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نمایش، ماموران امنيتی ساختمان را     
برای ممانعت از اعتراضات به مفـابلـه        

 . فرستادند
صدای تظاهرکنندگـان    
در ساختمان نمـایـش     
فيلمها چنـان رسـا و        
طنيـن انـداز بـود کـه           
ــی       ــامـ ــمـ ــه تـ ــوجـ تـ
ــان و       ــدگ ــن ــن ــدک ــازدی ب
کارکنان ساختـمـان را      

 . به خود جلب ميکرد
در پایان پـس از یـک          
ساعت کشمـکـش و      
ــراض،   ــتـــــــــ اعـــــــــ
تــظــاهــرکــنــنــدگــان بــا   

وساطت پليس و با آرامش، به بيـرون        
بـه  .  از محل نمایش هـدایـت شـدنـد         

هنگام خروج، معترضـيـن بـه شـعـار            
دادن عليه رژیم اسالمی و سفـيـران         

 -فــرهــنــگــی اش ادامــه مــيــدادنــد         
جمعيت حاضر در ساخـتـمـان مـحـل           

بـا کـف زدن از         "  جشنـواره " برگزاری  
 . اعتراض کنندگان حمایت ميکردند

پس از خروج از ساختمان معتـرضـيـن         
در مقابل درب ورودی نمایشـگـاه بـه          
ــه                ــراض خــود ادامــه داده و ب اعــت

 ■■■. افشاگری پرداختند

دقایقی پس از تـجـمـع در مـقـابـل                
ساختمان امپرس واک، تـعـدادی از          
تظاهرکنندگان با در دسـت داشـتـن          

پالکاردهایـی در زمـيـنـۀ افشـاگـری             
هـولـوکـاسـت     " سينمای سانسور و      

حاکم بـر ایـران و عـکـس            "  اسالمی
های احسان فتاحـيـان و عـلـيـرغـم             
مخالفت مسئوالن امـنـيـتـی سـالـن           
نمایش فيـلـمـهـا، بـه داخـل مـحـل                
نمایش فيلم راه یافته و با شعارهـای        

مـــرگ بـــر رژیـــم تـــروریســـتـــی          "  
ســرنــگــون بــاد جــمــهــوری       " ،" ایــران

ســفــرای جــمــهــوری   " ،      " اســالمــی
اسالمی و تروریستـهـا را از کـانـادا             

" ... مزدور برو گـمـشـو     " ،  " اخراج کنيد 
به زبانهای فارسی و انگـلـيـسـی از           

 . برگزارکنندگان استقبال کردند
دســت انــدرکــاران در مــواجــهــه بــا          
اعتراضات تظاهرکنندگان تاب نـيـاورده     
و پس از پنهان شدن در داخل سالـن         

 
 : از حمايت مالی" جشنواره"اين  

، ) مشاور امالک  ( الهام قادریان      
( بهناز سماوات   ، ) مشاور امالک   

 ارز   ،) داور جشنواره  ( حامد بهداد      
پرسپوليس، بهروز ضيایی              

 )مشاور مهاجرت(

Arian Tel Communication,      
Trakya Doviz Interchange, 
Heritage International  

 -مرکز مطالعات ایران شناسی       "و    
 .برخودار بود " تورنتو

) قدسنـا ( به گزارش خبر گزاری قدس      
 شروع فعاليـت در      ”  اهللا داد   سيف“ 

زیـر  »سينما  را با کارگردانی فـيـلـم            
 آغـاز کـرد و         ١٣٦٤در سال       «باران

نامه   عضویت در شورای بررسی فيلم    
(و گروه فيلم شبـکـه یـک سـيـمـا                

و بـخـش فـرهـنـگـی بـنـيـاد               )  ١٣٦٢
سينمای فارابی و وزارت فـرهـنـگ و          
ارشــاد اســالمــی، از مــوســســان          
سازمان سينمایی سينا فيلم، ریيس     

مدیره خانه سينما در سالهای       هيئت  
  و همچنين مـعـاونـت        ١٣٧٦ تا   ١٣٧٤

سينمایی وزارت فـرهـنـگ و ارشـاد            
  ١٣٧٩ تـا     ١٣٧٦اسالمی از سالهای    
 . ی کاری او بود بخشی از سابقه

 : گزارشگر
 روشنگر –فرامرز شيراوند 

 ٢٠٠٩ نوامبر ١٢پنج شنبه  
سـفـيـران    “ در اعتـراض بـه حضـور              

در ”  فرهنگی وزارت ارشاد اسـالمـی      
 اولـيـن  " تورنتو به مناسبت بـرگـزاری        

، " جشنواره فيلمهای کـوتـاه ایـرانـی         
 بعداز ظهر، ده ها تن از       ۵:٣٠ساعت  

آزادیخواهان، برابری طلبان و فعالـيـن       
جریانات سياسی مقـيـم تـورتـنـو در           
محل این جشـنـواره، در سـيـنـمـای             
ــقــۀ ســوم              امــپــرس، واقــع در طــب
ساختمان امپـرس واک در خـيـابـان            

 .نورث یورک، تجمع کردند –یانگ 
:  فـارس   گـزاری به گزارش خبرنگار      
/com.farsnews.www://http

8808020802=nn?php.newstext 
جشنواره فيلمهـای کـوتـاه ایـرانـی           " 

توسط معـاونـت سـيـنـمـایـی وزارت             
انجمن سـيـنـمـای         -ارشاد اسالمی   

مــرآــز جــوانــان ایــران، بــا ابــتــکــار          
با مدیریـت   ( فرهنگی پرشيا فيلم    

و بــا   )  شــاهــرخ بــحــرالــعــلــومــی  
رایــزنــی فــرهــنــگــی ســفــارت        
جمهوری اسالمی ایران در اتـاوا،     

  ”.برگزارگردید
این جشنواره پيشتر قرار بـود       ".....  

در مرداد ماه برگـزار شـود کـه بـه              
به آبان مـوکـول     ...... دليل مشکالت   

این نخستين جشنواره فـيـلـم       .  شد
 در خـارج از کشـور              کوتاه ایـرانـی   

ایـن  جایـزه بـرتـر        .....  خواهد بود   
” اهللا داد    سيف   “ فستيوال به نام  
، "] آنتی سمتـيـک   [" کارگردان  فيلم    

 ”  .گذاری شده است  نامبازمانده
براثر حمله قـلـبـی    ”   اهللا داد   سيف“ ( 

 .) در بيمارستان مهر تهران مرد

 تظاهرات

 در اعتراض به  جشنواره سينمايی وزارت ارشاد
  در  تورنتو ”ایرانی فيلمهای کوتاه جشنواره “

لينک گزارش تصويری                                                                          
http://www.youtube.com/watch?v=FwtuBgbsbU8    
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ريخته بودند که اکنون مدتها وقت الزم بود تا             
آنرا از نو کشف و از زير اين آوار ويران                     

ارائه کنندگان اصلی مکتب    .  کننده بيرون کشيد  
کمونيسم معتقد بودند که خوشبختی بشرزمانی         
امکان پذير خواهد بود که انسانها از عقده                     
هايی که سرتاسر زندگی آنها را فرا گرفته                   
دور شوند و هيچگاه از اين رنج نبرند که چرا           
شخصی که مثل آنها دارای دو چشم و دودست          
و دو پا می باشد وبا او از نظر ظاهر تفاوتی                
ندارد، بايد در زندگی مادی دارای همه گونه              
وسائل آسايش بوده و بتواند به هرخواسته ی              
خود دست يابد، ولی او برای زندگی روزمره           
اش بايد در تمام عمر با غم و اندوه وفقروفاقه             

سيستم مدرن وچاره       .  دست به گريبان باشد         
سازی که مارکس و انگلس و خيلی از اساتيد             
و دانشوران دانشگاه توبينگن و اصوًال معتقدان     
به سيستم کمونيستی ارائه داده بودند، با سيستم         
استالين، يعنی کنترل همه چيز توسط دولت و            
اينکه اگرکسی حرفی زد فورا او را دستگير              
کرده يا به جوخه اعدام بسپارند، زمين تا                       

 .آسمان فرق داشت
اگر نگاهی تازه و با انصاف و بدون حب                      
بغض به ايده های اين راهبران و راهنمايان               
واقعی بشری بی اندازيم، متوجه می شويم که           
آنچه آنها ميخواستند و می گفتند با کردار و                  
رفتار کسانی که بعد از آنها افسار کمونيسم را           
پس ازمرگ لنين بدست گرفته  و آنرا به بی                 

 ■. راهه بردند، فرسنگها فاصله داشت

آلمان را شکست داده و ايتاليا نيز مجبور به                 
تسليم شد و ژاپن هم که در بخش ديگر دنيا                    
حامی هيتلر بود با دو بمب اتم که امريکا بر                
شهرهای ناکازاکی و هيروشيما فرود آورد و            
موجب قتل تقريبًا همه ساکنين اين دو شهر                   
شد، چاره ای جز تسليم نديد ودراين جريان                 
دولت استالين بخشی از آلمان ، لهستان،                        
چکوسلواکی و بلغارستان و يوکسالوی و چند          
کشور کوچک ديگر مثل رومانی و ليتوانی و           
استونی را تحت تصرف خود درآورد و در                 
آنجا با حاکمان دست نشانده خود حيطه                           
حکومت به اصطالح کمونيستی و در واقع                 
. حکومت ظلم و جور خود را گسترش داد                   

دراين مقاله جايگاهی برای نگاه به تاريخ                     
فقط نظراين است که نوع حکومتی که          .  نيست

استالين و ياران اوبه نام کمونيسم دربخشی                 
بنابراين، می . ازدنيا بوجود آوردند روشن شود

بينيم که چگونه کردار و رفتار کمونيسم                        
استالين و ياران بيرحم او نام کمونيستم را                     
درجهان به عنوان سنبل شقاوت و بيرحمی و             
شکنجه برای ملل جهان به نمايش گذاشته و                 

اين عقيده ی بسياری ملل       .  الحق هم چنين بود    
جهان به استثناء کسانی که از واقعيات داخل              

بهرحال، اينها    .  شوروی مطلع نبودند، بود           
پيشوايانی بودند که با اعمال خود، طرز تفکر           
فالسفه بزرگی مثل کارل مارکس و                                  
همفکرانش را که مکتبی انسانی برای نجات             
بشريت عرضه کرده بودند، به سياه چالی                    

دربدو .  وخونخوارروس، فراهم آورده بود            
امر، استالين، مبلغينی را برای تبليغات                          
کمونيستی به نفع خود در سرتاسر روسيه                    
بکار انداخت، منجمله تمام روزنامه ها را در            

صبح به صبح مردم به      .  اختيار دولت در آورد   
وسيله اين روزنامه های دولتی وعده ی رفاه و        
آسايش رايگان کمونيستی را وسيله مرام و                  
مسلک جديد تحويل می گرفتند، ولی بيش از              

در .   جيره بندی مواد چيزی عايدشان نمی شد        
مقابل، با رايگان کردن تأتر وسينما که البته                
اغلب ساخته و پرداخته در چهارچوب تبليغات        
و سياست دولت بود، و با تحصيل رايگان که             
تنها کار جالب دولت استالين و در واقع به                    
دستور لنين بود، مردم فقير به ذوق آمده و                    
همکاريهايی نيز با دولت می نمودند،                              
بخصوص مردمی که طبقه پايين ملت را                      
تشکيل ميدادند به هيجان آمده، ازقبول کار در           
کارگاهها وخدمت درمزارع که همه                                
دراختياردولت قرارگرفته بود، مضايقه                        

با اينحال، نظام استالينی آزادی را از         .  نداشتند
افراد ملت گرفته بود وکسی را جرئت دم زدن          
نبود وهرکس گاليه ای ازدستگاه می کرد                    

نفس ها  .  روزديگر اثری از او وجود نداشت         
درهمين جريان،   .  درسينه ها حبس شده بود           

جنگ دوم جهانی هم شروع شد واستالين با                 
روزولت و چرچيل برای جنگ با گروه محور        
که عبارت بودند ازآلمان و ايتاليا و ژاپن، هم              
پيمان شد وبا کمک امريکا، دولت استالين                    

کمونيسم اسمی که ما تصور می کنيم نام يک             
سبک در مکاتيب سياسی است که کارل                        
مارکس وانگلس وهمفکران آنها آنرا عرضه و        

البته نه  (برای اولين مرتبه لنين وهمراهان او          
که قيامی را عليه حکومت                )  همفکران او   

پادشاهی تزار روس در روسيه به انجام                        
رسانيدند، خواستند به جای سيستم سلطنتی                  
روسيه تزاری در آن کشور پهناور پياده کنند،          
ولی در جريان عمل، سيستمی در آن کشور                
پياده شد که ابدًا با خواسته ابداع کنندگان آن و             
حتی لنين که معتقد بود با پاشيدن بذر                                
کمونيسم، جهان را می توان از فقر و ذلت                    

لنين .  رهانيد، انطباق و حتی نزديکی نداشت           
در همان اوايل انقالب کمونيستی ترور شد                  
وانجام کارحکومت بدست گروهی افتاد که از          
درک واقعی کمونيسم به هيچ وجه بوئی نبرده           
بودند ودرواقع خودکامگانی بودند که فقط                   
توانسته بودند حکومت تزاری را منهدم                         

بديهی است فشار و استبدادی که از سوی         .کنند
تزارهای روس به ملت روسيه وارد شده بود،          
زمينه را برای گرايش مردم به اين گروه، به             
سرکردگی استالين، مرد جبار                                               

 !ما را در غم خود شريک بدان 
دوست و رفيق گرامی بابک يزدی، با نهايت تاثر در گذشت مادر گراميت را 

 .برای خود و خانواده ات تندرستی و بردباری آرزومنديم. صميمانه تسليت ميگوييم
 دوستانت در نشریه روشنگر!          یادش گرامی باد

 کمونيستبهشت 
 کمونيست جهنم 

          علی ضرابی

داخل در تماس است کمک کنيم تا  سينمای                   
راستين ايران که در فضای  استبداد به ناچار              
به فعاليت مخفی روی آورده بتواند رشد                         

در اين شرايط و بعد از قيام              .  وگسترش يابد  
مرد م ، دالل ها وکارچاق کن ها والبی ها                     
ودوزيستيان سبز پوش شده اند تا با ژست                      

همچنان جيبشان را    !  مخالفت با دولت کودتايی     
برای آنها مهم اين است که رژيم                 .  پر کنند  

ساقط نشود وانديشه های مترقی امام اگر                       
چه موسوی در گود    .  شود  !  آسيبی ديده تعمير    

باشند وچه احمدی نژاد،اما فعال تا اطالع                       
ثانوی جو چنين اقتضا می کند که حفظ بيضه              
اسالم رابا آويزان شدن به انديشه متحجر شبه            

اين چنين است    .  اصالح طلبان خواستار باشند     
که همان جشنواره هايی که سال ها با ميدان                 
دادن به سينمای جمهوری اسالمی خود سهم               
عمده ای برای کسب آبرو برای بی آبرو ترين           
نظام دنيای معاصر داشته اند سردر کاخ های            
جشنواره  هايشان را با نئون سينمای                                 
زيرزمينی مزين کرده اند اما فقط کاالی قالبی          
 .زير زمينی با مارک سبز را عرضه می کنند

 ٢٠٠٩ / ١٠ /٢۴.بصير نصيبی 

هم سهمی بريايش قايل شدند و نقشی » اوبا ما «
اين روز ها       .  که خوب ازعهده اش برآمد             

همچنين کار گردانهايی که به نوعی به دوم                  
خردادی های ورشکسته وصل هستند سبز                  
پوش شده اند ،دختر کوچکه مخملباف هم ادعا          
می کند که فيلم زير زمينی ساخته ودختر                       
. مشاور احمدی نژاد هم ادعايی مشابه دارد                

را !  دختر آقای مشاور،  فرانس کافکای مرحوم      
. هم شريک کار زير زمينی خود کرده است               

از جمله اين فيلمها فيلم خيش برگرفته از               (...
کارگردان   -کلنی زندانيان -رمان فرانس کافکا     
 ).است -دختر مهدی کلهر-ايرانی نرگس کلهر 

مستند سبزيان  :  کارها(  وقتی مسلم منصوری      
جنگ   -مستند/  داستانی   .  ،محاکمه ،نيمه بلند     

زدگان، تن فروشان ،دو مستند از زندگی احمد          
ازهمه امتياز های حکومتی چشم          ...)  شاملوو

پوشيد و به تبعيد آمد ما در يافتيم که يک                          
نيروی موثر وکار ساز در داخل شکل گرفته و   
مسلم يکی از اينان است که توانسته است مواد           
خام گرفته شده اش را از چنگال آخوند ها                      

آثاری .  نجات دهد ودراروپا تکميل وپخش کند       
که در رسوايی کليت نظام جمهوری اسالمی              

شايسته اينکه به مسلم    .   نقش مهمی داشته است   
منصوری که چند سال است با اين جوانان در            

کنند و در اصل بودجه وامکاناتشان را از                     
وزارت ارشاد رژيم هديه می گرفتندو می                    

  .گيرند
اسالمی وقتی دريافت که سينمای زير                  .  ج

زمينی هم به يک واقعيت تبدليل شده که                          
کنترلش از عهده رژيم خارج است ،خودش                
سينمای زير زمينی هم علم کرد وبهمن قبادی            
با سابقه کار در حراست و همراه خانواده                      
مخمل باف گزينه مناسبی بود به خصوص که           
وی کردزاده هم بودومحل تولد او برای قالب             
کردن کار او به جشنواره ها وديگر محافل                   

او حاال  .  سينمايی يک امتياز محسوب می شد         
تبدليل شده است به فيلم زير زمينی ساز با                     

که مطبوعات حکومتی هم      !جواز کسب ويژه      
مجازند لحظه به لحظه موفقيت او در جشنواره        

در .  های خارجی را با آب و تاب انتشار دهند           
ماجرای رکسانا صابری، محبوب پرزيدنت              

نظام جمهوری اسالمی يک سيستم حکومتی             
اسالمی وقتی در يافت که       .  بدل ساز است، ج     

عامه به خصوص جوانان به موسيقی مدرن،             
امروزی، جاز وپاپ گرايش دارند ،خوانندگانی    
را پرورش داد تا با تقليد صدای خوانندگان                   
مشهور اين سوی مرز،رژيم واليت فقيه                        

وقتی دانست  .  رابرای جوانان جذاب جلوه دهد      
که برای معامله با اروپا نياز دارد درداخل                   
بکشد ودر بيرون چهره سازی کند سينمای                  
. فستيوالی وگلخانه ای را ايجاد وگسترش داد            

وقتی در يافت که استبداد وارتجاع چنان                        
زندگی جاری مردم را مختل کرده است که                  
خطر سقوط ،نظام را تهديد می کند وطبيعی                
است که اگر در جو اختناق هنر زير زمينی                 
رشد کند ،برای لوث کردن فعاليت های اين                 
چنينی خود گروه هايی را ايجادکرد که                            
وانمودمی کنند کار های زير زمينی توليد می            

 سيستم بدل ساز و 
 سينمای زير زمينی ايران
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تاریکی و با کمی ترس و دلهره  نقش                  
 .حضرت خضر را بازی می کردیم

دو سه سالی از این جریان گذشته بود و             
ما  به بهانه ی درس خوندن شب های                
جمعه  برای خودمون رسما خضر شده               

یه روز  .   بودیم و به فقرا کمک می کردیم         
قبل از تاریکی شب و رفتن برای درس و یا            
بروایتی حضرت  خضر شدن  من به مادرم            

راستی مادر می دانی که خضر         "  گفتم     
مادرم ".   پيغمبر و ميوه آوردن واینا دروغه؟       

اینا که بيخودی     "  کفر نگو پسرم    "  گفت   
من گفتم مادر جون من و       ".  دروغ نمی گند  

پسر کدخدا هستيم که عمال خضر پيغمبر          
.  اینا هستيم  و شروع کردم به  تعریف          " 

کامل داستان که ميوه ها و مزه اش البته              
واقعی هست ولی از بهشت نمی آد و              
. اونام فکر می کنند که خضر پيغمبر مياره           

مثال می خوای امشب برای فالنی گيالس        
و برای فالنی گالبی و سيب ببریم و برای            
فالنی فقط انگور و شما فردا از انها بپرسی         
که دیشب خضر چی براتون آورده؟  من               
حتی می تونم  مقدارش و تعدادش هم از           
حاال  بهت بگم؟  اما چون من هنوز عقاید              
مذهبی داشتم و  از آتش  جهنم و عذاب              
آخرت و اینا می ترسيدم و مادرم هم مرجع          
خوبی برای من و  خيلی های دیگر هم بود          

مادر "و روش حساب می کردند، پرسدیم          
آیا ما با این کارمون گناه نمی کنيم؟  و به              

مادرم کمی فکر کرد و       ".  جهنم نمی ریم؟   
بعد از مکثی این تيکه را گفت که هيچ وقت          

مادر خدا آفریده برای         "  یادم نمی ره         
خلقی، نيافریده برای حلقی، چرا فقط              
کدخدا بخوره و نه اونهایی که حقشونه و            
زحمتشو می کشند، کدخدا که فقط راه            
ميره و زور ميگه و دستور ميده و گردن                 

بذار این بيچاره   .   کلفت ميکنه و شکم گنده    
های زحمت کش هم کمی آب زیر                     

من دیگه خيالم راحت       ".  پوستشون بيفته 
شد که حد اقل برای اینمورد من در آتش             

بعدها وقتی این      .جهنم نخواهم سوخت     
حرف منصور حکمت را شنيدم که می گفت        

زیپ پوست هر انسان شریف و منصفی را        "
بکشی یک سوسياليت از توش می آد              

،  گفتم مادرمن هم از اول                        "بيرون
سوسياليست بوده و خودش و من هم              

 .نمی دونستيم
 من در بندر عباس        ۶۴ تا    ۶١از سالهای    

 بار  ١۴مخفی بودم و مادرم در این مدت             
چادر و جاقچور کرده و به سراغ من می آمد          
و اخبار و اطالعات رفقای دستگير شده و یا         
اعدام شده و یا بروایت آن زمان بریده شده          

یادم هست زمانی که یکی از      .  را می آورد    
بچه ها بد جوری خراب کرده  بود و لو داده             
بود و من اعصابم خورد بود و یک جمله ی             

مادر "  بدی نثارش کردم، مادرم گفت                
، و  "  شالقاشونو که تو نخوردی تا ببينی         

ولی اگه تو روزی       "  پس از مکثی گفت         
. اینطور بشی دیگه با من حرف نزن                 "

داشت در اینجا هم در دو جبهه به من                 
درس می داد که اوال زود قضاوت نکن و                
بعدم  اگر دست گير شدی مواظب باش             
هيچ وقت آدم فروشی نکنی و کسی را لو          

 .ندی
سه بار به خاطر من دستگير، زندانی و               

خودش در این موارد با من           .شکنجه شد  
! شنيدم دو مورد اول زیاد    .  صحبت نمی کرد  

اذیتش نکردند ولی دفعه سوم که باز یکی          
از بچه ها  دستگير شده بود و زیر فشار و              
شکنجه اقرار کرده بود  و گفته بود که                   
مادرم جای من را می داند و مرتب به من              

از .  سر می زند حسابی داغونش کردند          
داخل زندان پيام داده بود که از ایران زود برو          
می دانند بندر هستی ولی محل دقيقت را        

و بعدها منظورش را از این           .  نمی دونند  
مادر شالقاشونو که تو نخوردی     "  جمله  که    

 .فهميدم چی بود"  تا ببينی 
 یادش بخير و گرامی باد مادرم

خردسال را از او جدا کرده و کودک  از بی              
دایی من که برای        .   شيری می ميرد     

خودش در محل  یل و قيصری بوده شوهر            
اول را بدجوری به خاطر این جرم می زند  و           
یک پایش را می شکند و در ميان مردم  از             
او می خواهد ظرف سه روز از محل  برود و            
برای هميشه گم شود و گرنه بعد از سه             
. روز هرکجا او را ببيند او را خواهد کشت             

این تهدید گویا کارساز می شود  و شوهر           
اول مادرم برای هميشه واقعا گم می شود        
و دیگر کسی از او تا سالهای طوالنی                 

 .خبری پيدا نمی کند
شوهر دوم مادرم حاجی آقایی بوده که             

 سال از او بزرگتر بوده و حتی           ۴٠بيش از    
به .  بچه هایش نيز  از مادرم بزرگتر بوده اند         

دليل مسئله بکارت، بيوه بودن، شوهر              
نداشتن و یا شوهر فراری داشتن و                   
مشکالت اقتصادی ناشی از آنها  اجبارا به          

حاجی آقای پولدار   .  این شوهر تن می دهد    
خانه ای مستقل برای مادرم که سوگلی و         
نوعروس جوان بوده می گيرد و همه چيز در         

  .اختيارش می گذارد
حاجی آقا نوکری داشته که مجبور بوده  در          
هر دو خانه یعنی هم در منزل  زن اول و                
هم منزل  زن دوم کار کند و  طبيعتا از زن                
دوم که جوان بوده و تقریبا از طبار  و طبقه             
خودش ، کمتر اذیت و بيشتر مهربانی می          

 سال از مادرم جوانتر بوده       ۴این نوکر   .  دیده
 ساله می شود او تازه       ٢٠و زمانيکه مادرم    

 . سال داشته١۶
مادرم و نوکرش گویا کم کم به هم عالقه             
مند می شوند و پس از چند سال مادرم  از           

سالها می گذرد   .  حاجی آقا طالق می گيرد    
و مادرم  بالخره با اولين عشق زندگيش              

 سال هم   ۴یعنی با نوکر خود که از خودش         
 ۶٠جوانتر بوده  ازدواج می کند و بيش از              

ثمره این  ازدواج    .  سال در کنار هم می زیند     
 فرزند می باشند که  یکی هم منم که              ۵

اکنون خيلی ها  به نام  بابک یزدی می                
این ازدواج  دليلی بود که در              .  شناسند

منزل ما مردساالری عمال وجود نداشت            
چون پدر نوکری بود که به عقد مادر من و یا           

 .زن سابق اربابش در آمده بود
 مادرم در عمل سوسياليست بود

یادم می آد در سنين کودکی من و پسر              
کوچک کدخدا که بعدها فدایی و از جریان           
اشرف دهقانی شد و بعد تر هم متاسفانه         
. خودکشی کرد  با هم ميوه می دزدیدیم           

به این ترتيب که  ميوه های باغ کدخدا                 
یعنی پدرش  را که خيلی هم زیاد و متنوع            
بودند و حيف و ميل زیادی هم می شدند را          
عصر های پنج شنبه که کدخدا به خانه              
شهریش می رفت و باغبان کدخدا هم با            
خيال راحت چون کدخدا نبود زودتر و راحت          
. به خانه  و نزد زن و بچه هاش می رفت              

من و پسر کدخدا ميوه های متنوع باغ                
کدخدا  از جمله گيالس، انگور، سيب و               

را  در فصل خودشان می             ..  گالبی و     
دزدیدیم و بسته بندی کرده و  در کنار در                
منزل فقرا و رعيت های ده که می                      
دانستيم ميوه ندارند و پول ميوه خریدن هم        
سال به سال دستشون نمی رسه  می            
گذاشتيم و محکم در را می زدیم و غيب              

 .می شدیم
این داستان ادامه داشت تا روزی در                   
مسجد ده شنيدم که یکی می گفت                 

دیشب برای من خضر پيغمبر ميوه آورده از         "
ميوه های بهشتی که در خواب هم نمی           

و دیگری نيز این مورد را تایيد کرد که         !"  دیدم
حضرت خضر خودش فقرا را می شناسد و          
من هم مدتی هست که شامل این لطف           

  ...حضرت می شوم و
داستان خضر پيغمبر و شب های جمعه             

شایعه ای بود که رسما  به واقعيت                    
پيوسته بود و من و پسر کدخدا به بهانه              
درس خواندن در منزل کدخدا که جمعه              
شب ها  خالی بود  تا نيمه های شب در              

از خيلی ها برای    .  را به هم وصلت می داد      
حالل .  خيلی های دیگر وام می گرفت            

 .مشکالت خيلی از اطرافيان بود
با اینکه سواد کتابت نداشت حافظ شناس         
خوبی بود و مردم اطراف نزد او می آمدند            

جالب بود که شعر     .  برای تفسير فال حافظ    
را فرد دیگری می خواند ولی مردم ده فقط          

بعد ها   .  تفسير مادرم را می پسندیدند         
متوجه شدم با شناختی که داشت برطبق        
دردها و نيازها و آرزوهایشان برایشان شعر        
حافظ را چون چند بعدی بود نسبت به  نياز           

و روحيه  و مشکالت آنها با تبهر خاصی                
تفسير می کرد و آنها را  نوعی تراپی،                  
اميدوار و تقویت می کرد، و از عهده ی این           

  .کار نيز  خوب بر می آمد
 سالگی که من به شعر عالقه        ١٢در حدود   

مند شده بودم و فایز دشتستانی می               
خواندم هر شعری را که شروع می کردم           
مادرم آن شعر را  از حفظ تا پایان می                   

مادر اینها را   "از مادرم سئوال کردم        .  خواند
مادر "  ، مادرم گفت    "از کجا یاد گرفته ای؟       

وقتی ".    تا شعر فایز حفظ دارم       ١٢٠٠من  
به صفحه پایانی کتاب فایز نگاه کردم دیدم          

 را دارد، و او تمام      ١٢٠٠آخرین شعر شماره    
 .فایز را از حفظ داشت

در ده مال و کدخدا و و ژاندارمری سه                   
قدرتی بودند که خدا و پول و زور را داشتند             
و تقریبا هر غلطی که می خواستند                  
ميکردند و هر زوری را به هرکسی روا می           

اما مردم برای درد دل ها و                 .  داشتند
پناگاهشان مادرم را ماوای امنی می                
دانستند و کدخدا و مال به این امر خيلی              

 .حسادت داشتند
یک مورد در زمان شاه زمانی که من با                 
مجاهدین ارتباط داشتم مادرم در جمع              
مردم ده  و در مال؛ عام با کدخدای ده درگير           
می شود و بحث و جدل در می گيرد و                  
کدخدا وقتی از منطق  کم می آورد مادرم           
را  تهدید می کند که پسرت را لو می دهم           

من و پسر    .  چون به شاه توهين می کند        
کدخدا خيلی رفيق بودیم و پسر کدخدا با           
امکانات بيشتر و سواد و مطالعه بهتر و               
اینکه اهل مسجد و منبر و نماز نبود                     
گرایش به  فدایيها پيدا کرده بود و من با                
امکانات کمتر و خانواده بيشتر مذهبی  به          

ولی ما با هم      .   مجاهدین گرایش داشتم   
خيلی دوست و  رفيق نزدیک  بودیم و                 
. تاثيرات خوبی هم او روی  من گذاشته بود        

منبع مطالعاتی من بيشتر او بود از کتابهای        
صمد بهرنگی تا علی اشرف درویشيان تا          

بيشتر مردم ده هم    .  جالل آل احمد و غيره      
می دانستند که ما هر دو مخالف شاه                
هستيم و به قول آن زمان به شاه توهين             

مادرم  در اینجا در جلوی جمع          .  می کنيم 
در بحث و    "  خطاب  به کدخدا می گوید            

می .  جدل کم آورده ای تهدید نکن و تند نرو        
دانی که پسر من معلمش پسر خودت              

و البته هر دوشان هم پسران             .  هست
خوبی هستند و پسر شما هم برعکس             
خودت  خيلی خوب و انسان دوست و                 
مهربان شده است و به مردم هم برعکس          

به این ترتيب مادرم    ".   خودت کمک می کند   
هم خودش و هم مرا از مهلکه نجات داده            
بود و هم غير مستقيم تبليغ مخالف رژیم و          
مجاهد و فدایی را هم در آن جو و شرایط              

 .کرده بود
با اینکه محيط اطراف مردساالری و مذهبی        
بود ولی برعکس رسومات عادی                      

و .  مردساالری در خانه ی ما حاکم نبود            
مادر بود که در بيشتر موارد تصميم می              
گرفت و نظر می داد و پدر نيز نظرش را می           

آخر پدرم شوهر سوم مادرم بود و        .  پذیرفت
او زمانی نوکر   .   سال جوانتر بود    ۴از مادرم   

 .خانه مادرم بوده
 سالگی از   ١۶مادرم فرزند اولش را در سن        

دست می دهد به این صورت که  شوهر و           
مادر شوهر اولش برای مجازات مادرم فرزند       

 ٢٠٠٩ نوامبر ١٢ صبح ۵ساعت 
مادر عزیز، مهربان، فداکار و مبارزم برای             
هميشه رفت و من با کوله باری از درد و               

و سعی می کنم      !  رنج و اندوه مانده ام       
اشکهای خود را با این نوشته تسکين                

 .دهم
 سال است که نتوانستم یعنی                    ٢۴

جرمش این بود که      .  نگذاشتند او را ببينم     
تا اوایل دهه    .  مادر یک فعال سياسی بود      

 که با مجاهدین بودم پابپای من  و همه           ۶٠
در امور    .  ی ماها مجاهدت می کرد             

جاسازی، عادی سازی، شناخت و                  
شناسایی افراد تبهر و خونسردی خاصی         

به هيمن دليل کارها و  فعاليت             .  داشت
سياسی اش هيچ وقت برای رژیم  رو                 

و بيشترین زجر و زندان و اذیت و              .  نشد
 .آزاری که دید فقط به خاطر من بود

هميشه شاد و سرحال و سر زنده بود و              
شنيدم حتی در زندان هم در بدترین حاالت         
روحی و جسمی سر بسر پاسداران می          
. گذاشته و آنها را مسخره می کرده است         

یکی از دفعاتی که پاسداران به منزل ما              
یورش می برندو باز تعدادی کتاب و نشریه          
یافته بودند و او را به عنوان گروگان می                

این کتابها و    "برند  از او سئوال می کنند            
؟  "نشریات زاله و کفر آميز چی هست               

" مادرم در جواب به خونسردی می گوید            
شما تا کنون چندین مورد مثل قوم مغول به          
اینجا ریخته  و خيلی کتاب و نوار و روزنامه            
با خود  برده اید من که سواد ندارم فکر                 
کردم شما بد هاش را برده اید و اینها خوب           
هاشند نفهميدم که از دفعه ی قبل تا کنون         

  !اینها هم بد شده اند
خيلی از دوستان و رفقا در خيلی موارد               
می گفتند آخه بيست و چند سال خيلی            
هست و ترتيبی بده بری ترکيه، سوریه، یا         
یه جای دیگه ببينش، دلت براش تنگ                

؟ آخه مادره و من به اونا هميشه           !نميشه
می گفتم باشه سعی می کنم ببينم چی         

و با خودم می گفتم این همه آزار و          .  ميشه
اذیت بسش نيست چرا دوباره به درد                

 .سرش بندازم
سالهای زیادی با هم هيچ ارتباطی                   

این اواخر ارتباط من با اون از              .  نداشتيم
کانالی بود که چند ماه یک بار باهاش                 
صحبت می کردم و خيالش را راحت می             

و من هم خيالم راحت      .  کردم که من خوبم    
اميد و انتظارم این بود     .  ميشد که اون خوبه   

که تا سرنگونی رژیم زنده باشه که یه روز           
ولی این  .  دوباره شادی و خوشی اونو ببينم     

دلهره را هم داشتم که در سن باال دیگه              
سه ماهی بود که خبری        .  نتونم ببينمش 

دیشب وقتی از کانالی وصل            .  نداشتم
شدم شنيدم که یک ماه هست که حرف           

گفتند هرچه زودتر تماس بگير         .  نمی زند  
وقتی تماس گرفتم گفتند نمی تونه صحبت       
کنه ولی با دست اشاره کرده و خوشحال           

امروز از طریق    .  شده که من تماس گرفتم      
ایينترنت متوجه شدم که در سی سی یو          

فهميدم که یک   .   عصر تموم کرده   ۵ساعت  
ماه به خاطر من زجر کشيده و منتظر                  
 .تماس من بوده و حاال با خيال راحت رفته

او راحت شد و من با بغض ،  درد، رنج ،                  
اندوه و نارحتی از مشکالت و آزار و اذیتی            
که من در زندگی  باعث و بانی آن برایش             
بودم مانده ام از یک طرف، و نفرت و خشم           
از رژیمی که باعث و بانی این همه جنایت           
بر همه ی این چنين مادرانی است از طرف         

 .دیگر
معتمد و مورد اطمينان دور و نزدیک بود               
خيلی اختالفات را حل می کرد، خيلی ها           

مرثيه ای برای دل 
 بابک یزدی  خودم         
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از بدنم رفت، چشمهايم بدوران افتاد، قوت                    
آن سيد    .  زانويم بريد نزديک بود غش کنم                

ولدالزنای بی حيا دست پرشال سبز گنده                         
خويش نمود و دستمال خون آلود بدر آورده                  
گره آن را گشود چشمم پارچه پيه خون آلودی             
ديد همين قدر نميخواهم گفته در را بسته                          

 .بخوابگاه تو آمدم
حرف جراح باشی تمام نشده بود، لرزه بر                    

گفتم جراح باشی تو را بخدا بس            .  اندامم افتاد 
است، حال روضه شنيدن ندارم، امر نما چای            
حاضر نموده آ ب سرد از برای آشاميدن                        

دقيقه ای چند نگذشته جراح باشی آمد             .  آورند
که چای را روی تخت لب باغچه ترتيب داده               
اند، هوای آنجا هم بهتر است برای چای                          
خوردن به آنجا رفتيم وليکن چشمانم همه چيز            
را گرد ميديد گوشهايم آوازهای عجيب ميشنيد          

 .که از شهر بلند بود
همين قدر معلوم ميشد که بابی کشی و                               

چون فنجان چای اول را              .  خربگيری است   
نوشيدم آواز سوزناک جانگدازی بگوشم رسيد         

چون .  که يکی از آتش دل زاری همی کرد                 
طول کشيد پرسيدم جراح باشی ديگر اين نغمه          
ساز و آواز و اين ناله جانسوز دل گداز از                     
کيست که ما را همان هول و هراس و دهشت              
و اضطراب منزل شما کفايت نميکرد که اين              

گفت به  .  دل خراش فرياد را نيز بايد تحمل کرد 
همسايگی ما زنی است که امروز به تهمت                   
بابی گری دو پسر جوانش را که عالقه بندند                

با دامادش در    )  نخ و ابريشم و قيطان فروش         (
اين بيچاره زن حاال از          .  ميدان شاه کشته اند      

ميدان شاه که قتلگاه دو پسر و دامادش است                  
گفتم گريه از تداويات          .  برگشته گريه ميکند      

طبيعت )  تداوی يعنی درمان کردن، دوا کردن      (
برای حزن و غم اس بگذار گريه بکند منهم                  
چندان از ناله های جانسوز بدم نمی آيد که                     

 .مهيج غيرت است
ای جالل الدوله نيم ساعت بيشتر طول نکشيد             
که صدای دف و تنبک و آواز، کف و بشکن                

من بسيار متحير شدم که . از همان خانه بلند شد
يعنی چه، به اين زودی ناله و زاری و گريه و            
سوگواری به آواز ساز و عيش و عشرت مبدل         

گفتم جراح باشی ما شنيده بوديم عروسی            .  شد
به عزا مبدل شده، اما نديده بوديم که عزا به                  
عروسی بدل شود، شايد از معجزات باب،                    

و .  کشتگان زنده شده و بخانه عودت نموده اند          
تورا بخدا جراح باشی    .  اال محمل ديگر نميدارد   

کسی را بفرست خبر صحيح اين قضيه را                     
 .بياورد

جراح باشی خدمتکارش را آواز داد و برای                
ساعت به ساعت و        .  تحقيق اين حال فرستاد       

دقيقه به دقيقه آواز ساز و صدای بشکن بشکن            
اوج ميگرفت و بر حيرت من می افزود تا                     
دختر خدمتکار دوان دوان و فرياد کنان                          
برگشت که ای جراح باشی از برای خدا به داد           
بی بی بيگم همسايه برس که زنان جمع شده و            
ميخواهند خفه اش سازند من با جراح باشی                  
بخانه همسايه شتافتيم در صحن خانه محشر                

از اين طرف سه چهار زن                 .  غريبی ديديم   
آرايش کرده وسرمه کشيده با زير جامه های               

پارچه نخی  (کوتاه و شلوارهای تنگ شله گلی         
از طرف ديگر      .  ، ميرقصيدند  )سرخ بدن نما     

پنج شش يائسه سبز و سرخ و زرد پوشيده                     
سرخاب و سفيد آب کرده دائره و تنبک                            

 .ميزدند
از سمتی ديگر جمعی سليطه نره کس قحبه                   
لوند جنده، با سنگ و چوب و کفش و جاروب             
بر سر بيبی بيگم بيچاره پيره زن هجوم آورده            
با مشت و لگد و کفش او را باين طرف و آن                 

 .طرف بر خاک هالک ميکشيدند

 .باهللا من بابی نيستم برای خدا مرا مکشيد
من مردم را شکافته جوانی به سن بيست و                    
هشت و سی يافتم که کالهش از  سر افتاده و                 
تف برويش انداخته پايش بريسمانی بسته، در            
کمال سرعت و شتاب جماعتی او را بر خاک             
بخواری تمام ميکشيدند و گويا به ميدان شاه                 

جمعی .  برای قربانی فی سبيل اهللا اش ميبردند         
ديگر از زن و مرد مانع شده ميخواستند در                  
همان خيابان او را بکشند و اجر و ثواب اين                 

ما بين اين دو سه دسته      .  عمل را خودشان ببرند  
غلغله و غوغا شده بود وقتيکه من رسيدم                       
آخوند صحافی با کارد صحافيش قصد مير                   
غضبی داشت، من دست فرا برده که کاردش              
را گرفته و از بکار بردن مانع شوم بلکه آن                  
بيچاره جان بسالمتت برد از کشش آخوند و                 
کوشش من در آن ازدحام دست من بريده شد                
که در اين اثنا آخوند ديگر بطرف من دويد که             

 .اين بابی ديگر را هم بگيريد
براستی خوف و خشيت بر من دست داد خود              
را به زحمت هرچه تمامتر از آن فتنه و آشوب           
بدر بردم برای مداوای دستم بخانه ميرزا محمد        
جراح باشی دوست قديميم رفتم در را گشوده              
زود به درون خانه دويدم چون جراح باشی                  
مرا بدان حالت ديد بسوی من دويد فورًا اسباب          
. جراحی حاضر نموده دستم را شست و بست            

با هم نشسته تفصيل را برايش نقل کردم بی                   
نهايت محزون شد گفت آن جوانی را که تو                   
ميگوئی در فالن محله ديده و ميشناسم، اديب و         
عارف و عالم و دانا و بينا، هميشه با طالب                  
مدرسه چال ميدان مباحثه و مناظره ميکرد و             

 :من هماره او را نصيحت ميکردم که
از طايفه آخوند و مال بر حذر باش که اگر                      
دوست باشند مالت را ميخواهند و اگر دشمن               

 .ميخورند) را(شوند خونت 
او ميگفت آخوندها در ايران از سگ کمتر و               
خوارترند وآنگهی در طهران چه ميتوانند                    

گمانم ميرسد که امروز آخوندان موقعی        .  بکنند
بدست آورده و آن بيچاره را به اسم بابی گرفته           
اند و من بسيار افسوس ميخورم چرا که جوانی         

خدا نکند آنکه   .  است بسيار فاضل و دوست من      
چرا جراح باشی اسم او             .  ميگوئی او باشد      

 .گفتم شايد او نباشد. چيست؟ گفت ميرزا علی
. گفت خدا کند، چرا که خيلی جای تاسف است           

نهار خورده محض رفع کسالت اندکی دراز                
کشيدم بسيار خوابهای هولناک و صور و                      
اشکال سهمناک ميديدم در اين وقت درب خانه          
جراح باشی را بشدت کوبيدند چيزی نگذشت             
که خود جراح باشی سراسيمه با رنگ پريده و           
حال شوريده وارد اطاق خوابگاه شد من از                  

پرسيدم چه شده؟      .  ديدنش متحوشانه برخاستم     
من . گفت دست از دلم بردار حالت گفتگو ندارم

از غايت وحشت اصرار کرده که خيلی                           
پريشان شدم تازه مگر اتفاق افتاده؟ گفت حاال             
که در را زدند خود بعقب در رفتم و پرسيدم                 
که را ميخواهيد؟ گفتند جراح باشی را من                      
بگمان اينکه کسی زخم برداشته در را گشوده            
دو سه نفر سيد را ديدم پرسيدند جراح باشی                 
کجاست؟ سئوال کردم چه کارش داريد، گفتند            
چيزی که بکارش خيلی ميخورد و بعمل                         
جراحی خوب می افتد برايش آورده ميخواهيم           

گفتم چرا جراح باشی منم چه             .  بدو بفروشيم  
 داريد که فروختن آن ميخواهيد؟

يکی از آن دو پدر سوخته گفت شنيده ايم پيه                 
قلب آدم از برای زخم، معالجه و مرهم است و           
زهره انسان، هر زهری را عالج و دوا و                      

اينک برای تو قلب و پيه و دل         .  شفای يکتاست 
و زهره جگر ميرزا علی بابی را آورده ايم، تو   

 درمی چند ميخری؟
ای برادر من از شنيدن اسم ميرزا علی روح               

آن درماندگان رنگشان پريده با دليهای طپيده و         
سر و کله مجروح که هر خونريز بيباک و                    
خونخوار سفاک از ديدنشان به هيجان می آمد            
همه مبهوت و متحير، با نگاههای طوالنی به             

لبان داغ بسته     .  اطراف خويش نظر ميکردند       
چون .  آنان مانند چوب خشک بهم ميخورد                
 :گوش دادم شنيدم بعجز و ناله ميگفتند

مردم تقصير ما چيست و گناه ما کدام، مال که             
را، خون که را ريخته ايم؟ شما به محمد عربی          
ايمان آورده ايد ما به ميرزا علی محمد باب                   

هم )  باب(گفته اين   )  محمد(هرچه او   .  شيرازی
. اگر او قرآن آورده اين هم بيان آورده              .  گفته

نازل )  عربی(اگر آيات آن که به زبان خويش           
شده معجزه است، آيات اين هم که بفارسی و                

هرچه يهود و        .  عربی آورده معجزه است           
نصاری و مسلمان ميگويند ما هم ميگوئيم، يا             
همه راست است و درست، پس ما هم راست و          
درستيم، يا همه مذاهب باطل و دروغ است ما            

 .هم باطل و دروغيم
خالصه در آن آشوب و همهمه و غوغا و                       
غلغله و دهشت و هلهله که درويشان بی آزار             
و لوطيان بدکردار باد به شاخ نفيرها کرده و                

کسی گوش    .  ولوله در ميدان شاه انداختند               
بسخنان بابيان نميداد ايشان را در وسط ميدان            
نشانيدند و آن خوش سرشتان با اره ها و                          
تبرزينها اطراف آن بيچارگان را فروکوفته                 
مشغول بخواندن ذکر جلی هو هو اال هو و ناد             
علی شدند و هريک از آنان را درويشی با اره             
و تبررزين برابر نموده چون حلقه ذکر به آخر          
ميرسيد، يک دفه آن تبرزين و اره ها را بر                   

مردم شهر در       .  فرق آنان فرود می آوردند           
اطراف نظاره کنان دستک زنان آفرين گويان           
شاباش کشان بودند و اين حرکت و حشيانه و               

اين آفرين . فعل زشت را تحسين کرده ميستودند
و تحسين ها در حالت آن نادرويشان تاثير                      
غريبی کرده بود که هر دوره حلقه ذکر را                    
بلندتر و تبرزين را سخت تر بر مغز آن                           
بينوايان مينواختند تا عاقبت کار ايشان را                      

 .ساختند
من از تماشای آن مغزهای پريشان و سر و                   
صورتهای تکه پاره شده پر از خون که بر                    
خاک ريخته و بر کفنهای سفيد درويشان پاشيده        
و آنان را گلگون ساخته حالم دگرگون و حزن            

 .اندوهم افزوده شد
ای جالل الدوله اين حرکات ناشايست درويشان       
در آن روز بقسمی در طبيعت من اثر کرد که              
حالت آن بيچارگان دست بسته و ناله و زاری             
و آههای آن دسته از جان شسته کمتر از                          
خاطرم محو ميشود و اکثر اوقات در برابر                  

 .چشمم مصور و حاضر است
بعد از آنکه آن بی کيشان اين دل ريشان را                    
بدين قسم زار و نزار کشتند باز دست از کشته            

محض خوش آمد نظاره گران       .  آنان بر نداشته   
و ازدياد حظ تماشائيان شيشه های نفت آورده و 
بر آن بدنهای پاره پاره و خورد شده ريختند و             
آتش زده ختم مبارک هو و و ذکر جلی االهو                

مرا ديگر نه حالت            .  را به آخر رسانيدند           
تماشای مير غضبی مستوفيان و نه طاقت                      
قصابی و خونريزی منشيان و نه ساير اصناف         

 .کسبه طهران باقی ماند
در آن گرد و غبار و گيرودار عزيمت عودت             
بمنزل نموده صفوف مردم را ميشکافتم و به               

ناگاه در    .  عجله و شتاب رو بمنزل ميرفتم               
خيابان شمس العماره به غوغائی غريب و                    
ازدحام بزرگ عجيبی برخوردم که را ه عبور          
و مرور را مسدود کرده بود و از ميان آشوب             
فريادی بلند بود که يکی با کمال عجز و البه                
ميگفت ای مردم اشهد ان ال اله اال اهللا و اشهد               
. ان محمد رسول اهللا و اشهد ان عليًا ولی اهللا                 

 ميرزا آقاخان کرمانی: به قلم
 

در اينجا باليی را که مسلمانان در تهران بر                 
سر بابيان آوردند را از کتاب سه مکتوب                       

شاهد عينی اين      )  ١٣(ميرزا آقاخان کرمانی        
ماجرای قتل عام بابيان    .  وقايع، نقل قول ميکنيم   

در تهران بعد از ترور نافرجام ناصر الدين                 
 . اتفاق افتاده است١٨٥٢ آگوست ١٥شاه در 

طايفه بابيه جماعتی اند که طاقت کشيدن بار                
شريعت عربی و بار سربارهای امام علی النقی  
و کوله بارهای شيخ احمد احسائی را نياورده و       
طناب را بريده اند و از زير بار مذهب شيعه                
که واقعًا ال يحتمل است بيرون خزيده ولی از              
خری و حماقت به زير بار عرفان قلنبه های                

است )  شاخه ای (سيد باب رفته اند که قصنی            
و کوده از همان    )  درخت تناور (از همان دوحه    

نقشه، اينان را بابی ميگويند و تکفير نموده و              
مشاجره و منازعه اين طايفه هم با               .  ميکشند

قاجاريه شده و هم با علمای قشريه در اين دو               
شاه قاجار   )  الدين(ساله دو نفرشان به ناصر            

تير انداخته و کارگر نيافتاد خود را بمخاطره              
خالصه در سفر سابق که طهران                .  انداختند

بودم چهارصد نفر از ايشان را دستگير کرده و         
روئسای آنان را در مالء عام با نوک خنجر                 
سوراخ و شمع آجين ساختند و بر خر برهنه                 
وارونه سوار نموده و با ساز و نوا و رقص                  

کس ديد يا به ايشان          ره.  گرد شهر گردانيدند    
سنگ انداخت يا با چوب و چماق و کارد و                    
شالق بر سرشان تاخته بر آنان نواخت آخر                  
االمر به انواع شکنجه ايشان را قطعه قطعه                 

 .ساختند
صدر اعظم دولت ايران به مالحظه      ]  اميرکبير[

اين که اينان را در ايران خاصه در طهران                  
اقوام و خويشان و کس و کار و دوستان زياد و           

سيصد نفرشان را به    .  فراوان است تدبيری کرد   
طبقات مردم سپرد يعنی به ميرزايان و                            
مستوفيان و منشيان ده تن به خبازان و نجاران           
و حدادان ده نفر و به کفاشان و صحافان و                     
سراجان ده کس و به درويشان و قلندران و                   
ماليان ده مرد و همين قسم به همه اصناف از              
اهل حرفت و کسب و صناعت ده نفر دادند تا              
همه آنان در خون بابيان شراکت داشته باشند و          
فردا کسی نتواند داعيه خروج نموده و مردم را       

 .بکشد
من در زاويه ميدان شاه طهران درجه بی                       
رحمی و پايه بی مروتی و طبع خونريزی و                
خوی ستمگری طبقات رعيت را مالحظه و                

از هر طبقه رذالت مآب تر و         .  سير می نمودم  
شريرتر و خونخوارتر قلندران بی آزار و                    
درويشان بی کيشان بيعار بودند که آن ده نفر               
بيچاره از خدا غافل شده بابی را که برای                       

 .کشتن به اينان سپرده بودند
اوًال آن بيعاران آن بيچارگان را دست بسته سر         
و پای برهنه و يقه دريده ريش و بروت                            

کنده سر و روی بخاک آکنده رختهای           )  سبيل(
پاره پاره صورتهای بخاک و خون و آب دهان           
آلوده از خيابان شمس العماره وارد ميدان شاه            

 .کردند

کشتار بابيان 
در زمان 

ناصرالدین 
 شاه
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نميخواهند و نميتوانند وضعيت سابق را           
تحمل کنند و اجازه دهند که ماموران                
جنایتکار رژیم در اروپا مثل گذشته دست          
به ترور مخالفين خود بزنند و آنهم دالیل             
متعددی دارد که من در اینجا چندتای آنرا           

 .بيان می کنم
اوال، اکثر ایرانيان خارج از کشور بعد از                

 سال باالخره شهروند      ٣٠ تا    ٢٠گذشت  
این کشورها شده و دولتهای اروپائی              
موظف به حمایت از شهروندان ایرانی تبار        

 .خود هم هستند
ثانيا، افکار عمومی در اروپا و فرو ریختن             
توهم افسانه ضد امپریاليستی بودن رژیم       
اسالمی در بين چپ های اروپا دیگر به             
دول حاکم در اروپا اجازه مماشات با رژیم           

 .تروریست مالها در این زمينه را نميدهد
ثالثا، خود رژیم های حاکم در اروپا فعال              
دارای منافع متفاوت و تضادهای ناشی از         

.... آن بر سر موضوعاتی چون فلسطين و         
یا جمهوری اسالمی قرار داده و این خود           
باعث سردتر شدن روابط اقتصادی و                

جمهوری اسالمی   .  سياسی آنها شده    
وقتی که می بيند دیگر به سبک و فرم و            
شدت گذشته قادر به سرکوب و ترور                
مخالفين در اروپا نيست به تاکتيک جدیدی       
متوسل شده و طبق همين گزارش برنامه        

چندین بار سفارت جمهوری           "پانوراما    
اسالمی از طریق وزارت امور خارجه آلمان        
تقاضای محدودیت آزادی ایرانيان مخالف         
جمهوری بوسيله دولت در آلمان شده             
ولی شيع عطار سفير آخوندها در آلمان           
آنرا تکذیب کرده عليرغم اینکه وزارت امور         
خارجه آلمان در همين گزارش تلویزیونی          
تایيد کرد که جمهوری اسالمی نه یک بار          
بلکه چندین بار این تقاضا را از وزارت                  

 . خارجه آلمان کرده است
 !  رو که نيست سنگ پای قزوینه

اسالمی در آلمان و بخصوص عکسبرداری       
از مخالفين در تظاهرات می گوید که ما به         
همين دليل به ایرانيان اجازه می هيم که          
استثنائا آنها در تظاهراتشان با نقاب که در        
اینجا غير قانونی است، دست به                    

رحيم ترکاشوند در همين     .  تظاهرات بزنند 
برنامه بعنوان یک نمونه از کسانی که              
طبق گفته خودش مجبور به جاسوسی در       
بين ایرانيان در خارج از کشور بوده مورد             

وی به خبرنگار     .  مصاحبه قرار می گيرد      
"آلمانی می گوید   من چند سال پيش از      : 

برلين رفتم ایران و در آنجا مرا بدون                    
هيچگونه دليلی دستگير کردند و به من           
گفتند که اگر من حاضر به همکاری با آنها          
و جاسوسی در بين ایرانيان خارج از کشور        
بشوم مرا آزاد خواهند کرد و من چونکه             
ميخواستم به آلمان برگردم از ترس اینرا           
قبول کردم و آزاد شدم ولی بعد از مدتی            
که در آلمان بودم و از آنجائيکه نميخواستم        
وجدانم را بفروشم، خودم را به پليس               
آلمان معرفی کردم و تمام اطالعات و               
روابطم را در مورد افراد و تشکيالت                   
سازمان جاسوسی ایران در اختيار پليس        

بعد از این مصاحبه          .  آلمان قرار دادم      
خبرنگار با سفير مالها در آلمان عليرضا            
شيخ عطار مصاحبه می کند و نظر وی را           
در مورد گزارش رحيم ترکاشوند سؤال می       

: کند که وی ضمن تکذیب آن ميگوید                
سازمان جاسوسی ما مثل سازمانهای        "

جاسوسی غرب بسار پروفشنال و با               
تکنيکی بسيار باال کار می کند که احتياج          
به چنين افرادی نيست و کسانی که با ما         
کار می کنند هيچگاه خودشان را به شما          

ولی دادستان کل    ."  معرفی نخواهند کرد   
آلمان ضمن تکذیب نظر سفير ایران می           
گوید که ما حرفها و اطالعات آقای                    
ترکاشوند را بررسی کرده و آنها را قابل             
اعتماد و بسيار با ارزش ميدانيم و او                  
اطالعاتی در مورد فعاليت های غير قانونی 
جاسوسان ایرانی به ما داد که ما را مجبور    
به عکس العمل و تشکيل پرونده بر عليه          

 . آنها کرده است
در بخش بعدی این برنامه با سارا                     
دهکردی مصاحبه می شود که پدرش چند       
سال پيش در همين برلين در رستوران             
ميکونوس همراه با شرفکندی رهبر حزب         
دمکرات کردستان و دو نفر دیگر بطرز                

سارا می گوید . وحشيانه ای به قتل رسيد
 بار از   ۶۵در طول سه ماه گذشته حداقل         

یک شماره ی معين به او زنگ زده شده و           
مورد تهدید واقع گشته و نه فقط وی بلکه          
اعضای دیگر اپوزیسيون هم چنين                   

وی در ادامه    .  تلفنهائی دریافت کرده اند     
می گوید که در آخرین تهدید تلفنی                  
ماموران رژیم فرد ناشناس پشت خط              

"چنين گفت   . ما همه چيز ترا ميدانيم         : 
ما مواظب شما همه       .  مواظبت هستيم  

ما .  فعالين در برلين و در آلمان هستيم           
اسامی و حتی شماره تلفنهایتان را هم          

 ."داریم
 بی وقاحتی رژیم پایانی ندارد

رژیم خونخوار و سفاک اسالمی اگر در             
خارج از مرزهای ایران دستش به مخالفين       
نميرسد که آنها را دستگير و شکنجه و             
مورد تجاوز جنسی قرار دهد و بعد آنها را           
اعدام یا اجسادشان را در بيابانها بسوزاند        
دست به ترور آنان می زد و اگر دولتهای             

 ميالدی آنرا با دید          ٩٠اروپائی تا دهه        
اغماض می نگریستند و قاتلين ترورها را          
خيلی ساده آزاد می کردند حاال دیگر               

رژیم قرون وسطائی اسالمی برای بقا و          
ادامه حيات خود نه تنها در ایران دست به          
کشتار و قتل عام آشکار و پنهان مخالفان          
در ایران زده و ميزند، بلکه ید طوالنی در             
تعقيب، جاسوسی و کشتار اپوزیسيون در      

قتل بختيار در پاریس ،      .  خارج از کشوردارد  
قاسملو رهبر حزب دمکرات در وین پایتخت       
اطریش، آنهم در حال مذاکرات نيمه                 
رسمی با او، قتل فجيع فرخزاد در کلن،             
قتل غالم کشاورز در مقابل چشمان مادر         
و همسرش در قبرس، کشتن کاظم رجوی 
در ژنو، و حمله به رستوران ميکونوس در           
برلين که منجر به قتل شرافکندی و                  
دهکردی و چند نفر دیگر شد، مثالهایی از         
کشتارهایی است که رژیم ضد بشری و          
شبه فاشيستی جمهوری اسالمی در           

دولتهای .  خارج از کشور مرتکب شده           
سرمایه داری غرب هم در اغلب موارد              
عليرغم آگاهی به اینکه جمهوری                   
اسالمی و سازمان امنيتش عامالن این          
قتل ها می باشند به خاطر حفظ                      
مناسبات اقتصادیشان با رژیم قرون                
وسطایی آخوندی و سود سرسام آور             
نفتی از آن، تا همين اواخر سکوت می             
کردند و در مواردی هم که قاتالن دستگير          
ميشدند مثل دستگيری قاتالن قاسملو در      

حقوق .  وین، آنها را فورا آزاد می کردند           
بشر برای دولتها غربی تا آنجائی معنی           
. دارد که منافع اقتصادیشان به خطر نيفتد       

حمله به عراق و افغانستان و بمبارانهای          
وسيع در این نقاط نمونه های بارز این               

ولی هرگاه قيامی یا جنبشی توده       .  امرند
ای در کشوری رخ دهد که باعث                      
همبستگی افکار عمومی و بخصوص              
نيروهای آگاه و چپ در اروپا با این جنبش           
شود، رژیمهای اروپائی هم مجبور به               

 . عکس العمل بوده اند
با اوجگيری جنبش اخير توده ای بعد از              
انتخابات قالبی در ایران و جنایاتی که در           
خيابانها و بخصوص در زندانها اتفاق افتاد          
مسائل ایران برای مدتی در صدر اخبار روز         

 ٢٠٠٩-١٠-١۵منجمله در تاریخ    .  قرار گرفت 
 که از کانال اول              پانورامادر برنامۀ       

سرتاسری آلمان پخش می شود پرده از          
گوشه ای از جاسوسی های رژیم ناب             

در این   .  محمدی در آلمان برداشته شد        
فيلم می شود تظاهراتی که در شهر               
هامبورگ برگزار شده را دید که فرد                  
ناشناسی در حال عکسبرداری بدون             
مجوز از تظاهر کنندگان می باشد و وقتی         
که تظاهر کننده گان به سوی او رفته و از            
وی دليل و اجازه عکسبرداری را سؤال             
می کنند وی ابتدا از جواب دادن در رفته و           
بعد که می بيند اوضاع خراب است فوری          

صحنه دوم که جالبتر       .  از آنجا در ميرود      
است بيان کننده وقاحت و پرروئی ماموران       
رژیم است که آنها در اینجا هم بدون ترس          
از کسی بطور علنی دست به هر کاری            

در این صحنه که     .  که الزم باشد می زنند     
در برلين فيلمبرداری شده نشان داده می       
شود که روبروی سفارت آخوندها تظاهرات      
بزرگی بر عليه رژیم شکنجه و تجاوز برگزار        
شده و ناگهان یکی از مزدوران رژیم از               
درون سفارت شروع به گرفتن عکس از            

در همين جا     .  تظاهر کنندگان می کند       
گزارشگر تلویزیون با یکی از مقامات                 
سازمان اطالعات آلمان به نام مانفرد کوک       
مصاحبه می کند و نظر او را جویا می                 
شود که وی ضمن تایيد فعاليتهای                   
سازمان جاسوسی رژیم جمهوری                 

يک قحبه بد قيافه به کربالئيه موسوم چارقد                
بيبی بيگم را که از دو سو به حلقش پيچيده، با             
جنده ديگر چنان سخت می کشيدند که از جان            
بيبی بيگم بيچاره رمقی بيشتر نمانده بود که                
من و جراح باشی رسيده ريش و سبيل گرو                 
کرده آن پير زن را از چنگ آن جندان خالص          

جراح باشی زود او را به اندرون                   .  کرديم
خويش برده و به زنان سپرده من به نزد آن                  
مطرب و رقاص آمده پرسيدم که شما کيانيد و           

گفتند ای خان ما     .  برای چه اينجا جمع شده ايد      
همسايگان اين پير زنيم و امروز شنيديم دو                 
پسر جوان و دامادش را کشته اند محض                       
غيرت دين و تعصب ملت خواستيم خوب دل             
اين عجوزه را بسوزانيم و بزک و آرايش                     

اين رقص و ساز    .  نموده بسر سالمتی او آمديم    
و شادی و آواز برای عزاداری آن سگان کافر          

 .است و از اين بهتر چه ثوابی
گفتم خوب حق همسايگی را ادا نموديد کافر               
بوده اند بشما چه قبايح اعمال شما از کفر آنها             

گفتند معلوم ميشود تو هم       .  بيشتر و بدتر است    
بفتوای آقای امام    .  بی دينی و پاالنت کج است        

جمعه هر کس يک بابی را بکشد ثواب هزار             
حج و عمره مقبوله برده و اجر صد ختم قرآن            

اگر تو نيامده بودی و محض خاطر           .  را دارد 
جراح باشی نبود کربالئيه زينب که بگوش                 
خود اين حديث شريف را از دهن مبارک آقای          
اما مجمعه شنيده بود، بی بی بيگم را مانند                    

گفتم .  سگ ميکشت و اين ثواب را ميبرد                   
ببخش که من هم اگر اين حديث شريف را                     
شنيده بودم يا فهميده بودم در کشتن بی بی                     
بيگم شراکت ميکردم تا بدانيد که من هم در                 
مسلمانی کمتر از شما نيستم و در دين داری                
از شما باز نميمانم، چه مردی بود کز زنی کم            

 .بود
ای جالل الدوله غرضم از اين تفاصيل روضه         
خوانی برای طايفه بابيه نبود بلکه مقصودم                
مرثيه سرائی برای ملت ايران است که طبعًا             
خونريزيهای حکومات ظالمانه متماديه و عرق      
وحشيگری عربی ملت نجيب بی آزار ايران             
را از ارازل  خونريزتر و خونخوارتر از تمام         

چنانچه اگر تاريخ جميع      .  امم عالم کرده است     
ملل خون خوار مانند افريک و سودان و                        
زنگبار و جنگلهای دنيا بدقت نظر کنيد نه هيچ         
آدم و نه هيچ وحشی و جانوری بدين درجه بی          
رحم و بی مروت و خونخوار و بربر نيست                

آه آه  .  که در اين عصر ايرانيان شده و هستند           
هيچ آدم بدست خويش هم کيش و همشهری و             
هم وطن و هم محله خود را چنين پارچه                         
پارچه ميکند و تکه تکه مينمايد و پيه و زهره             
اش را می آورد بفروشد و زن پسر کشته دل               
مرده را اين نوع تسليت و تعزيت ميدهد حاشا           
و کال و ماذاهللا که همان شمر ابن ذی الجوشن             
و سنان ابن انس هم که عرب و بی حد بی                      
ادب و درجه اعالی ظلم را دارا شدند هرگز               

نهايت در جنگ بر     .  اين رذالت ها را نکردند      
حسين ابن علی غلبه نموده سر آن حضرت را           
 .برای عالمت ظفر بکوفه برده جايزه خواستند

اگر چه آن دو نفر سيد هم از نواده عرب بودند      
که زهره و پيه ميرزا علی را به جراح باشی              

ولی اينان که اين کار را در       .  فروختن خواستند 
ايران نمودند منشاء تمام اين اخالق دين عرب          
 .است اوال، و حکومت ظالمه ايران است ثانيًا

سه مکتوب، ميرزا آقاخان کرمانی، به کوشش  
 ٣١٩ تا ٣٠٨بهرام چوبينه از صفحه 

----------------------------- 
متاسفانه، خود ميرزا آقا خان هم با همه ی                   

روشن بينی اش، مانند بسياری از افراد جاهل           
و ناداِن امروز، دچار هيجانات زشت و نژاد              

 . پرستانه ی ضد عرب است

 در بين رژیمتعقيب و جاسوسی  
 آلمان -گودرز حسنوند مخالفان در آلمان 

مسافری در شهر بلخ جماعتی مسلمان        
را دید که مردی را در تابوت انداخته و اهللا             
اکبرگویان برای زنده به گور کردن، به                

مرد بيچاره با داد    .  سوی گورستان  ميبرند   
 : و فغان، فریاد  بر می آورد که

چگونه می   !  من زنده ام    !  من زنده ام    "
 "توانيد مرا به خاک بسپارید؟

در این هنگام چند آخوندی که پشت سر           
تابوت ميدویدند، رو به جماعت کرده و جار         

"می زنند که    این کافر ملعون دروغ می       : 
 !او ُمرده است. گوید 

 . مسافر حيرت زده حکایت را می پرسد
 :می گویند

. این یک کافر ثروتمند و بدون وارث است         "
چندی پيش که به سفر رفته بود، چهار             
مرِد عادِل مومِن مسلمان در محضر قاضی       
شرع بلخ شهادت دادند که او مرده و                
قاضی شرع نيز به مرگ او استناد داده             

پس از صدور حکم قاضی شرع            .  است
یکی از روحانيون مقدس شهر، زنش را            
مصادره و یکی دیگر اموالش را تصاحب             

اکنون بعد از مرگ رجعت کرده      .  کرده است 
 !و ادعای حيات می کند

حال آنکه ادعای مردی نامسلمان در برابر         
گواهی چهار مرِد عادِل  مومِن مسلمان           

این است که   .  مسموع و مقبول نمی افتد    
به حکم قاضی شرع به قبرستانش                 

بریم، زیرا که دفن مّيت  واجب است و           می
ً جایز نمی                 معطل نهادن جنازه شرعا

 ■" !باشد

دفن مّيت  
 !واجب است
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  .ساخته شد» سايه غبار«های قم با نام 
م در           ل ي سيد محمد صادق جعفری آارگردان اين ف

د         ,  گفتگو با خبرنگار سايت نقشينه     ي ول هدف از ت
را نشان دادن بعضی مسائل و   »  سايه غبار« فيلم  

  .مشكالت گورستان های قم عنوان آرد
ار «فيلم : می گفت  عضی از          »  سايه غب دگی ب زن

ر روی                          ی ب ال ر م ق ل ف ي ه دل ه ب خانواده ها را آ
ه                   د را ب ن ن آرامگاه های خانوادگی زندگی می آ

د حاصل           .  تصوير می آشد   ن اين فيلم تالش می آ
  .زندگی و مرگ را در آنار هم نمايان آند

م از           :  وی گفت  بر اساس خبری آه در نشريات ق
ه درج                هشت معصوم قول مديرعامل سازمان ب

م          ٢٧,  گرديد قبرستان غير مجاز در سطح شهر ق
ام می                    ج ا ان ه وجود دارد آه تدفين اموات در آن

ان               .  گيرد ر دو گورست اين گورستان ها عالوه ب
  .بزرگ بيرون شهر می باشد

ام              ه ن ه   « جعفری با اشاره به توليد فيلمی ب وي واگ
م          ١٣٧٩در سال   »  ها اعی ق م , از معضالت اجت

در فيلم مذآور بحث گورستان ها و زندگی      :  گفت
ا وجود                       ه ب ان ف أس ت ه م ود آ در آنها مطرح شده ب

  .اطالع مسئولين نتيجه ای حاصل نشد
ا            :  وی تصريح آرد   ا يك روز ب اگر مسئولين تنه

خانواده و فرزندانشان در آرامگاه های خانوادگی       
ن              ,  زندگی می آردند   د اي می دادن هرگز اجازه ن

  .اتفاق برای ديگران تكرار شود
شكل از             :  اين آارگردان گفت  ت ا م واده ه اين خان

ه و يك          ١۵و     ١٣,  ٩,  ٧,  ۶,  ۵شش دختر     ال س
ايشان می                ١٠پسر   ادره ساله به همراه پدر و م

سال است در اين آرامگاه زندگی می            ٧باشد آه   
  .آنند

زود   ه در                :  وی اف راوان آ وی ف اه ي د از ه ع ب
اد و گزارش های                      ت ه راه اف ان ب مطبوعات است
وعات                 ا در مطب واده ه مكرر از زندگی اين خان

تنها حرآت آوچكی در            ,  استان و سايت نقشينه   
ن                         ه اگر اي ان ف أس ت ه م ن است آ ت حال شكل گرف
اقی               ف چ ات ي حرآت مطبوعات نيز نبود همچنان ه

  .برای آمك به اين خانواده ها نمی افتاد
ه                          ك ن ه اي ا اشاره ب ری ب ف د صادق جع سيد محم

اد آردن است              ج : گفت  ,  وظيفه هنرمند سؤال اي
ه           ع مسئولين بايد با همكاری هنرمندان مسائل جام

  .را يافته و حل آنند
رش                       ت ف از گس أس راز ت ن اب م وی ض

ان        ,  خودسانسوری در بين هنرمندان  ي ار ب ت خواس
  .واقعيات از سوی اين قشر در جامعه شد

ان                ه در زم ه آ ن به گزارش خبرنگار سايت نقشي
, تحقيق و تصوير برداری اين فيلم حضور داشت        

ی        »  سايه غبار «  اي فيلمی تلخ از زندگی خانواده ه
می باشد آه مجبورند فرزندان خردسال خود را            

  .بر روی قبرها بزرگ آنند
ن            :  اين گزارش می افزايد    ی می شود اي پيش بين

وم             ل فيلم بحث های جدی را در بين آارشناسان ع
ه                            ع ام ال ج ب ه در ق ی آ ام آسان م اعی و ت اجتم

  .برانگيزد, احساس مسئوليت می آنند
  :عبارتند از, عوامل توليد اين فيلم

د صادق         :  نويسنده و آارگردان  ,  تحقيق سيد محم
ري  ردار   ,  جعف رب ی راد           :  تصوي ل ي ل , مصطفی خ

ردان      ,  حسين قورچيان :  صدابردار ارگ ار آ ي : دست
اري  ,  مسعوده آرمي  ي       :  با همك ان ی جه ر   ,  عل ي م

ه       ,  ولی حسيني  ن ر صح دي ي        :  م زدان , سيف اهللا ي
اري     ,  سعيد نجاتي:  گروه توليد و صحنه  ه ی ن , عل

ي      رم ن آ ردار        ,  حس رب وي ار تص ي ت د  :  دس ي س
ور     ن  ,  حميدرضا منتظری پ دوي ود رضا       :  ت محم

ري            ,  رحمتی فرد  ف د صادق جع ه    ,  سيد محم ي ه ت
ن    .  سيد محمد صادق جعفري   :  آننده گفتنی است اي

ده    ٢٨در ,  سال تحقيق ٣فيلم پس از   دقيقه تهيه ش
  .است

 گروه گزارش سايت نقشينه
■■■ 

رو                     ان جون ب ام رو م رسد ب عكس بزرگ می ت
ی و         ."  تلويزيون نگاه آن   دور تا دور اتاق را پشت

م         .  بالش های مختلف پوشانده است     ا ه ره ب ارق ن آ
می آگهی          .  پشتی گذاشته اند   دي تلويزيون آوچك ق

د          ی ده ه م ی ارائ ان ازرگ ی        .  ب ه ا آگ ه ب م اط ف
د                ن ه می آ زم ا شب         «  :  بازرگانی زم ح ت صب

م              .  تلويزيون روشنه    ا را آ چه ه صداش ترس ب
ه از            »  . می آند    ت اش ب يك ميز تحرير آوچك آه ان

ا    .  آتاب است و بچه ها آنار آن نشسته اند           اسه لب
ده                     اق زده ش وشه ات ه گ ا    ‚ روی ميخ هايی آ  ج

رختخوابها در آنار ديواری جمع شده    .  گرفته اند   
ه                   .  اند ن ي ج ن ه گ ه آ ت يك آمد آهنی رنگ و رورف

ی              ‚ خانه محسوب می شود        ن دادی چي ع  شامل ت
ازی                 اب ب ب د اس ن ده و چ ري مت لب پ ي ارزان ق

  . پالستيكی ساده می باشد
د            ن ن     :  آمدی آنار قبرها خود نمايی می آ ال اي م

ر             .  خدا بيامرز هاست     ب ه سر ق ل آ بعضی وساي
ن     .  بوده رو جمع آرديم تا گم و گور نشه            ه اي اگ

ود     ب م              ‚ خونه هم ن ي ت داش ی ن گه جاي دا     .   دي از خ ب
ر             بيامرزتشون آه بعد از مردنم باعث و بانی خي

  "شدند
 شما فاميلشون هستيد؟  -
دا     .   از صاحب مرده اجازه گرفتيم     ‚ نه - ان خ بندگ

ا اجازه        .  قمی نيستند شمالی اند    ج آقامون رفته اون
 بعضی وقتها برای فاتحه می آن       ‚ گرفته و اومده    

 اينجا 
 قبل از شما هم آسی اينجا بوده؟ 

م        ‚ توی همين آوچه.   خيلی هستن  ‚ آره- ا ه  بغل م
ه  .  تا قبردارن ١٣بندگان خدا . يه خونواده هست  ي

ا رو           .  نفرم چند ماه پيش خاك آردن       چه ه ه ب زن
درش     رسن           .  فرستاده بود خونه پ ت ه ن ك ن رای اي  ‚ب

 گفته بود دارن چاه فاضالب می آنن 
  آسی رو تازگی دفن نكردن ؟ ‚شما چي-

ودي             ده حرفی زده ب ارا     .  باز هم نسنجي زن آشك
  .لرزه بر اندامش افتاد

 وای خدا نكند -
د              ن : تعدادی لوح تقدير بر ديوار خودنمايی می آ

 مال شماست؟ , اينا چيه« 
ود               م م ن ال  :  زن لبخندی زد و صدايش را محك م

ال                    .  بچه هاست   ب ي و وال م ت زرگ ر ب ن رو دخت اي
دالشه      درسه              .  گرفته اينم م وی م م ت زرگ ر ب دخت

ا         .   اونجا درس می خونه    ‚ تيزهوشانه چه ه ه ب هم
اشون رو              . نمره هاشون بيسته  ه ه ام ارن ا آ اه اين

  ...ببينيد
می               ه ن زن ديگر رها نمی آرد و حرفهايش خاتم

ان گرفت         .  يافت . تمام زندگيش را جلوی چشمانم
رای                ه ب تنهايی بعد از مسافرت های همسرش آ
اك      آار به شهر ديگری می رفت و شبهای وحشتن

رده می            .  گورستان م خاك م غذايی آه گاهی طع
گيرد و خوابهايی آه آابوس مرگ را تداعی می           

اگر خانه محل امن زندگی و خواب آرامش     .  نمود
آن است برای آنها خانه تنها محل زندگی ناامن و          

مرگ در رگ و     .  خواب آابوس آرامش می باشد 
د           .  خون آنها جريان دارد    وان می ت زندگی ديگر ن

ا از ترس         .  جای مرگ را برايشان پر آند  بچه ه
د                   می رون ن است ن ي رزم از .  به حمام آه در زي

ترس شبها به دستشويی نمی روند و گاهی ناچار          
  ....جای خوابشان را

د            ن گوي آنها خجالت می آشند به همكالسيهايشان ب
ن            ن  عقرب های آوچك و              ‚ آجا زندگی می آ

ل می                  ي م ك ا را ت بزرگ دائما آابوس بيداری آنه
  .آنند و حرفهايی آه خاتمه نمی يابد

ده و سكوت                  از خانه آه بيرون می زنيم شب ش
ه چشم      .  آوچه را فرا گرفته است       ان به سر در خ

وادگی       « می دوزيم    ان ر     »  .... آرامگاه خ در مسي
حرآت خود سراسر آوچه را پر از آرامگاههای    
دگی در آن                          اهی زن ه گ م آ ي ن ي خانوادگی می ب

تو هنوز می انديشی آه داستانی را .  جريان دارد  
وده            ‚ شاهد بودی    م  اما نه تو يك حقيقت را درك ن

  . همه آن آدمها وجود دارند و حقيقی هستند. ای 
  :سايت نقشينه در گزارشی ديگر نوشته است

ان              فيلم مستندی از زندگی خانواده ها در گورست

بچه «  :  آنند و گاهی به سرآوچه چشم می دوزند       
فاطمه از   »  ! ها داره شب می شه خونه نمی ريد؟       

ر است                  ان ت ر و خوش زب ت چرا  «  :  همه آوچك
د       »  . مامان بياد می ريم    اي خواهر بزرگتر او آه ش

ا را سرو                     چه ه د ب وان اول دبيرستان باشد می ت
ه                   .  سامان دهد    م در آورده و ب ب ي ی از ج شكالت

رد                .  فاطمه می دهم   ي « :  زود با من خو می گ
ون مردن                الت ي ام » . خونتون همين جاهاست يا ف

دد     ن ی خ ون              «  .  م م ون ه خ ن ك دا ن وای خ
م     »  . همينجاست   ت در خانه ای باز است فاطمه دس

رق    ‚ ايناها«  :  را می گيرد و آنار خانه می برد         ب
ه روشن       »  . رفته بود اومديم بيرون    اما چراغ خان

ه    «    ‚ است ت می           »  برق آه نرف ه روی خودش ن ب
د   ‚ شايد االن اومده    «  :  آورد را    »  !  مامانم اوم و م

فراموش می آند و دوان دوان به سمت زن الغر   
ر سرعت                  ا ب و استخوانی می رود آه با ديدن م

د   « : قدم هايش افزوده است    ي ائ حه         ‚ بفرم ات رای ف  ب
كردي؟            .  اومديد عارف ن ه    »  ! زهره چرا ت اطم ف

رد             ي ی گ ده اش م ن ت          «  :  خ ه دوس اه ن آق اي
ه  »  . شكالتم بهم داد . منه زن جا می خورد بد بينان

د؟ « : به ما نگاه می آند  صورتش   »  !  چيكارداري
ی رود        م م د؟        «  :  در ه دي رق اوم » ! از اداره ب

. لحظه ای بغض می آند و به ما چشم می دوزد        
يه خورده صبر آنيد «  :  بچه ها به خانه می روند  

اد           ي رق رو می            ‚ تا آقامون از مسافرت ب ول ب  پ
ا                        . ده   چه ه ن ب ا اي د من ب ي ن اگه برق رو قطع آ

ا                !  چيكار آنم؟  ه م زن حتی اجازه حرف زدن ب
انگار بغض  .  نمی دهد و شروع به گريه می آند         

فرو خورده ای را آه مدتها نگه داشته بيرون می         
  .ريزد

ی می        ‚  نگران نباشيد  ‚ نه خانم  -  ما دنبال قبرستون
گرديم آه برای مرده هاش پول آب و برق می آد        
  .زن نگاه می آند و گريه اش نيمه تمام می ماند

د       دوم     :  اين بار چشمانش از اميد برق می زن ا آ ب
 آرامگاه آار دارين؟ 

 فرقی نمی آند 
ا قبض                      ه می شود و ب زن به سرعت وارد خان

ا               «  :  برقی برمی گردد  ه م ان خ رای صاحب ن ب اي
  !  بنده خدا چهل سال پيش مرده‚اومده

 خب چه ربطی به شما داره ؟ -
اه       - ج ن ه رو                 ‚ اين بنده خدا پ ن خون يش اي  سال پ

ه دوست                  ‚ خريده وده آ ی ب ال  يكی از مالآان شم
ن          ن و               .  داشته قم خاآش آ م ت د از مردنش ه ع ب

ه و                    چ م زن و ب د ه ع ردن ب نش آ ا دف ج ن ي م ه
 خدمتكارش رو آوردن و خاك آردن 

 يعنی االن اينجا قبره؟ 
  . چهارتا‚آره-

ردم          اه آ گ اط ن ي ه داخل ح ك       .  ب حوض آب و ي
.  هيچ شباهتی به قبرستان ندارد     ‚ زيرزمين و خانه  

آامال عادی و       .  در حياط هيچ قبری وجود ندارد     
د            ی رس ظر م ه ن ی ب ول م ع ا      «  :  م ر ه ب پس ق

د           »  !  آجاست؟ ن . زن ما را به داخل دعوت می آ
داخل .  وارد حياط می شويم هنوز چيزی نديده ايم      
م              رده  .  خانه آه يك اتاق معمولی است می شوي پ

ار می رود           ن ا آ رهای              .  ه ب ا سنگ ق ر ب ب دو ق
برجسته آه اسم آقا و خانم صاحبخانه بر آنها حك          

ای در             .  شده جلوه می آند    ا عكسه واره روی دي
ان است                  اي م مول ن ع . گذشتگان بزرگتر از حد م
ده است               . روی يكی از سنگها عكس خانم حك ش

زرگ    .  قبرهای ديگری هم وجود دارد     دو چراغ ب
فاطمه خودش را      .  سر قبرها خود نمايی می آنند  

رده است              م آ اي ادرش ق ادر م ن   : " پشت چ از اي

م و                   ل ن صدای ع ي قم شهری مذهبی است آه طن
ه      .  معرفت آن تا دوردستها رسيده است      شهری آ

قدس                 ن م ای دي به عنوان يكی از چشم و چراغه
اعث              .  اسالم معرفی می شود    ن شهر ب قدس اي ت

ه آن                    يت ب ب ل دان اه ن ه م شده تا بسياری از عالق
اه حضرت                  ارگ ار ب ن رده و در آ اچرت آ ه م

  . به تحصيل علوم دينی بپردازند)  س (معصومه 
ات                قدس و رواي افرادی هم هستند آه به خاطر ت

م         ه                ‚ فراوان در مورد ق  پس از مرگ در آن ب
  .خاك سپرده می شوند

ان های آن              آرام آه در آوچه های نزديك گورست
م             ي قدم می زني، صدای مراسم های تشييع و ترح

ه عادت      .  ذهنت را پر می آند       ئل مردم به اين مس
دگی خود می                  آرده اند و مرگ را جزيی از زن

با آنها آه سخن می گويی مرگ را امری           .  دانند  
د          ن اي ازه های اطراف         .  طبيعی قلمداد می نم غ م

ر             ف گورستان ها پر رونق است زيرا هميشه يك ن
اشد              .  می ميرد    ب م ن می ه  از شهرهای        ‚ اگر ق

  . ديگر منتقل می شود
ا آب و                      رده ه د و م وچه دارن اينجا قبرستانها آ

ی               . برق مصرف می آنند       ت ی وق ن عجب می آ ت
ه حدود               متوجه می شوی آه برای يك مرحوم آ

سال از مرگ او می گذرد پول آب آمده است   ۴٠
و پول برق آن به حدی است آه امكان خاموشی             

ا مگر چراغ         .  چراغ آرامگاهش وجود دارد        ام
 ؟ !زندگی آنها خاموش نشده است

د    .  به آوچه قبرستان قدم می گذاريم      آوچه ای شاي
ه دو                              هی ب ت ن ه م ر آ ت ر از ده م ت م با عرض آ

م          .  گورستان معروف است    ي رح راسم ت صدای م
وچه       .  از گورستانها شنيده می شود   ای آ ه در انت

ه       .  تابوتی بر روی دستها دور می شود       عضی ب ب
د               ذرن ان می گ ان          .  سرعت و تنه زن ا هم د ب ع ب

سرعت معذرت خواسته دور می شود تا به ثواب         
د        د          . حرآت آردن با تابوت برسن ن ه چ هرآس آ

قدم با تابوت حرآت آند ثواب زيادی را نصيب             
  .خود می آند

ه          وچ ی آ وغ ل ا و               ‚ ش ه ن ي اش وق م دای ب  ص
ی آردن                       ال اشی از خ يك ن راف ه در ت موتورهاآ
وت                        اب د و ت اده ان ت ر اف ي م گ ي رح وسايل مراسم ت
د                 ن جديدی آه از آنارمان می گذرد و ترس از ت

وسی وارد     ‚ خوردن مجدد     ناخودآگاه ما را به آاب
ه      .  می آند آه گريزی ندارد       شايد هيچگاه آنقدر ب
وچه حرآت         .  مرگ نزديك نشده باشيم      باز در آ

ار می                   .  می آنيم    ن اال آ دل ب ن م اشي از مسير م
ردارد               وق ب . آشيم تا راننده دستش را از روی ب

رده          «  :  همديگر را قانع می آنيم       ی آ واب م ث اه م
  «. باشيم

ا        سه گورستان بزرگ در يك سمت آوچه و يك ي
دو گورستان آوچك در سمت ديگر اين غوغا را          

ه        .  بپا آرده است    هی ب ت ن در آوچه های فرعی م
ل يك امر             .  آنجا زندگی وجود دارد        ث دگی م زن

ظر می رسد               ه ن ن        .  عادی و ساده ب ه اي ردم ب م
ازی خود       . چيزها عادت آرده اند      بچه ها گاهی ب

ا   . را رها آرده و به تابوت ها نگاه می آنند            بعد ب
… بلند بگو   «  :  لبخند ادای آنها را در می آورند        

شان    »  … به حرمت شرف     مرگ هم بازيچه دست
 شده است 

دن سن روی سنگ                    با ديدن گورستانها و خوان
م          . قبرها و شعرهای نوشته شده مشغول می شوي

وت   .  آم آم هوا رو به تاريكی می رود   آوچه خل
د آودك در            .  شده و ديگر خبری نيست       ن قط چ ف

آرام و ساآت به مردم نگاه می    . آوچه نشسته اند 

گزارشی تکان دهنده از زندگی خانواده 
 ها در گورستان های قم

 اينجا آرامگاه زندگی است
 محمد صادق جعفری 
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علوم رژيم پهلوی نيز در اعتراض به آن،                    

چند ماه پس از اين جنايت                  .  استعفا ميدهد   
 آبان  ١٣هولناک، نظام سلطنتی واژگون شد و        

به عنوان روز دانش آموز در تاريخ کشورمان        
 .به ثبت رسيد 

اما بعد از انقالب، ميليونها دانش آموز به                      
تصور اينکه برای هميشه به نظام سانسور و             
اختناق پايان داده شده است در مدارس سراسر         
ايران، با ايجاد کتابخانه و تشکلها و شوراهای          
مستقل خويش ، شروع به سازماندهی                             
فعاليتهای فرهنگی، هنری و سياسی نمودند               
غافل از اينکه رژيم اسالمی نو پا در سرکوب           
آزادی بی قيد و شرط انديشه، بيان و تشکل،               

 .…بمراتب از رژيم پهلوی ارتجاعی تر است
 از نشريه راه کارگر

■■■ 

دانشجويان، استادان و ديگر اقشار مردم، در            
حاليکه مشغول بازديد از نمايشگاههای عکس         
و گوش دادن به سخنرانيها بودند، ناگهان يک           
کپسول گاز اشک آور که از سوی مامورين               
حکومت نظامی پرتاب شده بود بميان مردم و           

اين مسئله سبب شد که           .  دانش آموزان افتاد     
اجتماع کننده گان به طرف درهای خروجی               
دانشگاه هجوم آورند، اما به دستور تيمسار                 
اويسی فرماندار نظامی تهران، بطرف                         

تا ساعت  .  محصلين و مردم تيراندازی ميشود      
پنج بعد از ظهر تعداد کشته ها به حدود هفتاد              
نفر ميرسد که اکثر آنها دانش آموز يا دانشجو            

بعد از اين اقدام جنايتکارانه مامورين            .  بودند
حکومت نظامی بود که مردم بطرف مجسمه             
. های شاه هجوم ميبرند و آنها را پائين ميکشند         

جنايت مذکور عليه اجتماع آرام دانش آموزان          
و مردم، آنقدر مشمئزکننده بود که حتی وزير            

روز کسانی که در گرماگرم انقالب بهمن با               
اجتماع در دانشگاه تهران به استبداد و بی                    
حقی عمومی نه گفتند و به همين جرم به خاک           

برای رژيم واليت فقيه       .  و خون کشيده شدند      
آنها .   آبان اساسا معنای ديگری دارد                   ١٣

 ۵٨ آبان   ١٣سالروز اشغال سفارت امريکا در      
را گرامی ميدارند تا با به نمايش گذاشتن يک             
چهره ضد استکباری از خود، مردمان عاشق           

 . رهايی در ايران و جهان را بفريبند
 ٣١روز ما ريشه در يک واقعه خونبار در                 

 ١٣۵٧ آبان    ١٣در روز شنبه     .  سال قبل دارد   
در جريان انقالب عظيم مردم ايران، ميليونها           
دانش آموز با نرفتن به کالسهای درس، اقدام             
به شرکت در ميتينگها و راهپيمائيهاي                            

از جمله در تهران هزاران        .  سراسری نمودند 
تن از محصلين مدارس راهنمايی و متوسطه،          
با حضور در دانشگاه تهران ، به همراه                         

سيزده آبان روزی است که همزمان دو نيروی        
. کامال متضاد در تالش بزرگداشت آن هستند           

يک تالقی تصادفی که هم آزاديخواهان و هم              
. مرتجعين حاکم سعی در برگزاری آن دارند            

 آبان آزاديخواهان و نيز هدفی که       ١٣اما ريشه   
از گراميداشت آن دارند، زمين تا آسمان با                   

 آبان و هدف رژيم واليت فقيه فاصله        ١٣ريشه  
 آبان   ١٣برای مردم و جوانان ايران              .  دارد

روز دفاع از آزادی روز دانش آموز است                   

 ... یک روز دخترک گوشی را برداشت 
بعضی ها اعتقاد دارند که در همين لحظه (

 )دخترک بکارتش را از دست داد
 ...یک روز دخترک با او به سينما رفت 

بعضی دیگر اعتقاد دارند که در همين لحظه (
 )دخترک بکارتش را از دست داد

 ...یک روز دخترک او را هنگام خداحافظی بوسيد 
بعضی دیگر اعتقاد دارند که در همين لحظه (

 )دخترک بکارتش را از دست داد
یک روز دخترک در گوشه ای از پارک  به او اجازه داد 

 ...تا لمسش کند 
بعضی دیگر اعتقاد دارند که در همين لحظه (

 )دخترک بکارتش را از دست داد
یک روز دخترک در گوشه اتاقش به او اجازه داد تا او 

 ...را زن کند
بعضی دیگر اعتقاد دارند که در همين لحظه (

 )دخترک بکارتش را از دست داد
به دخترش گفت که حق  -دخترک سابق-یک روز زن

 ...ندارد جواب تلفن را بدهد 
اّما بعضی دیگر اعتقاد دارند که دخترک هنوز (

بکارت موهوم ... بکارتش را از دست نداده 
 ...)ذهنی 

 
تصميم   -نسل تابوزده -بنابراین روزهاست که دخترش   

گرفته بدون آنکه گوشی را بردارد یا به سينما برود یا           
بوسيده شود یا لمس شود در گوشه اتاقش خودش          
را تقدیم خودش کند تا در سر فرصت بدون آنکه                  
گوشی را بردارد یا به سينما برود یا بوسيده شود یا            
لمس شود خود را بيفکر و بی احساس تسليم                 

 ... شخصی کند که شاید نامش شوهر باشد 
بکارت جنسی وقتی آزاد ميشود در خون خود 

 ...درد دارد ولی بهرحال بعدش ... ميغلتد
 ... اما کسی پيدا نشد که بکارت روحمان را بدزد

 ...  چرا هنوز از خدا ميترسيم 
 

 : من ایمان آورده ام به
 گان وه فاحشگی ذهن باکر   

 .باکره گی قلب فاحشه گان 
 ; ذهن باکره گان

 و  بازیگر وسوسه های ارضا نشده 
 ; قلب فاحشه گان

 .اسير عشقهای ابراز نشده  
 اسپنت:نگارنده

com.blogfa.antivirgin.www://http/ 
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 آبان ما١٣
 ! آبان آنها١٣

  آمانگر آرش

 ! آزادی بکارت

 
به راستی که این پيامبر و امـامـانـش از چـه دانشـی                  

 ا!!!!!برخوردارند
 :در آداب ناخن گرفتن

 حليۀ المتقين، باب پنجم، فصول هشتم و نهم
منقول است کـه نـاخـن        )  ص( از حضرت رسول اکرم      -- 

گرفتن دردهای بزرگ را منع مـيـکـنـد و روزی را فـراخ                   
 . ميکند

و نيز در روایت است که مدتی چند وحـی خـداونـد بـر                 
از سـبـب آن       .  نـازل نشـد    )  ص( حضرت رسـول اکـرم         

  :پرسيدند، خداوند فرمودند
 چگونه وحی باز نایستد، و حال آنکه ناخن نگرفته ای؟

وارد )  ع( در حدیث معتبر از حضرت امام محمد بـاقـر              --
شده که در ناخن گرفتن ابتدا به انـگـشـت کـوچـک از                  
دست چپ بکنيد و به انگشت کـوچـک دسـت راسـت               

و اگـر    .  ختم کنيد، بشرط اینکه آن روز چهارشنبه باشـد        
پنجشنبه باشد، ابتدا در هر دستی به انگشت کـوچـک    
آن دست کنيد، و اگر جمعه یا سایر روزها باشـد ابـتـدا               
به انگشت کوچک دست چپ کنيد و ختم به انـگـشـت             

 . بزرگ دست راست
و نيز فرمود که هـر کـه نـاخـنـهـای خـود را در روز                         --

پنجشنبه بگيرد و یک ناخن را برای روز جمعـه بـگـذارد،              
  .خدا پریشانی را از او زایل گرداند

و فرمود که هر که پنجشنبه ناخن بگيرد فـرزنـدانـش       --
دلـيـل فـرزنـدان زیـاد          . ( بسيار شود و درد چشم نبيـنـد       

مشخص است زیرا شب جمعه است و به انـگـشـتـان              
بدون ناخن نياز داشته، امـا درد چشـمـش مـجـهـول                  

 )است
مـنـقـول اسـت کـه          )  ع( از حضرت امام جعفر صادق       --

ناخن گرفتن در روز جمعه ایمن ميگرداند از خوره         :  فرمود
بـيـخـود نـيـسـت طـب            !!!  عـجـب  . ( و کوری و پـيـسـی      

اسالمی این همه پيشرفت داشته بـه خـاطـر نـاخـن                
 )گرفتن است

و نيز فرمود که ناخن گرفتن و سـر را بـا خـطـمـی                      --
بـيـخـودی    . ( شستن در روز جمعه، فقر را برطرف ميکند       

نروید بليط التاری بخرید با گل ختمی حموم بگيرید کـار            
البته ميدانيد که نام دیگر گل ختمـی، گـل           .  تمام است 
 )تنقيه است

:     مدیحاسالم ناب م 
 ”!اُم العلوم “

ی اسالم -احادیث و برهان های علمی  
 درباب کوتاه کردن ناخن 

 مخارج اين ماه  

ی   $  ١۶  خرج چاپ، $  ١٠۴٠ ( ١٠۶٨ صندوق پست

  ،١٢  $cvcا  )   خرج ماهيانه حساب بانگی بوده که ب

تی                  $٨١۵توجه به          اف ی دري ال  $ ٢۵٣کمک م

ن          .  کسری داشتيم  ت $ ٨٩٧در نتيجه، با در نظر گرف

ه        د کمک        $  ٣٠٠از   $   ١٠٠(  بدهی از گذشت ه ع ت

افت نشد        ر                  )  مالی دري غ ب ال گر ب دهی روشن کل ب

ان     $  ١١۵٠ دگ ن می شود که اميدواريم به همت خوان

 .  روشنگر بدهی مزبور پرداخت گردد

  

 

 

 

Place Name   

 ليست کمک ها و گزارش مالی اين ماه 

$ 

 آقای فؤاد
 آقای نيما

 آقای رامين

 خانم الهام

 آقای عالئی

 آقای ذبی

 آقای رضا

 آقای عرفان

 آقای شيراوند

 آقای کاميار

 آقای سيامک

 آقای سيروس

 آقای امير

 آقای حميد

 آقای پيام

 آقای علی

 خانم روشنک

 آقای رستم

 آگهی

 

 ايران
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 ايران

 اهواز
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You Calling Me 
Coloured?  

  

Best poem of 2008 
Written by: an African Child 

   
  When I born, I black 
  When I grow up, I black 
  When I go in Sun, I black 
  When I scared, I black 
  When I sick, I black 
  And when I die, I still black 
 
  And 
   you white fellow 
  When you born, you pink 
  When you grow up, you white 
  When you go in sun, you red 
  When you cold, you blue 
  When you scared, you yellow 
  When you sick, you green 
  And 
   when you die, you gray  
 
  And you 
   calling me coloured?  

سرکوبگری های حکـومـت اسـالمـی         
چيست و چرا در شرایطی که دیگـران        
در همدلی با مردم ایران از هيچـگـونـه          
از خود گذشتگی و فداکـاری فـروگـزار          
نمی کنند، فردی باید پيدا شـود و بـا            
این درجـه از خـود خـواهـی و بـی                  
اعتنائی بـه خـواسـتـهـای انسـانـی              
دیگران بياید و دست به عملـی بـزنـد           
که خواسته یا ناخواسته به نفع نظـام        
جــمــهــوری اســالمــی و تــالــشــهــای       
مزبوحانه ی وی برای مـتـوقـف کـردن           

 . تظاهرات و مبارزات مردم تمام شود
دو سال پيش فروشگـاه زمـانـی کـه            
آنسوی خيابان، مقابل پالزای ایرانيان،     
قــرار دارد بــا نصــب یــک آگــهــی ی             
اعتراضی روی شيشه ی مـغـازه اش         
بطور احمقانه و خنده آوری تهدید کـرد        
که هر کسـی را کـه نشـریـات ضـد                

) منظور وی روشنگر بـود     ( اسالمی را   
در مغازه ی وی بـگـذارد بـه قـانـون                 

او با اینکار، خود را .  معرفی خواهد کرد 
مورد تمسخر،  نفرت و انزجار ایرانـيـان         
قرار داد تا جائيکه بسيـاری از  افـراد             
تاب تحمل اینکه در اینجا هم یک حزب        
اللهی بتواند اینطور بـر عـلـيـه ازادی            
بيان شاخ و شانه بـکـشـد نـيـاورده،             
شخصا به مغازه ی وی       
ــورد              ــه او را مـ ــتـ رفـ
شدیدترین اعتـراضـات و      
شماتت ها قرار دادنـد و       
نشان دادند که جـامـعـه       
ای هستند کـه نسـبـت        
به حـقـوق انسـانـی و           
ــه بـــا             ــی کـ ــانـ کسـ
خودخواهی این حـقـوق      
را نفی می کنـنـد، بـی         

قبل از   .  اعتنا نمی مانند  
آنهم سـه سـال پـيـش          
انتشار روشنگـر عـکـس       
العمل هـمـيـن جـامـعـه          
ــدام          ــه اقـ ــبـــت بـ نسـ
تجاوزکارانه ی پيش نماز    
مسجد امام علی بود که به یـکـی از           
کتابفروشی های شهر رفته و نسبت      
به فروش نشریات ضد مذهبی در آن         

عــکــس .  مــحــل اعــتــراض کــرده بــود      
العملی که او را وادار کرد هـفـتـه ی             
بعد  به همـان کـتـابـفـروشـی رفـتـه                
ــيــع خــود               شــخــصــا از عــمــل شــن

اميدواریم که خانـم    .  عذرخواهی نماید 
دکتر کاندیدای سوم ایـن زورآزمـائـی          
بارها شکست خـورده نـبـاشـنـد کـه             

 ■. شهر بيدار است و قلندر هوشيار

نماید که با اعتراض افراد مواجـه مـی          
این شخص به توصيه ی خـانـم         .  شود

دکتر حتی پا را ازاینهم فـراتـر نـهـاده،            
اقدام به عکس برداری از شـمـاره ی           
ماشين های تظاهرات کننـدگـان مـی        

تاکنون مدیریت پالزا در احـتـرام        .  نماید
به حقوق شهروندی ایرانيان در ابـراز         
نظریات و برگزاری تظاهرات بر عـلـيـه          
جمهوری اسالمی، در برابر خـواسـت        
خانم دکتر مقاومـت کـرده و مـمـکـن              
است بنا به خواست شاکـی کـار بـه           

ولی واقعا بـرای    .  دادگاه کشانده شود  
جامعه ی ایرانی که فـداکـاری هـا و             
مبارزات جسـورانـه ی جـوانـانـش در             
داخل کشور بر عليه نـظـام خـونـخـوار            
اسالمی اینهمه غرور و افتخار برایـش       
ببار آورده، این مایه بسـی تـاسـف و            
خواری است که کسی، آنهم یک فـرد   
تحصيل کرده، در خارج از کشـور، ایـن          

چنين برای مـنـافـع پسـت و حـقـيـر                 
شخصی اش، خواستار قطع تظاهرات     
در محل کسب و کار و پول در آوردنش         

ما برای پی بردن به انـگـيـزه و         .  بشود
دليل اینکار با مطب خانم دکـتـر بـرای           
مصاحبه تماس گرفتـيـم، ولـی هـيـچ            
پاسخی دریافت ننمودیم و از ایـنـرو،           
. راسا اقـدام بـه درج خـبـر کـردیـم                  

بنابراین، ما بطور قطع نمـيـدانـيـم کـه            
انگيزه ی واقعی ایشان در مخالفت بـا        
اعتراضات و مبارزات مردم با جنایـات و      

معموال وقتی که اعتراضات بـر عـلـيـه           
یک رژیم سرکوبگر مـانـنـد جـمـهـوری            
اسالمی بعالمت نزدیکی ی پایان کـار       
آن باال می گيرد، و وابستگان رژیـم از          
ترس شناخته شدن و گرفتاری، موضع      
دفاعی بخود گرفـتـه، دنـبـال سـوراخ            
موش می گردند، یا حتی برای رد گـم         
کردن تظاهر به انـقـالبـی گـری مـی             
کنند، اگر کسی بياید و عـکـس ایـن             
عمل کند و مثال معترض مـردم شـود           
که چرا تظاهرات می کنند، یا ریگی در     
کفش دارد، یا آنکه در بی خبری کامل        
از اوضاع و احوال پيرامون خویش بسـر        

نتيجه گـيـری ی مـحـتـمـل             .  می برد 
دیگری که بالفاصله مردم از یک چنيـن        
رفتار غير متعارفی می کنند ایـنـسـت         
که فرد مزبور باید از عوامل وابسته بـه         

البته، ما فکر نـمـيـکـنـيـم           .  رژیم باشد 
هيچيک از این موارد شامل حال خانـم        

دکتر فرح کریمی کـه صـاحـب         
مــطــب دنــدان پــزشــگــی در        
پالزای ایرانيان بوده و معتـرض      
برگزاری تظاهـرات بـر عـلـيـه           
جنـهـوری اسـالمـی در ایـن            

در بهتریـن   .  مکان است، باشد  
حالت ميتـوان فـکـر کـرد کـه             
ایشان نقش خروس بی محل     

 . را بازی ميکند
از حدس و گمان که بـگـذریـم          
داستان از اینقـرار اسـت کـه          
چندی پيـش ایشـان در پـی           
شکایت به مدیـریـت پـالزا در          
اعتراض به تظاهراتـی کـه در         
این محل بر عليـه جـمـهـوری          
اسالمی برگزار می شود، بـا       

توزیع نامه ای برای صاحبان کسـب و          
کار در پالزای ایرانيان از آنها خـواسـتـه          
بود که به حمایت از وی خواستار قطع        

در .  تظاهرات در پالزای ایرانيان شـونـد      
آخرین اقدام هـم، وقـتـی یـک گـروه              
ــرانــی مــخــالــف رژیــم اســالمــی            ای

 آبان در پالزای ایـرانـيـان         ١٣بمناسبت  
گردهم آیی داشت، یکی از کـارکـنـان         
خود را بهمراه یک دوربـيـن بـه مـحـل              
گردهم آئی فرستاده بود تا از شرکـت        
کنندگان در گرد همآئی عکس بـرداری       

                              ”!  بی محلخروس“

داستان خانم دکتری که در تورنتو درگرماگرم تظاهرات و 
  .حرکتهای اعتراضی مردم شاکی آنها می شود 

هيات انگليس کدام است؟ نه جناب رييس،       
خوب می دانيم جايمان کدام است اما علت        
ان            ی دوست اينكه چند دقيقه ای روی صندل
د           ن دان نشستم به خاطر اين بود تا دوستان ب

 برجای ديگران نشستن يعنی چه ؟
ه سال های سال است                    رد ک او اضافه ک
ه زده          دولت انگلستان در سرزمين ما خيم
ا                ن ج ايشان اي و کم کم يادشان رفته که ج
ا و اجدادي                     ن آب ي ران سرزم نيست و اي

 .. ماست نه سرزمين آنان
اه را احاطه                  ق فضاي دادگ ي سكوتي عم
ان                     اي د از پ ع ر مصدق ب ت آرده بود و دآ
د شد         سخنانش آمي سكوت آرد و آرام بلن
ا             و به روي صندلي خويش قرار گرفت ب
ا             ه ت همين ابتکار و حرکت، عجيب بود ک
ر              ي اث انتهای نشست، فضای جلسه تحت ت
ود           مستقيم اين رفتار پيرمرد قرار گرفته ب

 ■. و در نهايت نيز انگلستان محکوم شد

نمايندگي هيات ايران روی صندلی نماينده  
سه،            .  انگلستان نشست  ل از شروع جل قب

ه                      د ک ن ت ف ر مصدق گ ت يکی دو بار به دک
اينجا برای نماينده هيات انگليسی در نظر      
ا                    ا آن جاست، ام گرفته شده و جای شم
ان               م رد و روی ه ك ي ن ه وج رد ت رم ي پ

 . صندلی نشست
ده                      ن اي م جلسه داشت شروع می شد و ن
ر مصدق             ت روی دک يس روب گل ات ان ي ه
د شود و                     ن ل که ب ل ا ب منتظر ايستاده بود ت
رد            رم ي ا پ روی صندلی خويش بنشيند، ام

جلسه شروع     . اصًال نگاهش هم نمی کرد    
شد و قاضی رسيدگی کننده به مصدق رو         
ان          کرد و گفت که شما جای نماينده انگلست

 .نشسته ايد، جای شما آنجاست
خ           ي کم کم ماجرا داشت پيچيده می شد و ب
پيدا ميكرد که مصدق باالخره به صدا در         

م            : آمد و گفت     ي می دان شما فكر می کنيد ن
ده                      ن اي م ی ن دل ا کجاست و صن صندلی م

  
 گويند زمانی که قرار بود دادگاه الهه        می

يس در                     گل ه دعاوی ان دگی ب برای رسي
ل                 فت تشکي عت ن ماجرای ملی شدن صن
ر          شود، دکتر مصدق با هيات همراه زودت

ه محل رفت         ع ب وق ه     .  از م ی ک ال در ح
پيشاپيش جای نشستن همۀ شرکت کنندگان      
ه               تعيين  شده بود، دکتر مصدق رفت و ب

دکتر 
مصدق             

در 
دادگاه 
 الهه

کلمات 
قصار 
 خمينی

 
آنهايی که فرياد ميزنند بايد دموکراسی باشد، اينها مسيرشان                "

ملی کردن نفت پيش ما        . مسير ما مسير نفت نيست       . غلط است 
 ."ما اسالم ميخواهيم. مطرح نيست

 ٣/٣/٥٨سخنرانی در جمع دانشجويان اهواز،کيهان 
 
در انقالبی که در ايران حاصل شد در سرتاسر اين مملکت                    "

اين مردم قيام نکردند    . فرياد مردم اين بود که ما اسالم ميخواهيم       
 ." که مملکتشان دمکراسی باشد

 ، قم١٣۵٨ آذر ١٩سخنرانی مورخه  

George Carlin  American comedian 
and actor (1937 - 2008) : 

I'm completely in favor of the sepa-
ration of Church and State. My idea 

is that these two institutions screw us 
up enough on their own, so both of 
them together is  certain death!  


