــــا
نورچشمیھا ميلياردھـا
تومان وام گـرفـتـهانـد و
پس نمیدھند .گروھـی
از جوانـان نـورچشـمـی
ﯾک شبه پولدار شده بـا
وامھای کالن با تفرعنی
عجيب در ھر عـرصـهای
از سـيـنـمـا گـرفـتـه تــا
ورزش ،سر بر میآورنـد.
بــرای مــردمــی کــه در
تحليل وقاﯾع درگير روابـط
پـيـچـيـده نـمـیشـونــد،
وامھـای کـالن بـانـکـی
وجه مشترک ھمه اﯾـن
پيروزیھای ﯾـک شـبـه
بــود .کــلــيــد اصــلــی
خــوشــبــخــتــی آنھــا،
وامھـــای بـــیروﯾـــهای
اســت کــه پــرداخــت
مــیشــونــد و ھــيــچ
مسئولی نيز برای بـازپـسگـيـری اﯾـن
سرماﯾهھا و توقـف رونـد وامدھـی از
سطح شعار فراتر نمیرود.
عامه مردم خود را میدﯾدند کـه بـرای
کوچکتـرﯾـن وامـی بـا ھـزار زحـمـت
مواجهاند و عـدهای بـا ﯾـک سـفـارش
کامروا میشوند .شھروندان تبعيض را
ھر روز تجربه میکردند و درﯾافته بودند
که در مقابـل قـوانـيـن بـانـکـی بـرابـر
نيستند و ھيچ نـمـاﯾـنـده مـجـلـس و
رئيسجمھوری قـدرت غـلـبـه بـر اﯾـن

تبعيضھا را ندارد .در نظر مردم ،بانکی
که با سـرمـاﯾـهھـای بـانـک مـرکـزی،
ﯾعنیبيت المال ،حماﯾـت مـیشـد تـا

سرپا بمانند سود و ثمره اصليش دائـم
به کام دﯾگران بود.
سالھا گذشت تا اﯾن بیعدالتیھا و
تبعيض ،در ضمير نـاخـودآگـاه جـمـعـی
آنھا نماد مشترکـی ﯾـافـت ،نـمـادی
ملموس و قابل فھم برای ھمه طبقـات
و اقشار اجتماعی .نمادی شـيـک کـه
ھر روز مدرنتر میشد و چون قارچ در
بھترﯾن جای ھر خيابانی سربرمیآورد.
بانک نمادی شد از غـارت ،نـمـادی از
رانت ،نمادی از نھادی که ضوابط در آن
مــغــلــوب روابــط بــود ،نــمــاد فســاد

سيستماتيک که ھر روز در مقـابـل
چشم آنھا خودنماﯾی میکرد.
در روز حادثه ،در روزی کـه مـردم
خشم خود را به خيابانھا آوردنـد،
روزی که خشم روح آنھا را به ھـم
گره زده بود اﯾن نمادھا بـودنـد کـه
به زبان مشترک آنھا تبدﯾل شد و
ھداﯾتگر روح آنھا .مردم فقـيـر و
جوانان بيکار بانکھا را آتـش زدنـد
چرا که از تبعيض ،بـی عـدالـتـی،
فساد ،رانت و ناکارآمدی بـه تـنـگ
آمــده بــودنــد .تــعــداد بــانــکھــای
سوخته بـه حـدی اسـت کـه در
ذھن ھر روشنفکر و سياستمداری که
سالھا از درد اﯾن اقشـار و طـبـقـات
ضعيف بدور مانده قابل ھضم نيست و
گيج و سر درگم داﯾـم از
خود میپرسنـد «مـردم
چرا باﯾد امـوال خـود را
تـــخـــرﯾـــب کـــنـــنـــد،
دســتھــاﯾــی در کــار
اســت .اﯾــنھــا مــردم
نيستند اﯾن رفتار با عقل
جور در نمی آﯾد »غـافـل
از اﯾنکـه اﯾـن «دال »در
ذھن آنھا به «مـدلـول »
مشـــتـــرکـــی داللـــت
نمیکند و اﯾن بـارزتـرﯾـن
نشانه دورافتادگـی اﯾـن
روشــــنــــفــــکــــران و
سيـاسـتـمـدارن از رنـج
مردم است .
بــانــکھــای ســوخــتــهی
بــرجــا مــانــدهی امــروز،
انشاء طبقات فقير است
بر دفتـر شـھـرھـا .اﯾـن
انشاء را غلط نخوانيـم و
بد تفسير نکنيم تـا اﯾـن
زبان تودهھای بیزبان دوبـاره مـجـبـور
نباشد اﯾن چـنـيـن بـه سـخـن درآﯾـد.
خشم ،را درمان کنيد .مـجـازات مـردم
ن خشم نيست.
خشمگين ،درما ِ

ﭘﻨﺞ ﺳﺎل در ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﺟﻨﮕﻴﺪم ،در ﺟﻮاب ﻣﻐﺰ ﭘﺴﺮم را ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
رادﯾو فردا  -منوچھر بختياری ،پدر پـوﯾـا
بختياری ،در گـفـتوگـو بـا رادﯾـوفـردا

میگوﯾد که پسـر  ٢٧سـالـهاش روز
شنبه ٢۵ ،آبانماه ،در مھرشـھـر کـرج

«در کنار مادرش به ضرب گلوله کشتـه
شد».
پوﯾا بختياری ،متولـد سـال  ،١٣٧١در
دومين روز از اعـتـراضـات بـه افـزاﯾـش
قيمت بنزﯾن با مـادر و خـواھـرش بـه
راھپيماﯾی رفتـه بـود کـه بـه گـفـتـه
پــدرش ،جــمــجــمــهاش در ھــمــيــن
راھپيماﯾی ھدف گلوله قـرار گـرفـت و
پيش از رسيدن به بـيـمـارسـتـان جـان
باخت.
پوﯾا بختياری روز  ٢٨آبانمـاه بـه خـاک
سپرده شد.
منوچھر بختياری در اﯾـن مصـاحـبـه از
جزئيات کشته شدن پسرش و حـوادث
بعد از آن گفته است.
دور تازه اعتراضات گسترده در اﯾران در
روزھای آخر آبانماه گذشـتـه بـا خـبـر
ناگھانی افزاﯾش قيمت بنزﯾـن آزاد بـه
سه برابر آغاز شد.
حکومت جمھوری اسالمی از روز دوم

ﯾعنی شنبه ٢۵ ،آبانماه ،با قطع کـردن
ارتباط آنالﯾن مردم و سرکوب گستـرده
معترضان به اﯾن اعتراضات پاسخ داد.
طبق برآوردھای رادﯾوفـردا و سـازمـان
عفو بينالملـل ،پـاسـخ حـکـومـت بـه
اعتراض ناراضيان دستکم  ١۴٣کشته
و بيش از چھار ھـزار بـازداشـتـی بـه
دنبال داشته است.
در ميان قربانيان اعتـراضـات دو کـودک
 ١٣و  ١۴ساله ھم بوده است.
اﯾن در حـالـی اسـت کـه مـقـامھـای
اﯾرانی حال نزدﯾک به ﯾک ھفته اسـت
کــه از «پــيــروزی بــر اشــرار »ســخــن
میگوﯾند.
اما به گفته پدر پوﯾا بختياری او در روز
شــنــبــه ھــفــتــه گــذشــتــه فــقــط بــه
راھپيماﯾی رفته بود تا «بگه چرا بنـزﯾـن
گرون شده».

بگذار برخيزد مردم بی لبخند
بگذار برخيزد

 ار د

احمد شاملو

بر کدام جنازه زار می زند اﯾن ساز؟
بر کدام مرده ی پنھان می گرﯾد
اﯾن ساز بی زمان؟
در کدام غار بر کدام تارﯾخ می موﯾد
اﯾن سيم و زه ،اﯾن پنجه ی نادان؟
بگذار برخيزد مردم بی لبخند
بگذار برخيزد
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زاری در باغچه بس تلخ است
زاری بر چشمه ی صافی
زاری بر لقاح شکوفه بس تلخ است
زاری بر شراع بلند نسيم
زاری بر سپيدار سبز باال بس تلخ است
بر برکه ی الجوردﯾن ماھی و باد
چه می کند اﯾن مدﯾحه گوی تباھی؟
مطرب گور خانه به شھر اندر چه می کند،
زﯾر درﯾچه ھای بی گناھی؟

 ١آذر ١٣٩٨

ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺎﻣﻨﻪ اي ﺑـﺮاي
ﻛﺸﺘﺎر ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ

 .آيـت الـلە

العظمی علی سيستانی مرجع تقليـد
شيعه امروز جمعه در فـتـوايـی بـرای
پيروان شـيـعـه ،كشـتـن مـعـتـرضـان

درخيابان را حرام دانست .ايـن فـتـوای
آيت ﷲ سيسـتـانـی پـس از كشـتـه
شدن تعداد زيادی از معترضان در عراق
و در ايران صادر شده است.
عبدالمھدی كرباليی نماينـده رسـمـی
آيت اللە سيستانی در نـمـاز جـمـعـه
امروز اعالم كرد :كشتـن مـخـالـفـان و
معترضان خيابانی حرام است و نـظـام
بايد به خواست مردم پاسخ بدھند .

گزارش تلوﯾزﯾون الحدث از آمار شھدا و
مجروحان و دستگير شدگان قيام
آمــار شــھــيــدان و مــجــروحــان و
دســـــــتـــــــگـــــــيـــــــرشـــــــدگـــــــان
 ٢۵١شـــھـــيـــد در  ٢٠شـــھـــر
 ٣ ٧ ٠ ٠مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــروح
 ٧ھـــزار تـــن دســـتـــگـــيـــرشـــده
شھادت ﯾک کودک  ١٣سـالـه تـوسـط
نيروھای سرکوبگر

اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم و ﮔﺎﻧﺪيﻫﺎي ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم
اﻣﺎ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﻲﺗﺎﺛﻴﺮ و ﺑﻲﭘﺎﻳﮕﺎه
جمھوری خواھان اﯾران.

ﻓﺮج ﺳﺮﻛﻮﻫﻲ
در پاسخ کسانی که بـا خـوانـدن اﯾـن
متن مرا به تقدﯾس خشـونـت مـتـھـم
میکنند ھمين حاال می نوﯾسم :
باشه .شما خوبـی .شـمـا گـانـدی و
عيسی مسيح ھستی و من شمربـن
ذی الجوشن .قبول؟»
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گستردگی اعتراضھا) ،بيـش از ١٠٠
شھر( ،حضور الﯾهھای گوناگون جامعـه
از جمله الﯾهھای فقيـر و کـمدرآمـد و
الﯾهھـای مـيـاندرآمـد در کـنـار ھـم،
سرعت فراگيری ،حرکتھای نمادﯾن و
شعارھای سياسی رادﯾکال ساختـاری
و… از شاخصهھای اعتراضھای اخـيـر
است که با ھر نتيجهای ،از جـمـلـه بـا
عقب نشينی حکومت ﯾا بـا سـرکـوب
موقتی مردم ،گامـی اسـت بـلـنـد در
فرآﯾندی که از دیماه  ٩۶آغـاز شـد و
ھر بار و در ھرگام با بسامدی پرتوانتـر
و فراگيرتر به گرهگاه ﯾا نـقـطـه عـطـف
نھائی نـزدﯾـکتـر مـیشـود ،امـا اﯾـن
ﯾادداشت نقدی است بر ﯾک برخورد.
ميان ماه من تا ماه گردون

» از تظاھرکنندگان مصرانه درخـواسـت
مى کنيم که از خشونت بپرھيزند و بـه
مــبــارزات خــود بــه شــکــل مــدنــی و
مسالمتجوﯾانه ادامه دھند»
از اعالميهی مشترک «ھـيـئـت ھـای
سياسی ـ اجرائـی حـزب چـپ اﯾـران
)فدائيان خلق( ،اتحاد جمھورﯾـخـواھـان
اﯾران ،سازمان ھای جبھه مـلـی اﯾـران
در خــارج از کشــور ،ھــمــبــســتــگــی

خانمھا و آقاﯾـان بـدون ھـيـچ پـاﯾـگـاه
موثری در اﯾران ،از اروپا و آمرﯾکا ،بـرای
مردم اﯾران دستور العمل صـادر کـرده،
و
بــــــه » ادامــــــه
را
مـــــردم
گسترش اعتـراضـات خـيـابـانـی »»بـه
شکل مدنـی و مسـالـمـتجـوﯾـانـه »
فراخوانده اما نفرمودهاند کـه «شـکـل
مدنی و مسالمتجـوﯾـانـه »ی مـبـارزه
مردم معتـرض در خـيـابـان ،در بـرابـر
نيروھای امنيتی که به آنان تـيـرانـدازی
میکنند ،در برابر حکومتی که حتـا بـه
اعتصابھای صنفی کـارگـران نـيـز بـا
زندان و شکنـجـه و سـرکـوب خشـن
پاسخ میدھد و… چگونه باﯾد باشد؟
انشا نوشتن در باره خشونتپرھـيـزی،
کــه خشــونــت ســازمــانﯾــافــتــه و
برنامهرﯾزی شدهی حکومت و واکـنـش
و مقابله مردمی با خشونت حکومـتـی
را «ﯾک و ھمان چيز »میداند و ھر دو
را «خشونت »مینامد ،البـتـه بسـيـار
آسان است .توصيه «شکـل مـدنـی و
مســالــمــتجــوﯾــانــه »از راه دور نــيــز.
توصيهکنندگـان مـحـتـرم مـردم را بـه
«اعتراضات خيابانی »فرامـی خـوانـنـد
اما نمیگوﯾند کـه «شـکـل مـدنـی و
مسالمتجوﯾانه »در برابر گلـولـه چـی
است .برای کلیگوئی و انشانـوﯾسـی
نيازی به دقيق و روشن بودن تـوصـيـه
نيست .ھمين کـه تـوصـيـه ظـاھـری
موجه داشته باشد کافی است.
تا آن جا که دﯾدهاﯾم و خـوانـدهاﯾـم در
خيابان و در برابر سرکوب خشن برھنه
و گلوله ،ﯾعنی در برابر مرگ ،جز فرار ﯾا
مقـابـلـه راھـی نـيـسـت) .اعـتـصـاب
عمومی که برخی مـیگـوﯾـنـد الـبـتـه
خوب است اما شعـاری اسـت شـاﯾـد
ھنوز نابھنگام و البته شدنی و معـقـول
در آﯾنده و در گامھای بعد .بحث من در
باره موقعيت کنونی و در باره «اعتراض
خيابانی »است(.
ھيچ کس از جمله من طالب خشونـت
نيست و ھمه کس گذار مسالمتآميـز
را بر ھر شيوهای ترجيح میدھـد ،امـا
شورشھای خودانگيخته و خـودجـوش
مردم عليه نظامھـای اسـتـبـدادی در
ھمه جای جھـان تـرکـيـبـی اسـت از
شيوهھای گوناگون و متناسب با رفتـار
حکومت.
مردم معـتـرض در خـيـابـان ،گـاه کـه
خشونت حکومـتـی بـه مـثـل در حـد
تيراندازی نيروھای امنيتی و… به مردم

شدﯾد میشود ،با حمله به نـيـروھـای
سرکوب ،با حملـه بـه بـرخـی مـراکـز
حکومتی و… واکنش نشان میدھـنـد.
حتا در دموکراسیھای اروپای غـربـی
نيز مردم معترض گاه در برابر خشـونـت
پليس مقاومت و با آن مقابله میکنند.
درست است که اﯾـن گـونـه واکـنـش
جمعـی مـردم را در کـنـار خشـونـت
سازمانﯾـافـتـه و بـرنـامـهرﯾـزی شـده
حــکــومــتــی قــرار دھــيــم و نــدانــيــم
که » ميان ماه مـن تـا مـاه گـردون /
تفاوت از زمين تا آسمان است«؟
وقتی مردم را به اعـتـراض خـيـابـانـی
فرامیخوانيد و میدانيد که با گـلـولـه
داغ سربی رو به رو خواھـنـد شـد بـه
اﯾن پرسش فکر کردهاﯾد کـه مـردم در
برابر گلوله چه باﯾد بکنند؟ فـرار و بـه
خانه رفتن ــ ﯾعنی ھمان که نيـروھـای
سرکوبگر می خواھند ــ ﯾا مقابلـه ﯾـا
چه؟
برخالف نظر اﯾن مـحـفـلھـا حـکـومـت
جمھوری اسالمـی بـرای «تـوجـيـه »
خشونت خود نيازمند بـه حـرکـتھـای
مردمی نيست .اگر خانمھـا و آقـاﯾـان
صادرکننده اﯾن اطالعـيـه چـھـل سـال
گذشته را از ﯾاد بردهاند کافی است تـا
به رخدادھای دی ماه  ٩۶تاکنون نـگـاه
کنند.
بخش مخفی اطالح طلبان حکومتی
محفلھای کوچکـی کـه بـدون ھـيـچ
پاﯾگاھی در جامعه خود را حزب و اتحاد
و… میخوانند ھـنـوز بـه بـخـشـی از
اصالحطلبان حکومتی اميدوار ھستـنـد
ورنه در اعالميه خـود نـمـینـوشـتـنـد
»بخش مسلط اصالح طلبـان بـيـش از
پيش در وضعيت مـوجـود ھضـم شـده
انـد« .فـقــط »بــخـش مسـلــط اصــالح
طلبان »حکومتی و نـه ھـمـه آنھـا.
بخش غيرمسلط!؟ ھـم در حـکـومـت
است و بھرهمند از رانتھا و ھم چـون
امام دوازده شيعيان مخفی.
اﯾن محفلھـا ھـنـوز ھـم از گـذار از
جمھوری اسالمی نمـیگـوﯾـنـد و بـه
جای آن تـرکـيـب مـبـھـم «تـغـيـيـرات
سياسى ساختـارى »را در اطـالعـيـه
خود به کار برده و خـواسـتـار »ﯾـافـتـن
راھکارمناسبـی« بـرای حـل مشـکـل
»کســری بــودجــه« دولــت اســالمــی
ھستند شاﯾد بـه قصـد دلـجـوئـی از
ھمان بخش غيرمسلط اصالح طـلـبـان
حکومتی.
در پاسخ کسانی که بـا خـوانـدن اﯾـن
متن مـرا بـه تـقـدﯾـس خشـونـت ﯾـا
طرفداری از خشونت متھم مـیکـنـنـد
ھمين حاال می نوﯾسم :باشه .شـمـا
خوبی .شما گاندی و عيسی مسـيـح
ھستی و من شمربن ذی الـجـوشـن.
قبول؟»

ﭘﻴﺎم ﻣﻴﺮﺣﺴﻴﻦ ﻣﻮﺳﻮي در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ وﻗﺎﻳﻊ اﺧﻴﺮ ﻛﺸﻮر؛

آدﻣﻜﺸﺎنِ  57ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه رژﻳﻢ ﻏﻴﺮدﻳﻨﻲ
ﺑﻮدﻧﺪ و  98ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه وﻟﻲ ﻓﻘﻴﻪ
ميرحسين موسوی ،در پيامی از حصـر
ده سالـه ضـمـن ابـراز ھـمـدردی بـا
خانـوادهھـای کشـتـهشـدگـان وقـاﯾـع
روزھای اخير ،افزاﯾش قيمت بنـزﯾـن را
اقدامی غير معقول و کـاسـبـکـارانـه و
نحوه برخورد با مردم معترض را شبـيـه
کشتار ميـدان ژالـه در شـھـرﯾـور ۵٧
دانست و نسبت به عواقب آن ھشدار
داد.
بــه گــزارش کــلــمــه ،مــتــن بــيــانــيــه
نخستوزﯾر محصور دوران دفاع مقـدس
به شرح زﯾر است:
بسمه تعالی
برخورد خشن و خـونـيـن بـا مـردمـی
خشمگين و فرودستانی جان بـه لـب
رسيده که در اعتراض به ﯾک تصـمـيـم
غير معقول کاسبکارانه و مخالف منافـع
اقشار مستضعـف ،و زخـم خـورده از
سيـاسـتھـای خـانـمـان بـرانـداز بـه
خيابـانھـا آمـده بـودنـد ،و تـأمـل در
گستردگی اعتراضھا در تھران و ساﯾر
نــقــاط کشــور کــه نشــاندھــنــده
سرخوردگی ھمگانی در ميـان اقشـار
جان به لب رسـيـده از اوضـاع کشـور
دارد شباھت تام و تـمـام بـا کشـتـار

بيرحمانه مردم در  ١٧شھرﯾـورخـونـيـن
 ۵٧دارد.
آدمکشان سال  ۵٧نماﯾندگان ﯾک رژﯾـم
غير دﯾنی بودند ،و ماموران و تيراندازان
آبان  ٩٨نماﯾندگان ﯾک حکومت دﯾـنـی.
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آنجا فرمانده کل قوا شاه بـود و امـروز
اﯾنجا ولی فقيه با اختيارات مطلقه.
بنده به ھمه خـانـوادهھـای شـھـيـدان
بيگناه تسـلـيـت مـیگـوﯾـم و عـرض
میکنم زخم وارد شده بر جـان و تـن
ملت الـتـيـام نـخـواھـد
ﯾافت مگر بـا مـعـرفـی
آمرﯾن و مباشرﯾـن اﯾـن
کشتار و محاکمه علنی
آنھـا و تـوضـيـح بـدون
لکنت دالﯾل اﯾن جناﯾـت
آشــکــار .وگــرنــه صــدا
کلفـت کـردن و دم از
ميان ﯾک جنگ جھـانـی
بـودن پــاســخــی قــانــع
کننده به مردم نيست و
اﯾــن فــرافــکــنــیھــا
نمیتواند زخم عميق و
خطرناک وارد شـده را
التيام بـخـشـد .کـافـی
است نظام به عـواقـب
کشتار ميدان ژاله توجه
کند.

شش نکته کوتاه در متنشناسی اطالعيه آقای
مير حسين موسوی

ﻓﺮجﺳﺮﻛﻮﻫﻲ
خواست و زبان و لحن بـيـانـه پـيـامـی
است که با مھر رھبر جنبش سـبـز بـر
سپری شدن و به تـارﯾـخسـپـاری اﯾـن
جنبش و ناممکن بـودن اصـالحـات در
چارچوب اسالمی گواھی میدھد
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اطالعيه آقای ميرحسين مـوسـوی بـه
دليل زبان انتقـادی صـرﯾـح و روشـن،
ھدف گرفتن مستقيم «ولی فـقـيـه »و
در بند بودن نوﯾسندهی آن نشـانـهای
است از شجاعت فـردی و پـایبـنـدی
نوﯾسنده بـه اعـتـقـادات خـود و نـيـز
نشانهی آن که آقای موسـوی نـيـز تـا
حد زﯾادی از جنبش سبز ،اصالحات در
درون ساختـار حـکـومـت اسـالمـی و
«ولی فقيه» برگذشته و اگـر بـه اﯾـن
اطالعيه پایبنـد بـاشـد دﯾـگـر مـبـلـغ
مستقيم و غيرمستـقـيـم شـرکـت در
انــتــخــابــات بــه ســود روحــانــی و
نسخهھای مشابه آن نخـواھـد بـود و
اگر چنين باشد اﯾن اطالعـيـه پـيـامـی
است جدی برای کسانی که ھنوز بـه
اصالحات در درون ساخـتـار جـمـھـوری
اسالمی و جنبش سبز فکر میکنند.
اما
 ١ـ ـ ﯾــک ســانانــگــاری ددمــنــشــی
حکومت اسالمی در روزھای اخـيـر ،و
در گذشته نيز ،با کشتار ميدان ژاله در
اﯾن اطالعيه ،نه فقط از منـظـر شـمـار
کشــتــهشــدگــان) ،کــه حــتــا ﯾــک بــار
تيراندازی به مردم معترض نيز جـنـاﯾـت
است( ،که بـعـالوه از مـنـظـر تـفـاوت
بســيــار اﯾــن دو مــوقــعــيــت ،تــفــاوت
ساختاری ارتـش شـاه بـا نـيـروھـای
سرکوب جمھـوری اسـالمـی ،تـفـاوت
شيوه برخورد دو نظام اسـتـبـدادی بـا
معترضان ،تفاوت ماھوی و سـاخـتـاری
دو نظام سلـطـنـتـی و اسـالمـی و…
مقاﯾسهای ناروا و کژدﯾسه کردن تارﯾـخ
است .کارنامه جمھوری اسـالمـی در

کشتار جمعی مـردمـان بـه آبـان مـاه
امسال محدود نيست .نتـاﯾـج کشـتـار
ميدان ژاله نيز ،برخالف بيانيـهی آقـای
موسوی ،با نـتـاﯾـج کشـتـار مـردم در
روزھای اخير ﯾکی نيست.
٢ـ شبيهسازیھـائـی از اﯾـن دسـت
شاﯾد پـيـامـی را «سـاده »کـنـد امـا
تفاوتھای ماھوی ،ساختاری ،تارﯾخی
و… دو نظام و دو موقعيت مـتـفـاوت را
بـــــــه
و
پـــــــوشـــــــانـــــــده
نتيـجـهگـيـریھـای نـادرسـت مـنـحـر
میشود به وﯾژه به ھنگامی که سخن
از دو نظام و دو موقعيت کامال متـفـاوت
در ميان است.
 ٣ـ ـ نــوﯾســنــده اطــالعــيــه خــود در
کشتارھای جمعی  ۶٠و  ۶٧در قـدرت
بوده اسـت .کـارنـامـه گـذشـتـه ھـر
سياستمداری بر حال و آﯾنده او ساﯾه
انداختـه و از مـعـيـارھـای سـنـجـش
مـــوضـــعگـــيـــریھـــای او اســـت.
مسئوليتپذﯾری از رکـنھـای اصـلـی
اعتقاد به دموکراسی و نشانه احـتـرام
بــه ارزشھــای انســانــی اســت و
مسئوليـت نـاپـذﯾـری از نشـانـهھـای
اصلی خوی استبدادی و بیصداقتی.
٣ـ جنبش سبز ،کـه آقـای مـوسـوی
رھبر اصلی آن بود ،به تارﯾخ پـيـوسـتـه
است .اکثرﯾت جامعه اﯾرانی از جنبـش
سبز برگذشته و اميد به اصـالحـات در
درون ساختار حکـومـتـی را بـه خـاک
سپرده است .دی ماه  ٩۶و روزھـای
اخــيــر مــھــر تــائــيــدی اســت بــر اﯾــن
برگذشتن.
اﯾن درست که بـخـشـی از الﯾـهھـای
ثــروتــمــنــد و بــخــشــی از الﯾــهھــای
مياندرآم ِد برخوردار از رانتھای نفـتـی
ھنوز ھم از اصالحات در درون ساخـتـار
مسلط سخن گفته و در اعـتـراضھـای
مردمی اخير حضور نداشتند اما بخـش
مھمی از الﯾهھای مياندرآمد ،حامـيـان
سابق اصالحات حکومتـی و جـنـبـش
سبز ،در سالھای اخـيـر نـابـود و بـه
اردوی کــمدرآمــدھــا رانــده شــدهانــد،
بخش مھمی سرخورده و بـخـشـی از
آنان به اعتراضھائی پيوسته انـد کـه
خواست اصلی آن گذر از نظام مسـلـط
است.
 ۴ـ آقاﯾان موسوی و خاتمی و کـروبـی
و دﯾگر چھرهھا و نھادھای سـيـاسـی
اصالح طلب حکومتی و جنبش سبـز و
دنباله تبليغـاتـی آنھـا در رسـانـهھـا
فارسی زبان خـارج از کشـور ،و نـيـز
ھنربندان و سلبرﯾتیھای رانتی که بـا
تبليغات مستقيم و غـيـرمسـتـقـيـم از

روحانی و فھرست قاتالن اميد خاتمـی
حماﯾت کردند ،مسئوليت کارنامه نامزد
مطلوب خود را بر عھده دارند .کارنـامـه
دولت روحانی نيز ميخ دﯾگری است بـر
تابوت اصالحطلبی حکومتی. .
 ۵ـ تحقق خواست آقای مـوسـوی در
اﯾــن اطــالعــيــه «مــعــرفــی آمــرﯾــن و
مباشرﯾن اﯾن کشتار و محاکمه علـنـی
آنھا» ،جز بـا سـرنـگـونـی جـمـھـوری
اسالمی ممکن نيست چرا کـه ھـمـه
دولتمردان جمھوری اسالمی ،از رھـبـر
و فرماندھان سپاه و روسـای نـھـادی
امنيتی و پليسی تا رئيس جـمـھـور و
روسای قوه قضائيه و مـجـلـس و… بـه
صراحت و روشن و واضـح ،گـرچـه بـا
بيانھای گونـاگـون ،از کشـتـار مـردم
معترض حـمـاﯾـت کـردنـد» .آمـرﯾـن و
مباشران «اﯾن کشتار ،و کشـتـارھـای
قبلی ،ھمه دولتـمـردان سـيـاسـی و
نظامی و امنيتی و… نـظـام اسـالمـی
ھستند و محاکمه آنھا ،که خواستـی
به حق است  ،جز با سرنـگـونـی اﯾـن
نظام ممکن نيست.
 ۶ـ اگر آقای موسوی به شرط اصـلـی
تحقق خواست خود اندﯾشيده و آن را
پذﯾرفته باشد میتوان گفت که او نـيـز
خواھان گذر از نظام اسـالمـی اسـت.
اﯾن خواست و زبان و لحن اﯾـن بـيـانـه
پيامی است روشن بـه کسـانـی کـه
ھنـوز بـه روﯾـای جـنـبـش سـبـز دل
بستهاند ،پيامـی کـه بـا مـھـر رھـبـر
جنبش سبز بـر سـپـری شـدن و بـه
تارﯾخسپاری اﯾن جنـبـش و نـامـمـکـن
بودن اصالحات در چـارچـوب اسـالمـی
گواھی میدھد.

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﻤﻌﻲ از زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ »زﻧﺪان رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺮج « در
ﻣﺤﻜﻮﻣﻴﺖ ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم در ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ
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از روز شنبه  ٢۵آبـان کـه گـروه گـروه
جوانان و نوجوانان از دختر و پسر را بـا
کاميون به بند  ٨می آوردنـد زنـدانـيـان
عادی و پرسنل زندان ھم از سبعيت و
وحشيگری بـا دسـتـگـيـرشـدگـان بـه
وحشت افتاده بودند .دستگيـرشـدگـان
را با کاميون به مـحـوطـه بـنـد ) ٨کـه
معروف به بند اطالعات و سپاه است و
اساسا زندانی است مستقل در داخل
زندان گوھردشت ( مـی آوردنـد و بـا
شالق و باتوم و مشت و لگد بـه جـان
آنھا می افتادنـد در حـالـيـکـه چشـم
بسته و دستبند زده بودند  ...زخمی و
غير زخمی ھم تفاوتی نداشت  .اﯾـن
تنھا شمه ای از رفتار و استقبال آنـھـا،
برای ورود بازداشت شدگان بـه زنـدان
است… بازداشت شدگانی که حـتـی
بقول خودشان تنھا معتـرض وضـعـيـت
معيشتی خوﯾش بوده اند ولی حال به
اسم اشرار و نفوذی و اجـيـرشـده بـه
شالق و شکنجه و اعـتـراف اجـبـاری
کشيده می شوند  ،به بھانه امنيت! و
معلوم نيست امـنـيـت چـه کسـی؟!
امنيت نظـام ﯾـا امـنـيـت مـردم؟ زﯾـرا
حاکمان اﯾن درس را از پـدر عـقـيـدتـی
خوﯾش ماکياولی بخوبی آمـوخـتـه انـد
که “ وقتی امنيت مطـرح اسـت ھـيـچ
مالحظه ای که عدالت – بی عدالتی ،
انسانيت – بی رحـمـی ،سـرافـرازی-
سر شکستگی و امثالھم در آن نـقـش
داشته باشند مطلقـا نـبـاﯾـد در نـظـر
”.
شـــــــود
گـــــــرفـــــــتـــــــه
ما زندانيان سياسی زندان گوھردشت
کــرج ضــمــن مــحــکــوم کــردن اﯾــن
وحشيگری ھا و رفتارھای ضد انسانی
با دستگيرشـدگـان ،و آرزوی صـبـر و
پاﯾداری برای ھمه خانواده ھای داغدار
 ،حماﯾت قطعی خود را از اعتراضـات و
قيام عادالنه مردم و جوانان بـا غـيـرت
ميھنمان اعالم می دارﯾم و از کـلـيـه

مجـامـع و
نھـادھـای
بــــــيــــــن
المللـی و
حــــقــــوق
بشــــــری
خـواسـتــار
مــحــکــوم
کردن اﯾـن
اعــــمــــال
جـــنـــاﯾـــت
کــارانــه و
تشــکــيــل
گروھھـای
تحقيـق و
حقيقت ﯾاب ھستيم  ،چرا که حکومت
بعد از کشتار مردم در خيابانھا  ،بـرای
مرعـوب کـردن  ،دسـت بـه کشـتـار
بازداشت شدگان ھم خواھد زد و آن
را مســتــنــد بــه اعــتــرافــات اجــبــاری
تلوﯾزﯾونی خـواھـد کـرد)خصـوصـا کـه
اغلب بـازداشـت شـدگـان نـوجـوان و
جوان ھستند( اﯾن در حالی است کـه
حکومت برای مردم به جان آمده از اﯾن
ھمه ظلم و تعدی و فساد  ،راه دﯾگری
را برای مـطـالـبـه حـقـوقشـان بـاقـی
نگذاشته و اﯾن اوليه تـرﯾـن حـق آنـھـا
) ﯾعنی حق اعتراض( را ھم اﯾن گـونـه
وحشيانه پاسخ می دھد تا آنـجـا کـه
حتی نمـاﯾـنـدگـان دسـت نشـانـده و
منصوب حکومتی ھم بـه آن اعـتـراف
دارند! طـی اﯾـن اعـتـراضـات و قـيـام
شجاعانه جوانان ميھنـمـان بـار دﯾـگـر
اصالح ناپذﯾری اﯾن نظام بر ھمه عـيـان
شد  ،که حتی کوچکـتـرﯾـن تـجـمـع و
اعــتــراض مــعــيــشــتــی را ھــم چــه
اصالحطلب و چه اصولـگـرا بـا گـلـولـه
پاسخ می دھند و با نعل وارونه مـردم
را خشونت طلب  ،اشرار و ﯾاغی مـی

خوانـنـد و بـعـد مـی گـوﯾـنـد “مـردم
خودشان ھمدﯾگر را می کشند!” بـعـد
ھم ھمدستان مرئی و نامرئی آنھا در
داخل و خارج کشور ﯾعـنـی آن ” خـود
فرزانه دانانی” که دائما به تـنـدر قـيـام
ھای مردمی پارسِ جنبش اصالحـی و
جنبش مدنی و شرکت در انـتـخـابـات
و… را می کنند ھم بـه کـمـک نـظـام
آمده و اﯾن جناﯾات را تئورﯾزه و تـوجـيـه
می کنند  ،ولی غافـل از آنـکـه قـيـام
آزادﯾخواھانه و عدالت طـلـبـانـه مـردم
ميھنمان فضای بی ھزﯾنگـی و مـفـت
خــوری را بــر ھــمــه دودوزه بــازان و
وارفتگان سياسی ﯾکسره بسته است
اگر چه با ھزﯾنه بسيار سنگين صـدھـا
شھيد و زخمی و بيش از چندﯾن ھـزار
دستگيری  ،و در سطحـی دﯾـگـر اﯾـن
واقعيت را به اثبات رساند که ھمانگونه
که لبنان و عراق  ،سـورﯾـه نشـدنـد و
نميشوند  ،اﯾران ھم سورﯾه نمـيـشـود
چون آنکه سورﯾه را سورﯾه کرد اکـنـون
در اوج ورشـکــسـتـگـی اقـتـصـادی ،
سياسی و اجتماعـی بـا انـدک تـوان
باقيمانده اش ﯾعنی زور  ،سـرکـوب و
اسلحه ،مستاصل ،مشـغـول کشـتـار
جوانان اﯾران است ولو اﯾنـکـه چـنـدﯾـن
ھزار را ھم بکشد  .اﯾـن سـورﯾـه ای
شدن نيست … سرنگـون مـی شـود
ولـــی ســـورﯾـــه نـــمـــی شـــود .
محمد بنازاده اميرخيزی  ،محمد عـلـی
منصوری ،سـعـيـد مـاسـوری ،حسـن
صادقی ،مجيد اسدی  ،آرش صادقی ،
پيام شکيبا

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ آﻗﺎﺟﺮي درﺑﺎره ﺳﺮﻛﻮب اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﺮاﺳﺮي اﺧﻴﺮ اﻳﺮان
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ع
ُفر َو ال ﯾَبقَی َمـ َ
الملک ﯾَبقَی َم َ
» ُ
ع الک ِ
الـــــــــــــــــظﱡـــــــــــــــــلـــــــــــــــــم »
حکومت کافر ]اما عادل[ میپـاﯾـد امـا
حـکـومـت ظـالـم ]ھـرچـنـد مسـلـم[
نمیماند.
چند روزی است که مردم بهجـانآمـده
در حدود  ١۵٠شھر در سرتا سر اﯾـران
به خيابان آمدهاند و فرﯾاد اعتراض سـر
دادهاند .اﯾن فرﯾاد که جرقه آن را اعالم
افزاﯾش سيصد درصدی قيمت بـنـزﯾـن
زده ،فوران بـغـض در گـلـو خـفـتـه و
انباشتهی سالھـا تـحـقـيـر و نـقـض
حقوق اوليه بشری و شـھـرونـدی در
اﯾن سرزميـن بـالزده اسـت .حـقـوق
اوليهای ھمچون نـان ،مسـکـن ،کـار،
آزادی و حــداقــلھــای ﯾــک زنــدگــی
شرافتمندانه و مبتـنـی بـر کـرامـت و
عزت انسانی.
اﯾنک نظامی که برآمده از انقالبی بـود
که با شعار برکشيدن مستضـعـفـان و
رھاﯾی آنان از ستم ستمگران ،و بـرای
نفی استبداد ،استثمار ،اسـتـعـمـار و
استحمار و استخفاف و در ﯾک کـلـمـه
اســتــضــعــاف و تــحــقــق آزادی و
دموکـراسـی ،عـدالـت و اسـتـقـالل،
آگاھی و کـرامـت ،و حـقـوق انسـان
اﯾرانی به پيـروزی رسـيـد ،و در آغـاز
اميدھا بـرانـگـيـخـتـه کـه در گـذار از
سلطنت و خودکامگی به جمھورﯾت و

دموکراسی ،با الھام از توحيد،
معنوﯾت و عـدالـت اسـالمـی،
ھمه مردم اﯾران از ھر رنـگ و
نژادی ،با ھر مرام و مـذھـبـی
شــاھــد اﯾــرانــی آبــاد ،آزاد،
مستقل و توسعهﯾافته باشند،
نظامی که پس از فداکاریھـا،
شھادتھـا و جـانـبـازیھـای
مردم و مبـارزان و مـجـاھـدان
پيشگام در پـيـش و پـس از
انقالب و در طـول سـالھـای
دفاع مرامی و مـيـھـنـی و در
برابر دشمن متجاوز صدامی و
جنگ تجاوزکارانه علـيـه اﯾـران
مستقر شد ،اما سوگمـنـدانـه
پس از فـرآﯾـنـد انـحـرافـی و
انحطاطی تـجـربـهھـای تـلـخ
چھـل سـال گـذشـتـه و دور
شدن روزافـزون از آرمـانـھـای
انقالب بھمن  ،۵٧اﯾنک بر روی
تــھــيــدســتــان و مــحــرومــان
شھرھای کوچک و بزرگ اﯾران
آتش میگشـاﯾـد و کـوچـه و
خيابانھای سراسر ميھن را بـه خـون
جوانان اﯾن سرزمين رنگين میکند.
بر اساس خبرھای منتـشـر شـده در
رسانهھای غير حکومتی تاکنون بيـش
از صد نفر کشته ،صدھا نفر مجـروح و
ھــزاران نــفــر دســتــگــيــر و روانــه
بازداشتگاهھا شدهاند .کسانی که در
تبليغات رسمـی حـکـومـتـی بـه نـام
اشرار ،اراذل ،اوباش ،آشوبگر و نظـاﯾـر
اﯾنھا خوانده میشوند و سـرکـوب و
کشتار آنان با ادعاھای واھی تـوجـيـه
میگردد .آﯾا اشـرار و آشـوبـگـران در
اﯾران آنچنان فراوانند که برای سرکوب
آنان ،حکومت ناگزﯾر شود با تمام قوای
ســرکــوب بــه جــنــگ آنــان بــرود .در
بسياری از مناطق ،حـکـومـتنـظـامـی
اعالم ناشـده بـرقـرار کـنـد ،شـبـکـه
اﯾنترنت ،برغم ھمه زﯾانھای اقتصادی
و علمی و اجتماعی و ارتباط اﯾـران بـا
جھان خارج را قطع کنـد .آﯾـا مشـتـی
آشوبگر و اوباش آنچنان نيرومندند کـه
میتوانند ميليونھا نفر را در ﯾکصـد و
پنجاه شھر بزرگ و کوچک از جنوب تـا
شمال ،از شرق تا غرب کشور بسـيـج
کنند و به خيابانھا بکشانند.
اﯾن نخستين بار نيـسـت کـه شـاھـد
جنبش اعتراضی علنی و عمـومـی در
اﯾران ھستيم .جنبشھای اعتراضی و
خيابانی بوﯾژه پس از جنگ تحميلـی و

در دوره موسـوم بـه سـازنـدگـی ،در
واکنش به سياستھای نو ليبرالـی و
سرماﯾهداری غارتگرانه جھانسومی و
تحميل تـورم شـصـتدرصـدی و خـم
شدن کمر مستضعفـان ]کـه آنـک بـا
عنوان اقشار آسيبپذﯾر! از آنھـا نـام
برده میشد[ و محرومانی که تـازه از
زﯾر بار فشارھای طاقتفرسای جـنـگ
تحميلی خارج شده بودند ،آغاز گردﯾـد
که متأسفانه پاسخ آنان بـا گـلـولـه و
کشتار مردم محروم و معترض در چـنـد
شھر از جمله اسالمشـھـر ،مشـھـد،
اصفھان و  ...داده شد .موضوعـی کـه
به علت فقدان شبکـه اطـالعرسـانـی
آزاد و جدﯾد در ھمان زمـان بـه گـوش
اﯾرانيان و جھانيان نرسيد.
سرکوب جنبش اعتراضی دانشجوﯾـی
در تيرماه  ١٣٧٨و سـپـس سـرکـوب
جنبش اعتراضی و مسـالـمـت جـوی
موسوم به جنبش سبز در سال ١٣٨٨
که مطالبات قانونی و انتخاباتی خود را
در قالب راھپيماﯾی آرام چندميلـيـونـی
بيان کردند ،حلقهھای بعدی سـرکـوب
آزادیخواھی و عدالـتطـلـبـی مـردم
بود .در دیمـاه  ١٣٩۶نـيـز اعـتـراض
فرودستان در حدود صد شھر پاسخـی
جز خشونـت و سـرکـوب نـيـافـت .و
اﯾــنھــمــه جــدای از ســرکــوب و
دستگيریھای اعتراضھای صنفـی و
جـــنـــبـــشھـــای کـــارگـــران ،زنـــان،
دانشجوﯾان ،معلمان و  ...است که در
مناسبتھای گوناگون رخ داده است.
اما حجم ،وسعت و شدت خشـونـتـی
که اﯾن روزھا در سراسر ميھن بـالزده
ما ،اﯾران در بـرابـر مـردم مـعـتـرض و
مطالبات معيشتی آنان که پيش شرط
اوليه ﯾک زندگی کرامتمنـد انسـانـی
است اعـالمشـده بـهواقـع حـيـرتآور
اســت کــه بــه قــول پــيــشــوای
عدالتخواھان تارﯾخ ،امام عـلـی ،اگـر
کسی با شنيدن اﯾن اخـبـار از غصـه
بميرد بر او مالمتی نيست.

امام اﯾـن سـخـن را در مـورد ربـودن
خلخال از پای ﯾک زن ﯾھودی از سـوی
سپاه غارتگر معـاوﯾـه بـر زبـان جـاری
کرد ،اما مـا دربـاره جـوانـان ،زنـان و
مردان ھموطن و مظلومی که در زﯾـر
بار فشار کمرشکن تورم ،گرانی ،فـقـر
و بيکاری ،تبعيض و فساد و غـارتـگـری
ساختاری و فراگير صدای خـرد شـدن
استخوانھایشـان را از گـلـو فـرﯾـاد
میکنند و خواھان رفع ظلم و سـتـم
ھستند چـه مـیتـوانـيـم گـفـت .در
جامعهای که فقر و محروميت و فاصلـه
طبقاتی و پيامدھای شوم آن در تـمـام
مــطــالــعــات و بــررســیھــای حــتــی
حکومتی و مراکز پژوھشـی رسـمـی
خود را در اعتياد ،خودکشی ،طـالق و
فروپاشـی خـانـوادهھـا ،مـھـاجـرت و
پنـاھـنـدگـی و فـرار از
کشــور ،فــحــشــاء و
تنفروشی ،فروش کليه
و دﯾــگــر اعضــای بــدن،
فــــروش نــــوزادان و
کودکان ،کارتنخوابی و
گـور خـوابـی ،کـودکــان
کار ،زنان خيابانی و در
دهھا پيامد شوم دﯾـگـر
نشان داده است ،آرمان
عدالت را نـيـز در کـنـار
آرمــان آزادی مــدفــون
ساخته و در نـبـود اﯾـن
دو ،ســخــن گــفــتــن از
معنوﯾت و اخالق را بـه
موعظهای بیمـخـاطـب
کـــــرده اســـــت.
تـــــبـــــدﯾـــــل
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روحانيان و فقيھان حاکم مگر خـود بـر
فراز منبرھا در پيش از انقالب در گوش
مردمان نمیخواندند که ابوذر صحابـی
مـن
ِبت لِ َ
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کـه گــرســنــه اســت و در خــانــهاش
خوراکی نمیﯾابد چگونه شمـشـيـر از
نيام بر نمیکشد و قيام نـمـیکـنـد(.
اﯾنک تھيـدسـتـان و زحـمـتـکـشـان و
مستضعفان اﯾـران بـدون بـرکشـيـدن
شمشيـر ،و صـرفـاً بـا زبـان ،فـرﯾـاد
گرسنگی و تھيـدسـتـی سـر داده و
خواھان تأمين حداقل مطـالـبـات خـود
ھستند .تھيدستانی که به داللت ۶٠
ميليون نفری که رئيسجـمـھـور وعـده
دادن ﯾارانه ماھانه پنجاهھزارتومانی به
آنان داده است ۶٠ ،مـيـلـيـون انسـان
اﯾرانی ﯾعنی بيـش از ھـفـتـاد درصـد
جــمــعــيــت اﯾــران بــالزده را شــامــل
میشوند.
مــراجــع مــذھــبــی در قــم و ســاﯾــر
حـوزهھـای عـلـمـيـه مـذھـبـی مـگــر
نمیدانند و نخوانده و نگفتـهانـد امـام
عدالت فرموده که خداوند از عـالـمـان
عھد و پيمـان گـرفـتـه اسـت کـه بـر
شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظـلـوم
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ستمدﯾدگان برخيزند و بر سـتـمـگـران
بتازند .سکوت و لـب فـرو بسـتـن بـر
ظلمی که اکنون بـر مـظـلـومـان اﯾـن
سرزمين میرود چه نسبتی با علی و
پيروی از آن امام دارد؟
پاسداران را که در آغاز انقالب از مـيـان
مردم و مستضعفان برخاستنـد تـا بـر
اساس آرمان توحيدی عدالتطلبـی و
آزادیخواھی مدافع حقوق مظلومان و
مــحــرومــان در بــرابــر ظــالــمــان و
استثمارگران و دزدان و غـارتـگـران و
مستبدان باشـنـد ،اﯾـنـک چـه شـده
است که به نيروﯾی برای سرکوب حق
خــواھــان عــدالــت و آزادی تــبــدﯾــل

شدهاند .سپاھی که در آغـاز ،امـيـد
تولد ارتشی مردمی به عنوان پناھگـاه
مستضعفان و محـرومـان را در دلھـا
زنده کرد ،در سالھای گذشته در کجا
اﯾسـتــاده و بــهســوی چــه کســانــی
شليک کرده است ،خواھران و بـرادران
و ھمميھـنـان خـود کـه بـیسـالح و
بیدفاع تنھا خواھان حـداقـل حـقـوق
انسانی و شھروندی خوﯾشانـد .آنـان
پاسدار حقيقتاند ﯾا قـدرت؟ پـاسـدار
عدالتاند ﯾا ستم؟ پاسدار آزادیاند ﯾـا
اسـتـبــداد ،پـاســدار روح انســانـی و
رحمانی اسـالم مـحـمـدی و تشـيـع
علویاند ﯾـا جسـم خشـونـتآمـيـز و
بیرحم و شـفـقـت اسـالم امـوی و
تشيع صفوی؟
و در اﯾن ميان موضع دو قوه بهاصطـالح
انتخابی مقننه و مجرﯾه غـم انـگـيـزتـر
است .بوﯾژه مقننه و مجلسی که باﯾـد
خانه ملت بـاشـد و صـدای مـردم از
ترﯾبون آن به گوش برسد و نـه پـژواک
فرمان قدرت .آﯾا اﯾن مجلس دست کم
بــرای روشــن ســاخــتــن اتــھــامــات و
ابھامات نمیتوانسته و نمیتواند ﯾـک
کميته حقيقتﯾاب و مستقلی تشکيل
دھد تا به انبوه پرسشھای مربوط بـه
فاجعه اخير پاسخ دھد؟ تحقيـق کـنـد
که اعتراضات روزھای گذشته از سوی
چه کسـانـی بـوده اسـت؟ اشـرار و

اوباش ﯾا مردم ساده شھرھای بـزرگ
و کــوچــک اﯾــران در خــوزســتــان و
کردستان و آذرباﯾـجـان و لـرسـتـان و
زنجان و گلستان و گيالن و مازندران و
بلوچستان و اصفھان و فارس و ﯾـزد و
تھران و مرکزی و البرز و  ...وارسـی و
معلوم و اعالم نماﯾد کـه آتـش زدن و
تخرﯾب بانـکھـا و پـمـپبـنـزﯾـنھـا و
فروشگاهھا و اموال عمومی و مردمی
در حقيقـت کـار چـه کسـانـی بـوده
است؟ جستجو و اعالم کنـد کـه چـه
تعداد کشته و زخمی شدهاند و اکنون
چـه شــمــاری در بــازداشــتــگــاهھــا و
زندانھا به سر میبرند و پيگيری کنند
که کھرﯾزکی دوم و فجـاﯾـعـی از نـوع
آنچه که در سال  ١٣٨٨اتفـاق افـتـاد،
رخ ندھد.
اﯾنک مائيـم و پـدران و
مادران داغدار و فرزند از
دســت داده ،فــرزنــدان
ﯾتيم شده و پدر و مـادر
کشــتــه ،دخــتــران و
پسران برادر و خواھر از
داده،
دســــــــــت
خـانــوادهھـای عــزاداری
که حتـی نـمـیتـوانـنـد
علناً پيکر قربانيان شـان
را تشييع و دفن کننـد و
بــرای آنــان مــراســم
رســمــی و عــلــنــی
سوگواری برگزار نماﯾند،
جــز ابــراز تســلــيــت و
ھمدردی ،برای آنان چه
میتوانم کرد؟
نظام والﯾتفـقـيـه در اﯾـران در طـول
حداقل بيسـت و دو سـال گـذشـتـه
فرصتھای بسياری را بـرای اصـالح،
نوسازی و تضمين پاﯾداری و بقاء خـود
سوزانده و از دست داده است و اﯾنـک
با ضربـاھـنـگـی تـنـدتـر در مسـيـری
میراند که روزافزون ،امکـانـات بـقـای
خود را زاﯾل و افـق آﯾـنـده خـوﯾـش را
تارﯾکتر میکند و شمع اميد به اصالح
و بقای خود را در دلھای مـردم اﯾـران
کم سو تر و کـم سـو تـر مـیسـازد،
رھبری آن تاکنون نشان داده است که
برای حل – و در واقع به تعوﯾق افتـادن
و انباشته شدن -بحرانھای بنـيـادکـن
درونــی و بــيــرونــی جــز بــه زور
نمیاندﯾشد و حـاصـل زور جـز ظـلـم
نيست و حکومت بر بنياد زور و ظلم به
فرموده پـيـامـبـر رحـمـت و عـدالـت،
سرنوشتی جز فنا نخواھد داشت.
آری ،ھشدار که« :حکـومـت بـا کـفـر
میپاﯾد اما با ظلم نمیماند».
سيد ھاشم آقاجری  ٢٧آبان ٩٨
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ھادی خرسندی
“تاســفباره کــه آقــاى رضــا پھلــوى از
ﯾکــسو ادعــا ميکنــد کــه طرفــدار آزادى
اســت ،و از ســوى دﯾگــر ،در مــصاحبه
اش با آﯾت ﷲ بی بی سـی ،بـدون
ھيچ سند سياسى و منطقى ،مدعی
ميــشود کــه ھمــه جوانــان بــرخالف
والدﯾنشان با توجه به مطالعـه و بـدون
تعــصب ،اﯾنــک طرفــدار شــاه
فقيــد و او ھــستند! راســتی
کـــــی ﯾـــــک رای گـــــيری و
نظرســـنجی آزادانـــه برگـــزار
شد؟! او در ھمين مصاحبه بـا
آﯾت ﷲ بى بـى سـى چنيـن
ميگوﯾـــد  :در زمـــان حکومـــت
پدرم آزادى بـسيار زﯾـاد وجـود
داشت  ،زن و مرد با ھم کامال
برابــر بودنــدووو!!! خــب جنــاب
پھلوى! اگر بقول شـما برابـرى
زن و مرد وجود داشت و شـما
ھم ظاھرا خيلى طرفـدار اﯾـن
برابـــرى ھـــستيد ،پـــس چـــرا
خواھر بزرگ شما شھناز جانشين
شـاه پــدرتان نيــست و حــق نــدارد
باشد؟!! آﯾا بـزعم شـما و خانـدان
مدرن و متمدن پھلوى برابرى زن و
مرد اﯾنـست؟ راسـتى اگـر انقـالب
نميــــشد و شــــما روزى پادشــــاه
ميشدﯾد دخترتان حق داشت طبـق
ســنت برابرﯾخواھانــه خودتــان و پــدر
ارجمنــدتان بــر تخــت قــدرت تکيــه زد؟
دﯾگر اﯾنکه ،اگر آزادى سياسـى وجـود
داشت چرا زندانھاى اﯾران پر از زندانـى
سياسى بود؟ چـرا خبرنگـار کـرﯾم پـور
شيرازى را عمه خـانم ،اشـرف پھلـوى
با نفت به آتش کـشيد و کـشت؟ چـرا
دکتر حسين فاطمی وزﯾر خارجه دولت
قانونی دکتر مصدق ،به دستور پـدرتان
در تب و بيماری اعدام شد؟ چند کتـاب
مارکسيــستى ﯾــا جمھورﯾخواھــى در
زمان رژﯾم پھلوى مجوز انتشار گرفـت؟
آﯾا ميتوانيد فقط ﯾک نمونـه نـام ببرﯾـد؟
فقط ﯾک روزنامه منتقد نام ببرﯾـد؟ چـرا
روشنفکران بزرگى ھمانند بيژن جزنـى
را ساواک در زنـدان اوﯾـن بدسـتور پـدر
جان ترور کرد؟ چرا شاعری چون احمد
شاملو را دولـت آزاد پھلـوی بـه زنـدان
افکند؟! چرا نوﯾسنده ای به نام خسرو
گلــسرخی را ســاواک آنقــدر شــکنجه
کرد که خون ادرار می کـرد؟ چـرا اصـال
ســـاواک وجـــود داشـــت؟ اگـــر آزادى

سياســى در زمــان پــدر شــما وجــود
داشت چرا ھمه احزاب را شخـصا پـدر
شما آقاى محمد رضـا ممنوعـه اعـالم
کرد و گفـت ھيـچ حـزب دﯾگـرى حتـى
دربارﯾھاى طرفدار اﯾـران نـوﯾن،از جملـه
نھيت وزﯾر وقت آقاى اميرعباس ھوﯾـدا
نميتواند فعاليت کنـد و ھمـه احـزاب و
اتحادﯾه ھا را ممنوع کرده بـود؟ مـن در
حــيرتم آﯾــا واقعــا اﯾــن تعرﯾــف شــما از
آزادﯾــست؟! آﯾــا دکــتر علــی شــرﯾعتی
فـــارغ التحـــصيل دانـــشگاه ســـوربن
فرانـــسه ،بـــه عنـــوان ﯾـــک منتقـــد
دانشگاھی ،مستحق  ١٨ماه انفـرادی
توسـط نھـاد زﯾـر نظـر پـدرتان بـود؟ آﯾــا

طعــم تلــخ زنــدان انفــرادی را چــشيده
اﯾد؟ آﯾـا اﯾنـان حـق اظھـار نظـر دربـاره
وطنــشان را نداشــتند و فقطــشاه بابــا
حـــق داشـــت؟! چـــرا؟؟؟ آقـــاى رضـــا
پھلوى ،من شخصا آرزو ميکـردم بعـداز
چھــل ســال زنــدگى کــردن در اروپــا و
آمرﯾکا ،حداقل ﯾکبار در انتقاد از پـدرتان
حرفى ميزدﯾد و اعتمـاد افـرادى ماننـد
مرا کمى به خود جلب ميکردﯾـد ،ولـى
با اﯾن دو مصاحبه اخيرتـان ميبينـم کـه
اﯾنگونــه نبــوده و نيــست .اى کــاش در
مــصاحبه قبلــى بــا آﯾــت ﷲ بــى بــى
سى ،ضمن انتقاد درسـتى کـه شـما
به چپـاولگران کردﯾـد دربـاره خانـدان و
خانواده خودتان ھم بخاطر ميليـارد ھـا
دال جواھــرى کــه از ثــروت دســـترنج
زحمتکشان اﯾران به غـارت بردﯾـد و تـا
حدى که عمه محترمتان خـانم اشـرف
پھلوى با نيمـى از آن غارتھـا توانـست

ﯾــک جزﯾــره کامــل بخــرد و در ان بــه
تبھکارى ھـاﯾش از جملـه قاچـاق بيـن
المللى مواد مخدر ادامه دھد ،ﯾـک ذره
ھم از آنھمـه چپـاول خـانواده خودتـان
انتقاد ميکردﯾـد! شـما جـورى از غـارت
مردم حرف ميزنيد که گوﯾا اطالع ندارﯾد
که پدر بزرگـوار شـما جنـاب محمدرضـا
شاه  ۵٢سال پيش کل ھزﯾنه درسـت
کردن و بـراه انـداختن مـترو زﯾرزمينـى
ســـوئد را بخـــاطر عيـــش و عـــشرت
پرستى اش به ملکه سوئد ھدﯾه کـرد
در حاليکه بطـور نمونـه شـاعر ارجمنـد
اﯾــران و پــدر شــعر نــو نيماﯾوشــيج کــه
براى مالقـات بـستگانش بـه مازنـدران
رفته بود ،بدليل ذات الرﯾه و ساخته
نبودن ﯾک جاده خـاکى از ﯾـوش بـه
شھر دﯾر مـی رسـد و چنـدی بعـد
مــی مــيرد .راســتی آقــای شــازده!
می شود قدری درباره منـابع مالـی
تان و شغلتان توضيح دھيـد؟ جنـاب
پھلوى  ،کـشته شـدن سـه تـن از
دانشجوﯾان نخبـه اﯾـران را بدسـتور
پدر آزادﯾخواه و متمـدنتان در روز ١۶
آذر بــا گلولــه را ھــم جــزو پرونــده
درخـــــشان آزادﯾخواھـــــى پـــــدر
ارجمنــــدتان ميگذارﯾــــد؟ اســــناد
منتشر شده سازمان سيا امرﯾکـا
چـــى؟ جـــزو کارنامـــه درخـــشان
پھلوى و بيـسوادى مخـالفين پـدر
ارجمندتان مـی گذارﯾـد؟ مـن ھيـچ
حساسيتی روی شـما ﯾـا ھـر فـرد
دﯾگــری نــدارم .ھــر کــس اکثرﯾــت آرای
مردم را در ﯾـک شـراﯾط آزاد بيـاورد،
برای ﯾک بـازه مـشخص ،طبـق قـانون،
کـشور را اداره خواھـد کــرد حــتی اگــر
مورد پسند ما نباشد .آری ملـت اﯾـران
شيخ ھا را نمی خواھنـد ،امـا اﯾـن بـه
معنـــای بازگـــشت خيمـــه و خرگـــاه
شاھی نيست .تارﯾخ بخوانيد! تارﯾخ به
عقــب برنمــی گــردد .حــتی ســلطان
ظاھرشاه نـيز نتوانـست افغانـستان را
دوبــاره تــصاحب کنــد! عــصر حکومــت
موروثــی گذشــته اســت! در ميــان ٨٠
ميليون اﯾرانی ،آنقدرنخبه تحصيلکرده و
سياستمدار ملی گرا ھست که بتواند
اعتماد اﯾرانيان را جلب کند!”

ﻣﻬﺪي اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ،
ﺧﺮوﺷﺪ ﺑﺎد و ﺑﺎرد ﻫﻢﭼﻨﺎن ﺑﺮف …«
ز ﺳﻘﻒ ﻛﻠﺒﻪي ﺑﻲروزن ﺷﺐ
ﺷﺐ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎن
زﻣﺴﺘﺎن ﺳﻴﺎه ﻣﺮگْ ﻣﺮﻛﺐ
.....
زﻣﻴﻦ ﺳﺮد اﺳﺖ و ﺑﺮف آﻟﻮده و ﺗﺮ
ﻫﻮا ﺗﺎرﻳﻚ و ﺗﻮﻓﺎن ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ اﺳﺖ
ﻛﺸﺪ -ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮓﻫﺎ -ﺑﺎد ،زوزه
زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻦ اﺳﺖ
ﺷﺐ و ﻛﻮﻻك رﻋﺐ اﻧﮕﻴﺰ و وﺣﺸﻲ
ﺷﺐ و ﺻﺤﺮاي وﺣﺸﺘﻨﺎك و ﺳﺮﻣﺎ
ﺑﻼي ﻧﻴﺴﺘﻲ ،ﺳﺮﻣﺎي ﭘﺮﺳﻮز
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺑﺮ دﺷﺖ و ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻧﻪ ﻣﺎ را ﮔﻮﺷﻪي ﮔﺮم ﻛﻨﺎﻣﻲ
ﺷﻜﺎف ﻛﻮﻫﺴﺎري ،ﺳﺮ ﭘﻨﺎﻫﻲ
ﻧﻪ ﺣﺘﻲ ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻛﻮﭼﻚ ،ﻛﻪ ﺑﺘﻮان
در آن آﺳﻮد ﺑﻲﺗﺸﻮﻳﺶ ﮔﺎﻫﻲ
دو دﺷﻤﻦ در ﻛﻤﻴﻦ ﻣﺎﺳﺖ ،داﻳﻢ
دو دﺷﻤﻦ ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺎ را ﺷﻜﻨﺠﻪ
ﺑﺮون :ﺳﺮﻣﺎ و درون :اﻳﻦ آﺗﺶ ﺟﻮع
ﻛﻪ ﺑﺮ ارﻛﺎن ﻣﺎ اﻓﻜﻨﺪه ﭘﻨﺠﻪ
دو  ...اﻳﻨﻚ  ...ﺳﻮﻣﻴﻦ دﺷﻤﻦ  ...ﻛﻪ ﻧﺎﮔﺎه
ﺑﺮون ﺟﺴﺖ از ﻛﻤﻴﻦ و ﺣﻤﻠﻪور ﮔﺸﺖ
ﺳﻼح آﺗﺸﻴﻦ  ...ﺑﻲرﺣﻢ  ...ﺑﻲرﺣﻢ
ﻧﻪ ﭘﺎي رﻓﺘﻦ و ﻧﻲ ﺟﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﺑﻨﻮش اي ﺑﺮف! ﮔﻠﮕﻮن ﺷﻮ ،ﺑﺮاﻓﺮوز
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﻣﺎ ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ
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ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪﺳﺖ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻮن ،ﺧﻮن ﻓﺮزﻧﺪان ﺻﺤﺮاﺳﺖ
درﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﺳﻨﻪ ،زﺧﻢ ﺧﻮرده
دَوﻳﻢ آﺳﻴﻤﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺑﺮف ﭼﻮن ﺑﺎد
وﻟﻴﻜﻦ ﻋﺰت آزادﮔﻲ را
»ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﻴﻢ ،آزادﻳﻢ ،آزاد.

ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮان :ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻌﺘﺮض ﺑﻪ ﻛﺪام
ﮔﻨﺎه ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ؟
گــروھــی از ھــنــرمــنــدان اﯾــرانــی در
بيانيهای بـه “ فـاجـعـه کشـتـار مـردم
معترض” اعتراض کردند .اﯾـن بـيـانـيـه
میگوﯾد معترضـان “بـهجـانآمـدگـانـی
بودند که چون ھيـچ گـوش شـنـواﯾـی
نيافتند ،ناکارآمدیھا را در کوی و بـرزن
فرﯾاد زدند”.
متن اﯾن بيانيه به قرار زﯾر است:
صدای آبان ٩٨
در اﯾن روزھای تلخ که از پسِ آبـان ٩٨
ن
گذشتهاست ،لحظهای چھرهی جوانا ِ
جانباخته ،مردمان زخمخورده ،مـادران
داغدار و پدران بیتاب از بـرابـر چشـم
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دور نمیشود.
ن پــاک آنھــا بــا
جــوانــانــی کــه خــو ِ
بیتدبيری بر خاک رﯾـخـتـه شـد و بـا
انتسابشان به بيگانـگـان سـعـی بـر
نــادﯾــده گــرفــتــنشــان شــدهاســت.
ظ
پس
مردمانی که امروز از
غبـار غـلـيـ ِ
ِ
ِ
ن
بیخبری و بیارتباطی ،نـام و نشـا ِ
ﯾکان ﯾکانشان آشکـار مـیشـود ،بـه
کدام گناه کشته شدهاند؟ آنھا فـقـط
بهجانآمدگانی بودند کـه چـون ھـيـچ
گوش شنواﯾی نيافتند ،ناکارآمدیھا را
در کوی و برزن فرﯾاد زدند.
با مردم چه میکنـيـد؟ کـدام روزن را
بــرای شــنــيــدن صــدای مــردم بــاز
اعـتـراضـی
گذاشتهاﯾد؟ کدام تـجـمـع
ِ
مردم را تاب آوردهاﯾـد؟ کـدام حـزب و

تشــکــيــالتــی کــه بــتــوانــد بــيــانــگــر
خواستھای مـردم بـاشـد را بـاقـی
گذاشتهاﯾد؟ ھـمچـنـان بـرآنـيـد تـا بـا
خشونت ،مـردم را از ابـتـداﯾـیتـرﯾـن
حقوق انسانی و بدﯾھیترﯾن نيـازھـای
شھروندیشان محروم کنيد؟
خـفـتـه در گـلـوی
بدانيد که فرﯾاد فرو ُ
مردم اﯾن سرزمين در تـارﯾـخ مـانـدگـار
خواھد شد.
نـــخـــســـتـــيـــن امضـــاکـــنـــنـــدگـــان:
رخشان بنیاعتماد ،اصـغـر فـرھـادی،
فرھاد توحيدی ،مجتبا ميرتـھـمـاسـب،
کلھـر ،لـیلـی
حسين عليزاده ،کيھان
ُ

گلستان ،بـھـمـن فـرمـانآرا ،دارﯾـوش
مھرجوﯾی ،رضا ُدرمـيـشـيـان ،جـعـفـر
پناھـی ،مصـطـفـا آلاحـمـد ،مـحـمـد
رسـولاف ،حســيـن سـنـاپــور ،ارشــد
طھماسبی ،امـيـر اثـبـاتـی ،فـاطـمـه
معتمدآرﯾا ،نغمـه ثـمـيـنـی ،مـحـسـن
اميرﯾوسفی ،مـجـيـد بـرزگـر ،مـنـيـژه
حکمت ،نگار اسکندرفـر ،امـيـرشـھـاب
رضوﯾان ،جابر قـاسـمـعـلـی ،کـتـاﯾـون
شھابی ،تھمـيـنـه مـيـالنـی ،مـحـمـد
رضــاﯾــیراد ،بــاران کــوثــری ،پــگــاه
آھنگرانی ،مصطفا خرقهپوش ،مھـتـاب
نصيرپور ،محمد رحمانيان ،فيروزه صابر،
حبيب رضاﯾی ،محـمـدرضـا مـوئـيـنـی،
ميثم موئينی ،جمال رحمتی.

از خون جوانان وطن الله دميده“
از ماتم سرو قدشان ،سرو خميده
در سايه گل بلبل از اين غصه خزيده
گل نيز چو من در غمشان جامه دريده
چه كجرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
سر كين داری ای چرخ
نه دين داری ،
نه آيين داری ای چرخ
از اشك ھمه روی زمين زير و زبر كن
مشتی گرت از خاك وطن ھست بسر كن
غيرت كن و انديشه ايام بتر كن
اندر جلو تير عدو ،سينه سپر كن
چه كجرفتاری ای چرخ ،
چه بد كرداری ای چرخ
سر كين داری ای چرخ
نه دين داری ،
نه آيين داری ای چرخ
از دست عدو ناله ی من از سر درد است
انديشه ھر آنكس كند از مرگ ،نه مرد است
جان بازی عشاق ،نه چون بازی نرد است
مردی اگرت ھست ،كنون وقت نبرد است
چه كجرفتاری ای چرخ،
چه بد كرداری ای چرخ
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سيصد گل سرخ ،ﯾک گل ِ نصرانی
ما را ز سر برﯾده می ترسانی؟!
ما گر زسر برﯾده می ترسيدﯾم
در محفل عاشقان نمی رقصيدﯾم!
...
در محفل عاشقان خوشا رقصيدن
دامن زبساط ِعافيت برچيدن
در دست سر برﯾده ی خود بردن
در ﯾک ﯾک کوچه کوچه ھا گردﯾدن
...
سيصد گل سرخ ،ﯾک گل نصرانی
ما را ز سر برﯾده می ترسانی؟!
ما گر زسر برﯾده می ترسيدﯾم
در محفل ِعاشقان نمی رقصيدﯾم
...
ھرجا که نگاه می کنم خونين است!
از خون پرنده ای ،گُلی رنگين است
در ماتم گل پرنده می موﯾد و گل
از داغ دل پرنده داغ آجين است
فانوس ھزار شعله اما در باد
می سوزد و سرخوش است و چين واچين است
ﯾعنی که به اشک و موﯾه خود گم نکنی
از عشــــق ھر آنچه می رسد شيرﯾن است
...
سيصد گل سرخ ،ﯾک گل نصرانی
ما را ز سر برﯾده می ترسانی
ما گر زسر برﯾده می ترسيدﯾم
در محفل عاشقان نمی رقصيدﯾم
...

سر كين داری ای چرخ
نه دين داری ،
نه آيين داری ای چرخ”
عارف قزوينی

در آتش و خون پرنده پر خواھد زد
بر بام بلند خانه پر خواھد زد
امشب که دوباره ماه باال آمد
می آﯾد و باد پشت در خواھد زد
ﯾک ساقه ی سبز در دلم خواھد کاشت
مھتـــاب بر آن شبنم تـر خواھد زد
صد جنگل صبح در ھوا می شکفد
خورشيـــــد به شاخه ھا شرر خواھد زد
...
سيصد گل سرخ ،ﯾک گل نصرانی
ما را ز سر برﯾده می ترسانی؟!
ما گر زسر برﯾده می ترسيدﯾم
در محفل عاشقان نمی رقصيدﯾم

ﺟﻮاد ﻛﺎﺷﻲ

ﺑﺎ ﺧﻮد ﭼﻪ ﻛﺮدهاﻳﻢ
»دھه اول انقالب ،شمال شھر تھران امنيتی بود .فرض اﯾن بود کـه
بقاﯾای سلطنت و ضدانقالب آنجا بيشتر پاﯾگـاه دارنـد .دھـه دوم و
سوم ،وسط شھر تھران محل استقرار نيروھای ضـدشـورش شـد.
طبقه متوسط از ھمه بيشتر مورد ظن بود .حال جنوب شھـر مـحـل
ظن و بدگمانی است! ما با خود چه کردهاﯾم؟«
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اعتراضات اخير در کشور قـابـل تـامـل
بود .اما روزھای پس از اعـتـراض ھـم
قابل تامل بود .مـن از تـھـران سـخـن
میگوﯾم .شمال و وسط شھر ،ھـمـه
چــيــز مــثــل روزھــای قــبــل بــود .بــه
نــزدﯾــکــیھــای جــنــوب شــھــر کــه
میرسيدی ،نيروھای امنيتـی و گـارد
ضد شورش مستقر بودند.
دھه اول پس از پيروزی انقالب ،شمال
شھر تھران امنيتی بود .فرض بـر اﯾـن
بود که بقاﯾای سلطنت و ضـد انـقـالب
آنجا بيشتر پاﯾگـاه و اسـتـقـرار دارنـد.
دھه دوم و سوم ،وسط شـھـر تـھـران
محل استقرار نيـروھـای ضـد شـورش
شد .طبقه متوسط شـھـری از ھـمـه
بيشتر مظنون بـودنـد .حـال بـه نـظـر
میرسد جنوب شـھـر مـحـل ظـن و
بدگمانی است .وقتی بـه اﯾـن تـحـول
چھل سالـه نـظـر مـیکـنـی از خـود
میپرسی ،ما با خود چه کردهاﯾم؟
ماجرا پيچيدهتر از کليشه تضـاد مـيـان
مردم و حکومت است .آن روزھـا کـه
شمال شھر محل بدگمانی بود ،قـبـل
از نيروھای امنيتـی ھـمـيـن مـردمـان
وسط شھر و جنوب شھر بودند که بـه
شــمــال شــھــر بــا بــدگــمــانــی نــظــر
میکردند .اﯾن روزھا ھـم کـه جـنـوب
شھر محل استقرار نيروھای امـنـيـتـی
اسـت ،شـمــال شـھـریھــا و وســط
شھریھا ،با تـرس و بـدگـمـانـی بـه
صدای اعـتـراض جـنـوب شـھـر نـظـر
میکنند .صدای شمالیھـا در گـوش
جـــنـــوبـــیھـــا ،تـــداعـــی کـــنـــنـــده
بدمستیھای مشتی مرفه از خدا بی
خبر بود .صدای وسط شھـریھـا ھـم
برای جنوبیھا بی معنا مینمود .حاال
صدای جنوب شھریھا در گوش وسـط
شھریھا و شمال شھریھـا ،صـدای
وحشت ناشی از خشونت و تخرﯾب و
وﯾرانی است.
صدا و سيمای اﯾن روزھـا تـالش دارد
نگرانیھای شمال شھـریھـا عـلـيـه
جنـوب شـھـر تـھـيـيـج کـنـد درسـت
ھمانطور که پيش از اﯾن تالش میکرد

دغدغه جنوب شھریھا را عليه طبقـه
متوسط و شمال شھری بسيـج کـنـد.
ھمه عسـرتھـا و رنـجھـای خـود را

دارند .ھر گروه از زخمی مینالـد .ھـر
گروه آرزوھای خـاص خـود را در سـر
میپروراند .ھر کس به دليلی مـنـتـقـد
حــکــومــت اســت .امــا نــه رنــجھــا و
زخمھای ﯾکی آه و آخ ھمدالنه دﯾگـری
را برمیانگيزد و نه آرزو و اميـد ﯾـکـی،
برای دﯾـگـری جـاذبـه دارد .حـکـومـت
کـنــنـدگــان ھـم گــروھـی از ھـمــيــن
مردماند .تنھا تفاوتشان در اﯾن اسـت
که زور و قدرت و مال و مـنـال الـتـيـام
موقت زخـمھـاشـان را دارنـد و اﯾـن
فرصت را به دست آوردهاند تا به آرزوھا
و مدل اﯾدهآلی خود تحقق ببـخـشـنـد.
بنابراﯾن از دﯾگران میخواھند سـاکـت
باشند .اگر ساکت نشونـد ،نـيـروھـای
امنـيـتـی پـا در مـيـانـی مـیکـنـنـد.
ھميشه ھم در اقدام خود ،پنـھـان ﯾـا
آشکار ،دل بخشی از مردم را ھـمـراه
میکنند.
ﯾک خير نخستين ھست که ھـمـه از
آن غفلت کـردهاﯾـم :امـنـيـت .امـا بـه

معنای عميق آن .درست ھمان چيـزی
که نيروھای امنيتی در کيسه نـدارنـد.
امنيت ﯾعنی در امان بودن .آدمھا تنـھـا
با سقف احساس امنـيـت مـیکـنـنـد.
سقف خانه ،خانـه را امـن مـیکـنـد.
محله نيز نيازمند سقف اسـت ،شـھـر
نيز نيازمند سقف است ،کشور نيز بـه
سقف نيازمند است .حتی جھـان نـيـز
به فرض وجود ﯾک سقف محـل امـنـی
برای زندگی انسانی است .آنھا که به
خدا باور دارند ،باور کردهاند در جـھـان
سقفی وجود دارد که ھمه ھستـی و
ھمه مـوجـودات عـالـم از آن جـمـلـه
انسانھا ،ذﯾل آن امنيت دارند.
ما عقوبت وﯾران کردن سقف جامعه را
پس میدھيم .ھر غاﯾت و نـامـی کـه
سبب شده داﯾره دﯾدمان محدود شـود
و شماری از ساکنـان اﯾـن سـرزمـيـن
تارﯾخی را در شمار نيـاورﯾـم ،وﯾـرانـگـر
سقف است .گاھی اسالم را به کلنگ
وﯾرانگر اﯾن سـقـف تـبـدﯾـل کـردهاﯾـم،
گاھی دمکراسی ﯾا تجـدد را .گـاھـی
تــوســعــه را و گــاھــی مــعــنــوﯾــت را.
سقفھا تنھا به مدد وسعت داﯾره دﯾـد
استحکام پيدا میکنند .آنھا کـه داﯾـره
دﯾدشان انسان است ،سـقـف خـانـه
شخصیشان ھم استحکام بيـشـتـری
دارد .اسالمی که داﯾره دﯾـدش ،پـيـام
دعوت برای کل انسانھـاسـت ،بـرای
پيروانش ھم سقف محکمـی خـواھـد
ساخت .ما محبوس تـنـگنـظـریھـا و
خاص گراﯾیھای وﯾرانگر شدهاﯾـم .بـه
قول اسالونکا دراکوليـچ ،نـوﯾسـنـده و
روزنامه نگار اھل کرواسی )در کـتـاب
بالکان اکسپرس( “ھمه ی مـا از سـر
فرصت طلبی و ترس  ...ھم دسـتـيـم.
زﯾرا با بستن چمدان ھاﯾمان ،با ادامـه
دادن به خرﯾدمان ،با تظاھـر کـردن بـه
اﯾن که اتفاقی نيافتاده است و بـا اﯾـن
فکر که اﯾن مشکل ما نيست ،در واقـع
دارﯾم به آن “دﯾگری ھا” خـيـانـت مـی
کنيم .اما آن چه متوجه اش نيـسـتـيـم
اﯾن است که با چنين مرزبندی ھـاﯾـی
دارﯾم خودمان را ھم گول میزنيـم .بـا
اﯾن کار در واقـع خـودمـان را ھـم در
معرض اﯾن خطر قرار می دھيم کـه در
شــراﯾــطــی مــتــفــاوت تــبــدﯾــل بــه آن
“دﯾگری” شوﯾم”.

ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮﮔﺲ ﻣﺤﻤﺪي از زﻧﺪان اوﻳﻦ

»ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺸﺘﺎر ﺑﻲرﺣﻤﺎﻧﻪ ﻣﺮدم و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺳـﺖ،
ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻴﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺸﺘﺎر ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﻢ«.
نرگس محمدی ناﯾب رئيس و سخنگوی کانون مدافعان حقـوق بشـر
با انتشار نامهای از زندان اوﯾن ضمن اشاره به وضعـيـت دردنـاک دو
نفر از بازداشت شدگان اعتراضات اخير و شرح کوتاھی بر شـکـنـجـه
روحی و جسمی که بر آنھا رفته ،سرکوب و قتل معترضان از سـوی
حکومت را محکوم کرده و خواستار آن شده اسـت کـه درخـواسـت
مجازات عامالن کشتار مردم بی پناه به ﯾک مطالبه عمومـی تـبـدﯾـل
شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود.
در ادامه متن نامه نرگس محمدی که در اخـتـيـار کـانـون مـدافـعـان
حقوق بشر قرار گرفته ،میآﯾد:
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حکومت مسئول کشتـار بـیرحـمـانـه
مــردم و خشــونــتھــاســت ،ھــمــه
موظفيم در مقابل کشتار مردم توسـط
حـــــکـــــومـــــت بـــــاﯾســـــتـــــيـــــم.

از ھمنسالنش موفق به تـحـصـيـل در
دانشگاه نشده و به کار مشغول بـود،
به زندان قرچک و ميان متھمان قتـل و
مــواد مــخــدر و  ...مــنــتــقــل شــد.

* جوانی تير خورده و رنگ پـرﯾـده روی
صندلی بھداری اوﯾـن افـتـاده اسـت.
ظاھرش نشان میدھد که خونرﯾزی ،
عفونت و تورم غير قابل تصور پا  ،او را
از پای دراورده تا زندانبانـان بـنـد ٢٠٩
امنيت اوﯾن او را از سلول انفـرادی بـه
بھداری اوردهاند .او جوانی کم سـن و
سال است از اسالمشھر .جـوانـی از
ھمان طبقه که قـرار بـود جـمـھـوری
اسالمی خادم شان باشد .وقتـی بـه
او گفتيم اصرار کن پاﯾت معالجه شـود
وگرنه با اﯾن وضع قطع ميشـود گـفـت
من که قرار اسـت اعـدام شـوم چـه
فرقی دارد با پا ﯾا بی پا .از روزی کـه
بازداشت شده ام حتی بـتـادﯾـن ھـم
روی زخـــمـــم نـــرﯾـــخـــتـــهانـــد.

* صدھا ھموطن عزﯾزمان بـا شـلـيـک
مستقيم عوامـل حـکـومـت بـه خـون
غلطيدند .مادران و پـدران کـمـر خـم
کردند و خانهھا به پرچم سيـاه مـزﯾـن
شدند .قربانيان اسـتـبـداد دوبـاره بـه
قربانگاه برده شدند .ملتی بـه سـتـوه
آمده از فقر و تبعيض و فساد حکـومـت
استبدادی به پای خاستهاند تا صـدای
پرخشم و بغضآلودشان را بـه گـوش
مسئوالن برسانند اما به جای شنيـده
شدن فرﯾادشان به رگبار گلوله بسـتـه
شـــــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــــد.

* دختری ٢٠ساله از زندان وزرا به بنـد
زنان منتقل شد .چشـمـانـش شـدت
اضطرابش را نشان میداد .سر راه از
ماشين پياده شده و به طرف عـدهای
که برای گرانی بـنـزﯾـن تـجـمـع کـرده
بودند  ،رفته و بـازداشـت شـده بـود.
حــيــن بــازجــوﯾــی ﯾــا بــھــتــر بــگــوﯾــم
اعترافگيری ،مرد بازجو از مـوھـاﯾـش
گرفته و کشـيـده بـود و فـحـشھـای
رکيکی داده بود که روﯾـش نـمـیشـد
تکرار کند .کمر بند دور کـمـرش را بـاز
کرده و به ميز و صندلی کوبيده بود تـا
دخــتــر جــوان تــرســيــده و ھــر چــه
میخواھد را به دوربين بگوﯾد ،نه ﯾـک
بار بلکه چند بار .او که چون بسـيـاری

* حکومت معترضان را فارغ از شـکـل
اعتراضاتشان در سلسلـه اعـتـراضـات
اخير  ،اغتشاشگر ،اشوبگر و ارازل و
اوباش ناميده و آنھا را جزء مردم اﯾـران
نــمــیدانــد .مــعــتــرضــان مــردم اﯾــران
ھستند اما نـه از جـنـس حـاکـمـان.
مردمانی ھستند رنـج و گـرسـنـگـی
کشيده ،مردمانی تحقيـر و سـرکـوب
شده ،مردمانـی کـه بـه ھـر طـرﯾـق
ممکن برای نـقـد ،اصـالح و اعـتـراض
کوشيدند ،سرکوب شدند و اکـنـون در
کف خيابانھا فرﯾاد حـقخـواھـی سـر
مــــــــــــــــیدھــــــــــــــــنــــــــــــــــد.
* حاکمان اعالم میکنند اعتراض حق
مردم است .امـا بـه ﯾـاد نـمـیآورﯾـم
اعتراض و حتی نقدی که به سـرکـوب
توسط حکومت نـيـانـجـامـيـده بـاشـد.
حــــکــــومــــت نشــــان داده کــــه

مسالمتآميزترﯾن اعتراضھا را تحـمـل
نمیکند و حتی تظاھرات سکوت را بـا
گـــلـــولـــه پـــاســـخ مـــیدھـــد.
* رﯾيس جمھور کشور ،مردم معـتـرض
را کـــه طـــی اقـــدامـــی مـــدنـــی
ماشينھاﯾشان را در خيابانھا مـتـوقـف
کرده اند ،تھدﯾد به تعقيب مـیکـنـد و
ابزار کنترل و دوربين و مانيتورﯾنگ را به
رخ ملت میکشد .از اﯾشان به عنـوان
حافظ حقوق ملت )نه حکومـت( بـاﯾـد
سوال کـرد آﯾـا ابـزار و کـنـتـرلـی بـر
ماشهھای تفنگھـاﯾـی کـه بـه روی
ملت آتش گشـودنـد و ﯾـا کـنـتـرل و
دوربينی در سلولھای بندھای امنيـت
که تن مـجـروح جـوانـان مـلـت را بـه
اسارت و شکنجه کشيدهاند ،در اختيار
دارد؟
* رﯾيس قوه قضاﯾيه مـعـتـرضـان را بـا
اعمال مجازات سنيگين و برخورد قاطع
تھدﯾد میکند اما کالمی از تعقـيـب و
مجازات عامالن شليک مستـقـيـم بـه
مردم به ميان نـمـیآورد .آﯾـا تصـور و
باوری بر اجرای حق و عدالت در چنين
ســــيــــســــتــــمــــی وجــــود دارد؟
* کشتار مـردم رنـجـور و خسـتـه از
ســرکــوب ،آنــچــنــان وحشــيــانــه و
خشونتآميز است که با ھيـچ عـذر و
بھانهای از سوی حکومت توجـيـهپـذﯾـر
نيست و تنھا ﯾک درخواست مـیتـوان
داشت و آن مجازات عـامـالن کشـتـار
مردم بیپناه است و اﯾن مساله بـاﯾـد
به ﯾک خواست عمومی تبدﯾـل شـود.
* تارﯾخ ماﯾه عبرت مسـتـبـدان نشـده
اسـت .ســرکــوب ھــر اعــتــراضــی در
مقاطع مختلف تارﯾخ اﯾـن سـرزمـيـن،
بسترساز شـکـلگـيـری قـدرتـمـنـدتـر
اعتراضات و حقخـواھـیھـای بـعـدی
شده ،بدﯾھی است شـکـل و دامـنـه
اعتراضات آﯾنده ،مطابق با نوع مواجھه
نظام با معترضان فعلی رقـم خـواھـد
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورد.
مـــــــحـــــــمـــــــدی
نـــــــرگـــــــس
١٣٩٨
 ١ ٠آذرمــــــــــــــــاه
اوﯾـــــــــــــــن
زنـــــــــــــــدان

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ  16آذر 1332
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روﯾداد خـونـيـن
 ١۶آذر ١٣٣٢
ادامــــــه
در
ســـلـــســـلـــه
مـــــــبـــــــارزات
«نــــھــــضــــت
مقاومت مـلـی
اﯾــــــــــران »در
اعــتــراض بــه
کـــــــودتـــــــای
نـــظـــامـــی28
مرداد  ١٣٣٢رخ
داد .پــيــشــتــر،
نھضت مقاومت
مـــــلـــــی در
اعــــتــــراضــــی
نمادﯾن قصد آن
داشت پرده از جناﯾات رژﯾم کـودتـاچـی
 ٢٨مرداد بر بـکـشـد؛ ھـمـچـنـيـن بـه
برگزاری محاکمـه غـيـرعـادالنـه دکـتـر
مصدق ،در  ١۶مھر و  ٢١آبان  ١٣٣٢در
بازار نارضاﯾتی خوﯾش را اعالم کند .در
آن دو روز بازار با بسـتـن مـغـازهھـا و
تظاھرات عليه رژيم و شـعـار بـه نـفـع
دکتر مصدق ،نارضايتي مردم و اصـنـاف
را از محاکمه دکتر مصدق به نـمـايـش
گذاشت  .گرچه نظام کودتاچـی وقـت،
سعی کرد از اﯾن تظاھرات و اعتصابـات
جلوگيری به عمل آورد؛ تـا جـاﯾـیکـه
سقف بازار را تخرﯾب کرد .امـا شـعـلـه
مبارزات نھضت ملی اﯾران با بانگھـای
دکــتــر مصــدق در دادگــاه نــظــامــی
شعلهورتر شد .ضمن اﯾنکه انگليس و
آمرﯾکا ،دو قدرت کودتاچی درصدد فعـل
و انفعالتی در تھران بودند تا استـقـالل
ملی اﯾران را دگرباره تحت شعـاع قـرار
دھند در اواﯾل آذر «دنيس راﯾت »کـاردار
جدﯾد سفارت انگليس وارد تھران شـد.
و در روز  14آذر برقراری مجدد روابط بـا
دولت انگلستـان رسـمـا اعـالم شـد.
ضمنا خبر ورود «رﯾـچـارد نـيـکـسـون »
معاون رئيس جمھور آمرﯾکا به تـھـران،
در ھمان اﯾام ،در سراسر شھر پيچيـد.
نيکسون نيز عامل دﯾگری برای بـھـبـود

روابط اﯾران و انگليس و انعقـاد قـرارداد
ننگين نفتی بود که بـا کـنـسـرسـيـوم
منعقد شد .عجيب آن بود که در اخـبـار
آمده بود که در اﯾن سفر نيکـسـون بـه
دانشگاه تھران آمده و به وی دکـتـرای
افتخاری پيشکش میکنند! غير از اﯾـن
نبود که نه تنـھـا حـاکـمـيـت در صـدد
پاکسازی خيانت  ٢٨مرداد که در صـدد
تقدﯾس آن بود .اﯾن خبرھـا مـوجـی از
نفرت و التھاب و ھيـجـان را در مـيـان
دانشجوﯾان اﯾجاد کرد و در روزھای ١۵
و  ١۶آذر ،تمام شھر و به وﯾژه منـاطـق
اطراف دانشگاه حالت نظامی به خـود
گرفته بود .نھضت مقاومت ملی ھم در
آن شراﯾط خطير در حال مبارزه با دولت
کودتا بود .دولت نـظـامـی سـرلشـگـر
زاھدی بـه خـوبـی مـیدانسـت کـه
مھمترﯾن شرﯾان نھضت مقاومت ملـی
و جنبش ملی اﯾران ،دانشگـاه تـھـران
است .از اﯾـن رو بـا روشھـای غـيـر
قانونی نظامی ،قصد داشـت شـرﯾـان
مبارزه را از ھمان دانشگاه قطع سـازد.
در روز  16آذر نيروھای نظامی بـا ورود
به محوطه دانشگاه و دانشکده فـنـی
سه دانشجوی ميھن دوسـت و آزاده
«احـــمـــد قـــنـــدچـــی«  » ،مـــھـــدی
شرﯾعترضوی« و » مصطفی بزرگنيـا«

را بــه گــلــولــه
بســتــنــد و بــا
خون پاک آنـان،
ســـنـــگـــفـــرش
دانشـــگـــاه را
رنگين ساختند.
نه تنھا اﯾن روز،
بــــــزرگ
روز
دانشــجــو نــام
گـــرفـــت کـــه
ھـــمـــواره روز
بزرگ استقالل،
و
آزادی
مــقــاومــت در
تارﯾخ ما نـقـش
بســت .گــرچــه
پس از آن روز
ھم ملت بـزرگ اﯾـران ،چـه پـيـش از
انقالب  57و چه پـس از آن در مـوارد
مــخــتــلــف در راه آزادی و اســتــقــرار
حاکميت ملی ھزاران شھيد بـه خـون
خفته به مام وطن تقدﯾم نـمـوده و در
ھمين واپسين روزھای آبـان مـاه 98
صدھا شھيد با خون خود نھال آزادی را
آبياری نمودند ،ولـی مـحـقـقـا  16آذر
جاﯾگاه وﯾژه خود را در تـارﯾـخ مـبـارزات
آزادﯾخواھانه ی ملـت اﯾـران بـه ثـبـت
رسانيده است.
جبھه ملی اﯾران بر اﯾن باور اسـت کـه
ھر جنبشی بـدون در نـظـر گـرفـتـن
اھداف بنيادﯾن مانـنـد آزادﯾـخـواھـی و
استقالل طلبی و کسـب حـاکـمـيـت
ملی و بدون داشتن تشکل و سازمـان
باورمند به منافع ملی و حـفـظ کـيـان
ملی به سر منزل مقصود نمی رسـد.
باﯾد دانست که در غـلـتـيـدن در روش
ھای خشونت گراﯾانه ،نـه تـنـھـا ھـر
جنبشی را نافرجام خـواھـد کـرد کـه
جامعه را ھم از ھمراھی با آن جنبـش
باز ميدارد.
 16آذر 1398
تھران – شورای مرکزی جبھـه مـلـی
اﯾران

ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺨﻤﻠﺒﺎف ﺑﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮى ،ﺻﺤﺒﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺑﻰ ﺑﻰ
ﺳﻰ ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺪ!

ﺳﻴﻤﺮغ اﻳﺮاﻧﻰ ،ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروﺛﻰ!
جـــنـــاب
آقـــــــاى
رضــــــــا
پــھــلــوى
عزيز!
با سـالم
و احترام
محسـن
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مخملباف ھستم .شھروند ايرانى كـه
مدت چھار سال و نيم براى مـبـارزه بـا
استبداد شاه در زندان پدر شمـا بـوده
ام .ھنگام دستگيرى گلولـه خـوردم و
براى مداوا تنھا دو ھفته در بيمارستـان
ماندم ،اما در زندان شاه در ١٧سالگى
چنان شكنجه شـدم كـه بـراى آنـكـه
بتوانم دوباره روى پاى خودم راه بـروم،
چھار بار جراحى شدم و مدت صـد روز
در بيمارستان بستـرى شـدم .اكـنـون
بعد از  ٤٣سـال ھـنـوز بـه انـدازه ٢٠
سـانـت در  ٢٠ســانـت ،يـادگـارھــاى
شكنجه دوران شـاه بـر بـدنـم بـاقـى
مانده است.
اين ھا را نمى گويم كه رضا پھلـوى را
برنجانم يا شرمنده سازم ،كه گناه پـدر
بر پسر نمـى نـويسـنـد .از آن بـاالتـر
برخورد من با خانواده شـمـا از پشـت
عينك رنج ھـاى آن دورانـم نـيـسـت.
شاھد بوده ايد كه پـس از درگـذشـت
برادرتان ،چنان از داغ مـادرتـان مـتـاثـر
شدم كه نامه اى براى تسلى ايشـان
به اين مضمون فرستادم:
"دخــتــرى كــه در روز عــروســى اش
پرندگان را از قـفـس آزاد كـرد ،امـروز
پرنده ديگرش از قفس آزاد شد"...
ساعتى بعد ،خـانـم فـرح تـلـفـن مـرا
يافتند و روى پيغام گير تلفن خـانـه مـا
اين پيام را گذاشتند:
"آقاى مخملباف! از بين تسليت ھايـى
كه برايم ارسال شده ،تنھـا حـرفـھـاى
شما مرا آرام كرد و تحمل اين شـرايـط
جانكاه را برايم مـمـكـن مـى كـنـد تـا
بتوانم روى پاى خـودم بـايسـتـم .االن
دارم براى به خاك سپـردن پسـرم بـه
آمريكا مى روم .خـيـلـى دوسـت دارم
بعد از برگشتنـم از آمـريـكـا شـمـا را
مالقات كنم"...
اگر امروز آن نامه را به يادتان مى آورم،
قصدم اين است كه بگويـم ھـرگـز بـه

آينده از عينك رنج ھايى كه شخصـا از
نظام پادشاھى ديده ام ،نـگـاه نـمـى
كنم .و ھمواره خود را ھمدرد رنج ھاى
انسانى ،از جمله خانواده شـمـا مـى
دانم .در عـيـن حـال يـكـسـره تـاريـخ
ستمبار ايران را به فـرامـوشـى نـمـى
سپارم ،تا مبادا دوباره دچارش شويـم.
متاسفانه پدر شما ھمه قصـه ھـا را
براى شما نگفته است .من بخشى از
آنھا را به زودى در كـتـاب "شـاه ايـن
قصه را براى پسـرش نـگـفـت" بـازگـو
خواھم كرد.
با انتقام مخالفم! براى ھمين وقتى در
حوالى انقالب  ٥٧آزاد مى شدم ،قبـل
از خروج از زندان ،لحظه اى جـلـوى در
ايستادم و به پشت سرم نگاه كردم و
آنچه از شكنجه در چھار سـال و نـيـم
زندان شاه بر مـن وارد شـده بـود را
بخشيـدم و سـپـس از زنـدان خـارج
شدم.
وقتى بـعـضـى از بـازجـويـانـم ،مـثـل
"تھرانى" و "آرش" در دادگـاه بـعـد از
انقالب محاكمه مى شدند ،بـا آن كـه
دوستان دوران زنـدانـم بسـيـار اصـرار
داشتند ،ھـرگـز بـراى شـھـادت دادن
عليه شكنجه گران و نشان دادن آثـار
شكنجه بر بدنم ،به دادگاه نـرفـتـم ،و
گفتم گذشته را بخشيده ام.
اگر متقاعد شده ايد كه سخن مـن بـا
شما از سر درد و رنج گذشته اى كـه
در نظام سلطنتى پدر شما كشيده ام
نيست ،اكنون مى خواھم شما را بـه
يك بحث ملى دعوت كنم كه فـراتـر از
رنج ھاى شـخـصـى مـن و رويـاھـاى
شخصى شماست.
اينك اﯾن نامه را مى نويسم چون فـکـر
می کنم اصل گفتگو ارزشمنـد اسـت.
ھمانطور که از اصالح طلبان درخواست
کردم که واضح سخن بگوﯾند ،نه اﯾنکـه
در درون سكوالر باشند اما در بيرون از
حكومت دينى سخن بگويند .از شـمـا
ھم مى خواھم شفاف باشيد نه آنکـه
در درون سلطنت طلب باشيـد امـا در
بيرون از دمكراسى و راى مردم سخـن
بگوييد .بياييد دور از تھمت و جو سازى
و ترور شخصيتى از سوى طرفدارانتان،
با رعـاﯾـت اصـول مـذاکـره و از روش
استدالل با ھم گفتگو کـنـيـم .کـه در
ھمين گفتگوھا بايد تمرين دمكـراسـى
كرد .با طفره رفتن و ضد و نقيض حـرف

زدن ،باعث گيجى مردم نشويد.
گذشته نه ،رو به آينده!
انقالب ايران گذر از استبداد سلطنـتـى
بود به قصد آزادى ،اما چون به رھـبـرى
يك فرد اعتماد كرد و به دنبال او رفـت،
به استبدادى ديگر كه ايـن بـار ديـنـى
بود ،رسيد .پنجاه سال طول كشيد تـا
ايرانيان از شر استبداد سلطنت بعد از
مشروطه رھا شوند ،و چھل سال ھـم
طول كشيد تا آماده براندازى استـبـداد
دينى شوند .اكنون اگـر ھـر كـدام از
جريانات اپوزيسيون ،بـه جـاى يـافـتـن
راھـى بـراى رسـيـدن بـه آيـنـده اى
روشن ،رو به سـوى گـذشـتـه تـاريـك
كنند؛ چه اين گـذشـتـه مـثـل اصـالح
طلبان ،بازگشت به دوران امـام راحـل
باشد ،چه اين گذشتـه بـازگشـت بـه
دوران شاه راحل ،ھر دو يـك نـتـيـجـه
خواھد داشت و آن نرسيدن بـه آزادى
و تفرقه در صفوف مبارزه است.
امــروزه ھــم اصــالح طــلــبــان و ھــم
سلطنت طلبان از بـاورھـاى خـود يـك
ايدئولـوژى سـاخـتـه انـد و مـا بـراى
رسيدن به آزادى از ايدئولوژى حكومـت
دينى ،با موانع دو خرده ايدئولوژى ديگر
ھم روبرو ھستيم .متاسفانه شـخـص
شما ھم با آنكه ادعـاى اتـحـاد بـيـن
مخالفين را داريد ،بـا رد نـكـردن ايـده
احياى سلطنت ،خـود عـلـت اصـلـى
اختالف بـيـن مـخـالـفـيـن جـمـھـورى
اسالمى ھستيد .جلوه اين اخـتـالفـات
از ھم اكنون در بـيـن ايـرانـيـان قـابـل
مشـاھـده اسـت .ھـواداران كـامـنــت
نويس شما ،ھنوز به قدرت نرسيده بـا
كلمات ركيك ،تھمت ،توھين ،تـھـديـد،
عده اى را كه وقت و ادبـيـات كـامـنـت
نويسان شما را نـدارنـد ،بـه سـكـوت
كشانده اند .عده اى ھم از تـرس ايـن
كه مبادا اختالف بين مخالفين به سـود
جمھورى اسالمى تمام شـود ،ھـنـوز
ساكت اند .اما اين سكوت ديرى نمـى
پايد و استدالل و گفتگو و روشـنـگـرى،
جاى ھياھوى ھواداران سـلـطـنـت را
خواھد گرفت .شما خود ديده ايـد كـه
در ھمه بزنگاه ھای تارﯾخی ،برخـى از
مخالفين جمھوری اسالمی بر سـر دو
راھی جمھوری ﯾا پادشاھی گير کردند
و متفرق شدند .بارھا نشـسـت ھـاى
اپوزوسيون مثل نشست پارﯾس ،لنـدن
و ...بی نتيجه بر سر اﯾـن دوراھـی از
ھم پاشيد.
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سلطنت موروثى يا ھمان ژن برتر!
اگر مى خواھيد در كنار ھم بايستـيـم،
دست از سلطنت كه اصرار بـر بـرتـرى
ژن خانواده شاه ،بر ژن ھمه ايـرانـيـان
ديگر دارد ،برداريد) .لـطـفـا واژه ژن را
توھين قلمداد نكنيد ،كه مـن ھـر چـه
مى انديشم ،دليل ديگـرى بـراى ايـن
كه تنھا شما مى توانيد شاه بشويد و
ھيچيك از ھشتاد ميليون ايرانى ديـگـر
نمى توانند ،نـمـى يـابـم .سـلـطـنـت
موروثى ،مبنايى جـز تـوھـم ژن بـرتـر
خاندان سلطنتى ندارد(.
از افغانستان بياموزيم
به نظرم شما فراموش می کـنـيـد کـه
حتا در جـامـعـه غـيـر مـدرنـى مـثـل
افغانستان ،با آن مناسبت ھای قبيـلـه
ای اش ،دﯾگر بـراى بـازگشـت دوبـاره
ظاھر شاه به سلطنت جايى نـداشـت
و مردم افغانستان بـه فـراخـوان شـاه
مخلوع و سلطنت طلبان بـه ھـيـجـان
آمده ،قاطعانه نه گفتند و در اجـالس
بزرگان )لوﯾه جرگـه( بـا تـمـام قـدرت،
عــلــيــه بــرقــراری نــظــام ســلــطــنــتــی
اﯾستادند .آنھا كه در آن اجالس حضـور
داشتند دﯾدند که واکنش ھـای مـردم
چنان تند بود که پيرمرد )ظاھر شاه( با
تواضع اعالم کـرد احـيـای سـلـطـنـت
منتفی است و ھرگز خودش را برتـر
از ساﯾر افراد جامعه نمی داند.
آقاى رضا پھلوى عزيز!
فراموش نكنيد كه سلـطـنـت پـدر و
پدر بزرگ شما ،محصول كـودتـاھـاى
خارجى بود و نه برخـاسـتـه از راى
مردم .پس براى آنچه با كودتا بر مـردم
تحميل شـد و در آزمـايشـى پـنـجـاه
ســالــه ،نــاكــارآمــدى اش در ايــجــاد
دمكراسى و حقوق بشر اثـبـات شـد،
اصرار نكنيد.
چرا شما ھم چون اصـالح طـلـبـان بـر
تكرار آزمايش ھاى نامـوفـق گـذشـتـه
اصرار داريد؟! اگر شما واقعا بـه اتـحـاد
مردم و مخالـفـيـن بـراى سـرنـگـونـى
استبداد فـكـر مـى كـنـيـد ،يـكـى از
بزرگترين معضالت آن را كه سـلـطـنـت
استبدادى آزمايش شده است ،خود از
سر راه برداريد.
ھشتاد ميليون ايرانى مثـل ھـم فـكـر
نمى كنـنـد .از ايـرانـيـان كسـانـى از
خمينى بـيـزارنـد ،كسـانـى از شـاه.
كسانى ھم از ھر دو .اگـر طـرفـداران
اين و آن ،با احياى گذشته ،زخم ھـاى
كھنه يكديگر را فشار دھند ،در صفـوف
مردم تفرقه انداخته اند .اين گـروه چـه
اصالح طلبان باشنـد ،چـه سـلـطـنـت
طلبان فرقى نمى كند ،و مـتـاسـفـانـه
اكنون ھر دو چنين اند .ما تنھا يـك راه
گريز به آزادى داريـم و آن رفـتـن بـه
سوى آينده است و نـه بـازگشـت بـه
گذشته.
تبعيض نه!
بخشى از مردم مى گويند "رای گيـری
در مورد حکومت پادشاھی ،تـبـعـيـض

آشکار ميان شھروندان است .اﯾن رای
گيری فقط ﯾکبار ،برای ھميشه و فـقـط
برای به قدرت رسيدن ﯾک فرد ،ﯾـعـنـی
رضا پھلوی صورت مى گيرد .حقی کـه
بقيه شھروندان از آن محروم خـواھـنـد
بود .اﯾن رای گيری ﯾک تبعيض آشـکـار
است .در واقع قانونی کردن تبعـيـض و
به رسميت شـنـاخـتـن ﯾـک ژن بـرتـر
است .ھمانطور که ضدﯾت با مـحـتـوی
اعالميه حقوق بشر را نمى شـود بـه
رای گــذاشــت ،ھــمــانــطــور کــه بــی
عدالتی ،شکنجه و نابرابری حـقـوقـی
ميان شـھـرونـدان را نـبـاﯾـد بـه رای
گذاشت ،حکومت پادشاھی کـه ﯾـک
مــقــام مــوروثــی ،مــادام الــعــمــر،
غيرانتخابی و تبعيض آميز است را ھـم
نمى شود به رای گذاشت!
قدرت در ھر شکلش بـاﯾـد دوره ای و
چرخشی باشد .اﯾنکه در جاھای دﯾگـر
دنيا اﯾنطور بوده ﯾا ھست نيز دليـل بـه
رای گــذاشــتــن اﯾــن

موضوع در آﯾنده اﯾران نيست".
ھواداران سلطنت مثال مى آورنـد كـه
بعضى جاھا مثل انـگـلـيـس و سـوئـد
مشــروطــه پــادشــاھــى دارنــد و بــه
دمكراسى رسيده اند .غافل از اين كـه
در ھمين کشورھا ،حتـى در بـرنـامـه
ھاى راديـويـى روزانـه ،زمـزمـه ھـاى
فراوانى بلند است کـه چـرا مـلـت از
ماليات خود بايد خرج زندگى پر زرق و
برق ﯾک خانواده سلطنتى كه فکر می
کنند نسبت به دﯾگران برتری دارنـد را
بپردازند؟ و بعيد نيـسـت بـا رفـرانـدوم
روزى سلطنت در ايـن كشـورھـا ھـم
ملغى شود .ھر چند ھمين امروز ھـم،
ھيچيـك از مـوافـقـيـن سـلـطـنـت در
انگليس و سوئد ،مخالفين خود را چون
ھوادارن سلطنت موروثى شما ،مـورد
اتھام و تھديد و ناسزاھاى ركيك كه در
شان شما نيست قرار نمى دھـنـد .و
اين خود دليل ديگرى است براى اينكـه
چگونه سلطنت موروثى در ايـران ،بـه
فـوريــت بــه فــرد پــرســتــى و كــيــش
شخصيت منجر خواھد شد.
در عيـن حـال فـرامـوش نـكـنـيـد كـه
انگليس و سوئد و امثال آنھا در تجـربـه
تاريخى خود موفق شده اند زنگولـه را
به گردن استبداد بيـنـدازنـد و شـاه و
ملكه را به سمبل بى قدرتـى تـبـديـل
كرده اند .ما در تجربه تاريخى خـود در

اين زمينه موفق نبوده ايم .و ھـرگـز در
شرايط تاريخى و جـغـرافـيـايـى آنـھـا
نــيــســتــيــم .مــا در قــرون وســطــاى
خــاورمــيــانــه بــه ســر مــى بــريــم و
ھمـسـايـگـان مـا اروپـايـى ھـاى بـه
دمـكـراســى رسـيــده نـيــسـتـنــد .مــا
ھمسايـه تـركـيـه اى ھسـتـيـم كـه
عليرغم ميراث آتاتورك ،اردوغانى كه بـا
قطار دمكراسى آمـده بـود را ،در يـك
بزنگاه با يكبار راى مردم ھيجانـزده ،در
ايستگاه استبداد پياده كرد.
بعد ھم چرا بايد نظام پادشاھى را كـه
يكبار با انقالبى خونين از كار انـداخـتـه
ايم ،دوباره با راى خـودمـان بـر قـدرت
بنشانيم؟ و بعد شـاه را در حـد يـك
سمبل ،با قوانين و نظارت كنترل كنيـم
تا مبادا دوباره ديكتاتور شـود؟ آن ھـم
سمبلى كه از ھـمـيـن امـروز بـاعـث
اختالف در اپوزيسيون ايران است و نـه
باعث وحدت آنھا.
واضح سخن بگوييد!
آقاى پھلوى! لطفا مشخص کنيد آﯾا بـه
خاطر شاه كه پدرتان بـود ،تصـور مـی
کــنــيــد دارای ژنــی بــرتــر از دﯾــگــران
ھستيد؟ با ابھـام نـمـی شـود بـه
سمت آﯾنده قدم بـرداشـت .واضـح
سخن بگوييد.
آيا شما مى پذيريد  ٤٠سال ديـگـر
در صورت نارضايتى مردم ،يـكـى از
فرزنـدان خـامـنـه اى ،حـتـى اگـر
فرشته اى باشد ،بگويد دوباره نظام
واليت فقيه را به راى مى گـذاريـم،
اگر مردم به واليت فقيه راى دادنـد،
دوباره عمامـه بـر سـر مـى گـذارد و
حكومت دينى به راه مى اندازد؟
در آن صورت آﯾا شما وظيفه خود نمـی
دانيد که به ﯾاد مردم بيـاورﯾـد کـه اﯾـن
نظام و صندلى قدرتش بارھا دﯾکـتـاتـور
پروراند ،تا مردم بار ديگر اﯾن صندلی را
با تغيير آدم روﯾش به آزماﯾش نگذارند؟
تخم مرغـھـايـت را در يـك سـبـد
بگذار!
آقاى پھلوى عزيز!
تاجران تخم مرغھايشان را در يك سبد
نمى گذارند ،تا اگر يـكـى از سـبـدھـا
افتاد و تخم مرغھا شكست ،در سـبـد
ديگر ،تعدادى تخم مرغ سالم برايشـان
باقى بماند .امـا مـبـارز آزادى ،تـاجـر
مابانه رفتار نمى كند تا تخم مـرغـھـاى
قدرت را در دو سبد قـدرت احـتـمـالـى
آتى بگذارد.
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شما بخشى از تخم مرغھاى شـانـس
تان را در سـبـد سـلـطـنـت مـوروثـى
گذاشته ايد ،بخشى از تخم مرغھـا را
ھم در سبد جمھورى خواھى مبتـنـى
بر راى مردم قرار داده ايـد .يـك مـبـارز
واقعى ،راھى را كه غلط مى دانـد بـه
ھيچ قيمتى نمى رود ،حتى در صـورت
اصرار طرفدارانش .شما دو نوع نظام را
به راى آينده مردم حواله مـى كـنـيـد،
يكى نظام سلطنت ،كه برنده اش فقط
شــمــا ھســتــيــد؛ يــكــى ھــم نــظــام
جمھورى ،كه خودتان را با اين گفته كه
پدر بزرگم از جمھورى ھم بدش نـمـى
آمــد ،در نــبــود شــانــس ســلــطــنــت،
كانديدايش مى دانيد.
از عملكردتان عليرغم ادعايتان به نـظـر
مى رسد شما به جاى رھايى مـردم،
روى دو اسب مـحـتـمـل قـدرت شـرط
بسته ايد و به پيامدھاى غير شفاف و
تفرقه بر انگيزش بى اعتنا ھستيد.
حزب سلطنت
چرا از ھـم اكـنـون حـزب سـلـطـنـت
تشكيل نمى دھيد؟ تا ھم سـودش را
ببريد و ھم ھزينه اش را بـپـردازيـد .در
آن صــورت مــردم مــى تــوانــنــد وزن
سياسى شـمـا را از تـعـداد واقـعـى
ھوادارانتان اندازه گيرى كـنـنـد .شـمـا
حتما با اين ھمه تبليغات از تـلـويـزيـون
ھاى حامى تان ،تعدادى طرفدار داريد.
تاسيس حزب سلطنت خـواه ،قـدمـى
واقع بينانه براى تعداد ھواداران شما و
صندلى ھايى است كـه احـتـمـاال در
مجلس آينده خـواھـيـد داشـت و نـه
بيشتر .سلطنت طلبـان حـداكـثـر يـك
حزب ھستند در كنار احزاب ديـگـر ،نـه
ھمه حاكميت فرداى ايران.
تكرار كودتاى  ٢٨مرداد ممنوع!
واقعيت تاريخى اين است كه پدربـزرگ
شما رضا شاه ،چه او را خوب بدانيم و
چه بد ،با انتخاب و راى مردم به قـدرت
نرسيد .او با كودتاى انگليسى بر سـر
كار آمد و زمانى كه براى خـارجـى ھـا
بى فايده شد ،با يك نامه سه خـطـى
از سوى انگليس از كار بر كنار شد .آن
نامه اين بود:
"اعليحضرت لطفا از سـلـطـنـت كـنـاره
گيرى كرده ،تخت را بـه پسـر ارشـد
وليعھد واگذار نمايند .مـا نسـبـت بـه
وليعھـد نـظـر مسـاعـدى داريـم و از
سلطنتش حمايت خواھيم كرد .مـبـادا
اعليحضرت تصـور كـنـنـد كـه راه حـل
ديگرى وجود دارد!"
آقاى رضا پھلوى!
مى بينيد چگونه يـك قـدرت خـارجـى
)انگليس( ،با يك نامه سه خطى ،پـدر
بزرگ شما را از سلطنت بر كنار كـرد و
پدرتان را به جايش گذاشت .بى جھت
نيست كه پدر شما ھـم كـه بـا راى
مردم بر سر كار نيامده بود ،اعتماد بـه
نفس الزم را نداشت و در زمان بـحـران
فرار را بر قرار ترجيح داد .او در بـحـران
سال  ٣٢به مـحـض احسـاس خـطـر،

سوار ھواپيماى شخصى اش شد و بـا
ھمسر و سـگـش از ايـران گـريـخـت.
آمريكا با كودتـاى خـونـيـن  ٢٨مـرداد،
مصدق را به زندان فرستاد و پدر شـمـا
را دوباره بر سر كار آورد ٢٥ .سال بـعـد
وقتى انقالب شد ،شاه باز ھم منتـظـر
راى مردم نماند .كه مـى دانسـت در
نظام سلطنت ،شاه را مـردم بـا راى
خود نياورده اند تا بـا راى خـود حـفـظ
كنند .لذا به سراغ حامى خارجى خـود
رفت و از سوليوان سفير وقت آمـريـكـا
پرسيد ":من چه وقتى بـايـد ايـران را
ترك كنم؟" سوليوان ھـم جـواب او را
نداد و تنھا به ساعـتـش نـگـاه كـرد و
شاه در خاطراتش مى نويسد ":در اين
لحظه فھميدم كه وقت رفتن مـن فـرا
رسيده است".
صحبت ھايى كه از بى بـى سـى
پخش نشد!
در برنامه  ٥٢دقيقه اى صفحه دو بـى
بى سى فارسى كه در مورد رفرانـدوم
و ناممكن بودن اصالحات در حـكـومـت
دينى بود ،سخنان ما دو سـه دقـيـقـه
اى نيز به حاشـيـه بـحـث سـلـطـنـت
كشيد .مجريان ،اعالم كردند به داليـل
حقوقى و عدم حضور آقاى رضا پھلـوى
در برنامه براى پاسخگويى ،ادامه بحث
در اين باره ممكن نيست .من به آنـھـا
حق دادم .در پخش برنامه قسمتى از
گفته ھاى مـن حـذف شـد .در ايـن
صورت ايكاش يا اجازه ادامه بحث داده
مى شد تا منظور من روشن شـود ،و
يا ھمه ايـن دو سـه دقـيـقـه بـحـث
حاشيه اى نيز حذف مى شد .نه ايـن
كه تنھا چند جمله پايانـى بـحـث مـن
باقى بماند ،و ناخواسته اين سوتفاھم
ايجاد شود كه من با حضور آقـاى رضـا
پھلوى در ھر صورتى مخالـفـم ،حـتـى
اگر بخواھد از طريق مبارزات دمكراتيـك
براى دوره اى موقت در قدرت باشد.
در اينجا آنچه را گفتن اش در بـى بـى
سى ميسر نشـد را مـى گـويـم .در
تاريخ خوانده ايم كه در چه شـرايـطـى
مظفرالديـنـشـاه بـيـمـار بـه پـارلـمـان
خواھى ايرانيان رضايت داد و چـنـدى
بعد در گذشـت .ولـيـعـھـد او مـحـمـد
عليشاه ،كه نژاد پرستانه ژن پدرش را
دليل برترى خود بر ديگر ايرانـيـان مـى
دانست ،با تكيـه بـه دولـت خـارجـى
)روسيه آن زمان( و به ھـمـراه گـزمـه
ھاى خود ،مجلس را به توپ بسـت و
پارلمان را تعطيل كرد .در برابر او چريـك
ھـاى ايـرانــى ،از تــبـريـز بــه ھـمــراه
ستارخان و باقرخان چريـك بـه تـھـران
آمدند و مجلس را از اسـتـبـداد پـس
گرفتند.
جناب پھلوى! با درس آموزى از تجـربـه
ھاى گذشته و آنـچـه بـر پـدر و پـدر
بزرگـتـان رفـت ،نـپـذيـريـد كـه افـراد،
ھواداران و از ھمـه بـدتـر ،سـيـسـتـم
ھايى شما را به عنوان شاه ،وارث آن
گذشته غير قابل دفاع و شكننده قـرار

دھند و ناخواسته در برابر نسلى قـرار
بگيريد كه در تجربه عملى ،دوران پـدر
شما را ديكتاتورى وابسته به خـارجـى
ھا مى دانند .رك بگويم اجازه نـدھـيـد
آمريكاى ترامپ و حكومت عربستان بـا
قرار دادن يك تيم و بودجه اختـصـاصـى
از رضا پھلوى خوش سـخـن و مـدرن،
شاه مستبد ديگرى بسازند كـه مـردم
به جاى ھمراھى با او در برابرش قـرار
بگيرند .معلوم است كه اگر گذار ايـران
از استبداد دينى ،به دخالت خارجى و
نابودى ايران براى احـيـاى سـلـطـنـت
منجر شود ،ايرانيان بى شمارى چـون
ستارخان و باقرخان چريك در مقابل آن
خواھند ايستاد.
كدام رضا؟ پھلوى يا پسر شاه؟
استراتژى تخم مرغھا در دو سبـد ،بـه
دوگانگى شخصيت و رفتار شما منـجـر
شده .در نتيجه ما با دو رضـا پـھـلـوى
روبروييم .يكى آن كـه در غـرب بـزرگ
شده و دمكرات است و عالقـمـنـد بـه
ھنراست و در مصاحبه بـا راديـو فـردا
مى گويد اگر دوباره به دنيا مى آمـدم،
دوست داشتم يك كارگـردان سـيـنـمـا
باشم .يعنى ھنرمـنـدى و خـلـق يـك
فيلم را به بودن در سيـاسـت تـرجـيـح
مى دھد.
ھمين آقاى رضا پھلـوى اسـت كـه از
آيــنــده ايــران دمــكــراتــيــك ،ســكــوالر،
ھماھنگ با موازين حقوق بشـر حـرف
مى زند و مى گويد در خـون مـن ژن
سلطنت نيست و بر گـذشـتـه پـدرش
انتقاد دارد و مى پذيرد كه اگر پـدرم و
رژيم پدرم ايراد نـداشـت ،كـه انـقـالب
نمى شد .اين ھمان رضا پھلوى است
كه اعالم مى كند ميلى به قدرت ندارد
و برايش تنھا رفتن اسـتـبـداد و آزادى
مردم ايران مھم است .از اين نظر رضـا
پھلوى شبيه تمامى ھشتاد مـيـلـيـون
ايرانى است با حقوق برابر شھروندى.
با اين رضا پھلوى حتى من كه زندانـى
سياسى پدرش بوده ام ،احساس ھم
مسير بودن مى كنم.
اما ما با رضا پھلوى ديگرى ھـم روبـرو
ھستيم .كسى كه ھم نام شماست،
اما بيش از ھر چيزى پسر شاه سابـق
ايران است .وارث سـلـطـنـت اوسـت.
براى ادامـه پـادشـاھـى ايـران قسـم
خورده .و حاضر نيست قسم اش را بـه
حفظ تاج و تخت پس بگيرد .و در مقابل
انتقادھايى كه به پـدرش مـى شـود،
تنھا با گفتن اين جمله كـه "امـا پـدرم
ايران را دوست داشت" پـنـجـاه سـال
پيامد وابستگى پدرش به انـگـلـيـس و
آمريكا را ناديده مى گيرد.

ھزاران اعدامى و شھيد و دھھـا ھـزار
زندانى سياسى شـكـنـجـه شـده را
ناديده مى گيرد .كودتاى آمريكايى ٢٨
مرداد سال  ٣٢را در حمايت از پـدرش،
عليه مصدق و مـلـيـون ،نـاديـده مـى
گيرد .فساد و نـاكـارآمـدى سـيـسـتـم
پادشاھى پدرش را كه منجر به انقالب
شد را ناديده مى گيرد و تنـھـا بـا يـك
جمله كليشه اى احساسى كـه "امـا
پدرم ايران را دوست داشت" از پـاسـخ
دادن طفره مى رود.
پدر ايراندوست شـمـا طـبـق اسـنـاد
منتشر شده اخير آمريـكـا ،حـتـى بـه
اصرار كندى رييس جمھور آمريـكـا ھـم
حاضر نبود فقط سلطنت كند و قدرت را
در اختيار نخسـت وزيـر مـوقـت آقـاى
امينى قرار دھد .شـاه پـدر شـمـا بـا
قدرت طلبى مستبدانه و ايـنـكـه فـكـر
مى كرد او چون از ژن رضا شاه اسـت،
شعورش از ھمـه مـردم ايـران بـاالتـر
است ،حتى به يك روزنامه و حزب آزاد
اجازه فعاليت نداد ،تا آنـجـا كـه بـراى
مردم ايران راھى جـز انـقـالب بـاقـى
نماند.
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اما شما حداقـل دو راه در پـيـش رو
داريد .يا رسما پايان سلطنت را اعـالم
كنيد و به ھمه شبھه ھا پايـان دھـيـد
كه ژن خود را چـون پـدرتـان بـرتـر از
ايرانيان ديگر نمى دانيد ،تـا ھـمـه در
كنار ھم بايستيم.
يا پشت سلطنت بايستيد و ھمانـطـور
كه قرار است از مـزايـايـش اسـتـفـاده
كــنــيــد ،ھــزيــنــه ھــايــش از جــمــلــه
پاسخگويى به ژن برتـر و ظـلـم ھـاى
نظام سلطنت پھلوى كـه شـمـا وارث
آنيد را ھم بپردازيد.
مگر غير از اين است كه شما با امتيـاز
ھمين پسـر شـاه بـودن ،در صـفـوف
مخالفين ظاھر شده ايـد و دسـت از
سلطنت بر نمى داريـد تـا در رقـابـت
ھاى سياسى قد بلندتر از سياسـيـون
ديگر بنماييد؟
آن رضا پھـلـوى دوسـت داشـتـنـى و
خوش سخن كه در بعضى مصاحبه ھا
خود را مى نمايد ،ھـم چـون مـا يـك
شھروند است و كسى بـر او ايـرادى
نمى بيند .اما آن رضا پھلوى كـه پسـر
شاه است ،به محض تظاھرات مردمى
كه رھبرى نشده در بـيـش از ھـفـتـاد
شھر به خيابان ھا ريختند ،در تلويزيـون
ظاھر مى شود و چـون رھـبـر يـگـانـه
انقالب با مردم حرف مـى زنـد و مـى
فرمايد شما ادامه دھيد! )گويى آنھا با
فرمان او به خيابـان آمـده انـد كـه بـا
فرمان او بمانند .او سوار بر مـوج ھـاى
خودجوش ايجاد شده مى شـود ،كـه
نتيجه اش مصادره جنبش مـردم ايـران
به نفع سلطنت موروثى و سرخوردگى
ھمه مخالفين است(.
پسر شاه به مردم حاضـر در خـيـابـان
مى گويد در خيابان بـمـانـيـد ،مـن بـا

خارجى ھا صحبت مى كنم.
اين حرف او ما شنوندگـان را بـه ايـن
نتيجه مى رساند كه وى راھى جز راه
پدر بزرگ و پدرش كه تكيه بر حـمـايـت
خارجى بود را نمى شـنـاسـد و مـى
خواھد آزموده ناموفق وابسـتـگـى بـه
خارجى را دوباره بيازمايد .و از ھمينجـا
معلوم مى شود در آينده ،او از دو رضـا
پھلوى موجود و نامعلوم ،بـه يـك رضـا
پھلوى معلوم ،كه تنھا پسر شاه است
و وارث تاج و تخت موروثى و وابسـتـه
به خارجى تبديل خواھد شـد و مـيـل
قدرت و سلطنت ،ديگر جايى بـراى آن
رضا كه به ظاھر مھربان و آزادى خـواه
است نخواھد گذاشت.
ما مى دانيم ،و شما بھتر از ھـمـه مـا
مى دانيد كه
تلويزيون ھاى حامى شما ،بـا بـودجـه
ھاى سرى سالھاست با پخش برنامه
ھاى غير سياسى سـرگـرم كـنـنـده،
مشغول كار شده اند ،تا در روز صـفـر
سياسى شـونـد و پسـر شـاه را بـا
تبليغات گسترده بر تـخـت سـلـطـنـت
بنشانند .آنھا مدتھاسـت بـا نـمـايـش
صحنـه ھـاى تـبـلـيـغـاتـى از آرشـيـو
تلويزيونى دوران شاه ،بخشى از نسل
جديدى را كه بدبختى ھاى زمان شـاه
را تجربه نكرده اند را به اين نتيجه مـى
رسانند كه زمان شاه گويى دوران گـل
و بلبل بوده و نسـل قـبـلـى ھـمـگـى
ديوانه بـوده انـد كـه عـلـيـه مـنـافـع
خودشان انقالب كرده اند .حال آن كـه
اين تصاوير ھمان تصاويـرى اسـت كـه
وقتى ما زندانيان سياسى زير شكنجه
بوديم و اكثـريـت مـردم در فـقـر مـى
زيستند ،از تلويزيون ھـاى حـكـومـتـى
شاه پخش مى شد .كار اين تلويزيونھا
مثل اين مى ماند كه چھل سال بـعـد،
تصاوير تبليغاتى جمھورى اسـالمـى را
كه ھم اكنون از رسانه ھاى حكومتـى
پخش مى شود ،براى اثـبـات خـوبـى
رژيــم آخــونــدى نــمــايــش دھــنــد .آيــا
استفاده از تصاوير تبليغاتى دوران شاه
به عـنـوان واقـعـيـت ھـاى آن دوران،
تحريف تاريخ براى بازگشت سـلـطـنـت
شما نيست؟
در دوران شاه نسل ما و مردمى كه در
ايران فقـر زده و اسـتـبـداد زده مـى
زيستنـد ،بـه دروغ بـودن آن تصـاويـر
تبليغاتى تلويزيون شاه مى خنـديـدنـد.
ھمانگونه كه مـردم ايـران امـروزه بـه
تصاوير تبليغاتى جمھورى اسـالمـى از
رسانه ھايش مى خندند.
سيمرغ ايرانى
نجات جامعه ايـران بـا رھـبـرى واحـد
ممكن نيست .چرا كه اين جـامـعـه از
مرحله پذيرش استبداد ،چه دينى ،چه
سلطنتى ،چه فردى گذشتـه و ھـيـچ
رھبر واحدى نمى توانـد ايـن جـامـعـه
متكثر ايرانى را نمايندگى كنـد .تـوھـم
رھبرى واحد ،ھنوز شكل نگـرفـتـه بـه
شكست مى انجـامـد و يـا بـر فـرض

محال اگر ھم بـه پـيـروزى رسـد ،بـه
ديكتاتورى خواھد انجامـيـد .در فـرداى
ايران تنھا بايد به سيمـرغ ايـرانـى دل
بست كه از نمايندگان اقشـار ،اقـوام،
نسل ھا و گروه ھاى مختلف جـامـعـه
شكل بگيرد .براى خـيـال خـام قـدرت
فردى ،با سيمرغ آينده ايران نمى تـوان
جنگيد .اگر سيمرغ رھبرى جامعه آزاد
ايران شكل نگيرد ،برنده آن نـه شـمـا
ھستيد ،نه ھيچ يك از مخالفين فعلـى
جمھورى اسالمـى .كـه مـتـاسـفـانـه
احتمال اول اين اسـت كـه بـه جـاى
سيمـرغ ايـرانـى ،يـك الشـخـور ،يـك
سپاھى يا اطالعاتى كراواتى وابستـه
به روسيه بر سر كار خـواھـد آمـد .او
حتى ممكن است سران ايـن رژيـم را
ھم محاكمه كند تا مـردم را در ابـتـدا
راضى كند.
سيمـرغ ايـرانـى ،نـه سـلـطـنـت
موروثى!
مردم ايران يك گروه سـلـطـنـت طـلـب
نيستند .گروه ھاى فكرى و ديـنـى و
قومى و نسلى و طبقاتى آنھا از خـود
سخنگويان و نمايـنـدگـانـى دارنـد كـه
نماينده درد و روياھاى ايشـان اسـت.
اجازه دھيم در فرداى ايران ،سـيـمـرغ
ايرانى كه از نمايندگان آنان شكل مـى
گيرد ،مجلس موسـسـان را تشـكـيـل
دھد و اداره كند ،نه تنھا ھواداران رضـا
پھلوى.
سلطنت اگر بـى قـدرت اسـت ،چـه
كارى براى فرداى ايران خـواھـد كـرد؟
شاھى كه مثل ولى فقـيـه بـه ھـيـچ
نھادى پاسخگو نيست ،چـگـونـه قـرار
است خود مانـع از اسـتـبـداد بـعـدى
ديگران شود؟ ما به قـدرتـمـنـدانـى در
فرداى ايران نيازمنديم كه در مقابل قوه
قضاييه مستقل پاسـخـگـو بـاشـنـد و
موقت باشند و در صورت آگاھى مـردم
از خطاھايشان ،با اولين راى گـيـرى از
قدرت عزل شوند ،نه چون ولى فقيه و
شاه كه با راى مردم عزل نمى شوند.
رضاى عزيز! از دو گـانـگـى خـارج
شو!
براى چند ھزار طرفدار سـلـطـنـت كـه
بيشترشان تنھا نوستالـژى طـبـقـاتـى
دوران گذشته خود را دارنـد و خـيـلـى
ھايشان در پايان عمر خود به سر مـى
برند ،مردم را دچار دوگانگى نـكـن .بـا
آزادگى اعالم كن ،سلطنتـى كـه جـز
تعصب به تئورى غير علـمـى ژن بـرتـر
مبنايى ندارد ،براى تو بى ارزش است.
با احترام و دوستى
محسن مخملباف
 ٢٥فوريه ٢٠١٨

خامنه ای :بر دشمن پيروز شدﯾم!
ضيافت پيروزی!

معلم گفت فردا باخودتان ﯾک کاردستی بياورﯾد
کودک بلوچ کاغذ رنگی نداشت -ھيچ نداشت
ولی تا چشم کار ميکرد بيابان و خار بيابان داشت
با دستھاﯾش کار دستی درست کرد و به مدرسه آمد
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8جای عضدی روی نيمکت سوم خالی
بود .چند بار اسـمـش را تـکـرار کـرده
بودم :عضدی؟ به جـای آنـکـه بـگـوﯾـد
«حــاضــر ،آقــا! »ســکــوت کــالس را
فراگرفته بود .مثل اﯾن بود کـه اگـر بـه
زبان میآمدند و میگفتند که عضـدی
غاﯾب است ،غيبت او دائمی میشـد.
آن موقع میباﯾست کسی سکـوت را
بشکند و ھمه آنچه را که در اﯾن چـنـد
روز اخير اتفاق افتاده بود با صدای بلنـد
بگوﯾد .در کدام کتاب تارﯾخ ،شـرح اﯾـن
واقعه گفته میشود؟
به فرج گفته بودم من ﯾکی بـه تـارﯾـخ
بیاعتمادم .اﯾنھمه تارﯾخ درس دادﯾـم،
کدام حقيقت را به بچهھای مـردم ﯾـاد
دادﯾم؟
خيـابـانھـا شـلـوغ بـود .مـن و فـرج
نشــســتــه بــودﯾــم در تــاکســی.
میخواستم بـروم دادسـرا کـه چـک
بالمحـل بـاجـنـاقـم را اجـرا بـگـذارم.
بیفاﯾده ھم بود .خانهام را از دسـتـم
درآورده بود ،ورشکسـت شـده بـود و
فــرار کــرده بــود رفــتــه بــود تــرکــيــه.
میدانستم بیفاﯾده اسـت .نسـرﯾـن
اما اصرار داشت که حتماً چـک را بـه
اجرا بگذارم .مـيـانـهاش بـا خـواھـرش
شکـرآب شـده بـود .خـواھـرش ھـم
گرﯾهکنان گفته بود که خـب ،تـقـصـيـر
خودتان است .اگر طمع نمیکردﯾـد آن
ذليلمرده ھم نمیتوانست خانهتان را
از چنگتـان درآورد .مـن خـانـه را بـه
اقساط خرﯾده بودم بـا وام آمـوزش و
پرورش و حاال ،ھم بـاﯾـد قسـط آن را
مــیدادم و ھــم ســرپــنــاھــی اجــاره
میکردم .بـا کـدام پـول؟ بـا ھـمـيـن
چندرغاز آموزش و پرورش؟
خيابان ولیعصر شلوغ بود .عدهای بـه
اعتراض راه افـتـاده بـودنـد و شـعـار
میدادند .عصبانی بودند .اﯾن بار وضـع
فرق داشت .اﯾن را به وضوح مـیشـد
دﯾد .راننده گفت :پياده شـيـد آقـاﯾـون.
خانوم پياده شو .راه بستهس...
فرج جلوتر پياده شد و کراﯾه را حسـاب
کرد .ھرچی اصرار کردم کـه ُدنـگـم را
بگيرد ،نگرفت .پياده راه افتـاده بـودﯾـم
کـه مــوتـورسـوارھــا ،دو تــرکـه از راه
رسيدند و کار باال گرفت .گـاز اشـکآور
زده بودند و از دور صدای گـلـولـه ھـم
مـــیآمـــد .مـــا زده بـــودﯾـــم تـــوی
کوچهپسکوچهھا که ستون دود بلندی
از خيابان ولیعصر بلند شد .توی ﯾکی
از ھميـن کـوچـهھـا پـسکـوچـهھـای
اطراف ولیعصر بود کـه چـنـد نـفـری
میدوﯾدند و سه مأمور ھم سر در پی

آنھا گذاشته بودند .بـعـدش ھـم بـاز
صدای گلوله آمد .فرج گفـت :ﯾـکـی را
باس کشته باشن.
ﯾکیشان از دﯾوار باال میکشيد و فـرج
دســت مــرا گــرفــتــه بــود و بــا خــود
میکشيد و باز صدای گـلـولـه آمـد و
ﯾکی که داشت از دﯾوار باال میکشـيـد
افتاد توی کوچه و چند متـر آنطـرفتـر
دو نفر دﯾگر ھم افتاده بودند کنار جوی.
دست فـرج مـیلـرزﯾـد و مـن لـرزش
دست خودم را احسـاس نـمـیکـردم.
گفتم :ﯾکی افتاد توی جوی.
فرج گفت :کجاس؟
گفتم :نمیبينی؟
گفت :دستش رو مـیبـيـنـم .شـاﯾـد
مجروح شده باشه .بوی دود میآمد و
من دلپيچه داشتم .از فکر کسی کـه
از باالی دﯾوار افتاده بود پاﯾين و شـيـار
خون از زﯾر او راه افتاده بـود بـه طـرف
جوی آب ،حالت تھوع پيدا کـرده بـودم.
چندک زده بودم و داشتم دل و رودهام
را باال میآوردم که فرج بدو خـودش را
رساند به کسی که توی جوی افـتـاده
بود .مثل اﯾن بود که صداش از خـيـلـی
دور میآمد:
تير خورده جواد.خودم را رسانده بودم باالی سـر فـرج.
دستھا و مچ پـای افـتـاده را دﯾـدم.
چھارده پانزده سـال شـاﯾـد بـيـشـتـر
نداشت .گلوله خورده بود بـه پـھـلـوی
راستش .بدنش به رعشه افـتـاده بـود
که باز صدای گـلـولـه آمـد و از دورتـر
صــدای مــردم کــه داد مــیزدنــد:
بیشرف .بیشرف.
دانهھای درشت برف .شعبه بـانـکھـا
کــه ســوخــتــه .مــرکــز تــجــاری بــا
شيشهھای شکسـتـه و در جـا کـن
شده و سـوخـتـه .پـمـپبـنـزﯾـنھـای
سوخته .شھر سوخته .به حلب خوش
آمدﯾد! به ھر جا که قدم میگذاری در
پشت سر ردی از خاکستر میبـيـنـی.
مدتی است که چشمانم تار میبينـد.
تپش قلب .اضطراب و تھوع .مثـل اﯾـن
است که در ھمه اﯾن روزھا باالی سـر
نعش ﯾک پسـربـچـه چـھـارده پـونـرده
ساله در جوی خيابان اﯾستـادهام و در
ھمان حال زندگی از برابـر چشـمـانـم
میگذرد .اﯾن من نيستم کـه زنـدهام.
دﯾگری به نيابت از مـن زنـدگـی مـرا
درپيش گـرفـتـه .ھـمـه مـدت خـيـال
میکنم که اﯾستادهام بر سـر ھـمـان
جوی و به آن دﯾگری نگاه میکنـم کـه
ھر دم بيشتر از من فاصله میگيرد.
ﯾک شب بعدش ھم خانه فـرج اﯾـنـھـا

اخير
مھـمـان بـودﯾـم .در مـدرسـه
شھيد مھتدی قـاسـمآبـاد بـا
ھم ھمکارﯾم .در کالس او ھم
دو نيمکت خالی است .اگر بـه
اصرار نسرﯾن نبـود ،بـھـانـهای
مــیتــراشــيــدم .امــا نســرﯾــن
کالفه بود .حق ھم داشت .در
چاردﯾواری آپارتمان فـکـسـنـی
که ھمان را ھم تا ﯾکی دو ماه دﯾگر از
دست میدادﯾم با سـه دخـتـر قـد و
نيمقد رو به بلوغ بـا عـکـسھـاﯾـی در
تلگرام و اﯾنستاگرام و خواسـتـهھـاﯾـی
که برآوردنش کار من ﯾکی نيست .فرج
در ھمان خانه پدری ،در باغی بـاصـفـا
دوخوابهای داشت .راحـت بـود .الاقـل
اجاره کمرشکن به عھدهاش نبود.
بعد از شـام نشـسـتـه بـودﯾـم روی
نيمکت چوبی در بھارخواب .صـنـوبـرھـا
قد کشيده بودند .پای درخت خشـکـی
پاپيتال کاشته بودند و حاال تنه خشـک
درخت از شادابی بـرگھـای پـاپـيـتـال
سبز میزد .ماه بدر کـامـل بـود و در
ن بیلکه ابری درخشيدن گرفـتـه
آسما ِ
بود .از اذان ساعتی میگـذشـت و از
دور دست ،از بلندگوی مسجد صـدای
تالوت قرآن میآمد .فرج گفت :باالخـره
چی شد؟ شکاﯾت کردی؟
گفتم :چکش را به اجرا گذاشـتـم .امـا
بیفاﯾدهس .مھم خـانـهم بـود کـه از
دستم درآمد .حماقتی کردم حاال بـاﯾـد
تاوان پس بدھم.
فرج استکان چای را برداشت .به رنـگ
چای نگاھی انداخت ،حبـه قـنـدی در
دھان گذاشت و جـرعـهای نـوشـيـد.
گفت« :ھر جا میرم ،بوی سوختـگـی
میشنـفـم .حـتـی سـر کـالس کـه
ھستم .چشـمـم بـه نـيـمـکـتھـای
خالی»...
بغض گلوﯾش را گـرفـتـه بـود .رنـگـش
پرﯾده بود .گـفـت« :تـرس مـن ﯾـکـی
رﯾخت .از اﯾنکه ھم فکر کنند حرفھای
رو ﯾا سطحی مـیزنـم ،دﯾـگـه بـاکـی
ندارم».
تکيهام را داده بودم بـه دﯾـوار بـرھـنـه
آجری .گفتم :اگر اﯾن سه بچه نبودنـد،
اگر نسرﯾن نبود شاﯾد من ھم حرفم رو
رک و راس میزدم».
نگفتم که بابا بابا گفتنھاشان دلـم را
میلرزاند .نگفتم ترسيدهام و مثل اﯾـن
است که من ھم پای آن جـوی آب از
زندگی جا ماندهام .نگـفـتـم کـه بـوی
سوختگی در شامه من ھـم ھسـت.
ماجرای عضدی را براﯾش تعرﯾف کـردم.
گفتم مثل اﯾن است کـه اگـر کسـی
بگوﯾد عضدی غاﯾب است ،غـيـبـت او
دائمی مـیشـود .بـعـد دﯾـگـر ھـيـچ
چارهای نيست جز آنکه ھمه حقـيـقـت
گفته شـود .گـفـتـم مـن از ھـمـيـن
میترسم .مثل ﯾک آدم ﯾتيم ،سـرم را
بــيــن دســتھــام گــرفــتــه بــودم و
میترسيدم که بغضم بترکد.
 ٧آذر ٩٨

ﺣﺎﺻﺮ ﺣﺼﺎرك...
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سقط القناع عن القناع..
قد أخسر الدنيا ..نعم
لكني أقول اآلن ......ال..
إلى آخر الطلقات .....ال
إلى ماتبقى من ھواء األرض .....ال
ماتبقى من حطام الروح .......ال
بــــــــيـــــــــــــروت ..........ال
بــــــــيـــــــــــــروت ..........ال
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
سقطت ذراعك فالتقطھا ...وسقطت قربك
فالتقطني
واضرب عدوك بي
فأنت اآلن..حرﱞ ..وحرﱞ ..وح ﱞر
حـــــــــــــــــــــــــ ﱞر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
سقطت ذراعك فالتقطھا ...وسقطت قربك
فالتقطني

قتالك أو جرحاك
قتالك أو جرحاك ......فيك ذخيرة
فاضرب بھا
اضرب بھا

اضرب بھا
عدوك.
فأنت اآلن..
حرﱞ ..وحرﱞ ..وح ﱞر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
سقطت ذراعك فالتقطھا ...وسقطت قربك
فالتقطني
واضرب عدوك بي
فأنت اآلن..حرﱞ ..وحرﱞ ..وح ﱞر
حـــــــــــــــــــــــــ ﱞر
حاصر حصارك
بالجنود و بالجنون
ذھب اللذين تحبھم
آه ...ذھبوا
فإما ان تكون...أن تكون ...ان تكون.....
او ال تــــــــــكــــــــون
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
حاصر حصارك ال مفر  ...اضرب عدوك ال مفر
سقطت ذراعك فالتقطھا ...وسقطت قربك
فالتقطني
واضرب عدوك بي
فأنت اآلن..حرﱞ ..وحرﱞ ..وح ﱞر
حـــــــــــــــــــــــــ ﱞر

