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 بھروز سورن

  ٢٠١٧ اکتوبر ٠٩
   

 کند که شرف دارد شرم آن می
 جمع آوری پول و يا زندگی ۀز مرزھا کيسوردن به سوی خارج اآدر اين ميان پر شمار و در ابعادی گسترده با روی  

بھتر با خود آوردند و کيس ھای قالبی به خورد نھادھای پناھنده پذير در ارتباط با پناھندگی سياسی تحويل دادند و پس 

از سياست متنفر شدند حال . ناميدند! را زرنگی از پذيرش به ييالق و قشالق به حريم جمھوری اسالمی پرداختند و آن

 وقايع ناگوار و ناھنجار موجود ۀآنھا بی تفاوت از کنار ھم.  فراموش کردند که کيس پناھندگی سياسی داده اندکه آن

رژيم می گذرند و زير پای مزدوران سفارت رژيم در کشورھای ديگر لنگ پھن می کنند و سفره ھای حضرت عباس 

بھره ) سوسياليستی(ی از امکانات ھنوز باقيمانده ئدر شھرھای مختلف اروپا. شود ی شان رنگين و رنگين تر میئدوره 

روند و به حاکميت قرون وسطائی  شود ولی سر وقت به سفارت رژيم می برند و به به و چه چه شان بلند می می

را به ھوا برده و در برابر دوربين می  دھند و انگشت رنگ شده به ننگ حمايت از بقای آن ئيد میأی تأسرمايه داری ر

منظورم تنھا فرخ نگھدار معلوم الحال و بی بی سی فارسی کارگزار او نيست بلکه طيف وسيعی از ايرانيان است . گيرند

   ).٣( خورند  که به نرخ روز از آخور ھر رژيمی می

*****  

تاريخ جنايات سياسی و . توان گفت و نوشت آنچه بر مردم ما در سی و چند سال گذشته رفت  را با ھيچ زبانی نمی

آزادی انديشه سالخی و حقوق . توان گنجاند ماعی حاکميت جمھوری اسالمی را در ھيچ کتاب و کتابخانه ای نمیاجت

جای مانده است فرھنگی ارتجاعی و بسط يافته در ابعادی گسترده است که سرشار از بی ه آنچه ب. انسانی مثله شد

  . ستتفاوتی به محيط زندگی انسانی و پر از آميزش و پذيرش خشونت ا

 قبر خوابی و تجاوز به ، جان سپردن از فقر و فالکت و اعتياد و سرما در کوچه و خيابان، اعدام در مالء عام،شکنجه

 تخريب گورھای جمعی که ،کودکان و کشتن مستقيم و يا تدريجی وخاموش شريفترين کارگران و زندانيان سياسی در بند

 قتل و شالق زدن کارگران معترض و ، زيبای دختران و زنانۀشی بر چھر اسيد پا،اسناد جنايات پيشين اين رژيم ھستند

 شود و ميليون ھا نفر ھر روزه با بی تفاوتی از کنار آنھا رد می صدھا جنايت ديگر و در جريان که ھر روزه تکرار می

  . خود را بخرند و به خانه بياورند و شايد خمی نيز به ابروی خود نياورند) نان سنگک( شوند تا 

نمايش اعدام انسان ھا تفريح و شادی آور . فاجعه و خشونت نھادينه شده در چارديواری خانه تا ميادين شھرھا ادامه دارد

ی در برابر ئبی تفاوتی  و بی اعتنا. توان بست  ارتجاع اسالمی حاکم نمیۀچشم برسقوط فرھنگ انسانی زير ساي. است
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نچه جنبش کارگری و معلمان را کنار بگذاريم ھيچ اعتراضی جز در ميان کند و چنا ناھنجاری ھای اجتماعی بيداد می

  .  نھادھای حامی کودکان کار و خيابان خواب ھا و ساير آنھا گسترش نمی يابد، دانشجويان،ن محدود زنانفعاال

 حسين ،حسين: دھند آنھا شعار می. گذرد  می، فسادھای مالی رژيم شده اندۀھفته ھا از تحصن سپرده گزاران که طعم

مال درد  اين معترضان ماالۀسين. اما از ھمبستگی و حمايت از آنھا خبری نيست ) ١(  دزدی افتخارتون –شعارتون 

   ).٢( ی از سوی کارگزاران رژيم موجود نيست ئاست و گوش شنوا

ر فراموشی مطلق شوند و محروميت می کشند و د  فعاالن نھادھای اجتماعی و مدنی به زندان می افتند و شکنجه می

چنانچه از ذھنيت غير واقعی . ھمبستگی و اعتراض به اين وقايع اما واژه ای غريب در ميان عموم است. روند فرو می

خود کمی دور شويم  و بازگوی حقايق باشيم و اگر از آرمانخواھی حذر کنيم خواھيم ديد که اقتصاد انگلی و در حال 

 شرف و کرامت انسانی در کشورمان برجای گذاشته ،ی عميقی بر پيکر انسانيتتالشی زاده شده توسط حاکمان زخم ھا

ن در آينده مسلتزم کاری سخت و طوالنی است که در حضور استبداد مذھبی و حامی سرمايه امکانپذير آاست که درمان 

  . نخواھد بود

 زمانی معين و در حضور دمکراسی بی حد و حصر و در بستری مساعد برای شکوفائی ۀاين امر تنھا در پروس

تواند از سوی ھيچ  فضای رشد و گسترش اين نھادھا اما نمی. انفجاری نھادھای سياسی و اجتماعی ميسر خواھد بود

خالء قدرت . ه استتحوالت انقالبی سياسی و اجتماعی ھميشه با فاز بی حکومتی ھمرا. حزب و حکومتی مھندسی شود

  .  در ھمين اوان ھر چند کوتاه شاھد حضور نھادھای سياسی و اجتماعی خودرو ھستيمً اين فاز است و دقيقاۀمشخص

که امروزه کانون نويسندگان و اھل  اين. توان ديد ی صاعقه وار قلم و ادب را نيز میئدر چنين شرايطی است که شکوفا

 ۀ ناشی از وجود سرکوب بيرحمانً دقيقا،شوند  دستبوس آن جناح ديگر حکومتی میقلم در الک خود فرو رفته اند و يا

ی مشخص و متعلقان به اين ئکه اين نھاد به دادن اطالعيه ھای ھر از گاھی و آنھم در ارتباط با روزھا اين. اسالمی است

از نزديک ھم دستی بر آتش . ندارمقصد بی احترامی به اھل قلم و ادب در داخل کشور را . کانون است نيز پوشيده نيست

  .داشته ام اما اصرار دارم که حقايق را بگويم ھمانطور که ھستند

 اسناد و ،ن سياسی و فرھنگی توسط حاکمان اسالمی امروزه و پس از دھھا سال تالش شاھدان عينی کشتار فعاال

در پی آغاز اين کشتار سراسری و . بر کسی پوشيده نيست..  اعترافات سران جمھوری اسالمی و، شدهءمدارک افشا

قوانين بين المللی پناھندگی . سوی تبعيد روان شده گسترده که با آغاز روی کار آمدن رژيم مصادف است موج فرار ب

نھا مستقر و مبارزه را از پشت مرزھا آبسياری از .  زندگی برای باقی ماندگان از کشتار را فراھم کرده بودۀامکان ادام

 ۀ تحصيل و استقرار خود در محيط روی آوردند و آنچه پشت سر داشتند به ورطۀبسياری نيز به ادام. دادامه دادن

  . فراموشی سپردند

سوی خارج از مرزھا کيسه جمع آوری پول و يا زندگی وردن به آدر اين ميان پر شمار و در ابعادی گسترده با روی 

دھای پناھنده پذير در ارتباط با پناھندگی سياسی تحويل دادند و پس بھتر با خود آوردند و کيس ھای قالبی به خورد نھا

از سياست متنفر شدند حال . ناميدند! را زرنگی از پذيرش به ييالق و قشالق به حريم جمھوری اسالمی پرداختند و آن

ر و ناھنجار موجود  وقايع ناگواۀآنھا بی تفاوت از کنار ھم. که فراموش کردند که کيس پناھندگی سياسی داده اند آن

رژيم می گذرند و زير پای مزدوران سفارت رژيم در کشورھای ديگر لنگ پھن می کنند و سفره ھای حضرت عباس 

شوند و  شود اما ھمين افراد از غذای نذری محرم در کانادا بی تفاوت رد نمی ی شان رنگين و رنگين تر میئدوره 

 بھره می) سوسياليستی (ۀی از امکانات ھنوز باقيماندئای مختلف اروپادر شھرھ. ساعت ھا در انتظار آن صف می کشند

روند و به حاکميت قرون وسطائی سرمايه  شود ولی سر وقت به سفارت رژيم می برند و به به و چه چه شان بلند می
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. ربين می گيرندرا به ھوا برده و در برابر دو دھند و انگشت رنگ شده به ننگ حمايت از بقای آن ئيد میأی تأداری ر

منظورم تنھا فرخ نگھدار معلوم الحال و بی بی سی فارسی کارگزار او نيست بلکه طيف وسيعی از ايرانيان است که به 

   ). ٣( خورند  نرخ روز از آخور ھر رژيمی می

کنند  ناپسند را میآيد اما برخی موجودات کار  ًشرم حالتی است که معموال بعد از انجام يک کار ناپسند در انسان پديد می

   )٣. ( کنند دانند که ناپسند است اما شرم از اينکارشان نمی و می

  :اينجاست که بايد گفت

  .شرم آن دارد که شرف دارد

    

١-      4m0hSEIN2Aq=v?watch/com.youtube.www://https  

٢-      kQY9UjOM2nf=v?watch/com.youtube.www://https  

٣-      8Bp6aJfN1cT=v?watch/com.youtube.www://https  
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