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  !گورخوابی و پسوندمتجاھر
 !چقدر اين واژۀ متجاھر ضدانسانی و نفرت انگيزاست

واژه ای که وظيفه دارد !.  حکومت اسالمی را در ھمين يک کلمه گنجانده باشند پليدی و خشونت موجود درۀانگارھم

سياست ھای  طورھمزمان به فرافکنی ابعاد و ريشه ھای گوناگون فاجعه پرداخته و نقش سيستم وه يک جا و ب

روندان مچاله شده را جای آن شھه  و ب ويرانگرانه و فقرآفرين نھفته در آن ھا را  پنھان ساخته و رژيم را تبرئه نمايد

شيوه ھای ضدانسانی و : با آن فراھم سازد مقصراصلی جلوه دھد و به تبع آن مجوزی برای توجيه برخوردخشونت آميز

  ۀشبه فاشيستی چون طرد و حذف از جامعه،  آتش زدن آلونک ھا و تاراندن بخت برگشتگانی که گويا ھويت و شناسنام

 از پيوندھای ًکسانی که عموما. سخن به ميان آوردن) و البته زنان( آن ھا عقيم سازیشان فاقداعتباراست و باالخره از 

. انکارشدگی در شکل کامل کامل خود:  نکبت و فالکت و تنھائی پرتاب شده اندۀاجتماعی سابق خودکنده شده و به قعردر

ا نداشتن توان و امکانات الزم برای جرم آنھا اين بوده است که نتوانسته اند از سرتصادف و شانس، فقدان آگاھی و ي

تداوم زندگی معمولی و يا افتادن به دام سوداگران مرگ، از سقوط خويش به دره ای که برای بلعيدن آن ھا و بسياری 

ويژه در ميان حاشيه نشين ھا، دھان گشوده اند ايستادگی ه ويژه شھرھای بزرگ و به  کشور  بکنارديگر در ھر گوشه و 

 بيمار و در تيررس ۀ به دليل مواجھه با اين درجه از آسيب پذيری، در خط مقدم فرايندانحطاط يک جامعآن ھا. گنند

ينه ای از ئ آنھا قبل از ھرچيز ھم چون آۀغافل از آن که وجودفزايند.  سوداگران مرگ و تباھی قرارگرفته اندۀطعم

ھمانطور که سخن گفتن . عه پرده برداری می کندکار و غيرپاسخگو در برابرفاج و رژيمی تبھ بيمارۀسيمای يک جامع

به روی " داوطلبانه بودن"با لعاب و روکشی از تعارف (از راه حل ھای شبه فاشيستی و غيرانسانی چون عقيم کردن 

ً نه فقط بيانگرھراس رژيم است از ابعادآن چه که در طی نزديک به چھل سال زيرگرمای بال و پرخود آن را عمال)  آن

.  آن استۀل اين پديده و کاستن از دامنوداده است، بلکه به معنای اعتراف به بن بست و ناتوانی اش در کنترپرورش 

  :داشته باشيم" متجاھر" منحوسۀبنابراين سزاست که نگاھی کوتاه به واژ

  .  کارتن خواب ھا و معتادان و گورخوابان را معتادان متجاھر می خواندًرژيم جمھوری اسالمی رسما

   عمل خود را آشکارمی سازد ً متجاھر به  کسی  گفته می شود که عمداۀ فرھنگ عميد کلمدر

  . در فرھنگ معين ھم اين واژه به معنای  کسی است که آشکارا فسق می کند
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در فقه اسالمی مجازات کسی که به علنی کردن يک فعل غيرشرعی اصرار ورزد به مراتب سنگين تر از کسی است 

  .م می دھدکه در خفا انجا

بدين سان وقتی .  اين جرم، سنگين ترھم می شود اگر آن فعل موجب وھن نظام و اسالم در انظارعمومی و جھانی گردد

اصطالح مديائی شود و تبديل به يک رسوائی عالمگير برای ه  و ب نظام آن را در بوق و کرنا جاربزنند" دشمنان"

 ھرنوع پلشتی است؛ آنگاه دور از انتظار نخواھد بود که جرم رژيمی که مدعی مديريت جھانی و نجات بشريت از

 بازجوئی اين بی سرپناھان آواره و گورخواب ھم افزوده شود و ۀ دشمن و ياری دادن به آن نيز به پروندۀسوءاستفاد

وابان که ازھم اکنون  روزنامه ھا از بازجوئی تک تک گورخ چنان. موجب و زمينه ساز برخوردخشن تری با آنھا شود

اندکی  جای آن که مرھمی برای کاستن ولوه  گورخوابی بۀوچنين است که رسانه ای شدن پديد*  نصيرآباد خبرداده اند

بی پايان اين آوارگان نگون بخت شود، بر رنج جانگاه آنھا ھم می افزايد که مستلزم افشاگری بيش از پيش رژيم  از درد

  . است

ا کارتن خواب متجاھر فقط به مواردفوق محدود نمی شود چرا که ھم چون نوک کوه اما پسامدواژگان ترکيبی معتاد و ي

، پوشيده نگھميدارد، و الجرم شرايط مناسبی را "اھرجاعتياد نامت"  عظيم و نامرئی آن را تحت عنوانۀيخی است که بدن

د، معتادغيرمتجاھر به ق اين رويکرببرط. .برای پيشروی ھرچه بيشتراين مرگ خاموش در جامعه فراھم  می سازد

در . ھمين دليل ھم نمی تواند چندان مسأله برانگيز باشده کسی گفته می شود که اعتيادش شکل آشکار و علنی ندارد و ب

می  ناديده گرفته ًداشته باشند، عموما) وغيراشکار(شرع  اين گونه پديده ھای ناھنجاراجتماعی وقتی حالت غيرمتجاھر 

، جايگزين "راندن آن به زيرفرش"دی، شيوه ای است که مطابق آن حذف صورت مسأله و تالی چنين رويکر. شوند

برخورداصولی معطوف به پيش گيری و خشکاندن ريشه ھا يعنی عوامل اقتصادی و فرھنگی و اجتماعی دخيل در 

ته می شود تا  حذف و طرد در پيش گرفۀ، برخوردخشن و متکی به شيو"گناه نامتجاھر"در آنسوی. گسترش آن می شود

و چنين است که در ايران ميليون ھا .  نشود و دشمنان نتوانند از آن سوء استفاده بکنندلکه دار مقدس نظام ۀچھر

وليتی در برابر آن ؤآنھا افزوده می شود و حکومت ھم مستعداد روزھم بر ه دارند که روز ب وجود معتادغيرمتجاھر

 مبارزه با آسيب ھای اجتماعی را نيز رقم می ۀ متجاھر شيوۀ نھفته در واژاين ترتيب مفھومه ب. برای خود قائل نيست

ورده است، آ عالم به صدا در ۀدی گورخوابی اخير طبل رسوائی آن را درچھارگوشيبا اين وجود آن چه که تراژ. زند

نبه ھای تراژيک آن است ی شدن اين پديده با تمام جئاعتياد و رسانه  اصطالح متجاھره  حتی بخش بۀھمانا ابعاد و گستر

 نظامی است که بيشترين ۀ و مخدوش شدن شديدچھر  برخورد و سياست پنھان سازیۀی  شکست کامل شيواکه به معن

  .اختصاص داده  بدون آن که بتواند در مھاربحران موفق شود  اعدام ھا را به خودۀسران

 جمع آوری ھای مقطعی و حمله و کتک زدن و آتش زدن جل و پالس پنھان سازی آمارواقعی و يا دستکاری آن ھا،

سوی گورخوابی به عنوان يکی از ه که رانده شدن ب(در اماکن و پارک ھا و نقاط ديگر " بی خانمان ھا"مندرس اين 

. نشيندبظام  تابناک نۀ آنھاست تا مبادا با عريان ترشدن آن گردماللی بر چھرۀاز جمل) تبعات اين گونه سياست طردسازی

 فاجعه و ۀطبق گزارش روزنامه ھا وقتی خامنه ای طی گزارشی پنھانی و پشت درھای بسته از ابعادتکان دھند

 ھمين راويان، برانگيخته ۀديگرآسيب ھا و نابسامانی ھای اجتماعی توسط مقامات دست اندرکار مطلع می شود، به گفت

می کند و در ھمين رابطه به نقل از وی گفته می شود که  بيست سال شده و دستورالعمل ھائی برای مقابله با آن صادر

ر مجلس ھم چنين برخی نمايندگان د!). گوئی که در اين بيست سال کسی ديگر رھبرنظام بوده است(ديرجنبده ايم 

مگر . انند؟ه گشوده اند که چرا بايد آمارآسيب ھای اجتماعی، امنيتی تلقی شوند و پنھان بمشورای اسالمی زبان به گل

  بدون آمار و آگاه کردن جامعه به ابعادفاجعه می توان با پديده ای که تا اعماق جامعه ريشه دوانده مبارزه ای جدی  کرد؟
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بديھی است که پنھان سازی آمار و صورت مسأله به معنی آن است که رژيم ھمچنان حاضرنيست واقعيت فاجعه و 

کارگيری شيوه ھای خشونت ه که ھم چنان سياست  پنھان سازی و ب ين يعنی آنو ا. پذيرد بوليت خويش راؤابعادآن و مس

ورشکستگی نظام  به زعم آن ھا پذيرش رسمی ابعادفاجعه و ريشه ھای آن ھم به معنای  سند. آميز ادامه خواھد داشت

سياست ھائی که با  است و ھم خوراک تبليعاتی دادن به رسانه ھای معاند و دشمنان نظام و ھم البته  ضرورت تغيير

  .    رژيم سازگاری نداردۀمنافع  باندھای نظام و ماھيت سرکوبگران

يا تن فروشی ... پديده ھائی چون اعتياد، فروش کليه و تکه ھائی از اندام خود برای گذران زندگی و  بی ترديد

صاص به ايران ندارد، اما ابعاد ، کودکان خيابان و کودکان کار و دھھا و صدھا ناھنجاری ديگر فقط اخت)کارگرجنسی(

ثر با آن، ابعادنگران کننده ای ؤ مۀو تبعات آن در ايران با توجه به امکانات بالقوه و بالفعلش برای پيشگيری و مقابل

ه  سالم و سرزنده و جوان، تھديدی بزرگ  بۀپيداکرده است که می توان آن را ھم چون مرگ خاموش يک جامع

ندھای مافيائی آن از يکسو و اسيستمايتک نظام و ب ين پديده در ايران با فقر و بيکاری و فسادگره خوردگی ا. شمارآورد

 ايران در حاکميت نظام ۀجامع(از ديگرسو ارتباط تنگاتنگی داردسرکوب سبک زندگی و آزادی ھای مدنی و عرفی 

 به اثبات رسيده ًون توده ھاست عمال معروف که دين افيۀطبقاتی به آزمايشگاھی تبديل شده که در آن اين گزار-دينی

روزی .  بيکار و دارای مدرک ليسانس و باالتر ھم ديده می شودۀ حتی در صفوف معتادان افراد تحصيل کرد).است

نيست که خبری از يورش ھای رژيم به جوانان و دستگيری دھھا تن از آنھا به جرم جمع شدن دختران و پسران به 

و جريمه و زندانی . .. چون رقص و شادمانی و نوشيدن و رقصيدن و آوازخواندن " میارتکاب به جرائ"دورھم، و 

  . نشنويم...  کردن و شالق زدن و

فسادسيستماتيک و مشارکت باندھای مافيائی رژيم در قاچاق و اعمال سياست تبعيض آميز و يک بام ودوھوا در برخورد 

ا و صاحبان قدرت و پارتی، خود بخش مھی از مشکل است که اصطالح دانه درشت ھه  اعتياد و مصونيت بۀبا پديد

  .  افرادبی سرپناه و دست خالی و بدون پارتی را ھدف بگيرندًمنجربه آن می شود که اساسا

گرچه وفورتجربه در ايران و نيز سايرنقاط جھان اين واقعيت را به اثبات رسانده است که کاربردخشونت و يا سياست 

ه با اين گونه آسيب ھا و نابسامانی ھای اجتماعی کارسازنيست و حتی ھورت مسأله در مواجپنھان سازی و حذف ص

حتی اگر حکومت اسالمی از اين . ابعاد فاجعه را افرايش ھم می دھد، اما گوش رژيم به نتايج اين تجربه ھا بدھکارنيست

 فاشيستی و باھدف ۀين شود که به شيو تبديل به آدم خواری مثل رئيس جمھورفيليپًھم که ھست ھارتر بشود و مثال

البته منشأ اين نوع .  مثبتی نخواھد داشتۀتاکنون ھزاران نفر را به قتل رسانده است، بازھم نتيج" پاکسازی جامعه"

  و اصرارش به سرکوب و اعدام و زندان و طرد و تحقير خودرژيمۀ  چھاردھً بيالن تقريياۀلجاجت ھا با وجودتجرب

 ماندن و نماندنش ۀاز آنجاست که کاربردچنان شيوه ھائی با ماھيت واپسگرا و خشن رژيم و مسألشخصيت بزھکاران 

 آن با بحران اشتغال ۀ و حتی خودسران رژيم بارھا در مقام سخن به رابط-و گرنه چه کسی است نداند. گره خورده است

با فقرو بيکاری و ... ن خيابانی و تن فروشی و اعتياد و کودکاۀ در کشورايران مسأل-و بيکاری گسترده اذعان کرده اند

 و سرکوب سبک زندگی و آزادی از   رژيم از يکسوۀ ميليونی و فسادگسترد١١حاشيه نشينی گسترده با رقم رسمی 

ی و شيوه ھای برخورداصولی، نمی توان به ئ ريشه ۀسوی ديگر رابطه ای مستقيم و تنگاتنگی دارد، که بدون مبارز

اما به موازات مبارزه با رژيم و نيز فشارروزافزون برای .  و کارآمد با اعتياد و ديگرآسيب ھا پرداختمبارزه ای مؤثر

 ھمبستگی و ۀتغييرشيوه ھا و سياست ھای سترونش در مقابله با اين ناھنجاری ھا، نمی توان از اھميت تقويت روحي

ن توسط خودجامعه در مقابله با  اين نوع آسيب ھای ھمياری و تعاون و گسترش تشکل ھای مردم نھاد و مستقل و از پائي

خصوص در برابرتھديدھائی که کودکان و نسل جوان را تھديد می ه اجتماعی و ريشه ھای اقتصادی و فرھنگی آن ب
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 بيگانه با نيازھای واقعی ًدر شرايطی که يک رژيم قلدر و کامال. کند، و ھم اکنون ھم به درجاتی  وجود دارند، غافل بود

وليت کرده و برای نجات خود و ؤ احساس مسًکه جامعه رأسا جامعه مقدرات آن را به دست گرفته است، نيازبه آن

 . کارشود دو چندان می شوده تضمين آينده اش دست ب

  تقی روزبه

       

٢٠١٧/٠١/٠۴  

  :  بازجوئی نفر به نفر از گورخواب ھا-*

http://www.parsine.com/fa/news/330134     

  

  بايدزنان کارتن خواب را عقيم کرد -*

https://www.radiozamaneh.com/316406 

 


