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  سخن ناشر 

  

ضمن دستمایه قرار دادن حوادث مختلف اجتماعی و سیاسی روز تالش در مجموعه حاضر نویسنده 

دارد تا نقدهاي بسیار تندي نسبت به حاکمان در قدرت در ایران و قوانین غیر انسانی جاري در پیکر 

حرفه اي به حالجی علل و عوامل سکون و سکوت در جنبشهاي جامعه ارائه داده و با تیزبینی کامال 

  تحول خواهی در جامعه فعلی داشته باشد.

از حوادث مختلفی مانند تجاوز به دختران باکره در زندان و بازجویی ها و اعتراضات مردمی گرفته 

عی مورد تا موضوعات روز از جمله بیماري کرونا و فعالیت هاي اقشار مختلف در شبکه هاي اجتما

  قرار گرفته و موضوعیت داستانها می شود. کنکاش و بررسی و 

با چیرگی تمام توانسته است ضمن به تصویر کشیدن موضوعات مولف جرات می توان گفت که به 

خلقیات ایرانیان بینظیر از مجموعه اي  ،و حوادث و رویکرد گروههاي مختلف فکري و عقیدتی

ینه اي در برابر خواننده قرار دهد تا خود و یا آکرده و  خلقطبیعی و انسانی را  صائبمدرگیر در 

  ن به تماشا بنشیند.آدر قاب افیانش را ریکی از اط

  

 يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

 یمردم هستند. حکومت کردن بر گروه یرشد و آگاه دیعاشقان سانسور و مخالفان شد ياستبداد

مطلوب تر و راحت تر از  اریبس کتاتورید کی يبرا شیو نا آگاه از حقوق خو یخراف سواد،یمردم ب

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یحکومت بر مردم

 ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

 یعنی يچاپ شده در زمان پهلو يعداد عنوان کتاب هاکند. با نگاه به ت یم ایخود مه يبرا يشتریب

عنوان کتاب در کشور به چاپ  275که بطور متوسط ساالنه ه 1357تا  1316هزار عنوان از سال 11

 يشورو ریهزار  عنوان کتاب در سال در اتحاد جماه 120از  شیرا با تعداد ب نیکه اگر ا دهیرس
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  حرف آخر                                      ف. الف

تعداد عنوان کتاب چاپ  یاسالم ي. در جمهورمیابی یخفقان و سانسور را در م زانیم م،یکن سهیمقا

و  اتیو جعل یو فقه ینیکتابها، ُکتب د نیا ٪97از  شیرسد که ب یهزار م 32شده در سال به 

 قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیکُتب صفر است. م نیا یاست که ارزش علم یخرافات

رسانده که از  قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم يجمهوردر سال است.  

 گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و   قهیدق 21مربوط به مطالعه کتاب  قهیدق 15مقدار  نیا

در روز  قهیدق 31و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر

  .است

  یبه چاپ و انتشار  صوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

 یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیهزاران کتاب ممنوعه و کم

  .مردم داشته باشد يداریدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم

 ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یلتاگر م چون

کردن  داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریهدف ما آشنا کردن ب .نخواهد شد یداخل یاسیس

 و یبردگ يرهایزنج میتوان ینم میاست. تا آگاه نشو شیخو یبه حقوق انسان انیخفتگان و نا آشنا

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیحق

هموطنان داخل  يبرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف

 یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع لیکشور است که به دل

  .باشند

رنگارنگ  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبا ا آواي بوف 

و غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات،  يو دور نگاه داشته شده از قافله فرهنگ و تمدن بشر

تمدن  يبه قافله وستنیپمنجالب و  نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیاحت

  دارد، بوجود آمد.  یجهان

رو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده  شیشکالت و موانع پگذشته با تمام م يسالها یط در

و جهان  رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاف در اخت يد یو پ یبصورت صوت

  قرار گرفته است.

که به علت سانسور قادر به  یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

نمود که افتخار  یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان  ستند،ین رانیچاپ آثار خود در ا
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داخل، بصورت  انیرانیا يعبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعات برا يدارد در راستا

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیرا

سانسور ج.ا خورده و سرخورده  نیوتیبه گ رشانیود اگر مسش یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

قدم گذاشته، نشر  ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایاز انتشار کتب و آثار خود شده اند  دیو ناام

  انتشار   فراهم نموده است. و ثبت  يفرصت را برا نیبوف با افتخار ا يآوا

  

  

  نشر آواي بوف
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  روزنامه آزادى

 

  

 

  تشریح صحنه:

اطاق اداریست با سه میز کار یکى روبرو و دوتا در طرفین اطاق، روى میز روبرو پالکى است که 

رویش نوشته شده صادق صداقتى رئیس بخش اخبار. وقتى پرده کنار میرود، آقاى صداقتى پشت 

ز سمت چپ و احمد بى طرف پشت میز سمت راست نشسته و میزش و منوچهر راستى پشت می

  مشغول کار میباشند، البته آقاى صداقتى در حال مکالمه تلفنى هستند.

صداقتى: بله بله از نظر شما اشکالى نداره؟ نه نه تیترى براش نمیزنیم، بله در صفحه هاى چهارم و 

کند، البته البته مطمئن باشید. ما موهامونو تو پنجم. بله بله متوجه هستم اصًال نباید زیاد جلبه توجه ب

  آسیاب سفید نکردیم قربان، بله بله، قربان شما، خداحافظ. (گوشى را میگذارد) آقاى سردبیر بود.

  راستى: راجع به خبر بود؟

  صداقتى: آره مثل بمب صدا میکنه.

سینى چاى وارد راستى: خوب پس موافقت کردند (در این لحظه آقاى قربانى پیش خدمت با یک 

  ).میشود
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صداقتى: هیس صداشو درنیارید اصًال دراینباره تا خبر چاپ نشده حرفى نزنید خیلى باید سِکرت 

  باشه.

)از شما .قربانى: (چاى را جلوى صداقتى برده) چاى میخورى؟ (صداقتى یک فنجان چاى برمیدارد

  !دیگه توقع نداشتیم صادق خان

  صداقتى: مگه چى شده قربانى؟

  انى: (سینى چاى را جلو بى طرف برده) بفرمایید، شما هم آره؟قرب

  بى طرف: (با ناراحتى) منهم آره؟ یعنى چى؟

قربانى: (بطرف راستى رفته) بردار! بله حاال دیگه شما هم به زبان کفار حرف میزنید، چى را از من 

  پنهان میکنید؟

  صداقتى: کى ما به زبان کفار حرف زدیم؟

  مه سِکرته.بى طرف: منظورش کل

  قربانى: بله همین سِکرت.

  صداقتى: قربانى جان این یک اصطالحه.

  قربانى: این چه حرفیه، مگه نمیشه همین ِسکرت را فارسى بگى؟ البد کاسه اى زیر نیم کاسه هست.

  صداقتى: چه کاسه اى آقاى قربانى؟!

  بگید،قربانى: اگه منظورى ندارید چرا فارسى نمیگید؟ الاقل میخواستید عربى 

  صداقتى: آخه براى تو چه فرقى میکنه؟

قربانى: خیلى فرق داره آقا، بیخودى سعى نکنید کوچیکش کنید، حتمًا چیزى بوده که نمیخواستید 

  من بفهمم.

  راستى: تو هنوز معنى نمازت را که از صبح تا شب میخوانى نمیفهمى خجالت بکش!

  واى به مقدسات توهین کنى؟قربانى: خیلى دارى تند میرى آقاى راستى حاال میخ
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  حرف آخر                                      ف. الف

راستى: (دستش را بطرف او تکان میدهد) برو بابا، اصًال من نمیفهمم این حرف ها به تو چه ربطى 

  داره؟ مرد حسابى چایت را بده و برو پى کارت، تو را چه به این حرفها؟!

واست انجام قربانى: به به چه حرفها! خیال کردى ما انقالب کردیم تا امثال تو هرکارى دلشون خ

  بدند؟!

  راستى: اهللا اکبر 

  قربانى: بیخودى ادا و اصول در نیار! خوب ماهیتت رو نشون دادى ضد انقالب.

راستى: (از جایش بلند شده بطرف قربانى میرود) بیا برو بیرون (پشت گردن قربانى را میگیرد و 

  .)بطرف در میبردش

ا را جدا کرده) آقاى راستى کنترل خودت را صداقتى: (بسرعت بطرف راستى و قربانى میرود و آنه

  حفظ کن!

  راستى: ولم کنید آقاى صداقتى همین رفتار شماست که اینارو اینطور جرى کرده.

  قربانى: حاال بهت نشون میدم ضد انقالب اجنبى!

  راستى: برو گمشو درمورد من یکى هرکارى از دستت برمیاد کوتاهى نکن.

  .)رات بپزم که روش یه وجب روغن باشه (و از اطاق خارج میشودقربانى: نشونت میدم، یه آشى ب

  صداقتى: آقاى راستى خودتو کنترل کن جان من، این رفتار از تو بعیده.

  راستى: یعنى چى؟ پس بنظر شما بنده بدهکار هم شدم؟

  صداقتى: واله چه عرض کنم، آخه چرا بیخودى براى خودت و ما دردسر درست میکنى؟

  سرى؟ آقاى صداقتى آخه ما داریم خیر سرمون کار میکنیم.راستى: چه درد

  صداقتى: خوب کارت را بکن، کى مانع شده؟

  راستى: با این جنجال و جنگ اعصاب؟ مثل اینکه یادتون رفت مردیکه چى گفت!

  بى طرف: صادق خان راست میگه دیگه.
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زیر بغل این بنده خدا صداقتى: تو با این حرف ها آتیش و شعله ورش نکن! بى خودى هم هندونه 

  نگذار!

  بى طرف: ببخشید قربان، اصًال هر ما از کره گى دم نداشت.

صداقتى: بله درستش همینه، این حرف ها همش بهانه است اگر کسى بخواهد کار کنه در هر 

  شرایطى کارش را میکنه.

یه واوش را راستى: آقاى صداقت انقدر خودتو به کوچه على چپ نزن! این کار ال مذهب که اگه 

کم و زیاد کنى کلى سین جین باید پس بدى و صدجور وتهمت و َانگ را تحمل کنى، مگه میتونى 

  در هر شرایط ناجور و ُپر تنشى انجامش بدى؟

بى طرف: یه صلوات بفرستید و تمومش کنید، اجازه بدید به کارمون برسیم (در این لحظه شخصى 

  .)وارد میشود و به همه سالم میکند

تى: سالم آقاى جابرى، بفرمایید، چه عجب یادى از ما کردید؟ (جابرى کنار صداقتى مینشیند صداق

و باهم بصورت آهسته و نجواکنان صحبت میکنند و سپس صداقتى آهسته بى طرف را صدا میکند) 

  .)آقاى بى طرف یه لحظه تشریف بیارید (بى طرف نزد صداقتى و جابرى میرود

  چند دقیقه از اطاق خارج شوید؟ جابرى: آقاى بى طرف میشه

  .)بى طرف: حتمًا قربان، چشم (از اطاق خارج میشود و صداقت مشغول کار روى پرونده اى میشود

جابر: آقاى راستى البته من با آقاى صداقتى صحبت کردم و ایشان جهت روشن شدن قضیه مطالبى 

  مایید.گفتند، حاال از شما خواهش میکنم دراینباره توضیح مختصرى بفر

  راستى: در چه موردى؟

  جابرى: قضیه اى که صبح تو این اطاق اتفاق افتاد.

  راستى: قضیه اى نبوده.

  جابرى: چرا آقاى قربانى از شما شکایت کردند؟

  راستى: شکایت کرده؟ به کجا؟
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  حرف آخر                                      ف. الف

  جابرى: به انجمن اسالمى.

  راستى: از کى تا حاال انجمن، مرجع رسیدگى به شکایت شده؟

  ینکه شما یه چیزتون میشه!جابرى: مثل ا

  صداقتى: خوب چرا لجبازى میکنى؟ حرفت رو بزن!

  راستى: چه لجبازى دارم بکنم، اصًال گیرم مسئله اى بوده، به انجمن چه ربطى داره؟

صداقتى: بابا جان به تو خوبى هم نیامده، ایشان قصد دارند این مسئله دوستانه حل بشه، بصورت 

  و میخواى کار به جاهاى باریکترى کشیده بشه.ریش سفیدى و کدخدامنشى، ت

جابرى: مثل اینکه اشتباه کردیم و بى خودى دخالت کردیم بخدا آقاى صداقتى چون پاى شما هم 

میان بود، من صرفًا بخاطر شما دخالت کردم، اینجور آدمها هستند که باعث میشند آدم دیگه دنبال 

  کار ثواب نره.

  ه؟صداقتى: حاال حرف میزنى یا ن

  راستى: مگه خود شما تعریف نکردید؟ یعنى حرفهاى شما را قبول نکردند؟

  جابرى: برادر من، شرعًا من وظیفه دارم بصورت کامًال بى طرف تحقیق و داورى کنم.

  راستى: واله بخدا زورم میاد در اینباره حرفى بزنم.

  عمداً بیچاره کنى. صداقتى: چرا آخه؟ حرف زدن هم زور داره؟ واله بخدا تو میخواى ما رو

جابرى: شما چرا؟ ما که به خوبى شما رو میشناسیم، سوء تفاهمى بوده که بحمداله روشن شد، و اما 

شما آقاى راستى بهتون اعالم خطر میکنم، البته این قضیه پیگیرى خواهد شد، اما حواستون رو جمع 

ان کار میکنیم، شما فردا روز کنید و مواظب رفتارتون باشید! ما همگى براى محرومین و کوچنشین

خواهید دید که همه کوچنشینان کاخ نشین خواهند شد، وارثین واقعى زمین، ما اجازه نمیدیم که به 

  فردى از طبقه محرومین اجحاف یا توهین شود.

راستى: محروم؟ خوبه که معنى محروم را هم فهمیدیم، من محروم ترم یا این بابا که دوتا خونه و سه 

  جر و دوتا زن داره؟تا مستأ

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 نشر آواي بوف                                                                                                                 روزنامه آزادى

 

١٣ 
 

جابرى: اینها دیگه به شما مربوط نمیشه (میخواد از اطاق خارج شود که صداقتى او را خطاب قرار 

  .)میدهد

صداقتى: آقاى جابرى تو رو بخدا فکرى هم به حال من کنید، من دیگه نمیتوانم با ایشون کار کنم 

ى (رو به راستى) وظیفه ام را انجام از بس نصیحتش کردم خسته شدم، خدا شاهده من درباره تو یک

داده ام، تا آنجایى که میتوانستم با امر به معروف و نهى از منکر سعى کردم راه را از چاه بهت نشون 

  .)بدم اما متاسفانه تو اصالح شدنى نیستى (راستى مات و بهت زده به صداقتى نگاه میکند

تى) بفرما اینهم رئیست، اینکه دیگه قربانى جابرى: گزارش کنید، آقا گزارش کنید! (خطاب به راس

  نیست! (از اطاق خارج میشود، راستى بلند شده آهسته و آرام به سمت صداقتى میرود)

صداقتى: آقاى راستى (با وحشت وترس) آقاى راستى چیکار میخواى بکنى؟ خوب فکر کن! فکر 

رده باشم، بخدا درستش میکنم. بچه هات باش! کارو از اینکه هست خرابتر نکن! شاید من اشتباه ک

(به صداقتى نزدیک شده و صداقتى فریاد میزند) کمک، کمک، آهاى کمک کنید! (بى طرف 

  .)وارد میشود

  ).بى طرف: چى شده؟ (راستى بدون توجه به بى طرف به صداقتى نزدیکتر میشود

  ).میدهد صداقتى: آقاى بى طرف جلوشو بگیرید! کمک! (راستى یقه صداقتى را گرفته تکان

  راستى: خیلى مردى!

  صداقتى: غلط کردم راستى جان خودم درستش میکنم، هنوز گزارش نکردم، بگذارش برعهده من!

  ).راستى: (یقه صداقتى را رها کرده) متاسفام برات (بطرف میزش رفته پشت آن مینشیند

  بى طرف: چى شده؟ خوب به منهم بگید،

ودم و به اصطالح خودش خوش رقصى کرد و براى من راستى: میخواستى چى بشه؟ آقا تو روى خ

  زَد.

  بى طرف: َزد؟ یعنى چى کار کرد؟ پیش کى َزد؟
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راستى: به جابرى گفت دیگه نمیتونه با من کار کنه، تا اونجایى که میتونسته منو نصیحت کرده، اما 

عیارم و من نصیحت پذیر نیستم، یعنى آقا طورى منو معرفى کرد که من یک ضد انقالبى تمام 

  خودش یک انقالبى شسته و رفته.

  بى طرف: راست میگه آقاى صداقتى؟

  صداقتى: اما من هنوز گزارش نکردم، میتونم انکار کنم.

  بى طرف: انکار کنى؟ چیو میخواى انکار کنى؟

صداقتى: خوب آخه چیکار میشد کرد؟ صبح که خودت شاهد بودى، واله رفتارش براى هممون 

در این لحظه قربانى وارد میشود) خوب مردم حق دارند آقا جون تازه مگه دردسر درست میکنه (

من دروغ گفتم؟ تقصیر کاربود، آقا مگه میشه شهادت دروغ هم داد؟ این بنده خدا (اشاره به قربانى) 

اشتباه کرده بود، خوب وظیفه ما این بود که از اشتباه درش بیاریم نه اینکه باهاش رفتار خشن و بدى 

  باشیم.داشته 

قربانى: اگر منظورتون من هستم آقاى صداقتى من اشتباه نکردم و حق با من بود، شما با زبان 

  استکبارى حرف میزدید م منهم امر به معروف کردم.

  صداقتى: بله بله، حق با شماست، ما خودمون اشتباه کردیم آنوقت لجاجت هم میکنیم،

  بى طرف: کارى داشتى آقاى قربانى؟

گاهى چپ چپ به بى طرف میاندازد) نخیر میخواستم حال آقاى صداقتى را بپرسم، ببینم قربانى: (ن

  کارى ندارند؟

  صداقتى: قربانت آقاى قربانى، محبت دارى متشکرم.

  قربانى: حالتون که خوبه؟

  .)صداقتى: الحمداهللا از محبت شما خوب خوبم (قربانى خارج میشود

  نمیکنى بالخره این یارو از اطاق میره بیرون. راستى: راست راستى که خیلى احمقى، فکر

  .)صداقتى: هان تهدید میکنى؟ آهاى آقاى قربانى، آقاى قربانى (قربانى به سرعت وارد اطاق میشود
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  قربانى: بله آقا

صداقتى: آقاى قربانى لطفًا اگه کارى ندارى و زحمتى برات نیست جایى نرو و پشت در اطاق باش 

.  

  را؟قربانى: (با تعجب) چ

صداقتى: تشریف بیارین (قربانى با حالتى مشکوك بطرف صداقتى میرود و صداقتى دست انداخته 

  .)دور گردن قربانى که او را بطرف خود بکشد که با عکس العمل قربانى روبرو میشود

  قربانى: آقاى صداقتى چیکار میکنى؟

  شما برسونم. صداقتى: نترس آقاى قربانى میخوام مطلبى را بطور خصوصى به اطالع

  قربانى: پس درگوشى میخواستى حرف بزنى؟

صداقتى: بله ( قربانى خودش را به صداقتى نزدیک کرده و صداقتى بصورت آهسته حرفهایى را به 

  .)او میگوید و قربانى خیره خیره له راستى نگاه میکند و مرتب سر تکان میدهد

  قربانى: پس اینطور.

  صداقتى: بله آقاى قربانى،

  ى: اگر میخواهید همینجا تو اطاق میمونم.قربان

صداقتى: فعًال احتیاجى نیست، انشااهللا برات یه میز و صندلى میگیرم آنوقت براى همیشه پیش 

  خودمون میمونى.

قربانى: انشااهللا انشااهللا خوب آقا انقالب کردیم که مردم به حق خودشون برسند، من پشت در هستم 

  آقا خیالتان راحت راحت باشه.

  .)صداقتى: قربانت آقاى قربانى (قربانى خارج میشود

  راستى: خیالت راحت شد؟

  صداقتى: الحمداهللا از اول هم راحت بود خدارو صدهزار مرتبه شکر.

  راستى: آقاى بى طرف شما تصمیم گرفتید تمام عمرتان را تو اداره بگذرانید؟
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ا اهللا بعد از سى سال خدمت و بى طرف: من؟ نه چطور مگه؟ اگه خدا بخواد و عمرى باشه انش

  بازنشستگى میریم والیت خودمون.

راستى: منظورم این بود که وقتى اداره تعطیل میشه میرین منزل پیش خانوم و بچه ها یا همینجا شب 

  را صبح میکنید؟

  صداقتى: منظورت چیه؟ (راستى جواب نمیدهد) با تو هستم منظورت چیه؟

  راستى: با من هستى؟

  میخواى چى بگى؟ درست حرف بزن! صداقتى: آره

  راستى: منکه با تو نبودم، با آقاى بى طرف بودم.

  صداقتى: با من نبودى اما به دَر گفتى که دیوار بشنوه.

  راستى: بر فرض که اینطور باشه، خواستم تو هم گوش کنى، حاال که چى؟

  صداقتى: چه منظورى دارى؟ چرا رو راست حرف نمیزنى؟ 

  ظورى نداریم، بستگى داره به برداشت خودت.راستى: ما که من

صداقتى: تو امروز یه چیزیت شده، چى شده؟ چرا تهدید میکنى؟ مگه من چیکار کردم؟ چه گناهى 

  را مرتکب شدم؟

  .)راستى: چوب را که برمیدارى گربه دزِد حساب کارخودشو میکنه (پوزخندى میزنه

  .)بانى با عجله وارد میشودصداقتى: (با فریاد) آخه مگه من چیکار کردم؟ (قر

  صداقتى: (با فریاد) برو بیرون!

  قربانى: (با تعجب) بله؟

  .)صداقتى: برو بیرون! (قربانى خارج میشود

  بى طرف: آقاى صداقتى مواظب باشید کار دست خودتون ندین.

  صداقتى: (با فریاد) نمیتونم آقا دیگه کارد به استخوانم رسیده.

  همه رو میکشونید اینجا و کارو خرابتر میکنید. بى طرف: با این فریاداتون
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  صداقتى: (با صداى بسیار آهسته) من چیکار کردم؟ چرا منو تهدید میکنید؟

  بى طرف: آقاى صداقتى راست راستى که خیلى بى انصافید!

  صداقتى: چرا؟

  ؟بى طرف: خوب شما تیشه به ریشه ایشون زدید و آنوقت توقع هیچ عکس العملى رو هم ندارید

  صداقتى: من کى تیشه به ریشه آقاى راستى زدم؟

  راستى: عجب!

  بى طرف: مثل اینکه خودتون هم متوجه نیستید چیکار میکنید.

صداقتى: آقا جان ما درمورد بعضى مسائل اختالف عقیده داریم، اینکه جرم نیست، این آقا 

جهان بینى توحیدى  مستضعفان را قبول ندارند، با اسالم سر جنگ دارند، من برعکس چون به

اسالمى اعتقاد دارم لذا مستضعفین برام اهمیت دارند و مورد احترام من هستند، اگرچه مستخدم 

  و آبدارچى و کارگر باشند.

  راستى: بازکه دارى خودت را به کوچه على چپ میزنى! مسئله سر این حرفاهاست؟ 

  صداقتى: بله دیگه، چیز دیگرى نیست.

آقاى صداقت اما شما بدجورى آقاى راستى را پیش آقاى جابرى خراب  بى طرف: اینکه حل شدنى

  کردى، یعنى تیشه به ریشه اش زدى و امکان داره از نون خوردن بیوفته.

صداقتى: واله خودش خودشو خراب کرد در اصل خودش براى خودش َزد (با ژستى حق به جانب) 

  ل از دنیا بره، من کى براى تو زدم مرد؟کور بشه هرکى بخواد براى همکارش بزنه، انشااهللا که ال

  راستى: بازهم عوام فریبى.

  صداقتى: بفرما! میدونى منظورش چیه؟ یعنى اینکه شما عوام هستید و من دارم شما را فریب میدهم.

  راستى: بازهم عوام فریبى، دست بردار خجالت بکش مرد!

ه شده و حاال خود شما هم باید بى طرف: از این حرفها بیایم بیرون، آقاى صداقت کاریست ک

  درستش کنید.
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  صداقتى: من حرفى ندارم، خودم درستش میکنم اما خودش هم باید بخواد.

  بى طرف: خودش هم میخواد شما مطمئن باشید.

  صداقتى: اگر اینطوره من قول میدم، قول شرف میدم که آب از آب تکان نخوره اما به یک شرط.

  بى طرف: دیگه شرطی نداره.

اقتى: چرا داره و باید در رفتارش تجدید نظر کنه واله بخدا امروزه موقعیت طور دیگه اى شده، صد

  باید حواسمون جمع باشه.

  راستى: پس میفرمایید مصلحت ایجاب میکنه که به شدت محافظه کار بود.

  صداقتى: خوب البته.

شکارانه دربرابر هر مسئله اى راستى: حاال که اینطوریه ما هم سعى میکنیم از شما یادبگیریم و ساز

  تسلیم محض باشیم و با همه کس مماشات کنیم و به قول معروف خلق اهللا را رنگ کنیم.

  صداقتى: من کى چنین حرفى زدم؟

بى طرف: آقاى صداقتى از این حرفها دیگه بیاید بیرون، با این حرفها بجایى نخواهیم رسید اجازه 

  .بدین اصل مسئله را رفع و رجوع کنیم

  صداقتى: بله موافقم.

  بى طرف: شما چى میگید آقاى راستى؟

  راستى: من هم حرفى ندارم.

صداقتى: اما باز شرط من برقراره ها! یادمون باشه که ما اینجا براى مستضعفین و رضاى خدا کار 

  میکنیم.

  راستى و بى طرف: اهللا اکبر

  صداقتى: مثل اینکه به توافق رسیدیم.

  که نه؟بى طرف: البته، چرا 
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صداقتى: آقایان من بوادر کوچکترشما هستم همین االن میرم تا به خواست خدا هرچه زودتر این 

مسئله را حل کنم. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد، انشااهللا با خبر خوش برمیگردم (از 

  اطاق خارج میشود. راستى و بى طرف به همدیگر نگاهى کرده و با صداى بلند مى خندند.)

قربانى: (وارد میشود) چى شده؟ مثل اینکه خیلى خوشحالید، آقاى صداقتى که میره بیرون با ُدمتون 

  گردو میشکنین!

بى طرف: (راستى میخواد حرفى بزنه که با اشاره بى طرف ساکت میشه) هیس! آرام! آقاى قربانى 

  حق با شماست داریم با ُدممون گردو میشکنیم.

  طرف تو هم مواظب خودت باش! قربانى: باشه اما آقاى بى

  بى طرف: هستم قربانى جان، هستم (قربانى خارج میشود) چه میشه کرد؟ باید ساخت.

  راستى: بله باید ساخت.

  بى طرف: میگم امثال قربانى وقتى اینجورى حرف میزنند براى آدم خیلى گران تموم میشه.

قشر زحمتکش جامعه است، نه اشتباه  راستى: اگر منظورت از امثال قربانى مستخدمها، کارگرها و

میکنى ولى اگر منظورت قربانى هاست که آنها هیچگونه وابستگى طبقاتى ندارند، اینها یک مشت 

لونپن و ارازل و اوباش هستند که فقط و فقط به فکر منافع مادى خودشان هستند و به هر کار کثیف 

  و غیرشرافتمندانه هم تن میدهند.

  د و با خوشحالى) درست شد، درستش کردم.صداقتى: (وارد میشو

  بى طرف: الحمد اهللا

صداقتى: البته تا اندازه اى که به من مربوط میشد. با هزار زحمت و مشقت توانستم کارى کنم که 

  جابرى گذشت کند اما بقیه اش دیگه با خود آقاى راستیه.

  بى طرف: از آن بابت هم خیالتان راحت باشه.
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ن جابرى گفت: آقاى راستى باید از قربانى عذرخواهى کند و کارى کند که صداقتى: انشااهللا چو

قربانى هم صرف نظر کنه. این دیگه مربوط میشه به خود آقاى راستى البته ماهم به اتفاق کمکت 

  میکنیم، خوب چى میگى؟

  ...راستى: آخه

باسن مبارك گاو را  بى طرف: آخه بى آخه! آدم که با شاخ گاو در نمیوفته تازه بعضى وقتها باید

  هم بوسید.

  راستى: باشه قبوله.

  بى طرف: بله آقا جان هرجا دَر شد ما داالنیم و هر کى َخر شد ما پاالنیم.

صداقتى: بله درسته یا به قولى ما مرده شوریم و کارى به بهشتى و دوزخیش نداریم ما باید کارمون 

طه؟ تازه براى من و تو که فرقى نمیکنه هرکى را بکنیم و نونى براى بچه ها ببریم، به ما چه مربو

  میخواد رئیس باشه. مگه نه آقاى بى طرف؟

بى طرف: بله صحیح مى فرمایید، به ما چه مربوط. اصًال آقا جون خواهى نشوى رسوا همرنگ 

  جماعت شو! اگر من و آقاى صداقتى مجیز قربانى را میکشیم تو هم باید بکشى! حتماً حکمتى داره.

  من که گفتم حرفى ندارم، از روى اجبار یه وقتایى باید باسن خر را هم بوسید.راستى: 

  بى طرف: تو که الالیى بلدى پس چرا خوابت نمیبره؟!

صداقتى: اصًال از این حرفها گذشته، آقاى راستى یک نصیحت برادرانه بهت میکنم، تو هنوز خیلى 

ین حقوق بخور نمیرت رو نمیدونى، جوانى نمى دونى بیکارى یعنى چى، سختى نکشیدى، قدر ا

  حاال الحمد اهللا دستت تو جیبت میره، حالیت نیست خجالت پدر تو سفره بى نان رو نکشیدى.

  بى طرف: خوب آقاى صداقت اجازه میدید قربانى را صداش کنم؟

  صداقتى: خواهش میکنم.

  ).(قربانى وارد میشود !بى طرف: آقاى قربانى تشریف بیارید

  قربانى: بله
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صداقتى: (ازجایش بلند شده قربانى را به گوشه اى میبرد) آقاى قربانى من با آقاى جابرى و آقاى 

راستى صحبت کردم و آقاى راستى از کرده خودش پشیمون شده و میخواد ازت عذرخواهى کنه، 

  آقاى جابرى هم قبول کرده که صرفه نظر کنه.

  قربانى: آقاى جابرى قبول کرده!؟

  صداقتى: بله

  انى: مگه میشه؟ من شکایت میکنم.قرب

صداقتى: قربانى جان طورى که نشده، یه سوء تفاهم کوچولو بوده، تو هم انقدر سخت نگیر، از 

  قدیم گفتن: در عفو لذتى است که در انتقام نیست.

  قربانى: آقاى صداقتى دیگه صرف نمیکنه، محاله.

  صداقتى: صرف نمیکنه یعنى چى؟

، مگه قرار نشد این یارو که رفت کارشو بدى به من؟ اگر آشتى کنیم قربانى: صرف نمیکنه دیگه

  که دیگه از کار خبرى نیست.

  صداقتى: هان؟

  قربانى: شما خودتون گفتید، منهم با انجمن صحبت کردم و اونا هم موافقت کردند.

  صداقتى: به این زودى؟

ه فردا واگذار کرد، ما اینجورى کار قربانى: بله، در کار خیر تأمل جایز نیست، کار امروز رو نباید ب

  میکنیم آقا، حاال اگر اومدم خدمتتون خواهید دید که چه کارمندى میشم، انقالبى.

  صداقتى: ولى تو نباید راضى بشى که ُپست تو به قیمت بیکارى دیگرى تموم بشه!

یرون، باید تحویل قربانى: کدوم دیگرى آقاى صداقتى؟ این ضد انقالبیه اینو باید از اداره انداخت ب

  مقامات قضائى داد تا مجازات بشه، باید اعدام بشه.

صداقتى: قربانى قربانى جان اینطور بى رحمانه درمورد کسى قضاوت نکن! کجا آقاى راستى ضد 

  انقالبیه؟ بالخره هر کسى اشتباه میکنه، آدمیزاد دیگه شیر خام خورده.
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  شما که بهتر از من میشناسیدش!قربانى: شما دیگه چرا این حرفها رو میزنید؟ 

  صداقتى: اگر من بهتر میشناسم که میگم تو دارى اشتباه میکنى.

  قربانى: اصًال آقا منکه به شما گفتم این آشتى براى من دیگه صرف نمیکنه.

صداقت: قربانى جان به جان بچه هام تو بى خودى ناراحت اون قول من هستى، اگر با راستى آشتى 

  مترى برات دست و پا میکنم.کنى حتى پست مه

  قربانى: کى؟

  صداقتى: خیلى زود، زودتر از آنچه که فکرشو بکنى.

  قربانى: قول میدى آقا؟

  صداقتى: قول میدم.

قربانى: خوب دیگه چه کنم، بخدا از بس به شما ارادت داریم نمیتونیم رو حرفتون حرف بیاریم، 

نم، َدندم نرم و چشمم کور، همش چوب عالقه چون شما میفرمایید که باید آشتى کنم، اطاعت میک

  من به شماست.

صداقتى: قربان صفاى باطنت، آقاى راستى تشریف بیارید (راستى بطرف صداقتى و قربانى میرود) 

  حاال دیگه صورت هم را ببرسید و گذشته را فراموش کنید و مثل دوتا برادر باهمدیگه کار کنید.

ى هم هستیم، قربان ایشااله که میبخشید؟ چه میشه کرد زندگیست راستى: ما نوکر شما و آقاى قربان

 .و با هزار سختى و مشکالت، آدم یه وقت از جاى دیگه ناراحته و سر کس دیگه اى خالى میکنه

  ) .(صورت قربانى را میبوسد

  صداقتى: دیدى، دیدى آقاى قربانى؟

ًال ناراحت نشدم فقط بخاطر حرفهاى ضد قربانى: آقا بخدا من از اینکه شما بهم بد و بیراه گفتید اص

انقالبى که زدید ناراحت شدم، خوب دیگه شما هم باید به من حق بدین، آدم مجبوره از وظیفه 

  شرعى و دینی اش دفاع کنه.
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راستى: البته البته اما آقاى قربانى بخدا من قصدى نداشتم اگر چیزى هم گفتم از روى همون ناراحتى 

  تو که خودت منو میشناسى.و نادانى بود وگرنه 

قربانى: همون دیگه من از همون ناراحت شدم دیدم آدم انقالبى مثل شما داره یک همچین حرفهایى 

میزنه، آخه آدم دیگه نمیتونه تحمل کنه، همه دارند میشند ضد انقالب هر روز که میگذربر تعداد 

  ضد انقالبیون و ساواکیها اضافه میشه.

ثل اینکه این ساواك پدرسوخته هنوز که هنوزه داره استخدام میکنه، انگار بى طرف: آقاى قربانى م

  نه انگار که منحل شده و سرانشونو اعدام کردند.

  قربانى: آره واله تمام بدبختیهاى ما از همین ساواکى هاست.

  صداقتى: خوب دیگه بهتر بجاى مطرح کردن این حرفها به کارامون برسیم که خیلى عقبیم.

  چایى میخورین بیارم؟قربانى: 

صداقتى: قربون تو اگه محبت کنى ممنون میشم. (قربانى خارج میشود) اى داد بى داد آقاى بى 

  طرف اون خبر جنگى رو االن بهت میدم، زودى مرتبش کن و ترتیب چاپشو بده.

  بى طرف: وزارت ارشاد تأیید کرده؟

بودند به شوراى عالى دفاعى اونها هم  صداقتى: آره از نظر اونها اشکالى نداشت فقط موکول کرده

  که موافقت کردند.

راستى: آقاى صداقتى فکرشو بکن وقتى این خبر تو روزنامه امروز ما چاپ بشه سایر همکارها چه 

  حالى پیدا میکنند.

  صداقتى: آره حق با شماست.

  .راستى: خبر به این مهمى، اصًال فکرشم نمیتونستند بکنند، واقعًا چه حالى میشند

صداقتى: آره قیافه هاشون بعد از انتشار روزنامه ما خیلى تماشایى میشه، فکر کنم امروز روزنامه 

  فروش فوق العاده اى بکنه. (کاغذى به راستى میدهد که آنرا خوانده)

  راستى: اینکه خیلى جنجالیه! واقعًا با نشرش موافقت کردند؟
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مهمى رو ما بدون اجازه چاپ کنیم، مگه بچه صداقتى: این حرفها کدومه، مگه میشه خبر به این 

  شدى آقاى راستى؟

  راستى: ببینید این متن خوبه؟ (کاغذى را به صداقتى میدهد و او آن را مطالعه میکند)

صداقتى: عالیه، فقط یه چیزى، خودت میتونى تایپش کنى؟ تا چاپ نشده به کسى نده این خبرو! 

  هیچ احدى نباید بفهمه!

  راستى: چرا؟

قتى: فکر میکنى تنها ما هستیم که تو دستگاهاى خبرى رغیبامون عامل داریم؟ یعنى اونها آنقدر صدا

  ساده و سالم هستند که تو دستگاه ما جاسوس نداشته باشند!

  راستى: متوجه شدم پس حتمًا موقع چاپ هم خودتون میخوایید نظارت کنید.

  صداقتى: البته.

  شته از اطاق خارج میشود)راستى: بسیار خوب (کاغذ خبر را بردا

  صداقتى: جوان فعال و خوبیه فقط یکم زود جوش میاره.

بى طرف: بله اونهم تقصیر خودش نیست واقعًا گرفتاره، االن دوماه که کرایه خونش عقب افتاده. 

نمیدونم خانومش چه مریضى داره که نصف بیشتر حقوقش صرف درمان خانومش میشه از روى 

  پیش مادر خانومش گذاشته. ناچارى یه بچه اش رو

  صداقتى: یعنى تو میخواى بگى دستش انقدر تنگه که از عهده نگهدارى بچه اش برنمیاد؟

  بى طرف: من حقیقتو گفتم تا خرخره مقروضه.

  صداقتى: چرا مگه عیاشى میکنه؟

  بى طرف: نه 

  صداقتى: قمار میکنه؟

  بى طرف: نه بابا 

  صداقتى: پس چى؟
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ت، قبًال آپارتمان کرایه کرده بود با ماهى دوهزار تومان، مدتها بود که با بى طرف: خیلى ساده اس

صاحب خانه اش درگیرى داشت خوب دیگه مگه با این حقوقها چیکار میشه کرد، چند ماهى بود 

که کرایه اش عقب افتاده بود و به خاطر همین دعوا ولجبازى دیگه بهش کرایه نداد، صاحب خانه 

دارایه با نفوذ بود وکیل گرفت و آقا محکوم شد خونه را تخلیه کنه و مجبور شد هم که از اون مایه 

یه جاى دیگه را بگیره ماهى دو هزار و هفتصد تومان و سى هزار تومن هم پول پیش میخواست، 

  اینهم که پول نداشت و سى هزار تومن را از چند َنَفر قرض گرفت.

  هفتصد تومنى اجازه کنه؟صداقتى: خوب مگه مجبوره که خونه دوهزار و 

بى طرف: چیکار کنه با سه تا بچه کى بهش خونه اجاره میده؟ تازه با سه تا بچه که نمیتونه دوتا اطاق 

اجاره کنه، از اینها گذشته آقاى صداقتى شما خودتون خونه دارید و خبر از اجاره خونه ندارید، از 

اد مترو با یک اطاق خواب گرفته از این کمتر این مبلغ کمتر مگه خونه گیر میاد؟ یه آپارتمان هفت

  هم مگه میشه؟

  صداقتى: عجب اوضاعیه!

بى طرف: حاال اصل مطلب اینجاست که صاحب خونه قبلى پس از تخلیه دست از شکایتش برنداشته 

و بازهم راستى بیچاره محکوم شد یکسال اجاره عقب افتاده را با قصدبندى که برایش کردند باید 

  بپردازه.

  داقتى: باورکردنى نیست.ص

بى طرف: ولى باور کنید، مگه انسان از چى درست شده؟ یه نََفر آدم چقدر میتونه ظرفیت داشته 

باشه؟ آنوقت من و شما هم محیط کارش را براش تبدیل به میدان جنگ میکنیم و تصمیم میگیریم 

  آخرین ریشه هایش را هم بزنیم.

  .)شودصداقتى: حق با شماست (راستى وارد می

  راستى: بفرمایید این هم خبر.

  صداقتى: چه خود تایپ کردى!
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  راستى: خواهش میکنم 

  قربانى: (وارد میشود) آقاى سردبیر جدید دارند میایند این قسمت.

  صداقتى: جدى؟ بچه ها مشغول شید! مشغول شید! (اشاره اى به قربانى میکند)

  قربانى: منم بشینم؟

  تت.صداقتى: نه جانم برو محل خدم

قربانى: آهان (خارج میشود و سپس سردبیر وارد میشود، صداقتى و راستى و بى طرف از جاى خود 

  بلند شده و سالم میکنند)

  سردبیر: سالم علیکم، بفرمایید بفرمایید اینجا قسمت اخبار داخلیست؟

  صداقتى: بله قربان

یک حس میکردم الزم ندیدم سردبیر: بسیار عالى، خوب برادرها من چون خودمو آنقدر با شما نزد

که توسط آقاى سردبیر قبلى و یا شخص دیگرى به شما معرفى بشم، این بود تصمیم گرفتم خودم 

  خدمت برادرها برسم و از نزدیک با طرز کارتون آشنا بشم.

صداقتى: جناب سردبیر بنده به نمایندگى از طرف خود و همکارانم مقدم شما را گرامى داشته و 

تشریف فرمایى شما به این روزنامه، این نشریه عالیه و مصمم روز به روز درجهت اهداف  امیدوارم با

  مقدس انقالب گامهاى سریع و با عظمت و با شوکت و جالل و با افتخار و با.. با.. باثباتى بردارد.

  راستى و بى طرف هر دو برایش دست میزنند.

ب هستیم و تا وقتى که من مسئولیت این نشریه را سردبیر: انشااهللا، برادران ما همگى سربازان انقال

بعهده دارم، سربازان صدیق و راستین و انقالبى مورد تشویق و تأیید قرار خواهند گرفت اما واى به 

حال خائنین و ساواکى ها و ضد انقالبیون، چون من بدون کوچکترین گذشت و چشم پوشى پدر 

که با آمدن من خودشون ُدمشون را بذارند رو  پدرسوخته شان را درخواهم آورد و بهتر است

کولشون و گورشون را گم کنند. آقایان ما وظیفه خطیرى داریم فکر ما، قلم ما، دست ها، پاى ها، 

گوش ما، چشم ما، دهان ما و همه وجود ما باید در خدمت انقالب باشد. بریده باد دستى و شکسته 
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و آزادى مطلبى بنویسد. (بى طرف و راستى میخواهند باد قلمى که بخواهد برخالف مصالح انقالب 

دست بزنند که با اشاره صداقتى تکبیر میفرستند) ما باید درخدمت انقالب باشیم، اخبار انقالب را 

منعکس کنیم و از منابع انقالبى کسب خبر کنیم و کارى هم به کار دیگران نداشته باشیم، اصًال ما 

ى آنها کارى نداریم، نه اینکه آنها را تأیید نمیکنیم بلکه برعکس با شخصیت هاى انقالب و رفتارها

همیشه آنها را تأیید و تقویت خواهیم کرد، ستایششون خواهیم کرد اما نه به شکل غرب و غرب زده 

ها. ما هرگز به زندگى خصوصى آنها البته آن قسمت که به انقالب  فایده اى نمیرساند کارى 

کارى نداریم فالن شخصیت انقالب از کجا میارد و به کجا مى برد، در چه نخواهیم داشت، مثالً ما 

کاخ و یا خانه اى زندگى میکند، گذشته اش چه بوده، سرمایه دار است یا فئودال، با عوامل خارجى 

دوستى داشته یا در خارج چه کار میکرده چون اینها نه به ما مربوط است و نه به مردم البته که ما 

ها مردان پاك و پاك باخته اى بوده و هستند و هیچ لکه سیاهى در زندگى آنها نبوده و میدانیم آن

نیست و جاى هیچ شک و شبهه اى نیست، حتى ما میتونیم زندگى خصوصى آنها را که یک پارچه 

  صفا و پاکى است و با زهد و نهایت قناعت رفتار میکنند به مردم نشان دهیم.

  صداقتى: البته البته.

  ر: فقط یکمى نسبت به دیوارها کم مهرى شده.سردبی

  صداقتى: چطور قربان؟

سردبیر: ما اکنون در یک جامعه انقالبى زندگى میکنیم دیوارهاى ما دیگه نباید اینطور لخت و عور 

  باشه، چرا شعار به دیوارها میزنید؟

  صداقتى: حق با شماست.

  .)ظ (از اطاق خارج میشود و پرده بسته میشودسردبیر: انشااهللا که این نقیصه هم برطرف بشه، خداحاف
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  صحنه

همان صحنه قبلى وقتى پرده بازمیشود بى طرف پشت میزش نشسته و بسیار ناراحت بنظر میرسد که 

  قربانى با چند برگ مقوایى که روى آنها شعار نوشته شده وارد میشود.

  

  قربانى: سالم آقاى بى طرف.

  خیر، دیشب تلویزیون رو تماشاکردى.بى طرف: سالم آقاى قربانى صبح ب

  قربانى: نه آقا ما شب ها زود میخوابیم تلویزیون تماشا نمیکنیم. اینارو کجا بزنم؟

  بى طرف: چى هست؟

  قربانى: شعار

  بى طرف: آهان آهان

  قربانى: ببینید این براى اون روبرو چطوره؟ (با صداى بلند) مینى بوس کوچکتر از اتوبوس است.

  به چه حکیمانه! عالیه!بى طرف: به 

قربانى: پس اینو میزنیم اون باال، اینو چى؟ (یکى دیگر را میخواند) اتوبوس بزرگتر از مینى بوس 

  است.

  بى طرف: اهللا اکبر اهللا اکبر اینو بزن باال سر من.

کن تاکسى از هردو ٰ◌ قربانى: این یکى را گوش کنید، مینى بوس از اتوبوس کوچکتر است ل

لى مردم تاکسى هم سوار میشوند اتوبوس هم سوار میشوند مینى بوس هم سوار کوچکتر است و

  میشوند.

بى طرف: این دیگه حرف نداره، واقعًا چى گفته! مردم تاکسى سوار میشوند اتوبوس و مینى بوس 

  هم سوار میشوند از این روشنتر و حقیقت از این باالتر!

  قربانى: اینهم بزنم باالى سر آقاى راستى.

  .)طرف: باشه باشه (به قربانى کمک میکند که شعارها را به دیوار بزندبى 
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  قربانى از اطاق خارج میشود سپس راستى وارد میشود.

  راستى: سالم

  بى طرف: سالم دیشب تلویزیون دیدى؟

  راستى: آره

  بى طرف: اخبار هم نگاه کردى؟

  راستى: آره

  بى طرف: حاال میگى چى میشه؟

  مربوط نیست ما که کاره اى نیستیم.راستى: نمیدونم به ما 

  بى طرف: اونکه بله اما پاى کى درمیونه؟ نکنه پاپى صداقتى بشه؟

  راستى: نه بابا به صداقتى چه مربوطه؟

  بى طرف: اما عجب گندى کاشتیم.

  راستى: به ما چه؟

وشتن بى طرف: حاال سوژه خوبى درست شد براى روزنامه ها، آنها هم که بى چاره ها چیزى براى ن

  ندارند و منتظر یک چنین خبرهاى هستند که حسابى قلم فرسایى کنند و خودى نشون بدند.

راستى: روزنامه اخبار انقالب زودتر از هر روزى پخش شد، االن که میامدم تو بساط روزنامه فروشى 

  ها بود.

  بى طرف: گرفتى؟

به گردنش بسته است و تظاهر به راستى: میفرستند برامون نگران نباش (صداقتى درحالیکه دستمالى 

  بیمارى سختى میکند وارد میشود)

  صداقتى: (با ناراحتى و به سختى صحبت میکند) سالم صبح بخیر.

  راستى و بى طرف: سالم، خدا بد نده.

  صداقتى: (سرى تکان میدهد) فعًال که داده،
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  راستى: چى شده؟

  یدین؟صداقتى: (باز سرى تکان میدهد) نپرس نپرس، خبر دیشبو د

  بى طرف: بله دیدیم.

  صداقتى: حاال چیکار کنیم؟ یعنى کى مقصره؟

  بى طرف: ماها که نیستیم.

  راستى: اصًال من فکر نمیکنم مسئله اى باشه، همانطور که اخبار گفت اجازه چاپ  که بهش ندادند.

گش کنند، تمام صداقتى: بله اما نمیفهمم مسئله اى به این کوچیکى بى اهمیتى را چرا باید انقدر بزر

اخبار و مطالب روز را تحت شعاع قرار داده بود. خوب خبرى حاال چه راست چه دروغ و گیریم 

که مقامات وزارت ارشاد و شوراى دفاعى هم سنجیده یا نسنجیده تأییدش کرده باشند خوب بالخره 

سر و صدا راه یه جایى از چاپش ممانعت به عمل اومده و چاپ و پخش که نشده، چرا باید اینطور 

  بیاندازند؟

قربانى: (وارد میشود) آقا مثل اینکه خیلى گل کاشتید، به به چشم ما روشن! پس دیدین میگفتم 

کاسه اى زیر نیم کاسه هست، بیچاره شدین، االن آقاى سردبیر آمد یک پارچه آتیش بود، به زمین 

  و زمان ایراد میگرفت و ناسزا میگفت خوب نون خودتون رو پختین.

  صداقتى: چى شده؟

قربانى: چرا خودتونو به کوچه على چپ میزنید؟ همه دارند در این مورد صحبت میکنند، آقاى 

سردبیر فوراً روزنامه اخبار انقالب خواست، براش گرفتند، انجمن جلسه تشکیل داده و مجمع عمومى 

  تشکیل شده.

  صداقتى: به ما مربوط نیست.

خودم شاهد بودم چى توى این اطاق رد و بدل شد، بالخره معلوم  قربانى: به شما مربوط نیست؟ منکه

  میشه حقیقت! (از اطاق خارج میشود)
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صداقتى: تورو خدا بچه ها فکرى به حال من بکنید، من نمیتونم خوب حرف بزنم، حالم خیلى بده، 

  هرکى توضیح خواست شماها جواب بدین!

  هر که را که حساب پاکه از محاکمه چه باکه. بى طرف: باشه آقا ما که کارى نکردیم که بترسیم،

  صداقتى: آقاى راستى یه توکه پا برو بیرون سرگوشى آب بده ببین چه خبره!

  راستى از اطاق خارج میشود.

  صداقتى: دست و پام میلرزه، حالت ضعف دارم.

  راستى: (با عجله وارد میشود) رادیو، رادیوتونو روشن کنید!

  بى طرف: چى شده؟

  رادیو آمده داره گزارش تهیه میکنه و بطور مستقیم داره پخش میشه.راستى: 

  صداقتى: چى میگى؟ (از کشو میزش رادیویى درآورده روشن میکند)

  صداى گزارشگر رادیو: میشه شما خودتون را معرفى کنید؟ 

  صداى قربانى از رادیو: بله من کرمعلى قربانى هستم. 

  د اطالعات بسیار دقیقى دارید، آیا این مطلب صحت داره؟گزارشگر رادیو: میگن شما در این مور

قربانى از رادیو: بله آقا من خودم چون همیشه به این جور آدمها مشکوك بودم دیروز صبح ناگهان 

  و یکهو وارد اطاق شدم و تونستم همشون را غافل گیر کنم.

  گزارشگر: خوب چه اتفاقى افتاد؟

  موضوع سیکرته. قربانى: هیچى اونها داشتند میگفتند

  گزارشگر: سیکرته؟

  قربانى: بله اما تا منو دیدند ناراحت شدند و رنگ از روشون پرید.

  گزارشگر: خوب بعد چى شد؟
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قربانى: هیچى من لجاجت کردم باهاشون دعوام شد، بهم فحش دادند که چرا سرزده آمدى تو و 

از اون ضد انقالبى هاى خطرناکه،  بالخره گالویز شدیم با اون راستى که از اول هم من میدونستم

  بعد آقاى صداقتى..

  گزارشگر: صداقتى کیه؟

قربانى: رئیسشون، آدم منافق و دورویه، آمد به اصطالح ما را جدا کرد بعدش هم که من اسرار کردم 

موضوع چیه، بالخره گفت این یک اصطالحه گفتم چه اصطالحى؟ گفت یعنى سِریه، یه موضوعى 

  رت سِرى چاپ بشه.هست که باید بصو

  صداقتى: اى بى وجدان! اى بى شرف خدانشناس!

گزارشگر: بسیار خوب شنوندگان عزیز متوجه شدید که چه دستهایى توى کار بوده! خوب آقاى 

  قربانى اگر مطلب دیگرى براى شنوندگان ما دارید بیان کنید.

وع را به این توضیح میدهى، قربانى: هیچى دیگه بعد راستى با صداقتى دعوا کرد که چرا این موض

خطرناکه، خالصه یه خورده بین خودشون دعوا کردند که منو گول بزنند اما من گول نخوردم و 

  فورًا رفتم انجمن و آنها را در جریان گذاشتم..

گزارشگر: احسنت بر شما! خوب شنوندگان عزیز متوجه شدید که در برابر این ضد انقالبیون مردم 

ش ما چگونه هوشیارانه از دست آوردهاى انقالبیشون بدون اینکه کسى به آنها انقالبى و زحمت ک

بباموزد، دفاع میکنند و توطئه خائنین را برمالء و عقیم مینمایند. خوب شما اگر پیامى براى هموطنان 

  خودتون دارید بفرمایید!

  قربانى: پیام من این است که مردم ما بیداریم. همین.

  ال باهم به بخش اخبار داخلى را میرویم.گزارشگر: متشکرم، حا

(در بازمیشود و گزارشگر با یک میکروفون و دستگاه ضبط صدا وارد میشود، عده اى هم پشت در 

  ازدهام کرده اند)

  گزارشگر: میشه شما خودتون را معرفى کنید؟
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  صداقتى: (با صداى لرزان) من صادق صداقتى مسئول اخبار داخلى هستم.

  خوب (به سمت بى طرف میرود) شما خودتان را معرفى کنید. گزارشگر: بسیار

  بى طرف: من بى طرف متصدى اخبار داخلى هستم ولى شنوندگان عزیز

  گزارشگر: الزم نیست صحبت بفرمایید (به سمت راستى میرود) و شما؟

  راستى: این نحوه تهیه گزارش کامًال بى رحمانه و

ده و سپس شروع به صحبت میکند) شنوندگان عزیز از گزارشگر: (میکروفون را از راستى دور کر

اینکه یک لحظه صدا قطع شد پوزش میطلبم من میخواستم شخصى به نام راستى همانطور که توسط 

سایر کارمندان این روزنامه به حضورتون معرفى شده بود و از مهره هاى حساس این توطئه کثیف 

ا چون احتمال میدادم این عنصر خودفروخته آمریکایى است خودش را براى شما معرفى کند ام

بخواهد از این موقعیت استفاده کند و به مقدسات ما توهین کند، میکروفون را قطع کردم و اتفاقاً 

همین اتفاق افتاد و این شخص فکر میکرد میتواند از این موقعیت به نفع اربابان خارجى اش استفاده 

  نماید.

  ).ع شده بودند تکبیر میفرستند و سپس شروع به شعار دادن میکنند(از بیرون عده اى که پشت در جم

صداى جمعیت: فرد ضد انقالبى اعدام باید گردد! توطئه خائنین افشاء باید گردد! صداقتى بى طرف 

  راستى سه مزدور اجنبى اعدام باید گردند!

وید که چگونه بطور گزارشگر: شنوندگان عزیز آیا صداى پُرشور برخواسته از امت اسالمى را میشن

  خودجوش شعارهایى را بدون اینکه از جایى به آنها دیکته شود برزبان میاورند؟

  صداى جمعیت: راه را بازکنید! آقاى سردبیر، آقاى سردبیر.

سردبیر: (وارد میشود) این چه افتضاحیه که به بارآوردید؟ مگه همین دیروز من شما ها را نصیحت 

  دادم؟نکردم؟ مگه بهتون هشدار ن

  صداى جمعیت: راه را بازکنید آقاى جابرى میخواهند بروند داخل!

T.me/AVAYeBUF

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


  حرف آخر                                      ف. الف

جابرى: (وارد میشود) دست شما درد نکنه من از شما یکى انتظار نداشتم، آقاى صداقتى واقعًا که 

  نمیشه مردم را به ظاهرشون شناخت.

  سردبیر: حاال چى میگى؟

  صداقتى: من من (از حال میرود)

یز رئیس بخش اخبار داخلى نتوانست به سوالهاى سردبیر جواب بده و از گزارشگر: شنوندگان عز

  حال رفت البته امکان دارد خودش را به موش مردگى زده باشد.

سردبیر: شما جواب بدین! چرا الل مونى گرفتید؟ این خبر را کى تهیه کرده بود؟ چرا حرفى نمیزنید؟ 

  تو یه چیزى بگو!

  بى طرف: من من 

  شده؟ دیگه نمیتونى بلبل زبونى کنى؟ خوب تو حرف بزن! سردبیر: چیه چى

  راستى: این این خبر

  جابرى: هان بنال!

  بى طرف: از طرف خبرنگار بخش جنگى ارسال شده بود.

  سردبیر: همینطورى هر خبرى به دستتون برسه شما اقدام به چاپ میکنید؟

  دند.بى طرف: وزارت ارشاد و شوراى دفاع ملى خبر رو تأیید کرده بو

  سردبیر: مجوزش کو؟

  بى طرف: آقاى صداقتى اجازه چاپ گرفته بودند.

  سردبیر: (یقه صداقتى را گرفته تکانش میدهد) جواب بده، مجوز کو؟

صداقتى: (با ناراحتى و به سختى جواب میدهد) مجوز قرار بود بیاد اما بصورت تلفن گرام تأیید 

  کرده بودند.

ن مزخرفات را کى باور میکنه؟ مردك ما اینجا بیخ گوشت بودیم جابرى: تلفن گرام؟ فکر میکنى ای

  بما اطالع ندادى چرا؟ چه ضدیتى با انجمن دارى؟
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صداقتى: من! منو ضدیت! منکه با شما همکارى میکردم، قرار نبود انجمن در امور دخالتى داشته 

  باشه یا بخواد اخبار را سانسور کنه.

  دادى، حاال به انجمن هم انگ سانسورچى میزنه!سردبیر: بفرما خوب ماهیتت را نشون 

  صداقتى: خیر منظورم این نبود.

  سردبیر: کى متن را تهیه کرده بود؟

  صداقتى: آقاى راستى.

  سردبیر: تو که متن را تهیه کردى چرا به من نشون ندادى؟ چرا به انجمن نشون ندادى؟

  ...راستى: من منکه

گه دستت کامالً رو شده، کى تایپ کرده بود؟ آقاى سردبیر: احتیاجى نیست حرف بزنى تو دی

  جابرى تحقیق کنید ببینید کى این مطلب را تایپ کرده بود.

  صداقتى: (با ناراحتى و ترس) آقاى راستى

  سردبیر: تو مگه تایپیستى؟

  راستى: آقاى صداقتى میخواستند تا وقتى که در روزنامه چاپ نشده موضوع سرى باشه.

  ! براى چى؟سردبیر: که اینطور

راستى: واله چه عرض کنم اینو دیگه آقاى صداقتى باید جواب بده، آقاى صداقتى مگه شما نگفتید 

  خبر تأیید شده؟

  صداقتى: به پیر به پیغمبر به مقدسات قسم که تأیید کردند و حتى نحوه چاپش هم تذکر دادند.

  جابرى: خفه شو به نهادهاى انقالبى و مردمى مملکت بهتان نبند.

راستى: گیرم اصالً اینطور باشه اجازه بدین من متن خبر را بخونم، آخه ببینیم این بد مروت مگه چى 

  بوده (شروع به خواندن خبر از روى کاغذ میکنه) طى گزارش خبرنگار

جابرى: خفه خون بگیر مردك ضد انقالبى! حاال میخواى از این طریق أفکار مسموم و خطرناك 

  انقالبى کثیف! (چکى به صورت راستى میزند) خودتون را پخش کنى ضد
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  سردبیر: آقاى گزارشگر تمام این جریانات را پخش کردید؟

  گزارشگر: خیر آقا مگه بچه ایم!

  سردبیر: خوب معطل چى هستید اطالع بدین بیان حضرات را ببرند!

  جابرى: اطالع داده شده االن از کمیته میاند قربان.

بى طرف راستى سه مزدور اجنبى اعدام باید گردند! صداقتى بى طرف  شعار مردم از بیرون: صداقتى

راستى سه عنصر ساواکى اعدام باید گردند! صداقتى بى طرف راستى سه ضد انقالبى اعدام باید 

  گردند!

  مأمورین کمیته وارد میشوند و با خشونت هر سه را خارج میکنند که توأم با شعارها پرده بسته میشود.

  

  

15/10/61  
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 حرف آخر

 

 (نمایشنامه در یک پرده)

 

 ساله. 54ساله و تنهایی  54بازیگران: غالمعلى خان  

 

 شروع صحنه:

 

یک اطاق خواب با یک تخت خواب یکنفره که در سمت چپ یک میز و دو صندلى در فاصله 

و لیوان آبخورى کوتاهى از تخت قرار دارند، روى میز یک آباژور و چند قوطى دارو و یک پارچ 

و یک دفترچه و خودکار قرار دارد. بر روى دیوارِ روبرو عکسى از خمینى است که زیر آن به عربى 

نوشته شده حکمت اهللا فی االولیا. یک پنجره بسته هم در سمت راست دیوار قراردارد. وقتى پرده 

ه است و البته چند باز میشود غالمعلى خان روى صندلى پشت میز در حال نوشتن چیزى در دفترچ

 کاغذ مچاله شده نیز بروى زمین کنار صندلى دیده میشوند.  

غالمعلى خان: (پس از چند لحظه خودکار را روى میز میاندازد و قدرى چشمانش را با دستهایش 

مالش میدهد، بلند شده خمیازه اى میکشد و باز روى صندلى مى نشیند، خودکار را برمیدارد و پس 

کلمه باز خودکار را روى میز میاندازد و کاغذ را از دفترچه جداکرده و مچاله میکند)  از نوشتن چند

نخیر فایده اى ندارد، اینجورى نمیشه، باید بطور کامل و بدون هیچ مالحظه اى نوشت، نمیشه (سرش 

را میان دو دست قرارمیدهد که مردى به آهستگى وارد شده، به جلوى سن میاید و خودش را به 

 .)اچیان معرفى میکندتماش

مرد: من تنهایى این آقا هستم، آقاى غالمعلى خان (بطرف میز رفته روبروى غالمعلى خان روى 

 .)صندلى مینشیند. غالمعلى سرش را بلند کرده او را میبیند

 : باز آمدى!                                            
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 : خودت خواستى، مگه منو صدا نکردى؟  

مثل اینکه تو هم به من عادت کردى، خودت هروقت دلت میخواد بدون اجازه میایى و با من  : نه،

 سر خودت را گرم میکنى.

 : اشتباه میکنى من تا تو نخواهى نمیام، خوب حاال چى مینویسى؟

 : به خودم مربوطه.

دارد و میخواند) : از کى تا حاال؟ یعنى ما دیگه غریبه شدیم! (یکى از کاغذهاى مچاله شده را بر می

 یاداشت هاى پراکنده، خوب اینکه خوبه چرا از من پنهان میکنى؟

 : اینها رو براى دل خودم میخوام بنویسم.

: باز دارى دروغ میگى، هرکسى که چیزى مینویسه، براى این است که میخواد خوانده بشه، یعنى 

 کسى آنرا بخونه. راستشو بگو شاید دارى وصیت نامه مینویسى؟

 من چیزى ندارم که بخوام وصیت کنم، میخوام حرف آخرمو بزنم، حرف آخر.: 

: چطور چیزى ندارى؟ اینهمه مال و منال دارى! با کلى زحمت این ثروت و تصاحب کردى، حاال 

 میگى چیزى ندارى؟!!

: تو خودت بهتر میدونى که هیچکدومش از راه زحمت بدست نیومده، پس مال من نبوده که بخوام 

 تصمیمى بگیرم.براش 

 : ولى در اختیار تو که هست، باشه حاال بگو حرف آخر را براى کى میخواى بنویسى؟

 : به تو چه؟ چرا انقدر به من پیله کردى؟

 : اگه ناراحتى میتونم برم.

 : برى؟ من که بجز تو کسى رو ندارم، تو مونس تنهایى منى، کجا میخواى برى؟

 : خودت خواستى برم.

 ا تو دارى بهم تحمیل میکنى؟ اما اگر امشب تا آخر با من باشى شاید بد نباشه.: من خواستم ی

 : چرا؟
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 : چون امشب میخوام حرف آخرو بزنم، کار خاصى دارم.

 : چرا امشب؟

 : چون فکر میکنم دیگه فردایى نباشه.

 : تو خیلى وقته این حرف هارو میزنى، هرشب میگى دیگه فردایى نیست، اما میبینى که هست.

 : خوب چیکار کنم؟ من هرشب به این امید مى خوابم که دیگه فردایى نباشه.

: چرا انقدر از فردا میترسى؟ تو که زندگى خوبى دارى، هرچى بخواى بیش از اندازه در اختیارت 

 هست.

: خوب این شد زندگى؟ حتمًا نهنک ها که دهانشون را باز میکنند و کلى ماهى را یک دفعه میبلعند 

 زندگى را دارند! بهترین

 : تو خودت اینجورى خواستى، بلعیدن، خوب بلعیدن، بقول معروف هاپولى کردن.

 : آره خودم خواستم و خودم کردم، اما نمیدونستم عاقبت پشیمونى به بار میاره.

 : یعنى تو میگى همه آنهایى که مثل تو هستند، االن پشیمانند؟

یکار دارم؟ اگر هرکسى مثل من از کرده اش پشیمون : من کى همچین حرفى زدم! من به دیگران چ

 باشه دیگه حتى تحمل یک روز رو هم نداره.

: زیاد سخت نگیر! یادت باشه تو براى آنچه که بدست آوردى هزینه هاى خیلى زیادى پرداخت 

 کردى.

 : کدوم هزینه؟ چه زحمتى کشیدم؟

راى بدست آوردن آنچه که دارى از شرافتت : اشتباه نکن تو گران ترین هزینه ها را متقبل شدى، تو ب

گذشتى، با انسانیت معامله کردى و آن را فروختى، وجدانت را زیر پا له کردى، از همه مهمتر 

 عشقت را فدا کردى.

 : حق با توست، قبول دارم، هزینه بسیار سنگینى رو پرداخت کردم.

 : بیا چشم پوشى از عشقت را یکبار دیگه مرور کنیم.
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 نیست، براى چى مرور کنیم؟: الزم 

: خوب میخواى چیکار کنى؟ حاال که باهم هستیم چه اشکالى داره یکبار دیگه آن خاطره را زنده 

 کنیم.

 : من دوست ندارم راجع به مهرنوش حرفى بزنم.

: دروغ میگى، ته دلت میخوایى که خاطره مهرنوش را یکبار دیگه بیاد بیارى. من برات میگم بیست 

ست هشت اسفند سال شصت و یک بود که در سه راه اکبرآباد دوتا دختربچه داشتند هفت یا بی

اعالمیه اى را به دیوار مى چسباندند، تو از داخل قنادى ناتالى سه راه خرمشهر بیرون آمدى، دیدى 

که دخترها اعالمیه را چسبانده و در حال حرکت به طرف سینما ناتالى هستند، چند نفرى هم ایستاده 

ند و اعالمیه را میخواندند، تو خودت را به آنها رساندى و با نگاهى به اعالمیه متوجه شدى که بود

مربوط به مجاهدین خلق است، فورى بطرف دخترها دویدى و گیس آنها را گرفتى و کشان کشان 

 بطرف قنادى بردى.

 : (با ناراحتى و عصبانیت) بله بله یادمه.

ن کن! گناه دارند. اما تو توجه اى به کسى نداشتى، خواستى برى : مردم میگفتند: ولشون کن! ولشو

داخل قنادى که صاحب قنادى مانع شد، پس بطرف رنگ فروشى رفتى، پیرمردى آمد وساطت کنه 

و گفت: اینها بچه اند، ترسیدند و دیگه از این غلطها نمیکنند، بخاطر موى سفید من بگذاربرند! بچه 

ط کردید تا ولتون کنه. تو با لگد به پاى پیرمرد زدى و گفتى برو پى ها، دخترهاى من بگید که غل

کارت پیرمرد. بعد آنها را انداختى تو مغازه رنگ فروشى و تلفن زدى به کمیته زندان اوین محل 

کار خودت. وقتى کارت با تلفن تمام شد آمدى سراغ دخترها، ناگهان چشمات با نگاه یکى از آنها 

 رك نشست ته کاسه چشمت و عشقش با همان نگاه تو دلت خانه کرد.برق زد، زیبایى دخت

: آره فکر نکنم کسى تا حاال با یک نگاه عاشق شده باشه اما من با همان نگاه اول عاشقش شدم. 

برق چشماش مثل صاعقه تمام وجودم را سوزاند، دیگه نتونستم از دختره چشم بردارم، آرزو میکردم 

 تا من بتونم سیر تماشاش کنم. ماشین کمیته دیرتر میومد

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


 نشر آواي بوف                                                                                                                 روزنامه آزادى

 

۴١ 
 

 : چرا آزادش نکردى؟

: دیگه دیرشده بود، گزارشش را داده بودم، همکارانم در راه بودند، اگر میذاشتم برند، چى میتونستم 

 بگم، نمیشد تمام آینده ام خراب میشد.

 : خوب یکى را تحویل میدادى و اونیکه دوست داشتى و آزاد میکردى بره.

 بازجویى میگفت که من یکى و آزاد کردم و این برام خیلى بد میشد. : خوب دوستش تو

 : اصالً تو قبل این دختره عاشق شده بودى؟ کسى را دوست داشتى!

: باور کن من تا آن روز معنى دوست داشتن را نمیدونستم، من حتى مادرم رو هم دوست نداشتم اما 

 د و منو اسیر و درگیر کرد.همان یک نگاه معنى عشق و دوست داشتن را بمن فهمان

 : پس چرا ازدواج کردى؟

: تابستان سال شصت و هفت وقتى از مهرنوش قطع امید کردم دیگه همه چى برام تمام شده بود، 

 حال بدى داشتم، ازدواج کردم شاید بتونم مهرنوش را فراموش کنم.

 دى؟: مگه تابستان شصت و هفت چه اتفاقى افتاد که از مهرنوش قطع امید کر

: خودت که خوب میدونى مهرنوش اعدام شد. من از همان تاریخ دستگیرىش امید داشتم کارى 

بکنم از زندان خالص بشه، آخه اون بجز پخش همان اعالمیه کاِر دیگرى نکرده بود، براى همین 

 مرتب از دور مواظبش بودم، وقتى حکم اعدامش آمد امید بستم به شب اعدام اما آنهم نشد.

 شد؟ چه امیدى داشتى؟: چى ن

: (با ناراحتى) آخه آن سالها دختر باکره را اعدام نمیکردند چون میگفتند از لحاظ شرعى ایراد داره، 

 پس ابتدا بکارتش را میگرفتند و بعد جانش را.

 : یعنى اول بهش تجاوز میکردند و بعد اعدام میشد؟

میاوردند و صبح اعدام میشد و پاسدار : تجاوز که نه، همون شب محکوم را به عقد یک پاسدار در 

 هم مهرش که یک جلد کالم اهللا و یک شاخه نبات بود به خانواده اش میداد.
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: تجاوز که نه! دست بردار غالمعلى خان، تجاوز از این وحشیانه تَر هم مگه ممکنه؟ (با عصبانیت) 

خودشو بگذاِر جاى آن عقد میکردند، غلط میکردند، چه جانورهاى متعفن وحشتناکى! آدم باید 

 طفل معصومى که قرار است فردا صبح اعدام بشه، واى که تصورش هم غیرممکنه.

 : آره خیلى بده.

: بده؟ وحشتناکه! بیچاره آنهایى که چنین ظلم و ستمى را تحمل کردند، منکه فکرنمیکنم هیچگاه 

 با میل و رغبت خودشان را تسلیم جالدانشان کرده باشند.

دى از این ماجرا دارم. دخترى را شب اعدام به عقد یکى از همکارانم درآورده بودند، : من خاطره ب

به هیچ وجه مردیکه نمیتوانست به دختره نزدیک بشه، کتک بدجورى به دختره زد اما بازهم حریفش 

 نشد، از من خواست که برم به کمکش.

 : کمکش کردى؟ چه کمکى؟

دختره را به تخت بستیم، آخه فردا صبحش نباید باکره  : آره کمک کردم تا به اتفاق دست و پاى

 مى بود.

 : بعدش؟

 : من ایستاده بودم  و نگاه میکردم که همکارم فریاد زد: برو بیرون، این زن شرعى منه!

: شما ها که میگفتید اینها نجس هستند و بهشون دست نمیزدید و موقع حرکت دادنشون آستینهاشون 

 مال را چطور انجام میدادید؟را میگرفتید، پس این اع

: خوب مثل قند چاى که وقتى نجس بود توى استکان چاى میزدند تا نجاستش برطرف بشه، دختر 

 هم وقتى به عقد یک پاسدار در میومد دیگه نجس نبود.

: تو چطورى میتونستى بهش دست بزنى و با کمک شوهرش روى تخت خواب قرارش بدى؟ مگه 

 زن همکارت نبود؟

 اینو دیگه نمیدونم، اصًال تمام این حرفها چرت و پرته. : واله

 : پس تو دل بسته بودى که شب آخر مهرنوش مال تو باشه تا تو بهش تجاوز کنى!
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۴٣ 
 

: من مثل غریقى بودم که براى نجات به کف دریا هم چنگ میزنه، چه کارى از دستم برمیومد؟ 

 خودم کردم که لعنت بر خودم باد!

 نوش زدى به سیم آخر.: حتمًا بعد از مهر

: تا زمانى که مهرنوش زنده بود، امید داشتم یک روز مال من بشه، پس نباید کارهایى انجام میدادم 

 که اون خوشش نمیومد، این بود که خیلى دست به عصا راه میرفتم.

 م شدى!ه حاله رفته دیگه آزاد شدى؟ حتمًا خوش: اما حاال که مهرنوش براى همیش

عاً خیلى احمقى، داشتم دیوانه میشدم براى همین فوراً ازدواج کردم بعدش هم با کار حال! واق: خوش

 و جدییت سعى کردم خودم را مشغول کنم.

 : جدییت در کار! یعنى چى؟ چه جدییتى؟

 : خوب خودم را یه جورایى مشغول میکردم، تالش میکردم.

 ونى منو فریب بدى؟: نه نشد غالمعلى خان به من که نمیتونى دروغ بگى، مگه میت

 : حاال هرچى.

: حاال هرچى ! تو دیگه از کسى وحشت نداشتى، دست به هرکارى میزدى، با خشونتى غیر قابل 

 تصور انسانها را شکنجه میکردى، چند نفرى را زیر شکنجه کشتى.

 : نمى خوام دیگه حرفى بزنى، این کارهاى من به کسى مربوط نیست، به خودم ربط داره.

بشه و باید براى کارهایى که کردى  ه تو انجام دادى باید روزى برماله میکنى، اتفاقاً اعمالى ک: اشتبا

جواب پس بدى، همین جا نه اون دنیا. تو به خیال خودت در راه خدا قتل کردى، براى رضاى خاطر 

 خدا بدون هیچگونه رحم و شفقتى به احدى رحم نکردى، یک پارچه خشونت شده بودى.

 دونم خیلى بى رحم شده بودم.: آره می

 : از وجود کثیفت بویى از انسانیت به مشام نمى رسید. جریان کوى دانشگاه یادته؟

 : (با فریاد) نه نه یادم نمیاد، دیگه نمیخوام یک کلمه دیگه حرفى بزنى.
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ت ا، در طبقه سوم وقتى یکى از پرسنل: در اون جریان، تو فرمانده گروهى از لباس شخصى ها بودى

دانشجویى را از پنجره بیرون انداخت و گفت یا فاطمه زهرا این قربانى را از من قبول کن، تو به 

خشم آمدى، حسادت داشت وجودت را به آتش میکشید، براى همین وقتى دانشجوى دیگرى 

سپرد و آنوقت نفس راحتى  گرفتار تو شد، با لگد چنان ضربه اى به گیجگاهش زدى که درجا جان

 ه از زیردستیت عقب نماندى.کشیدى ک

 : (با فریاد) بسه دیگه! نمیخوام حرفى بزنى! میفهمى دیگه حرف نزن!

 : باشه فقط یه سوال دارم، االن چه فکرى میکنى؟

  : چه فکرى میکنم؟ نمیدونم منظورت چیه؟

 : فکر میکنى هنوز از بعضى آدمها عقب ماندى یا در قتل و غارت در راه خدا از همه جلو زدى؟

: امروز به این فکر میکنم که چطور میتونم از شر این افکار راحت ِبشم براى همین میخوام امشب 

 حرف آخر را بزنم و تمومش کنم.

: زهى خیال باطل! این همه جنایت کردى آنوقت میخواى به همین سادگى خودت را از شرشون 

 ى خان.راحت کنى؟ این افکار هیچوقت تو را راحت نمیگذارند آقاى غالمعل

 : پس تو میگى چه خاکى به سرم بریزم؟

: مگه نمیگفتى همه این جنایات را در راه خدا انجام دادى و به خاطر رضاى خدا، به این حرفت 

 اعتقاد داشتى؟

: حقیقتش اون زمان هم زیاد باور نداشتم که خدا بگوید در راه من آدم بکشید. من باور نداشتم که 

دا باشه، نمیتونم باورکنم خدا به من اجازه میده که مردى را بکشم، اموالش قُُتلوفى سبیل اهللا حرف خ

را غارت کنم و زنش را همان شب به رختخواب خودم ببرم و سایر بازماندگانش را هم به اسارت 

 برده و بفروشم. نه نه باور نداشتم.

 : پس مگه دیوانه بودى که این کارها را انجام دادى؟
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۴۵ 
 

ها ح ترقى میخواستم به آن باال باالبه نقطه اوج و باال رفتن از نردبان به اصطال : راستش براى نزدیکى

 برسم.

: تو با خودت چه کارکردى؟ هیچ دشمنى نمیتواند چنین بالیى که تو بر سر خودت آوردى، سر 

کسى بیاورد. تو از خودت چى باقى گذاشتى؟ شرافتت را بخاطر هیچ و پوچ به تاراج گذاشتى، 

 ا به دور انداختى و وجدانت را زیر پات لگدمال کردى.انسانیت ر

: آره آره همینطوره که تو میگى (با دو دست سرش را گرفته به طرف پنجره میرود) دارم خفه میشم، 

یه کارى بکن (با دو دست گلویش را گرفته سپس پنجره را باز میکند، از خیابان صداى شعار مردم 

) اینها .سیجى، پاسدار، دیگه شدید گرفتار! با وحشت پنجره را میبنددشنیده میشود که فریاد میزنند: ب

 چى میگند؟

دادن رسیده، حاال باید دنبال سوراخ  : مگه نشنیدى؟ دوره شما هم تموم شده، زمان حساب پس

موش بگردى. میگم تا دیرنشده خودت بیا اعتراف کن و پرده از روى اعمال جنایتکارانه ات بردار، 

  بگى خیلى بهتره. خودت واهللا

 : بس کن دیگه! خفه شو من حالم خوب نیست، مگه نمیبینى؟

 : چرا میبینم، این تازه روزهایه خوبته بدتر از اینها هم میشه.

 : تو چقدر بى رحمى، نمیفهمى که دارى نمک روى زخمم میپاشى.

 : پس بیا به روزهاى خوشى که داشتى فکر کن، شاید از این حال بیاى بیرون.

ه روزهاى خوشى؟ روزهاى خوش فقط مال دوران کودکى بود که بسیار کوتاه بود، بقیه اش : چ

خاطراتى است که اى کاش وجود نداشتند، ولى متاسفانه همین ایام سیاه و زشت با حافظه ات چنان 

 گره کورى میخوره و ته مغزت جا خوش میکنه که براى همیشه باهات باقى میمونه.

 کار کنى؟ بیرون هم که دیدى چه خبره.: پس حاال میخواى چی

 : براى همین میخوام امشب خودم را از شر این زندگى خالص کنم.

 : ولى نمیتونى.
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 : چرا؟

 : چون جرأتش را ندارى، زیاد در اینباره حرف زدى اما کارى ازت ساخته نیست، چون میترسى.

 : نخیر اصالً اینطور که تو میگى نیست.

 ا کارى نمیکنى؟: پس معطل چى هستى؟ چر

 : میخوام حرف آخرم را بزنم، میخوام اول یه چیزایى بنویسم.

 : خوب بنویس چرا معطلى؟

 : آخه تو نمیگذارى باید تمرکز کنم، تو که بهم اجازه نمیدى.

 : میخواى من برم؟

 : نه همینجا باش ولى دیگه حرفى نزن تا من حرف آخرم را بنویسم.

 ى نگم.: باشه من سعى میکنم دیگه چیز

(غالمعلى پشت میز میرود، خودکار را به دست گرفته چند سطرى مینویسد و سپس خط خطى 

  .)میکند

: نکنه دارى اعتراف میکنى؟ خوب چیزهایى رو که مینویسى بلند بخوان شاید من بتونم کمکت 

 کنم.

 : تو بهتره همانطور که گفتى سکوت کنى.

داشته؟ خوب حرف بزن، قدرى خودت را راحت  : چرا؟ اینهمه سال سکوت برات چه فایده اى

 کن!

 :خفه شو !

 : بگو بگو چندتا تیر خالص زدى؟

 : (با فریاد و عصبانیت) بهت میگم خفه شو!

 : چرا خجالت میکشى؟ بگو که چند نوجوان را با دستهاى خودت بخاطر خدا کشتى؟

 : دیگه حرف نزن!
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ره باال کشیدى؟ با بیل زدن که این ثروت را بدست : راستش را بگو چقدر از اموال مردم را بنام مصاد

 نیاوردى!

 :  خواهش میکنم خفه شو، دیگه حرفى نزن، من امشب خودم را از این زندگى خالص میکنم.

: چنین چیزى هرگز اتفاق نخواهد افتاد، چون قرار نیست تو و امثال تو هر غلطى که دلشان خواست 

حمل هیچ مجازاتى خالص بشند. نه هرگز چنین نخواهد بکنند و بعدش هم بهمین سادگى بدون ت

 شد.

 : خفه میشى یا خودم خفه ات کنم بى همه چیز؟

 : غالمعلى خان تو باید حساب پس بدى! باید مجازات بشى!

غالمعلى بطرف تنهایى که وسط سن ایستاده حمله میکند و با دو دستش گلوى تنهایى را گرفته و 

 نهایى درتاریکى محو میشود و پرده بسته میشود.میخواهد او را خفه کند که ت

 

15 /8/1386 
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۴٩ 
 

 

  

  

  

  

  

  اعترافات دو بازجو

  

 

در گوشه قهوه خانه بزرگى که در یکى از کوچه هاى خیابان تقسیم در استانبول چند روزى را با 

ساعات خوشى را سپرى  رم و با یاد خاطرات گذشته باهمدیگیعقوب عیسى چاره به گفتگو نشستی

کردیم، امروز هم من آمده ام و در جاى همیشگى نشسته ام تا یعقوب بیاید، در عرض این مدت 

  یعقوب همیشه دیر آمده، تنها کار امروزش نیست. 

بختانه انتظار طوالنى نشد هنوز چایم را تمام نکرده بودم که واردشد. بعد از سالم و احوالپرسى خوش

پرسیدم: خوب یعقوب تو گفتى که سى و پنج سال در  و تعارفات همیشگى دربرابر هم نشستیم و

  إسرائیل خدمت کرده اى. يزندانهاى تالویو و اورشلیم و دیگر شهرها

  : بله درسته مثل تو که در زندانهاى اوین و دیگر زندانها خدمت کرده بودى.

  : نه من فقط در زندان اوین و کمیته مشترك ضدخرابکارى خدمت کردم.

  را هم مثل من به زندانهاى مختلف انتقال میدادند.: من فکرکردم تو 

  : نه اما باید کار تو خیلى مهم و حساس بوده باشه که در زندانهاى مختلف و معروفى خدمت کردى.

  : شاید، ما تو خودت چیکاره بودى؟ نکنه از کارمندهاى رده پایینى بودى که انتقالى نداشتى؟
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اوین بودم، عضو تیم هاى ضد خرابکارى بودم، هر ِچریک : نه بابا من یکى از بهترین بازجوهاى 

وخرابکارى که میدادند دست من، محال بود قفل دهانش را باز نکنم، تمامى اطالعاتش را برایم 

  میگفت.

: قبول دارم، من امثال تو را در زندانهاى خودمان زیاد دیدم، اگر میشه برام یه کم از ِشگردهات در 

  بینم به شِگردهاى ما چقدر نزدیک بوده.اِقرارگیریات بگو تا ب

: البته این شگردها را ما توسط استادانى آموختیم که از کشور تو میامدند، ما خیلى از تعلیماتمان را 

  در إسرائیل گذرانده بودیم، در اصل معلم واقعى ما شماها بودید.

  : میدونم میدونم

  : ولى ما تاك تیک هاى خودمان را هم بکار میبردیم.

  : مسلم است که از خودتان هم باید هنرى بخرج میدادید.

  : بله همانطور که گفته اند هنر نزد ایرانیان است و بس!

  : گفتند دیگه، حاال کى گفته به ما مربوط نیست، خوب میشه از بازجوییات یه کم تعریف کنى.

م آرامشم را حفظ : دوست عزیز من وقتى میخواستم از خرابکارى بازجویى کنم ابتدا سعى میکرد

کنم، وقتى به آرامش مطلوبى میرسیدم میگفتم زندانى را بیاورند، وقتى زندانى وارد میشد جلوى 

  پایش بلند میشدم و بهش سالم میکردم.

  : درست مثل ما!

: صندلى روبروى خودم را بهش تعارف میکردم و او روبروى من پشت میز مى نشست و من 

با دو گره به شکل پاپیون بود برایش باز میکردم و قدرى هم  دستبندش را که یک روبان رنگى

انگشتانش را ماساژ میدادم و سپس ازش میپرسیدم: چى میل دارید چاى یا قهوه؟ بعضى وقتها 

میگفتند هردو هم چاى و هم قهوه و من آبدارچى را صدا میکردم تا برایشان چاى و قهوه بیاورد که 

از همین حاال میخواهى به حقوق من تجاوز کنى؟ ابتدا چاى را زندانى اعتراض میکرد و میگفت: 

بیاورید و بعد از نوشیدن چاى، قهوه را، چون اگر هر دو را باهم بیاورید یکى از آنها سرد میشود و 
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غیر قابل نوشیدن، منهم که میدیدم حق با زندانیست ازش معذرت میخواستم و طبق خواسته او عمل 

  میکردم.

  بعدش چى؟ : جالبه، جالبه

  : هیچى، بعدش میگفتم اعتراف کنه و هرچیزى رو که میداند بگوید.

  : اونهم میگفت؟

  : بعضى هاشون سریع میگفتند ولى بعضى ها خیلى سخت اعتراف میکردند.

  : با آنها چیکار میکردى؟

  : اول نصیحتشون میکردم بعد صورتش را ماچ میکردم و میگفتم جون من بگو، داداش حرف بزن!

  خوب خوب، به حرف میومد؟: 

  : بعضى وقتها آره اما خیلى هاشون هم حرف نمیزدند و لجباز بودند.

  : با آنها چیکار میکردى؟

  : با آنها؟ طبق قوانین بین المللى رفتار میشد، دروغ نگفته باشم گاهى هم شکنجه اى بود.

  : شکنجه؟ با مسئله حقوق بشر چیکار میکردى؟

میکردیم، حقوق زندانى را بهش میگفتیم و ازش میخواستیم هرگاه فکر میکرد  : البته ما کامالً رعایت

که حقوقش توسط  زندانبانها و یا سایر مأمورین مورد تجاوز قرار گرفته، میتواند اعتراض کند و به 

  اطالع ما و یا جوامع بشرى برساند.

  : ببینم دروغ که نمیگى؟ نکنه دارى چاخان میکنى؟

ما آن موقع بخاطر عشق به وطن و شاه پرستى بود که اینجور ُپست ها را قبول  : نه نه چه دروغى،

میکردیم، ما که مثل سربازان گمنام امام زمان به خدا و پیغمبر و اسالم اعتقاد آنچنانى نداشتیم، ولى 

قوق اینها که امروز هستند بخاطر عشق به خدا و اسالم عزیز انجام وظیفه میکنند، اینها درسته که به ح

بشر اصالً اعتقادى ندارند اما به حقوق بشر اسالمى معتقدند و بر اساس آن انجام وظیفه میکنند. آقاى 

الریجانى بارها به غربى ها گفتند که ما داراى قوانین حقوق بشر خودمان هستیم و چندین بارهم به 
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ه منظورش نشدند چون آنها و قوانین حقوق بشرشان، با انگشت شصت خود بیالخ داده اما آنها متوج

غربى ها با انگشت وسط بیالخ میدهند، خوب چیکار کنه بدبخت هزاران بار گفته ما بخاطر قوانین 

احنى میکشیم. در راه راسالمى خودمان است که آدم ها را چه در زندان و چه در خارج از زندان به 

قتل و آدم کشى چه با تفنگ و خدا، قُُتل فی سبیل اهللا! آنها بخاطر خدا و مقام معظم رهبرى به 

اسلحه، چه با طناب دار و چه با چاقو دست میزنند وگرنه در اسالم که شکنجه قدغن است، در زمان 

به خاندان جلیل سلطنت و شخص  آن خدا بیامرز ما میگفتیم به هرکى میخواهید بد و بیراه بگویید اال

به من ناسزا هم گفتند، شما کارى نداشته باشید، شاهنشاه، اما امروز رهبر عظیم الشأن میفرمایند: اگر 

اصالً کارى به کار مردم نداشته باشید. براى همین هم در این رژیم اصالً زندانى سیاسى وجود ندارد. 

آن موقع ما زندانى سیاسى خیلى داشتیم اما اینها ندارند، انشااهللا که شاه الهى هاى محترم ناراحت 

  نشوند.

  بزن! منکه نمیفهمم! : چى میگى؟ درست حرف

: واقعیت را میگم، یه آقاى طنز نویسى بود که میگفت مقتولین خودشون سرشون را به چکمه ها و 

چماق هاى برادرها میزنند، دروغ میگفت. این حرفها همه غلطه، برادرها کجا چکمه دارند؟ آنها 

  همه نعلین به پا دارند و به جاى چماق هم تسبیح به دست دارند.

  رفها چیه که میزنى؟ نکنه دیوانه شدى!این ح

 با این چیزها که آدم میشنوه مگه میشه دیونه نشد؟ وکیل متهم را میگیرند و زندانى میکنند که هللا: و

چرا از موکل خود دفاع کردى، دزد را آزاد میکنند و مال باخته را میگیرند، کارفرمایى که حقوق 

کارى باهاش ندارند اما کارگر معترض را میگیرند و کارگران را شش ماه شش ما باال کشیده را 

زندانى میکنند، کسى که خودش در زمان ما زندانى بود و ادعا میکرده که شکنجه شده، زندانبان 

  شده و خودش شکنجه گر وحشتناکى شده، آیا اینها باعث اختالل حواس نمیشود؟

  ه اقرار گرفتن خودت از زندانیان میگفتى.: چرا باعث میشود آدم ُخل و چِل بشود اما تو داشتى دربار

  : آره خوب وقتى زندانى به هیچ شکلى اقرار نمیکرد او را شکنجه میکردم.
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  : چه جورى؟

: بهش میگفتم دوست عزیز من، هموطن مهربان نمى خواهى صحبت کنى؟ پس این تو هستى که 

  م.من را مجبور میکنى کارى را انجام بدهم که مایل به انجام آن نیست

: رضا قلقلکچى را صدامیکردم، اون میامد و زندانى را قلقلک میداد و زندانى از خنده ریسه میرفت 

و با شادم و نشاط و به میل خود شروع میکرد به حرف زدن. در سازمان ما افراد درستکار و راستگو 

ک و پندار نیک. ما زیاد بودند، چون ما زیاد اسالمى نبودیم و معتقد بودیم به گفتار نیک، کردار نی

از اینجور افراد مثل آقاى نصیرى و یا پرویز ثابتى خیلى داشتیم، آقاى پرویز ثابتى با صداقت میامد 

  جلوى دوربین تلویزیون و حقایق را براى مردم نا آگاه بیان میکرد.

  : براى چندمین بار میگم انقدر به بیراهه نرو! اگر باز حرف نمیزد چیکار میکردى؟ 

من ازش تشکر میکردم و میفرستادمش پیش قاضى و آقاى قاضى بر اساس گزارش من و  : هیچى

بند حقوق شهروندى یاعترافات نکرده متهم حکم را صادر میکرد. گفتم که پرسنل ما و سازمان ما پا

  و قوانین حقوق بشر بودند ومثل اینها ال اوبالى و بى خیال حقوق بشر نبودند.

  : جالبه!

شتر میترسم تا از حکومت اسالمى. خوب تو یمروزه از سلطنت طلبان باشد من ا: پیش خودمان ب

  تعریف کن تو چه ُپستى داشتى و چه جورى با عربها برخورد میکردى؟

 ما هم مثل شما تمامى مقررات و قوانین بین المللى را رعایت میکردیم، وقتى یه فلسطینی را هللا: و

  ا پسر عمو هستیم.میگرفتیم بهش میگفتیم: بابا ما با شم

  : پسر عمو که خانه پسرعمویش را اشغال نمیکند!

: تو هم مثل اینکه بخاطر مسلمان بودن دارى از عربها پشتیبانى میکنى، فکر نکن متوجه نمیشوم، 

فلسطین از زمان یعقوب که در کنعان بود و بعد از زمان موسى مال قوم بنى إسرائیل بوده و هست، 

  ب مقدس شما بعنوان قوم برگزیده خدا معرفى شده!همین قومى که در کتا

  : بله میدونم مثل قوم چنگیز که یک زمان از سرتاسر آسیا عبور کرد و همه جا را گرفت،
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  : باز دارى طرفدارى میکنى، رفیق تو اول بگو که با مایى یا با اونها؟

ز ما با شما بودند، شما در : ببخشید من با شما هستم، همانطور که کوروش با شما بود، شاهنشاه عزی

  کشور ما سفارتخانه داشتید، این رژیم بود که همه چیز را بهم زد.

: اوًال خدمتى که این رژیم به ما کرده هیچ کشورى نه قادر بوده و نه میتوانست مثل رژیم ایران به 

  ما خدمت کند.

د! همین اینها بودند که : چطورى؟ اینها که میخواهند با موشک شما را از صفحه روزگار پاك کنن

  میگفتند: راه قدس از کربال میگذرد.

: تمام اینها در ظاهر قضیه است، اوًال رژیم شاه کى از ما اسلحه گرفت؟ فقط یه مقدارى یوزى و 

چند تا جیپ بهش دادیم ولى این رژیم در جنگ با صدام از ما اسلحه گرفت، دومًا خدمت این 

ورهاى عربى امروزه ما را دیگر دشمن خود نمیدانند و اگر بخاطر رژیم به ما همین بس که کلیه کش

  مشتى مردم متعصب و تندرو نبود حتى با ما پیمان نظامى هم میبستند.

: ولى شما بدجورى سوریه را داغون کردید، دشمن اصلى و خط مقدم جبهه را براى همیشه حسابشو 

  رسیدید!

اسدها چه پدر و چه پسر هر دو الکى هارت و هورت ما سوریه را داغون کردیم؟! اشتباه نکن این 

میکردند، آنها نیز مانند رژیم ایران به ما خدمت میکردند، پدر که توپ را از زمین ما انداخت تو 

زمین لبنان پسر هم چنان کشورش را داغون کرد که نه تنها مردم عرب بلکه دل ما هم به حال 

  مردمش سوخت و میسوزه.

  شماست، اما تو هم قبول کن که از مسیر اصلى صحبتمان خیلى دور شدیم. : راست میگى حق با

  : آره راست میگى درباره چى صحبت میکردیم؟

  : داشتى نحوه اعتراف گرفتن از گروهاى تروریستى فلسطینى را تعریف میکردى.
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میکردیم : آهان تو که با سؤاالت بى مورد اجازه نمیدى بنده عرض کنم. بارى به هرجهت ابتدا سعى 

با حرف و منطق وادارشان کنیم آنچه را که میدانند بگویند، مثل شما اگر به قول معروف حرف 

  حساب سرشان نمیشد خوب نوازششان میکردیم.

  : نوازش؟

  : بله فقط یک قدرى خیلى مختصر این نوازش دردآور بود.

  : براى نوازش از چه ابزارى استفاده میکردید؟

میکردیم نه از اطوى داغ و ناخن کشیدن و دندان کشیدن و روشهاى دیگه  : ما هم مثل شما نه اره

  استفاده نمیکردیم.

  : درست مثل ما! گفتم که ما قلقلک میدادیم.

: میدانم منهم همانطور که خودت گفتى شنیده بودم بازجوهاى شما یک دوره آموزشى در إسرائیل 

  وش شما بوده.دیده بودند، حاال درست یا غلط روش ما خیلى شبیه ر

  : ولى نگفتى این اسم شما یعنى یعقوب عیسى چاره اسم مستعارت بوده یا اسم واقعیته؟

  : معلومه که اسم واقعیمه.

  : پس اسم مستعارت چى بوده؟

  : من اسم مستعار نداشتم چون نیازى نبود.

  : مگه بازجو نبودى؟

ى میبردم و از نزدیک این بازجویى : خیر، من آبدارچى بودم براى بازجوها و متهمین و دیگران چا

  ها را در زندانها دیده بودم.

  : منو دست انداختى؟

: حاال تو فکر کن من اصًال رئیس موساد هستم چه فرقى برات میکنه؟ همانطور که اگه جنابعالى 

رئیس ساواك بودید براى من فرقى نمیکرد، فعًال که ما دوتا آدم معمولى و بى چاره اى هستیم که 

  یم تو استانبول فعله گى میکنیم.دار
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  : اما تو داشتى از من حرف میکشیدى.

: من؟ تو خودت سر صحبت را باز کردى تازه من که چیزى نگفتم، اگر قرار است کسى اعتراض 

کند این من هستم، تو موجودیت کشور من را زیر سؤال بردى، عربها بجز اینکه یک زمانى مستاجر 

  زمین دارند؟ما بودند چه حقى در آن سر

  : دیگه دارى بى انصافى میکنى! یعنى این عربهاى بیچاره هیچ حقى ندارند؟ 

  : نه که ندارند، ما تازه بهشون خیلى لطف کردیم و اجازه دادیم در کشور إسرائیل زندگى کنند.

: آره یک زندگى آرام و بى دغدغه! مرتب آنها را دستگیر و زندانى میکنید! میکشیدشون و روى 

  ان بمب میریزید!سرش

  : وقتى به ما حمله میکنند ما از خودمون دفاع نکنیم و بگیم دستتون درد نکنه و بیشتر بزنید؟

: بابا آنها سنگ به شما پرتاب میکنند که معلوم نیست اصالً به شما برخورد میکنه یا نه ولى شما با 

  دهید و میکشید.گلوله جواب آنها را میدهد و هر پرتاب کننده سنگ را هدف قرار می

: رفیق تو بدجورى به ما گیر دادى، دارى منو کالفه میکنى، خوبه منهم بگم شما با کمک سیا و 

سازمان جاسوسى انگلیس کودتا کردید و مصدق را سرنگون کردید و اسم کودتا را هم گذاشتید 

  قیام ملى.

  : شاه مملکت طبق قانون اساسى حق داشت نخست وزیر را عزل کند.

  ؟ با توپ و تانک و شعبان بى مخ ها؟: عزل

  کودتا میکرد؟ د: شاه چرا بای

  : تا بالفاصله نفت ملى شده توسط مصدق را به اربابانش و به کنسرسیوم بین المللى ببخشد.

ازش حرف  ی: تو دارى به مقدسات من توهین میکنى این بیست و هشت مرداد که تو دارى به راحت

  نت طلبهاى محترم است.میزنى خط قرمز من و کلیه سلط
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: تو هم از خط قرمز من چند بار عبور کردى، إسرائیل کشور عزیز قوم یهود خط قرمز ماست، 

همانطور که کار مصدق خار چشم شماست، عرب هاى فلسطینی هم خار چشم ما هستند، من دیگه 

  با تو حرفى ندارم.

ه جهنم حاال که رفتى من دیگه : حاال کجا میرى؟ یعقوب با تو هستم! گوش بده ! پس رفتى؟ ب

  باهات حرف نمیزنم!!

  

2/6/ 98  
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  سفیر حسن نیت

  

 

 

  نمایشنامه در یک پرده

  

  تشریح سن

فون قرار دارد و پشت آن دو صندلى نزدیک وروبروى تماشاچیان یک میز که روى آن چندین میکر

دارد، سمت راست و چپ سن میز و چهار پنج صندلى قدرى دورتر از میز بصورت نیم دایره قرار 

نیز تعدادى صندلى دیده مى شود که البته این صندلى ها بسته به امکانات اجرا مى تواند بیشتر هم 

باشند. وقتى پرده باز مى شود تعدادى مرد و زن روى صندلى هاى طرفین نشسته که از دوربین هایى 

وارد مى شود به پشت میز وسط رفته روى  که همراه دارند به نظر میرسند که خبرنگار باشند. یک َنَفر

  یکى از صندلى ها مى نشیند و خطاب به خبرنگاران:

مدیر: خانوم ها و آقایان محترم، مستر ظرافت سفیر حسن نیت ریاست جمهور جدید اسالمى به اتفاق 

ه همراهان هم اکنون وارد میشوند، لطفًا سعى کنید سواالت طبق برنامه و براساس نوبت تعیین شد

باشد. ِمستر ظراف(آقاى ظرافت به اتفاق یک روحانى و چهار مرد وارد میشود که در ابتدا اسلحه 

کمرى مرد روحانى از زیر عبایش به زمین میافتد و مردهاى همراه روحانى با دست پاچگى سعى 

اق و میکنند اسلحه را از روى زمین بردارند که سرهایشان بهم خورده و از جیب آنها نیز قمه و چم

پنجه بوکس هایشان به زمین میافتتد که با عجله و شتاب آنها را برداشته و زیر لباسهاى خودشان 

  پنهان میکنند.)
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  مدیر: اینها چى بود آقایان؟

  ظرافت: هیچى، وسایل شخصى بود.

  مدیر: یک چوب بیس بال یک چاقوى بزرگ و اسلحه چه نوع وسیله شخصى میباشد؟

د آن چوب که خالل دندان بودند البته به شکل اسالمى و آن اسلحه هم ظرافت: بزرگ نمایى میکنی

  پس مالحظه میفرمایید که وسایل شخصى است. .که أسباب بازى آقا میباشد

یکى از خبرنگاران: چرا شلوغش میکنید! حقیقتش اینها وسایل دفاع شخصى این آقایان است. چون 

کنترل بدنى نمیشوند فراموش شده و همراهشان  آقایان بعنوان دیپلمات در فرودگاه امام تهران

میباشد، این چیزها که در کشور شما کسى را تحدید نمیکند. شما بفرمایید (خطاب به مدیر) تحدید 

  میکند؟

مدیر: خیر خیر حتمًا صحیح میفرمایید، جناب آقاى ظرافت (صندلى پشت میز را نشان میدهد، اما 

لى رسانده روى آن مینشیند) ببخشید شما آقاى ظرافت مرد روحانى با شتاب خودش را به صند

  هستید؟

  ).(اشاره به ظرافت میکند .روحانى: خیر ظرافت ایشان است

  مدیر: پس چرا شما آنجا نشستید؟

روحانى: جاى من است چون من زودتر نشستم و چیزى که مال من بشود فلک هم نمیتواند از من 

  بگیرد.

اینجا جاى سفیر حسن نیت جمهورى اسالمى است، اگر شما سفیر مدیر: ما صندلى بازى نمیکنیم، 

  هستید بفرمایید مسئله اى نیست.

  روحانى: خیر نماینده ایشان است، اما من خیلى باالتر از ایشان هستم.

  مدیر: یعنى چه؟

ز روحانى: یعنى اینکه شما بدانید اگر ایشان سفیر حسن نیت هستند، بنده ُپست و مقامم خیلى باالتر ا

  این حرف هاست و به شما افتخار داده ام و با ایشان به اینجا آمده ام.

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


نیت سفیر حسن  نشر آواي بوف                                                                                                                 

 

۶١ 
 

  مدیر: میشه لطفًا بیشتر توضیح بدهید؟

  روحانى: توضیح ندارد اگر ایشان سفیر هستند من میتونم خیلى باالتر از مدیرش باشم، حاال فهمیدید؟

  مدیر: یعنى شما وزیر امور خارجه هستید؟

  .روحانى: از آنهم باالتر

  مدیر: رئیس جمهور جدید؟

  روحانى: مقام بنده از آن هم باالتر است.

  مدیر: مقام معظم رهبرى؟

روحانى: چرا نمى فهمید؟ آقایان بنده یک فرد روحانى اعتقادى همراه گروه هستم، مقام یک 

 روحانى که از جانب امام زمان و خدا حرف میزند از تمامى ُپستهایى که انسانها بهمدیگر میدهند

  باالتر است.

و سپس همگى باهم میگویند:  ظرافت: بله بله حضرت آقا صحیح میفرمایند (با اشاره به افراد همراه

  )!اکبر اهللا  اکبر  اهللا

  مدیر: میفرمایید در حال حاضر ما چه باید بکنیم؟

  ظرافت: کار بخصوصى احتیاجى نیست، فقط یک صندلى براى من کنار ایشان بگذارید.

  تا ایشان راحت تر بتوانند با من مشورت کنند و ارشاد شوند. روحانى: بله

مدیر: بسیار خوب بسیار خوب (خودش یک صندلى را کنار صندلى ظرافت قرار میدهد و هر سه 

  نََفر پشت میز قرار میگیرند) اگر مسئله دیگرى نیست شروع کنیم.

فیر حسن نیت از طرف ایران روحانى: شروع کنیم. بسم اهللا الرحمن الرحیم این هیئت بعنوان س

اسالمى عزیز به کشور شما آمده تا حسن نیت رهبرانش و رئیس جمهور منتخبش را به جهانیان اعالم 

  نماید.

ظرافت: ما میخواهیم به جهانیان نشان دهیم که به حقوق بشر احترام میگذاریم و دموکراسى را پذیرا 

ز دموکرات ترین و دموکراسى ترین رژیم هاى هستیم و البته ایران ما و رژیم جمهورى اسالمى ا
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حال دنیا است. ما میخواهیم بگوییم نسبت به بعضى از خواسته هاى خود در گذشته یک عقب گرد 

شدید داریم، با گامهاى بسیار بلند بشکل فرار و براى همین هم رهبر معظم آنرا فرار دالورانه به عقب 

  نام نهاده اند.

شما تمامى خواسته هاى کشور هاى هشت به اضافه یک، آمریکاى  یکى از خبر نگاران: یعنى

  جهانخوار و شیطان بزرگ و آن پیر کفتار استعمارگر انگلیس را قبول میکنید؟

روحانى: نه تنها آمریکا و انگلیس، نوچه ها و پادو هاى آنها  هم هرچه بگویند مى پذیریم، ما آمده 

نیم. ما قهرمانانه در این عرصه خواهیم تاخت تا به جهانیان ایم تا گفتگو تمدنها را به سرانجام برسا

ثابت کنیم اسالم عزیز مخصوصًا اسالم شیعه دوازده امامى حقه، و دین مصالحه و بخشش و رعفت 

  است.

  یک خبرنگار: پس انرژى هسته اى و بمب اتم چه میشود؟ آن موشک هاى العباس و غیره؟

  مسلم ماست، انرژى هسته اى حق مسلم ماست. افراد همراه گروه: انرژى هسته اى حق

  ظرافت: خواهش میکنم برادرها احساساتى نشوید! االن وقتش نیست.

روحانى: اشکالى ندارد آقاى ظرافت، شما چقدر سازشکارید، خوب حق مسلم ماست اما بخاطر 

  اسالم عزیز از حق خود میگذریم تا ثابت کنیم اسالم اوجج واجبات است.

دیگر قصد ندارید اسرائیل را از صفحه روزگار محو کنید؟ یعنى اسرائیل را هم به خبرنگار: پس 

  رسمیت مى شناسید؟

ظرافت: ما هیچگاه نگفته ایم که اسرائیل را از صفحه روزگار محو میکنیم. بلکه گفته ایم اسرائیل با 

  این روش و سیاستى که دارد خودش خودش را نابود خواهد کرد.

  دس و راه قدس از کربال میگذرد چه میشود؟خبرنگار: پس روز ق

ظرافت: همه اش را شما فکر کنید منطفى شده، این حرفها و حرکات که تا ابد نمیتواند ادامه پیدا 

  کند، یک روزى فراموش میشود و حال شما فکر کنید امروز همان روز است.
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ستى میخواهید چیکار خبرنگار: بفرمایید با جنگ هاى نیابتى، صدور انقالب، کمک هاى تروری

  کنید؟

روحانى: تصمیم گیرى درباره این مسائل که شما مطرح کردید نه به آقاى رئیس جمهور مربوط 

میشود نه به مجلس شوراى اسالمى و سایرین، فقط و فقط در َیدِ اختیار مقام معظم رهبرى و شوراى 

 يند باید عرض کنم روش و شیوهنظامى مقام رهبرى است و البته براى اینکه سؤال شما بى جواب نما

عمل در حیطه این مسائل نیز تغییرکرده، دیگر ما در انتظار نمى مانیم تا تن به جنگ هاى نیابتى 

بدهیم، بلکه خود آغاز کننده جنگ خواهیم بود ما با ارتشى از پا برهنه ها در هر نقطه اى و هر جایى 

  دشمن را در نطفه خفه خواهیم کرد.

  ین فرمایشات جنابعالى، خیلى حرف ها براى گفتگو داریم.خبرنگار: با ا

روحانى: البته البته اما قبل از هر چیز بهتر است اول ما خودمان مواضع همدیگر را بشناسیم اگر حسن 

  نیت باشد همه چیز قابل حل و گذشت است.

  مدیر: مواضع؟ هنوز صحبتى نشده که کسى بخواهد موضعى بگیرد.

رط هایى داریم که باید با آنها موافقت شود در آن صورت است که مى ظرافت: ما یک پیش ش

  توانیم تا انتهاى راه باهم باشیم.

  مدیر: بفرمایید ما درخدمت شما هستیم، آیا باید چیزى را به شما ثابت کنیم؟

  روحانى: بله هم ما و هم شما.

  مدیر: ما چه چیزى را باید ثابت کنیم؟

ت خودتان را ثابت کنید تا ما مطمئن شویم شما هم قصد سازش و روحانى: شما هم باید حسن نی

  مصالحه دارید.

  مدیر: اشکالى ندارد ما که نمیدانیم از کجا و از چى باید شروع کنیم، شما بفرمائید تا ما اقدام کنیم.
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روحانى: ابتدا از این خانوم همشیره گرامى شروع میکنیم، این همشیره اگر میخواهند در جلسه ما 

ضور داشته باشند، باید کامًال حجاب اسالمى را رعایت بفرمایند در غیر اینصورت یا جاى ایشان ح

  است یا جاى ما.

مدیر: اشکالى ندارد من به این خانوم و سایر خانوم هایى که  مى خواهند در این جلسه شرکت 

  نمایند، توصیه میکنم حجاب مورد نظر شما را رعایت کنند.

  چ وقت طبق خواسته ایشان عمل نمیکنم.خبرنگار زن: من هی

(اشاره به هیئت همراه  .روحانى: من تنها این حرف رو نمیزنم این خواسته سایر برادران هم هست

  میکند و آنها یکصدا میگویند: اهللا اکبر اهللا اکبر) دیدید؟ از حضرت فاطمه چنین نقل است...

ه شما یا برادرانتان یا کل مقامات کشورتان زن: (اجازه نمیدهد روحانى حرفش را تمام کند) خواست

  هم که باشد، من هیچى سرم نمیکنم.

روحانى: از آن دور که نمیشود حرف زد، شما تشریف بیاورید جلو نزد بنده تا من شما را ارشاد 

  .)(زن از جایش بلند شده و به روحانى نزدیک میشود .کنم

  زن: بفرمایید.

مدیر قدرى جا بازکنید! شما تشریف بیاورید کنار بنده تا قدرى  روحانى: از آنجا که نمیشود، آقاى

صمیمى تر باشیم، من عرض میکنم (و زن بعد از اینکه مدیر صندلى اش را کنار کشید بین روحانى 

  .)و مدیر قرار میگیرد

  .)زن: بفرمایید حاال خوب شد؟ (البته با ناراحتى

برخوردار هستید، همشیره خداوند این وجاحت را به  روحانى: البته البته شما که از نعمت زیبایى هم

شما داده که آنرا خوب حفظ کنید، یکى از ثروتهاى خدادادى به خانوم ها همین زیبایى است، 

تبارك اهللا و احسن الخالقین، ماشاهللا ماشاهللا خوب شما همانطور که پول و جواهرات خود تان را 

شد، این ثروت خدادادى را هم باید از گزند چشمان مردان حفظ میکنید تا از گزند دزدان در امان با

  هوسران محفوظ دارید خواهر من.
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  زن: چه جورى؟

روحانى: هان حاال شد! با یک چادر، آقاى ظرافت آن چادر را از کیفتان به من بدهید (آقاى ظرافت 

، میدانید چه ) ببین خانوم جان این یک چادر است.چادرى از کیف درآورده به مرد روحانى میدهد

  حسن هایى دارد؟ 

  زن: (با عصبانیت) نخیر نمیدانم.

روحانى: اوالً شما را از دید نامحرم محفوظ نگه میدارد، دوماً لباس شما در زیر هرچه باشد دیده 

نمیشود، پس شما میتوانید خیلى راحت با هر لباسى با این چادر از خانه خارج شوید سوماً خیلى 

یر این چادر حمل و جابجا کنید بدون اینکه کسى متوجه شود، از همه مهمتر این چیزها را میتوانید ز

چادر حکم زیر انداز را هم دارد، فرض کنید شما با همسرتان که شما به او حالل هستید و یا اصًال 

با دوس پسرتان درجنگل یا برکه اى خلوت راه میروید و مرد بیچاره هوس میکند در آن برکه یا 

ه خوشى از شما داشته باشد، متوجه عرایضم که میشوید؟ خوب این چادر را پهن میکنید جنگل خاطر

  و هر دو روى آن دراز میکشید.

  .)( میخواهد دور شود !زن: گور بابات با اون چادرت

روحانى: عرضم تمام نشده همشیره، تازه اگر شما قبول کنید این چادر را سرکنید بنده حاضرم شما 

  خود درآورم.را به عقد موقت 

زن: (سیلى محکمى به صورت حاجى میزند که عمامه اش بروى زمین میافتد) خاك عالم بر سر 

  خودت و آن چادرت.

همراهان روحانى: (چماقها و قمه ها را درآورده با تهدید) واى واى چطور شد؟ عمامه حاجى ولو 

  ه اسالم میزنند!شد (این جمله را چند بار تکرار میکنند) مسلمانا مسلمانا، سیلى ب

  مدیر: ساکت باشید آقایان! چرا جو را خرابش میکنید؟

  همراهان روحانى: این کافران بى دین سیلى به اسالم میزنند، حکم جهادم بده! حکم جهادم بده!

  .)(بلند میشود و عمامه روحانى را بر سرش میگذارد !مدیر: آقایان آقایان خواهش میکنم
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  ى حجاب!همراهان روحانى: میکشیمت ب

  مدیر: چه کسى را میکشید؟

  همراهان روحانى: بى حجاب حیا کن، چادرتو سرت کن!

مدیر: چى شده آقایان؟ چیکار دارید میکنید؟ این حرفها چیه که میزنید؟ شما به اصطالح سفیر حسن 

  .)نیت هستید (ظرافت نگاهى به روحانى میکند

را بعدًا خواهیم داد آقاى ظرافت شرایط را روحانى: براى امروز کافى است، جواب این بى حرمتى 

  مطرح کنید.

  ظرافت: کدام شرایط ؟

روحانى: (سعى میکند با ایما و اشاره چیزى را به ظرافت بفهماند) سلمان سلمان را میگم چرا انقدر 

  خنگى مرد!

  ظرافت: سلمان؟ سلمان!

  روحانى: باباجان رشدى، رشدى دیگه.

  ظرافت: رشدى؟ منظورتان رشتیه؟

  وحانى: نادان آیات شیطانى.ر

  ظرافت: آیات شیطانى؟ کدام آیات؟ مگه آیات هم شیطانى میشوند؟

روحانى: احمق آیات شیطانى همانهایى است که شیطان به محمد گفته، بله آیات شیطانى هم میشوند 

  اما منظور من سلمان رشدى نویسنده کتاب آیات شیطانى است.

ه ادا و اصول بفرمایید سلمان رشدى، خوب آقایان ما آمدیم ظرافت: آهان خوب آقا بجاى این هم

تا حسن نیت رژیم جمهورى اسالمى را به شما ثابت کرده و نشان دهیم که ما نیز بعد از این در راه 

  شما قدم برخواهیم داشت پس لطفًا شما هم حسن نیت خودتان را به ما نشان دهید.

  زى بگوییم تا حسن نیت خود را به شما ثابت کنیم.مدیر: ما باید چکارى انجام دهیم یا چه چی

  ظرافت: خیلى ساده است شما این سلمان رشدى مرتد را اگر راست میگویید فقط به ما نشان دهید.
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  خبرنگار: که چه شود؟ براى چى باید ایشان را به شما نشان دهیم؟

تو که از ما بخاطر نوشته  ظرافت: براى پرسیدن چند سؤال ساده، ما میخواهیم از ایشان سؤال کنیم

  هایت جایزه و مدال گرفتى چه شد که به ما پشت کردى و بسوى شیطان رفتى؟

خبرنگار: خوب همین سؤال شما را ما از همینجا به اطالع ایشان و هم مردم میرسانیم و مطمئنًا ایشان 

  بعدًا پاسخ خواهند داد.

حضور داشته باشد تا هم سؤال ما را بشنوند  روحانى: خیر به هیچ وجه نمیشود باید خودش در اینجا

  و هم پاسخ او را از زبان خودش ما بشنویم.

  مدیر: شما ایشان را میشناسید؟

  روحانى: بله 

  مدیر: از نزدیک ایشان را دیدید؟

روحانى: خیر از آن روزى که امام خمینى(ره) براى ایشان حکم صادر کردند دیگر کسى این مرد 

  یش باشیم.را ندیده که ما دوم

مدیر: پس اگر ما ایشان را آوردیم اینجا و بگوییم این فرد سلمان رشدى است، براى شما حرف ما 

  حجت است؟

  روحانى: بله که حجت است. شما این مرد را بیاورید ما فرمایش شما را به یک دلیل قبول مى کنیم.

  مدیر: دلیلش را میشود بفرمایید.

  ن رشدى را که دیدیم دلیلش براى شما روشن خواهد گشت.روحانى: اجازه بفرمایید ما سلما

مدیر: بسیار خوب من هم اکنون این مشگل را حل میکنم (از جایش بلند شده، خبرنگاران را به دور 

  .)خودش در جلوى سن دعوت میکند و پس از دقایقى ماذکره همگى به جاى خود بر میگردند

  ظرافت: به چه نتیجه اى رسیدید؟

م اکنون آقاى سلمان رشدى را به شما معرفى میکنم، آقایان این هم سلمان رشدى (یکى مدیر: من ه

  .)از خبرنگاران در حالیکه دوربین خود را زمین میگذارد به وسط سن میاید
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  روحانى: آیا تو سلمان رشدى ملعون هستى؟

  خبرنگار: بله من سلمان رشدى هستم اما ملعون خودتى.

  مرتد کافر؟ روحانى: تا حاال کجا بودى

  خبرنگار: از ترس جانم مجبور بودم خودم را از دید مسلمانها پنهان کنم.

  روحانى: بفرمایید برادرها این هم سلمان رشدى کافر! مردك پست بى شرف!

همراهان روحانى: (هرکدام چماق و اسلحه خود را بدست گرفته بطرف سلمان رشدى حرکت 

افر اعدام باید گردد، اعدام باید گردد! سلمان رشدى مرتد میکنند و فریاد میزنند) سلمان رشدى ک

  .)اعدام باید گردد (به دور او حلقه زده شعارهاى خود را ادامه میدهند و قصد حمله به او را دارند

  مدیر: چیکار میکنید؟ واله بال  این سلمان رشدى واقعى نیست، یه خبرنگار.

  شما را قبول کردیم. ظرافت: شما گفتید سلمان رشدیه ما هم فرمایش

  مدیر: پس از اول نیت شما همین بود!؟

  روحانى: بله حکم ایشان قتل است و کشتن این مرتد ملعون فریضه دینى براى هر مسلمان است.

مدیر: واله بخدا به پیغمبر این سلمان رشدیه واقعى نیست، شما گفتید میخواهید رودررو با سلمان 

ى اینکه مذاکرات به نتیجه برسد یک نََفر را بجاى سلمان رشدى رشدى صحبت کنید ماهم گفتیم برا

  به شما معرفى کنیم.

  روحانى: نگفتید یک وقت خون بیگناهى ریخته میشود که باعث و بانى اش شما هستید؟

  مدیر: شما گفتید مى خواهند فقط حرف بزنید، ما که از نیت و قصد شما اطالعى نداشتیم.

بینند که در مذاکرات شما قصد داشتید به ما کلک بزنید. اگر این سلمان روحانى: حاال جهانیان مى 

رشدى نیست پس سلمان رشدى واقعى را براى ما بیاورید، برادرها شما هم بروید سرجایتان، اینها به 

  ما کلک زدند (همراهان به جاى خود برمى گردند) چه شد پس، کو سلمان رشدى؟

  یدا کنیم و براى شما بیاوریم؟ اون از ترس جانش پنهان شده.مدیر: ما از کجا سلمان رشدى را پ
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روحانى: شما پنهانش کرده اید، در پناه شما خودش را از دست ما پنهان کرده پس خود شما هم 

  باید بیاوریدش.

  مدیر: بیاوریم که چه بشود؟

  قرار بگیرد.روحانى: تا ما او را بکشیم. حکم یک مرجع عالى قدر نباید اینقدر مورد بى توجهى 

  مدیر: چنین کارى از قدرت ما خارج است، اگر هم میتوانستیم چنین کارى را نمیکردیم.

  روحانى: نمى کردید؟

  مدیر: معلومه که نمى کردیم.

  روحانى: (نگاهى به ظرافت میاندازد) چى میگى ظرافت؟

  ظرافت: تصمیم با شماست.

  افق باشید میتوانیم از همینجا برگردیم.روحانى: من چى بگم، شما سفیر حسن نیت هستید اگر مو

  ظرافت: متوجه نشدم. فرمودید برگشت پیروزمندانه؟

روحانى: بله میتوانیم با برگشت پیروزمندانه یک پیروزى دیگر در عرصه بین المللى براى ُامت 

  اسالمى داشته باشیم.

توانیم از خواسته خود ظرافت: منهم موافقم، آقایان (خطاب به خبرنگاران) ما در این موضوع نمی

منصرف بشویم، یا شما سلمان رشدى را به ما نشان مى دهید و ما مسائلى که مورد توجه شما است 

  را مطرح میکنیم یا ما پیروزمندانه عقب گرد مى کنیم و بر مى گردیم.

  گروه همراهان: اهللا اکبر اهللا اکبر.

ایان مذاکرات سلمان رشدى را تحویل شما مدیر: چرا شلوغش میکنید آقایان؟ ما قول مى دهیم در پ

  بدهیم، موافقید؟

  خبرنگاران: (همه باهم) این چه تعهد احمقانه اى است که شما میدهید؟

  مدیر: چاره دیگرى نیست! در این مورد دیگر نمى خواهم حرف و حدیثى باشد.

  روحانى؛ اگر در پایان مذاکرات پشیمان شدید و او را تحویل ندادید چى؟

T.me/AVAYeBUF

https://telegram.me/AVAYeBUF
https://telegram.me/AVAYeBUF


  حرف آخر                                      ف. الف

مطمئن باشید در حضور تمامى ارباب جرائد تعهد میدهیم درصورتیکه مذاکرات به نتیجه  مدیر:

  مطلوب برسد، سلمان رشدى را تحویل شما میدهیم.

  روحانى: (خطاب به ظرافت) شما اطمینان میکنید جناب سفیر؟

  ظرافت: چاره اى نیست، باید اطمینان کنیم.

  طرح نمایند.مدیر: پس آقایان میتوانند سؤالهایشان را م

  ظرافت: بفرمایید! درخدمت آقایان و بانوان گرامى هستیم.

خبرنگار: بر فرض که فرمایشات شما کامًال صحیح باشد، چگونه میخواهید دموکراسى را جایگزین 

  بار رفراندوم میروید؟ حکومت استبدادى مذهبى بکنید؟ آیا زیر

ظرافت: رفراندوم براى چى؟ مگر قرار است چیزى را تغییر بدهیم؟ ما دموکراسى ترین حکومت در 

دنیاى امروز هستیم، شما خودتان شاهد بودید و هستید ما در هر موردى انتخابات برگذار میکنیم و 

ان طبق آراى مردم عمل میکنیم. مجلس شوراى اسالمى ما با رأى مردم انتخاب میشود، مجلس خبرگ

رهبرى، مقام ریاست جمهورى و همیشه خدا هم بازار انتخابات ما گرم گرم بوده، براى همین در 

  طول این مدت دو دوره اصولگرایان و دو دوره طرفداران اصالحات برنده شدند.

خبرنگار: آن انتخابات را که باید گذاشت در کوزه و آبش را خورد، با دخالت هاى شوراى نگهبان 

  ضرت آقا؟چه میکنید ح

ظرافت: شوراى نگهبان مگر چه کار میکند که شما را عصبانى کرده؟ کاندیداها یا اصالح طلبند یا 

اصولگرا، احزاب دیگه اى نداریم و نه اجازه میدهیم که داشته باشیم، حاال شوراى نگهبان چند 

  کاندید این یا آن دسته را از مبارزه انتخاباتى حذف میکند ، مگر چه میشود؟

رنگار: یعنى بجز اصولگرایان و اصالح طلبان حزب دیگرى در ایران فعال نیست؟ ما که میدانیم خب

  احزاب دیگرى در زمان انتخابات فعال میشوند.

ه به دار و دسته ته به اصولگرایان هستند یا وابستظرافت: آن احزابى که شما میشناسید یا وابس

  طلبان.اصالح
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ه اینطور نیست، شوراى نگهبان اجازه مبارزه انتخاباتى را از خبرنگار: درمورد رئیس جمهورى ک

  لب میکند.سخیلى افراد 

بافید؟ اوالً در کشورهاى غربى هم مبارزه نهایى بین دو ظرافت: آقایان چرا براى خودتان سناریو می

رعظیم یا چند نََفر بیشتر نیست در ایران اسالمى هم چند نفرى که شوراى نگهبان تأیید میکند و رهب

الشأن نیز با آنها مشکلى ندارند اجازه دارند در مبارزات انتخاباتى شرکت کنند، تاکنون همیشه 

رؤساى جمهورى بجز در دو مورد از جریان اصولگرا بوده، آن دو مورد هم واله باهللا از خودشان هم 

میخواهید اصالح  بپرسید ژست هاى انتخاباتى میگرفتند. شما از این آقایان بپرسید که چه چیزى را

کنید و یا چه چیزى را میخواهید حذف کنید، جواب معلوم است، قرار نیست چیزى تغییر و یا حذف 

  بشود.   

  خبرنگار: آیا نمیخواهید به این روش پایان بدهید و انتخابات آزادى را جایگزین روش فعلى بکنید؟

به کنید، سؤال کنید و پاسخ بشنوید، ظرافت: نشد! شما دارید قضاوت میکنید در صورتیکه باید مصاح

قضاوت از آن مردم است، ما چرا باید این روش را تغییر بدهیم؟ مگر شما نمى بینید یا به عمد نمى 

خواهید ببینید!؟ کدامین انتخابات ما آزاد نبوده؟ این مردمى که پاى صندوق هاى رأى میایند از 

  این است؟کرات آسمانى میایند؟ مگر انتخابات شما غیر از 

  خبرنگار: شما مردم را وادار میکنید بین بِد و بدتر یکى را انتخاب کنند.

  ظرافت: ما وادار میکنیم؟

خبرنگار: خیر اما عمل شما طوریست که براى مردم انتخاب دیگرى نمى گذارید، باید فقط بین بد 

  و بدتر به یکى رأى بدهند، همیشه همینطور بوده.

که شما میگویید خوب مردم رأى ندهند، پس چرا انتخاب مى کنند؟ ما روحانى: اگر اینطور است 

  حاصل رأى آنها را اعالم مى کنیم، پس رأى مى دهند و این چیزى نیست بجز دموکراسى.

  خبرنگار: شما مردم را وادار میکنید، مردم مجبورند به یکى از کاندیداها ى شما رأى بدهند.

  ایم؟ا به زور به پاى صندوق رأى آوردهندهند ما چه کسى رروحانى: چه اجبارى دارند؟ خوب رأى 
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  خبرنگار: مردم نباید اصالً به کاندیداهاى شما رأى بدهند.

  روحانى: خوب ندهند کسى آنها را مجبور نمیکند، ولى رأى میدهند.

  خبرنگار: کسى به آنها نگفته که رأى ندهید، در اینباره کسى مردم را روشن نکرده.

اقًا خیلى ها میگویند رأى ندهید، اگر باور ندارید شما بگویید مردم در انتخابات آینده روحانى: اتف

  شرکت نکنید.

ظرافت: من فکر میکنم در اینباره بیش از ظرفیت کاریمان صحبت کردیم، بهتر است مسائل دیگرى 

  مطرح بشود.

که حق آنهاست و از  ىیخبرنگار: شما آیا قصد دارید حقوق خانوم ها را رعایت بکنید؟ آزادیها

  آنها ربوده شده میخواهید به آنها برگردانید؟

  ظرافت: بله بله چرا که نه!

خبرنگار زن: مثًال خانوم ها میتوانند در جاهایى که برایشان ممنوع شده مثل استادیومهاى ورزشى از 

نند؟ آیا میتوانند این به بعد حضور داشته باشند؟ و در خیابانها آزادانه دوچرخه و یا موتور سوارى ک

  بدون حجاب در خیابانها تردد کنند؟ یعنى حق انتخاب پوشش را داشته باشند؟

روحانى: یکباره بفرمایید در مساجد را ببندیم و قرآن را هم از دستانمان بگیرید! نخیر ما مسلمان 

ا منع شده هستیم و پیرو آیین مقدس محمدى و امامان معصوم. اینهایى که شما میفرمایید در دین م

و گناه بحساب میاید. توجه بفرمایید اگر ما حجاب را اجبارى کرده ایم و اگر میگوییم حق دوچرخه 

اینکه ما بیشتر از شما دلمان براى خواهرها   سوارى و غیره و غیره را که شما میفرمایید ندارند، براى

اه محسوب میشوند، ما و مادرانمان میسوزد، اینها اعمال معاصى است و طبق احکام قرآنى گن

میخواهیم آنها از معاصى بدور باشند تا درهاى بهشت برایشان بسته نشود. ما میخواهیم هم دنیا و هم 

  آخرت مردم را آباد کنیم.

  خبرنگار زن: شاید مردم نخواهند به بهشت بروند به شما چه مربوطه؟

  دم.روحانى: ما این لباس را پوشیده ایم براى همین، براى هدایت مر
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  خبرنگار: هدایت که با زور و حبس و شکنجه نمیشود آقا! خجالت هم خوب چیزیه!

روحانى: شما خودتان را هم اگر بکشید و تیکه تیکه بکنید، این قوانین اسالم است و ما از این قوانین 

  یک گام هم عقب نشینى نخواهیم کرد.

عنى هرکسى کوچکترین اعتراضى خبرنگار: یعنى قطع دست و پا و سنگسار همچنان پابرجاست؟ ی

بکند بعنوان مخالفت با والیت فقیه جایش در زندان است؟ روحانى: بله از آنهم باالتر، آقایان این 

حکومت حکومتى الهى است و حاکمان ما از طرف خداوند و به جانشینى امام زمان حکم میرانند، 

که باید باشیم، شما خانوم اگر بیایید به  امام زمان ما خودشان در جریان أمور هستند، ما همین هستیم

  کشور ما باید چادر سرکنى و طبق قوانین ما عمل کنى.

خبرنگار: پس چرا دولتهاى ما به شما نمى گویند شما هم اگر داخل کشور ما شدید باید طبق قوانین 

  ما عمل کنید؟

  م.روحانى: اتفاقًا ما همین کارِ را میکنیم و طبق قوانین شما عمل میکنی

تیم وقتى در اینجا هستید باید خبرنگار: خیر اصًال اینطور نیست ما کى به خانوم هاى شما گف

  حجاب باشید؟بى

ظرافت: اینکه ناراحتى ندارد شما هم بگویید و ما هم در آنصورت به کشور شما نخواهیم آمد. شما 

  هرگز نمى توانید بانوان ما را وادار به بى حجابى کنید!

اقًا همین بانوان شما وقتى میایند اینجا درست همرنگ ما میشوند، فقط جلوى دوربین خبرنگار: اتف

  است که از ترس رنگ عوض میکنند.

ظرافت: داریم حرف هاى بى ربط میزنیم، آقایان قوانین مملکت من همین است، بانوان باید حجاب 

  اسالمى را رعایت کنند به قول معروف یا روسرى یا توسرى!

  سئله این است که شما اصًال هیچ اهمیتى به حقوق بشر نمى دهید.خبرنگار: م

  ظرافت: ما چندبار باید بگوییم که ما حقوق بشر خودمان را داریم، حقوق بشر اسالمى.
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خبرنگار: آن که مربوط به هزار و چهارصد سال پیش بوده، تازه در همان زمان هم قوانین بسیار 

سنگسار، پرتاب از بلندى، کشتن یاغى و باغى، مصادره کردن خشن و ضد بشر بوده. قطع دست و پا، 

  کلیه حقوق بانوان اینها چیزهایى نیستند که باعث افتخار باشد، برعکس بسیار بسیار شرم آور است.

روحانى: (رو به گروه همراهانش) برادرها اینها دارند به اعتقادات شما و به اسالم عزیز توهین میکنند، 

د کاسه صبر مسلمانان هم حدى دارد، بیش از این نمیتوانیم ساکت باشیم. اهللا اکبر اینها فکر نمیکنن

  اهللا اکبر مرگ بر ضد والیت فقیه!

همراهان سالح هاى خود را به دست گرفته و در حالیکه شعار میدهند به خبرنگاران حمله میکنند و 

حالیکه روى سن راهپیمایى در یک زد و خورد کلیه خبرنگاران نقش زمین شده و گروه همراه در 

میکنند شعار میدهند: مسلمانها واى اسالما واى اسالما ، میکشیم میکشیم دشمنان اسالم را! مرگ بر 

ضد والیت فقیه! مرگ بر آمریکا! مرگ بر انگلیس! مرگ بر فرانسه! مرگ بر بلژیک! مرگ بر 

  ایرلند! مرگ بر اسکاتلند!

  که پرده آهسته آهسته بسته میشود. شعارها و راهپیمایى در سن ادامه دارد

  

15/6/98    
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  نگاهى به صفحه اول روزنامه ها

  

  روزنامه کهکشان در سرمقاله دیروز خود نوشته بود: 

طبق گزارش یک منبع معتبر خبرى دیروز دشمن وقتى میخواسته از یک جوى آب بپرد ناگهان "

  "صدایى ازش خارج شده که باعث آبرو ریزى شده است. 

  روزنامه األمان در پاسخ روزنامه کهکشان نوشته: و

اینقدر بى جهت اخبار راست یا دروغ راجع به دشمن منتشر نکنیم واله زیر فشارهاى این دشمن " 

المذهب کمر ما و ملت خردشده، اوالً این صدایى که شما میگویید در آنطرف آب هیچ مهم نیست، 

ت و باعث آبروریزى میشود و اما درسته که شما اگر صدایى از گلو و دهان خارج شود عیب اس

هیچ دغدغه کاغذ و حقوق پرسنل را ندارید، چه بنویسید و چه ننویسید کاغذ براى شما میرسد و 

  "حقوق هم پرداخت میشود، پس بهتر است یک قدرى بفکر مردم باشید و کمتر و دقیق تر بنویسید!

  اسخ روزنامه األمان را بدین شکل داده:آقاى مذهب مدار در سرمقاله روزنامه کهکشان پ 

شما بهتر است راه پر پیچ و خم و دشوار خودتان را بروید، مطمئن باشید اگر موفق شدید و به " 

پایان راه رسیدید که مطمئنم نخواهید رسید، ما آنجا در انتظار شما هستیم، نه براى تشویق شما بلکه 

احب که نیست هرکس قلم بدست بگیرد و هرچه براى گردن زدن شما، مملکت صاحب داره بى ص

دلش خواست بنویسد، آقا خودشان از هر ده کلمه نه بار میفرمایند دشمن، آنوقت شما جیره خواران 

اجنبى و دشمن میخواهید ما در برابر آنها سکوت کنیم! باد چه از دهان یا از هر کجاى دشمن در 

بزرگ و بزرگ و بزرگ میکنیم و در سرتاسر مملکت  رفته باشد ما با میل و رغبت آن باد را گرفته

با افتخار انتشار میکنیم تا کور شود چشم دشمنان ما، آقا ما مینویسیم تا ببینم کدام قلم بدست خود 

فروخته باز میخواهید با قلم بر روى صحن کاغذ خوش رقصى کند تا ما آن صحن و موزیک و 

  "سالن را روى سرش خراب کنیم.
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آگاهى ها سرمقاله خودش را اختصاص داده بود به کشتار آبان ماه نود وهشت وسرمقاله  اما روزنامه

  را بدین شکل آغاز کرده: 

یاران آیا میدانید که هر وقت حضرت امام عصر عجل اهللا و تعالى ظهور فرمایند کار اصلى ایشان "

سؤال کرده اید؟ شاید عده  و ماموریتى که باید به انجام برسانند چیست؟ هرگز این مسئله را از خود

اى گمان میکنند ایشان تشریف میاورند تا رقص آقایان و خانومها را میداندارى کنند، بزم ها و شب 

نشینى هاى از ما بهتران را رونق و صفا بدهند یا کاسبى حضرات را رونق بیشترى ببخشند، خیر ایشان 

د، گردن میزنند و از هر ده َنفَر نه نََفر را میکشند با شمشیر میایند تا َدمار از روزگار ناباوران درآورن

تا رودهایى از خون جارى شود، انتقام کربال را خواهند گرفت و گردن اوالد کسانیکه امام حسین 

را در کربال شهید کردند خواهند زد و اوالد بنى امیه را خواهند کشت، نزول خواران و تارك نمازها 

وى یعنى همین یعنى خون، از چه میترسید؟ شما سربازان گمنام امام را گردن میزنند، تشیع سرخ عل

زمان در رکاب آن حضرت باید بیش از اینها کشتار کنید، حال در این تجمع آبان ماه فقط سه یا 

چهار هزار نََفر کشتید، وحشت میکنید!؟ اسامى کشته شدگان را اعالم نمیکنید، از کى میترسید؟ از 

تعالى؟ اینجا مملکت امام زمانى است مگه فرانسه و پاریس است؟ مگر ندیدید  امام عصر عجل اهللا و

چگونه در آنجا با معترضین برخورد کرده اند با ماشین آب پاش فقط تعدادى از سران را دستگیر 

کرده اند، خوب آنها که اعتقادى ندارند، مگر حضرت على با دستان مبارك خودش در مدینه و در 

دن را نزد؟ مگر در جنگ نهروان کلیه خوارج را قتل عام نکرد؟ ما باید یک روز هفتصد گر

الگوهایمان امامان معصوم ما باشند  یا آقاى  مک ران؟! من به جرأت ادعا میکنم که رهبر عظیم 

والشأن ما از تمامى ائمه معصومین مظلوم تر واقع شده اند، در دوران پیامبر و امامان که این دولت 

و آمریکایى سایر جاها نبودند، در آن زمان یک ایران بود و یک روم که ایران هم هاى اروپایى 

جزو متصرفات اسالمى شد، دولتىدیگرى  نبود که اعتراض کند، حاال امروزه آقا دستور کشتار 

مردم را خود صادر میفرمایند و فقط سه یا چهار هزار َنفَر کشته میشوند و این دولتهاى اجنبى اعتراض 

د، به آنها چه مربوط است؟ از قدیم گفتند: چهار دیوارى اختیارى! قربون مظلومیت آقا، حاال میکنن
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باید به اینها هم جواب پس بده. خوب براى همین هست که جرأت نمى کنند اسامى کشته شدگان 

یکنم را اعالم نمایند و مجبور میشوند اجساد را به دریاچه ها و رودخانه ها بیاندازند. من پیشنهاد م

امت حزب اهللا، سربازان گمنام امام زمان، سپاه پاسداران و نیروهاى مردمى بسیج همه و همه تکلیف 

خودشان را معلوم کنند، یا بدون ترس و وحشت از کسى هر احدى حرفى زد و تمامى ناباوران و 

ر بردارید دگراندیشان را بکشید و بار کوچکى به اندازه یک بال مگس از روى دوش نازنین امام عص

و رهبر و جانشین به حق آقا را تنها و بى یار و یاور نگذارید و یا خودتان  به صف ناباوران بپیوندید 

  "و منتظر بمانید تا امام زمان با دستان خودشان گردن شما را هم بزند.

ماه نود و و اما روزنامه جوانان نیز سرمقاله خود را که به قلم سردبیر میباشد اختصاص به وقایع آبان 

  هشت داده و از زاویه دیگرى به این ماجرا نگاه کرده و چنین مینویسد: 

عده اى  از دور یا به قول فرمایش مقام معظم رهبرى ارازل و اوباش به بهانه گران شدن قیمت بنزین "

دست به اغتشاش میزنند، خیلى مضحک و خنده دار است! گران شدن بنزین به مردم چه مربوط 

یک موضوع حکومتى است، این تصمیم را سران سه قوه گرفته اند و رهبر هم با اینکه  است؟ این

در این موضوع یعنى اقتصاد سر رشته اى ندارند چون سران سه قوه به اتفاق تصمیم به چنین کارى 

میگیرند، تأیید میفرمایند. همانطور که ایشان بارها گفته اند از اقتصاد چیزى نمیدانند چون به قول 

امام راحل اقتصاد مال خر است، یک عده اقتصاد دان آمدند و کارشناسى کردند و قیمت بنزین را 

یک مقدارى باال بردند، نه بخاطر اینکه درآمد دولت اضافه گردد خیر، این پول مازادى که از فروش 

ه زیر بنزین و از جیب مردم مردم بدست میاورند را میخواهند اختصاص بدهند به خانواده هایى ک

  "خط فقر زندگى میکنند. کجاى این کار بد است؟

به نظر نگارنده دولت در این رابطه بسیار ضعیف عمل کرده اگر دولتى از طرف آقا ولى عصر نیابتى 

شت، این اتفاقات ناگوار هرگز حکومت میکند و اگر قاطعیت صدر اسالم و رهبرى پیامبر را دا

ند صدر اسالم که هفتصد نََفر با دستان پر توان و مهربان حضرت افتاد و اگر از همان روز اول ماننمى

على ابن ابى طالب در مدینه گردن زده شدند، اینها نیز چنین میکردند چه کسى جرأت میکرد 
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اعتراض کند؟ کار را به جایى رساندند که بخاطر کشته شدن سه چهار هزار َنفَر که معلوم نیست این 

اشند مقام معظم رهبرى را وادار کردند که از خانواده کشته شدگان دل ارقام اصًال درست یا غلط ب

جویى کنند، یعنى از بازماندگان ارازل و اوباش. آقاى شمع خالى پایین به اتفاق خانومى که دستور 

تیراندازى به نیروهایش را داده بود مجبور میشوند به منزل آشوبگرى بروند که با حکم خانوم 

. اگر فقط به اندازه یک جو انصاف دارید خودتان را بگذارید جاى آن خانوم فرماندار کشته شده

بنده خدا که به خاطر خدا و رهبر معظم پسر این خانواده را کشته حال مجبور شده به دلجویى از پدر 

و مادرش برود، هیچ متوجه نگاههاى پدر و مادرش به خانوم فرمانده شدید؟ بیچاره خانوم فرماندار 

نوز دلم به حال ایشان کباب است، انگار روى میخ نشسته بود. یک کالم ختم کالم این که همن

مملکت یا امام زمانى است یا نیست؟ اگر هست که آقا از طرف ایشان حکم میرانند و هیچ مقام و 

مسؤلى نمیتوانند از ایشان بازخواست نمایند. بله فقط یک راه پیش روى داریم راه امام زمانى که 

معظم رهبرى با صالبت و اقتدار آنرا طى میفرمایند و اگر مملکت امام زمانى نیست، پس چرا  مقام

  خودتان و ما را و از همه مهمتر مقام رهبرى را عالف کرده اید؟

  روزنامه مأموریت در راه خدا نیز سرمقاله اش را به همین موضوع اختصاص داده و چنین مینویسد:

ا کرده اید؟ چه خبر است؟ امت حزب الهى توى گوشهایتان پنبه این چه جنجالى است که به پ"

گذاشته اید؟ فکر کردید هنر کردید سه چهار هزار نََفر را کشتید و تعدادى را هم مجروح و زخمى 

و عده اى را دستگیر و زندانى کردید؟ این شد پایان کار! شق القمر کردید؟ فتح خیبر کردید؟ شما 

غتشاش گران را زنده میگذاشتید تا فرار کنند! ما که در انجام تکالیف دینى نباید حتى یک نَفَر از ا

و امور روزمره خود مقلد مرجعى دینى هستیم و از مرجع تقلید خود در هر کارى و هر امرى پیروى 

میکنیم، چرا در این جور مواقع کوتاه میاییم و برخورد دیگرى داریم؟ ما میبایست تمامى 

نبرى له و لورده میکردیم و همانطور که گفتم حتى یک َنَفر نمیبایست از چنگال اغتشاشگران را گازا

قوى ما جان سالم بدر میبرد. چرا باید ادا و اطوار لیبرالهاى غرب زده را دربیاوریم ؟ یک زمان در 

این مملکت لفظ توده اى ناسزا و فحش محسوب میشد، یعنى اگر به کسى میخواستى ناسزا بگویى 

www.AVAYeBUF.com

https://avayebuf.com/
https://avayebuf.com/


صفحه اول روزنامه ها نگاهى به نشر آواي                                                                                                                  

 بوف

 

٧٩ 
 

رو توده اى! حال ما نیز باکى نداریم، لفظ لیبرال و آزادى خواهى باید فحش و ناسزاگویى میگفتى ب

ما باشد، ما باید براى همیشه تکلیف خودمان را با لیبرال ها و هر آزادى خواهى روشن کنیم، ما 

ا افتخار میکنیم که در حکومت ما امت حزب اهللا هیچگونه اختیار و آزادى عمل ندارد زیرا هرچه ر

که صالح باشد و به نفع دنیا و آخرت ما باشد امام زمان برایمان تعیین و تکلیف میکنند، وقتى کسى 

از جانب پروردگار براى ما تصمیم میگیرد مگر دیوانه هستیم که بخواهیم خودسرانه فکر کنیم و 

عظم رهبرى عمل نماییم! براى آنهایى که اعتقادى میا ندیشند و عمل میکنند روشن است که مقام م

در غیاب حضرت مهدى این وظیفه خطیر را بعهده دارند، کالم ایشان کالم امام عصر عجل اهللا و 

تعالى الشریف که کالم خداوند نیز است، کدام احمقى به کالم خدا بى توجهى میکند و دنبال کالم 

شت و ترحمى شیاطین میرود!؟ پس ما هشدار میدهیم بعد از این امت حزب اهللا بدون هیچگونه گذ

هر نوع حرکت اعتراضى به حکومت امام زمانى را در نطفه با بى رحمى هرچه تمام تر خفه کند چه 

  "در داخل و چه در خارج از کشورد. بگرد تا بگردیم!

  :دو اما روزنامه مغرب از طرفداران اصالح طلب ها مینویس

د که بد نیست آنها را دوباره بیایید یک قدرى منصف باشیم در حکومت طاغوت دو سه اتفاق افتا"

با هم مرور کنیم. فقط یک مرور ساده در اردیبهشت هزار و سیصد و چهل معلمین در جلوى مجلس 

دست به اعتراض میزنند و در آن حادثه یک َنَفر بنام دکتر خانعلى کشته میشود، دو نََفر از نمایندگان 

ستیضاح میکنند که موجب میشود مجلس شوراى ملى نخست وزیر وقت آقاى شریف امامى را ا

شریف امامى در تاریخ چهارده اردیبهشت همان سال مجبور به استعفا شود و دکتر على امینى نخست 

وزیر میشود و لیدر معلمین اعتراضى یعنى آقاى درخشش را در کابینه بعنوان وزیر فرهنگ معرفى 

میشود چون یک آموزگار با گلوله میکند. مجلسین هم در تاریخ نوزده اردیبهشت همان سال منحل 

نیروى انتظامى در جلوى مجلس یعنى خانه ملت کشته شده و وقتى سه دانشجو در تظاهرات 

دانشجویى در دانشگاه کشته میشوند آن روز یعنى شانزده آذر میشود روز دانشجو، عده اى در میدان 

یدان شهدا نامیده میشود. در آن ژاله در زمان حکومت شریف امامى کشته میشوند و میدان ژاله به م
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سالها اگر فرد یا افرادى در هر کجاى مملکت کشته میشدند خانواده ها و تمامى گروهاى سیاسى 

در سرتاسر مملکت براى کشته شده ها مراسم سوگوارى و بزرگداشت در روزهاى سوم، هفتم، 

حال امروز خودمان را بنگریم چهلم و سالگرد نیز برگذار میکردند و هیچ ممانعتى به عمل نمى آمد 

حتى جنازه ها را هم تحویل نمیدهیم، آمار درستى از کشته شدگان و زخمى ها و دستگیر شدگان 

اعالم نمى کنیم، مانع هر نوع مراسم و سوگوارى براى بازماندگان و داغداران میشویم، ما از کدامین 

ران دینى عمل میکنیم؟ واهللا یزید ابن حکومت الگو بردارى میکنیم؟ طبق کدامین سنت امامان و رهب

معاویه هم هرگز چنین نکرد، زینب بر اساس گفته هاى خودمان در مجلس یزید سخنرانى میکند و 

ارى مراسم را زادارى و برگزامام اجازه هر نوع ع آبروى یزید را میبرد اما یزید فاسد به اهل بیت

ه کشته شوند، طبق فرمایش رهبر آنها ارازل و میدهد. ما نمى گوییم چرا کشته شدند، حقشان بود ک

اوباش بودند که براى خرابکارى آمده بودند، گرانى بنزین را بهانه کرده بودند مگر بنزین چقدر 

گران شده بود؟ فقط سه برابر شده بود، پس اعتراضى به کشته شدن این ارازل نیست، ولى این مردم 

ودند، آنها هم وطن و همشهرى خودمان بودند اصًال چه هرچه که باشند از کرات دیگر که نیامده ب

بسا از بستگان ما بودند، ما داریم با آنها چه میکنیم؟ ما با چه کسانى در جنگ هستیم؟ ارازل و اوباش 

  "هم که باشند فرزندان ناخلف خودمان هستند و بیگانه نیستند.

مابقى هم بهمین شکل است، یکى اینها نمونه هایى از صفحه اول روزنامه هاى صبح تهران بود 

  میگوید: دلبر جانان من برده دل و جان من و دیگرى میگوید: برده دل و جان من دلبر جانان من.

  

6/10/98   
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  نگاهى به دنیاى مجازى

  

من فکر میکنم این انسان دوپا پس از سرخودگى هاى زیاد از دنیایى که در آن زندگى میکرد به 

که باید راه فرارى باشد از این  تباهى ها، از دروغ و دورنگى ها از نژادپرستى و  اندیشه نشست

خودخواهى ها از ظلم و جور و دیکتاتورى ها از فساد و دزدى از لب فرو بستن ها و  خالصه از 

تمامى نامالیماتى که ساخته و پرداخته دست خودش بود و حال گریبانش را بدجورى گرفته، لذا 

همان اندیشه خسته اش نقش بست و بفکر ایجاد دنیاى مجازى افتاد تا راحت هرکسى  جرقه اى در

که نمى تواند حرف دلش و یا اعتراضش را بیان کند در این دنیاى مجازى مطرح و با دیگران به 

اشتراك بگذارد، شاید که مرحمى باشد بر زخمهاى بى درمان بشر، مى خواست درس آزادى و 

هد تا همگان بتوانند به آسانى حرف دلشان را بزنند، چه موافق و چه مخالف تمرین مشق آزادى بد

شاید بدین وسیله دیدها و نظرها و از همه مهمتر دلها بهم نزدیک تَر شوند. بهمین منظور این حقیر 

تصمیم دارم به اتفاق شما در چند صفحه این دنیاى مجازى گشتى بزنم تا از نزدیک شاهد برآورده 

رات همنوعانمان باشیم. شاید از این سیر و سفر لذتى بردیم. در هر صورت باهم هستیم شدن انتظا

  چه لذت ببریم و چه ناراحت شویم. پس بریم نگاهى بکنیم به صفحه اول اینستاگرم.

تشیع جنازه آقاى قاسم سلیمانى را اکثرًا پوشش داده، فیلمهایى را به نمایش گذاشته اند و 

هاى بسیار زیادى در این رابطه گذاشته اند که چند کامنت را نگاه میکنیم بازدیدکنندگان کامنت 
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البته کامنت ها را همانطور که نوشته شده اند ما هم منعکس میکنیم چه غلط دستورى داشته باشند 

  و چه امالیى.

کامنت اول: لعنت بر قبر جنایتکار قاسم چارکش قاتل، لعنت به توالت بیت على انگل این بچه 

  مزاده هاى بسیجى و سپاهى کثافت را بایستى درجا کشت، چاره دیگرى نیست.حرا

  کامنت دوم: اهللا و اکبر گفتن اینا آدم رو یاد داعش میندازه.

  کامنت سوم: عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز سلیمانى قهرمان پیش خداست امروز.

  د.کامنت چهارم: آرش کامنگیر ایران جانش را براى ایران فداکر

کامنت پنجم: چه بوى خونى داره میاد... داعش هاى حرامزاده خبردارید وقتى سرکار هستید زنان 

  کنند؟مى شما زناى محسنه بپا

در این تشیع جنازه هشتاد َنفَر کشته مى شوند که از طرف مقامات هیچگونه اظهارنظر ویا سخنى در 

  اینباره گفته نمى شود.

یزیون ایران گفته: هرکس مثل ما فکر نمى کنه جمع کنه و از این و اما خانوم گوینده اى از تلو

مملکت برود و این موضوع در دنیاى مجازى خیلى داغ شده و بیشترین کامنت ها رو بخودش 

اختصاص داده که من تا چهارصد کامنت را حوصله کردم و خوندم که فقط چندتا از آنها را در 

  ذیل نقل مى کنم.

مملکتو ارث باباشون مى دونند، یه رفراندوم بذارین که مشخص بشه ما شما . آنقدر پروشدن که 1

  رو نمى خواهیم یا شما مارو.

  . چطوره شما جمع کنید و برید غزه و لبنان و سوریه.2

  . همه برند که شما پخمه ها بمونید و زاد و ولد کنید.3

  . ایشان جسارتًا یونجه دونشون پُرشده رجزخونیش شروع شده.4

ه خوب گفت استاد چخوف که خطرناك ترین افراد کسانى هستند که فهمشان کم و اعتقادشان . چ5

  زیاد است، روانش شاد.
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. بترس از من، بترس از من، ازاین سیل جدا افتاده مغرور، بترس از من که ُپرکینه نگاهت مى کنم 6

  از دور...

سلحشورانه اى بس الکچرى دارند . ایشان خودشون باال شهریند و لندکروز زیرپاشونه و زندگى 7

که با این حرف ها و خوش رقصى ها حاصل شده و البته چون شرف ندارند زندگى راحت و مطلوبى 

  دارند.

. یکى باید مراقب باشه بچه هاشو تمساح نخوره، یکى هم تو رسانه غیر ملى داره بهش میگه ناراحت 8

خوبه پس خوش اومدى. یه مثال زشتى بود هستى که تمساح ممکنه بچه ات رو بخوره ؟ منکه جام 

که با خنده مى گفتند: خدایا ما که سیر شدیم گرسنه ها را بکش، حاال شده حکایت این بى شرف 

  ها.

همانطور که به عرض رسید من تا چهارصد کامنت را شمارش کردم که در بعضى از آنها الفاظ 

  صًال درست رکیک و زشت بسیار بکار رفته بود، فحاشى میکردند که ا

  نبود.

هواپیماى مسافربرى اوکراین  توسط دو موشک در فرودگاه امام سرنگون میشود و یکصد و هفتاد 

و شش نَفَر پودر میشوند و میرند هوا، دولت و مقامات چهار روز سکوت میکنند و عاقبت اقرار 

قرار گرفته. در میکنند که هواپیما توسط موشک هاى پدافند ضدهوایى سپاه پاسداران مورد هدف 

تهران و شهرهاى بزرگ تظاهرات عظیم مردمى برپا میشود و دانشجویان سراسر کشور اعتراضات 

گسترده اى را برپا مى کنند و شعارهایى میدهند که چون گفتاریست از نوشتنشان چشم پوشى 

میکنیم. آقاى مهندس طبرزدى بخاطر سرکوب مردم و دانشجویان در صفحه خودشان متنى 

  ذارند تحت عنوان یادآورى پیگیریهاى حقوقى اعتراضات و اما عکس العمل ها:میگ

 . انتظار عدالت از قاتل براى کسى که به قتل رسونده واقعًا مضحکه.1

  . دورود بر شما جناب طبرزدى.2

  . پیروز باشى.3
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که . آقاى طبرزدى جواب من را ندادى چرا دیگه از پوریا بختیارى حرفى نمى زنى؟ اونوقت 4

خواستى بهره بردارى از عواطف و احساساتشون بکنى به منزلشان رفتى و نمکشان رو خوردى ولى 

نمکدان را شکستى! چرا از وضع خانواده اش دیگه حرفى نمى زنى؟ آیا این کار درسته؟ واله ما که 

  شما رو نشناختیم.

  . این آقا چرا دربین مردم نیست و در صف جلو حاضر نمیشه؟5

دادند! ون را به شما معرفى و یا نشان مىکجا میدانید در صف جلو نبودند؟ شاید باید خودش . شما از6

  مانعى ندارد شما مکان حضورتان را اعالم کنید تا آقاى طبرزدى خودشان را به شما نشان دهند.

در مجموع بیست َنفَر مطلب نوشته بودند و جالب اینجاست، زیر مطالب رهبران و یا اشخاص 

هاى بهرشکل طرفدار رژیم هستند، کامنتس مخالفین رژیم عده اى اطالعاتى و یا افرادى که سرشنا

زیادى میگذارند که یا فحاشى است یا تهمت و دروغ مثل کامنت هاى شماره چهار و پنج که براى 

آقاى طبرزدى گذاشته اند. البته طرفداران سلطنت هم در رابطه با مخالفین خود از هیچ فحش و 

ایى خوددارى نمى کنند و اما شاهزاده رضا پهلوى در رابطه با تظاهرات مردم مطلب زیر را در ناسز

  صفحه خودشان گذاشته بودند:

، دانشجویان مصمم تَر از همیشه علیه ظلم و دروغ جمهورى اسالمى و رهبر ضحاکش فرزندان شجاع

ن و همه ستم دیدگان این فرقه تبهکار به پا خواسته اند، از کارگران، معلمان، بازنشستگان، مال باختگا

دعوت میکنم تا در این روزها کنار دانشجویان باشند که این درد مشترك هرگز ُجدا جدا درمان 

  نمى شود.

  و اما کامنت هاى مردم:

 . درود بر شاهزاده.1

 . نه شاه مى خوایم نه مال کشور بدست شورا.2

  . تسلیت ایرانم.3

  . پاینده ایران جاوید شاه.4
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  . آنوقت شما کى باشید؟ تو آمریکا خوش بگذره.5

  . عین الشخورها منتظرى از آب گل آلود ماهى بگیرى.6

. هدف ما از تظاهرات، بازگشت باشکوه شاهنشاهى و جانشین خلف رضا و محمد رضا شاه، 7

  شاهزاده رضا پهلویست، جاویدان خاندان انسان ساز پهلوى!

سیصد کامنت گذاشته بودند که از بین آنها کامنت شماره هفت  طرفداران و مخالفین ایشان بیش از

به نظرم خیلى جالب رسید زیرا تمامى تظاهرات در گوشه گوشه این مملکت را به نفع سلطنت طلبان 

  مصادره کرد یعنى همه یک دل و یک صدا خواهان رضا پهلوى بودند.

زاد اعتصاب غذاى آقاى محمد نورىمسئله دیگرى که در فضاى مجازى مورد توجه قرار گرفته بود 

بود که همسر ایشان اعالم کردند که حال ایشان بسیار وخیم است که بیش از دویست و بیست َنفَر 

سینماگر ایرانى درخواست کرده بودند آقاى نورى زاد اعتصاب غذاى خودشان را بشکنند که تعداد 

ودند که فقط درخواست چند نفرى زیادى نیز همین درخواست را در صفحه آقاى طبرزدى کرده ب

  را مطرح مى کنم.

  . از آقاى نورى زاد بخواهید که اعتصاب غذایش را بشکند.1

. آقاى نورى زاد عزیز ما به شما حاال حاال ها احتیاج داریم چه در بند باشید و چه آزاد، هر لحظه 2

نکنید وجود شما از هر چیزى منتظریم پیامى از شما داشته باشیم حتى در زندان پس ما را دشمن شاد 

  مهمتر است، شما باید زنده باشید تا پرچمى که برافراشته شده پرچمدارى داشته باشد.

  . فکرى براى آقاى نورى زاد بکنید.3

. مهندس شجاع و نستوه در صورت هرگونه دسترسى به دکتر نورى زاد خواسته ما مبنى بر شکستن 4

  .اعتصاب غذا را به ایشان ابالغ کنید

. نورى زاد سرمایه انسانى سرزمین ما ایران است، خدا حفظش کنه، مرگ باشد براى دشمنان او 5

  که به اسم آزادى به قدرت رسیدند و شدند دشمن آزادى ملت.
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. آقاى مهندس طبرزدى عزیز از شما تقاضا میکنیم، التماس میکنیم راهى بیابید تا آقاى نورى زاد 6

نند، به تمامى مقدسات سوگند هرچه که دارم تقدیم مى کنم تا اعتصاب غذاى خودشان را بشک

  ایشان براى ما و دوستدارانشان سالم باشند.

. این اََبرمرد خودش را وفق کشور و مردمش کرده، وظیفه ما چیست؟ آقاى نورى زاد گرامى، 7

  پهلوان زنده اش خوش است.

ذرخواهى خانومى بود که گفته بود ماجراى دیگرى که باز عکس العمل مردم را بهمراه داشت ع 

هرکسى که مثل ما فکر نمى کنه از این مملکت بره. در این رابطه البته الفاظ بسیار بدى بکاربرده 

شد که غیر قابل بازگو کردن است اما از روى اجبار چندتایى که حرف رکیکى ندارد منعکس مى 

  کنم.

  . دیگه دیره! ما که رفتیم.1

  نزن زنیکه. . با دستت با ما حرف2

  . اینو یادتون باشه میدان آزادى لخت دارش میزنیم.3

. آقا اصالً قبول کنیم که کل کشور، ده میلیون واسه سلیمانى اومدن بیرون هفتاد میلیون دیگه ایرانى 4

  نیستند؟

  . با عذرخواهى کار درست نمیشه، لندکروز سوار خبر از پیاده نداره.5

  ا جمع کردیم داریم میریم، بلیطمون هم چارتِر.. یه کم دیر عذرخواهى کردى م6

براى ایشان هم باز بیش از چهارصد کامنت را دیدم و اما مسئله اصلى که گذاشته بودم در آخر به 

آن بپردازم مسئله تظاهرات مردم در شهرها و دانشگاه هاى کشور به مناسبت سقوط هواپیماى 

بى گناه که اکثراً هم فرهیخته بودند. توسط مردم اوکراینى و کشته شدن یکصد و هفتاد شش انسان 

فیلم هاى زیادى گرفته شد که  بوسیله رسانه هاى خارج از کشور در معرض دید همگان قرارگرفت 

و در همین دنیاى مجازى مردم عزادار بودند که معترض به کشته شدن انسانهاى بى گناه و عملکرد 

نند و دروغ بگویند، معترض بودند به بى اهمیت بودن رژیم که چرا باید چهار روز پنهان کارى ک
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جان هموطنانشون از دید این رژیم و بهمین منظور چند شب تا پاسى از شب در خیابانها بودند و 

  شعارهایى میدادند مثل:

  . خونى که در رگ ماست خوراك رهبر ماست.1

  . مرگ بر دیکتاتور.2

  ستایش کنیم.. کشته ندادیم که سازش کنیم رهبر قاتل را 3

  . مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر.4

مردم شعارهاى بسیار تندى مى دادند، به قول مقام رهبرى فریب بى بى سى و رادیو آمریکا را خورده 

بودند. بیایید فرض کنیم من و شما جاى مقامات و مسئولین کشور باشیم، البته با همان کاراکتر و 

ر شرایطى که روزهاى یوم اهللا را درپیش رو داریم، روز شهید شدن اعتقادات. چیکار مى کردیم ؟ د

سردار قاسم سلیمانى که سه روز هم عزاى ملى اعالم شده است،  روز یوم اهللا حمله موشکى به 

پادگانهاى خالى آمریکا در عراق خوب آیا نباید این روزها را بزرگ داشت و در بزرگ داشت 

را انجام داد؟ مگه این روزهاى یوم اللهى باز دوباره تکرار چنین روزهایى نهایت سعى و کوشش 

میشود که بخواهیم بسادگى از کنار آن بگذریم! حال اشتباه که نه، اصًال عمدًا هواپیماى مسافربرى 

هدف دو عدد موشک هایى قرار گرفت که باید اهداف اسرائیلى آمریکایى را سرنگون مى کرده، 

ر از دنیا رفتند، چه مسئله اى اتفاق افتاده، اوالً همگى آنها انشااهللا به چى شده؟ صد و هفتاد و شش َنفَ

بهشت خواهند رفت، ما که پول موشک ها را از بازماندگان مطالبه نکردیم، دوماً چه فرقى مى کرد 

اگر همان روز اول اعالم میشد هواپیما توسط موشک ساقط شده یا بعد از چهار روز که ما گفتیم 

مى کرد آیا؟  کسى زنده میشد؟ اى فریب خوردگان ! مالحظه میکنم و این بار شما را  چیزى تغییر

خس و خاشاك و ارازل و اوباش خطاب نمى کنم، مى خواهید کام شیرین رهبرى را از بابت 

روزهاى یوم اللهى به تلخى بکشانید؟ خودتان هستید! مى فهمید که چه عرض میکنم مثل رهبر 

اصًال میگم غلط کردید چه انتظارى دارید حتمًا اگر یه قدرى کوتاه بیایند  گویم غلط کردید،نمى

خواهید گفت چرا براى سردار سلیمانى سه روز عزاى ملى اعالم کردید و براى اینهمه جان باخته 
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یک ثانیه سکوت هم اعالم نشد. آخه اى آدم نادان آن روز، روز یوم اهللا بود، شما که نمى فهمید 

ى عزیز کسى بود که دستان مهربانش به خون شاید هزاران سوریه اى و عراقى و یمنى سردار سلیمان

و ایرانى آغشته بوده، شما کدامین دشمن رهبر را از پاى درآوردید که چنین انتظارى دارید؟ حماقت 

هم خوب چیزى است هزار و پانصد نَفَر را در آبان ماه همین امسال کشتیم و هزاران َنفَر را هم 

گیر و مجروح کردیم مگه حرفى براى گفتن داشتیم! ملت بود ما هم کشتیم. این صد و هفتاد و دست

شش َنَفر هم روش، اگر هزاران َنفَر دیگر هم کشته میشدند ما هرگز به شما اجازه نمى دادیم کام 

د نفرى که شیرین ما را تلخ کنید و کوچکترین خللى به ایام یوم اهللا ما وارد کنید. مگر براى آن هشتا

در روز تشیع جنازه سردارمون کشته شدند حرفى زدیم؟ کى به آنها کوچکترین توجهى کرد؟ دیگر 

  براى همیشه خفه شوید.

در خاتمه یک پیام صوتى از رهبر در دنیاى مجازى پخش شده که به فرماندهان نظامى دستور میدهد 

ند: به کمک یکدیگر بیایید و به زانو آماده باشند و خودشان را براى این مسئولیت بزرگ آماده کن

دربیارید و شکست بدید اعتراض از سوى چند میلیون جمعیت در کشور به راه افتاده است باید 

مراقب باشید چه سپاه چه هر سازمان دیگرى باشه مردم همیشه بطور دائم هیاهو درست میکنند، غلط 

نوز مشخص نشده در هر صورت ساعت ها هم میکنند اگر بخواهند بکنند. البته صحت یا سقم آن ه

با شما در این دنیاى مجازى گشت و گذارى داشتیم که فکر میکنم هم شما خسته شدید و هم من، 

فقط باید افسوس بخوریم که ما نتوانستیم به نیکى از دنیاى مجازى استفاده کنیم، دلهایمان که هیچ، 

  کالم و حرفمان هم بهم نزدیک نشد.

ه در دنیاى واقعى بساط دیکتاتورى و استبداد را پهن کرده اند با چماقهایى که به زیرا همانهایى ک

دست دارند بر فرق سر کسانى میزنند که شاید از زخمى عمیق و دردى جانکاه بى اراده یا عمداً ناله 

اى سر میدهند و آخى میگویند، آخ گفتن همانا و فرود آمدن چماق بر سر همان! کوچکترین تالش 

کتى همانا و زندان و سیاه چال همان! آرى همانهایى که زندگى را با قلدرى ها و زورگویى ها و حر

به کام مردم تلخ کرده اند در دنیاى مجازى هم بیکار ننشسته اند. درست است که در برابر هر مطلبى 
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باقى  عرض اندام میکنند و کامنتهاى قلدرمابانه و یک سرى فحش و ناسزا و دروغ و تهمت از خود

میگذارند، اما فکر نکنید بهمین بسنده خواهند کرد. خیر اگر احساس خطرى از جانب نوشته هاى 

شما بکنند بدانید که زندان و شکنجه در انتظار شماست. ساده اندیش نباشید، حتى امکان دارد جانتان 

ى قابل و حقیررا در این راه از دست بدهید، چنانچه ستار بهشتى جان گرانمایه اش را موجود نا

گرفت. ما آدمها همانهایى هستیم که در دنیاى واقعى زندگى میکنیم و دشمنان مردم هم همانهایى 

هستند که در دنیاى واقعى به دشمنى با مردم مى پردازند. در دنیاى مجازى هم آدمها همان آدمها 

  اتفاق نمى افتد. هستند، به هیچ وجه در سرزمینهایى مثل ما، همدلى که نه، همزبانى هم هرگز

  

28/10/98  
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  یادى از میرزاده عشقى

میخواستم داستانى حکایتى در رابطه با جان باختگان آبان نود و هشت بنویسم، اما                              

افکارم آنچنان پریشان و اندوهگین بود که نتوانستم حواسم را جمع کنم و قلمى را بروى کاغذ 

رم، حتى قلم هم خون میگریست  و قادر به نوشتن نبود، زیرا هنوز از چشمان مادرانى که بگذا

فرزندانشان با گلوله هاى دژخیمان کشته شده اند، بجاى اشک خون جاریست. من در این رابطه 

کدامین حروف را میتوانیم بهم ربط دهم و نوشته معنى دارى ثبت کنم که اداى مطلب را کرده 

میز تحریرم آرام و ساکت ِکز کرده بودم که گفتار مقامات و مسئولین حکومت والیتى باشم. پشت 

جمهورى اسالمى در مورد کشتار و کشته شدگان خیزش مردمى آبان ماه من را به یاد بیانات آقاى 

دکتر منوچهر اقبال نخست وزیر زمان شاه انداخت. ایشان پس از سرکوبى اعتراضات دانشجویى 

واتى این مملکت که هر نوع اعتراضى را سکوب کرده از رادیو خطاب به ملت ایران طبق معمول سن

  نطقى ایراد فرمودند به این شرح: 

اینهایى که اعتراض کردند و سرکوب و دستگیر شدند مشتى پرتقال فروش بودند نه دانشجو که  "

   ".وارد دانشگاه شده بودند

د داشت این سخنان را به اتفاق همکارش از رادیو پدر حقیر که کارگر کارخانه سیمان شهر رى بو

گوش میکرد و بالفاصله به دوستش گفت: گیرم که دانشجو نبودند، این پرتقال فروش ها هم حتمًا 

حرفى براى گفتن داشتند، مگر اینها از کره ماه آمده بودند، خوب اینها هم مردم همین شهر و 

و دستگیر کردید؟ مگر چه میگفتند؟ واقعاً اینها چرا کشورند، به حرفشان گوش میکردید، چرا زدید 

  اینقدر نفهم هستند که اینگونه علنى به مردم توهین میکنند؟ 

این اثر نطق نخست وزیر وقت آن زمان آقاى دکتر منوچهر اقبال که زمانى هم رئیس دانشگاه تهران 

  .سواد بنده باشد بودبى بودند بر روى یکى از آحاد این مردم که پدر
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واقعاً این بیانات ُگهربار چقدر تأثیرگذار بود، پس روشن است یا آقاى دکتر اقبال شعور و فهم 

درست و حسابى نداشتند یا مردم را مانند خودش بى شعور فرض میکرده و فکر کرده با خطاب 

عور کردن دانشجویان به پرتقال فروش به آنها توهین میکند اما آنقدرها هم نفهم نیست که نداند ش

مردن خیلى بیش از فهم و شعور خودش و اعضاى کابینه و رهبرش است ولى چون قدرت در دست 

  اوست میتواند به راحتى هرچه دلش میخواهید بگوید، به چه کسى میخواهد پاسخگو باشد؟

حال بعد از انقالب پنجاه و هفت که مردم اسلحه را از دست حاکمان گرفتند و آنها را به اشکال 

حضرت َقدَر قدرت آریامهرى خدایگان یدرت و حکومت خارج نمودند، آن اعلز گردونه قمختلف ا

را در این کره خاکى جایى براى زیستن نبود، اما مردم به دالیل مختلف یا به اجبار و یا با میل خود 

  بعد از آن ماجرا سالیان سال لب فروبستند و حرفى نزدند.

شمن تمام میشد، بعد از جنگ هم چنان کشتار وحشیانه هشت سال جنگ بود که حر حرفى به نفع د

اى با مردم در زندانها کردند که از ترس ماست ها کیسه شد و زبانها بسته، بعد هم همیشه سایه دشمن 

بر سر ملت مستدام بود اما عاقبت وقتى کارد به استخوان رسید و ناله آخى به گوش رسید که براى 

گوش خراش بود لذا این اعتراضات نیز مانند گذشته سرکوب و صاحبان قدرت چون تُندر بسیار 

اینبار دیگر معترضین را پرتقال فروش نخواندند بلکه آنها را با وقاحت َخس و خاشاك معرفى 

کردند، آیا معترضین خس و خاشاك بودند؟ یا کسان دیگرى بودند؟ مى خواستم بگویم اگر مردم 

شامى بودند که آنها را بلعیدند، اما متوجه شدم این خس و خاشاك بودند حتمًا سرکوبگران اح

  توهین بزرگى به احشام بى زبون و بى آزار است.

حال در آبان نود  و هشت اقدام به کشتارعظیمى از مردم بى گناه معترض به گرانى ها و دزدیهاى 

فاجعه بسیار  کالن حکومتى میکنند، و اینبار ابتدا آنها را ارازل و اوباش نامیدند اما چون عمق

وحشتناك بود، جالد خودش به وحشت مى افتد لذا میگوید از خانواده کشته شدگان دلجویى کنید. 

مسئول دیگرى اظهار میدارد که همان ارازل و اوباش مردم را با اسلحه گرم زده و کشته اند و میگوید 

هشتاد و پنج درصد کشته آنها را شهید بنامید تا از مزایاى شهدا بهره مند شوند، دیگرى میگوید 
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شدگان از نیروهاى سرکوبگر بوده، آقا جان مردم که سالح گرم ندارند پس یعنى نیروهاى به 

اصطالح ضد شورش به خودشان تیراندازى کرده اند، شاید تصفیه حساب شخصى بوده، اما شواهد 

امل به مقابله مردم و فیلم هاى گرفته شده چیز دیگرى میگویند. نیروهاى سرکوبى که با تجهیزات ک

آمده بود با تمامى ابزار تخریب، مغازه ها، منازل و اتومبیل هاى مردم را تخریب و به آتش کشیدند 

تا شاید بتوانند مردم را بدنام کنند غافل از اینکه نه تنها هم وطنان ما بلکه جهانیان مى دانند و دیدند 

ت. مردم بخوبى مى دانند آنهایى که با دستهاى که این اعمال توسط کدام ارازل و اوباشى انجام گرف

خالى فقط و فقط آمده بودند اعتراضشان را به نمایش بگذارند دست به چنین اعمالى نه میتوانند 

  بزنند و نه خواهند زد. بسیار خنده دار است، اینها دست امثال دکتر اقبال ها را از پشت بسته اند.

م میکند دستور تیراندازى به مردم را به نیروهایش داده بود، فرماندار خانومى که در رسانه ها اعال

براى دلجویى از خانواده هاى جان باختگان به منزل قربانى خود میرود تا از پدر و مادر کسى را که 

کشته است دلجویى کند. آیا اگر اسلحه در دست این خانوم نبود هرگز مى توانست چنین ریسکى 

که فرزندشان به دستور مستقیم ایشان کشته شده؟ واقعاً بجز دکتر اقبال  بکند و به منزل شخصى برود

کسان بسیار زیادى مانند چنگیز و تیمور روسفید شدند. در اعتراضات دانشجویى سه دانشجو کشته 

میشود، آنروز یعنى شانزده آذر میشود روز دانشجو وتعدادى هم در میدان ژاله تهران کشته میشوند 

شود میدان شهدا کسى هم به کشته شدگان اهانتى نمیکند. حاال میخواهم به مجلس که آن میدان می

شوراى اسالمى برویم، آقاى وزیر کشور احضار میشوند تا پاسخگوى سؤاالت نمایندگان باشند البته 

قرار بود ایشان استیضاح بشوند که چنین نشد. نماینده اى سؤال میکند: آقاى وزیر چرا مأمورین 

ر و صورت معترضین کردند؟ چرا پاها را هدف نگرفتند؟ آقاى وزیر با شهامت و بسیار شلیک به س

بسیار احمقانه جواب میدهد که به پاها هم شلیک کرده اند. نماینده جواب را گرفته، سؤال دیگرى 

 نمیکند. سایر نمایندگان هم کامًال سکوت میکنند، چرا؟ زیرا آنها که نماینده واقعى مردم نیستند که

بخواهند از مردم دفاع کنند، آنها در اصل نماینده همان نیروهاى سرکوبگر بسیجى، پاسدار، نیروى 

انتظامى و سربازان گمنام امام عصرعجل اهللا و تعالى هستند پس باید از موکلین خود یعنى 
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ازد، کشتارکنندگان دفاع کنند نه مردم. این مجلس هم انسان را به یاد مجالس دوران گذشته مى اند

مجالسى که نمایندگانش اوس عباس ها، حیدر صحابى ها، حبیبى ها و مهندس ریاضى ها بودند. در 

آن مجالس هم در مورد رأى دادن به الیحه با طرحى تعدادى بعنوان مخالف ثبت نام میکردند تا در 

م رأى دادن رابطه با مخالفت خود دالیلشان را مطرح کنند، سخنرانى آنچنانى هم میکردند اما هنگا

حتى یک رأى مخالف هم داده نمیشد اما آنها خودشان میدانستند چگونه این کرسى ها را بدست 

آورده اند و ادعا و حرفى هم نداشتند اما اینها از آنجایى که حکومت الهى است و نماینده خدا در 

تادهاى انتخاباتى زمین از جانب امام زمان حکم میراند، این نمایندگان هم افرادى هستند که از س

امام زمان کاندید شده و رأى آورده اند و امام زمان خودشان زحمت کشیدند حتى لیست افراد 

منتخب را با دستان خودشان نوشته و ارسال نمودند که مردم به زحمت نیافتند و با خیال راحت رأى 

ى افتادم، شعرى که بعضى بدهند. بگذریم از این نوع چرندیات بسیار است، نمیدانم چرا یاد شعر عشق

ابیاتش را گویا براى حال و روز امروز ما گفته بود، روحش شاد میرزاده عشقى هم آخر از ارازل و 

بود براى همین رضا خان ترتیبش را داد. اما شعر عشقى البته شما میتوانید  كاوباش و خس و خاشا

  رهبر و یا زعیم ... دیگرى که دوست داشتید بگذارید مثالً  کلمهبجاى کلمه پدر هر 

  

 

3/10/98   

  

   

  رید باید   پدرش  روح و   ملت چنین   به    است اگر این بى پدر     ملت ایران   پدر

  چنین مجلس و بر کِر و فََرش باید رید  به    بعد از این بر وطن و بوم و برش باید رید

  آن قدر هست که بر ریش خرش باید رید    اما   جسارت،   کرد  نتوان    مدرس   به
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  یک محاکمه عادالنه ساده

  نمایشنامه در یک پرده

  

  افراد بازى

  منوچهر آزاد، متهم، بیست و دو ساله 1

  قاضى صلوات زاده، عروسک، چهل و هشت ساله 2

  دادستان نیرزاده، عروسک، سى ساله 3

  وکیل مدافع مطیع زاده، عروسک بیست و هشت ساله 4

  ، عروسک چهل و هفت سالهآقاى خاکسترى، قارى قرآن 5

 

  تشریح صحنه

صحن یک دادگاهیست بطوریکه قاضى در روبرو و پشت میز ریاست دادگاه، دادستان درسمت 

راست و وکیل مدافع درکنار متهم درسمت چپ پشت میزنشسته اند. تعداد زیادى پرونده روى میز 

  د.قاضى دیده میشود، با بازشدن پرده صلوات زاده شروع به صحبت میکن

قاضى صلوات زاده: ساکت! احترام قرآن کریم را داشته باشید هم اکنون آقاى سعید خاکسترى 

  تشریف میاورند تا با قرائت آیاتى از قرآن کریم دادگاه شروع به کار نماید.

سعید خاکسترى: (آدمکى وارد میشود بطرف قاضى رفته دست دور گردن قاضى میاندازد و پس از 

بطرف متهم میرود، میخواهد او را ببوسم که متهم چَکى به صورتش میزند و  ماچ و بوسه با قاضى

  درحالیکه صورتش را گرفته به کنار قاضى میرود) با اجازه.

  قاضى: بفرمایید استاد خاکسترى، مستفیض بفرمایید!

سعید خاکسترى: (آیه سى و سه، سوره المائده شروع به خواندن آیات زیر کرده و گهگاهى دست 

  ) .و چپش را روى گوشش قرار میدهد راست
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ُبوا أَْو تَُقَطَّع َأْیِدیهِْم إِنََّما جََزاُء اَلِّذینَ ُیَحارُِبوَن الَلّهَ وََرُسولَُه َوَیْسَعوَْن فِی الْأَرِْض َفَساًدا َأْن ُیقََتُّلوا أَْو ُیصَلَّ 

  وَلَهُمْ ِفی الْآِخرَةِ َعذَابٌ َعظِیمٌ  ◌ۖ لَُهمْ ِخزْيٌ ِفی الُدّْنَیا ِلکَ ٰ◌ ذَ ◌ۚ وَأَرُْجُلهُمْ ِمنْ ِخَلافٍ أَوْ ُینَْفوْا مِنَ الْأَرْضِ 

  ترجمه آیه:

همانا کیفر آنان که با خدا و رسول به جنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که 

به نفی و  ها را به قتل رسانده، یا به دار کشند و یا دست و پایشان به خالف یکدیگر بُِبرند و یاآن

تبعید از سرزمین (صالحان) دور کنند. این ذلت و خواري عذاب دنیوي آنهاست و اما در آخرت به 

  عذابی بزرگ معذّب خواهند بود.

  قاضى: شکرًا جزیًال یا سیدى.

سعید خاکسترى: عفوًا عفواً (درحالیکه به قاضى تعظیم میکند و هنگامیکه از جلوى متهم رد میشود 

  دى ولى کار خوبى نکردى!که خارج شود) ز

  متهم: خفه شو برو گمشو!

قاضى: ساکت ساکت آقایان! از فیلمبرداران و خبرنگاران انتظار میرود در طول محاکمه سکوت را 

رعایت کرده و در هیچ زمینه اى دخالت نکرده که از صحن دادگاه اخراج میشوند. خوب دادرسى 

خیانت و جنایت و جاسوسى علیه نظام هستند و ایشان را شروع میکنیم. آقاى منوچهر آزاد متهم به 

(اشاره به عروسکى که کنار منوچهر آزاد است) آقاى مطیع زاده وکیل رسمی دادگسترى قوه قضاییه 

جمهورى اسالمى وظیفه دارند بعنوان وکیل مدافع متهم از شما در برابر اعالم جرمى که توسط 

  ع نمایند.دادستان محترم بر علیه شما صادر شده دفا

منوچهر آزاد: این آقا که مثل من از اعالم جرم خبرى ندارند، حتى زحمت خواندن پرونده مرا هم 

به خودشون نداده اند، من اصًال وکیل مدافع نمیخوام. این آقاى مطیع زاده چى از من میدانند که 

  میخواهند از من دفاع کنند؟

  شما کى هستى و چه کار کرده اى. مطیع زاده: چى باید بدانم؟ احتیاجى نیست بدانم

  منوچهر آزاد: وقتى چیزى نمیدانید پس از چى میخواهید دفاع کنید؟
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مطیع زاده: برحسب وظیفه، چون بابت این دفاعیات پولى دریافت کرده ام، مجبورم از شما دفاع 

خیر از کنم، یک وقت فکر نکنید که خواسته قلبى من بوده که از آدم منحرفى مثل تو دفاع کنم. 

  این بابت خیلى هم ناراحت و ناراضیم که چنین پرونده اى به من محول شده.

منوچهر آزاد: من به خوبى حال و روز شما را میدانم و براى همین اسرار دارم شما کارى به کار من 

  نداشته باشید و دفاع از این پرونده را به خودم وا گذارید.

اعتبار قانونى ندارد، باید دید جناب قاضى چه دستورى  مطیع زاده: حرف تو که هیچگونه ارزش و

میدهند. منکه به درخواست تو این پرونده را قبول نکرده ام که به حرف تو منصرف شوم. آقاى 

  قاضى متهم وکالت بنده را قبول ندارند و میخواهند خودشان از خودشان دفاع کنند.

کند، چه شما دفاع کنید و چه خودش، در قاضى: بخودش مربوط است، در اصل قضیه هم فرقى نمی

  هر حال محکوم است.

  منوچهر آزاد: چرا من باید در هر صورت محکوم باشم؟ شاید خود شما حکم به تبرئه من دادید.

قاضى: محکوم هستید! آن آیه شریفه اى که توسط استاد خاکسترى در ابتداء شروع محاکمه خوانده 

  د؟شد را میدانى چه مفهوم و معنى دار

منوچهر: نه خیرطبیعى است که من معانى آن را ندادم چون من یک ایرانى هستم و زبان مادرى من 

  فارسى است نه عربى.

قاضى: بدبختى همین جاست، زبانى را که خداوند با آن حرف میزند را یاد نمیگیرید و در آن دنیا 

ه راستى داده است. قطع دست و مثل افراد الل میمانید. در آن آیه شریفه حکم تو را قرآن مجید ب

پاى مخالف و نفى بلد. من که یک قاضى مسلمان هستم و برحسب وظیفه شرعى ام چنین حکمى 

  را باید براى تو در نظر بگیرم. 

  دادستان: اهللا اکبر اهللا اکبر چه حکم به جا و زیبایى جناب قاضى.

مایید؟ مگه من چه جرمى را منوچهر: جناب قاضى دستم به دامنت این فرمایشات چیه که میفر

  مرتکب شدم؟ چه فسادو از من سرزده؟
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قاضى: تو خودت اعتراف کردى، در تمامى این پرونده ها اعترافات کتبى تو موجود است، اینقدر 

  خودت را به کوچه على َچپ نزن!

  منوچهر: تمامى این پرونده ها مربوط به منه؟

  خط خودت اقرار و امضاء کردى. قاضى: بله و در تمامى پرونده ها خودت با دست

منوچهر: آقاى قاضى تمام آن نوشته ها را با شکنجه از من گرفته اند. زیر شکنجه و من بخاطر فرار 

  از شکنجه مجبور شدم آن مزخرفات را بنویسم و امضاء کنم.

  قاضى: بله میدانم.

  د؟ منوچهر: پس جنابعالى هم به مسئله اعتراف گیرى بوسیله شکنجه واقف هستی

قاضى: بله بله، خجالت بکش مردیکه تمامى مجرمین و جنایتکاران وقتى در برابر میز با اُُبهت عدالت 

قرار میگیرند همین چرندیات را میگویند (با ادا و اطوار) ما را شکنجه داده اند، هنوز آثار شکنجه 

  در بدن ما باقیست، ما گوشمان از این نوع اراجیف پُر است.

میگه آقا، تو زندان و زمان بازجویى با کیک و نسکافه و حتى بعضى وقتها ماء الشعیر،  دادستان: دروغ

  ت بشه اون دنده کباب هایى که خوردى.تآقا با ماء الشعیر از ایشان پذیرایى کردند. کوف

منوچهر: کدام کیک آقاى دادستان؟! آنهم اماء اشعیر نبود و ادرار بود. آقایان به تمامى مقدسات 

را شکنجه کرده اند و مجبور شدم چیز هایى را  به اصطالح اعتراف کنم  که اصًال روحم  قسم من

  خبر نداشت و من مجبور شدم آنچه را که بازجوها و شکنجه گرها میخواستند بنویسم و امضاء کنم.

  قاضى: خودتى! در دین و روش ما شکنجه وجود ندارد ما شکنجه را حرام میدانیم.

  هایى که سر من و دیگران در میاورند اگر شکنجه نیست، پس چیست؟ منوچهر: پس این بال

  قاضى: آقاى دادستان جوابش را شما بدهید.

دادستان: ما اصالً شکنجه نداریم و با آن مخالفیم ما فقط تعذیرات داریم، که نوعى تنبیه اسالمى 

  میشود. كاست که پس از اجراى تعذیرات تا اندازه اى مجرم از گناهش پا
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نوچهر: بالخره ما نفهمیدم این کتک زدنهاى وحشیانه شکنجه هست یا نیست؟ این اعمالى که با م

  زندانى ها انجام میدهند نامش چیست؟

  قاضى: نامش را گفتیم اگه فهمیده باشى.

  مطیع زاده: تعذیرات است، حق دارى، نمیفهمى چون از قانون هیچ اطالعى ندارى.

  ؟ نکنه وکیل آقاى قاضى هستى و ما نمیدونستیم؟منوچهر: تو دیگه چرا حرف میزنى

  قاضى: مغلطه نکنید! بریم سر اصل موضوع.

منوچهر: شما گفتید شکنجه در اسالم حرام است اما من میدانم که حتى شکنجه توصیه هم شده ولى 

من قول شما را میپذیرم و اسمش را میگذارم تعذیرات، بر اساس فرمایش جناب دادستان محترم 

ات نوعى تنبیه است که با اجراى آن شخصى که مرتکب گناه شده مجازات میشود و از گناه تعذیر

مبرى میشود. براى همین است که برادرها مرتب ما را مورد تعذیرات قرار داده اند پس من و امثال 

  من دیگر نباید محاکمه بشوند، زیرا مجازات شده و از گناه مبرى شده اند.

نت بخشوده شده، آنهایى که حکمش تعذیر بوده اما میدانى که تو سرکش قاضى: قسمتى از گناها

  و یاغى هستى و بر علیه امنیت کشور و امنیت امام زمان اقدام مجرمانه اى کرده اى.

منوچهر: آقاى قاضى آقاى قاضى امام زمان این وسط چه کاره است؟ ایشان که در جمکران هستند، 

  من کى با ایشان کارى داشتم؟

: وقتى میگوییم این کشور، کشور امام زمانیست  هرگونه اقدام بر علیه مصالحه کشور، اقدام قاضى

  بر علیه امام زمان محسوب میشود.

  منوچهر: بر فرص که اینطور باشد، من چه اقدامى بر علیه مصالح کشور انجام داده ام؟

ده اى که  مربوط به اقدام بر قاضى: بسیار خوب حاال بیکى از پرونده هاى شما را باز میکنیم  پرون

  علیه مصالح عالیه امنیت کشور است.

  منوچهر: مانعى ندارد اما اجازه بفرمایید بنده هم پاسخگو باشم.
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قاضى: بله حتمًا اگر جوابى داشته باشید میتوانید بدون هیچگونه ترس و وحشتى اعالم نمایید. شما 

  زل کردید باید بتوانید از خودتان دفاع کنید. که به میل خودتان آقاى مطیع زاده را از وکالت ع

  منوچهر: بفرمایید از چى باید دفاع کنم؟

  قاضى: از خودتان پس میخواهید از کى دفاع کنید؟

  منوچهر: منکه هنوز از مورد اتهام اطالعى ندارم.

به مقام قاضى: اتهام شما اقدام علیه امنیت ملى و فعالیت علیه نظام مقدس جمهورى اسالمى و توهین 

شخص رهبرى ( مطیع زاده و دادستان سرهاى خود را  به عالمت ناراحتى تکان میدهند) و جاسوسى 

علیه کشور امام زمان به نفع آمریکاى جهانخوار این شیطان بزرگ و فرزند حرامزاده اش اسراییل 

  غاصب است.

  .)مطیع زاده و دادستان: جاسوس آمریکایى اعدام باید گردد (دوبار

  (با چکش روى میزش میکوبد) ساکت ساکت! متهم ادامه دهد!  قاضى:

منوچهر: من به تنهایى این اعمال را انجام داده ام؟ آقاى قاضى باور نکنید، اینهمه کار بزرگ از یک 

  نََفر آنهم آدمى مثل من بعید و غیر ممکن است، شما چرا باور میکنید؟ 

  امده بودى.قاضى: همدست هم داشتى، یک تنه که به میدان نی

  منوچهر: پس چرا همدستم در این دادگاه حضور ندارد؟ او را نمیخواهید محاکمه کنید؟ 

قاضى: چرا به حساب آنها هم خواهیم رسید، یکى یکى، از قدیم گفتند: آسیاب به نوبت. نوبت آنها 

  هم میرسد شما ناراحت دوستانتان نباشید.

  و علیه نظام اتهام اینجانب است، درسته؟ منوچهر: بسیار خوب پس اقدام علیه امنیت ملى

  قاضى: بله همینطوره.

منوچهر: اما جناب قاضى باور کنید من تاکنون هیچ نوع اسلحه اى رو حتى از نزدیک ندیده ام چه 

برسد به اینکه به دست گرفته باشم من حتى سالح سرد هم مثل چاقو و چیزهاى دیگر نداشته و 

  ندارم.
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علیه امنیت ملى و کشور حتمًا باید تفنگ و توپ و مسلسل داشت؟ نخیر  قاضى: مگر براى اقدام

  اصًال نیازى به این چیزها نیست، تلفن همراه شما سالح شما است همین یک وسیله کافیست.

  منوچهر: این را که امروزه از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان همه دارند.

  رادرها از این سالح به نفع نظام استفاده میکنند.قاضى: باید دید ازش چگونه استفاده میشود، تمامى ب

منوچهر: پس درواقع آلت و ابزار جرم مشخص شد که یک گوشى تلفن است. بسیار خوب عملى 

  که باعث مجرمیت بنده شده چیست؟

  قاضى: پسر جان سعى نکن مرا عصبانى کنى، تو خودت اعتراف کرده اى و همه چیز را نوشته اى.

بالً هم عرض کردم هرچه را که در این پرونده ها نوشته ام بخاطر فرار از شکنجه منوچهر: بنده که ق

بوده. من چیزهایى را نوشته ام که بازجوها میخواستند. اصالً تمامى مندرجات این پرونده ها صحت 

  که ندارد هیچ همگى دروغ و دروغ پردازیست.

کردیم و بحث آن تمام شد، اگر  قاضى: دیگه دارى بى راهه میرى، درباره شکنجه قبًال صحبت

یکبار دیگر کوچکترین ایماء و اشاره اى به این مطلب بکنى حکم میکنم همینجا صد ضربه شالق 

بهت بزنند تا دیگر اسمى از شکنجه نیارى حرف تازه اى اگر دارى بگو و گرنه ختم دادرسى را 

  اعالم میکنم.

م در این پرونده، همین پرونده بخصوص که منوچهر: بله بله متوجه شدم ببخشید خیلى عذرمیخوا

  روى میز شماست من چه اعمالى را مرتکب شده ام؟ لطفًا بفرمایید تا من از خود دفاع کنم.

قاضى: در این پرونده شما متهم هستید به یاغى و باقى و محاربه با خدا و رسول اهللا، محاربه با امام 

  ؟رهبر مسلمانان جهان، مفهوم شدزمان و جانشین به حق ایشان مقام معظم رهبرى 

منوچهر: بله این را که میدانستم اما این اعمال جنایتکارانه را به چه شکلى بنده مرتکب شده ام؟ فکر 

میکنم شما مرا اشتباهى دستگیرکرده و محاکمه میکنید، این اعمال را باید افراد خبره اى انجام داده 

  باشند.
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ت را دست کم نگیر، آن روزهاى آبان ماه که میامدى در قاضى: تو هم خبره هستى پسرجان خود

  جمع تظاهرکنندگان و شعار میدادى یادت رفته؟

  منوچهر: خیلى هاى دیگر هم بودند، در آن تظاهرات که هزاران نََفر شرکت داشتند.

قاضى: اما همه آنها با گوشى همراه خود عکس و فیلم نمى گرفتند. حاال فهمیدى که چه غلطى 

  کردى؟

  منوچهر: بله بله حاال متوجه شدم، در چه موردى باید جوابگو باشم؟

  قاضى: خوب حاال که فهمیدى جواب بده، چرا آن فیلم ها را گرفتى؟

  منوچهر: خیلى ها داشتند از تظاهرات فیلم میگرفتند.

نتظامى قاضى: بله خیلى ها فیلم میگرفتند اما از میان آن خیلى ها فقط تو بودى که مرتب از نیروى ا

  و سربازان گمنام امام زمان فیلم میگرفتى.

منوچهر: خوب من با مشاهده اعمال نیروى انتظامى شوکه شده بودم فکر کردم اینها افراد خرابکار 

هستند که به لباس نیروى انتظامى درآمده اند، باورم نمیشد مانند افراد جنایتکار به ماشین ها و مغازه 

و بدنه ماشین ها را خرد و خاك شیر کردند و شیشه مغازه ها را  هاى مردم یورش بردند، شیشه

شکستند و از همه مهمتر بعضى از مغازه ها و ماشین ها را خودشان به آتش کشیدند و من میدیدم 

که با چه بى رحمى و قصاوتى مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند، دیدم چگونه به نوجوان مردم 

انمایه او را گرفتند، من تمامى آنچه را که دیدم فیلم گرفتم. کار بدى تیراندازى کردند و جان گر

  انجام دادم؟ کار بد را آنها میکردند، من فقط ازشون فیلم گرفتم.

ت فیلم بردارى داشتى؟ آهان چه خوب شد این ط کردى فیلم گرفتى تو مگه مأموریقاضى: تو غل

افه شود خودم کشف کردم تو حتمًا از جانب را مطرح کردى این دیگر در پرونده تو نبود باید اض

  سازمانهاى موساد و سیا مأموریت فیلم بردارى داشتى، هرچى سریعتر اعتراف کن!

منوچهر: چه مأموریتى آقاى قاضى؟ من هیجان زده شده بودم آخر کى باور میکند نیرویى که از 

ر وحشیانه به جان و مال آنها مردم حقوق میگیرد تا از جان و مال مردم محافظت کند، آنوقت اینطو
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حمله کند، اینها مگر پرسنل انتظامى این مملکت نبودند؟ اینها که از کشورهاى همسایه نیامده بودند، 

 اگر هموطن ما بودند پس چرا به ما حمله کردند؟

قاضى: بگو بگو خوب دارى از خودت دفاع میکنى، فیلم گرفتى بعد دادى به اربابت تا با پخش در 

  هاى خودشان و دنیاى مجازى آبروى نظام مقدس اسالمى را ببرى، بگو بگو! رسانه

منوچهر: اوالً من آن فیلم ها را به هیچ رسانه اى ندادم، فقط زمانیکه داشتم فیلمها را با فردى که 

همان روز در تظاهرات آشنا شده بودم بازبینى میکردیم، من مورد حمله برادران و سربازان گمنام 

ن یعنى همان لباس شخصى ها یعنى همان ساواکى هاى منفور رژیم گذشته قرار گرفتم و پا امام زما

به فرار گذاشتم که عاقبت در چند خیابان آنطرف تر دستگیر شدم و همانطورکه میدانید و بارها 

اعالم کردم گوشى من در دست آن مأمور باقى ماند و من هنگام فرار نتوانستم تلفنم را از ایشان 

  رم.بگی

  قاضى: گوشى همراه مال تو بود یا نبود؟

منوچهر: عرض کردم که گوشى مال من بود اما پخش فیلم ها کار من نبود، آقاى قاضى من که در 

همان روز دستگیر شدم و در تفتیش بدنى از من تلفن همراهى گرفته نشده، وقتى من همان روز 

  لمها را انتشار دهم؟!بدون گوشى دستگیر و زندانى میشوم چگونه میتوانم فی

  دیگر ى ندارى حکم صادره را اعالم نمایم؟ دفاعیاتقاضى: پس اگر 

  منوچهر: خیر بنده دیگر عرضى ندارم امیدوارم دادگاه محترم متوجه بى گناهى من شده باشه.

  قاضى: بسم اهللا قاصم الجبارین مکُر و مکراهللا و اُهللا الخیُر الماکرین.

انین دادگاه هاى انقالب که از کتاب مقدس قرآن و احادیث معصومین ساس بندهاى عدیده قوابر 

استخراج شده است تو منوچهر آزاد باقى و یاغى شناخته شده و این اعمال مجرمانه تو باعث مکدر 

شدن وجود مبارك امام زمان شده که من تو را بر اساس این قوانین به مجازات هاى حبس ابد بخاطر 

ملى، اعدام به لحاظ اقدام بر علیه نظام مقدس جمهورى اسالمى و دشمنى با اقدام بر علیه امنیت 
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و شریف، قطع دست و پاى مخالف براى ضدیت با والیت فقیه   حضرت مهدى عجل اهللا و تعالى

  محکوم میکنم. اعتراضى که ندارى؟

ه) منوچهر: (مات و مبهوت به سخنان قاضى صلوات زاده گوش میکرد که یکباره به خودش آمد

خیر آقاى قاضى قضاوت و حکم شما بسیار منصفانه است فقط خواهش میکنم اگر به دو سؤال من 

  جواب دهید، بنده هیچگونه اعتراضى به احکام صادره نخواهم داشت.

  بسم) بفرمایید.تقاضى: (با 

ا منوچهر: شما شاید بیش از پنجاه یا شصت حکم اعدام صادر کرده اید که همگى نیز به مرحله اجر

  درآمده، آیا پیش آمده که بعضى شبها از اعدام این افراد پشیمان شده باشید و نتوانستید بخوابید؟

قاضى: خیر چون من در راه خدا و بخاطر رضاى خدا حکم صادر میکنم و نه بخاطر رضاى مخلوق 

  خدا، پس اصًال احساس ناراحتى نمیکنم.

باه بوده باشه و به ناحق کسانى اعدام شده منوچهر: احتمال نمیدهد چند حکم اجراشده شما اشت

  باشند؟

قاضى: خیر چون اگر چنین باشد که شما میفرمایید یعنى اشتباهًا حکمى صادر و باعث مرگ کسى 

شده باشد که بیگناه بوده، اوًال اگر فرض کنیم این صورت مسئله درست باشد خوب مقتول یا 

  بد نیست.شخص اعدام شده یک راست میرود به بهشت، اینکه 

منوچهر: باشه قبول که اعدام شده میرود به بهشت شما چه میشوید که جان یک انسان را بسیار ساده 

  گرفته اید؟

قاضى: خوب آدم احمق من مسلم است از عمل خودم که باعث گردیده مسلمانى مستقیماً به بهشت 

  برود راضى هستم، چرا باید ناراضى و ناراحت باشم؟

ندگى در این دنیا اینقدر بى ارزش است چرا خداوند چنین دنیایى را خلق منوچهر: خوب اگر ز

  کرده؟ از اول فقط بهشت را مى آفرید، چطور شما به همین سادگى احساس رضایت میکنید؟
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قاضى: این تعجب شما از آن جهت است که با دین و مذهب خود بیگانه اى وقتى طبق دستورات 

اراحت باشى؟ ما در راه خدا هرچقدر الزم باشد میکشیم ُقتلُ خداوند عمل میکنى دیگر براى چى ن

فی سبیل اهللا این را شما نمیدانى، اگر بدانى حتى از جان فرزند خود هم میگذرى و او را هم اگر در 

راه خدا باشد خواهى کشت. چنانچه کرده اند، ابراهیم اسماعیل را و حسین على اصغر را، میبینى 

بانى میکنند. فکر میکنى حسین نمیدانست آنها به على اصغر آب که نمیدهند چه ساده در راه خدا قر

  هیچ گلوى نازنینش را هدف تیر قرار میدهند؟ 

منوچهر: ما خوانده ایم که شاهان مثل شاه عباس و غیره بخاطر سلطنت فرزندانشان را کشته و کور 

ندیم. ابراهیم هم بخاطر اسماعیل کرده اند اما این فرمایشات شما را در هیچ جایى ندیدیم و نخوا

  گوسفندى را قربانى میکند.

  قاضى: براى اینکه درباره دین خودت مطالعه نکرده اى.

منوچهر: حق با شماست آقاى قاضى من مى خواستم شما را با حیوانات درنده اى مثل گرگ و 

لذا باید بگویم هیچ کفتار و پلنگ مقایسه کنم اما دیدم در حق آن حیوانات زبان بسته جفا میکنم 

بل ماین راحتى آدم بکشد، تو واقعاً سهیوالیى و هیچ موجود وحشى و خطرناکى نمیتواند مثل تو به 

و نمونه یک آدم متدین خداجوى مسلمان هستى، من به سهم خودم از این محاکمه ساده و عادالنه 

ه خوبى دیدند و السالم و تشکر میکنم، بخاطر اینکه مردم چهره واقعى قاضى صلوات زاده ها را ب

         .علیکم و رحمت اهللا و برکاته

14/12/98  
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  شهر فرنگ

  

این توضیح براى آن دسته کسانى است که با دستگاه شهرفرنگ بیگانه اند و اصًال آنرا                     

ن آشنایى دارند این نه دیده و نه چیزى از آن شنیده اند و مسلم است براى کسانیکه آنرا دیده و با آ

  توضیح واضحات است.

شهرفرنگ یک جعبه حلبى اى بود که درون آن عکسهایى را بصورت نوار یا طومار به یکدیگر 

چسبانده بودند و دوسر آن نوار به  دو چوب وصل شده بود تا عکسها گرد محور چوب گردانده 

سمت میانى جعبه سه عدسی شوند و بصورت متحرك براى بچه ها به نمایش گذاشته شوند، در ق

بینی قرار داشت که تصاویر را درشت تر نشان میداد. بچه ها یا تماشاچیان در مقابل عدسی ذره

نشستند و متصدي شهر فرنگ با چرخاندن محور تصاویر را یکى یکى براى آنها به نمایش می

و معموًال از  پرداختگذشت به صورت شعر به شرح آن میمیگذاشت و براى هر تصویري که می

در ابتداى وصف هر تصویر استفاده میکرد. صاحب دستگاه که » شهر شهِر فرنگه«این عبارت 

هاي آن کرد یا با چرخهایی که به پایهشهرفرنگی نام داشت، آنرا یا بر روى شانه هاى خود حمل می

که سینما و تلویزیون وصل شده بود آنرا به هر کجا و محله اى که میخواست میراند. در زمانهاى قدیم 

رواج و رونق نیافته بود بازار شهر فرنگ بسیار داغ بود و کودکان از تماشاي این تصویرهاي متحرك 

  بسیار لذت میبردند.

حال که تا حدى با دستگاه شهرفرنک آشنا شدید بیایید باهم بطرف آن دستگاه شهر فرنگ که زیر 

  فاق عکسهاى آن را تماشا کنیم.آن درخت خشک روى پیاده رو است برویم و به ات
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  شهرفرنگ:

خوش آمدید آقا جان شما بفرمایید جلوى وسط و شما دونفر هم در طرفین ایشان بشینید و خوب تماشا 

ماش از همه رنگه، کنید! شهر شهرِ فرنگه، شهر از همه رنگه، اما این یکى شهر ِهرته نه شهر فرنگه آد

خوب سیاحت کن! اینها رو که مى بینى یک مشت مال باخته کى بى رنگ بى رنگه، یخاکسترى و اون 

اند که پولهاشون رو موسسات مالى مثل بانک ها باال کشیدند، اینها معترضین بانک کاسپین هستند، تا چشم 

کار میکنه آدم مال باخته میبینى، یه وقت فکر نکنى که پولهاشون پس میدند! نه جانم بیشتر اینها جاشون 

تم که اینجا شهر ِهرته نه شهر فرنگه، مال باخته جاش تو زندانه و دزد سرگردنه آزادِ آزاِد، تو زندانه، گف

خوب تماشا کن جانم! اینها هم کارگران هفت تپه هستند که بیش از شش ماهه حقوق نگرفتند، آهان اون 

گریه، خوب تماشا هم آقا اسماعیل بخشى نماینده کارگرانه، اون خانوم قهرمان هم سپیده قلیان فعال کار

کن! یه وقت خیال نکنى حقوق عقب افتاده کارگران را پرداخت میکنند، نه اشتباه نکن از این خبرها نیست 

جانم! درحالیکه کارگرها فریاد میزنند: بچه هامون نون شب ندارند، سربازهاى گمنام امام زمان بهشون 

طورى نشده حقوق شما را یک کارفرماى محترم  حمله میکنند و با باطون بر سرشون میکوبند و میگن: خفه!

باالکشیده، شیطان بزرگ که نخورده، چرا داد و بیداد راه انداختید؟ این شیطان بزرگ جهان خوارى 

میکنه، حاال یک کارفرماى مسلمان اعتقادى شش ماه حقوق شما را خورده، باید آبرویش را ببرید؟! خوب 

ماعیل بخشى و خانوم سپیده قلیان را سیر نگاه کن! بجاى پرداخت تماشا کن کاله سرت نره! این آقاى اس

حق و حقوقشان میندازنشون زندان و دیگه نمیتونى آنها رو ببینى مگر اینکه از سیماى جمهورى فیلم طراحى 

سوخته را نگاه کنى با آن مجرى اطالعاتیش خانوم آمنه سادات ذبیح پور، خوب تماشا کن! این خانومى 

تو زندان ایستاده خانوم نسرین ستوده است، ایشان وکیل دادگسترى هستند، حتماً میپرسى  که مثل کوه

که گفتم پسر جان اینجا شهر ِهرته نه شهر فرنگه! اینجا وکیل اگر  تدیگه چرا باید تو زندان باشه، بهوکیل 

د که تو زندانند، از موکلش دفاع کنه خودش جاش تو زندونه، ایشون که تنها نیست وکیل هاى زیادى هستن

اما این خانوم ستوده مثل شیرى میمونه که در قفس باشه، با اینکه تو زندانه اما خیلى ها حسرتشو میخورند 

و دوست دارند جاى ایشان باشند. اینها را نگاه کن! اینها یک عده بازنشسته هستند که براى احقاق حقوقشان 

حى سوخته شعار میدند: شکنجه، مستند دیگر اثر ندارد! جلوى مجلس جمع شده اند، بعد از دیدن فیلم طرا

توپ تانک مستند دیگر اثر ندارد! بازهم این پیرمردها و پیرزنها توسط سربازان گمنام امام زمان سرکوب 
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و متفرق و یا دستگیر میشند. شهر شهِر فرنگه، نه این یکى شهر ِهرته نه شهر فرنگه خوب تماشا کن! در هر 

کشته و دستگیر میشند، این گلهاى نشگفته نقش زمین میشند، اینو که میبینى ندا آقا  اعتراضى عده اى

سلطانه، یک گلوله از هوا آمده و خورده زیر گلوش، مثله اینکه اینجا تگزاسه و همه هفتیربازند، چون 

هم نمیکشند  میگن مردم هدفش قرار دادند، بابا مردم که اگر اسلحه داشتند دمارتان را در میاورند، خجالت

و با پر رویى هرچى دلشون میخواد میگن. اینو خوب تماشا کن! اینها یک عده اسید پاش هستند که بیشتر 

تو اصفهان بالى جان خانومها شدند، این یکى هم ستار بهشتى است که توى بازداشتگاه میکشنش، اما قاتل 

وب تماشا کن! اینها چند تا پسر و دختر جوان ندا و قاتل ستار و اسید پاشها را نمیتونند بگیرند. اما تو خ

هستند که رفتند کنار دریا و در خلوت خود میرقصند و شادى میکنند ولى همشون را پیدا میکنند و دستگیر 

و زندانى میکنند، چرا تعجب میکنى؟ اینجا که شهر فرنگ نیست، اینجا شهر شهرِ ِهرته از همه رنگه، بذار 

این حضرات مسؤلین طراز اول این شهرند، آمار تلفات زلزله را نمى توانند دقیق  این یکى را نشونتون بدم،

بگویند ولى میدونند هزار و سیصد سال پیش در کربال چه اتفاقی افتاده است، بنزین گرون میشه اما اینها 

ا نمیدانند هیچ کدوم خبر ندارند ولى میدونند هزاران سال پیش در عربستان چه اتفاقاتی افتاده است، اینه

هواپیماى مسافربرى چرا سرنگون شده اما خبر دارند هزاران سال پیش در مدینه یا شام کی با کی حرفش 

شده، شهر شهِر ِهرته، اینو که میبینى تظاهرات آبان ماه همین امساله، سال نود و هشت را میگم، در این 

و مجروح میشند، پویا بختیارى و خیلى از گلهاى تظاهرات هزاران نََفر کشته میشند و هزاران نََفر هم دستگیر 

نشکفنه مردم را به خاك و خون میکشند، اما هیچ ضارب و آدم کشى دستگیر و شناخته نمیشه. این بکى 

را خوب نگاه کن! این یکى خیلى مهمه! این همون هواپیماى مسافربریه که با صد و هفتاد و شش نَفَر مسافر 

اما بالفاصله مورد اصابت دو موشک قرار میگیره و سرنگون میشه، مسافراش همه  از فرودگاه امام بلند میشه

پودر میشند، بعد از سه روز اعالم میکنند که خطاى انسانى بوده، اما اونى که اشتباه کرده و صد و هفتاد و 

کارش ادامه شش انسان بى گناه راه به این شکل نابود کرده را دستگیر و بازخواست نمیکنند و هنوز هم به 

میدهد تا اشتباه دیگرى را مرتکب بشه، تعجب نداره که، چقدر بگم اینجا شهر شهِرِهرته نه شهرِ فرنگه، 

آهان این یکى رو که میبینى ویروس کروناست که نقش هاى زیادى بازى میکنه، وظیفه اش فقط آلودگى 

خاك سیاه مینشاند، از طرفى با  و کشتن مردم نیست، جیب یک عده را سنگین میکنه و یک عده را هم به

حضور خودش به داد مسؤلین میرسه و مسئله هواپیما و جعبه سیاه و کشتار مردم و زندانى هاى سیاسى 
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فراموش میشه، یک دفعه ماسک چهار هزار تومنى میشه چهل هزار و الکل سیزده هزار تومنى در میادین 

د سى سى به فروش میرسد، خوب تماشا کن اینجا تره بار به قیمت دولتى پنجاه هزار تومن براى ششص

دارند خر را رنگ میکنند و به خیال خودشان به جاى قنارى میخواهند بندازند به خلق اهللا، این آقا رو که 

میبینى تو خونش نشسته و پولهاى کالن کالن میگیره و کارش هم همین رنگ کردن خرِ، از صبح تا شب 

حاشى میکنه و مطالبى براى گول زدن و گمراه کردن مردم میذاره، خوب تو فضاى مجازى به این و اون ف

نگاهش کن! یک دوربین آوردند جلوى مغازه سیخ و میخ فروشى یکى مثل خودش هم گذاشتن جلوى 

دوربین با یک کارتن ماسک، ماسکها را دانه اى دوهزار تومان میفروشه و مرتب هم میگه همه چى پولى 

گه مشدى مگه تعداد اینا چند تاست و به دست چند نََفر میرسه؟ ده هزار نََفر؟ نیست، یکى نیست بهش ب

خوب به هشتاد میلیون چه مربوطه! تازه اینها یک بار مصرفه، خودتو بى جهت رنگ میکنى، کسى 

خریدارت نیست. این آقا که تو خونه نشسته و این فیلم ها رو تو فضاى مجازى میذاره یه وقت فکر نکنى 

خانه نشین بوده ها، نه جانم نه عمرم قبالً در قتلهاى زنجیره اى فعال بوده و بجز مکه خیلى جاهاى  از اول

دیگه هم رفته، سوریه، عراق، کردستان و دستاش به خون خیلى ها آلوده است، یه وقت فکر نکنى حاج 

میده اما الکل خوب مینوشه  آقا اهل نماز و روزه است! نه جانم این دو کار را فقط بخاطر نمایش و ریا انجام

و تریاك سناتورى را هم خوب دود میکنه، فعالً که کرونا براش ساخته، اگر زیاد بهش پیله کنى میگه 

سهم انقالبمو میگیرم، خوب راست میگه عده اى هستند که دارند سهم انقالبشون رو میگیرند، انگارى از 

صادر کرده اند، حقوقاشون سیصد، چهارصد میلیونیه، بهمن پنجاه و هفت قباله این شهر را به نام آنها 

درحالیکه عده اى با ماهى سى چهل هزار تومان کمک امداد اموراتشون میگذره. خوب تماشا کن اون 

و ساله نوه یازده ساله آقاى  پسر بچه را که میبینى از توى سطل زباله دنبال سهم انقالبش میگرده، هم سن

ضا میر محمد على فرزند سید حسنِ که یک ویالى بزرگ الکچرى را بدون خانیه که اسمش سید علیرشمع

مجوز تو لواسان داره میسازه، تعجب نکن اینجا شهر ِهرته نه شهِر فرنگه، خوب یک عده یک شبه بابک 

زنجانى و شهرام جزایرى و حسن فریدون و خاورى و خیلى هاى دیگه میشند و یک عده هم از سیه روزى 

اى بى جنازه میخوابند، بهت که گفتم شهر شهرِ ِهرته، باز این ویروس کروناست که ببین شبها توى قبره

چه ها میکنه! قبًال کسى جرأت نمیکرد که بگه یه مشت استخوان پوسیده و گنبد و بارگاه کارى ازشون 

ارت ساخته نیست، حاال این ویروس باعث شده متولى امام رضا خودش اعتراف کنه و بگه بابا مردم زی
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نیایید، برید دنبال کار و بارتون این امام شفا نمیده، حاال دیگه همین امامزاده ها که تمامى دردها را شفا 

میدادند خودشان محتاج الکل شدند و باید براى نجات خودشون آنها را ضدعفونى کرد، خوب تماشا کن 

طیل بردار نبود، نمازهاى جمعه این ویروس حتى خانه خدا رو هم تعطیل کرده، جایى که به هیچ وجه تع

این فرضیه اسالمى هم تعطیل شده از همه مهمتر اجساد مسلمین را بدون مراسم مذهبى دفن میکنند و دیگر 

نیازى به نماز میت و رو به قبله خواباندن و تلقین گفتن نداره، اینجا شهرِ ِهرته نه شهر فرنگه، یه چند روزى 

آنجایى که عادت کرده همه چیز را سرکوب کنه با شعار سرکوب  هم سپاه به جنگ ویروس میره و از

کرونا وارد میدان شد و اما یواشکى ُدمش را گذاشت رو کولش و از میدان در رفت. آقا جان به آخراش 

رسیدى خوب تماشا کن بعد از خوابیدن تب کرونا باز دوباره اوضاع به شرایط عادى برمیگرده و آش 

مان کاسه، آقا جان سار از درخت پرید و آش سرد شد و عکسهاى ما هم به آخر همان آش میشه و کاسه ه

  رسید، خدا برکتتون بده! بازهم بیایید تماشا، عکسهاى جدیدى میارم !

  

25/12/98  
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 داستانی ازقرنطینه

  

 

درآپارتمانی ازیک ساختمان شش طبقه دوواحدي واقع درخیابان شمشاد روبروي پارك صدف 

شلوغی وترافیک وبعضی وقتها چاقو کشی یکنم، این پارك صدف براي ما بجز مزاحمت، زندگی م

آقایان التها هیچگونه مزیتی ندارد. البته فراموش کردم درباالي پارك مسجد مبارك آباد و مقربسیج 

قراردارد که هر صبح و ظهر و عصر از بلندگوهاي مسجد اذان و مناجات و  آبادركجوانان مبا

تها صداي قرائت قرآن با صوتی بسیارشیوا و گوش نواز پخش میشود با اینکه شش واحد بعضی وق

از همسایگان ما مسلمان اعتقادي و حتی یکی دونفرشان حزب الهی هستند اما هرگز در نمازهاي 

مسجد فعلی مبارك آباد که ساختمانش  دجماعت مسجد مبارك آباد شرکت نمی کنند زیرا معتقدن

  و زمین هاي پارك را به مسجد اضافه نموده این زمین ها قصبی است.را توصعه داده 

آنها میگویند زمین مسجد را باید کسی ازامالك خودش وقف مسجد کند و یا زمینی را مسلمین با 

پول هاي خود خریداري نمایند و چون زمین پارك متعلق به عموم مردم است و صاحب آن مشخص 

خواندن نماز در این مسجد جایز نیست. بگذریم همانطور که نیست که رضایت داشته باشد، پس 

عرض کردم شش واحد از همسایگان ما بسیاراعتقادي هستند که البته مادر طبقه اول شرقی یک 

ارمنی داریم بنام لیون که او هم دو آتیشه تر از برادران مسلمان است اما با همه این حرفها ما با هم 

اشتیم و نداریم و رابطه بسیار حسنه اي داریم نه چیزي را بما تحمیل هیچ مشکلی و جنگ و جدالی ند

کردند و نه ایرادي به رفتار و حرکات ما داشته اند این را باید تذکر دهم که فکر نکنید من بزرگ 

نمایی میکنم خیراکثریت با برادران و خواهران مسلمان است نه تنها درآپارتمان ما در محله و منطقه 

خیابان کالهدوز و کل این منطقه افراد مومن و مکتبی اکثریت را دارند اگر باور ندارید پاسداران، 
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کافیست در ایام محرم یک گشتی دراین منطقه بزنید مخصوصا روزهاي تاسوعا وعاشورا، از 

ت هاي سینه زنی و زنجیر زنی میبینی که ئشربت که بگذریم هر پنجاه متري هیایستگاههاي چاي و 

ها را بخود اختصاص داده اند و قدم به قدم نگ هاي منازل گرفته تا خرابه ها و حتی خیاباناز پارکی

هاي قرمه سبزي و قیمه میتوانی به اندازه یک ماه غذا دهند، چلوکباب، چلومرغ، خورشتخرج می

یم عبدالعظشاهاینجا شهري مذهبی مثل قم و  جمع کنی که میکنند. آدم دچار شک و تردید میشود که

البته من این شهرها را در چنین ایامی ندیده ام ولی باور کنید اینجا خود صحراي کربال است.  .است

زاده ها خداجو داریم، که البته خدا را بیشتر دراستخوانهاي پوسیده امامان و امامما مردمی معتقد، 

تثنی نیستند آنها هم بینند و هرچه بخواهند از آنها میگیرند همسایگان ما هم ازاین قاعده مسمی

پارکینگ را در روزهاي تاسوعا وعاشورا تبدیل به آشپزخانه بزرگی میکنند گازهاي پخت غذاي 

هاي زیادي علم میکنند که آشپزها مشغول پخت وپز میشوند. البته هرتصمیمی در زیادي با دیگ

ه باهم هستیم هیچ ساختمان ما باراي اکثریت انجام میگیرد براي همین هم درعرض این شش سالی ک

باضافه یک راي بیآورد قابل اختالفی بین ما بوجود نیامده چون در جلسات هر تصمیمی که شش 

مین لحاظ تمامی تصمیمات گروه همسایه هاي مذهبی به تصویب میرسد زیرا آنها ه میشود بهاجرا 

از مسلمانها دو  شش راي دارند و ما پنج راي چون راي هفتم راهمیشه آقاي لیون که ارمنی است و

آتیشه تربه آنها میدهد در یکی از روزهاي عاشورا که با لیون در گوشه اي از حیات نشسته بودیم و 

سیگار میکشیدیم پرسیدم لیون تو که اینقدر اسالم را قبول داري اینقدر امام حسین و امام رضا را 

ی را، پسر خدا را ول کنم دوست داري چرا مسلمان نمیشوي، لبخندي زد و گفت مرد مومن من عیس

بیام مرید محمد زنباره و جاه طلب، جنگ افروز، دزد سر گردنه بشم آخه کدام پیغمبري را سراغ 

داري که تا قدرت گرفت به طمع مال و ثروت به قبایل ضعیف تر، همانهایی که بهش پناه دادن 

ر بازارهاي برده فروشی بفروش هایشان تجاوز کند و دحمله کند و اموالشان را به یغما ببرد، به زن

با همان لهجه مخصوص خودش  .اینطور که تو میگی نیست !برساند گفتم لیون یواش یواش تر بتاز

ال “گفت برو بابا تا وقتیکه تو مکه بود بنی اسراییل قوم برگزیده خدا بود و درآنجا مرتب میگفت 
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رش کشتار وغارت قبایل یهود مدینه اما همینکه در مدینه قدرت گرفت اولین کا ”اکراه فی الدین

شد. بابا جان کجا در تاریخ دیدید خانمی را که پدرش یا برادرش یا شوهرش را پیغمبري، سلطانی، 

این پیغمبر شما از زن پسر خوانده  ؟یا هر کسی کشته همان شب بخواهد او را به رخت خواب ببرد

کردند، اي محمد تو آیه نازل می خداوند مرتب براي سکس و زن بارگی ایشان .اش هم نگذشت

میتوانی هر چند زن که بخواهی به عقد دائم و موقت خود درآوري هر چند که دلت میخواهد کنیز 

داشته باشی و هر زن مسلمانی هم که دوست داشته باشه بدون در خواست مهر خودش را به تو تسلیم 

مواظب باش لیون سنگ میشی سوسک  ها هم بهره ببر گفتمکند براي تو مانعی  ندارد از آن زن

فعال هستی گفت میشی ها تو که اینقدر دلت از پیغمبر ما پره چرا پس در مراسم ما شرکت میکنی و 

به دلم  ،پسر بزرگم را دکترها جواب کرده بودند .من بعضی از امام هاي شما را خیلی دوست دارم

اب داد من پسرم را از امام رضا دارم اون امام رضا شفاشو خواستم بهم جو افتاد و بردمش مشهد از

شفاش داد. در هر صورت لیون چنین عقیده اي داشت خودش را مدیون امام رضا میدانست براي 

همین هم آقا لیون ما در خیلی مواقع دو آتیشه تر از بعضی همسایگان حزب الهی میشد. اما تاکنون 

رد ویروس  کرونا و مسئله قرنطینه ساختمان براي ماهیچ مشکلی پیش نیاورده بود تا اینکه در مو

جلسه اي گذاشتیم دراین جلسه آقاي ایزدي مالک طبقه روبرویی ما مطرح کرد اگر قرار باشد 

آقاي  .همگی قرنطینه را مراعات کنیم باید رفت و آمدهاي غیر ضروري ساختمان تعطیل شود

ایت کند حتما رفت آمد فامیلی چه رفت و آمدهایی اگر کسی قرنطینه را رع :محمدخواه پرسید

ایزدي جواب داد البته اما رفت و آمدهاي  ؟چرا اینقدر مسئله را بزرگش میکنید .نخواهد داشت

کارگران سوپري و میوه فروش و خیلی کسان دیگر، هم کم نیست که دیانت پیشه با ناراحتی و 

قرنطینه راقبول دارد یا نه اگر اصل صداي بلند داد زد چرا اینقدر تند میروید آقایان اول ببینید کسی 

موضوع مورد قبول نباشد بحث کردن در مورد جزئیات بی مورده. آقاي نوروزي گفت فکر نمیکنم 

آقاي اسالمی جواب داد چرا آقایان خیلی ها با این موضوع مخالف  .کسی با قرنطینه مخالف باشد

از طرف دیگر مجلس گفت آقاي  ایزدي .ما مراسم داریم نماز جمعه باید شرکت کنیم ؟هستند
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هم تعطیل اسالمی جواب داد اگر نمازهاي جمعه  .اسالمی نماز جمعه ها هم بخاطر کرونا تعطیل شده

آقاي نوروزي بهش گفت آقاي  .شده باشه در نمازهاي جماعت مساجد که باید شرکت کنیم

از کرونا نمازهاي  فرار اسالمی از مرحله خیلی پرتی امامان مساجد هم بخاطر حفظ جان خودشان و

دیانت پیشه با خشم فریاد زد نماز تعطیل بردار  .جماعت را کنسل کرده و به جاهاي امنی پناه برده اند

نیست اگر اینطور باشد که شما با خوشحالی میفرمائید ما نمازجماعت را در همین پارکینگ خودمان 

دراین لحظه نوروزي که  .میدان خارج کرددین خدا را با این جور چیزها نمیشه از .برگزار میکنیم

و به خرف میگی مردیکه مگه میخواي مردمچرا مز :کنترل خودش را از دست داده بود فریاد زد

دیانت پیشه بطرف نوروزي  .قرنطینه را مقامات حکومتی و رهبران دینی مطرح کرده اند ؟کشتن بدي

مسایه ها تعدادي او و تعدادي نوروزي حمله کرد و داد زد مردیکه خودتی الدنگ کافرعوضی که ه

پس از فرونشستن دعوا که البته تا کنون چنین حادثه اي  .راگرفتند وعاقبت آنها را ساکت کردن

هرگز در مورد هیچ مسئله اي بین همسایگان چنین اتفاقی نیافتاده بود، آقاي بهادر که تیمسار باز 

گرفت و گفت آقایان توجه داشته باشید نشسته ارتش وانسان موقري است رشته سخن را بدست 

قرنطینه موضوعی نیست که ازابداعات ما باشد امروزه تمامی کشورها درگیر همین مسئله هستند و 

بخاطر اینکه اگر مردم  .مضافا اینکه مقامات حکومتی ورهبران مذهبی ایران خواستار قرنطینه میباشند

بتال مردم بیشتر میشود و بیمارستانها و کادر در اجتماعات شرکت کنند امکان سرایت ویروس و ا

دیانت پیشه پرسید وزیر بهداشت تقاضاي قرنطینه را  .پزشکی نمی توانند جوابگویی بیماران باشند

سپس پرسید مجلس و رئیس مجلس و  .بهادري جواب داد ایشان هم  درخواست کرده اند .کرده

ي بهادري با رضایت و لبخند جواب دادند بله آقا ؟رئیس جمهور و رهبر چنین چیزي را خواسته اند

رئیس جمهور  ،مجلس و رئیس مجلس غلط کردن ،دیانت پیشه گفت وزیر غلط کرده .بله، همگی

ما تو این مملکت امام رضا را داریم که هر درد بی درمانی را درمان  .رهبرغلط کرده ،غلط کرده

شاه چراغ در شمال حضرت آستانه را  دهد حضرت معصومه را داریم، در شیرازمیکند و شفا می

 .داریم در شهرري و در هر شهرستانی بزرگواري را داریم که از دوستدارانش حمایت میکند
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بزرگوارانی را داریم که اجازه نمیدهند کرونا به محدوده آنها نزدیک شود ما دعاي روز عاشورا را 

ندن و فوت کردن دردهایی را درمان میکنند داریم ما دعاهایی را داریم که بعضی وقتها با سه بار خوا

که پزشکان  عالم در درمان آن عاجزند آقاي بهادري عزیز اگر یه قدري اطالعاتی از دین و مذهب 

بهادر پرسید پس میفرمائید آقاي روحانی و نمایندگان  .خود داشتید امروزه از قرنطینه حرف نمیزدید

چرا آنها اطالع کامل دارند  :دیانت پیشه ؟حتما کافرند مجلس و رهبر هم شناختی از اسالم ندارند و

بیچاره بدبخت رهبر مگه نگفت دعاي هفتم صحیفه سجادیه را بخوانید، خوب بخاطر فشارهاي 

اي بابا شیطان بزرگ خودش قرنطینه را  :ایزدي .شیطان بزرگ مجبور میشود قرنطینه را قبول کند

وئید ایشان که صراحتا گفتند ضریح واستخوانهاي امام کامل نپذیرفته اصال علم الهدي را چه میگ

شفا نمیدهد اصال امام شفا نمیدهد وسیله را جور میکند. دیانت پیشه مسئله اي نیست من قصد بحث 

و گفتگو سر این مسائل را با شما ندارم آنهم از ریا کاریش این حرف ها را زده اگر توانست در 

ا شماست آقایان من از همگی معذرت میخوام این شرایط باعث حرم امام رضا را ببندد آنوقت حق ب

شده که همگی عصبانی باشیم این نوع حرکات غیر ارادي است بگذریم من فکر میکنم اکثریت با 

این موضوع قرنطینه مخالف باشند براي اینکه هرچه زودتر مشکل حل شود من پیشنهاد میکنم راي 

  بگیریم اکثریت هرچه گفت همان میشود.

درهر صورت اگر با قرنطینه هم مخالفت شد من فکر نمیکنم کسانیکه با آن موافق هستند  :بهادري

لذا بنده که جزو دسته موافقین قرنطینه هستم عرض میکنم من  .اجباري به شکستن آن داشته باشند

  این مسئله را بطور کامل رعایت میکنم و دید و بازدید عید راهم با هیج کسی ندارم. 

مانعی ندارد مخالفین قرنطینه دستهایشان را بلند کنند چون لیون هم همراه مخالفین شد آنها  :میاسال

در همان مجلس آقاي اسالمی اعالم کرد براي  .هفت راي آوردند و بدین شکل قرنطینه شکسته شد

رضا  سال تحویل میخواهد با اتومبیل خودش به مشهد مقدس برود و از کسانیکه مایل به زیارت امام

بودند دعوت کرد تا برنامه اي جور کنند که به اتفاق حرکت نمایند و از میان جمع لیون موافقت 

من بعد از شفاي پسرم نذر کردم تا ده سال، سال تحویل را درحرم  :خودش را اعالم کرد و گفت
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هم پس از  آقاي اسالمی .یمآیخانم با شما میامام رضا باشم براي همین هم اگر موافق باشید من و 

کلی تعریف و تمجید از لیون موافقت کردند که باتفاق به مشهد بروند جلسه آن شب به همین جا 

آقاي دیانت پیشه از آقاي نوروزي یکبار دیگر عذرخواهی کرد و خواست صورت  .خاتمه یافت

سی نوروزي را ببوسد که نوروزي مانع شد و گفت من براي جلوگیري از سرایت ویروس کرونا روبو

  نمیکنم می بخشید.

بیست روزي ازاین ماجرا گذشت وهیچ خبري از اسالمی ولیون نشد تا اینکه صبح روز بیست و دوم 

ماجرا  .فروردین سرایدار ساختمان پسر بزرگ اسالمی را میبیند که تو سرزنان از خانه خارج میشود

کرونا در گذشته اند وخانم  بسیار ساده بود آقاي اسالمی و خانمشان و لیون هرسه در اثر بیماري

پسر مرحوم اسالمی و پسر لیون با  .لیون هم در بیمارستان بستري است و حالش بسیار وخیم است

خداد تومان هزینه  .دو وانت نیسان جنازه ها را به تهران بیاورند کلی فعالیت و دوندگی توانستند با

ا توانستند لیون را در گورستان ارامنه و ت دحمل جنازه ها شد چه رشوه ها و زیر میزي ها که ندادن

آقاي اسالمی و بانو را در بهشت سکینه جاده کرج بدون هیچگونه غسل و مراسم مذهبی دفن نمایند 

جلوي درب ساختمان دو اعالمیه کوچکی زده شد که یکی خبر فوت مرحوم اسالمی وخانمش  و

ار میشود و یکی هم زعد ازایام قرنطینه برگوعزاداري برا اعالم میکرد که متذکرمیشد مراسم یاد بود 

بهمین شکل اعالم میکرد زیرا نمیخواستند اهالی محل متوجه شوند سه نفر از این  خبر فوت لیون را

  ساختمان بعلت ابتال به ویروس کرونا جان باخته اند.

  

22/12/1399  
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  شاه مات فیلمنامه

 

 

  1سکانس:

  

  یک اتاق در طبقه سوم یا چهارم ساختمانی مکان:  زمان: صبح   صحنه: داخلی 

  

اتاق داراي یک پنجره است و یک میز در وسط اتاق قرار دارد که یک صندلی پشت به پنجره و 

دو نفر روبروي هم نشسته اند که روي میز یک صفحه شطرنج  .یک صندلی روبري آن قرار دارد

وزي قرمز یقه هفتی بتن دارد و یک کاله نفري که روبروي پنجره است پیراهنی سفید با بل .قراردارد

مرد جوان سبیل مخملینش روي لب باالي صورتش  .بره که جلوي آن را ستاره سرخی نصب کرده

 .را پوشانده که حالت یک فرد درویش مسلک را نشان میدهد درصورتیکه اصال چنین نیست

ی بسیار شیک که صورت درمقابل مردي است میان سال باکت و شلوارمشکی و با پیراهن و کروات

این مرد هرگز تا پایان فیلم دیده نمیشود در پشت سر این مرد چهار نفرایستاده اند که دو نفر با لباس 

در  .با کاپشن چرمی مشکی بشکلی که دو نفري که بارانی پوشیده اند بارانی و کاله شاپو و دو نفر

آن دو نفر ایستاده اند و اما پشت سر  دو طرف مرد بازیکن و دو نفري که کاپشن بتن دارند طرفین

مرد جوان یک نفر در سمت راست با لباس کارگري و چکشی در دست و در طرف چپ فردي با 

با شنیدن سوت کارخانه اي مرد لباس مشکی که با  .لباسهاي مندرس و داسی در دست ایستاده اند

د اولین حرکت خود را انجام داده مهره مشکی بازي میکند و بعد از این مرد شماره دو خوانده میشو
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و یک پیاده را در مقابل پیاده سفید قرار میدهد و بالفاصله دومرد کاپشن پوش بطرف پنجره پشت 

  سرشان رفته و از پنجره بیرون را تماشا میکنند.

  

  

  2سکانس:

  

  مکان: نمایی ازیک کارخانه  زمان: صبح   صحنه: خارجی   

  

دیگري که سیلو و دودکش داشته باشد که نشان دهنده بزرگی  یک کارخانه سیمان یا هر کارخانه

  تعدادي کارگر با لباسهاي کار بطرف کارخانه میروند. .کارخانه باشد

  

  3سکانس:

  

  مکان: همان اتاق قبلی  زمان: صبح   صحنه: داخلی 

  

که پیراهن سفید و کاله بره بسر دارد  مهره اي را حرکت میدهد و سپس  کسی ،مرد شماره یک

گاهی به دوستان پشت سر خود کرده آنها متوجه نگاه مرد شده بطرف پنجره میروند و بیرون پنجره ن

  از دید آنها مشاهده میشود.

  

  4سکانس:

  

  مکان: خیابان یا کوچه  زمان: صبح   صحنه: خارجی  
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دوربین از همان پنجره به پایین نگاه میکند این بار یک خیابان یا کوچه تنگی دیده میشود که 

  کارگران بدون صدا و آرام درحال حرکت هستند.

  

  

  5سکانس:

  

  مکان: همان اتاق  زمان: ظهر  صحنه: داخلی

  

مرد نگاهی به آنها کرده  .دو نفر از جلوي پنجره عبور کرده پشت سر مرد شماره یک می ایستند

 منتظر حرکت بعدي بازیکن مقابل میشود مرد شماره دو مهره دیگري را حرکت میدهد که باز

صداي صوت کارخانه شنیده میشود و دوباره دو مرد پشت سرش بطرف پنجره میروند و به بیرون 

  نگاه میکنند.

  

  6سکانس:

  

  مکان: همان محوطه کارخانه  زمان: ظهر    صحنه: خارجی

  

  کارگران با خستگی از کارخانه خارج میشوند.

  

  7سکانس:
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  مکان: همان اتاق  زمان: ظهر    صحنه: داخلی

  

مرد شماره یک حرکت بعدي را انجام میدهد صداي  .شته در جاي خود قرار میگیرنددو مرد برگ

صوت شنیده میشود کارگر و برزگر پشت سر مرد شماره یک بطرف پنجره میروند و به بیرون نگاه 

  میکنند.

  

   8سکانس:

    

  مکان: همان خیابان یا کوچه  زمان: ظهر    صحنه: خارجی

  

یادآور میشود کارخانه ها هنگام صبح  تن بطرف کارخانه هستندکارگران ساکت و آرام در حال رف

و ظهر وقت نهار آژیر میکشند تا کارگران به سرکار رفته و براي صرف نهار کار را تعطیل کنند و 

بعد از نیم ساعت دوباره آژیر برگشت بکار زده میشد و کارگرانی که منازلشان نزدیک کارخانه 

  میرفتند. باشد براي صرف نهار به منزل

  

  9سکانس:

  

  صحنه: داخلی   زمان: عصر   مکان: همان اتاق

  

  مرد شماره دو حرکت خود را انجام میدهد و آژیر شنیده شده و دوباره دو مرد بطرف پنجره میروند.

  

  10سکانس:
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  صحنه: خارجی   زمان: عصر   مکان: همان محوطه کارخانه

  

  خسته وکوفته از کارخانه خارج میشوند. از دید آن دو مرد کارگران مشاهده میشوند که

  

  11سکانس:

  

  صحنه: داخلی   زمان: صبح    مکان: همان اتاق

برزگر بطرف  مرد شماره یک مهره اش را حرکت میدهد صداي آژیر پخش میشود دو مرد کارگر

  پنجره میروند.

  

  12سکانس:

  

  صحنه: خارجی   زمان: صبح   مکان: همان خیابان یا کوجه

  

  :دندو مرد کارگران مشاهده میشوند که با دستان گره کرده شعار میدهند و میگویاز دید 

  اتحاد.....فردا مال ماست.....آینده ازماست امروز

  

  13سکانس:

  

  صحنه: داخلی   زمان: ظهر مکان: همان اتاق
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ان فتند و مرد با دستانی لرزا از صداي کارگران بازیکن شماره دو و افراد پشت سرش به وحشت می

نزدیک  میخواهند به دقت از مهره دیگري را حرکت میدهد افراد پشت سرش خم شده بازي را

  مشاهده کنند.

  

  14سکانس:

  

  صحنه: داخلی   زمان: ظهر   مکان: همان اتاق

  

در حالیکه به مرد مقابل نگاه میکند حرکتش  .بازیکن شماره یک بسیار سرحال و بشاش به نظر میرسد

اینبار صداي کارگران از خارج شنیده میشود که هر  .اي آژیر پخش میشودرا انجام نمیدهد صد

  چهار نفر افراد بازیکن شماره دو به جلوي پنجره میروند و از دید آنها بیرون دیده میشود.

  

  15سکانس:

  

  صحنه: خارجی     زمان: ظهر    مکان: محوطه کارخانه

  

  وند و شعار میدهند:کارگران با مشت هاي گره کرده ازکارخانه خارج میش

  

  بند  و    جور  جهان  کهنه   بر اندازیم ریشه   باید از

  هیچ بودگان هرچیز گردند  وانگه نوین جهانی سازیم

  

  16سکانس:
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  صحنه: داخلی     زمان: ظهر    مکان: همان اتاق

  

بازیکن شماره یک حرکت خودش را انجام میدهد و از روي صندلی بلند شده دو دستش را روي 

  میز میگذارد و بحالت نیم خیز میگوید: 

  کیش...........شاه مات.

   1351خرداد

  

  

  

  

  

  

  پایان
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