
  
  مردم را يا بايد نواخت يا فرو کوفت ،

  زخم های کوچک را توانند ستا ند ، زيرا کين
 اما زخم های گران را پاسخ نتوانند گفت . از اينرو ،

  جوئی در پی نداشته باشد .  که ميزنيم می بايد چنان زخمی باشد که بيم کين زخمی
 اثر نيکولو ماکياوللی  -" شهريار"  فصل سوم   

  
  اعدام کن ! می گويد

 

در سياره هفت ميلياردی  زمين که ما در آن زندگی می کنيم در هر روزش  ميليون ها دختر و پسر به صورت 
آزاد با يگديگر همخوا بگی ميکنند اما در هيچ کجای اين سياره دخترک شانزده ساله ای را به جرم همخوابگی با 

  يک پسر يا يک مرد به دار نمی آويزند.
   

ايرانيان ،  وای بر ما ايرانيان که بی غيرتيم، بی عرضه ايم و توان شوريدن بر اين ستم ويرانگر را  وای بر ما
نداريم . نمی خواهم مقاله بنويسم ، ميخواهم حس درد ناکی که چند روزی است بر روح و روانم سنگينی ميکند 

خدائی هست؟ آيا فرياد رسی هست؟ می گفتيم  را از سينه پر دردم از گلوی گرفته ام فرياد کنم . فرياد کنم که آيا
طالبان درافغانستان ميکشند و تجاوز ميکنند ، فيلمسازان بزرگ و شهير ما به افغانستان رفتند و درد مردم رنج 
کشيده مظلوم افغان را به گوش جهان رساندند و حتی فيلمشان را تا کاخ سفيد برای ناجی اين دهه " جرج بوش 

  ند . " به نمايش گذاشت
  

وای به ما ايرانيان عقب مانده و بدبخت که اين فيلمسازان شهير و پر آوازه ، اين هنرمندان شوا ليه نما حتی 
  حاضر نيستند در يک پالن، درد واقعی و سخت اين ملت را به گوش جهان برسانند . 

  
ی و.... توجه جهان را به خود ائفيلمسازان شهير ايرانی که با فيلمهائی از بدبختی افغان ، تاجيک ، کرد، آفريق

جلب کردند کجايند تا  واقعيت های تلخ و جانسوز ايرانی را برای جهان بنمايش بگذارند. براستی چگونه درد مان 
را برای اين جهان مدعی حقوق بشر بنمايش بگذاريم ؟ چندی پيش دوستي غير ايرانی  بديدنم آمد ، دوستی از 

  های جهان سومی. ورهمين قاره آسيا و از همين کش
  

تصاويری از اعدام در ايران  را به او نشان دادم، اين دوست آسيائی و جهان سومی  با تمام احساسش اندوهگين 
شد، لب گزيد، بهم پاشيد، برخواست و توان ادامه دادن برای ديدن عکس های ساده اعدام را نداشت و آنگاه 

  پرسيد :
  
ست؟ در کشور اين دوست آسيائی و جهان سومی من شايد هر چند ر ) ني(حقوق بش Human Rightsآيا اينجا  

سا ل يکنفر اعدام شود. با واکنشی که اين دوست روشنفکر آسيائی نشان داد دريافتم که جهان از فجايع ايران بی 
  يا خودش را به بی خبری ميزند. خبر است و

  
ل خوبی است که در اين کشور از فجايع ايران ين دليکشور اين دوست من به منابع انرژی ما سخت نياز دارد وهم 

  بيخبر باشند.
  

اوضاع ملت ما روزبروز سخت تر شده است. همه در اينجا تنها شده اند گوئی ايران سياره ای جدا مانده از 
  کائنات خداوند است. متفاوت در همه چيز. مردم ما بی غيرت، بی همت و سخت ترسو شده اند.

  
به نام عاطفه رجبی که نياز به  ساله ای ١۶ما ل ايران در شهر کوچک نکا دخترک که در ش چه ظالمانه است  

تجربه لذت جنسی دارد را به دار بياويزند. شرمت باد ای رهبر، ای رئيس جمهور، ای نماينده مجلس، ای ايرانی 
  در هر کجا که هستی، ای انسان، شرمت باد. 

  



ن خاک که باشيم در اين جنايت کثيف با آن قاضی کثيفی که با هر کجای ايهمه ما در اين جنايت شريک هستيم در 
ساله انداخت شريکيم.  قوه قّصابيه جمهوری جهل و  ١۶دست خود طناب دار را بر گردن لطيف آن دخترک 

ساله بوده است گوئی با باال بردن سن دختر ميتواند جنايتش  ٢٢سال نداشته و  ١۶جنايت مدعی است که دختر 
  .توجيه کند را
  

خدايا از اين وطن و از اين حاکمان مجنون و ديوانه خسته شده ايم. آن ايرانيان خارج نشين که ميگويند ما به 
کمک آمريکا و بيگانه نيازی نداريم، ما تاريخ کهن چندين هزار ساله داريم، ما بابک خرمدين داريم و.... چرا به 

ه به پيغام می فرستند؟ آيا شده همين ايرانيان روزی يک دالر از دور بوسميدان مبارزه در داخل ايران نمی آيند و 
از در آمدشان را بداخل کشور برای مبارزان بفرستند؟ و آيا شده که کوشش های همه جانبه انجام دهند و متحد 

  شوند تا کاری صورت دهند؟
  

های اسرار آميزشان عصر بابک خرمدين  و حسن صباح با آن قلعه  ،بين هود و تيرو کمانش  گذشته عصر را
نيز گذشته است، عصر، عصر قهرمانان فردی نيست. عصر ما عصر حرکت های جمعی است عصر انفجار های 

 و اتمی با فشردن يک دکمه. در اين عصر مردم ايران ما نميتوانند به مبارزه با نظام سالخی چون جمهوری جهل
ميشود. زمانی  خالف اينتنها در يک صورت  و بلکه به کمک يک نيروی بزرگ خارجی نياز هستجنون بروند 

که همه مردم با هم يکی شوند که اين هم ميسر نيست. چرايش باز ميگردد به اين جمله از ماکياوللی  که در 
  مقدمه آورده ام : 

توانند ستاند اما زخم های گران را پاسخ  مردم را يا بايد نواخت يا فرو کوفت ، زيرا کين زخم های کوچک را
  توانند گفت . از اينرو ، زخمی که ميزنيم می بايد چنان زخمی باشد که بيم کين جوئی در پی نداشته باشد . ن

  
ساله ، و ديگر ضربه های پی در پی  ٨اعدام های بی پروای سالهای اول انقالب و بعد از آن، جنگ فرسايشی 

وللی است که رژيم برای بقای خودش عملی شم گرفتن ها همه و همه به مثابه سخن ماکيانظام به مردم و زهر چ
کرد. اکنون کدام تکه از تاريخ و فرهنگ چندين هزار ساله ايران را ميتوان در مردم ايران امروز ديد. فرهنگ ما 

  تکه تکه شده  و ديگر فرهنگی نمانده است.
  

جنايتکار باشيم و روزبروز  است،  اگر قرار است زير سلطه مالی جاهل و خدايا ديگر چيزی برای ما باقی نمانده 
بدبختر شويم بگذار آمريکا و اسرائيل به ايران هجوم آورند. الاقل ميدانيم که اين دو در بسياری چيزها به بشريت 

ه ميبرد و هيچ سال است از نفت مجانی ما بهر ٢۶خدمت کرده اند. بگذار نفتمان را آمريکا ببرد نه سوريه که 
  ت. حاصلی هم برايمان نداشته اس

  
ساله مطلع ميشدم خبر و ماجرای او را به تمامی رسانه ها و  ١۶به حق اگر پيش از اعدام اين دخترک 

سازمانهای بين المللی ارسال ميکردم تا فرياد رسی برای او پيدا شود. اين حداقل کاری است که هر ايرانی 
ايرانی بايستی خودش را به سازمانها و ط ميتواند انجام دهد. هر جوان دختر و پسر باشرفی در اين گونه شراي

مراکز حقوقی جهان و نيروهای اپوزيسيون ايرانی در خارج از کشور وصل کند تا در چنين شرايطی بتواند از 
  هموطنان بی گناه خود دفاع کند.

  
ه سال ١۶را ديگرگون سازد و عاطفه، اين دخترک  نگوئيم به ما چه، باور کنيد که يک انسان ميتواند جهانی 

شمالی در برابر قاضی (آخوند) جنايتکار برای اعتراض با شجاعت تمام چادرش را بر ميدارد و بر او فرياد 
ميکشد و از حق خود دفاع ميکند. ديوان عالی کشور جمهوری جهل و جنون حکم اين قاضی افسار گسيخته را 

  او در جهان نمونه ندارد.اقی بی وطن افتخار ميکند که دستگاه تحت امر تائيد ميکند. شاهرودی عر
  
 ٢١البته  ما تائيد ميکنيم که چنين است و نمونه ندارد که نمونه اش طالبان در افغانستان بود و بس. در قرن  

و تفريح دارد  دختر و پسر ايرانی از گربه های کوچه و خيابان پست تر شده اند، که گربه آزادی برای عشقبازی 
  که نوجوان و جوان ايرانی ندارد.

   



ای آسمان، ای زمين، بسوزان اين ستم و اين جهل ويرانگر را. ای خدائی که عشق را آفريدی  اين بندگان مدعی 
تو در ايران بال زده بيش از حد عصيانگر شده اند، تو همه بندگانت را دوست داری  ميدانم، اما آيا جهل و جنايت 

ن آتش اهورائی را بر سر اين ستمکاران. بسوزان و دوست داری؟ پس بسوزان اين ستم را.  فرود آور آرانيز 
  ويرانشان ساز.  من از تو ميخواهم و همه ايرانيان با شرف از تو چنين ميخواهند.

  
  

  شهريار شادان
  نويسنده ، پژوهشگر ، فعال سياسی

  تهران  ١٢٨٣مرداد ماه 
mshahriyarshadan@yahoo.co 
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