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اعتراف گيري تلويزيوني،  بخشي كوچك از نقض گسترده حقوق اجتماعي
امير ك.

در سال 1360  قدرت خود  تحكيم  اوان  از  محبوب حكومت  پروژه  تلويزيوني  گيري  اعتراف  پروژه 
بوده است. اعترافات تلويزيوني و مطبوعاتي سطح مرئي مكانيزمي براي برخورد با مخالفين سياسي 
است كه سطح نامرئِي آن وجود شكنجه در پشت ديوارهاي زندان ها است. فقدان دادرسي عادالنه 
به رسميت شناختن حقوق مخالفين  اسالمي،  عدم  نظام جزاي  قوانين غير عادالنه در  و منصفانه، 
سياسي، و ده ها مورد ديگر خوشه ي سركوب بزرگي را تشكيل مي دهند كه حكومت براي مواجهه 
با مخالفين سياسي از آن ها بهره مي برد. به لحاظ تاريخي هر گاه حكومت از پروژه اعتراف گيري 
تلويزيوني استفاده كرده است،  گروه هايي كه خود در معرض سركوب قرار نداشته اند در مقابل اين 
حركت سكوت كرده و حتي با شادماني از حذف رقباي سياسي به نوعي اين گونه اقدامات را مورد 
تأييد قرار داده اند. در سال 60 و زماني كه اين پروژه بر روي اعضاي سازمان ها و احزاب چپ راديكال 
و نيز مجاهدين خلق اعمال شد،  سازمان فداييان خلق اكثريت و حزب توده كه در كنار حاكميت 
ايستاده بودند در مقابل اين نقض صريح حقوق بشر مخالفت نكردند و از آن استقبال نيز كردند. زمان 
گذشت و اعضاي آنان نيز طعمه هاي بعدي حاكميت بودند. روحانيون مبارز و خط امام كه در آن 
زمان بخش مهم حاكميت بودند خود در اين پروژه نقش ايفا كرده و مسلمان شدن احسان طبري را 
در زندان،  ناشي از تابيدن پرتوي نور حقيقت بر دل او و ديگر همرزمان او دانستند. اين روزها حكومت 
ناگهان  انجام مي دهد.  اصالح طلب حكومت  اعضاي طيف  با  را  برخورد هميشگي  كودتايي همان 
رده هاي باالي اجرايي آنها در رسانه ها حاضر شده و از فريب خوردگي خود توسط غرب سخن مي 
گويند. آشكار است كه از آنجا كه نظارت و كنترل مردمي بر رويه هاي دادرسي حكومت وجود ندارد، 
اين اعترافات نه تنها هيچ ارزشي ندارد بلكه بايست قويا آن را محكوم كرد. چرا كه نشانه هاي بديهي 
از بدرفتاري و شكنجه در پشت ديوارهاي بلند زندان اند. اما بايست تمام گروه هاي سياسي متعهد 
باشند كه در مقابل شكنجه و اقدامات ضد حقوق بشري بر عليه تمام فعالين سياسي بايستند. خواه 
مشاركتي باشد،  خواه كمونيست،  خواه مجاهد،  و يا هر گرايش و تعلق سازماني ديگري. نمي توان 
تنها زماني كه نوبت به خود رسيد ناگهان از رعايت حقوق بشر براي زندانيان سياسي دم زد. اين حق 
همگاني است و بايست آن را براي تمام عقايد سياسي به رسميت شمرد. مردم امروزه آگاه شده اند. 
آنها نه تنها تحت تأثير بازي هاي خون آلود حاكميت براي تخريب فعالين سياسي قرار نمي گيرند، 
بلكه هر سازمان و گرايش سياسي را با تعهد عملي آن به مبارزه براي استقرار عدالت و دفاع از حقوق 

مخالفين سياسي خود ارزيابي مي كنند.
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آهوها و گرگ ها
ت7 تير مسجد قبا

ساعت حدود 6 و نيم به حسينيه ارشاد رسيدم. خيابان ترافيک سنگينی داشت و مجبور شديم مسافت طوالنی 
پياده برويم. هرچه نزديک تر می شديم تراكم نيروها بيشتر می شد. يک مرتبه دو طرف خيابان شروع كردند 
به تشويق. كروبی در اتومبيلی بود و در ترافيک مانده بود. جمعيت كه منتظر جرقه ای بود شروع كرد به شعار 
دادن و تا خود حسينيه شعار مرگ بر ديكتاتور را سر دادند. هرازگاهی فريادی از گوشه ای شنيده می شد 
كه به جمعيت حمله می شد و به وحشيانه ترين شكلی با باتوم به جان جمعيت می افتادند. زنان و مردان 
مسن زيادی را ديدم كه كتک خورده بودند. مراسم سخنرانی كه مجوز آن را گويا خانواده بهشتی گرفته بودند 
در مسجد قبا در حال برگزاری بود اما كوچه را بستند و به كسی اجازه ورود نمی دادند. كسانی كه از داخل 
مسجد توانسته بودند بيرون بيايند می گفتند دوربينی كه در مسجد مستتر كرده بودند را مردم شكستند و 
شعار  دادند. عده ای می گفتند موسوی از ساعت 4 داخل مسجد است اما عده ای می گفتند او را نديدند. فائزه 
هاشمی هم آمده بود. بلندگوهای قسمت زنان را هم قطع كرده بودند و جمعيت مرتبا شعار می دادند. جمعيتی 
حدود 3 هزار نفر در اطراف مسجد قبا پراكنده بود. كه گه گاه حمله پليس آن را به خشم وا می داشت و شعارها 
تندتر می شد. در ميان ترافيک سنگين كروبی از اتوموبيل خود پياده می شود و به سمت مسجد حركت می 
كند تمام جمعيتی كه با شعار اهلل اكبر پشت سرش حركت كردند لت و پار شدند و يک نفر توانست وارد كوچه 
شود و آن خود كروبی بود. در اين اوضاع بود كه شعار های مرگ بر ديكتاتور در خيابان شريعتی طنين افكند و 
ديگر لباس شخصی ها وارد عرصه شدند خيابان را از باال و پايين می بستند و به مردم حمله می كردند هرچه 
جمعيت اعتراض می كرد ما مجوز داريم تاثيری نداشت. موتورهای سياه پوشان نيز بين مردم و ماشين ها 
بازوی ديگر سركوب بود. حتی به ماشين هايی كه در ترافيک مانده بودند نيز رحم نمی كردند و با باتوم هاشان 
به آن ها می كوفتند. جمعيت بيرون مسجد شجاعانه و بی مجوز شروع به حركت به سمت پل سيد خندان 
كرد در راه گاه شعار می دادند و گاه تشويق می كردند انگار جشن پيروزی مردمی بود كه چند روز بود خفه 
شان كرده بودند. ماشين ها در راه بوق می زدند و برای جمعيت درود می فرستاد. جمعيت با اين كه ليدری 
نداشت خود می دانست دست به چه كار خطرناكی زده و نيروی انتظامی را به حمايت تحريک می كرد. تمام 
مسير نيروهای يگان ويژه سپاه، رهبری و بسيج صف كشيده بودند. جمعيت از مقابل گردان های بسيجی با 
سكوت و نشان ويكتوری گذشت. يک آخوند هم به جمعيت پيوست كه با تشويق آن ها مواجه شد. هوا كم كم 
داشت تاريک می شد. مردم اين ساعات را خوب می شناسند. زمان حمله گرگ ها نزديک می شود. آهوها می 
دانند بايد به خانه برگردند. جمعيت قرار فردا ميدان تجريش را فرياد می زند و كم كم پراكنده می شود. حلقه 
محاصره گرگها تنگ تر و تنگ تر می شود. در حال بازگشت لباس شخصی ها را می بينم كه با باتوم به جان 
مردم افتادند و ركيک ترين فحش ها را نثار مردم می كنند. در راه ترك جمعيت نيروهای بسياری را ديدم 
كه مغازه های اطراف را وادار به تعطيلی می كنند و به سمت اندك جمعيت باقی مانده می رفتند. در خيابان 
های تنگ اطراف در هر كدام حداقل 200 نيروی يگان ويژه بود حدس می زنم می خواهند راه را بر كسانی 
كه فرار می كنند ببندند. نمی دانم چرا اين جمعيت باقی مانده پراكنده نمی شود. دلشوره عجيبی دارم اين 

اكثريت آهوها از اقليت گرگها نمی هراسند. 

جنگ شهري 

ا.ش.
يكی از خصايص ديكتاتوری ها ، خرج های هنگفتی 
است كه صرف هزينه های نظامی ، ايجاد نهاد های 
و  مختلف  های  اليه  با  امنيتی   طويل  و  عريض 
بنابراين جای  كنند.  پليس می  رنگارنگ  گاردهای 
تعجب نيست كه رژيم فاشيستی جمهوری اسالمی 
مامورين  مانند  جانورانی  از  را  شهر  باشد،  توانسته 
بسيج   ، شورش  ضد  و  ارتشی  نيروهای  پليس، 
پر  شخصی  لباس  اصالح  به  و  امنيتی  نيروهای  و 
و  سركوب  تنها  نهادها  اين  ی  عمده  كاركرد  كند. 
بازداشت يا كشتار نيست بلكه ايجاد ارعاب و ترس 
در دل شهروندان است. در اين ميان جای تعجب 
بر  هنوز   بی سی  بی  مانند  هايی  رسانه  كه  است 
وجود حكومت نظامی در شهر تهران را صحه نمی 

گذارند.
 بايد آشكارا اعالم كنيم كه شهر تهران توسط ارتش 
و پليس اشغال شده است و اين در حالی است كه 
عده ای خائنانه از آرام شدن اوضاع سخن می رانند! 
و  نشده  اعالم  نظامی  به وضعيت حكومت  توجه  با 
عمال اجرا شده ، شيوه های مبارزه و اعتراض مردم 
بايد  رژيم  سركوبگر  رفتار  و  اوضاع  با  متناسب  نيز 
بايد  مسئله  اين  به  پرداختن  از  پيش  كند.  تغيير 
گفت كه مردم نبايد نسبت به توانايی بيش از حد 
و  كنند  مبالغه   ، رژيم  شناسايی  قدرت   در  رژيم 
ترس به دل راه دهند. يكی از شيوه های مبارزه ی 
گشتاپو ، پليس سياسی فاشيستی آلمان در زمان 
جنگ جهانی دوم ، براه انداختن اين شايعه بود كه 
ی  ارائه  در  سياسی  پليس  با  كامل  طور  به  مردم 
گزارشات از همسايگان خود مشاركت می كنند. در 
اندازی سايتی  با راه  اين راه جمهوری اسالمی نيز 
به نام گرداب ، از مردم در خواست كرده است كه 
كه  كنند  شناسايی  را  گران  اغتشاش  اصطالح  به 
ناكارآمد  عمال  و  دارد  تبليغاتی  ی  جنبه  مشخصا 
است. اين گفته ی خمينی را ياد نبريم كه زمانی 
می گفت همه ی مردم بايد ماموران وزارت اطالعات 
باشند. اما تمامی اين ادعاها بيشتر جنبه مبالغه و 
ارعاب دارند. واقعيت اين است كه رژيم در سركوب  
و شناسايی معترضين در ابعاد ميليونی ناتوان است . 
ايجاد حكومت نظامی در شهر و هجوم كور نيروهای 
بسيج و مزدورانی از حزب اهلل لبنان به خانه های 
آنها در شناسايی  ناتوانی  از  است   ای  نشانه  مردم 

معترضين .
اما در روش مبارزه با توجه به تهاجم نظامی رژيم به 
سطح شهر ومحيط زندگی و خانه ی مردم و گاهی 
تخريب اموال آنها بايد سنجيده عمل كرد.نكته ی 
اول اينكه تمركز نيروهای نظامی در شهر، عمدتا به 
خيابان های اصلی شهر و مناطقی است كه پيشتر 
در آنجا تظاهرات و اعتراضات انجام می شده است 
و انها هرگز نمی توانند تمامی سطح شهر را كنترل 
كنند. با توجه به اين مسئله ، تظاهرات گسترده در 
يا  آزادی   ، انقالب  ميدان  مانند  شهر  مهم  ميادين 
هفت تير بايد جای خود را به تظاهرات در محالت 
اينجاست  دوم  نكته ی  دهد.  پراكنده  به صورت  و 
 ، هنگام  در شب  رژيم  كنترل  و  توان سركوب  كه 
فعاليت  ،  عمده ی  روز است  از  برابر كمتر  ها  ده 
های مبارزاتی می تواند شب هنگام انجام شود. اين 
فلج  كامال  اوضاع  كنترل  در  را  رژيم  تواند  می  امر 
كند. نكته ی سوم و شايد مهمتر از همه ، فعاليت 
اعتراضی به صورت تمرينی و ضربتی است ، يعنی 
زمان  در  همزمان  صورت  به  تواند  می  اعتراضات 
های مشخص  اما كوتاه مدت و مكان های متفاوت 
تكرار شود. بايد توجه داشت كه اين كار ، مبارزه را 
به عملی مرسوم تبديل می كند و در بلند مدت ، 
ديگران را نيز به انجام آن ترغيب خواهد كرد. شعار 
در بام های خانه ها ، تنها يكی از اين روش هاست 
كه از انقالب 57 در اذهان مردم به جای مانده است 
، اما اين تنها يكی از شيوه های مبارزه ی به صورت 
های  شيوه  اين  توان  می  است.  متوالی  و  تمرينی 

بيان اعتراض را به صور ديگر نيز بسط داد.
بايد در نظر داشت كه با طوالنی شدن مبارزه ، اين 
رژيم است كه ناتوان تر و عاجز تر می شوند و نه 
مردم. مردم بايد بپذيرند كه برای كسب پيروزی و 
در  طوالنی  راهی   ، استبداد  و  ديكتاتوری  شكست 
سركوب  ابزارهای  از  يكی  ارعاب  دارند.  رو  پيش 
رژيم است، بايد در مقابل نااميدی و احساس ياس 
و ناتوانی ، يا اين احساس كه هزينه ی بيش از حد 
پرداخت شده است ، ايستاد. بايد توجه داشت كه 

همواره ترس درون ما، بدترين دشمن ماست.

 

اخبار كوتاه

درگيري هاي ديروز تهران
هاي  درگيري  تهران  مختلف  مناطق  در  ديروز 
نزديكي  در  مردم  تجمع  تمركز  داد.  رخ  پراكنده 
مسجد قبا بود كه سپس به راهپيمايي 5000 نفره 

به سمت سيدخندان منتهي شد. 
اين راهپيمايي چون روزهاي پيش با خشونت روبرو 
شد و بسياري از مردم مورد ضرب و شتم گاردهاي 

كودتا قرار گرفتند.
برنامه امروز معترضان

قرار  امروز دوشنبه  فعالين و معترضان  طبق گفته 
اي  زنجيره  كودتايي  حكومت  به  معترضين  است 
انساني از راه آهن تا تجريش ايجاد كنند. الزم به 
نگهبان  شوراي  مهلت  پاياني  روز  امروز  است  ذكر 

براي تأييد يا رد نتيجه انتخابات است.
بيش از دو هزار زنداني و چند صد مفقود

اعالم  يكشنبه  روز  بشر  مدافع حقوق  يک سازمان 
تا كنون  ايران  در  ها  ناآرامی  از هنگام شروع  كرد 
نفر  چندصد  و  شده  زندانی  نفر  هزار  دو  از  بيش 

ناپديد شده اند.
بين  فدراسيون  رييس  نايب  الهيجی  عبدالكريم 
المللی  حقوق بشر كه مقرش در پاريس قرار دارد 
منابع   ِ اطالعات  پايه  بر  كرد  تاكيد  زمينه  اين  در 
مستقل ، تا كنون صدها نفر در ايران ناپديد شده 

اند.
شكوفه آذر و كامبيز نوروزي دستگير شدند

ديروز ، يكشنبه 7 تير، شكوفه آذر، خبرنگارروزنامه 
سرمايه  در مقابل مسجد قبا بازداشت شد خانواده 
وی تاكنون نتوانسته اند خبری در مورد او بگيرند.

روز يكشنبه  همچنين امبيز نوروزی، دبير حقوقی 
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران بازداشت شد.

برخي روزنامه نگاران آزاد شدند
هفته  كه  سبز  كلمه  روزنامه  كارمند   25 از  نفر   2
نفر  آزاد شده و يک  بودند،  بازداشت شده  گذشته 
شده  دستگير  آن  از  پس  كلمه  سايت  كاركنان  از 

است.
نژاد  بهزاديان  قربان  دكتر  گذشته  شب  همچنين 
جلسه  از  پس  كه  موسوی  مهندس  ستاد  رييس 
موسوی  با  دانشگاه  اساتيد  بعدازظهر  چهارشنبه 

بازداشت شده بود، آزاد شد.
و  علم  دانشگاه  در  آسا  كيانوش  يادبود 

صنعت
دانشجوی  آسا  كيانوش  شهيد  سوگواری  مراسم 
كارشناسی ارشد رشته شيمی، از شهدای دانشجوی 
اخير ايران، ديروز از ساعت 12 در دانشگاه علم و 

صنعت برگزار شد.
 با وجود تهديدهای فراوان و تماسهای مكرر وزارت 
دانشجويی  فعالين  با  دانشگاه  حراست  و  اطالعات 
مراسم  هايشان،  خانواده  و  صنعت  و  علم  دانشگاه 
ياد بود شهيد كيانوش آسا و راهپيماييی اعتراضی 
گسترده  استقبال  با  صنعت  و  علم  دانشگاه  در 
صنعت  و  علم  تعطيل  نيمه  دانشگاه  دانشجويان 

برگزار شد..
در  امروز  مراسم  اين  اميركبير  گزارش خبرنامه  به 
مديريت  كه  شد  برگزار  دانشجويان  توسط  حالی 
دانشگاه قصد برگزاری مراسمی نمايشی در داخل 
تحريم  به  دانشجويان  كه  داشت،  دانشگاه  مسجد 
اين برنامه پرداخته و بيرون از مسجد به سوگواری 

پرداختند.
مسجد،  مقابل  در  دادن  شعار  از  پس  دانشجويان 
در صحن دانشگاه به راهپيمايی كرده و در مقابل 
يافته و شعارهايی در  درب اصبلی دانشگاه حضور 

آنجا سر دادند.
در  راهپيمايی  ادامه  با  دانشجويان  نيز  پايان  در 
دانشكده  سمت  به  مجددا  دانشگاه  علنی  صحن 
های  گروه  های  بيانيه  آنجا  در  و  رفتند  شيمی 

مختلف دانشجويی قرائت شد. 
اعالم  آسا  شهيد  های  ای  همدانشكده  و  دوستان 
نمودند كه تا پايان هفته هر روز از ساعت ۸ تا 17 
دانشكده شيمی  برابر  در  گذشته  روز  دو  مانند  به 
به تحصن نشسته و با روشن كردن شمع در كنار 
عكس شهيد آسا و پخش قرآن به سوگواری و زنده 
نگه داشتن نام و ياد شهيد گلگون كفنشان خواهند 

پرداخت.
همچنين تعدادی از دانشجويان و از جمله دوستان 
شهادت  به  اعتراض  در  نمودند  اعالم  كيانوش 
بی  خصوص  به  و  آسا  كيانوش  شهيد  مظلومانه 
تا  جنايت  اينگونه  قبال  در  حاكمان  مسئوليتی 
اطالع ثانوی در جلسات امتحان حاضر نخواهند شد.  
پيشتر نيز تعدادی از امتحانات دانشكده مهندسی 

شيمی به دليل عدم حضور دانشجويان لغو شد.
و  مشكی  پيراهن  سوگواری  نشان  به  دانشجويان 

همچنين دستبندهای سياه بر دست داشتند.

جنگ شهري



تكرار كميك انقالب ۵۷ ايران؟!
سيمين مسگری

در اندك زمانی كه نارضايتی ها و اعتراضات ايرانيان در اين سطح وسيع و در خيابانها به عينيت درآمده و 
تحوالت ايران را سر تيتر اخبار جهان كرده است، در تآويل و تحليل نيز بر اوضاع كنونی ايران گشوده شده 
است و صاحب نظران بسياری را از ظن خود يار مبارزات مردم ايران كرده است. شايد بتوان نقطه مشترك 
غالب اين تحليلها را تآكيد بر خواست مردم ايران، برای تغيير دانست و مواردی از قبيل، جنس اين “خواست  
”و جهت آن است كه نقطه فصل يا محل مناظره اين نظريه پردازان می باشد. اينكه اين اعتراضات انقالبی است 

يا اصالحی، قا ئم به موسوی است يا به بهانه او و ...
يكی از نظريات قابل توجه در اين ميان نظريه اسالووی ژيژك، فيلسوف شهير اهل اسلووانی است. او تحليل و 
حمايت خود را از جنبشهای اعتراضی مردم ايران در يک سخنرانی برای دانشجويانش، اينگونه بيان می كند: 
”يک عده به غلط اين جنبش را چيزی مشابه انقالب های مخملی طرفدار غرب می دانند و فكر می كنند كه اين 

حركات گام های اول برقراری يک نظام دمكراتيک غربی و پايان اسالم سياسی در ايران است.
عده ديگری با نااميدی از تحول در ايران  می گويند: ليافت مردم اين كشور همين احمدی نژاد و حاميان آن 

هستند و بنابراين با ديدی انتقادی و ناباورانه به حركات موجود می نگرند. 
و باالخره گروه ديگری هستند كه احمدی نژاد را قهرمان ملی ايران در مبارزه با خارجی ها می دانند و فكر 
می كنند كه برخالف تصويری كه رسانه های غربی از او می دهند، وی در پی بهبود وضعيت اقشار فقير و تحكيم 
استقالل ايران است. از نگاه اين عده حركات اعتراضی اخير شبيه به كودتايی است كه غرب عليه دولت ملی 

محمد مصدق به راه انداخت.”
ژيژك ضمن تبری جستن از اين سه بينش به رخدادهای ايران و نقد آنان، تحليل خود را از اوضاع به اين 
گونه عنوان می كند:” آنچه در ايران شاهد آن هستيم تالش جمعيت وسيعی از مردم ناراضی برای زنده كردن 
آرمان های اوليه انقالب 57 است. به همين خاطر است كه بسياری از شعارها و نوع حركات با آن دوران شباهت 
فراوانی دارد. اين يک جنبش مشروع مردمی است و فعاالن آن كسانی هستند كه انقالب اسالمی به رهبری 

آيت اهلل خمينی، به شعارها و خواست های آنها خيانت و پشت كرده است.”
 او همچنين از كروبی به عنوان يک اصالح گر و طرفدار آزادی برای فعاليت گروهای مدنی و از موسوی به 
عنوان نماد بازگشت به مدينه فاضله دوران انقالب و اسالم اسالم رهايی بخش ياد می كند. مدينه فاضله ای 

كه آرمانهای آن هنوز زنده است.
شايد نخستين سوال و ابهامی كه از تحليل ژيژك بر ذهنها خطور می كند اين است كه ژيژك در اين تحليل 
به اشتباه و نا ظرافتی،  عمده كنشگران امروز جنبش مردمی را همان كنشگران سی سال پيش با همان آرمانها 

می داند و دليل او نيز بر اين مدعا، شعارهايی است كه در هر دو حركت اعتراضی، مشترك به نظر می رسد.
  تنها يک نگاه گذرا به گروه سنی افراد حاضر در اعتراضات خيابانی و دستگير شده ها به خوبی روشن می سازد 
كه بخش اعظم جمعيتی كه در تحوالت اخير حضور فعالی دارند، بيگانه با آرمانهای انقالب سی سال پيش و 
مدينه فاضله موعود آن هستند. مگر اينكه آقای ژيژك گمان كنند كه تمام دغدغه نسل بعد از انقالب، با همه 
كشتار و سركوبی و هزينه های سنگين مبارزه،اعاده آرمانهايی است كه پدران و مادران آنها سی سال قبل به 
خاطرش قيام كردند. در اين صورت سوال اين نسل از  آقای ژيژك و انقالبيون سی سال پيش اين است كه آن 

آرمانها چه بودند و اسالم رهايی بخش چيست؟!
نفس شباهت برخی از شعارهايی كه در خيابانها و بامهای ايران به گوش می رسد با شعارهای انقالب57 ، 
دليل بر هم جنس بودن اين اعتراضات نمی باشد. حتمآ اين فيلسوف شهير بر اين گمان نيستند كه مردم در 
كمال آزادی برای انتخاب شعارها يشان، اهلل اكبر را بر شعار سرنگونی حكومت اسالمی، لغو حجاب اجباری، كه 
خواست بسياری از زنان حاضر در خيابانهاست، و ... ترجيح داده اند. استفاده از شعارها يی مثل اهلل اكبر، نصر 
من اهلل و فتح الغريب و... در اغلب مواقع برای پايين آوردن هزينه مبارزه است. كما اينكه حتی در اين شرايط 

هم تا فرصتی رخ می دهد، مردم در شعار مرگ بر جمهوری اسالمی هم صدا می شوند.
ژيژك ضمن اينكه قيام كنونی را بازگشت به مدينه فاضله ای می داند كه آرمانهايش هنوز زنده است و موسوی 
را نماد اين بازگشت معرفی می كند، بر اين نكته پا ميفشارد كه اين انقالب و آرمانهای آن، توسط يک گروه 
متحجر و تند رو ربوده شده است و از اين رو جنبش اعتراضی كنونی را ”بازگشت سركوب شده گان” انقالب 

به ميدان مبارزه برای باز پس گيری آن، می انگارد. 
آنچه از اين گفته ژيژك بر می آيد اين است كه دزد واقعی انقالب، احمدی نژاد و دارو دسته اش می باشد كه 
چهار سال پيش آن را به يغما برده اند و مردم برای بازپسگيری آن دست به دامن موسوی و حاميانش از جمله 
رفسنجانی شده اند. گمان آقای ژيژك بر اين است كه هشت سال دوره آقايان موسوی و رفسنجانی و خاتمی، 
دوران اعتالی آرمانهای انقالب! و اسالم رهايی بخش! بوده كه در بزنگاه انتخابات سال ۸4 ربوده شد و مردم 

به قيمت جان خود و به دنبال اين قهرمانان، سعی در بازپس گيری آن را دارند.
ژيژك در پايان تحليل خود ضمن اذعان به ناروشن بودن آينده حوادث در ايران ميگويد:” احتماآل حكومت قادر 
خواهد شد كه نيروی انفجاری جمعيت را كنترل كند اما اين ديگر آن رژيم سابق نخواهد بود، بلكه حكومتی 
فاسد و منفور،در زمره ديكتاتوری های ديگر است.”  و با اين توضيحات، شنونده سخنان خود را در حيرت فرو 
می برد كه منظور ژيژك از رژيم سابق چيست و آيا اينكه او تا كنون اين رژيم را در زمره حكومتی های منفور 
و ديكتاتوری های ديگر قرار نمی داده است؟ و در صورتی اين رژيم در اين زمره قرار می گيرد كه حركت 

انفجاری مردم را كنترل كند؟!
نگاه ژيژك به تحوالت اخير ايران شايد تنها نگاه نادقيق بر رويدادهای ايران نيست ولی نشان از كم اطالعی اين 
فيلسوف برجسته غرب از انقالب57 ، رخدادهای سی ساله و تحوالت جاری ايران را دارد و آنچه نقد تحليلهای 

او را از اهميت خاصی برخوردار می كند، شهرت او به عنوان يكی از رهبران فكری چپ نوين اروپاست!  

مبارزه برای دموكراسی 
 و

سّيدگربه های مرتضی علی!
سعيد الف 

)مطلب ارسال شده براي خيابان(
ايران كه طی سی  ايران برای دموكراسی و عليه خفقان روحانيت شيعه اوج می گيرد. رژيم  مبارزه ی ميليونی مردم 
سال گذشته برای مشروعيت بخشيدن به حكومت خود دست به هر نيرنگی زده بود اين بار در چاهی كه خود كنده 
سرنگون شده است. پس از فروپاشی نظام پليسی –سلطنتی پهلوی، »بهار آزادی« در نطفه خفه شد و دوران وحشت 
انقالب 1357 دولت بحران زده ی  از  جنون آميز رژيم آخوندی آغاز گشت. دستگاه روحانيت شيعه در دوره ی پس 
سرمايه داری ايران را نجات داد اما به حوزه ی علميه قم نرفت. بدين  ترتيب، دستگاه روحانيت شيعه با همه ی تناقضها 
و  تضادهای  ساختاری خود در مسند قدرت نشست و به جای جمهوری، حكومت اسالمی و منبر واليت فقيه را نشاند. 
البته برای گمراهی مردم، نام اين دارالخالفه را »جمهوری« اسالمی گذاشتند. بدين سان، تحت فيلترگذاری استصوابی 
شورای نگهبان كه خودبازتابی بود از اختالفات تاريخی و درونی دستگاه روحانيت، هرازچندگاهی شوهای انتخاباتی به راه 
انداختند؛ مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای نگهبان، مجلس شورای اسالمی و واليت فقيه همگی 
بازتابی از اين تعارضهای تاريخی روحانيت شيعه هستند. انتخابات سی ساله ی  دارالخالفه ی ايران در واقع برای حل 

موقتی اختالفات هميشگی درون جناح های روحانيت شيعه و تحميق مردم بوده است. 
ناگفته نبايد گذاشت كه نيروهای  ملی گرا و برخی نيروها مانند حزب توده و سازمان فدائيان اكثريت نيز در پايه گذاری 
خالفت اسالمی سهم مهمی به عهده داشتند. برخی از اعضای اين گونه گروه ها از عمل خود پشيمان گشتند و از سياست 
كنار كشيدند اما برخی هنوز با رياكاری به فعاليت مشغولند و همانند »گربه های مرتضی علی« در »اپوزيسيون« اسالمی 
به بندوبست سرگرم هستند؛ همان كسانی كه در لغو حقوق دموكراتيک مردم ايران، سركوب دموكراسی و كشتارهای 
مخالفان رژيم آخوندی  در كنار اوباشان روحانيت شيعه سنگ تمام گذاشتند، اين بار با پرچم »اصالح گرايی« به ميدان 
آمده¬اند. در اين نوشته ی كوتاه به گذشته ی دو نفر از چهره های تاريخ معاصر ايران كه در تثبيت »جمهوری اسالمی« 

سهم مهمی داشتند و اكنون به مردم و جوانان ايران درس دموكراسی می دهند اشاراتی خواهد شد.
***

يكی از اين شخصيت ها جناب محسن سازگاراست. او اخيراً اعالميه ای منتشر ساخته و مدعی شده است كه 
حضور او در تلويزيون صدای آمريكا پس از كودتای اخير خامنه ای – احمدی نژاد به خاطر رساندن »اخبار 
و دستورالعمل هايی است« به مردم ايران  كه »رهبری جنبش«  تصميم آن را می گيرد. آقای سازگارا اعالم 
داشته است كه به خاطر كارشكنی شخصی به نام علی سجادی مسئول خبر تلويزيون صدای هيأت حاكمه ی 

آمريكا ديگر در آن رسانه برنامه نخواهد داشت! 
بی شک، پرداختن به سابقه ی تاريخی اين چهره ی مرموز كه با ضرب و زور بخشی از هيدت حاكمه ی ايران 
و آمريكا هميشه در پشت صحنه مشغول به توطئه چينی برای جنبش ازادی خواهان، و به ويژه نسل جوان 
ايران، مفيد خواهد بود. محسن سازگارا كسی است كه به اعتراف خود هنگامی كه در پاييز 1357 در كشور 
ابراهيم يزدی و  با همكاری  آمريكا بود و شنيد كه خمينی به فرانسه رفته است سراسيمه به  آنجا رفت و 
مهندس بازرگان دو نفر از رهبران نهضت آزادی در ستاد خمينی مستقر شد. وی مسئوليت هماهنگی و امور 
اداری »بيت خمينی« را عهده دار شد و نقش مهمی در سازماندهی و تبليغات دارودسته ی روحانيون ايفا كرد. 
سازگارا كسی است كه  به قول خودش در عرض مدت كوتاهی در سازماندهی  صدها مصاحبه ی تلويزيونی، 
راديويی و مطبوعاتی برای تثبيت چهره ی خمينی در رأس جنبش ضدسلطنتی نقش داشت. او مسئوليت 
از يک شخصيت نه چندان شناخته شده در  را  با كمک رسانه های جهان غرب، خمينی  مستقيم دارد كه 
جامعه ی آنروز ايران به آشناترين چهره ی جهانی تبديل كرد. سازگارا كسی است كه ترتيب سازماندهی پرواز 
بازگشت خمينی به ايران را داد و  حتا در گزينش اين كه چه كسانی از ميان خبرنگاران رسانه های جهانی 
برای همراهی با »حضرت امام«  در هواپيما حضور يابند نيز نقش اصلی را داشت. پس از بازگشت خمينی 
به ايران، او از جمله كسانی بود كه در پشت پرده برای به قدرت رسيدن خمينی به طور شبانه روزی فعاليت 
می¬كرد. با قيام بهمن ماه 1357 و فروپاشی دستگاه نظامی و امنيتی رژيم پادشاهی، نقش افرادی از قبيل 
سازگارا اهميت ويژه يافت. رژيم تازه به قدرت رسيده ی خمينی برای سركوب انقالب مردم ايران و استقرار 
ضدانقالب اسالمی نياز به بازسازی ارتش و دستگاه نظامی –امنيتی دولت داشت. محسن سازگارا با همكاری 
دستگاه آخوندی پيرامون خمينی دست به ايجاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی زد كه در كشتارهای اواخر دهه 

پنجاه و اوايل شصت خورشيدی هزاران نفر از مردم معترض به رژيم خمينی را به خاك و خون كشاند. 
اخيرا محسن سازگارا در گفتگويی مدعی شده است كه سپاه پاسداران، در آن هنگام تنها يک ارتشی مردمی 
انداختيد كه جنبش  راه  به  يارانتان  انقالب اسالمی را شما و ديگر  پاسداران  بود. خير جناب سازگارا! سپاه 
سپاه  بكشانيد.  و خون  به خاك  های سركوب  شيوه  ترين  وحشيانه  با  را  عليه خمينی  ايران  مردم  مستقل 
پاسداران، بازوی ضدانقالب مردمی و حامی رژيم آخوندی بود و هست. مردم ايران هيچگاه كشت و كشتاری كه 
بنيان گذاران سپاه پاسداران و كميته های اسالمی از مردم ايران در تهران، كردستان، تركمن صحرا، خوزستان 
و... زندان های شهرهای سراسر ايران به راه انداختند را فراموش نمی كنند. آری دستگاه پرتناقض روحانيت 
شيعه برای حفظ مناسبات سرمايه داری به كمک افرادی چون آقای محسن سازگارا نياز داشت. البته افرادی 
از قبيل سازگارا مأموريت خود را به خوبی انجام دادند. ولی با تثبيت ضدانقالب آخوندی ديگر به افرادی مانند 
سازگارا  كه خارج از چارچوب روحانيت پيرامون خمينی كار می كردند نيازی نبود و از مجراهای قدرت رفته 

رفته كنار گذاشته شدند. 
از جناب سازگارا برای چندين سال خبری نبود تا اينكه با روی كار آمدن خاتمی و سپس شكست اصالح¬طلبان، 
به  امريكا  دولت  كه  دانشگاهی  ومشاغل  بورسها  با  و سپس  پيش كشيد  را  رفراندم«  و »طرح  امد  خارج  به 
خدمتكاران خود اعطا می كند به سروسامانی رسيد و مبلغ سياست های دولت آن كشور شد. همان آمريكايی 

كه در ايران در سال 1332 عليه جبهه ملی و بنيان گذاران نهضت آزادی كودتا كرده بود! 
بدين سان، محسن سازگارا پيراهن يقه چركين آخوندی را به دور انداخت، ريش تراشيد و كت، شلوار و كراوات 
»مردم ساالری« پوشيد، اُدكلن ليبراليستی زد و ستاره ی شوهای »صدای هيأت حاكمه ی آمريكا« شد. او 
به عنوان كارشناس امور ايران به همراه چند خودفروخته ی ديگر با استفاده از بورس های خاص »اساتيد« 
درجه دو و سه و ميليون ها دالری كه دولت جورج بوش برای »تعويض رژيم« خرج می كرد به نان و نوايی 
رسيد. اما با روی كار امدن اوباما، محسن سازگارا، و ديگران می دانستند كه اگر روابط دولت ايران و آمريكا رو 
به بهبودی برود ديگر نياز چندانی به تحليل های مشعشع »كارشناسی«شان برای »تعويض رژيم« نيست. چرا 
كه اگر سياست پردازان آمريكا  با رژيم ايران كنار می آمدند، دموكراسی و حقوق بشر تنها مبدل به كااليی 
برای معامله می شد. متاعی كه بر سر ان دولت امريكا با آن می تواند با هر دولت و نيروی ارتجاعی چانه بزند. 
سياستی كه آمريكا، بريتانيا و ديگر كشورهای جهان سرمايه داری سالهاست در عربستان سعودی، مصر، كويت، 

تركيه، پاكستان و ده ها كشور ديگر انجام می دهند. 
اما با خيمه شب بازی خامنه ای و احمدی نژاد و »آغاز جنبش اعتراضی مردم ايران« كه مجزا از رهبری كروبی 
و موسوی شكل گرفت، محاسبات آمريكا درست از آب درنيامد. محسن سازگارا كه مخالف شركت در دهمين 
انتخابات رياست قوه ی مجريه رژيم آخوندی بود هنگامی كه مشاهده كرد كه چگونه مردم ايران به مبارزه عليه 
رژيم ايران برخاسته اند بار ديگر همانند گربه مرتضی علی به ميان معركه پريد و صد و هشتاد درجه معلق زد 
و به يک باره سّيد »سبزپوش« شد؛ همه در صدای »هيأت حاكمه ی« آمريكا ديدند كه چگونه سازگارا بدون 
كراوات، با تی شرت و با سراسيمگی خود را به استوديوی تلويزيون رساند و رهنمود داد كه بايد بر روی اين 
موج حركت كرد. بی شک، او با ارتباطاتی كه هنوز با برخی از رهبران سپاه پاسداران دارد و با پشتوانه¬ی 
دستگاه های تبليغاتی غرب كوشش خواهد كرد كه جنبش اعتراضی مردم ايران را در مجراهای كنترل شده¬ 
و باب طبع اربابان آمريكايی و اير انی باقی نگهدارد. از اين رو، از همان روز نخست كه نتايج انتخابات تقلبی 
اعالم گشت و جنبش خودانگيخته¬ی مردم از ميدان ونک شروع شد، مأموريت جديد و موج سواری آقای 
محسن سازگارا برای آمريكا و »رهبری جنبش« آغاز گرديد. اين كه امثال محسن سازگارا تا چه ميزان قادر 
هستند كه بار ديگر، جنبش مردم ايران برای دموكراسی را مهار و سركوب كنند، معلوم نيست و آينده نشان 
خواهد داد. بهر حال نقشی كه محسن سازگارا و بنيان گذاران سپاه پاسداران و بسيج در كشت و كشتار  مردم 
و زندانيان سياسی و تثبيت رژيم اخوندی داشته اند هرگز از حافظه¬ی تاريخی مردم  و جنبش دموكراسی 

خواهی ايران محو نخواهد شد. ادامه دارد...           



گزارشي از گرگان، 

گوشه هايي از حكومت ترور
گزارشی از يكی از دستگيرشدگان گرگان ساعت حدود 30 : 7 الی ۸ غروب 25 خرداد 

در پياده روهای خيابان شالی كوبی پر بود از مردمی كه بی هدف فقط راه می رفتند همه می دانستند برای چه 
شلوغ است اما از كنار هم عبور می كردند. نيروهای سركوب و گارد ويژه با باتوم و سپر در دسته های حدودا 
20 نفری در گوشه و كنار به خط بودند. درگيری های كوچكی بين جوانان و بسيجی ها در كوچه های اطراف 
مشاهده می شد.چند نفری هم دستگير شدند جالب اين جا بود كه در يكی از اين درگيری ها در كوچه های 
مجاور خيابان شالی كوبی وقتی بسيجی ها يک جوان را به شدت كتک می زدند مردم به خشم آمد و با يک 

يورش چند نفری از بسيجی ها را گرفته و هر چه حقشان بود نثارشان كردند. 
هوا تاريک شد ديگر در پياده رو جا نبود و به سختی می شد حركت كرد، كه ناگهان صدای كسی آمد كه فرياد 
كشيد مرگ بر ديكتاتور... گويی همه منتظر جرقه بودند همه با هم فرياد زدند: »مرگ بر ديكتاتور«. سپس 
برای تاييد و جسارت مشغول دست زدن شدند و از گوشه كنار شعارها شروع شد: »نترسين نترسين ما همه 
با هم هستيم«، »گفته بوديم اگه تقلب بشه شهر قيامت می شه«، »مرگ بر ديكتاتور« و از اين دست شعارها. 

من متوجه مردمی شدم كه همگی در حال فرار بودند يگان ويژه وارد عمل شده بود. 
صحنه هايی كه می ديدم باور كردنی نبود. واقعا اين ها انسان بودند؟ يک ستوان دومی را ديدم كه در حال 
تعقيب دو دختر چادری بود يكی از آن ها ظاهرا پايش پيچ خورد و به زمين افتاد ستوان در حال تعقيب وقتی 
به او رسيد مهلت نداد بلند شود و ناجوان مردانه چنان ضربه ای با باتوم به پشت گردن دخترك زد كه آه از نهاد 
همه برخاست و به طرف پليس حمله ور شدند و پليس مجبور به فرار شد. عده ای هم وحشت كرده بودند و در 

حال گريستن بودند. تا به حال چنين زد و خوردی در گرگان پيش نيامده بود. 
درگيری ها ادامه داشت تا اين كه روبروی پاساژ مرواريد 5 پليس و چند بسيجی به سر يک جوانک ريخته و با 
شدت با باتوم جوانک بی نوا را می زدند . ضربات بسيار سنگين بود صدای برخورد باتوم روی بدن جوانک مو 
به تن راست می كرد. نمی دانم من بودم يا چه نيرويی مرا واداشت به سمت آن ها بروم تا جوانک را از دست 
اين حراميان بيرون بكشم. فرياد می كشيدم نزن سركار نزن خواهش می كنم نزن. دست جوانک را گرفتم و 
با شدت به سمت خودم كشيدم جانی در بدن برای برای فرار نداشت. من خودم را در مركز همان چند باتوم 
ديدم. شدت ضربات باعث شد دست جوانک را رها كنم و روی صورتم را گرفتم. صدايی می گفت اين رو ببريد 
چند دست بازوی مرا گرفت و كشان كشان با همراهی ضربات باتوم به سمت ماشين ون آرم دار برده و درون 
قفس داخل ون گذاشتند. موبايلم را گرفتند. گفتم بگذاريد يک تماس بگيرم كه با ضربه باتوم جواب خود 
را گرفتم. چند نفری شديم... تا اين كه ماشين حركت كرد زياد دور نشديم كه وارد يک مدرشه شديم بعدا 
فهميدم كه ما رو به دبستانی در محلی به نام چاله باغ بردند. من نفر آخری بودم كه از ون خارج شدم و با تونل 
باتوم مواجه شدم. مردی بسيار قوی هيكل كه لباس يگان ويژه به تن داشت گفت من به خاطر شما كثافتا 2 
روزه كه زن و بچه ام را نديدم هنوز حرفش تمام نشده بود كه با مشت زير چشمم گذاشت و به دنبال آن باتوم 
ها سرازير شد. از درون تونل باتوم گذشتم و می گفتند سرتان را روی پله مقابل بگذاريد. دست ها پشت سر و 
روی زانو بنشينيد. البته بعد از وارسی همه و چشم بند زدن. صدای دختر جوانی هم در چند متريم می آمد و 
ناله می كرد. فكر نمی كردم دختری را هم از تونل باتوم رد كنند. كمی وحشت كردم اما به رويم نياوردم. يكی 
می گفت آب اما چند لحظه بعد صدای فريادش به گوش می رسيد... چون چشمم بسته بود حدس زدم آب 
يعنی باتوم آن جا. همه چيز يعنی باتوم و پنجه بوكس. من نفر آخری بودم و سمت راست من كسی نبود كه 
ناگهان يكی از يگان ويژه ها چنان با پوتين به شكمم ضربه زد كه نفسم گرفت. می دونستم بايد روی زانوهايم 

بشين پاشو كنم كه نفسم برگردد. در همين حينباتوم هم به عنوان دسر صرف می شد. 
ما را با همان ترتيب با چشمانی بسته دوباره سوار ون كرده البته اين بار 11 نفر. به گفته ماموری كه با ما بود 
سخت ترين مسئله همين فشردگی درون ون بود ابتدا 6 نفر به زور جا شديم تا اين كه ظاهرا فرمانده ی جلوی 
درب خروج جلوی ماشين را گرفته و گفت كم هستند بيشتر جا دهيد. سرباز همراه با لهجه اصفهانی گفت 
جا نيست قربان. كه گفت اين ها آدم نيستند خودشان خواستند و فحش ركيكی هم نثار ما كرد. خيلی به من 

برخورد اما چه كار می شد كرد. 
تا  می كرد  كور  را  چشمم  داشت،  يكی  آرنج  دادند.  جا  ون  قفس  درون  نفر   11 بود  فشاری  هر  به  خالصه 
به همين منوال  از حدود 45 دقيقه  اين كه پس  تا  ناله ديگری می آمد.  می خواستيم تكانی بخوريم صدای 
گذشت و ظاهرا وارد پادگانی شديم. من از گوشه چشم بند دژبانی را ديدم. وقتی پياده شديم دوباره به باد كتک 
گرفته شديم. همه ما رو بازرسی كردند و راهی زيرزمين ساختمانی شديم. ون پشت ون بود كه می آمد و مثل 
ما بازداشت شده بودند. اتاق های زيادی در زيرزمين آن جا بود. روی 3 اتاق نوشته شده بود: اتاق بازجويی. و 
بقيه اتاق هايی بود كه درون آن ها سلول سلول جدا می شد. تعداد آنقدر زياد بود كه غير از اتاق های بازجويی 
همه اتاق ها و سلول ها پر شد. حتی درون كريدور هم پر بود. چند نفر با لباس شخصی آمدند و مشغول نوشتن 
اسامی شدند. بعد به ترتيب اسامی، بازجويی و انگشت نگاری شديم. در اولين بازجويی چگونگی دستگيری 
سوال شد. هر كسی يک گوشه ای ناله می كرد كسی سالم نمانده بود. يادم هست جوانی را آوردند كه چشم 

چپش كامال از بين رفته بود. بعضی از وحشت گريه ميكردند بعضی ديگر هم دلداری می دادند. 
تا صبح 3 بار بازجويی شديم. از با چه كسانی دوست هستی شروع شد تا خارج رفتی؟ تو فاميل كی خارج از 
كشوره؟ به كی رای دادی؟ عضو گروهی هستی؟ كسی رو از دستگيرشدگان می شناسی؟ يا می گفتند ما شما 
رو حين تخريب و شعار دادن عليه نظام فيلم برداری كرديم. من در پاسخ گفتم فيلم را نشانم دهيد، كه گفت 
خفه شو... يادم نيست چه ساعتی اما بين بازجويی ها بود... كه صدايی از باال گفت بازداشتی های امشب پايين 
هستند؟ كسی گفت چطور؟ دوباره صدا فرياد زد، يكی از افسرامو چاقو زدن درو باز كن. می كشمشون. همه با 
شنيدن اين حرف ها به گوشه ای فرار می كردند. جايی نبود بروند. حدود 10 نفری يگان ويژه آمدند و با خشونت 

هر چه تمام تر مشغول كتک زدن شدند. انقدر زياد بوديم كه سهم من يک باتوم شد. 
تا اين كه صبح شد و ديدم نان پخش می كنند با مربا. من گفتم به شعور آدم توهين می كنند اول كتک می زنند 
بعد هم نان می دهند و گفتم بچه ها نخوريد اين نان ها رو. بعضی نخوردند اما اكثرا خوردند ساعت حدود 30 : 
۹ صبح بود ديديم چند قاضی آمده تا حكم صادر كنند. همه بارها از پله ها باال می رفتند و دوباره برمی گشتند. 
ابتدا دانشجوها را جدا كرده و دوباره بازجويی كردند و سپس آزاد شدند. ما نيز يكی پس از ديگری دوباره همان 
سوال ها را پاسخ داديم. البته با چشم بند و دقتی خيلی زياد سوال می كردند. باالخره من هم آزاد شدم. البته 
موبايل ها را پس ندادند گفتند يک هفته ديگر بيايد مركز اطالعات امنيت پليس گرگان در سه راه مالقاتی 

پس بگيريد.

برتولد برشت 

 
دختر كوچولوي صاحبخانه از آقاي »كي » پرسيد: 

 
اگر كوسه ها آدم بودند با ماهي هاي كوچولو 

مهربانتر ميشدند؟ 
 

آقاي كي گفت: البته ! اگر كوسه ها آدم بودند 
 

توي دريا براي ماهيهاجعبه هاي محكمي ميساختند 
 

همه جور خوراكي  توي آن ميگذاشتند 
 

مواظب بود ند كه هميشه پر آب باشد 
 

هواي بهداشت ماهي هاي كوچولو را هم داشتند 
 

براي انكه هيچوقت دل ماهي كوچولو نگيرد 
 

گاهگاه مهماني هاي بزگ بر پا ميكردند 
 

چون كه 
 

گوشت ماهي شاد از ماهي دلگير لذيذتر است 
 

براي ماهي ها مدرسه ميساختند 
 

وبه آنها ياد ميدادند 
 

كه چه جوري به طرف دهان كوسه شنا كنند 
 

درس اصلي ماهيها اخالق بود 
 

به آنها مي قبوالندند 
 

كه زيبا ترين و باشكوه ترين كار براي يک ماهي 
اين است 

 
كه خودش را در نهايت خوشوقتي تقديم يک كوسه 

كند 
 

به ماهي كوچولو ياد ميدادند كه چطور به كوسه ها 
معتقد باشند 

 
وچه جوري خود را براي يک آينده زيبا مهيا كنند 

 
آينده يي كه فقط از راه  اطاعت به دست مي آيد 

 
اگر كوسه ها آدم بودند 

 
در قلمروشا ن البته هنر هم وجود داشت 

 
از دندان كوسه تصاوير زيبا ورنگارنگي مي كشيدند 

 
ته دريا نمايشنامه يه روي صحنه مياوردند كه در 

آن ماهي كوچولو هاي قهرمان 
 

شاد وشنگول به دهان كوسه ها شير جه ميرفتند 
 

همراه نمايش آهنگهاي محسور كننده يي هم 
مينواختند كه بي اختيار 

 
ماهيهاي كوچولو را به طرف دهان كوسه ها 

ميكشاند 
 

در آنجا بي ترديد مذهبي هم وجود داشت 
 

كه به ماهيها مي آموخت: 
 

زندگي واقعي در شكم كوسه ها آغاز ميشود 

گفتي:

»ــ بر تيزه های كوه
  

با پيكرش، فروشده در خون،
افسرده است باد!«

تو بارها و بارها

با زنده گي ت
    

  شرمساری
    

  از مرده گان كشيده ای.
    

  )اين را، من
  

همچون تبي
    

  ــ ُدُرست
  

همچون تبي كه خون به رگ ام خشک مي كند ــ
    

  احساس كرده ام.(
  

□

وقتي كه بي اميد و پريشان
    

  گفتي:
  

»ــ ُمرده ست باد!
  

بر تيزه های كوه
با پيكر ِ كشيده به خون اش

افسرده است باد!« ــ

آنان كه سهم ِ هواشان را 
با دوستاق بان معاوضه كردند

در دخمه های تسمه و زرداب،
گفتند در جواب تو، با كبر ِ درد ِشان:

»ــ زنده است باد!
  

تاَزنده است باد!
توفان ِ آخرين را

در كارگاه ِ فكرت ِ رعْدانديش
    

  ترسيم مي كند،
  

كبر ِ كثيف ِ كوه ِ غلط را
    

  بر خاك افكنيدن
    

  تعليم مي كند.«
  

)آنان

ايمان ِشان
    

  مالطي
    

  از خون و پاره سنگ و عقاب است.(
  


