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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  یرشاھي امديمھش  

   

  کاروان اکبر
  

ّ رود ھر را از بر تشخی خوانده اند و انتظار می که درسی شود مردمی پرسم چگونه می من گاه از خودم م  دھند،  صيّ

 یني دھند؟ مثال خمی جوالن ھم مداني پوشند، به او می چشم مشي افتند و نه فقط بر خطاھای  به راه مهي ما کمیدنبال آدم

 یوقت:  کنمی را نقل میمثال کوچک تر.  دردناکادهي مصائبش زرار روشن است و ھم تکادهي زنم چون ھم زیرا نم

 و  ی مطلب را به   حساب  آزادگني ایر شد، عده ا از ده به شھر آمد و عرق خو،ی طالقانۀجالل آل احمد، آخوند زاد

 منبر تا حضرت را به عراق عرب فرستاد ني اشي که پدر مالاوردي خود نی ھم به رویکس.  گذاشتندشيشعور اجتماع

 گرفتن در نجف ادي ی در تھران سھل تر از عربی بازی توده ادي راه  برگشت  و دمهي شود، اما حضرتش از ننينش

 موضوع رابه حساب ني ایُ بر خورد، گروھوني انشعابۀ در زمریاسي چند صاحب فکر ساني که میھنگام. است

 او به عنوان ی برای نکته نشد که حزب توده گرچه شھرتکني ھم متعرض ایکس.  گذاشتندشياسي و شعور سیخواھيآزاد

 و ی ملکلي شد که نثار خلی ميینام ھا  شناختش وگرنه او ھم آماج دشی نمیاسي متفکر سیقلم زن دست و پا کرده بود ول

 جلو مي درس خوانده کم نبود، آل احمد را به عنوان مخالف رژانشاني که در م،ی جمعجهيدر نت.  شدیانور خامه ا

 مرد به اصل ني رجوع ایحت.  زدندنهي زبانش شدند و پشتش سی کردند، در محافل دانشگاھنشي باد در آستداختند،ان

 که به او داده ی نسبت شعورۀدر بار"  زناننهيس" سبب نشد که یاسي بارزش از مسائل سی ھایم کج فھاي و شيآخوند

 نياوضاع بر ھم.  ترجمه اشی به غلط ھااي پرداخت شي نوشته ھاوبي به عی کمتر کسیحت.  کنندی نظرديبودند تجد

 است که پس از سال  ھا خدمت یاکبر گنج حاال نوبت اير شده است و گواکر تخياز بخت بد تار...   منوال بود تا انقالب

 ی که گنده اش میئ زنان حرفه نهي است مخالف خوان  شده است و جلو دار سی چند سالی اسالمیصادقانه به جمھور

 دانش از وجوه ی اضافه کنم،  گرچه ندانستن زبان و کمدي بانجايمنصفانه در ا.  گذارندی بغلش مري و ھندوانه زدکنن

 نوشته نيمن در ا. ستي دھد که سزاوارش نی می به اولی دو شأنني اسهي و جالل آل احمد است، مقایمشترک اکبر گنج

 بتي مصوني را مدتشي و موقعزي ناچالتي است با  تحصینگار را ندارم که روزنامه یًطبعا قصد انتقاد از اکبر گنج

 لي ھم در باب توان تحلیشبھه ا. گرفته است انجام شي ست که در ھمه جا برایغاتي و اعتصاب غذا و البته تبلیدگيد

 چنان ابوي را ی است که سبب شده اند گنجی متوجه کساننجايانتقاد من در ا.  باشدی گله باقی برايی او ندارم تا  جایگر

 ۀ در باریخي آنکه اطالع تاری بردي تنه بر عھده بگکي را تي بشرهي علتي جنافي نوع پرچم تا تعرنييبردارد که از تع
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 را ساخته اند یمي وارد است که از او نماد مخالفت با رژی به کسانراديا. ی در مورد آخری سواد حقوقاي داشته باشد یاول

ساختن  "شي اش را قبول دارد و ادعایني دلبسته است، خمشي به ذات اسالمند، خواھد عوضش کیکه در واقع نم

 ساکن یاسي و روشنفکران ساني من از دانشگاھتي شکا!)بدون در دست داشتن دولت"! (ني است از پائیدمکراس

 ی می و فرنگیراني را به اشي شده اند و حرف ھاشي روابط عمومري و مدابي است، که مترجم و بازارکاستيامر

 يۀ تواند مای که می گذاشته است با سرعتی با صاحب منصبان جھانی دست به نامه نگارًراي اخیاکبر گنج. قبوالنند

 ی عالیايساري خطاب به کمیکي:  کنمی او  اشاره مري اخۀمن به دو نام!  مسجد شاه باشدیئ حرفه سانينورشک رقعه 

). ی فرنگیھاءبا امضا( سازمان ني کل اري خطاب به دبیگري، د)یراني ایھاءبا امضا(حقوق بشر سازمان ملل متحد 

 را مصداق راني ایاسي کارنامهٌ زمامداران س،... کنندگان ءامضا... «:  وجود داردی محوری ادعاکي اول ۀدر نام

 سازمان ملل داده ی ورود به مجمع عمومۀ نژاد اجازیبه احمد:  دانند؛ و دو تقاضای م»تي بشرهي علتيروشن جنا

 ارسال یفري کی المللنيبه دادگاه ب" ... تي بشرهي علتيجنا" را به عنوان ميٌپرونده سران رژ] تي امنی[شورا« و شود،ن

 کنندگان پنھان ء امضادي مشکالت از دني است که چگونه اني استي آنچه روشن ن–مشکالت کار روشن است » .دينما

  :مانده است

. ستي منطبق نیبه آسان" تي بشرهي علتيجنا"ف موجود و معمول از ي بر تعاری حکومت اسالماتي جنانکهي اول ا

 یاسي ساني است و کشتار زندانانيکمه پسند باشد آزار مستمر بھائ تواند محی اتھام مني که با امي رژاتيًاحتماال تنھا جنا

 انجام گرفته کيدئولوژي ااي ی مذھبلي و به دالکيستماتي است و ھم به طور سیدر سال شصت و ھفت، که ھم جمع

در . گرددي برمیني و دستورات خمینياما البد نامه نگار خوش ندارد به آنھا بپردازد چون ھر دو به زمان خم. است

 یً حمله شود ھم ظاھرا برای اسالمیبه چند سردمدار جمھور" تي بشرهي علتيجنا" با برچسب نکهيضمن اصرار به ا

 اي موجر و مستأجر ی ھم در حد دعوامي رژگري داتي است که عنوان پر طمطراق است و دھن پر کن، وگرنه جنانيا

 عبارت را نيا) ی گنجیمثل آقا (یاري بسیول. بيم قابل تعق است و ھري ھم چشمگ– شود ی قلمداد نمیاختالفات خانوادگ

 شدن قرار لوث در معرض هيکه اصل قض)  مورد بحثۀمثل نام( برند و چنان نا به جا ی به کار می گذارري تأثتيبه ن

  ھمتي دارد و به رسمتي که کشورش در آن عضوی جھانی دولت به سازمانسي رئکي راه ندادن نکهي اگريد. ردي گیم

 کل ھر کس ري دبمي کلوب گلف است که به تصماي" سکوتکيد" دارد؟ مگر سازمان ملل یشناخته شده است چه مفھوم

 در تي را از عضوراني است که اني نژاد مستلزم ای ندادن به احمدراهرا خواستند راه بدھند و ھرکس را نخواستند نه؟  

 به ی کمک– انجام شود ی کارني چنميريگ.  اش ھم نامعلوم استدهي فاست،ي کار نه فقط آسان ننيا. سازمان ملل خلع کنند

   کند؟ی مرانيمردم ا

 الھام گرفته شده است که متأخرتر از ري عمرالبشتيً ظاھرا از محکوم،یفري کی المللني احالهٌ پرونده به دادگاه بی تقاضا

 ی در مورد سودان، که  وزنه ایکنم که حت ی میادآوري مفصل داشته باشد، فقط به اختصار حي به توضازيآن است که ن

 و ھم در خت،ي برانگيی واکنش ھای المللني بی داستان اعالم جرم، ھم در ابتدا در محافل حقوقست،ي نراني اینيبه سنگ

 ني بی و سازمان ھاانياز جھان«:  نامه آمده استني از ايیدر جا.  ندادی اجهي نتی گرچه جنجال به پا کرد ولتينھا

 و اني توان از جھانی مست؟ي دفاع چنيمقصود از ا. » دفاع کنندراني مردم ای که از حقوق انسانمي خواھی میالملل

   چه؟یعني دفاع از حقوق آنھا ی کنند ولیباني پشتراني مردم اۀ خواست از مبارزی المللني بیسازمان ھا

 ی مميتي که صاحب حق حاکممي ھستی ما مدعاگر.  استانيراني خود اۀ امر فقط بر عھدني اگر مقصود احقاق حق است ا

 از ی نظامیرويً حرف ھا ظاھرا دخالت ننيغرض از ا. ميري حق ھمراه است بپذني که با ازي را نیتيولؤ مسستيبا

  پس البد – مخالفند ی متن سنگشان را واکنده اند که با حملهٌ نظامی کنندگان نامه در ابتداء چون امضا– ستينخارج ھم 
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 رسد ی طور به نظر منيا!  باشد"یخامنه ا" تر از کي گردند تا شی می فرنگّمي بار به دنبال قني منتھا اومتند،ميطالب ق

 یليخ. ّ توان با تظلم و در دادگاه حل کردی را می نظام اسالمدّ توھم است که مشکل وجوني نگارش نامه اۀزيکه انگ

 ھر یاسي نظام سريي دارد و تغیاسي نظام سريي به تغازي نرانيا. ستي ممکن نیزي چني چنر،ي تذکر داد که خدي باحيصر

 که ی ساده لوحع دوم تا خوانندگان تصور نکنند آن نوۀ سر نامميبرو. کشور کار مردم آن است نه کار دادگاه و محکمه

 ی گنجیھادشني بر متن پی از صاحب نامان جھانی عده انجايدر ا.  استانيراني من است در انحصار ایاسباب دلمشغول

 ري نامه، که خطاب به دبني کنندگان اءامضا.  از گروه اول نبوده استشي دقتشان در خواندن متن بیصحه گذاشته اند ول

 ء شمارش آرا،یري گی رأندي فرای به منظور بررسابي قتي حقۀتي کمکي ليتشک«کل سازمان ملل متحد است، خواستار 

  :نھاستي چند خواست بالفاصله شان ایول. شده اند» آراء مردم در ی موارد تقلب و دستکارجيو اعالم نتا

 آزاد ات انتخابی برگزاریبرا] اعمال فشار به دولت... [ی جھت ابطال انتخابات تقلبرانياعمال فشار به دولت ا «

 تيرسمبه ... ري انتخابات اخجيبه نتا... در اعتراض... شناختن حق مردمتيبه رسم] یاعمال فشار به دولت برا...[

 اني چون متقاضست؟ي چابي قتي حقۀتي کمی پس علت وجوددي پرسدي  بانجايدر ا» ... نژادی احمديینشناختن دولت کودتا

 ني گرفته اند که امي را خود در چنگال دارند، از حاال تصمقتي حقکل دھند که ی نشان می بعدی با خواست ھاتهيکم

 ی که می»فشار «نيبه عالوه ا!  واسطه اقدام کنندیتر است خودشان ب بھني برسد بنابرادي با»یقيحقا« به چه تهيکم

  ست؟ي خوب، چاري بس– ستي ھم نمي تحرست،ي است؟ جنگ نیقي وارد شود از چه طرمي بر رژدي بانديگو

  .... ؟»غلط کردم«: سدي نژاد را وادارند صد بار بنوی احمداي را بخوابانند و فلکش کنند؟ "ی اامنهخ" 

 نياز ا.  منتشر شده استی از طرف اکبر گنجی مطالب سستني که چرا چنستي نني ایقاله گفتم مشکل اصل میدر ابتدا

 نيآنچه در ا. ستي ھم نء و محل اعتناود شی پخش میراني مختلف ای گروه ھای چند عدد از سوی نوشته ھا ماھليقب

 يی را، گوی متونني چنري رود، ناگھان زی مّ که از آنھا توقع دقت و اطالعی است که چگونه مردمنيمورد مھم است ا

 هٌي رسد، مای به نظر نمی امر منطقنيًتنھا اصوال ا چون ن– است نينکته قابل تأمل فقط ھم.  کنندی مءنخوانده، امضا

 را بر خود دارد که در انقالب پنجاه و ھفت از روشنفکران يی از ھمان نوع عوامگرای چون رد– ھست زي نینگران

  .ميدي و ثمره اش را چشميديمملکت د

  


