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 دـــــکنزشب گرفتگان چراغ بر نمی یکی

  کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند

 

وریت مح »حفاظت اطالعات سپاه«  ،شمسی يِ بحث برانگیز سال هشتاد وهشتپس از انتخابات ریاست جمهور
گرفت. تنی  صورت نهادآن  مدخلیت  با انتخابات دستگیري ها و بازجویی هاي معترضانِ به نتایج یافت و کثیري از

شدم؛ تنی  بازجویی امنیتی بازجویی و دستگیر شدند. شخصا چند بار توسط این نهاددر آن ایام  ،چند از دانشجویانم
 .گشت بارها بازجویی واذیت شد و نهایتا مجبور به ترك کشوراز اعضاي  خانواده ما نیز در آن روزگار  دیگر

ور را تلخکامانه کشبه زندان افکنده شدند و یا  ،آن روزگار ،روزنامه نگاران و فعاالنِ سیاسی متعددي ،دانشجویان
تلخ آن دوران در ذهن و ضمیر بخشی از  هنوز خاطرات .مستقر گشتندترك کردند و در این سوي کره خاکی 

زهرا رهنورد و مهدي  ،میرحسین موسوي ،سه نازنینِ محصور نابهنجارِ وضعیتشهروندان این مرز و بوم زنده است و 
وس و بدر منزل خود مح ،دریافت حکم تفهیم اتهام و دون برگزاري دادگاه وب ت سال استشکروبی که بالغ بر ه

  ده ساله اخیرکشورمان هست    پر تالطمِ سیاست تلخ از دفتر یادآور آن فصلِ ،گرفتارند
در دو دهه اخیر دارم و مشخصا ورود  »انقالب اسالمی  سپاه پاسدارانِ«که به مشی و مرام  متعددي به رغم انتقادات

 این نهاد را بخشی از نیروهاي اما ،مضرّ می دانسته و می دانمجدا اقتصاد و فرهنگ  را  ،این نهاد به عرصه هاي سیاست
 نابخردانه و مغایر با منافع ملی می کنشیترامپ و تیمش را  آن توسط تروریست خواندنِمی دانم و  ممسلح کشور

خدمات این نهاد در جریان سیلِ اخیر و  ،عراق -افزون بر رشادت هاي سپاهیان طی جنگ هشت ساله ایران .انگارم
از خانواده  ثیريکدر سراسرکشوراست و  گسترده ه یک نهادسپا ،کمک به سیل زدگان قابل کتمان نیست. مضافا بر این

شهرهاي مختلف ساکن اند و همسایه دیواربه دیوارغیرسپاهیان. چطور می  سپاه در کوي و برزنِ هاي کارمندان اداريِ
  اعضاي یک نهاد را اینچنین بی محابا و غیر کارشناسانه تروریست قلمداد کرد؟! توان کلّ

را  هم فشارها و معضالت اقتصادي ،رکشورسمیِ عملِ بی سابقه تروریست قلمداد کردن بخشی از نیروهاي مسلح  
افزایش می دهد؛ هم عمیقا به ضررِ نهادینه شدنِ ساز و  ،کشور است داخلبر دوش هموطنانِ عزیز آن که بار اصلی 

بر  نی)( ترامپیست هاي وط کار دموکراتیک در داخل کشور است. حقیقتا ساده انگارانه است اگر کسی یا جماعتی
اقدامات سیاسی ترامپ و نزدیکانش که در اتحادي آشکار با دولت اسرائیل و شخص د که مجموعه ناین باور باش
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 ملت ایران است و به پیشبرد اصالحات سیاسی و در راستاي پاسداشت منافعناتانیاهو انجام می شود؛ به اندازه ارزنی 
ه اي نتایج معکوس دارد و به مداخله جویان چنین اقدامات ،از قضا اصال و ابدا. می کند. کمک مدنی در داخل کشور

ضعیف تو  و بسته شدنِ دست نیروهاي رفرمیست و میانه روگشاده تر شدنِ دست نیروهاي تندرو در داخل کشور 
امپ در توسط تر» بلندي هاي جوالن« نتج می شود. پس از به رسمیت شناختنِ م ،پایدار تحوالت سیاسیِ تدریجیِ

 ،سپاه پاسداران دنِشتروریست قلمداد  ؛مخالف با موازین و قوانین بین المللی بود آستانه انتخابات اسرائیل که آشکارا
 براي همه وطن . امري که بوي جنگ به مشام می رسداز آن و حکایت می کند  حلقه محاصره  گشتنِ تنگتر از

دل آزار و نگران کننده است.  ،ارضی کشور را دارند دوستانی که دغدغه حفظ تمامیت  
نشسته خوش نم به جا» لیبرالیسم« آموزه هاي  مکتب  ،روزگاري که در انگلستان به درس و مشق فلسفی مشغول بودم

از مواریث  که جنسیت... ،مذهب ،رنگ پوست ،فارغ از نژاد ،انسانها» حقوق بنیادینِ«بود و آنها را می پسندیدم. هنوز با 
به زیسته با عنایت به تجر عمیقا بر سر مهرم و آنرا موجه می انگارم؛ اما چند صباحی است ،است الیلیبرنیکوي سنت 

شتر با ایده فرو نهاده و بی ،آموزه انسان شناختیِ محوري لیبرالیسم را که متضمن خوشبین بودن به نهاد انسان است ،ام
همدلی  در عرصه سیاست ،»انسان است گرگانسان « هابز که به نهاد انسان بدبین بود و به صراحت می گفت: تامس 

مچنان از . هطغیان می کند و از این حیث سیري ناپذیر است ،؛ که انسان اگر مانع و رادعی پیش پاي خود نبینددارم
است که/  نشان آن ،تولد هر کودك« نامید نشده ام و به اقتفاي رابیندرانات تاگور با خود زمزمه می کنم: »  انسان«نهاد 

فتر ک« و » کودك پس فردا « و » جنبش واژه زیست« و بسان سپهري دلمشغولِ » خدا هنوز از انسان ناامید نشده است
سال  پس از دویست ،ام؛ اما عمیقا مغموم می شوم وقتی می بینم در عرصه سیاست بین الملل» نان گندم« و  »آن هفته

ی برئیس جمهور رسوا و  ،و برگزاريِ چهل و پنج دوره ریاست جمهوري امشق دموکراسی نویسی در کشور امریک
به  ،و مع االسف احتمال دوباره انتخاب شدنش کم نیست. همچنینزده بر مسند قدرت تکیه چون ترامپ  ی پپرنسی

ه غیر اندرو بگذرگهی است پر ستم که «با خود زمزمه می کنم: وار  » سایه« ،و زیر لب اندازه یک ابر دلم می گیرد
 ناتانیاهوي نابکار که دستی گشاده در کشتن کنم مشاهده میزمانی که  ،»ر نمی زندذغم/ یکی صالي آشنا به رهگ

نعل واررونه می زند و در راهپیماییِ مقابله با تروریسم در صف نخست قرار می گیرد   ،دارد مظلوم و بی پناه فلسطینیانِ
ضربه زدن به  تمامیت ارضی ایران  به هر بهانه اي  . نخست وزیري که مترصدو به ریش همه آزادگان جهان می خندد

  است و مزورانه دم از دوستی با ملت ایران می زند. 
تم که سرزمینم هس شریف بیش از هر چیز دلنگران مردمِ ،پرتب و تاب این ایامِدر ». روزگار غریبی است نازنین!«

هم در  ،بسته سیاسیِ داخل کشور دست و پنجه نرم می کنندتنگ و و فشارهاي اقتصادي و فضاي  ها هم با تحریم
  اند:یري و جنگدرگ سایه شومدلنگرانِ مده  و آترامپ و نانتانیاهو گرفتار  و جفاکارانه چنبره سیاست هاي بلندپروازانه

  ودـــدل خراب من دگر خراب تر نمی ش
	که خنجر غمت از این خراب تر نمی زند 	

 


