
عميق جيبهاي و گشاد گلوهاي دنيوي: زخارف تٔ�لو

شد سره گروهي كاِر شد زده كارواني
چهارم قرن خراساني شاعر لبيبي, سرودة قطعهاي از

غارت را كاخ بيدرنگ سربازها سلطنتآباد, از قاجار] محمدعلي ] ايران سابق پادشاه بيرونرفتن از پس
برد/ سر به خود مادر خانة در را شب جديد شاه علت بدين كردند/

رسولزاده محمدامين
ايران مشروطيت انق�ب از گزارشهايي

١٢٨٨ مرداد كو, با چاپ ترقي روزنامة

وقتيكا0غ آن كه شما داريد؟ پارك حا0 چرا نداشتيد هم يكخانةگلي مشروطيت] انق:ب[ از قبل كه شما
از را بهادر امير بزرگوار, پدر اي تو مقدم, نسل اي تو داريد؟ اتومبيل حا0كالسكة چرا نداشتيد هم لنگي
دركالسكة و صاحبگرديده را او مايملك تمام نشستي/ او خانة ميان در رفتي خودت و كردي بيرون خانهاش
ي/ ها] شد[ اميربهادر از بدتر امروز خودت تو برود/ بين از بهادر امير بودكه اين براي انق:ب شدي/ سوار او
١٣٠١ عشقي, ميرزاده

پشتسر /١

سر بر كشمكش بيستم, قرن در ايجادشده مسائل از
به كنوني قرن پايان تا شايد فلسطين در زمين مالكيت
احتمال مصادرهها معضل ايران, در يابد/ فيصله نوعي

بكشد/ بيستودوم قرن به دارد
يا ثبات سال صد از بيش ايران كه نوزدهم قرن در
ثروتمندان اموال شاه ناصرالدين داشت, كمسابقه سكوني
بود داده آنها به چيزي پيشتر كه مواردي در بخصوص را,
به دوباره تا ميكرد مصادره فرْد درگذشت بهمحض
اسفند سوم همان از سپه سردار كند/ اعطا ديگر عدهاي
خودش براي پسنديد را ملكي هر و شد كار به دست
ارثگذاشت/ آبادي پارچه ٥٠٠٠ رفت, وقتي برداشت/
در حقوقخوانده دكتر حتي اعليحضرتها, رعاياي
بودند/ بياعتنا مالكيت اصل به اندازه همان به سويس,
را نفت تأسيساتشركت كل كه شورا مجلس واحدة مادة
شد ناميده ‘ ملي‘ ’’نهضت مفتخرانه و كرد اعPم ملي

نبود/ خارجي شركتي اموال مصادرة جز چيزي
از پس قوام احمد سقوط و ٣١ تير سي وقايع پي در
رئيس كاشاني, سيدابوالقاسم وزيري, نخست روز چند
اموال كه گذراند واحدهاي مادة ملي, شوراي مجلس اسمي
آن بيتكليفِي در ماده اين شود/ مصادره قوامالسلطنه
دست از اموالي بعدا گر ا قوام و نيامد در اجرا به روزها
خانة مرداد ٢٨ روز عوض, در بود/ شاه با كژتابي در داد

شد اسكلت به تبديل شاهدوست رّجالة هجوم در مصدق
كرد/ ديدن ويرانه آن از كاشاني و

از دمار داشت آرزو هم نيمايوشيج دوران, همان در
كه _١٣٣٠` آمين> <مرغ بياورند/ در بد آدمهاي روزگار
مترقي ادبيات شاخصهاي از يكي و متعهد شعر مانيفست
به معتاد انسان فكر طرز بازتاب ميشود شناخته ايران
از نيما هست/ هم اسPمي آرياييـ صحاري در تاراج
و اموال مصادرهشدن معني به تركيببرسكويدرنشستن,
سكوي ’’بر ميسازد: تفضيلي صفت دربهدري, و اخراج
توصيف در , ‘ خاموش‘ ’’بيشتر نيز و , ‘ نشستهتر‘ در
غارتشدگان خانههاي خاموِش از خاموشتر چراغهاي

كسياهنشستگان: بهخا و

زانان تني <هر ميگويد: مرغ

نشسته/> در سكوي بر تحّير از

شكستهتر در را, باغشان <بادا ميگويند: خلق

در سكوي بر خانمانش, از جدا زانان, تني هر

نشستهتر ]
باد آنان, مرگ سرود وز

خاموش/> قنديلها ايوانهايشان طاق بر بيشتر

مستجاب نو شعر پدر غليظ نفرين يا دعا بعد دهه سه
و ميريختند بيرون خانه از را عدهاي شب هر شد/
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و ميزدند بار را دمدست اشياي و فرش و عتيقه
خبر: سرخط چند ميبردند/

براي تهران دادستان بخشنامة ـــ ٥٨ ارديبهشت اول
پروندة كPنتريها گزارش با فقط دادسراها مركزي: كميتة

ميپذيرند/ را مجرمان
چهرة حفظ در خميني امام تذكر پيرو ـــ خرداد ١٠
صريح دستورالعمل اسPمي, جمهوري مطلوب و زيبا
به مجوز بدون ورود پاسداران: به اسPمي انقPب دادگاه
ممنوع مطلقا افراد اخراج و اثاثيه بردن اشخاص, منزل

است/
آزادي فرمان خميني آيتاtالعظميى ـــ تير ٢٥
و شكنجه و قتل در كه اشخاصي جز را, عفوشدگان
كرد/ صادر داشتهاند, شركت بيتالمال از سوءاستفاده

بامداد ٦ تا شب ١٠ بين شبانه, كه كساني ـــ مرداد ٧
مركزي كميتة ــ نيستند پاسدار ميكنند بازداشت را افراد

اسPمي/ انقPب
عدم علت به حجتابنالحسن كميتة ـــ مرداد ٢٠
منحل منطقه, كميتة و مركزي كميتة ضوابط رعايت

ميگردد/ اعPم
كتبي دستورهاي و مادهاي چند فرمانهاي ماهها آن در
صادر باره اين در بسياري بخشنامههاي و شفاهي و
تحقق وعده اين تا كشيد طول سال ده از بيش اما ميشد
و شهرباني وقتي ميشود/ بررسي كميتهها <انحPل يابد:
بگيرند عهده به را شهر نظم حفظ بتوانند كPنتريها
فروردين_/ ٢٧` شد/> خواهند تعطيل انقPب كميتههاي
عصر همان از چپو گستردة شيوع از بازرگان مهدي
اعتراض مدام افتاد/ وحشت به و كرد حيرت بهمن ٢٢
اين به ميكوشيد موقت دولت رئيس مقام در و ميكرد
بهبود براي ملت كه بود اين حرفش دهد/ خاتمه وضع
به شبانه يورش و است خاسته پا به مملكتداري شيوة
خانخاني/ بساط احياي يعني كاميونها ُپركردن و منازل

قدرت هستة كه برميآيد روزگار آن خبرهاي از
نبود موافق مالكان اخراج و خانهها تسخير با جديد
اما ميشد/ بهرهمند آن ثمرات از عمل در گرچه
و مشهور كارخانهدارهاي از يد خلع مقامها, بازداشت
حرف يك سابق رژيم سران و ثروتمندان مالِي تخلية
و تابلو و فرش و صندلي و مبل بردن و ريختن است,
هركس تقريبا و مياني ردة مقامهاي غذاخوري سرويس

حرفيديگر/ ميزده كراوات زماني و دارد مالومنالي كه
اينكه نه بروند, بايد اشخاصي كه بود اين تلقي پيشتر
دولت با نبرد سرگرم سخت برود/ ديگر جايي به اثاثيه
از گرچه و بودند اداري قدرت تصرف براي بازرگان
بعد سالها تا نميماندند, غافل هم غنائم گردآوري
روي نشد/ باب پذيرايي سالن و صندلي و مبل نشاندادن
`احتما~ خميني tجلوسآيتا محل سادة نسبتا مبلهاي
ميكشيدند/ سفيد پارچة يافتآباد_ كارگاههاي ساخت

خانة به ريختن كه بود اين ماجرا پرمعني جنبة
انجام شبهنگام غالبا اموال مصادرة و اشخاص
برقراري و عراق با جنگ شروع از پيش تا ميگرفت/
احكام تمام بارها ,٥٩ مهر در نظامي حكومت نوعي
صادر خودشان براي كميته مأموران كه بازرسياي
افراد كه كزي مرا رؤساي و شد اعPم بياعتبار ميكردند
شبانه نبايد كردند كيد تأ و داشتندتكرار اختيار در مسلح
دادگاههاي مقررات به بنا برد/ يورش كسي خانة به
از پس و شوند بازجويي و احضار بايد افراد انقPب,
ضبط بر داير رأيي چنانچه كمه, محا و قضايي رسيدگي
در و صورتجلسه تهية با كار اين شود صادر اموال
از خميني tآيتا ٥٨ آذر در گيرد/ انجام اداري ساعات
و ناليد سخت مملكت سراسر در چپو استمرار و شيوع
زندگياش در بار نخستين براي اوضاع اين ديدن با گفت
تصرف و ’’مصادره داد: فرمان و ميكند, احساسخستگي

‘ است/‘ محكوم شديدا مردم اموال غيرشرعي
و داشتند دوستش موافقاْن كه محتشم فردي حتي
چپوهاي شيوع از وقتي ميبردند حساب او از مخالفاْن
قبيل اين به ميكرد حكم صراحت با و ميناليد شبانه
جاي بود/ بياثر شود داده خاتمه مطلقا و فورا َاعمال
پرگPيه, وعظ همان از پس ساعت چند نداشت تعجب

كنند/ چپو بريزند باز شب هر معمول طبق
فروپاشي نتيجة شد خوانده اسPمي انقPب آنچه
تا بود/ شاه گيري كناره نتيجة سيستم فروپاشي و سيستم,
شاه اما بود مردم قانوني خواستهاي از حرف آبان, نيمة
كار به انقPب كلمة معروفش سخنان در بار نخستين
را قافيه شاه شد روشن آنكه از پس ماه همان در برد/
اس�مي جمهوري عنوان دارد, رفتن قصد و است باخته

گرفت/ را اس�مي حكومت مبهمتر عبارت جاي
از طيفي با فرسايشي جنگ ربعقرن انتهاي در شاه
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صحنه و پذيرفت را شكست مذهبيون, شامل مخالفانش,
آنچه `مانند مسلح نيروهاي او رفتن با و كرد ترك را
دستيابي با پاشيد/ هم از افتاد_ اتفاق هم عراق در بعدها
قدرِت و شد خياباني قدرْت تفنگ, به عادي افراد
پاتوق, بهعنوان را قهوهخانه طبيعي بهطور خياباني
ته انبار و مشروعيت, جعل_ `يا كسب براي را مسجد

ميكند/ انتخاب متصرفه اموال اختفاي براي را گاراژ
اندازة به بشر ابداعات از هيچيك را فرد شخصيت
از پس نميكند/ عوض اتومبيل فرمان دردستگرفتن
تفنگ بيترديد بشر ابداع دگرگونكنندهترين اتومبيل,
با متفاوت توپ, از غير چيزي انفرادي سPح است/
لمس است/ اتمي بمب از شخصيتر و جنگي هواپيماي
فشاري به حساس ماشة و آن, لولة سردي قنداقتفنگو
به او قدرت نسبت بر و جهان از فرد درك بر كوچك,
را آدمها آن فكر و روح ميگذارد/ اساسي تأثير ديگران
ميكوشيد نااميدانه tآيتا اما بود كرده دگرگون تفنگ
بريزند/ مردم خانة به شبانه نبايد كه بقبو�ند آنها به

سقوط بركت از را خويش تفنگدارشدن آنها يكم,
كه آيتاtهايي مرحمت به نه ميديدند, شاه رژيم
باور كام� بود افتاده اتفاق را آنچه هنوز خودشان
خيلي رژيم, مسلح نيروهاي متPشيشدن با نميكردند/
ادامة براي و كرد تاراج را اسلحهخانهها ميتوان راحت
ربطي هم گر ا اين دستآورد/ چپو,تفنگبه كسبوكار
كه بود نظر اين از داشت محل مسجد كميتة پيشنماز به
نه بود, رسيده مفت ثروت و اسلحه قدرت به نيز او
باشد/ رسانده ثروت و قدرت به او را تفنگدارها اينكه
از داستان ايران تاريخي اجتماعيـ روانشناسي در دوم,
مقام حكم به نيمنگاهي پاسگاه استوار است: قرار اين
اجرا دستور آن زير ژاندارمري هنگ فرمانده كه قضايي
بايد او بهشكايت ميگويد كي شا به و مياندازد است داده
و دادسراپادسرا برها و دور اين و شود رسيدگي اول از
اعPم بلند صداي با و نيست, كار در سرهنگپرهنگ
دارد/ قبول را همايوني اعليحضرت شخص فقط ميكند

اعليحضرت كجا از كي شا كوه, پشت دهي در اما
مورد دادرسي هزينة كه است عمليتر بياورد؟ همايوني
پاسگاه رئيس مبلغ, آن با بپردازد/ را استوار سركار نظر
`به وقت اسرع در ميكند, ترميم را خويش كافي نا حقوق
هنوز ما خورد. ژاندارم را پخته مرغ ’’هفت مصداق

خدمت ناقابل هدايايي _ ‘ جوجهايم‘ يك غم اندر
سلسله ميان مداخل ميَبرد, شهر به ‘ ’’سرهنگپرهنگ‘
ميآيد/ در اجرا به قضايي وحكم ميشود تقسيم مراتب
وا�, شخِص اول براي جان كردن فدا آمادگِي اظهار
او, امر تحت اسما مراتِب سلسله از سرپيچي با همراه
علل از حال عين در و اسPمي آرياييـ سرزمين در بقا راز
است/ آن از ناشي اجتماعِي فPكت و حكومتناپذيري
اما ميكنند گريه هايهاي نخوانده, روضه tآيتا هنوز
باستاني روّية ميگيرند/ نشنيده را او صريح خواست
كار ما بزنيد, را خودتان حرف شما مييابد: ادامه

ميكنيم/ را خودمان
tآيتا تضّرع به نزديك انتقاد از پيش ماه شش
غيرشرعي تصرف و ’’مصادره عليه ٥٨ آذر در خميني
‘ ممنوع‘ قيد’’مطلقا سال همان خرداد در , ‘ مردم‘ اموال
افاقه ‘ اسPمي‘ جمهوري مطلوب و زيبا مغاير’’چهرة و
در چيزي هم ‘ است‘ محكوم حا�’’شديدا بود/ نكرده
تفنگبهدستها گوش به راهپيمايي قطعنامههاي ماية
گفته گر ا كليشه/ خطابه, وعظ, نصيحت, انشا, ميرسيد:
به فتوا بود ممكن است, حرام كارهايي چنين ميشد
زدنشسخت ُدور هم حالت آن در حتي اما آيد حساب
شرع خود در شرعي, حرام مباحكردن براي نبود/
در مهارت فقيه هنر تمام دارد/ وجود راهها بسياري
استثنا اعPمكردن, ممنوع مطلقا كلمات, با ژيمناستيك
است/ مجازشناختن خاص متقاضيان براي و قائلشدن
به حق احقاق بگذارند: كلمات آن جاي به بود كافي

نامشروع/ ثروتهاي استرداد و حقدار,
شايد داشت نتيجهاي گر ا شبانه چپوهاي از تلخ انتقاد
بنياد و نهاد و سازمان و دستگاه و بنگاه چندين كه بود اين
اجراي دفتر برداشت: غنائم از هريكسهمي و شد ايجاد
بهمان بودجة قانون تبصرة فPن اجراي دفتر امام, فرمان
ايشان كه بعدي_ `مستضعفان مستضعفين بنياد البته سال,

غيره/ و كرد ياد آن از ‘ مستكبران‘ بنياد عبارت’’ با
دستور, بخشنامه, چه ـــ بازدارنده فرامين درهرحال,
افراد نظر به بود/ بياثر ـــ فتوا يا اخطار,حكمحكومتي
بيتالمال به بازگشت و نيست مصادره او~ مسلح,
حكم عين و نيست غيرشرعي ثانيا است; مسلمين
مشركان و كافران سر در بكوبيد آهن كه خداست
از پيچيدهتر جديد قدرت مكانيسم و ماهيت مغلوب/
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محكوم ’’شديدا اخطار و اداري بخشنامة كه بود آن
باشد/ داشته اثري بتواند ‘ است‘

بهمنصبرسيده روحانيت از كه كاري بيشترين
١٠ بين شبانه كه كساني كند’’ اعPم كه بود اين برميآمد
پاسدار ميكنند بازداشت را افراد بامداد ٦ تا شب
و اسPم از پاسداري وظيفة اجراي طرز اما ‘ نيستند/‘
مسلح دستجات بين قوا موازنة قدرتتفنگو را انقPب
٩.٥ از پيش و دامةافاضاته/ بخشنامة نه تعريفميكند,
در قدرت هم روز ساعات در چه؟ صبح ٧ از بعد يا شب
ممنوع بهاصطPح ساعات در گر ا بود/ شبروها دست
و بيشتر رعب ايجاد براي ميبردند يورش خانهها به
را اموال وقتي بود/ تاريكي در اموال رّد گمكردن
چيزي بگيرند اختيار در و كنند صورتجلسه مافوقها
چه همه, ترجيعبند رسيد/ نخواهد دونپايه تفنگچِي به
كار فPن كرديم انقPب بود: اين غيرمسلح, چه و تفنگدار
انقPب و نكنيم/ را كار بهمان كرديم انقPب بكنيم, را
ورود ساعت كه نيست طبقاتي پاركينگ مثل شكوهمند
تحقق و طبقاتي بيرحمانة يورش باشد; داشته خروج و
در جهادكنندگان به دنيوي زخارف است: الهي وعدة

ميرسد/ حقتعالي صراط
پليسي نظاميـ قدرت پهلوي متمّول طبقة سو, آن در
درجة در بيدفاع, و وحشتزده و, بود داده دست از را
قلم گردش با كه بود خويش جان نجات فكر در نخست
محلسكونت فاتحان, چشم در ميشد/ گرفته شرع كم حا
كاخ بلكه متعارف, حد از بزرگتر خانههايي نه مغلوبان
از دريايي با عظيم تا�رهايي و سرسرا بود: گنجينه و
اثاثيهاي و فرش و بلور و چيني و نقره و Pط و تجّمPت
عادي شهروند دستمزد سالها از بيش آن قطعة هر كه
دستور كنان سا به مهاجمان موارد, بسياري در ميارزيد/
و طو�ني حبسهاي و كنند/ ترك را خانه فورا ميدادند
رفتن سينهديوار به گهان نا ميتوانست كمه بيمحا
و نفيس اثاثية بينجامد/ صاحبمقام سابقا صاحبخانة
صبح تا آن, در موجود چيز هر گاه و خانه, گرانقيمتتر
اوليه سادة وسايل مقداري مواردي در ميشد/ ناپديد

ميماند/ باقي اشغالكنندگان برايسكونت
حرف به گوشدادن كميته, مسلح مأموران چشم در
تعيين حاجآقا عدهاي كه ضوابطي رعايت و موقت دولت
برداشتن براي باشد ناچار فرد كه بود اين مانند ميكردند

كار كند/ مجّوز تقاضاي دريا, ساحل از گوشماهي چند
با گوني و سطل پركردن شبانه و وقت اسرع در صحيح,

است/ خداداد نعمات از بيل
ميگفت را همين اسPم صدر در غنائم تقسيم شيوة
خليفه_; سهم بر مقدم خدا راه در جهادكنندگان `سهم
در آذربايجاني `مجاهدين ميگفت را همين تاريخي سنت
به دستاندازي پي در كه باختند مفت مشروطيت صدر
همين سليم عقل شدند_; اخراج تهران از مالداران, اموال
هر و طاغوتيها_, ثروت از است ذّرهاي `اين ميگفت را
تاريْخ ميگفت هگل ميبود/ حماقت نشانة ديگري رفتار
ايران, زماِن آن روح حساب, اين با خداست/ روِح تجّلِي
كشتيهاي از غنائم جمعآوري در جهادگران كِي چا�

بود/ گلنشسته به درهمشكستة
بسيار اقليتي شد/ پيدا جديدديگر گهانيكمشكل نا
بود رسيده قدرت به يكشبه كه روحانيون از كوچك
و پيرو ديروز تا كه افرادي به حكومت جايگاه از وقتي
فرمان بودند علما طايفة كفشجفتكن و مقّلد و مريد
و سينهزنها و شهرها حاشية روستايِي پسرهاي ميداد,
شده مسلح كه بازار سينهزنِي دستجات َعَلموُكتلبرهاي
ميگفتند: پيشنمازها و طلبهها به بيرودربايستي بودند
اين نياوريد, در فرماندهي اداي حاجآقا, برويد كارتان پي
بلديم خودمان ما كنيد, بيرون مبارك كلة از را فكرها

كنيم/ چكار
و حال نشاندهندة بزنبهادرها از يكي خاطرات
بهارستان مخوف كميتة رئيس است/ روزگار آن هواي

كرد:١ تعريف بعدها ٦٠ دهة ابتداي در

هرچه / / / شيخ بودم/ غيرروحاني ميان اين در من تنها

آورد را كساني كرد/ جمع خودش دور بود اوباش و اراذل

يك بـودند, كـرده سـرقت هـم گاهي آ از كه كرد پاسدار

كـه را مــتهم داشــتند/ وحشــيگري و آپــاچي حــالت

خـود بـراي را پـولش و وسايل اسلحه, مواد, ميگرفتند

ميدانستند كه چرا ميكردند ولش بعد ميكردند ضبط

مدارك پرسيد خواهيم بدهند ما تحويل را آنها گر ا كه

بعد ميگرفتند را منكراتي افراد حتي كجاست؟ جرمش

ميكردند/ ول

شـما گر ا نكني فكر گفت: جدي يا شوخي / / / آقاي

هـم مـا بـاNخره مـيماند/ لنگ ايـنجا كـارهاي بــرويد

ميآوريم/ نفر چهار مولوي چهارراه از ميرويم باNجبار
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ميشود, تمام ارزانتر بياوريد, را همانها بهتر چه گفتم

ميخورند/ شما درد به همانها

با گاهي نداشتند/ تمايلي بگيروببند به آقايان از خيلي

مشكـل دست ايـن از مسـائل بـعضي سـر بـر / / / آقـاي

شكست مـا اسـRمي حكـومت گـر ا مـيگفت: داشـتيم/

زور با بخواهيم ما اينكه از است بهتر برود بين از و بخورد

تفكر اينطرز با ايشان نگهداريم/ را حكومت سرنيزه با و

فاضله مدينة انقRب اول سالهاي همان در ميخواستند

بشوند/ وارد خداوند رحمِت دِر از و آورند وجود به

خيلي معرفيكردند/ كميته كمشرع بهعنوانحا را فردي

درست پادگاني خودش براي كميته نگرفتيم/ تحويلش

مسائل و اخRق درس آنجا ميرفت آقا اين كه بود كرده

به اعتقادي اص\ ايشان فهميديم ميگفت/ ايدئولوژيك

بـود آمـده روحاني لباس با ندارد/ ميزند كه حرفهايي

او بـه بچهها از يكي ميكرد/ تنش پاسداري لباس ولي

لباستان آن به شما, احترام شما, آبروي آقا! حاج گفت:

آبروريزي ماية برايشما پاسبانياست, لباس اين است/

آنـجا از زد/ زشـتي بسـيار حـرف برگشت ايشان است/

بيشتر دارد/ مشكل اخRقي نظر از ايشان كه فهميديم

مـرز از منطقهاي در پيشتر كه دريافتم و كردم تحقيق

است/ پيشآورده مالي مسائل و بوده كمشرع بازرگانحا

ايـنجا بـه كـرده فرار بودند او دستگيري صدد در وقتي

كميته/ شرع كم حا است شده و آمده

از ايشان گفت: خواست/ جلسهاي به را ما / / / شبي

نـيز بـازپرسي مسـئول شـرعبودن, كم حا بر عRوه فردا

آقـا ايـن گـفتم: چرا؟ گفت: نميشود/ نه! گفتم: هست/

تشخيص اين گفت: و شد ناراحت ندارد/ را صRحيتش

كمي كنيد/ رعايت بايد شما گفت ايشان هرچه ماست;

را كـار ايـن صـRحيت ايشان گفتم: و شد تند برخوردم

ولي نـمايندة من آقاجان! گفت: و شد تند خيلي ندارد!

بـايد است NزماNطـاعه مـيگويم هـرچـه هسـتم; فـقيه

شود/ رعايت

روي جاسيگاري در ريختم كردم پاره را / / / آقاي حكم

كرد/ پاره را ُحكَمت فRني بگو گفتم: و ميز

و نـقش چـوبي و قـديمي مـيز كـميته رئـيس اتاق قب\

و گذاشت كنار را آنها آمد, / / / آقاي وقتي داشت/ نگاردار

تْـِردميل يك هـم آن زير نهاد, جايش به شيشهاي ميز

هـم بـازي كـاركردن و صـحبت هـنگام كه بود داده قرار

ميكرد/

يا است شده گرم راوي چانة داد تشخيص بتوان مشكل و
چنين مسخرگي براي غنائم, تحويلدادن جاي به واقعا

ميكردند: كارهايي

افـراد مـنزل بـه وقـتي ميكردم توجيه را پاسدارها بايد

و منفجره مواد اسلحه, حد در مداركجرم فقط ميرويد

يا سيبزميني پياز, گاهي اينها اما بياوريد/ مخدر مواد

بودند/ آورده هم بچه شيرخشك

جامعه به بايد بود/ تنيده هم در موضوع چندين
است/ آمده كار روي جديد رژيمي ميشد حالي
به امور ادارة در سهيمشدن كه هم سياسي گروههاي
بايد ميدانستند خويش حق را عمومي آراي اتكاي
تصرف از ممانعت رو, همين از ميشدند/ سركوبي
شكستخورده رژيِم به منتسب اشخاص اموال و امPك
هرچند است/ جهاد ثمرات از بخشي غنيمْت نبود/ آسان
و مصادره به وافر عPقة علنا قدرت رأس در زمان آن در
فعاليت مانع نميتوانستند عم� نميدادند, نشان چپو

بود/ حياتي وجودشان كه شوند كميتههايي
نميديدند دليلي بازرگان دولت و حكومت هستة
اما شود/ مصادره شبانه هجومهاي در اشخاص خانة
و اموال با خانه چندين پريشب ميخواندند صبح هر
آلبومهاي جمله, از و, شده تصرف اثاثيه و اسباب
متصّرفان دست در آنها مالكان خانوادگي عكس
يورشهايي چنين با كه مذهبي مقامهايي براي است/
قرار انجامشده عمِل مقابِل در اما نبودند موافق
بازداشتـ كردن رها و اموال اعادة دستور ميگرفتند
حالت مصادرهها و شبانه يورشهاي بود/ ناممكن شدگان
و داشت باطل و حق و فساد, و فضيلت َغنا, و فقر نبرد
اداري, و خانوادگي عكسهاي بازداشتشدگان, نام اعPم
احكام و كارخانهها و شركتها سهام و مالكيت سندهاي
كردن رها دستور كه كسي يعني نشانها و مدالها و ترفيع
بيآبرويي خطِر استقبال به فقط بدهد اشخاص و اموال
عكس با همراه را اموال توقيف رفع دستور ميرود:
تكثير مهماني در و دريا كنار متهم خانوادة اعضاي
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نداشت/ فرماني چنان صدور قدرت كسي ميكردند/
زيرسيگاري در ميكردند پاره را حكم تفنگدارها
خودش هواي بايد چيز هر از پيش حاجآقا ميريختند/

باشد/ داشته را
نيرو آزادشدن فيزيكدانها, بهاصطPح اوضاع, آن
خودكشي يعني آزادشده نيروي برابر در ايستادن و بود,
نيرويي شاه رژيم گهاني نا متPشيشدن انفجار/ در
̀’’از داد ارتقا پرقدرت لوكوموتيوي حد به را خياباني
بهطور نيرو اين و _‘ ميآوريم‘ نفر چهار مولوي چهارراه
به سر پيشتر كه حوزه بازارـ ائتPف از بخشي با طبيعي
به را آن و شد هممسير بود برداشته شاه رژيم با معارضه
ميتوانست زمان آن نه كوچك ائتPف راند/ پيش
اين كه ٦٠ دهة در نه كند, مهار را پرقدرت لوكوموتيو
نه و بتازد, مديترانه درياي كرانة تا داشت ميل نيرو

ميتواند/ امروز
كار به پيشرانه بهعنوان ميتوان را آزادشده نيروي
به شبانه هجوم هر ادامة در رفت/ جلو آن با و گرفت
تصرف براي كافي اسناد ديگر, مجلل خانة يك
به بيشتري كارخانههاي و باغها و خانهها و ساختمانها
عظيمي صنعتِي ماليـ امپراتورِي رفتهرفته و دستميآمد
و ميبردند خردهپاها را اثاثيه از بخشي ميگرفت/ شكل
همان از نظام/ با�دستيهاي براي ميماند مِلك خود
تقسيم سپس و كنترل, براي تPش ٦٠ دهة اوايل سالهاي
و بود فاتحان ميان رقابت موارد از يكي امپراتوري اين
قسمت خودشان بين را اموال آن نهاد و سازمان چندين

كردند/
سابق, رژيم سقوط از پس هفتههاي نخستين در
گهاني نا چرخش از بودند عميق بهتي گرفتار فاتحان
اينها تمام گر ا اينكه از شديد نگراني با همراه وقايع,
انتظارشان در سرنوشتي چه برگردد ورق و باشد سناريو
پيروز جرگة فوقانِي بخش كه حال همان در بود/ خواهد
و شد موقت دولت زيرآب زدن براي نبرد وارد بيدرنگ
تحتاني بخش در ميكرد, فتح قدمبهقدم را دولتي ادارات
نقد خارج, يا داخل در بود, پولشدني را هرچه

ميكردند/
ميداد خبر آيندگان در خوانندهاي نامة ٥٨ فروردين
وسگو پيكاسو تابلو شامل را, پهلوي شمس خانة اثاثية
و محل پيشنماز از كردهاند/ حراج كرج حومة در پيكان,

ضوابط ’’طبق رسيد: ادعا اين رّد در نامهاي كميته رئيس
١٠ حدود در همچنين و گل از بود �زم كه آنچه اسPمي
سگ ١٢ همچنين و پيكان سواري و وانتبار دستگاه
پيكاسو از تا نشده فروخته تابلويي اص� و شده فروخته
ناحية از بياساس شايعات اين باشد/ پيكاسو غير و

‘ است/‘ دشمنان
و پروراند داغ خبرهاي ميتوان موضوعهايي چنين از
براي كافي نيروي نه آيندگان اما آفريد هيجان جامعه در
نه و داشت قضايا قبيل اين در تحقيق منظور به اعزام
روزنامةمملكت مهمترين و خويش شأن در تحريريهاش
وانت و صندلي و مبل فروش به رسيدگي براي ميدانست
كميته پيشنماز با و بفرستد خبرنگار پودل وسگ پيكان

انگشتبگذارد/ او امPانشاي بر يا برود, كلنجار
را گلها دارد لزومي چه اينكه از بگذريم هم امروز
فروختن اسPمي ضوابط طبق بفروشند, خيابان سر
شرعا بهيكمشتطاغوتيديگر_ `�بد طواغيت سگهاي
آن قيمت و چه يعني اساسا تابلو و نه, يا دارد ِاشكال
كنيم/ توجه يكي اين به عوض, در ميشود/ تعيين چگونه
كه موقت دولت دادگستري وزير مبشري, tاسدا
به ٥٨ تير در بود كيهان روزنامة سردبير كوتاهزماني

گفت: آيندگان

تـفريح مـحل شود, موزه به تبديل ميتواند كاخها اين

استفاده آن از ارزان قيمتهاي با بيايند مردم شود, مردم

كـاخها ايـن شود/ گذاشته آنها در تفريح وسائل بكنند,

اعم وادارد, كار به را بيكار كارگر ميليون يك بتواند شايد

شغل صدها برقو باغباني, محافظت, نقاشي, گلكاري, از

در بـيكاران بـراي حساس شرايط اين در ميتواند ديگر

آيد/ وجود به كاخها

خودش جاي سر چيز هيچ ميداد ندا زمان روح
كرد ذيل را صدر ريخت, هم به بايد را چيز همه نيست,
بورژوازي بوديم ناليده قرن ربع برد/ صدر به را ذيل و
به بايد حق و است شده ملي بورژوازي رشد مانع وابسته
وابسته, بورژوازي از قدرت خلع با حا� برسد/ حقدار
سردبير كه نديدبديد مذهبِي مليـ بورژواي طفلك
در ميگفت خيرخواهي نهايت در بود شده هم روزنامه
ميتوان’’يك صاحبقرانيه و نياوران و سعدآباد محوطة
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فضاي چنان در گماشت/ كار به ‘ بيكار‘ كارگر ميليون
شكلك چند حراج بر انگشتگذاشتن هذيانزدهاي,
, ‘ غيرپيكاسو‘ يا پيكاسو ’’ ارتكاب چپاندرقيچي,

است/ بيمورد
آن به سابق تفنگدار كه ‘ ووحشيگري‘ ’’حالتآپاچي
فوران جديد رژيم استقرار از پيش حتي ميكند اشاره
در گريخت ايران از كه ديگري تفنگدار بود/ كرده
وقتي’’جريان ميگويد كرد٢ منتشر خارج در كه روايتي
خبر ‘ به’’بچهها‘ هيئتي بازارِي يك ‘ آمد‘ پيش انقPب
صاحبانش كه بوذرجمهري خيابان در فرشي انبار به داد
در را فرشها ببرند/ يورش كنند تعطيل را آن دارند خيال
لوازم اتحادية رئيس / / / حاج به متعلق بزرگي گاراژ
رژيم استقرار از بعد كردند/ انبار فروشي دستدوم
وزارت بغل باستان ايران موزة وسايل ’’وقتي جديد,
همين به را اموال از مقداري كردند, تاراج را خارجه
و رضاشاه آرامگاه عتيقههاي طور همين ‘ بردند/‘ گاراژ

غيره/ و غيره و غيره
شاه نادرشاه, روزولت, خيابانهاي كسبة از گروهي
در گفتند _٥٧ بهمن ٩` آيندگان به شهريور ٢٥ و عباس
شده غارت مغازههايشان مرور و عبور منع ساعات
درهاي ’’شْب گفت: هوندا بازرگاني مدير است/
سرقت به موتور دستگاه ١٩ و شكسته را فروشگاه
بار كاميون در را موتورها است مشخص بردهاند/
روشنكردن به قادر بنزين و باطري بدون كه چرا كردهاند
متوجه آشكارا شبانه غارت اتهام ‘ نبودهاند/‘ آنها
در بعد هفته چند اما بود نظامي حكومت مأموران
به نشد/ ديده اموال آن از نشاني دولتي كز مرا هيچيكاز
ميتواند هم ديگري فرضهاي ميكنيم, نگاه كه گذشته
ادعا كه اندازه آن بازار آنها, به توجه با باشد/ مطرح
سر پر رژة مث� نداد/ خرج اسPمي نهضت براي ميكند
تظاهرات در كبند آ بيشمارة موتورسيكلتهاي صداي و
به متعهد بازاريان ميشد تصور زمان آن كه شاه, ضد
كه بود مالباختگاني كيسة از واقع در فرستادهاند, ميدان
ميشكستند/ را مغازهشان قفل شبانه بازار بزنبهادرهاي
جريان متفاوت كام� سطح دو در انقPبشكوهمند
و پليتكنيك بين محاط روشنفكرانه سطحي داشت:
بيمارستان آمفيتئاتر و صنعتي دانشكدة و تهران دانشگاه
و Pوك كانون و نويسندگان كانون و تختخوابي هزار

برابر در ملت حقوق نگران روزنامهنگاران, سنديكاي
و ميزد, حرف تهديدآميزتر روز به روز كه حكومتي
در زود خيلي نبود ترديدي كه انقPب دادگاههاي نگران
درسخوانده بخش شهر, سطح در ميافتد/ ديگر مسيري
گنجاندن لزوم و مطبوعات قانون سر بر بحث سرگرم
در بود/ آينده اساسي قانون در ترقيخواهانه خواستهاي
و سياسي فعا�ن توجه ميدان از دور شهر تاريك اعماق
قيمتي اموالي جا هر به هجوم مطبوعات, ديد تمركز
تدارك گستردهاي سركوبِي مييافت/ ادامه داشت وجود
شود/ يكسره هميشه براي يكبار كار تا ميشد ديده
نفر براي ُاورت پوِل به احتياج سياسي برنامههاي

داشت/ جمعكردن
تاراج را اموالش ميريختند, عامل مدير خانة به شب
بعد, روز صبح ميانداختند/ كميته در را او و ميكردند
در گهان نا كه عضو چند با نوظهوري اسPمِي انجمن
روزانه كار شروع مانع بود روييده كارخانه يا شركت
كه بطريهايي با همراه را مدير خانوادگي عكسهاي ميشد,
و ميگذاشت نمايش به بود آمده دست به خانهاش در
به بيرون از كه ميكرد رجزنامههايي قرائت به شروع

‘ گردد/‘ بايد مضمون’’نابود با بودند داده دستشان
كل تصرف و گاوصندوق گشودن گران بلوا هدف
حبسكردن و شركت رئيس گروگانگرفتن بود/ مؤسسه
غالب بود/ شده عادي امري كارش اتاق در كارخانه مدير
با همراه محبِت معمو~ هم آنها گرچه ماهر, كارگران
كار حساب نداشتند, خانوادهاش و شاه به احترامي
چيزي از بيش آنها به قبلي سيستم امتيازهاي بود دستشان
چند ميديدند و ميرود/ انتظار منطقا كه است
در آنها همدستهاي و انجمناسPميساز فرصتطلِب
دارند برنامه و ميكنند قبضه را اوضاع محْل كميتة
اما برود/ پيش عادي طور به كار جريان نگذارند
براي وقتي نميرسيد/ بيپروا مسلِح آدمهاي به زورشان
ميامي و شكوفهنو كابارههاي بقاياي در حتي نسقگيري
ديگر جاهاي در كنيم قياس كنند, درست اسPمي انجمن
قلمزنان تصفية و كيهان روزنامة تسخير ميگذشت/ چه

كردند/ شروع اسPمي انجمن راهانداختن با هم را آن
بدهكاربودن ميگفت نااميد, و درمانده بازرگان,
فرصتي هر در ندارد/ كاركنان به بهبانكربطي كارفرما
فدائيان ميكرد/ معرفي هرجومرج مسئول را ‘ ’’چپيها‘
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حتي و ميروند راه كه سيلزدگاني مثل مجاهدين, و
بيش چيزي ببينند, را زمين سطح ميكنندبيآنكه رانندگي
داشتند اعتقاد هممحكم آنها نبودند/ بلد جامعه بقية از
پدِر درآوردن و كارخانه و شركت و خانه مصادرة بدون
خواهد ناقص شكوهمندمان انقPب وابسته, سرمايهدار
پرقدرت سرپنجة به برميگردد مستقيما اموال اين و بود,
گر ا البته قهرمانمان, ستمديدة خلق سفرة سر و جيب و

باشد/ كار سِر انقPبي دولتي
ايجاد هيجانزده, پرشوِر جوانان آن بدون حتي اما
غنائِم جاذبة و بود, زمان روح تاراْج قصد به آشوب
ميكرد: بارز را آدمها صفات بدترين فرضي يا واقعي
همراهشدن عقيدهفروشي, تهمت, بدخواهي, طمع, حسد,
كه بازرگان, وقتي ترس/ روي از خوشرقصي و زورگو با
توضيح را دنيا نميتوانست ‘ ’’چپيها‘ ترجيعبند بدون
سر را اغتشاش كوزة كاسه موقتش دولت و بدهد,
آيندگان, خصوصا پيشرو, مطبوعات و چپ سازمانهاي

ميگفتند/ دروغ نميكردند, اشتباه ميشكستند
كاخ اموال از سري ’’يك راوي: همان زبان از باز
از / / / نزد فرستادند اسپانيا به را مرمر كاخ و گلستان
اشرف اموال از مقداري كه شهرنو كميتة بچههاي
بود/ كرده خارج ايران از هم را پريبلنده و چهارچشم
با اسپانيا در را او فرستادند را عدهاي و نداد پس پولي

‘ كشتند/‘ چاقو
دو اعضاي بين ’’تيراندازي :٥٨ ارديبهشت اوِل `خبِر
جا به مجروح ٣ و كشته ٢ جمشيد خيابان در كميته
كميتة مأمور و كشتي سابق قهرمان قرباني, كبر ا گذاشت/
اعدام از پس تير ٢٣ و ‘ بود/‘ كشتهشدگان از يكي قلعه,
همان كه زني دو جمله از جنسي, اتهامات به هفتتن
<اصPح عنوان با سرمقالهاي در نگارنده ميَبرد, نام راوي
دستخط به توجه با انقPب>, دادگاه ميانُبر و جامعه
قتل, موارد به را اعدام حكم صدور كه راحل امام
نوشت ميكرد محدود بيتالمال از سوءاستفاده و شكنجه
جانب به زود خيلي خشونت تيز لبة است نگراني جاي
روايت خواندن از پيش تا برگردد/ سياسي مخالفان
چنانهنگفت نيز اعداميها از دسته آن اموال اينكه اخير,
نگارنده براي درآوَرد اروپا از سر كه باشد نفيس و

بود/_ تصور غيرقابل
اين كشيدن با� ماجراي در شخص, همين ادعاي به

محمولة كردند/ آب زير را نفر چندين سر اموال قبيل
در كشور از خروج حين را فرش موزة عتيقة قاليهاي
نشد/ نفله كسي ظاهرا مورد اين در اما گرفتند گمرك
نامعلوم مقاصد سوي به كاميونها شدن ُپر از قابلتأملتر
و بزنبهادرها و كميته پيشنمازهاي فعا�نة دخالت و
و حقوحساببگيرها و كارراهاندازها و واسطهها

است: غنائم تقسيم داستان مالخرها,

سههزار نزديك فيروزه, قصر نزديك سلطنتي, گاراژ در

بـيوك/ كـاديRك, شـورلت, هشـتصدنهصد بود/ پيكان

از كـه مـجلس دهاتي نمايندگان به ميدادند را پيكانها

كه آنهايي به ميدادند را شورلت ميآمدند/ شهرستانها

ايـن چـون مدتي از بعد / / / بود/ باNتر درجهشان كمي

آنـها/ فـروش بـراي كـردند اقـدام بـود شـده پـر انـبارها

حجتاNسRمها يك/ شماره انبار به ميرفتند آيتاrها

شماره انبار به ثقةاNسRمها دو, شماره انبار به ميرفتند

فرش يك / / / پاسدارها/ به ميرسيد تا طور همين و سه

آن تـومان, دههـزار ميدادند اينها به را توماني صدهزار

/ / / آقـاي مـيگرفتند را پولش چطور اينكه نقد/ نه هم

كه نميگيرند را او يقة هيچوقت دليل همين به ميداند/

شده/ چه و كجاست پولها و مالها

مجسمة دنبال به تجّمPت كوه در كندوكاو ميگويد راوي
بستنيخورِي و طواغيت خانة دكوراسيون به مربوط

داشت/ ادامه مبلها با پردةهمرنگ و نقره سرويس
درون و ميشد �يهبندي بود, شده متولد جديد طبقة
شكل پيادهنظام و سه و دو و يك درجه اعيان آن,
و نان با جوع سّد و موتورگازي سادهزيستي, ميگرفت/
تبليغ وا� ارزشهاي بهعنوان همچنان خرما و پنير
عروج عرش به فرش از يكشبه كه كساني اما ميشود,
كه داشتند دريافت كساني دست از را غنائم كردند
پياده حافظة دارند/ خاطر به خوب خيلي را جزئيات
ميكند/ عمل فيلمبرداري دوربين مثل كمسنوسال نظاِم

كسبوكاِر غنائم, تصاحب و تاراج سيستم كنار در
ميريختند, مهماني به بود/ سكه هم گناهكاران دوشيدِن
و ميانداختند منكرات كميتة زيرزمين در را حاضران
ول رسيدي_ هيچ `بي نقد مبلغي گرفتن از پس بعد روز
به كه دختري و پسر مورد در طور همين ميكردند/
غيره/ و غيره و پرسروصدا شادخواران بخرامند, اتفاق
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و شده اداريتر قدري گناه از عوارض اخذ سيستم كنون ا
در طلبه ويك بهپا دمپايي پسربچة چند اختيار در ديگر

است/ پرسود همچنان اما نيست, شرع كم حا مقام
چشم توي كه بنز و مدلبا� ’’ماشينهاي احضار
اتاق ديروز تا كه افرادي جديد خانة در به ‘ ميخورند‘

ميدانستند, اسراف را كسيسوارشدن تا و ميكردند اجاره
با و است, مقايسه قابل اسPم صدر غزوههاي ثمرات با
و Pط محمولههاي با و نادر, قشون سوي از دهلي غارت
كشتيهاي گاه سنگينيشان كه جديد قارة مستعمرات نقرة

همميشكست/ در را اسپانيايي
/٢

رو پيشِ

چشمگير رونقي هجدهم قرن ايراِن به هند غنائم نه
پاياِن آغاِز جز جديد قارة نقرههاي و Pط نه و بخشيد,
شد زده كارواني گفت’’ بتوان شايد بود/ اسپانيا سرورِي

‘ شد/‘ سره گروهي كاِر
گرچه هم ايران در سلطنتي رژيم سقوط از پس تاراِج
بتوان دشوار كرد, فراهم جديد طبقهاي زمينةشكلگيري
ثروت تعديل و عدالت مسير در جامعه حركت به گفت
شد/ قوزبا�قوز بيشتر رساند/ كمكي حرفها قبيل اين و
در است, گذشته رابع هضم از مواردي در گرچه اموال آن
كساني انگار و نيست قورتدادن قابل ظاهرا مواردي

بكشند/ بيرون متصّرفان حلقوم از دارند خيال
به است كنايهاي نهايتا ‘ اقتصادي‘ ’’مفسد
َسر زود خيلي كه نفر چند جز غنائم/ آن از برخورداران
زدند, تن جديد رژيم با همراهي ادامة از و خوردند
دريافت پاداش وارثانشان و.يا خرداد پانزده همراهان
باغها, امPك, زمينها, نظام, كPن سياستهاي كردند/
فاتحان اقتصادي قدرت پاية مفت شركتهاي و كارخانهها
كناية رانتخواري و رانتخوار اصطPحهاي شد/
مالي منابع به اشخاص آن كه نقبي به است ديگري
با جديد طبقة مالِي قدرت پايههاي اما زدند مملكت
مداخل بركت به شد/ گذاشته غنائم از سهمي دريافت
با و حقوحساب, و بانكي كمبهرة وامهاي شامل خداداد
و تمهيدي هر با اقتصادي رقيبان ميدانبهدركردن از

شدند/ غول يكشبه نورسيدهها انحصار, ايجاد
تن محترمانه نيستند حاضر كه ديروزي فاتحاِن برخي
تحقير و تعجب از تركيبي با بدهند بازنشستگي به
و نا�زم را سابقون كه قزلباشهايي نميفهمند ميگويند
جاي آمدهاند/ كجا از و كيستند ميكنند اعPم مرخص
نوبت پنجروزه ’’هركسي نيست/ تحقير و تعجب
در تجّمPت حاوي كاميونهاي كه زماني ‘ اوست/‘
سرويس و ابريشمي فرش و ميشود خانههايشيكخالي

آسمان از سايدبايسايد يخچال و كريستال و چيني
غلبة و الهي وعدة تحقق براي انسان دارد جا ميبارد,
هم را خيام شعر اين اما باشد كافرانشكرگزار بر مؤمنان
بودي. وفايي گر ا جهان طبع ’’در كند: زمزمه لب زير

‘ دگران/‘ از نيامدي خود تو به نوبت
نالندة ماليدگاِن بعضا `و سالها آن شادكام پيروزمندان
شبانة گستردة حملونقل و چپو با همزمان سالها_, اين
را حواسش ملت ميكردند اخطار تلويزيون در اموال,
و ‘ ريخت‘ پيمانه آن سبوبشكستو آن چون’’ كند جمع
هركسفكرهايش سر بر الهي غضب تازيانة بعد به اين از
گيرندة كه مردمي و آمد/ خواهد فرود بياورد زبان به را
از نه حتما اما قسطي `شايد جيب از را خود تلويزيون
و حيرت با بودند كرده تهيه سه_ و دو و انبارهاييك
اينها ميپرسيدند: همديگر از و خودشان از وحشت

آمدهاند؟ كجا از و كيستند
خيره را هُمالغالبون چشم نورافكنها درخشش گر ا
انداخته سر پشت و بر و دور به نگاهي و بود نكرده
مواظب هم كه ميديدند تفنگبهدست پسراني بودند
معترضان كلك هم هستند, آنها قدرت حافظ و جان
و ُپر را اموال كاميونهاي هم و ميكَنند, را بيشمارشان
سه و دو و انبارهاييك غنائم تّل روي و ميكنند خالي
جديدشان دولتسراهاي به تا مينويسند را آنها اسم
گلدان ميكرد مجبورشان حاجيهخانم وقتي ببرند/
�مپ كاسياه كا مجسمة و وا�حضرت كاخ كريستال
عظيم انبارهاي اجناس �به�ي را تيمسار خانة بهدست
همان گفتة به روستايي, جواِن تفنگچيهاي كنند, پيدا
ميزدند پوزخند طمع همه اين به بچهها جمع در راوي,
برسد/ وقتش تا �بد ـــ ميگذاشتند رويجگر دندان اما
پسربچهها آن كنند خيال سهمبر سابقوِن كه خطاست
در گوشتدمتوپ بهعنوان جملگي يا كردهاند, فراموش
يا شدهاند, برگردانده مين ميدان از پPستيك كيسة
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گرفتهاند چربوشيرين سهمي كه ميانسال جرگهسا�راِن
به آدمها نزنند/ را گذشته حرف كه دارند عقل آنقدر
ارثي حتي و گير وا احساس, و تلقي و ميكنند فكر اتفاق
بار ‘ نطفه‘ و ارتباط’’لقمه نظرية وقتي امروز است/
شبهاي برخورداراِن به است كنايهاي ميشود باب ديگر
و متعهد بازاريان كوچك ائتPف كه چپو باشكوه
و روشن روزهايي نويد ميكرد خيال مبارز روحانيت

ميدهد/ بيغروب
اموال خريدن از مؤمناني ستد, و داد بازار در
ميكنند خودداري مصرفي, اشياي حد در حتي مصادرهاي,
حPلبودن شرط مال صاحب رضايت دارند اعتقاد و
در نماز بطPن بند در خريدار وقتي حتي است/ معامله
است مظّنه از پائينتر معمو~ قيمت نباشد, غصبي ملك
زمان هر اصلي سند دارندة يعني سند بودن المثنيى زيرا
منزل خصوصا ملكي, چنين كند/ دعوي اقامة ميتواند
براي معمو~ و ندارد خوشي چندان صورت شخصي,
اين از بسياري نيست/ مفيد آن دارندة اجتماعِي موقعيت
گفت ميتوان و ميشود دستبهدست مدام امPك قبيل

مييابد/ درجه تنّزل اجتماعي مراتب سلسله در
بايد زيرا ندارد مصداق موارد تمام در مصادره عنوان
عليه كيفرخواستي يا دادخواست پاية بر دادگاه طبقحكم
مورد امPك از بسياري باشد/ گرفته صورت مالك
قرار سرپرستي تحت مالك غيبت سبب به ابتدا بحث
بسياري عليه زدند/ المثنيى سند آنها براي سپس و گرفت
به و ترسيدند فقط نداشت; وجود پروندهاي مالكان از
آسياب از آبها تا شدند خارج كشور از موقتا خود خيال
كردند اعدام واهي اتهاماتي به سرپايي را مالكاني بيفتد/
تا داشتند نگه زندان در كمه محا بدون طو�ني زماني يا
به ايران_ انتشاراتي بنگاه بزرگترين صاحب `مانند
تمام به رسيدگي بدهند/ تن خود اموال گذاري وا
به سر كه مالباختگان, قبيل اين حتمي دادخواستهاي
سال سي و سال بيست و سال ده كار ميزند, هزارها
مصادرهها پروندة ميگوييم كه روست همين از نيست/

كشيد/ خواهد بيستودوم قرن به
بيمارستان بنيانگذار خانة كوچك, مورد يك در
اين است/ شده قضايي مجتمع به تبديل تهران كودكان
اسPمِي باتحريكاتانجمن گهان نا ٥٧ زمستان شخصدر
شد روبهرو بيمارستانش كارگران طغيان و خلقالساعه

ترك را ايران جان, بيم از ميدادند/ شعار او عليه كه
رسما هيچگاه درگذشت/ آلمان در بعد اندكي و كرد
بيمارستانش روي هنوز او نام و نشد وارد او به اتهامي

است/
از عظيم مجموعهاي روي بزرگ, مورد يك در
به گذاشتند دست مملكت سراسر در مصادرهاي امPك
دهة اوايل همان آنكه از پس بزنند/ حزب كه قصد اين
روي نگرفت, سر متعدد د�يل به حزب كار ٦٠
بريتانيا آزاد دانشگاه الگوي با پيشتر كه هم دانشگاهي
را امPك مجموعة و انداختند دست بود شده ايجاد
آن مدعياند حقپرست رندان امروز ناميدند/ دانشگاه
و گرفتهشده افراد از بهزور اساسياش بخش كه را, اموال
گوسفندهاي مصداق كردهاند: وقف است, غصبي شرعا

بود/ معامله توفير كه دنبهاي و مPنصرالدين نذرِي
پسگرفتن فّله: و دستهجمعي مصادرة مورد يك
استرداد مبدأ / شورا مجلس نمايندگان از وكالت حقوق
از شورا مجلس كه استد�ل اين با گذاشتند, ٤٢ خرداد را
در اما بود/ غيرقانوني بنابراين و غيرشرعي تاريخ آن
اتفاق به قريب كثريت ا را موجود وضع نظر, مورد تاريخ
آن از پس ـــ نميدانستند ديانت اساس مغاير ديني مراجع
است مختار هركس شيعه, فقه طبق و ندانستند/ هم
نباشد/ مقلد اص� يا كند, انتخاب را خود تقليد مرجع
چون كرد مجازات و جريمه را كسي بتوان دشوار پس
كند پيشبيني است نتوانسته يا نداشته, تقليد مرجع
مرجعي مغلوب خشن نبردي در بعدها تقليدش مرجع
كرده تصديق را مرجعيتش او خود كه شد خواهد ديگر
و اسPمي نظرِيحكومت مباني براي محكيديگر است/
مخالفان بر زور به توسل بدون ميتواند حد چه تا اينكه
اين شمول از غيرمسلمان وكPي شود/ پيروز رقيبانش و
با كه حال همان در كاپيتو�سيون شدند: معاف حكم

ميآمد/ در اجرا به عم� ميشد لغو سروصدا
احكام بازبيني براي كسي بعدها است نامحتمل
شورا مجلس نمايندگان اموال مصادرة و جريمه
برخورد نقطة بهعنوان موضوع اما دهد/ دادخواست
قابل فقه احكام و شرع اصول عرفي, قوانين انقPب, فكر
قتل, مرتكبان مجازات بتوان مشكل است/ مطالعه
شورا مجلس وكPي به را بيتالمال غارت و شكنجه
مورد ‘ بهعنوان’’وكيلالّدوله‘ هم آنها چند هر داد, تعميم
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اتهامشان, بودند/ جامعه از بزرگ بخشي تحقير
از تابعيت `عدم اتهام كه حا� و بود سياسي كثر, حدا
پس ميشد, ماسبق به عطف غالب_ بعدا تقليد مرجع
حضور با اسPمي جمهوري اساسي قانون طبق بايد منطقا

شود/ رسيدگي منصفه هيئت
استد�ل موجود وضع ديندار مخالفان ٤٠ دهة در
مشروعيت باب در متوفيى tآيتا از پيروي ميكردند
در اجتهاد و نيست جايز موردي هيچ در و سياسي نظام
فقيد مرجع ميگويند امروز اما است/ زندگان صPحيت
پرسشممكن اين كرده/ تعيين باد ابدا�� تا را همه تكليف
مرجع گر ا كه بيابد حياتي اهميتي ديگر بار بعدها است
آيا باشد كرده همراهي مغلوب سياسِي نظام با تقليد
و كرد مجازات جرم همان به درست ميتوان را پيروانش
پس ارتش ستاد رئيس ,٥٨ سال در گرفت؟ را آنها اموال
tآيتا ُمهر به ممهور نهجالب�غهاي مرداد ٢٨ از
جست/ سPمت به و داد نشان شرع كم حا به كاشاني
بتواند بايد است جان رهانندة گر ا سياست در تقليد

باشد/ هم مال رهانندة
و روزنامه دورههاي تأسفآور: بسيار مورد يك و
آمده بهدست مصادرهاي خانههاي از كه را قديمي مجلة
استفادة براي عبرت آينة نام به مكاني در ابتدا بود
به و ريختند كارتن در بعدها ظاهرا اما چيدند مراجعان
فكر به ملي كتابخانة در كساني كاش فرستادند/ انبار
آنها از چيزي گر ا را, مجموعههايي چنان بتوانند و بيفتند
حتمي نابودي از و بگيرند اختيار در باشد, مانده باقي

دهند/ نجات

توصيف و كلي دورنمايي از بيش چيزي يادداشت اين
طرحي تحليل/ نه و است تشريح نه نيست/ يخ كوه نوك
در هنوز را آن جزئيات كه تصويري براي اوليه است
به كه انقPب كمان رنگين داستان نداريم/ برابر
گذشته, دهة سه ايراِن تاريخ مانند رسيد, گنج خمرههاي
تنهايي به زمان گذشت اما است/ نشده نوشته هنوز
دربارة نميشود/ انباشتدانش و اطPعات بهكسب منجر
اقتصادي بنگاههاي بزرگترين از يكي پهلوي, بنياد
ميدانيم, كم بسيار عمران, بانك صاحب و مصادرهشده
انقPب اسناد سازمان انتشارات فهرست در هيچ/ تقريبا
حتي سابق, رژيم افشاي در گذشته سال سي طي اسPمي

مدرك زماني آنچه نميشود/ ديده باره اين در يككتاب
است/ نظام اسرار جزو حا� بود فساد و ظلم

صفحة دهپانزدة حد در دراز, و دور ليستهاي دربارة
زماني كه هم امPكي و اموال از ريز, حروف با روزنامه
و نميدانيم/ چيزي ميگذاشتند حراج به نهاد چندين
و ساوه در انار باغ كه نداريم هم سؤال اين براي پاسخي
مصادرهشدة اموال جزو غيره و قزوين در دونبش مغازة
گرفته معمولي آدمهاي از يا بود پهلوي حكومت سران

ميكردند/ آب حا� و بودند
را خود اموال و برگشتند آنها وارثان يا اشخاص برخي
و برگردند باشند قادر هرگاه بزرگتر شماري گرفتند/ پس
طبق و شرعا بدهند, دادخواست مستقل دادگاههايي به
و انقPب شوراي فرمان و انقPب دادگاههاي قانون
اما شوند/ پيروز است ممكن خميني, tآيتا دستور
و وتفكيك افتاده پرپيچوخم مسيرهايي در اموال خود

است/ دشوار بينهايت آنها بازيافت
و بود خواهد چگونه جامعه شرايط آينده در اينكه
دادخواهي توانست خواهند مصادرهشده اموال مدعيان
ايران جديد نسل دارد جا اما نيست/ پيشبيني قابل كنند
قضايا, قانوني و فقهي حقوقي, عقلي, عرفي, جنبههاي به
انقPبي رمانتيكـ ادبيات در سالها كه حرفهايي البته و
بسنجد/ بهدستآمده نتايج با و بينديشد ميشد, تكرار

و شده دموكراسي تحقق موانع از مصادرهاييكي اموال
دست آنها از داوطلبانه كمهاي هيئتحا است بعيد بسيار
طرز كه معلم از نخاله گرد شا قديمي, لطيفهاي در بكشد/
ميپرسد است داده توضيح را كالباسسازي كارخانة كار
كنون ا ميآيد؟ بيرون گاو كنند دستگاه وارد سوسيس گر ا
طبقة اموال ميتوان چگونه است: اين مغزفرسا سؤال
بخش به سابق كمة حا هيئت تسلط از را اسبق مغلوب
از سابقون كه اموالي درهرحال, برگرداند؟ خصوصي
مانند آوردهاند, گرد مداخل بركت از و غنائم محل

بماند/ ورثه براي است بعيد مقامهايشان,
نشاندن سياه ك خا به و خانهشان از ظالمان اخراج
فكر در تهنشينشده بلكه نيمايوشيج, رؤياي تنها نه آنها
نيست دست در شواهدي اما است/ دردآشنايي ايرانِي هر
با , ‘ درشكستهتر‘ را, وقتي’’باغشان باشد كرده كسيفكر
چپاول به دست تا شكستهاند مهاجمان كه دري هزارها
به قهرمان خلق كه بود اين بر فرض كرد/ بايد چه بزنند
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پيشپاافتاده موضوع اين ترتيب خويش ذاتي نبوغ بركت
ميدهد/ هم را

خانة در عشقي, گفتة به هركس, اقدامهاي نخستين از
اعPم كه است اين بيندازد لنگر بهادر امير گلوبلبل پر
ماند/ خواهد روال همين بر قيامت قيام تا اوضاع كند
صبح امروز از ميشد لعنت ديشب تا كه موجود شرايط
است/ واجبات اوجِب آن حفظ و ميشود تلقي مقدس
جرگهـ انحصارات و Pاستي بركت به قلم, يك فقط
آن از كه است چشمهاي خودروسازي صنعت سا�ران,
مونتاژ كارخانههاي مليشدِن آنچه ميجوشد/ پول
و بود چاه به چاله از پريدن فقط شد خوانده اتومبيل
كه حرفهايي كارستان/ بود خواهد كاري آن از خPصي
نتيجة يكسر ميزدند ايران در خودروسازي عليه پيشتر

داد/ عكس
در نباشد, ملت يك خودكشي واقع به گر ا انقPب
نميتواند كه است جراحي عمل مانند حالت بهترين
به زودتر هرچه بايد بيمار و يابد ادامه دراز زماني
به معتاد و صحرايي جامعهاي برگردد/ عادي شرايط
غنائم با برگشت عادي شرايط به وقتي ايران مانند چپو

در و گرفت مغلوبها از نميتوان را امPك كرد؟ بايد چه
گذاشت/ گاوصندوق

در است بهتر آدم ’’ آلن, وودي حرف از الهام با
ميتوان , ‘ مردم‘ دل در تا باشد زنده خودش آپارتمان
كنند زندگي خودشان آپارتمان در است بهتر آدمها گفت
مصادرهاي تجمPت در پرتابشدن بمانند/ خدمتگزار تا
شود/ خالق ياد و خلق خواست از غفلت سبب بسا چه

ميكند راخنك مردم از بسياري دل مصادرهها برخي
از جرگهايكوچك براي گسترده مصادرههاي عوايد اما
بادآوردة ثروتهاي به دستيابي است/ فاتحان خشنتريِن
عناصر به را شريف بالقوه آدمهاي است بيحسابممكن
حفظ از منظورشان كه كند تبديل بيرحمي ارتجاعِي
كجا از اينها ميپرسند كه كساني سركوبي يعني انقPب

آوردهاند/ كجا از را دمودستگاه اين و آمدهاند
عارضهاي شايد صحاري اين در گهگاه مصادره و چپو
مملكت دردهاي درمان بهعنوان اما باشد گريزناپذير
به تمايل و آن به اعتياد است/ مّلت فPكت ماية فقط

است/ بدتر هم اين از تكرارش
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