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  قدمیپری 

٠٢/١٠/١٠  

  

  خانم زھرا رھنورد

  ! فقط يک خطا بود؟٦٧ آيا کشتار زندانيان سياسی  در سال 
  

ام شده است، الزم ديدم به برخی نکات طرح شده انج) ١(در سايت خودنويس اخيرا مصاحبه ای با زھرا رھنورد

  .دراين مصاحبه بپردازم

زھرا رھنورد در اين مصاحبه کوشش کرده است، ماسک يک انسان کامال منطقی را به خود  بزند و با آغوش 

نقد : او می گويد. داند  برای جنبش سبز میئینقد را يک فرصت کامال خوب و استثنا. به استقبال نقد برود "باز"

بيند، تا دچار  دھد تا به اصالحات برسيم و حتی نقد بر موسوی را ھم مثبت می فرصت خوبی را به انسان می

 ! ؟.ديکتاتوری و خودکامگی و فرعون پروری نشويم

  :به او می گويم

وزير تشريف داشتند اين روحيه نقدپذيری و نقدپروری را  تان در سمت نخستي که ھمسر گرامئیھا چرا در سال

شد، تحمل شنيدن صدايش را نداشتيد، شخص معترض را راھی  ترين اعتراضی می نداشتيد؟ اگر در آن زمان کوچک

فکرانتان  آن زمان خيل عظيم زنانی که از حجاب اجباری متنفر بودند، ديدگاه شما و ھم. کرديد ھای مخوف می زندان

 به غير ئیر می کرديد، نقد می کردند، جاھا منتش در آن دوران مثل مطھری که در وصف حجاب اجباری کتاب

  زندان داشتند؟  

   

  :کند ال میؤھنگ کوثر از زھرا رھنورد س آ نيک

»  امامئیدوران طال«بسياری . متفاوت است ھای بسياری از مردم از دوران انقالب با خاطرات شما طبيعتا خاطره"

 کيد زياد بر ھمين چيزھا عاملأابند به نظر شما تت را برنمی» امام«ھای  بينند بسياری آرمان را جور ديگری می

  "تفرقه نيست؟

  : زھرا رھنورد پاسخ می دھد
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ھا، سالھای عزت و سر  آن سال . ھم داردمشترکاتی ما خاطرات فردی مان با ھم متفاوت است و در عين حال ۀھم"

 تقديس ئیاز سو. ه استاين سخن من طی سی سال گذشت. ھاست بلندی ھمراه با خطاھا و اشتباھات و تندروی

دانشگاه  به عنوان يک روشنفکر منتقد که سر در چاه. ھا ھا و تند روی زدن برای کاستی  نقئیھا و از سو عظمت

. باورھای مان چھارده معصوم داريم و نه بيشتر ، يادمان باشد در تفکروھای خود را در آنجا ضبط کرده کرده و ناله

 خواھانه و دمکراتيک توافق نکنيم؟ بر ھای آزادی اصال چرا بر اصول و ارزش پس ھيچ فردی را نبايد مطلق کرد

با اين تکلمه که قانون . خود نپذيريم  و اينکه چرا در اين مقطع قانون اساسی را به عنوان محور مشترکئیگرا قانون

اما در عين . خورند  میشوند و متمم از گاھی دوباره بررسی مینيستند و ھر ھا در ھيچ کجای دنيا وحی منزل اساسی

تاريخ پر فراز و نشيب خود  ملتی متکثراز ذوق و سليقه و فکر و باور و نژاد و فرھنگ و زبانھای متنوع به حال

ھای  ھا و انديشه که اوج و فرودھای خود را درک کنند و سليقه کنند و آنقدر بلوغ فکری و شخصيتی دارند فکر می

  "کنيد ايدئولوژی بر بلوغ يک ملت غلبه دارد؟ کنند چرا فکر می گيری خود را پی

به . کيد می کند که طبيعتا خاطرات فردی ھر کس با  ديگری متفاوت است ولی مشترکاتی داردأزھرا رھنورد ت

تان با ھزاران  عنوان يک روشنفکر منتقد  که سر در چاه دانشگاه کرده بوديد لطفا اگر می شود از خاطرات مشترک

تان وصدھا استادی که به سيستم آموزشی جمھوری اسالمی   امامئی نظام شما و دوران طالدانشجوی معترض به

ھای مخوف اسالمی سر درآوردند،  معترض بودند و بسيارشان از دانشگاه اخراج شدند و بسياری سر از زندان

  .دئيمان بگو برای

ايد چه خاطرات مشترکی داريم؟  خانم  هھای شصت بود وزير سال ايران با شما که ھمسر نخستۀ ما مردم عادی جامع

وزيری  ھا در کنار ھمسرتان که در پست نخست روشنفکر منتقد  که سر در چاه دانشگاه کرده بوديد شما در آن سال

شان  آلوده به خون ھزاران ھزار جوانی  تان که  دستان بود، قرار داشتيد ھمان زمانی که کل نظام شما و سران نظام

که حاضر نبودند به نظامی که شما ساخته بوديد گردن بگذارند، اعدام   به خاطر اين٦٧و تابستان که در دھه شصت 

تان در نيامد و برای من تعجبی ھم ندارد، چرا که شما با کل آن نظام  کرديد و شما خانم رھنورد در آن روزھا صدای

گونه  فظين اين نظام سرا پا ارتجاعی ھيچتوده ھای مردم با شما حا  .ھمراھی کرديد و امروز ھم، چنين می کنيد

تان اعدام شدند و در گورھای دسته جمعی  ھا فرزندانش به دستور امام مادری که در آن سال. خاطره مشترکی ندارند

ھا دفن شدند چه خاطرات مشترک با شما و دار و دسته شما دارند؟ عروس و داماد جوانی که در شب  در خاوران

شان چه  سط برادران پاسدارت دستگير شدند و راھی شکنجه و زندان و مرگ شدند، بستگانشان تو مراسم عروسی

تان ھم ھيچ خاطرات  خاطرات مشترکی با شما دارند؟ با شما که ھيچ خاطرات مشترکی نداريم، حتی با فرزندان

  ! مشترکی نداريم

ھد مراسم عزاداری جوانانی بودم، که من به عنوان يک کودک، شا) تان  امامئیھمان دوران طال(ھا   در آن سال

کردند، حتی شما با آن  داشتی را بر پا می شان بزرگ خانواده و اھالی محل برای. شان از جنگ برگشته بود ھای جنازه

ای برای   دانند که آن جنگ مسخره بھانه ھا نيز می ھمان خانواده. ھا نيز ھيچ خاطرات مشترکی نداريد دسته از خانواده

  . بود)  تجار  بازار(تان و طبقه حاکمه   امامئیدرت جمھوری اسالمی و دوران طالتثبيت ق

رھبر دشمن خانگی کسی نبود جز ( نيز فرزندان دلبندشان را توسط  دشمن خانگی، ئیھا ھا خانواده اما در آن سال

 بازار را ترسانده بودند، مردم کوچه و. شان را ھم تحويل ندادند ھای از دست دادند، حتی جنازه!)  خمينی عزيزتان

 که فرزندانشان را قداره بندان جمھوری اسالمی ئیھا اما مردم در خلوت با آن خانواده. که مبادا به آنھا نزديک شوند

  .  ھای مرگ کرده بودند، ھمدردی می کردند رھسپار جوخه
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ر مقابل شما و دار و دسته شما قرار ما د. مشترکی با شما نداريم ۀ ما ھيچ خاطر آری خانم روشنفکر منتقد دانشگاھی

  . داريم

توانيد   ھا به مردم بار ديگر می کنيد با دادن برخی وعده ايد و خيال می طلبی به چشم زده شما امروز عينک اصالح

ش داريد اين ھا ريختند و شما تال سوار بر موجی شويد که پس از سی سال خشم فرو خورده مثل سيل مذاب به خيابان

آيا . تان عوض نشود، ولی اين بار شما وھمسرتان موسوی نگھبانان آن باشيد ندازيد که کل نظامدر مسيری بيموج را 

 در حق زندانيان سياسی انجام گرفت، به عنوان خطا ٦٧کنيد از جنايتی که در دھه شصت و تابستان خونين  شرم نمی

  ض دو دقيقه به مرگ محکوم شدند؟تان در عر ھای اسالمی بريد؟ زندانيانی که دربيدادگاه نام می

آری خانم رھنورد امروزبرای شما که آرزوی رسيدن دوباره به قدرت را داريد، از کشتار ھزاران ھزار نفر در 

. بريد، آسان است  نام میخطاھا  که به نظام شما يعنی جمھوری اسالمی و امامتان خمينی نه گفتند، به عنوان  زندان

 خطا نيست بلکه جنايت ٦٧ھای جانباختگان کشتار دھه شصت و تابستان  ن خصوصا خانوادهاما برای ھمه مردم ايرا

  .کاران بخشوده نخواھند شد عليه بشريت است و ھرگز اين جنايت فراموش نخواھد شد و ھرگز جنايت

  

  :سوال نيک آھنگ کوثر از زھرا رھنورد

خاموش يا ھمان بخش خاکستری جامعه  اکثريت. بخش بزرگی از طبقه متوسط نگاھی متفاوت به انقالب دارد "

ھای آقای موسوی آنچنان که بايد و شايد  چرا پيام. جذب آن انجام گيرد آنقدر بزرگ است که بايد تالش بيشتری برای

موسوی ريزش نيروھای  گرانی عمده آقایرسد که ن گروه تاثير نگذاشته است؟ چرا چنين به نظر می روی اين

  "ارزشی است؟

  : دھد پاسخ می زھرا رھنورد

تحقق آن   و در عمل ھم برایفکر و سليقه ای داشته باشد و برای آن آرمان پردازی کند ھر کس حق دارد ھر"

 ھمه رنگ ملت شھر فرنگ نيست اما از ايم که شکوه وحدت رنگين کمان امروز به اين نتيجه رسيده. تالش کند

وحدت ھم فلسفی است و ھم سياسی و اجتماعی و فرھنگی، چرا حق  کثرت در. و اين تجربه بزرگی است. است

را داشته  دار امام خمينی ھم صادقانه رنگ خودش ھفت رنگ يا رنگارنگی، موسوی مذھبی دوست دھيد در اين نمی

ھا  رنگين کمان انديشه و فرھنگ و سليقه و قوميت زاو که گفته است من در کنار شما ھستم يعنی ھمين رنگی ا. باشد

 آزادی و. ھای ديگر حضور دارند ھا تا باورھا و نگرش ترين مذھبی کمان از ارزشی در اين رنگين. ھا و زبان

  . "ھاست رنگی دمکراسی، رنگ بی

ز چاه دانشگاه بيرون ھای شصت سر ا شد در سال آيا نمی! خانم روشفنکر منتقد که سر در چاه دانشگاه کرده بوديد

داديد؟ عجيب است وقتی که شما ادعای حقی را داريد، آن  آورده و اين حق را به مخالفان جمھوری اسالمی ھم می

س قدرت با ديگر أتان در ريالبته بديھی است؛ آن موقع ھمسر گرام. شود حق از آن زمان محترم شمرده می

گرتان بود و به ھمين دليل جمھوری  برای حفظ نظام سرکوبتان بود و ھمه حق و حقوق متعلق به شما  شرکای

اسالمی يک نسل از بھترين فرزندان کشور را با اين خيال خام از بين برد که شايد بتواند به زندگی نکبت بارش 

کنيد و تالش برای رسيدن به  زنيد و صحبت از حق و حقوق می می" متفکرانه"ھای  امروز ھم که حرف. ادامه دھد

س قدرت نيستيد و برای به دست آوردن کرسی قدرت أست؛ که در ر شماريد، سببش اين می" محترم" حقوق را حق و

ھم يک خيال  سو با خود کنيد، اما اين ای از مردم جامعه را ھم خواھيد عده و نگھداری و حفظ جمھوری اسالمی می

  !بيش نيست
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شناسيد، دروغی بيش  ھای ديگر را به رسميت می نگخانم روشنفکر منتقد ھمين امروز ھم که ادعا داريد که ر

ست که اين رنگ را  تان اين تابيد و تمام تالش خصوص رنگ  سرخ را بر نمی نيست، چرا که ھيچ رنگ ديگری به

دارش    که به دستور امام خمينی که موسوی دوست٦٧که ھمان رنگ ھزاران ھزار زندانی سياسی دھه شصت و 

  .کنيد و ھم در خارج اين تالش را ھم در داخل می. ان مردم پايه نگيرداست اعدام شدند، در مي

خانم روشنفکر منتقد با کمال ھوشياری قصد آب کشيدن از چاھی را دارد که سرش در آن خم بوده ولی غافل از 

ير برسر ديگر ھيچ چاھی آبی به شما نخواھد داد، که آب تطھ. شود که با ھيچ آبی جنايت عليه بشريت پاک نمی اين

در اعتراضات . ھای شما خشک شده است چاهۀ ديگر ھم. سران رژيم جمھوری اسالمی  در سالھای شصت بريزيد

  . ايد و دست و پا زدن بی فايده است آسای مردم گير افتاده سيل

ھا اعالم ھفت بار و ھای قربانيان سالھای شصت و به ويژه تابستان شصت خانم منتقد روشنفکر بايد بگويم که خانواده

آيا قصد داری در رنگين کمان انديشه و فرھنگ و آزادی اين حق را از » !کنيم بخشيم و فراموش نمی نمی«: اند کرده

  آنان سلب کنی؟؟

  

  :ال نيک آھنگ کوثر از زھرا رھنوردؤس

ای مذھبی که ھ ھای اقليت  و خانواده۶٠ھای  سال ھای کشته شدگان ايد تا به خانواده آيا ھيچگاه به خاوران رفته"

  "کمتر شود؟ ھا کمتر و کنيد کی چنين کنيد تا فاصله د؟ اگر نه فکر میئيدارند تسليت بگو عزيزی را در آنجا به خاک

  : دھد پاسخ می زھرا رھنورد

کنيد من روی صندلی تابدار با ليوان  می فکر! کاش ايران بوديد و در جريان محيط پليسی و خفقان قرار می گرفتيد"

ھای ھری پاتر می خوانم يا حسين کرد شبستری را حفظ  ام و دارم کتاب ای در دست پا روی پا انداخته آب ميوه

کنار جنايتکاران ھستيم؟ حاشا و  خياالن و يا در خواھان و ما ھم پالکی بی کنيد شما در سپھر آزادی فکر می. کنم می

د و مصيبت ديده و شناخته و شکنجه شده و ھزينه زندانی داده، دردمن .ايم  يک خانوادههھمما کال که چنين نيست 

شما ھم سری . پوش سيه مان داغدارو  به سوگ نشسته و در مرگ و شھادت جوانان و عزيزان ھا گورستان در. داده

ا در جريان قرار گرفتن از مصائب ما از باتوم برقی يھا و  بيوگرافی به ايران بزنيد و با ما باشيد يا حداقل با خواندن

ھای  ترور شخصيت  ھای خيابانی وئیھای مجروح و از بازجو از گاز فلفل اختصاصی برای چشم و ريه ھا ردنخو

  ".جنبش سبز را تنھا نگذاريد  تا ای و ديجيتالی در جريان مصائب ما قرار بگيريد روزنامه

ان از روزی که جمھوری اين محيط پليسی و اين اوضاع خفق! زھرا رھنورد از محيط پليسی و حفقان ايران می گويد

  ! و شما تازه يادتان افتاده است.  جامعه با زور و زندان و کشتار تحميل شده استراسالمی شما به قدرت رسيد، ب

زھرا رھنورد که در اين دوره از زمان سرش را کامال از چاه دانشگاه بيرون آورده است، خودش را با کسانی که 

دردمند و "می داند، " يک خانواده"ری ھمسرش از دست داده اند فرزندانشان را در سالھای نخست وزي

  . داند می" ديده مصيبت

تان يک خانواده  بايد به شما با صدای بلند اعالم کنيم که  نه نسل گذشته و نه نسل ما با شما و شرکای اصالح طلب

شان کردند، ھست و عزم  تل عامنسل ما ادامه دھنده راھی است که نسل گذشته ھمان نسلی که نظام شما ق. نيستيم

ای بدون زندان و زندانبان، بدون ستم و استثمار  ايم که پيام زندگی و مرگ آن عزيران را که ھمانا ساختن جامعه کرده

  . است تا به آخر به پيش بريم و برايش از جان مايه بگذاريم
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 به نفع خود و دارودسته سبزپوش ، د آمدوجو که در سال گذشته در جامعه بهرا خواھد مبارزاتی  زھرا رھنورد می

ای مبارزه  که بسياری از شرکت کنندگان در آن مبارزات شورانگيز برای رسيدن به جامعه غافل از اين.  کند مصادره

حاصل کار . ھيچ زنی مجبور به تن فروشی نشود. خاطر زن بودنش مورد ستم قرار نگيرد کردند که  ھيچ زنی به

  . عده قليل نرود، ھمه بتوانند با آزادی و برابری زندگی کنندکارگران  به جيب يک

ھای کشور پرپر شدند، برای  ھای تھران و ساير شھرستان  درخيابان٨٨ که سال ئیھا خانم روشنفکر بايد بگويم جوانه

ھا؛  ين شکوفهبلکه ا. ھا سرازير نشدند  امام را دارد به خيابانئیداشتن دوران طال جناحی از رژيم که قصد زنده نگه

تان بودند  که برای نابودی کل نظام   دوران امامئیفرزندان، خواھران و برادران ھمان جانباختگان عصر طال

 »!ست انتخابات بھانه است، کل رژيم نشانه«:آيا نشنيديد؛ اين فرياد رسا را که. برخاستند
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