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  محمد قراگوزلو

  ٢٠١۵ دسمبر ٣٠
  

  !دوران خوش استنطاق
 

 ۵ ( حيدر خان عمواوغلوۀ  و قتل ناجوانمردانمال سراۀ طراحی شدۀ کم تر از سی و شش روز پس از توطئ

 نيز اسير ارتش مھاجم شد و به قتل ميرزا کوچک) -  به دست جناح راست و مذھبی جنبش جنگل– ١٣٠٠ ]عقرب[نآبا

ِچپ و راست، کار جنبش جنگل نيز يک سره شد و در مطلع ورود کشور به قرن ۀ با مرگ اين دو رھبر برجست! رسيد
بعد از قتل ميرزا دوستان . کست خوردچھاردھم خورشيدی ، يکی از جنبش ھای مترقی و دموکراتيک آسيا نيز ش

 :کوچک خان اين بيت را نوشته بودندۀ عمواوغلی زير تصوير سر بريد

  چندان امان نداد که شب را سحر کند    دی که خون ناحق پروانه شمع راــدي

  مرداد٢٨ انقالب مشروطه با کودتای رضا پھلوی بسته شد و روند دموکراسی خواھی مردم ايران با کودتایۀ  پروند

با وجود نقدھای قابل اتکای سلطان زاده .  و دستگيری و تبعيد رھبری آن جنبش تا سه دھه به محاق استبداد رفت]اسد[

به روند کاپيتاليزه شدن اقتصاد سياسی ايران به يک معنا شايد حتا تا آن برھه و حداکثر شش ھفت سال بعد از آن نيز 

بعد از . ز می شد با احتياط از نقش دموکراتيک و ملی بورژوازی سخن گفتپھلوی دوم ھنو" اصالحات ارضی"يعنی 

در اين جا . اين دوران است که بورژوازی ايران با تمام جناح ھايش يک سره به اردوی ضدانقالب و ارتجاع پيوسته اند

نقش شخصيت " به ِوطنی است و نه سر آن دارم " بورژوازی ملی مترقی "ۀ  بحث تمام شدۀقصد من نه ورود به حوز

 ھنوز ھم می توان در جنبش ھای اجتماعی افرادی را پيدا کرد که پله خانوف ۀبا وجود اعتبار جزو. بپردازم" در تاريخ

ھر چند مرگ .  در جنبش انقالبی کردستانکاک فوادبرای مثال .  عميق به وجود آمده استءپس از مرگ شان يک خال

که جنبش مقاومت در کردستان متکی به رھبران متعدد انقالبی و برجسته بود  صورت گرفت یا در برھه کاک فوادتلخ 

 نام کاک فواد برخوردار بود با اين حال و علی رغم اين که ده ھا ھزار خانواده به احترام ئیعميقا توده ۀ و از پشتوان

  .ھا گفتفرزندان خود را فواد گذاشتند ؛ ھنوز می توان و بايد از غياب آن شخصيت برجسته سخن 

جعفر  و صديق کمانگراز جمله . ديگری را نيز از دست دادۀ  جنبش انقالبی خلق کرد رھبران برجستکاک فواد بعد از 

چرا؟ پاسخ اين مھم از نظر من روشن .  نداشتکاک فوادثيری در حد مرگ أ تًبا اين حال مرگ اين دو مطلقا. شفيعی

 ۀ و سانحصديق کمانگرترور و مرگ . عقب نشينی و شکستۀ رھمرگِ متکی به يک جنبش پيشرو و مرگ در ب. است

  خلق کرد شکست خورده و به آن سوی مرزھا ۀ در زمانی اتفاق افتاد که جنبش مسلحانجعفر شفيعیمنجر به مرگ 

 –او در تشکيل حزب کمونيست ايران ۀ  با وجود نقش برجست– نيز غالم کشاورزھمان طور که ترور . عقب نشسته بود
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تر می تواند محل  فاکت و واقعيات تاريخی است و کماين ھا.  در سپھر اجتماعی ايران نداشتیاش اجتماعی ويژه واکن

بھترين فاکت اين مقوله را می توان در قياس ميان .  در مورد روشنفکران نيز صادق استئیچنين فاکت ھا. مجادله باشد

قتل ۀ بنا به اعترافات موجود در پروند.  به دست دادمختاریو  پويندهبا قتل ....  و ميرعالئی و سعيدی سيرجانیقتل 

 پيش از اين تاريخ ده ھا روشنفکر و نويسنده و فعال سياسی چپ و راست در داخل و خارج ترور ٧٧ز ئيھای سياسی پا

چرا؟ . فت دامن حاکميت را گرفروھر ھا و البته مختاری و پويندهدر اين ميان اما خون . شده و به قتل رسيده بودند

  راستی چرا خون ناحق پروانه ھای روشنفکری ما چندان امان نداد که قاتالن بتوانند به تکرار آن مبادرت ورزند؟ب

 آقايان – و تيم ھمراه او محمد خاتمیرئيس جمھور وقت ۀ مل در پاسخ به اين پرسش سوزان به ارادأاصالح طلبان بی ت

کيد أ چون سالم و غيره تئی ھا و رسانه ھاموسوی خوئينیه وجود امثال  و البت-حجاريان و سرمدی و ربيعی و يونسی

شکی نيست که اين پاسخ نه فقط متکی به نگاھی تقليل گرايانه و از باالست بل که ابعاد واقعی پرسش ھای . می کنند

ت متعدد نظر تحليلی نگارنده پيش از اين و در مقاال. مشابھی را که در بدو اين بحث به ميان آمد؛ بی پاسخ می گذارد

بحث من به سادگی اين است که جنبش دوم  . گفته و نوشته است]جوزا[خود را در مورد جنبش اجتماعی دوم خرداد

 گيرم با مشارکت انفرادی مردم کارگر و - متوسطیۀ و طبقئیجنبش ھای خرده بورژواۀ خرداد چيزی شبيه ھم

 در دستور ھانتينگتونیبه لحاظ سياسی دموکراسی روال کار . عی بود  بود که در باال به دنبال اھداف ارتجا-زحمتکش 

 ھمچون دوست  من زنده ياد کينزينیدر متن تحوالت اقتصادی با وجود ھمکاری اقتصاد دانان شرافتمند و . کار بود

 غرب و ادغام در سرمايه داریۀ  اما جھت گيری غالب تيم اقتصادی دولت در ھمان راستای پروژحسين عظيمی ارانی

   .....نئوليبراليزاسيون بود وۀ برنامۀ تکميل ھوشمندان

مدنی بحث ۀ حاال ديگر می شد در مورد جامع.  داده بودتغييربا تمام اين اوصاف دوم خرداد فضای سياسی کشور را 

 سخن ادفريدون فرخزولش از چھره ھای امنيتی سابق بودند حتا از ترور ؤ که غالب مديران مسئیکرد و در رسانه ھا

در ھمين دوره اگر چه قانون کار عليه کارگاه ھای کوچک غلتيد و اعتراض کارگران خاتون آباد به توپ و رگبار . گفت

 به رفسنجانیحاکميت سياه ۀ  پر نشاط آن دوران با دورۀمسلسل و ھلی کوپتر بسته شد اما با اين ھمه تفاوت جامع

 عرصه ھا از ۀ به عنصر سياست در ھمءياسی شدن شھر و اعتنا س،مھم ترين خصلت اين تفاوت. وضوح ھويدا بود

اگر چه جناح . مردم در تمام زمينه ھا علنی شده بودۀ انبوه مطالبات معوق. جمله دانشگاه و خيابان و رسانه و سينما بود

 سپاه توانست به ه و نيروی انتظامی و بسيج وئي قضاۀکنسرواتيست حاکميت کماکان با تسلط بر نھادھای سرکوب مانند قو

 ]سرطان[ تير١٨بعد از ۀ ِتدريج از پس جنبش ھای اجتماعی مترقی رو به جلو بر بيايد و برای مثال اعتراضات گسترد

  .ل شده بودودانشگاه تھران را سرکوب کند اما با اين ھمه تيغ اقتدار سرکوب تا حدود زيادی کند و کنتر

خصوص بعد از افشای دخالت مستقيم وزارت اطالعات در قتل ھای سياسی و به خصوص چھار قتل آخر  اين تحول به 

 که خالف تيترھای مبتذل رسانه ھا به ھيچ وجه رويکرد افراد ئیقتل ھا. به نحو ملموسی برای فعاالن سياسی آشکار بود

ای ترور يا تضعيف شدند و اعتماد به نفس شان تيم ھ..... و رو کردءنبود خيلی سريع بساط يک عده را افشا" خود سر "

  . کوچيدند– برای ريکاوری –را از دست دادند و يا به نھادھای ديگر 

 دوران ری شھری و فالحيان را تجربه ئیزندان و بازجوۀ  در چنان شرايطی بود که بسياری از فعاالن سياسی که سابق

ه بازداشتگاه ھای وزارت اطالعات منتقل شوند تا حفاظت کرده بودند، ترجيح می دادند که در صورت دستگيری ب

چنين ترجيحی برای کسانی که قرن ھاست از فضای واقعی و مادی سياسی کشور دور شده اند ناملموس . اطالعات سپاه

  زندانتغييرمگر آدم ھم برای "بی ھوده نيست که به فالن کارگر زندانی غر و لند می کردند که . و درک ناشدنی است

 نيست؛ در روزگاری که کارخانه و خيابان ساکت ئیباالخره در شرايطی که اميدی به رھا!" خود اعتصاب غذا می کند؟
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و خاموش است برای زندانی تعويض زندانبان بد اخالق و انتقال از بندی که گرم است و کثيف است و سوسک و موش 

 به مفھوم انتخاب بد در مقابل بدتر در متن یا مقوله طرح چنين. دارد به يک بند تميز و خنک يک ترجيح مھم است

  . انتخابات ايران نيست

گی به نفع و در مواقعی به زيان حاکميت عمل ساختگيرم که ھمين گزينه خواه نا خواه در متن دوقطبی سازی ھای گاه 

 ندارند موسوی جز یديگرۀ باالخره مردمی که می خواھند از شر احمدی نژاد خالص شوند و ھيچ گزين. کرده است

  .الجرم به او رو می کنند

 در متن تحوالت ء بازجو و فضاتغيير پس دادن ھای طوالنی و عذاب آور داشته ام ، ئیبازجوۀ ِ برای خود من که سابق

ناکسانی از اين مقوله در حد .  به نيکی سخن گفته امتغييرمن جا به جا از اين .  يک پوئن بود]جوزا[بعد از دوم خرداد

 ئیياد کرده اند و اين جا و آن جا پارازيت ھا" ھمکاری با مقامات امنيتی"و چه می دانم " تمجيد وزارت اطالعات"

باری گذشته از .  که به ايشان حق سوسيال می پردازند جرم استئی کشورھائیافکنده اند که حتا با مالک قوانين بورژوا

ۀ من سابق. يح اين مقوله کمی واقعی تر وارد موضوع می شومبرای تشر" کيس ھای حاد سايکوتيک"بيماری العالج 

سياسی خود ۀ را در کارنام)  ری شھری، فالحيان و يونسی(پيش گفته ۀ  پس دادن ھای طوالنی در ھر سه دورئیبازجو

  روند اينپوينده و مختاری تا بعد از قتل ٧٢ که در دسترس بودم و از سال یا تا برھه ۶٢از سال . محفوظ دارم

  : ھا به شرح ذيل بودئیاول بازجوۀ در برھ. مل استأ ھا به شکل عجيبی قابل تئیبازجو

 پس می دادم و در حالی که فکر می کردم تا مدتی به حال خود ئیبه اين شکل که امروز بازجو. در پريودھای نامنظم. 

 است فراخوانده شوی در ذھن انسان تاب ينه ممکنئو چنين بود که ھميشه تصور اين که ھر آ.... رھا شده ام فردا دوباره

  .بر می داشت

فالن روز ساعت . کارھای مربوط و نامربوطی را که در آن مدت کرده بودم شرح می دادۀ  از ھمیابازجو سياھه . 

  !ل ھستیوتو ھميشه تحت کنترو اين يعنی که ..... نی چنين گفتی ولفيت. بھمان به فالن جا رفتی

  .... گاه صبح زود يا شبًمثال.  روز يا شب انجام می شدير منتظرهساعات غ در ئیباز جو. 

  .زود می آمد و يا ديرمعموال باز جو يا . 

نيم ۀ بايد در فاصل. ضخيم و چرک و چروکۀ يک پرد. شبيه صندلی در اتاق بودۀ يک چھارپاي. ئیچيدمان اتاق بازجو. 

  .او را نمی ديدیۀ شسته بود و تو ھرگز چھربازجو پشت پرده ن. متری ديوار و پشت به پرده می نشستی

  . در کنارت می ايستادندسرباز مسلح انگشت به ماشهيک يا دو . 

  .  که نه از آب خوردن خبری بود و نه اجازه داشتی سيگار بکشیئیدر طول بازجو. 

  .....و...... طوالنی می شد و گاه دو دقيقه بيش تر طول نمی کشيدئیگاه بازجو. ئیزمان بازجو. 

 به Private Noن من با عالمت معروف ولفي بود که پس از مدتی بار ديگر ت٧٧ در اواخر زمستان یابا چنين تجربه 

يک نشانی و ساعت و . گی را صادر کرد ھميشۀآسان بود ھمان امري  ناشناس که حدس ھويت اوئیصدا. صدا در آمد

  ....روز

من شما را نمی شناسم و در صورتی که حکم داريد "نکردم اين بود که ش ترديد چيزی که به ذھنم رسيد و در گفتناولين 

!  نخواھم آمد و خودتان می دانيد چرائین ھای ناشناس ديگر به جاولفيدر نھايت گفتم با اين ت....." می توانيد به خانه 

يکی از دفاتر . رفتم. مکه مجاب شدم برو....!!"  نيست و احوال پرسی است و ئیجای ناشناسی نيست و بازجو"گفته شد 

باری رفتم به نشانی مورد ....قبلش نيز به دوستانی ماجرا را گفتم و اين که اگر دير شد و نيامدم. علنی وزارت اطالعات

فردی لباس شخصی که نه سرباز بود و نه مسلسل به دست داشت من را به اتاقی .  بود شيک و پيک یانظر و خانه 
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روی ميز کلی ميوه و شيرينی "  ميل دارين يا قھوه؟ئیچا. االن حاج آقا تشريف ميارند" کرد و گفت ئیبزرگ راھنما

بازجو و ھمکارش آمدند و . از ھمان مارکی که ھميشه می کشيدم. چيده بودند و در مقابل صندلی من يک بسته سيگار

تا آمدم اعتراض کنم ....." تانخب از کردس." رو در روی من چھره به چھره نشستند و بار ديگر به صحرای کربال زدند

  ....."باشه"يکی از حاج آقاھا گفت ..." از کردستان به قدر کافی" که 

از کسی يا نھادی در کار باشد متکی به فاکت و " تمجيد" است که چند بار تکرار شده و بی آن که قصد یا اين تجربه 

طرح .  می گذرم که سخنم بيش از حد طوالنی نشودًال در دوران احمدی نژاد فعئیاز تجربيات باز جو.....واقعيت است

پرسشی که . خير فراوان نوشته و منتشر شده است پاسخ به يک پرسش سوزان بودأو بحث اصلی من در اين مقاله که با ت

  . با نگارنده در ميان گذاشته شدپوينده و مختاریاز سوی يک عزيز در مراسم پاس داشت 

  ی با زال زاده چيست؟راستی تفاوت پوينده و مختار

  .سايت راديو زمانه:  منبع

252937/com.radiozamaneh.www://http  

   

  

 

 

 
 


