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 ان(ید اسدی)حم یاظم مصطفوکنوشته: 
 
 

از  ییصفامال رفعتکو  ید شاهسوندیامثال سع انتیدن و خیردم، برکیر مکف یموقع یک
 شبهکیم ینکغفلت  یااگر لحظه»د: یگویه مکبرشت است  جملهن یق ایمصاد

« غفلت یالحظه»ستم. آنها نه ین معتقد نیاما حاال به ا ؛«میشویار مکتیل به جنایتبد
جا و کجالد  اند.ار نشدهکتیل شدند. اصالً جنایتبد «ارکتیبه جنا شبهکی»داشتند و نه 

 لحظهکینه با  همآنه نه. شاگردجالد و شاگرِد شاگردجالد. کجا؟ جالد هم کار کتیجنا
ه کد یشکار به آنجا کآور. تا و البته تهوع بندکیوقفه و یان سال سقوط بیسال یغفلت. ط

ن یمجاهد قهیشقسالح بر  لوله یالجورد ین درآورد و در مقام وردستیسر از او یکی
د یس»، شاگرِد شاگردجالد، دست در دست یگریآن د ؛ وردک یکلگذاشت و ش

 یجمهور»پول سفارت باحاال  ؛ وپرداخت یرقصخوشدادن و انکتبه دم« گانیفروما
دوست و  ید و جایفرمایم یزبانند، بلبلکیور سفر مو آن ورنیابه  «زیعز یاسالم

ه ک «!ین زندانیدفاع از حقوق مجاهد» حساببه همآندهد. یدشمن را نشان م
م است یرژ «ان خشونت...یسازمان دفاع از قربان»همان  یشورکخارج شعبهدرواقع 

 در داخل.
نند. ک، بخواهند ازشان دفاع یالنیو گ یابت الجوردیننها، بهیه اک یسانکبه حال  یو وا

شود. البته یافتد. سنگ بسته و سگ رها میبراه م معرکهه چه کش معلوم است یشاپیپ
ه کنند کبالضروره وانمود  یگاه دارندفهیوظه کهستند  یاژهیه نوع وکن معریا یهاسگ

 شناسند!یرا هم نم خودشان یا حتیو  صاحبشان
اش قادر یماندگمثالً عقب به علت ینیم خمیند رژکر کف یسکه کاست  یو چقدر سادگ

پخت دست یوید؟ به سناریدار کست! شیه هم نکمعر یک ییآراو صحنه یارچرخانکبه 
 د!ینکم، نگاه یو وزارت اطالعات رژ یفالح« االسالمحجت»

، شدهنییتع، از قبل دقتبهس بعهده دارد، که هر ک یوقاحت، نقش معرکهن یدر ا
و...  یار، حد و حدود جنگ زرگرک ییبات اجرایورود و خروج، ترت یها، لحظهکارمیتقس

 فراهم است. تکبهتک، زیچهمهخالصه 
از شاگردجالد و چند عدد  اندعبارت یقبل یهاهکمعر یب اجراین صحنه به ترتنایآفرنقش

 داالستخدام شاگردجالد.یجد زهیمزهیرشاگرد 
فالن  یروس ناصریراً جناب سیرا هم در نظر گرفت. اخ« التکمش»ن بود و یبد واقعیمنتها با

فه دارد تا در یوظ یسفارت« برادران»ر یسا اتفاقبهون حقوق بشر شده و یسیمکو بهمان 
ه کنجاست یار اکر یند. منتها گیفرما وفصلحلالت را که تمام مشکمعر هجبهپشت

ن یمان اویرد. آخر او توسط دژخکاد استفاده یز بار نیا معرکهشود از شاگردجالد در ینم
مسعود »به صحنه فرستاده شد تا  وپورتهارت یلک، با یقبل معرکهش، در یپ یچند
س هر کم و هر یرژ یل شد به تف سرباال برایتبد دفعهکیشد اما کمه بکرا به محا« یرجو

 41 کودکن از یاو یه جالدهاکچگونه است  ید: راستید پوزخند زد و پرسیس را دک
ن یدر چند یروز یکه کاش تا هوادار دورش ساله08__ 08ن تا مادر یمجاهد هسال41__

اعدام  جوخهند و همه را به گذریمجاهد را خوانده نم هینشر شماره یکش یسال پ
خودش  یهم از سوابق برا یقطور پرونده یبندیخال یلکه با کن شازده یاما ا سپردندیم



شود و بعد یر میدان، دستگیات فروغ جاویعمل همآنات، یعمل یرده توکست یراست و ر
 یاند الجوردگفتهیه مکهم  طورآنه کند کیشف مکن یاو یقضا تودست بر دفعهکی

دن یشکمهکدر خارجه خواستار به محا یست و بعد از مدتیربان و خشن هم ننامه
ا اصالً مختصر ین بابا؟ یا ای اندشدهعوضن یاو یشود؟ جالدهایم« یمسعود رجو»

اند؟ چفت شده و به پرواز درآمده باهم ها«جنسهم» ؛ وشدهحیتصحه کبوده  یاشتباه
 یلورفته باز یآبرویشاگردجالد ب سوخته باکارت بازهمرد و ک کسیه رکشود ین نمیپس ا

 ییربنایز یهاتیشان مأموریا یدر رابطه با حقوق بشر برا یناصر یه آقاکنیرد. مضافاً اک
د شاگرِد یجنجال به آنها بپردازند!! پس با دورازبهه الزم است کاند در نظر گرفته یگرید

اگر  کهست ا یچندمدست کهنه شانیا هرچندش داد. کیه کشاگردجالد را به وسط معر
ـ  یاتوده رازیغبهس خودش را جر هم بدهد یپار یهاابانیند و وسط خکرت یرده غکنیخدا

 یکشان را از نزدیس اکا هر یپرسد عمو خرت به چند؟ یازش نم کسچیهها کیساوا
 شد!کیتنوره م (۱) ی«رگدنک»ه در او چه کده یرده و بالفاصله فهمکارت یز

اد هم ید زیچ است. تازه نبایبهتر از ه هرحالبهشود معطل نگاه داشت. یه نمکر را اکاما 
ه کدر عوض تا آنجا  است یخالاش ه توبرهک هرقدرن جناب ین بنده خدا. ایسر ا یزد تو

ه کدارد  کوچکال کاش یکده است! و تا دلتان بخواهد پررو. فقط ینشناس و درکد نمیبخواه
اش جناب شاگردجالد، شدهسوخته «یلوط»ـ با  شته و حالشروابط گذ روابطش ـ همآن

به  کیه با چهارتا فحش آبک خوردهچیپ یار هم طورکلو رفته است.  یادیخورده زیک
ن یمقدار بدبوتر از ا یکم؟ یبگو یست. چه جورین یشدنهم درست «یلوط»

 هاست.حرف
 حلقابل یر برادران سفارتیو سا کمالئ یو آقا یناصر یآقا قوهن هم به حول و یالبته ا

چه آمده  ید برایمت بوده؟ پس سکحیگان بید فرومایخلقت س دییفرمایماست. شما 
ش ید ریه تنها نباکد ین سیگذارند؟ ایش میبه الال یلیل قدرآنچرا  «برادران»خارجه و 

 یایادآوری یکشان و یا ید رفت سراغ تب سوزان ضدمجاهدیبدهد. با انکبجنباند و سر ت
چه  دانندیها تجربه خوب مسال براثر ؛ وارندک ی«اوستا»شان هم خودشان یرد. اک

ها باب. داللکخ بسوزد و نه یه نه سکه را ببندند یچپ و راست قض یند و چطوریبگو
ماوراء وقاحت  یمرزها ییدراو هرزه ییگوه در هرزهکد یس یاند و آقاارساز بودهکشه یهم

توانند یشان میگرفت. اتفاقاً ا کمدستشان را ید ایهاست. نبادالل ههمده دالل یرا درنورد
به  یامال نامهکست آقایافکنند. ک یباز یار حساسید نقش بسیجد همعرک یدر پاانداز

اش بدهد تا مبادا اذهان ساده یبه لوط کیسد و ضمن آن اول چهارتا فحش آبیشان بنویا
شود. یشان خارج میا یشاگردجالد سوخته از گلو یهاه همان حرفکن را بخورد یگول ا

ه حضرات درسش را ک «ردنکزگمیا»دارد به نام  یابهیعج هدیپد یوتعالتبارکخداوند 
مال کمال با کش رفت. پس آقایپ یلید خیردن نباکزگمین ایاند! اما در اخوب خوانده

ر آقا! خائن یه نخکبندد یرا م هیقض« چپ»د، ینامد و سیرا خائن م ی! لوطیشرمندگ
 قهیشقم و بر یژر یهازندان یه برود توکگفته هر  کیار هستند! کشان خطایست؟ ایچ

سال 05__ 05ه خودمان هم کـ  دیس یعنی مگر ما ـند خائن است؟ ک یکران شلیاس
م، یم و داریاگر رابطه داشتهید یجاها یلیو خ ینیشاه و خم کاست با ساوا

ند؟ کیرده است و چه مکه شاگردجالد چه کو تازه اصالً به ما چه مربوط  م؟یاخائن شده
ما فقط و د جواب بدهد. یامت هم خودش بایخواهد. روز قیل مشاهد عاد چهارتااثباتش 

 ن!یهم« یرجو یرهبر بکارانهیفراستبداد »مبارزه با  همآن. میدارفهیوظ یکفقط 
ه دوست و دشمن در کست یتنها مورد یکینیاه نه. کست؟ و البته یارکم کد ینکیر مکف

ان یند و هم آقاکیار دارد مکد چیدانند سین میدارند. هم مجاهد نظراتفاقتش یاهم
تش یاهم دربارهم. اصالً یرژ یاست جمهوریدر وزارت اطالعات و دفتر ر اسالمحجج

 یجورکید یه باکوجود دارد  کیوچکل کمش یکنجا یندارند! منتها ا کیش کدامشانچیه
آمدن و به پناه یباالخره وقت ؛ وانده مردم نان گندم خوردهکنیا همآنرد. کحلش 



ن یهم 66ه در سالکد یآیادشان مینند ید ببیشدن شاگرِد شاگردجالد را به سدامنبدست
 د نوشته بود:یس درباره« رگدنک»

 
ه ک، هر وقت یر معادالت جهانییه بسته به تغکست یچند سال»

وجود  یعنی به وجودشان، ـ یازی، نیو ارتجاع یستیالیگزاران امپراستیس
ها و شند و با زرورقکیرونشان میب کمنا(ند، از آبرد)هکدا یـ پ دیس
ن، یتره تاروپودش از خون و عصب آگاهک یمختلف در برابر انقالب یهاتیکات

شتازان خلق بهم بافته گشته است، عملشان ین پیارترکن و فدایتررزمنده
 (۲) «نند.کیم
 

 ن ویترن، رزمندهیترآگاه»ن یرم ای؟ گشدهعوضز یچه چ حالتابه 66عجبا! از سال
ر یید هم تغیس 66از سال یشده باشند! ول «اَخ» شبهکی «شتازان خلقین پیارترکفدا
ران در یلومتر دور از اکینون هزاران که( اک) یزموجود مرداب»ن یت داده؟ آخر ایماه

 یو بجا شدهعوضهم  (۱) «زانو زده ینیم خمیبنام رژ یبرابر منجالب متعفن
 ، قدبرافراشته؟یعنیزانوزدن، 

رگدن به ک یآقا «یگیفروما»شعر  صفحهبه دو  یکه نزدکه نبود ید فروماین سیو مگر هم
م نشده یترس نیچننیاگان ید فرومایس چهره؟ و مگر در همان شعر شدهدادهاو اختصاص 

 ه:کبود 
 

 گفتارچرب یابله
 ن عاشقان رایتره عاشقک
 خواندیابله م 

 اشیتا بالهت باستان
 ونه نهان شودگهم بدان 
 دهیگند هگربه ک 
 (۳) در َزرَورق زرد 
 

م یده بودیاستحاله شده؟ قبالً شن« دهیگند هگرب»ن چندساله یا ید تویفرمائیشما م یعنی
 هگرب»شدن ردن استحالهکراستش باور یشود ولیزار استحاله مکه سگ در نمک

 یدتیعق ین زندانیمجاهد»به حقوق  یدگیه مرجع رسکتا آنجا  همآن «دهیگند
 ل است.کمش یکمکیرد، یقرار بگ« یرجو

د به یها را سن حرفیست. حاال اگر ایمقدار جد یکل کد مشیفرمائیمالحظه م هرحالبه
 «ینیزمبیس»ت به یام طفولیه از اک «رگدنک» یم آقایگفتی. میحرفکیمال زده بود ک

ها را ن حرفیه اکنجاست یل اکمش اما؛ ردیده بگیند و نشنک یداشته بزرگوار یوافر هعالق
ه کنیرسد اال ایبنظر نم یگریحل دچ راهیه هکنجاست یده زده است. ایگند هگربرگدن به ک

است ید سیه سکنشان بدهد. پس الزم است « یرتیغخوش» یگان مقدارید فرومایس
 ن مسئله اصالً یه اکم یاما چقدر ساده کهیراستبهاما ؛ ندکشه یرا پ یدیند یدیدشتر

 یگان اصالً در وادید فرومایه سکنیذهنمان را گرفته! غافل از ا« لکمش» عنوانبه
ده یگند هگرباو را  یرگدنکه بخاطر آورد کندارد « رتیحافظه و غ» قدرنیاتنها ست! نهیگرید

ت و یفساد و فتنه و جنا هجرثومن یردن اکنکشهیر» یپا کهنیهمه کده، بلینام
حل است! آب از  زیچهمهد، یآیان میبه م (۴) «او ییایمافو باند  یرجو یعنیانت یخ

ها را به تنها گذشتهند و نهکیشان ُگل می، مهر پدرزدیریفرومگان ید فرومایس ولوچهلب
اء کبا ات»ه که مسئله چه بوده، بلکآورد یش نمکنامبار یسپرد و اصالً به رویم یفراموش



شد کیآنها م سروگوشبه  یدست «تریمیقد یاسیو س یاجتماع هتجرب کیبه اند
 سد:ینوین میخودش را چن یریپذند و شرط توبهکیم شان«شیپشیپ»و 
 

ن روند یـ در ا مال استکچون  ییهادهیمنظور بر هر فرد از افراد سازمان ـ»
و سهم خود  کزان اشترایرد و به میخودش را برعهده بگ یت فردیمسئول

م و هراس از هرگونه سرزنش یاز آن بدون بت یو تبع یت انحرافکن حریدر ا
 «ند.کو با شجاعت تمام اعتراف 

 
 کارمیتقس یک. با اندشدهحلالت کمش ههمر کطان یگوش ش نکهیامثلخوب، حاال یلیخ

ت آماده وقاح همعرکانداختن راه یرنگارنگ برا یهام و نقشیشده ارتباطات تنظحساب
گر ید یدوتا یکید به اتفاق یه باکرگدن است ک هبعهده کن معریا یهااز نقش یکیاست. 

ند! ک یداردانید و میایب «دهیگند هگرب»شوند و بعد ش دادهکیمثل خودش به وسط صحنه 
رگدن ک یدهد. راستیصحنه را آزار مگردانان پشتهکسؤال معر یکهم باز ،از شروعاما قبل

بابا نیا یم و براینکخرج  یالله را هامفت خلقیند پول کند؟ نکیرا بازین نقشیچنتواند یم
اش بشود تُف «یلوط»هم مثل م و آخرشیریشور بگکشور و آنکنیا یمایط هواپیبل یه

 یدیامور در وزارت اطالعات به هرگونه تردآشنا به« برادران»از یکیسرباال؟ اما استدالل 
ه در داخل کهستند  یر جنگیاس05آقا هرچه باشد بهتر از دهد. یان میمورد پانیادر
نفرانس کشان یمشان و برایون آوردیزیپشت تلو« نیمجاهد یاعضا»اسم به

ه بهتر هم نباشد. کرم ی. تازه گمیو استقالل! راه انداخت یهتل آزاد یتو یمطبوعات
ه کست ینیمزبیس یگونگر! خرجش چندیم دیدست بگذاریرود دستیخوب بفرمائ

دهد و یفحش م یرود مقداریه. مکم وسط معریدهیاش مشکیم. یارگدن دادهکخورد به
عدد جواز  یکو  «ینیزمبیس»جز چند جوال هه بکدهد. آن بنده خدا هم یان مکدم ت

از ما ندارد! خوب مگر بد است؟ ما هم با توجه به  یوطن انتظار کبازگشت به خا
شرط سرودن به ییسراحهیشدن و مدرنگبهر رنگشان دیاخص ا یهاییتوانا

ه چه کم. اگر هم نخواست یدهیشان میرا به ا جواز «روح امام یبرا یانامهمدح»
خواهد، یه مکجا وبالش هم باز تا هر! دستکنمآب یمش تویگذارین خارجه میبهتر. هم
اند م گفتهیه از قدکنست یا ند! مگر نهک یفتربازکها، بچرد و یتیثرکـ ا توده هسعلمنجمله 

 توانش؟ هاندازس به کاز هر 
مانده یل باقکننده است. حاال تنها مشکقانع یافک هاندازه استدالل به کنیخوب؛ مثل ا

ه ما کاست  ین چه سؤالیا یشود؟ و راست« علم» یزیوقاحت چه چ همعرکه در کنست یا
ساعت گر. با پنجیم است دم؟ معلوینکیل مطرح مکعنوان مشهر باز هم بیگجماعت سخت

ج فارس، برادران وزارت اطالعات و یت و جنگ خلیوک یایاز قضابخش آنهم بعدیارتش آزاد هرژ
 کم دهانشان خشیبهتر بگوئ یعنیاند! نگران شده یو سپاه مقدار یجمهوراستیدفتر ر

ه کت د نوشیو بایسنار یک یعنی؛ برداشت یرکف یکد یار نگذشته باکار از کشده. پس تا 
 یو اسرا یروند رمادیوزارت اطالعات م« برادران»هم در داخله و هم خارجه اجرا شود. 

آورند تا یدارند میرگدن را برمکر ینظ یادهیا بریآزادشده و  یر جنگیاناً چند اسیو اح یجنگ
را در  یارتش آزاد هلیوسم به یرژ یابوس سرنگونکش بگذارند و ینماهب یون آخوندیزیدر تلو
ت یدار مسئولد عهدهیان باینند. در خارجه هم آقاکمرنگ کحال خود آشفتهمزدوران  ذهن

اعتبار و به ،ال خام خودیببافند تا به خ ییزهایچ یکشوند. دست به دست هم بدهند و 
ه کسرخ بین شقاقولوس صلینند و هم اکوارد  یالطمه ین و ارتش آزادیت مجاهدیمحبوب

 ههمو  !دهیگند هگرب یرگدن! آقاک یشود. پس آقا یاستمالم یجوریکافتاده گردنمان 
گر، ید هدرماندچالن کهفت ههمده و یدالن برسوته ههمو  !گرید هزندوحوش مرده و 

ه یش خدا و گریم پیهم برووقاحت همه با همعرکن یدن در تنور اید و با دمید! بشتابیبشتاب



 تر؟ین مهمتر و ضروریاز ا ییتوامح«. ا بزند گردن_ِ مایا به ما مو بدهد ی»ه کم ینک
 

 گوندوگانه و گونه یت مردیاکست حنیچن
 انیه در عک

 از نردبام
 رودیباال م
 تر شودمیتا عظ

 و در نهان
 شودیبه چاه درم

 م خود رایتا حقارت عظ
 از خود

 (۵) .نهان دارد
 

 
 :یپاورق

 
م یانقالب مر»شعر « ردکیم ان عبورکگنجش یاهیگ هگاهواره بر کبود  یرگدنکدر من » (۱)

ار مفصل یمال، خود بسک ین خودشناسی. داستان اییصفامال رفعتکاز « من یهاو زمزمه
 گذرم.یه از آن مکاست 

 
بنام  یاهیباز فروماانهیت میاک)ح« مایپابانیب هکهنفش کچشم و یکپادشاه » همقال (۲)

 یهاانجمن هیاتحاد هینشرمندرج در  ییصفامال رفعتک( از یدجوادیساصغر حاجیعل
 ان مسلمانیدانشجو

 
 هینشر هشماردر همان  یدجوادیسحاج هدربار ییصفامال رفعتک از« یگیفروما»شعر  (۳)
 
 مال و...کبه  یدجوادیحاج س هناماز  (۴)
 
 «.یگیفروما»از شعر  (۵)


