
چينيفروشي در گاو : ‘ انق�بمفت‘ ’’

وارد تازه نامي بود كرده مخابره پاريس از آسوشيتدپرس خبرگزاري كه عكسي شرح ٥٧ بهمن اول شمارة اول صفحة در
نكته اين ‘ ميشود/‘ ديده آيتا0 سخنگوي قطبزاده صادق خميني, آيتا0العظمي حضرت سر ’’پشت كرد: خبرها
پاريس, حومة نوفللوشاتو, در آيتا0 اقامتگاه ديوار بر بود/ خودش براي قطبزاده تبليغات نتيجة بيشتر Hاحتما
از مستقل خبر اولين بهمن سوم و ندارد/ سخنگو ايشان ميكرد اعLم فرانسه و انگليسي فارسي, به كوتاه نوشتهاي
درحكومت بيان و عقيده آزادي دربارة , ‘ پاريس‘ در خميني حضرتآيتا0 نزديكان از قطبزاده,’’يكي صادق گفتههاي
گزارشگران از يكي نداشت/ معرفي به نياز كه بود شده بدنام, يا مشهور, چنان قطبزاده بعد, ماه ازيك كمتر اسLمي/

/ ‘ زاده‘ نوشت’’موسيو دارد مستقل جزء سه او اسم بود كرده خيال كه لوموند
ساخته را آن Rعم و كرده بازي نقش بسيار ايران تاريخ در كه ملغمهاي ـــ لوطي و راهزن پهلوان, از بود مخلوطي
Wدر باشد كرده اجLل نزول ُرم پاريسو خياطخانههاي از تروتازه انگار كتوشلوارهاييخوشدوخت/ بهاضافة ــــ است
هم تشّخص او اما ميگرفت, را خارجي خبرنگارهاي چشم بختيار شاپور كتوشلوارهاي قزميت, آدمهاي هنگامة
هيچگاه داشت, خارجي وجود هم گر ا او, شيكپوش برادر عكس ميگيرد/ برادرشقرض از را لباسها ميكرد ادعا / داشت_
امام نزد نگذاشتند نداد تن خلعفكل به هركس و كردند باز دولتيان تمام تقريبا گردن از كراوات ٥٨ نوروز نشد/ منتشر
از بيش قطبزاده ميشد/ ظاهر تلويزيون در كراوات با سرسختانه همچنان بازرگان گرچه كردند پيادهاش قطار از و برود

باشد/ نداشته قالپاق كه شد شيكي اتومبيل شبيه ميرسيد/ نظر به قرباني همه
و فرانسه و ايتاليا حزبهاي ايران, داخل سياسي دستههاي و دار براي ميكرد/ كاري همه ميدادند پول خوب گر ا
در بعدها ميگرفت/ حقالعمل و ميآورد و ميبرد پيغام ميانداخت, راه كار ميكرد, پاُدوي سوريه و ليبي حد در دولتهايي
با بغداد گرانقيمت هتل در اقامتش و او زندگي بهسبك خميني مصطفي نوشتهاند و داشته, گذرنامه چندين گفت زندان
در و رفت ايران از بيستودوسالگي در بود/ كن سا شهر آن در ظاهرا و داشت آپارتماني پاريس در ميكرد/ نگاه سوءظن
در وقتي بعدها و شد اخراج اروپا در ايراني دانشجويان كنفدراسيون از ٤٠ دهة در داشت/ سال چهلودو بازگشت, زمان
او ٧٠ دهة تا شايد بود مانده زنده گر ا ‘ رژيم/‘ با استگفت’’مبارزه خوانده درس رشتهاي چه در پرسيدند او از ايران
مختلف دورههاي دبيران از تن يازده اوايل, همان ميشد/ دشمنشناسي و رژيمشناسي استاد و ميگرفت دكترايي هم
در ايراني دانشجويان تشكيLت دربارة او حرفهاي رد به نبود> ترقي نردبام كنفدراسيون > عنوان با مطلبي در كنفدراسيون

نزد/ حرفي باره آن در ديگر و كرد كيسه را ماستها پرداختند/ خارج
ما ميكنيد, مطرح اقتصادي و سياسي مسائل اعتبار به را چپ گر ا ’’ ميشد: بلند همه دست روي و بود sفزن و عامي
,٥٨ مرداد در آيندگان توقيف از بعد ماهي چند نبود/ اعتماد قابل sفزنان, همة مثل و ‘ چپتريم/‘ همه از خودمان
از اما بدانند, را آنها نظر تا رفتند sِحق و سابق مقام چند ديدن به شهر سطح به بازگشت از پس سردبيري شوراي اعضاي
حLلبودي و كردند گريه پيشم_ من, پيش Wنه پيشم آمدند كند: ادعا بعدا داشت احتمال بسيار كردند/ حذر قطبزاده

بروند/ آبرومندانهاي كاسبِي و كار دنبال گفتم و دادم بهشان پولي شدند; دست آلت گفتند و طلبيدند
به رفيع مكان آن از تا بود راديوتلويزيون دكل روي پريدن قاپيد هوا در ازراهنرسيده خودش كه آبرومندانهاي شغل
را او حد در داشمشديهايي كه محيطي در و شد راديوتلويزيون وارد فاتحانه بهمن ٢٣ صبح كند/ عروج عاليه رياست
به متعلق گفت’’تلويزيون جمله, از آن, كاركنان براي جنجالي نطقهايي در بست/ رو از را شمشير نميگرفتند تحويل
/ / / بلرزم/ بادها آن از كه نيستم بيدهايي اين از من / / / باشد/ پابرهنه مردم جهتفكر در بايد و است مسلمان افراد
پاية كند تكرار درويشانه داشت دوست كه اخير رقم ‘ گرفت/‘ خواهم امام از را خودم حقوق تومان ٢٥٠٠ ماهانه

بود/ استخدام بدو در دولت كارمند حقوِق
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مقرري شرعي وجوه محل از تلويزيون در كار براي كه قطبزاده عجيب ادعاي دربارة هيچگاه خميني آيتا0 دفتر
نميديدند/ صLح را او با دهنبهدهنشدن sحا و بود گرفته وجوهي ايران از خارج در پيشتر شايد نداد/ نظري ميگيرد
و خانهاي چه در تومان ٢٥٠٠ با و ندارند بر راديوتلويزيون بودجة از ديناري ميخواهند ايشان ’’چگونه خواننده: تلفن
از گيري بهره بدون و صادقانه ميتوانند چگونه بود خواهد تومان هزار كمتر قطعا كه آن باقيماندة با و اجارهاي, چه با

‘ كنند؟‘ زندگي امكاناتديگر
ميشد را كّلهاش حسابداخل ماشين تلقتلق صداي نبود/ دنيوي جيفة با بيگانه و درويش ميكرد ادعا كه اندازه آن اما
طرفچرتكهاندازهايي از , ‘ ميكنم‘ بدتر روز هر نميزنم, جا عالم مقدسات ’’به سخنرانياش, جنجاليترين در شنيد/
شده خرج برايمان دsر ميليارد ٢٠ ديديمنزديكبه كرديم را انقLب اين اقتصادي حساب وقتي ’’ما داد: ترازنامه نامعين
است/ رفته هم شاه اينكه اضافة به كرديم مفت

ِ

انقLب مايك من اعتقاد به و نشده خارج ما ارزي منابع كمابيش ولي
انقLب اين كه نميكنند قبول خيليها هنوز نميكرد را باورش كسي اينكه و سرعتش علت به ولي شده زيادي كشتار البته

‘ گرفته/‘ صورت
و ‘ است؟‘ امكانپذير اساسا تركيبي چنين مفت"؟ "انقLب پرسيد’’ رايگان> <انقLب عنوان با يادداشتي در نگارنده
فدا بنيانكن انقLِب عشق به را زندگيشان پياپي نسل چندين آدمهاي و برميگردد پيش بهيكقرن ماجرا پيشينة داد تذكر
كه همانهايياند تصادفا اينها نميكند/ رها را گروهي بهگنجشكخورد تصادف سر از سنگي اينكه اما’’وسوسة كردهاند
غافل آن از ما كه داشت توجه جنبهاي به قطبزاده همه, اين با ‘ ميدانند/‘ خود مسّلم حق را آن كباب بهنيشكشيدن
برابر در باشد داده خرج هرقدر متعهد بازاريان هستةكوچك ,٥٧ تا ٤١ فاصلة در بود: او با حق نظر, اين از و بوديم

بود/ Lط معدن حفر يا بليتبختآزمايي خريد هزينة درحكم آورد دست به بعدها كه غنايمي
بهطور عمومي افكار با كه نميديد محكم آناندازه را خود پاي زير هنوز و ميآمد جلو قدمبهقدم حوزه بازارـ جرگة
Wاسم باشند نورافكن زير نميدانستند صLح بسياري و برگردد ورق بودند نگران سخت مدتها تا شود/ سرشاخ جدي
و منتقدان خرابكردن و جاده صافكردن كثيِف كاِر ميدادند ترجيح / نشد_ فاش بعد سالها تا انقLب شوراي اعضاي
نفوذي و تندرو گفت و گرفت فاصله او از بتوان بعدا كه دهد انجام يكبارمصرف و هلههوله داوطلبي را سياسي رقيبان

بود/
علي نبوي, بهزاد بعد اندكي و پيراينده, ابراهيم گواهي, عبدالرحيم خاتمي, محمد خوئينيها, موسوي محمد ,٥٨ تير
به كه جايگاهي و فضا در اشخاص اين پيوستند/ راديوتلويزيون شوراي به زوارهاي رضا و روحاني حسن sريجاني,
مانده هنوز و ميگرفتند ياد كار بيسروصدا ميكاشتند, را خودشان آدمهاي ميخوردند, گيجگيجي بودند نديده هم خواب
نوشته قطبزاده پاي چيز, همه و كس همه به تقريبا هرشبه, پرسروصداي حمLت بدنامِي شوند/ ميوهجات جزو تا بود

ميشد/
براي را خودش زندگي شيوة وقاحتي به متمايل كارِي ريا با وسطبگومگو/ بيمحاباپريدن مشتاق و بيكّله بود موجودي
اهانتهاي به و ميرفت جنسي مضامين سراغ فورا زنان اجتماعي حقوق زمينة در و ميدانست جرم بلكه و گناه ديگران
بينندگان از بسياري خشم اجباري, حجاب به زنان اعتراض خبر از پس مصاحبهاي بار يك ميشد/ متوسل لومِپني
هيچ بدون گوشي برداشتن با ١١٨ متصديان كه بود زياد چنان اعتراضها ’’ برانگيخت: او شخص به نسبت را تلويزيون

‘ مينهادند/‘ اختيار در را راديوتلويزيون تلفن نمرة فورا پرسشي
روستايي و مذهبي خانوادههاي تلويزيوندارشدِن بود/ متجددها خانة در شهري عمدتا پديدهاي زمان آن تا تلويزيون
به اشاراتي اما ميشود اهانت وسبكزندگيشان طرزفكر به صريحا چرا بودند مبهوت بينندگان كشيد/ طول سال يكيدو
تخريب دهه, سه از پس بودهاند/ و ـُ ِولـ طرفها اين زماني گويا كه مجهول بلكه غايبو جماعتي شخصبه سوم ميرود كار
نه مردم از بسياري اما ترقيخواه/ مطبوعات ضدحملة و دفاع همينطور دارد, ادامه تلويزيون در افترا و تهديد و افراد

ميزنند/ تلفن نه و ميدهند اهميت نه ميكنند, تماشا
با پاسخي ‘ شود/‘ عوض بايد و است رضاخاني ايران" "اي سرود است گفته قطبزاده صادق آقاي ’’ خواننده: تلفن
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sزم كه آنطور را تبليغاتي امور مصالح و نموده درك را موقعيت قطبزاده آقاي ’’ قطبزاده: از دفاع در <طراح> امضاي
ديگر: يكي و ;‘ شده‘ زياد ما حقوق قطبزاده آقاي ورود بدو از ’’ ديگر: نامة ‘ ميكند/‘ عمل خوب و داده تشخيص است
و ميدانيم ما / / / بLهاست/ سپر پابرهنه انقLبيون قلب بلكه نبوده پايافزار نداشتِن پابرهنگي از قطبزاده ’’منظور
داشت كفشسازي كارخانة چندين مملكت ‘ نيست/‘ ايرادي آنها بر و ميگويند حق قطبزادهها كه ميدانيد خوب هم شما
كثريِت ا و فئودال اقليِتكوچك يعني ملت كه عصري ـــ بود آن از پيش و ٣٠ دهة به مربوط پابرهنهها كهنة مضمون و

ميگفت’يكمشتآبحوضي/‘ عادي شهرنشين و پيشهور و كاسب به كمه حا هيئت و رعيت, بزرگ
بازيهايي از ميافتد/ جا تكرار با صرفا ادعايي هر ميكرد گمان و نداشت عمومي افكار پيچيدة پديدة از درستي درك
رستاخيز حزب راهافتادِن جرياِن در بود/ طومارساختن نميدانست, را موضوع پيشينة چون نداشت مهارت آنها در كه
هم, كلمه اين است Wبهتر شد فّله امضاهاي و فرمايشي تأييدگرفتن مترادف طومار كلمة چهار, و سه و پنجاه سالهاي در
ميشد ادعا آنها در و ميرسيد سراسرمملكت از طومارهايي / شود_ نوشته دستهدار و مLقهاي شنيِع طاي با باطوم, مانند
نشريات بستهاند/ نابوديشان به كمر مزدور قلمبهدستان و وابسته نشريات كه است ارزشهايي تمام مظهر او شخص
, ‘ قطبزاده‘ تأييد در ديگر طومار ’’سه ميشد: پوزخند اسباب طومار واژة و دادند ‘ لقب’’طومارزاده‘ او به فكاهي
٢١ و طوليكمتر به ,’’طوماري ‘ ميآيد‘ هنوز قطبزاده از حمايت ,’’طومارهاي ‘ قطبزاده‘ نفع به متري ٤٠ ’’طومار
با مخالفت در طومار ’’نخستين و ‘ رسيد‘ آيندگان به قطبزاده از پشتيباني به تهران نفت كاركنان سوي از سانتيمتر

/ ‘ قطبزاده‘
سنديكاي و ميگذشت متقابل حملة به مطبوعات روزهاي و مطبوعات, با قطبزاده نبرد به عمدتا تلويزيون شبهاي
حرف كه بگيرد ايراد آيندگان به نتوانست بار حتييك گرفت/ موضع او برابر در مطبوعات خبرنگاران و نويسندگان
اعضاي سوي از بارها راديوتلويزيون به ايرادي چنين است; كرده منعكس نصفهنيمه و سردستي و نادقيق را وزير نخست
چنين ميشد/ تبديل خود ضد به آيندگان مقالة يك با بود بافته پيش شب قطبزاده بوِق هرچه شد/ تكرار كابينه
بود اين دنبال قطبزاده ميكرد/ تعيين نظري مسائل در فكر و بحث دستور جامعه, نظر اهل آدمهاي كار عمدتا مقاsتي,
همه آمدهام, من و كنند, چاپ را حرفها اين تا گرفتهاند پول و دارند دستور روزنامهچيها بقبوsند جامعه همان به كه
قضّيه اين به هم امام دفتر و ‘ پشيمانند‘ كردند جمع طومار قطبزاده براي كه آنها گفت’’ خميني حسين كنار/ بروند
آقاي دربارة خميني سيدحسين آقاي مطالبحجتاsسLم ندارند/ را امور در دخالت حق امام ’’خويشان شد: كشانده

‘ است/‘ بوده شخصي نظر تنهايك قطبزاده صادق
مقاومت نميشد/ خLصه منشنادلچسبيكپرسوناژ در فقط موضوع اما شد/ مبتذل موضوع اين گرفتار هم آيندگان
درسخواندههاي اعتراض آيندگان و كند, صاف را جا همه و بَكند جا از را همه ميزد زور كه بود بولدوزري برابر در
تلفن بزرگتري شمار و ميرسيد خوانندگان سوي از او دربارة مقالههايي منعكسميكرد/ را قلدر

ِ

بهيكخرمگس شهري
ميشد: تكرار نشريات بسياري در و جامعه در خواننده اين تلفن مضمون كيست/ شخص اين ميپرسيدند و ميزدند
اين تا هيچگاه ايران مردم عمومي افكار ‘ دهند/‘ قرار روزنامه اختيار در چاپ براي را خود شناسنامة اول صفحة ايشان ’’

صLحيت/ به رسد چه تا بود, نكرده ترديد هويتيكفرد در حتي حد
تلويزيون در شب پربينندة ساعات در بود, ‘ راديوتلويزيون‘ موقت فقط’’سرپرست رسما گرچه قطبزاده, سو, آن از
آمد, نخواهد كوتاه داد, نخواهد اجازه است, خائن آنيكي ندارد, را اينيكي حوصلة ميكرد ابLغ باتحّكم و ميشد ظاهر

غيره/ و است وصل جاهايي به مستقل مطبوعات سرنخ
كند/ خودداري افترا و اتهام و اهانت از دستكم يا بزنند, را حرفشان افراد بگذارد راديوتلويزيون داشتند انتظار مردم
گروههاي و مستقل مطبوعات خرابكردِن در سعي با قطبزاده نبود, بولدوزري كارهاي اهل كه بازرگان مهدي خLف بر
ياد را كار ميكردند, فتح ميز به ميز و اتاق به اتاق را دولتي دستگاههاي ميكرد: تسطيح كامل فتح براي را عرصه سياسي,
حقوق از پيشتر كه بازنشستگي مستمري بدون حتي موارد بسياري در بود, نشسته آنجا پيشتر كه را فردي و ميگرفتند
صدايشان كه ميكوبيد چنان را آنها و نبود قائل حقي كمترين معترضان براي قطبزاده ميانداختند/ بيرون شده, كسر فرد
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نشود/ شنيده
كه مدت هر و ميكند استفاده شخصي Rكام ابزاري بهعنوان تلويزيون از كه بيپروا بود فرصتطلبي عمومي, افكار نزد
تا اخبار از بعد گاه نبود/ دقيقه ده و دقيقه پنج حرِف منبررفتنش ميپردازد/ آن و اين عليه كني سخنپرا به دارد دوست
بود: اين حرفش آخر و اول ميكند/ رو پرونده كه ميكرد تهديد و ميگفت بدوبيراه ميبافت, آسمانريسمان ساعت يك
تطبيق اينجانب نظرات با را خودشان بعد به اين از و بيندازند دور فورا داشتهاند حال به تا فكري هر مملكْت اهالي
اتهام ده هر از كرد: عادي اوايل همان دارد, بيدينان عليه ضدتبليغ در ريشه كه را, اسLمي جمهوري تبليغات شيوة دهند/
حقيقتاست; عين باشد خدا براي وقتي دروغ چون نكردهايم ضرر بيفتد كارگر قدري گريكي ا حتي مخالفان عليه افترا و

بپاشي/ همه كلة و سر به لجن سطل كه ندارد عيبي بگذاري, نفر چند اين دست روي خرجخشكشويي اينكه براي و
گفت دولت, سخنگوي اميرانتظام, عباس بيزار/ او از خLيق قاطبة و بود ناراضي سخت او از بازرگان دولت
قبيل از بحثهايي ميشود گفته تلويزيون در است/ شده ما جامعة در تفرقه عامل آشكاريك طور به هم ’’راديوتلويزيون
ميشود مردم باعثنگراني اين و كنند حذف درسي كتاب از را پرچم و نوروز سال, ماههاي مهرگان, جشن سيزدهبهدر,

‘ ميدهند/‘ دست از را خود سنتهاي كه
كاذب, مردِم نه ــــ مردم به موسوم است چيزي مركز نشسته كه جا همين داشت اعتقاد قماشخودش, از بسياري مثل
كه حقهبازي اين ’’ ميگرفت: مسخره به را مفهوم اين فرصتي هر در اما ميزد سينه به را مردم سنگ حقيقي/ مردِم
اعتبار به يعني چي؟ يعني حرفهاست/ آن از مينويسيم ما ميشود ما به تلفنهايي كه درآوردهاند آقايان اين از بعضي جديدا
ميدارند بر ميآيد گيرشان كه مزخرفي هر مينويسند خودشان روزنامة در و ميكنند خودشان به خودشان كه تلفنهايي

/٥٨ ارديبهشت ٥ آيندگان در نقل مصور, تهران مجلة موسوي, ناهيد مصاحبة ١

و اسم و جاسنگين آدمهاي بفهمد نميتوانست و نميخواست ١ ‘ ‘ مردم؟ كدام است؟ مردم نظر اين كه مينويسند
مطبوعات به اهانت و سببتهديد به او بركناري خواستار زنجان قضات وقتي نيستند, مداد ميفرستند مقاله كه رسمداري
ويراستاران و تحريريه اعضاي امضادار يادداشت و دارند, حرفي sبد كار محافظه ارشِد حقوقدانهاي اين ميشوند
او نزد نفس عزت و حرفهاي اصول كنند/ چاپ را ‘ خودشان‘ به خودشان ندارند’’تلفنهاي نيازي و است تأثيرگذارتر

نداشت/ معنايي
چطور را روزنامه نيست وصل جايي به سرنخشان گر ا اينها كه بود اين ميپراند آيندگان به كه اتهامهايي از ديگر يكي
در نفر ويك برسد فرودگاه بار قسمت به روزنامه بسته دو صبح است كافي امر, واقعيت در ميكنند/ توزيع اروپا در
بيشتر پرخواننده روزنامهاي براي ببرد/ ايرانيها آمدورفت محل به و بگيرد تحويل را بسته لندن در ديگر يكي و پاريس
هر نظرش به ميكرد/ هم اط�عات را كار همين درميآورد/ پولي نه و داشت هنگفت خرجي نه بود/ اعتبار موضوع

هم/ با دو هر يا جاسوسها نقشة يا بود پول ياكلك موفقي كار
كمر چادربه و سالمند زني ميانداخت/ راه مطبوعات عليه احترامانگيز چندان نه عناصري از متشكل دستههايي
دفتر و دانشگاه برابر در بود/ او پابرهنههاي از يكي ـــ رّجاله همان يا پرولتاريا لومِپن ردة در ـــ زهراخانم به مشهور
گلستانعكسي كاوه از وقتي ضدانقLبها/ اين نبينند جوانيشان از خير و بزنند جگر جّز الهي ميكشيد جيغ روزنامهها
راه فرياد و داد زن همين گفتگوست, سرگرم قطبزاده با دوستانه ظاهرا خيابان وسط زهراخانم آن در كه شد منتشر
تصوير كادرپشتكادر كه داد بيرون را فيلم نوار كت كنتا گلستان ميكند/ شكايت و چسباندهاند هم كنار كه انداخت

راديوتلويزيون/ رئيس و بود زهراخانم
ميشناسم را اينها از بعضي ميگويم صراحت با ’’من ميزد: حرف لحن اين با اجتماعي حقوق فعال زنان دربارة اما
ناف در زندگي عمري از بعد ‘ كرده/‘ شركت انقLب در كه شدند ايراني مقدس زن طرفدار آمدند دنيا فواحِش بهعنوان
رسمي بوِق از نبايد هم اسLم اّمالقراي در است, sتهايپسكوچه مال حرفزدن طرز اين پاريس در گر ا نميفهميد خارجه

انقLب/ شوراي عضو و اسLمي جمهوري سيماي و رئيسصدا زبان از مستقيما هم آن شود, پخش
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بررسي پديده شخصبلكه بهعنوان نه را قطبزاده كوشيد دوم> قطب در ماند اول <قطب عنوان با مقالهاي در نگارنده
چند ـــ مقاله بههمريختن بود/ شده اشاره هم كشور از خارج در اقامت مدت در قطبزاده سوابق به مقاله اين در كند/
همكاران حتي كه عذر اين بر بود شاهدي ـــ شد مطلبچاپ انتهاي در صفحه شمارة به توجه بدون دستنوشته از صفحه
را خودشان نوشتههاي بينقص چاپ نميتوانستند روزنامه, دفتر در مداوم كار ساعت چهاردهپانزده وجود با تحريريه,
بخشي روزنامهها دفتر و دانشگاه برابر در ديگران و قطبزاده آدمهاي همهجانبة فشار و جنجال و جار كنند/ تضمين

ميداد/ هدر را سردبيري شوراي و تحريريه توان و وقت از بزرگ
و آمد تلويزيون رويصفحة باز است شده ملي كذايياشمضحكهاي طومارهاي كند قبول شد ناچار سرانجام كه زماني
اين خبر درج ‘ كنند/‘ بس را طومارها دارم تقاضا بزرگم ملت از من و فرستادهاند من براي بلندي بسيار گفت’’طومارهاي
بزرگم عاليجنابانة’’ملت فرمان و داشت همراه به راديوتلويزيون موقت سرپرست به بسيار اعتراضهاي ديگر بار بيانات
لحن اين با قدرت جايگاه از كسي زمان آن تا شد/ جرايد انتقاد و مردم لنترانِي براي تازه مضموني ‘ كنيد‘ بس را طومارها

بود/ صحبتنكرده قLّبي لفظقلِم و جاهلي تئاتريـ اديبانهـ
و بسيارمحكمتر روزنامه موقعيت آن, مجدد انتشار و ٥٨ ارديبهشت در آيندگان انتشار در وقفةيكهفتهاي از پس
را زورش تمام شهري و اداري و دانشگاهي خوانندگان روزنامة نابودكردن براي شد/ كمتر بسيار قطبزاده سمپاشِي تأثير
از پس و ميكند پيدا شخصي دعواي حالت مواردي در آدم اين با خورد و زد داشتند توجه آيندگان ويراستاران بود/ زده
دولت مقامهاي اظهارنظر به را او به مربوط مطالب نبرد, آن در قطبزاده فاحش شكست و ارديبهشت تعطيل ماجراي
آخر ماههاي در و شد انتقاد او عليه راديوتلويزيون سازمان هليكوپتر خلبان نامة چاپ از تحريريه در كردند/ محدود

داشت/ وارده مقالههاي در كمتري هرچه جاي انتشار,
باره اين در است/ رفته دررينگبوكس قطبزاده با آيندگان ميدادند تذكر تلفني خوانندگاني آن, از پيش ماه چند طي
كشيدن هورا شد چاپ كه دفاعيهاي چند نرسيد/ روزنامه به بيرزد تنشان به سرشان كه افرادي سوي از مكتوب نقدي
كه انتقاد اين درهرحال, باشد/ تلويزيون صفركيلومتِر كرة عملها كار زد حدس ميشد آنها امLانشاي از و بود او براي
براي مجالي آيندگان بود/ اجتنابناپذير موجوْد اين با درگيري اما بود مشفقانه است شده شخصي زيادي حد تا موضوع
تخريب بيشتر هرچه را فكريشان فضاي شب هر تلويزيون بولدوزراsسLِم كه ميآمد حساب به اقشاري نظر اظهار

بگيرد/ آنها از را حرفزدن حق حتي تا ميكرد
نظر به ايرانياش نمونة از چيزفهمتر مراتب به اخير شخص امروزي/ عراق در چلبي احمد از نازل بود كپيهاي
زبلياند كاسبهاي ميگيرند/ جديشان مردم تودة نه و برخوردارند مطلعتر اقليِت اعتماد از نه اشخاصي چنين اما ميرسد
خشنود كه زد حرف چطور بايد خارجي دولتهاي عوامل و سياسيون با ميدانند و است خوابيده كجا پول ميكشند بو كه
اما, بود خوشطينت حتي شايد قطبزاده كنند/ تهيه مافوقهايشان براي اول دست بهاصطLح گزارشهاي بتوانند و شوند
فرو سو هر از چيزهايي حركتش هر با باشد, شده ِول چينيفروشي در كه جنگي گاِو مثل انگليسيزبانها, گفتة به

ميشد/ خرد و ميريخت
پيشاپيش را شنونده برداشت و دهد تميز آن اولية معني از را حرف نهايي مفهوم كه نبود هوشمند چنان اما بود قالتاق
انتشار از پس ‘ ميكنند/‘ چاپ اسLمي انقLب ضد مقاsت تيراژ, باsبردن براي ميگفت’’روزنامهها Rمث بزند/ حدس
حرفي چنين كه ميكرد انكار بLفاصله و چيست به اعتراف كه دستشميآمد گوشي رسمي, خبرگزاري سوي از حرف اين
كل ميگويند/ دروغ روي دروغ كه است اين عموم نظر و نميكند اعتنا آدمها قماش اين تكذيب به كسي اما باشد/ زده
روي انگلستان و ’’شوروي ميزد: دنيا در پخش براي و آسوشيتدپرس به را حرفي وقتي حتي فرضميكرد, خر را بشريت
رها كمه حا هيئت در جناحي را آمريكايي گروگانهاي كه دشوار شرايطي در ‘ ميكنند/‘ پخش پارازيت ايران امواج
خبرنگاران به كه حرفهايي بگويند, چه و كنند چه ميدانستند نه و ميرسيد آنها به زورشان نه مملكت سران و نميكرد
وزير كه دولتي رسمِي مواضع با حتي ميگفتبلكه ايران راديوتلويزيون در كه بود چيزي از غير گاه تنها نه ميزد خارجي
كهيكطرف, بود اين فرضش ميشود/ توزيع هم ايران در نشريات آن كه نميداد اهميتي داشت/ تضاد بود خارجهاش

http://www.mghaed.com/ay/shock-1.htm
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كرد/ منكوبشان ميتوان كه طاغوتياند و طرفديگر,يكمشتروشنفكر و نميفهمد, چيزي كه است پابرهنه تودة
هم يكي او براي مناسب مشاغل از تلويزيون, پربينندة ساعات در ‘ گرتگيري‘ ’’ جعفري, شعبان گفتة به بر, عLوه
شغل ميآورد/ در پول حسابي ٦٠ دهة در ميُبرد در به جان گر ا بود/ قاچاق اسلحة آوردن و دsر سامسونتهاي بردن
و فرسفي, ُنقِط و تهروني

ِ

انسونّيت با كه بود خرُكشي
ِ

چال بامراِم بچة نقش در نئوsتي فيلمهاي در بازي مناسبديگر,
به شديد حملههاي گرم گرما در ٥٨ نوروز زكي/ ميگويد عوضي روشنفكرهاي به ضامندار, و خوابيده پاشنة به مجهز
جنجاليآمريكا مطبوعات وكلكهاي دوز تقبيح در بزرگ كارناوال نام با كرد پخش فيلمي تلويزيون مستقل, مطبوعات

عليه كوبنده اما مهجور فيلمي سراغ به رفتن گ0س/ دا كرك بازي با وايلدر, بيلي ساختة ,١٩٥١ آستين, در تكخال اصلي: عنوان ٢

كرد/ جمع خودش دور مدتي قطبزاده كه بود كيميائي مسعود قبيل از كساني كار شايد مطبوعات

تيراژ/٢ كسب و عمومي افكار بازيدادِن براي
كل براي حتمي زيانهاي و ميداد اهميت چيزي كمتر به شخصخودش, براي خودشيريني از حاصل احتمالِي سود جز
شخصكه اين بود/ ك ساوا بازجوهاي از يكي طوsنِي صحبتهاي پخش اقدامهايش, بدترين از ميگرفت/ نديده را جامعه
قطبزاده مجاهدين/ و فدائيان جمله از سياسي, سازمانهاي عليه زد حرفهايي انقLب دادگاه در داشت شهرت تهراني به
وعدة او به كه بود اين عمومي برداشت شد, اعدام تهراني گرچه كرد/ پخش پربيننده ساعات در بار چند را حرفها اين
كند/ خراب را حوزه, بازارـ وابستگان جز سابق, رژيم سياسي زندانيان كه شرط اين به دادهاند مجازات در تخفيف
او سر كوزهها كاسه درهرحال, داشت/ نقشي چه ميان آن در قطبزاده بود كار در بندوبستي چنين هم گر ا نشد معلوم

شكست/
اما ندارد وجود مدافع وكيل كه دادگاهي در داشت شهرت ‘ مخوف‘ گر به’’شكنجه كه فردي موعظة پرآبوتاب پخش
تبديل را قطبزاده به نسبت بيطرفي كند, نطق قربانيان عليه دارد دوست اندازه هر ميدهند اجازه استثنائا شخص اين به
گر ا تهراني قطبزاده, آقاي نوشت’’ آيندگان در مقالهاي در پزشكزاد ايرج كرد/ تنّفر به تبديل را مخالفت و مخالفت, به
كه كسي براي او/ شرارتهاي نتايج به اشاره در مLيم لحني ــ ‘ كرد‘ خيس sاقل نكشيد, لجنزار آن در خود با را شما

ميرود/ كار به ديگري تعبير باشند كرده خيس را هيكلش
اسLمي انقLب صدور راه بستن براي اساسي حملة آمادة و ميكرد بمباران را مرزي نواحي عراق كه حال همان در
در نگارنده كرد/ شركت جمهوري رياست ٥٨ بهمن انتخابات در نوروز, تا Lكرب راه بازكردن وعدة با قطبزاده ميشد,
١١ برابر در داد/ ‘ سليم‘ عقل سرسخِت لقب’’مخالف او به غيرعملي, عوامفريبانة وعدة اين به اشاره با جمعه, كتاب

شد/ هفتم نفر و آورد رأي ٤٨٠٠٠ از بيش چيزي پيروز, نامزد رأي ميليون
ابوالحسن طرفداران دست در كه تلويزيون دوم كانال در ميزگردي در ٥٩ آبان كرد/ عوض خط فقط نرفت/ رو از
ازفكر دفاع در كساني گفت جمله, از زنده, برنامة اين در گذاشت/ كنار را تعارف و تظاهر بود جمهور, رئيس بنيصدر,
اينكه و شد; خواهد دوغي چه بشود گر ا اما نميشود دوغ دريا البته ماست باديه بايك ميگويند اسLمي انقLب صدور
حزب عضو دوتا آن, كارمند سه از كه حالي در ميرسد آقايان تأييد در بيانيه مهاباد اسLميبانكصادرات انجمن از Rمث
به و نداشته اعتقادي كمترين هرگز ميزده پيشتر كه حرفهايي به نميگذاشت ترديد جاي است/ كومله يكي و دموكرات
قصد به را سرجنباني هر تلويزيون در سنگينوزن, مشتزِن مثل است/ ميخنديده خLيق ريش به و خودش طومارهاي
رفتنياند/ ‘ اينا‘ و’’ است موقتي بساْط اين داشت يقين و نميگرفت جدي هم را فاتح اقليِتكوچك اما بود كوبيده ُكشت
نه بود خواهد روشنفكربازي نه آينده در رسانه اين گفت’’سياست تلويزيون در راهانداختش ك گردوخا اولين در

‘ آخوندبازي/‘
بازداشتش و رفتند قطبزاده سراغ به بعد روز صبح تهران, زندانهاي بيشتِر و اوين كارة همه sجوردي, اسدا0 آدمهاي

شد/ برنامهريزي و مديريت پژوهش و آموزش عالي مؤسسة ساختمان جزو بعدها ٣

نياوران,٣ كاخ شمال در كوچهاي در مصادرهاي, زيباي ويLي از بود برده خودش با كه هم را راديوتلويزيون بنز كردند/
ليموزينپيموزين اهل زياد چيزند همه واقعِي صاحبان گرچه ما عزيز پابرهنههاي ميكرد حساب sبد كشيدند/ بيرون

https://en.wikipedia.org/wiki/Ace_in_the_Hole_(1951_film)
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نيستيم/ كمتر كه منبريها اين از ميشويم; سوار بچهمسلمانها طرف از نيابت به Rفع ما و نيستند
است/ داستانديگري دولتي ثبتشدة و اموالانگشتنشان اما ميكردند توبره در را بيصاحب و مفت مال زمان آن در
روزنامة در كه برآشفت چنان او بازداشت از بود, زده موقت دولت به قطبزاده كه لطماتي وجود با بازرگان, مهدي
به باشد قطبزاده به عLقه روي از آنكه از بيش شايد فريادش و فغان بدهد/ جر را خودش يقة بود مانده كم ميزان

برميگشت/ مؤتلفه كل و او بازداشتكنندة از ديرين بيزارِي
سابقة و بودم ايران از خارج سال بيست گفت’’من بود خارجه وزير وقتي آن, از پيش ماه چند شد/ آزاد زود خيلي
بپذيرد نميتوانست جامعه رفتهام/ شديدتر خيلي راديوتلويزيون در / / رفتهام/ تند مواقع بعضي / / نداشتم/ اجرايي كار

ميكنند>/ انتقاد خود از <مسئوNن مصاحبههاي رشته از ;٥٩ خرداد ١٩ اس�مي, انق�ب روزنامة ٤

سفارت گروگانهاي سر بر پنهاني كرة مذا آمادة ميكرد وانمود ٤‘ كرد/‘ وارد لطمه من به شخصي لحاظ از اين و
ميكرد اعLم يا گفته/ بيخود بگويد هرچه و نيست كارهاي شخص اين كه ميرسيد ندا ديگر ازيكگوشة اما آمريكاست
ميدهد/ تحويل كتوبغلبسته پاناما دولت را مخلوع شاه و ميكند امضا ظهر از بعد تا كه ميشود تايپ نامهاي ن �sا همين

ميگرفت/ جدياش كسي كمتر اما بود كرده پيشانيسفيد گاو خبرسازْي با را خودش
دست موقعيتي به راديوتلويزيون بوق از سوءاستفاده با و پريد ‘ مفت‘ انقLب ’’يك قطاِر روي فرصت, از استفاده با
ايجاد مشخص دليلي به اعتبار پاية بر مثبت شهرِت بود/ بدنامي درصد ٥١ از بيش و شهرت درصد ٤٩ از كمتر يافتكه
كه حال همان در جماعت اخير, مورد در كرده/ در اسم خاطر چه به فرد نيست معلوم يعني اغلب منفي شهرِت ميشود/

ميخوَرد/ را اسمدركردنش ناِن يارو يعني ميكنند, كج را لبولوچهشان ميشود تيز كسي اسم شنيدن با گوششان
خودبهخود رياسْت و نيستند بيرونبيا حجره از حوزوي و بازاري ميكرد خيال زمان, آن مذهبيون مليـ كثر ا مانند
كتخوشدوختش گرفتن, وضو براي و باشد عبادت و طاعت اهل مينمود بعيد گرچه W است كراواتي خداپرستهاي مال
از غنايمي چپو, و مصادره آنخرتوخِر در بخصوص زندگي, در Rك بود پيدا / بزند_ sبا شلوار پاچة و بياورد در تن از را
را جهان كل بلكه و پابرهنهها مملكت ميداند/ خويش طبيعي حق را سرمهاي مرسدس و سوپرشيك ويLي قبيل

است/ برازندگي دارندگي و ميخواهد, سليقه و زرنگي فقط آن از استفاده كه مّجاني ميديد سلفسرويسي
اخراج با شود/ بند جايي به دستش تا ميكرد حرفشنوي نه و برسد او به سهمي تا بود خرداد ١٥ سابقون جزو نه اما
وجفتكپراني خارجه وزارت از پس افتاد/ پيسي به بود برده راديوتلويزيون از آنچه ازدستدادن و مصادرهاي ويLي از
و درآورده پول خوب هميشه كه آدمي به نداشت/ مستمري حتي شايد ندادند/ او به شغلي تلويزيون, زندة برنامة در
روايِت در گريخت خارج به كه اطLعاتي مأمور يك ميگذرد/ سختتر البته عسرت است كرده خرج هم خوب
تا اما دارد/ بهكمك احتياج و نيست جالب قطبزاده مالي وضع كه شد صحبت بانفوذ فرِد دو بين ميگويد انتشاريافتهاش
نميماسيد/ او به غنايم از چيزي ميداد ادامه وsيت در ذوبشدگان تحقيِر و كشيدن شاخوشانه و ُكرُكريخواندن به وقتي
بود سخت خيلي يكشبه, كلمه واقعي بهمعني ثروتي و قدرت و شهرت طعم چشيدن و باورنكردني تجربة آن از پس
معارضان بود/ شده زياد دسْت sحا عربها استخبارات امربرِي براي برگردد/ سابق وضع به و بگذرد قضيه خير از Rك
نخودچي باشد, داشته آپارتماني ميتوانست پاريس در نداشتند/ احتياجي او به و بودند رسيده قدرت به ايران در سابق
تحويلش كافي اندازة به كه را او مثل آدمي شخصيتِي قلمبهمشكل پوِل خرجكردِن ايران در بليسد/ را دستش كف و بخورد
طومار ميزنند, كلهمعّلق باشند, بيزار تو از قلبا گرچه جماعتي, كني, توزيع كه چلوكباب و اسكناس ميكند: حل نميگيرند
كه است ششمي حس مثل پول گفت موآم ساِمرِست ميگويند/ زندهبادمردهباد روزنامهها دفتر برابر در و ميكنند جور
چون برسد نظر به هست آنچه از فهميدهتر ميكند كمك و افزود: ميتوان ميكند/ تقويت را آدم ديگر حس پنج

ميكنند/ نقل بيشتر را حرفهايش
كند/ قبضه را خاص سهامِي شركت گرفت تصميم بدهند او به داشت انتظار كه سهمي نشدند حاضر حريفان وقتي
دستبگيرد, در را دولت شخصا ببرد, صحنه روي تصحيحاتي با ديگر بار يك را سناريو كه رسيد نتيجه اين به ظاهرا

http://mghaed.com/ay/on_looting-1.htm
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بهاصطLح برگرداند/ تضمينشده استفادة تومنيهزارتومن است داده خرج هركس به و ببندد را بارش بسازد, را خودش
برگرداند/ صحيح مسير به را انقLب خودش, گفتة به تا, ميگشت اسپانسر دنبال روزها, اين رايج

همدستانش با گفتند ٦١ سال كشيد/ نقشه مفت sبد كودتاي يك براي و گرفت را ‘ مفت‘ انقLب ’’ فكر دنبالة
سالها آن زندانياِن بفرستد/ هوا به را راحل امام محلسكونت و كند جاسازي منفجره مواد آجر, باِر دريك ميخواسته
باsخره و كشيدند وسط كذايي كودتاي با موافقت اتهام به هم را شريعتمداري كاظم پاي ميكرد/ رد را اتهام اين نوشتهاند
و اوضاع از او تحليل قطبزاده, موقعيت اما ميشد صاف بايد شريعتمداري با قديمي خردهحساب رسيدند/ را حسابش

است/ تأمل قابل كرد پيدا خودش براي كه راهحلي
واقعا ميكرد خيال كند/ وصل بازار در او مالي منابع به و ديگر بهيكآيتا0 را خودش بود افتاده فكر به ظاهرا
شرعي وجوهات گوني چند و بهيكآيتا0العظميى كردن برنامهپياده براي و رژيمي, هر است, رژيم با مبارزه متخصص
و ملّيون و روشنفكران و زنان و مطبوعات با هرشبه بوكسبازِي و تلويزيون در ناشيانه رفتار آن با اما دارد/ نياز بازار
درستو عقل گر ا واقعي يا فرضي كودتاچياِن مينمود بعيد كه بود شده چنانسكةيكپول وديگران, سلطنتطلبان چپو
و شيك زندگِي بيپرواي سبـْك خودسري, بگيرند/ جدي را اعتماد غيرقابل و شلوغ موجود اين باشند داشته حسابي
عشِق روحية و شديد خودرئيسبينِي پرچانگي, و پررويي كماطLعي, گذاشتهاند_, سرپوش آن روي همواره كه W نامتعارف

ميكرد/ درست دردسر ميشد آن عضو كه دولتي هر براي او مثل آدمي sتِي
است/ كي كيبه تشخيصداد ميشد دشوار و كردند نظامي متهمان گروه چهار دستكم پروندههاي قاطي خبرها در را او
‘ مفت‘ انقLب در’’ قاطيشدن ديد بهتجربه و آمد دستش كار حساب sبد ميرفت ديوار سينة كه مدتي طي درهرحال,
از اطاعت درس و كند سخنراني زندانيها براي خودش عليه داغان و تكيده و سرافكنده ميكردند وادارش دارد/ آمدونيامد
كوبندة نعرة به تبديل ‘ آمريكا‘ بر ’’مرگ ميخوانيم مغزشويي

ِ

سئانس يك از تكاندهنده روايتي در بدهد/ غالب
بيت كه كند ابLغ تا گويا زد سر اوين زندان به خميني سيداحمد شد/ تّوابسازي و قطبزادهپروري بساط عليه محبوسان
در ِقِسر هم باز بگذارند داشت زور خيلي حريفان براي دهد/ نجاتش بتواند گر ا و نيست, قطبزاده كشتن به راضي امام

كردند/ قنداقتفنگخرد ضربة با را جمجمهاش و پراند ناسزايي تند حينبگومگويي ميگويند برود/
شود/ نئوsتي فيلم يك قهرمان روزي هم شايد نوشت/ خواهند نزديكش دوستان داشت sبد كه هم مثبت صفاتي
حتي يا او از بيش نداشتكسي باور رندبازي/ و فرصتطلبي در افراط كرد: عبارتخLصه دريك ميتوان را شخصيتش
گند ميديد وقتي و ميآورد زبان بر بلند صداي با را نپختهاش فكرهاي باشد/ داشته اعتقاد چيزي به يا بفهمد او حد در
زبلبازي و چاخان و تملق و گردنكلفتي و دسيسه و حّقه اهلكلكو سرعتپسميگرفت/ همان با را استحرفش زده
را چرَخش ببيند, بود نخواسته او كه بديهي, واقعيتهايي اما بود/ بلندشدن sبا دست و حقوحسابدادن و بهجيبزدن و
دست فقط گوشي و خوردهاند خر مغز جملگي ديگران كند خيال كه كسي به عاّمه, بيان در ميكرد/ چنبر بلكه و پنچر

ميگويند/ خرمردرند است خودش
حرف فريبديگران براي و مصلحت روي از وقتي خرمردرند آدم اينكه بر بود شاهدي بيافتخارش و كوتاه زندگي
احمقانه رفتارهاي گزيرمرتكب نا و مزخرفميگويد مدام كه مهمل ميشود موجودي به تبديل مدتي از پس بزند, چرند

نيست/ خويش تصحيح به قادر و نميبيند يادگرفتن به نيازي زيرا ميشود
editor@lawhmag.com
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