نادر ثانی
www.nadersani.net; nader.sani@gmail.com

نابود باد جمھوری اسالمی و "عدالت" غيرمردمی
اش!
در جريان سر زدن به سايتھا و وبالگھای اينترنتی به مطلبی برخوردم که من را شديداً
تکان داد .خبر را در وبالگ "روز از نو" خواندم ) (١و اکنون اين خبر به نقل از منبع در
سايت شخصیام "ريشهھا" )بخش اجتماعی( نيز درج شده است ) .(٢نويسنده "سعيد" نام
دارد و در يکی از کلينيکھای جنوب شھر کار میکند .خبر در مورد دخترک  ١٣سالهای
است که به دليل ارتکاب جرمی که ذکر نشده ،در بيدادگاھی در جمھوری اسالمی به تحمل
صد ضربه شالق محکوم شده و اين حکم در مورد او به اجرا درآمده است.
بارھا و بارھا جنايات دستاندرکاران جمھوری اسالمی من را به لرزه درآوردهاند .بارھا
و بارھا با شنيدن و يا خواندن شرح جنايات اين پستصفتان سر در گريبان بردهام .بارھا و
بارھا پس از دانستن شرح کشتارھا ،اعدامھا ،زندانھا ،شکنجهھا ،فشارھای اجتماعی و
اقتصادی در خود فرو ريخته و در برون و در درون اشک ريختهام و بارھا به خود گفتهام
که ديگر بدتر از اين نمیشود .اما اين جانيان سرمايه ھمواره توانستهاند که "شاه"کارھای
تازهای بيافرينند .آنچه من ديدهام با حمله به صف تظاھرات نيروھای مبارز در روز زن
در سال  ١٣٥٧آغاز شد و ھنوز ادامه دارد .حمله به سنندج و کردستان قھرمان تنھا نقطه
آغازی برای شروع ھجومی گسترده بود .اينان ھم در داخل و ھم در خارج از کشور مردم
ما را سی سال است که تحت ھجوم وحشيانه و لجامکسيخته خود قرار دادهاند تا صباحی
ديگر در مسند قدرت باقی بمانند .نمونهھا بیشمارند و نيازی به يادآوری تکتک اين
نمونهھا نمیباشد .کافی است تا به کشتارھای وحشيانه زندانيان سياسی در دھه ١٣٦٠
اشاره کرده و نامھايی چون روحانگيز دھقانی ،سعيد سلطانپور ،شکراﷲ پاکنژاد و
معصومه شادمانی را به ياد آوريم که ھمراه با دھھا ھزار نفر ديگر به فجيعترين شکل
اعدام شدند و يا دگرانديشانی چون محمد مختاری و فريدون فرخزاد را به خاطر آوريم که
در داخل و خارج از کشور به وحشيانهترين وجھی به قتل رسيدند و يا ھزاران ھزار نمونه
ديگر را به ياد آورده و اندکی در مورد بیشماران اعدامھا ،سنگسارھا ،شالق زدنھا و
قطع دست و پا و زبان و درآوردن چشم انديشهای بکنيم تا شناخت بھتری از اينان داشته
باشيم .آری ،ماھيت اينان را از آغاز خوب شناخته و میشناسم .میدانستنم و میدانم که اين
سگان زنجيری سرمايه "توان" انجام چه کارھايی را دارند .مگر کسی میتواند داستان
مرگ دلخراش زھرا بنیيعقوب در بازداشتگاه ھمدان را فراموش کند ھمانطور که ھيچ
انسان بااحساسی نمیتواند قلبش از خبرشالقھايی که بر تن آن دخترک بيگناه فرود
آوردهاند به درد نيايد.

"سعيد" نويسنده اين خبر دھشتناک از ضرباتی مینويسد که بر آن پيکر نحيف فرود آورده
شدند و از درد اصابت آن صد ضربه و از درد پس از آن میگويد .او مینويسد" :ده روز
از ماجرای مجازات او گذشته بود .ناباورانه پرسيدم چگونه تحمل کردی درد اصابت صد
تازيانه را؟ گفت :در تمام مدت تنبيه دست و پايم را به تخت بسته بودند و البته اول دردناک
بود ولی بعد از چند ضربه اول درد زيادی حس نکردم .طفلک با ھمان زبان کودکانهاش
توضيح داد که پس از آمدن به خانه تازه دردھايم شروع شده و در اين چند روزه نه
میتوانم بخوابم و نه سرپا بايستم و يا راه بروم .وقتی خواستم معاينهاش کنم به سختی از
روی تخت معاينه باال رفت و نوع حرکاتش نشان میداد که تا چه حد از شدت درد حرکت
کردن برايش زجر آور است .خوب نيازی نيست که بگويم دريافت صد ضربه تازيانه با
بدن ھر انسان قوی ھيکلی چه میکند چه رسد به اين بيمار که کودکی  ١٣ساله بود"....
"سعيد" مینويسد " :چه خوب است عدالت .و چه خوبست که عدالت برای ھمه باشد ".و
از اين شکوه میکند که چرا "بزرگان" در "دايره عدالت" گرفتار نمیشوند؛ چرا فردی
چون علی کردان حتی " الاقل يک ضربه از تازيانه عدالت را دريافت نکرد!" او اضافه
میکند" :چه خوب بود آنانکه ناجوانمردانه خون انسانی ھمچون دکتر زھرا بنیيعقوب را
دانسته پايمال نمودند و جان شيرينش را در عنفوان جوانی و بالندگی فدای نامرديھای
خويش نمودند در محکمهای گرفتار عدالت میشدند و طعم زجرآور اجرای عدالت را با
تمام وجودشان حس میکردند .آيا کسی صدای تظلمخواھی پدر و مادرش را شنيد؟ چه
خوب بود اگر عدالت برای او ھم به درستی اجرا میشد".
آنچه "سعيد" به ھر دليل به آن نمیپردازد آن است که آنچه بر سر آن دخترک آورده شد
جلوهای از "عدالت" بورژوائیيست! پيکر آن دخترک نبايد ھيچگاه "تحمل"گر صد ضربه
شالق شود .ھيچگونه "استداللی نمیتواند توجيهگر صدور و اجرای "مجازاتھای"
وحشيانهای چون "تحمل" ضربات شالق و يا ديگر "مجازاتھای" قرون وسطايی و
وحشيانه جالدان حاکم باشد.
آنچه "سعيد" به خوبی میداند و به ھر دليل به آن نمیپردازد اين است که "چاقو دسته
خودش را نمیبرد"! و حتی اگر گاه شاھد اين ھستيم که سگان حاکم پاچه ھمديگر را
گرفتهند،اين نه به خاطر اجرای "قانون" و "عدالت" کذائی بلکه به خاطر حدتابی
اختالفات درونی خودشان میاشد و نتيجه ماجراھائی است که در نھانخانه رويدادھا وجود
دارد ،ماجرايی که از چشم من و شما )دستکم در خالل مدت زمانی( مخفی نگهداشته
میشود تا خيمهشببازی ديگری به اجرا درآورده شود.
واقعيت اين است که جمھوری اسالمی نظامی وابسته به امپرياليسم است و به مثابه چنين
نظامی در ماھيت و کليت خود ضدخلقی و ارتجاعی است .از چنين نظامی نمیتوان انتظار
"عدالت" داشت .چنين نظامی "اصالحپذير" نيست و ھر ادعای "اصالح" آن جز ارائه
چھرهای بزککرده از آن ،چھرهای که در پس آن ماھيت واقعی آن نھفته بوده و ھر گاه
الزم شود خود را به وحشيانه ترين شکل به نمايش درخواھد آمد ،نمیباشد؛ چرا که

"اصالحگرايان" در اين نظام نمیتوانند جدا از امثال خاتمی و موسوی و کروبی باشند که
به دستان ھر يا نگاه کنی خون فرزندان اين آب و خاک را بر آنھا خواھی دد.
از چنين نظامی نمیتوان انتظار "عدالت داشت .تنھا راه رسيدن به عدالت سرنگونی
قھرآميز چنين نظامی است و بس!
)http://www.roozaznow.blogfa.com/post-94.aspx :(١
)http://nadersani.net/Farsi-Social/saeed_edalat_dar_mojazat.htm :(٢

