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ما با هم صمیمی نیستیم و ! نه. صمیمیت نیست ي پرسی نشانه این احوال! نه سرهنگ، اشتباه نکن
آید که  کم پیش می. همین اول بگویم که من از تو نفرت دارم، نفرتی بسیار زیاد. توانیم باشیم نمی

  .قدر متنفر باشد شناسدش، این آدم از کسی که نمی
اسمش . دانی من براي چه پرسیدم هر کس نداند، تو یکی می. بله، من واقعاً حالت را پرسیدم 

هاي قسمت پایانی آن وقایع را در ذهن مرور  را بدجنسی بگذار،  ولی من وقتی بعضی از صحنه
  . برم کنم، لذت می می

. برم خواهد بگوید ولی من واقعاً از تجسم آن صحنه لذت می بگذار هر که هر چه می. خب، بله
نه سرهنگ، . برم ها لذت می آنهایی بپردازم که از  خواهم به توصیف صحنه با این حال این جا نمی
، مطلب ام ها لذت برده هایی که از آن ي صحنه در باره. ي تو است نه من این یادداشت در باره

برند ولی دوست ندارند لذت  ها از آنها لذت می هایی که خیلی از آدم صحنه. ام اي نوشته جداگانه
 .تر ام براي موقعیتی مناسب هانتشارش را گذاشت. شان از این موارد را اظهار کنند بردن

  
یعنی به جز مطالبی که بعدها و به صورت . شناسم من هم تو را نمی. شناسی دانم، تو مرا نمی می

ي  ام، و از درستی اصل قضیه و نه لزوماً همه آن خبر شنیده ي  پراکنده از منابع مختلف در باره
 . انمد ات نمی جزئیات آن اطمینان دارم، چیز دیگري در باره
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دانم سرهنگ دوم یا سرهنگ  نمی. اي دانم که سرهنگ بوده فقط می. دانم حتی اسمت را هم نمی
ولی به هر صورت هنگام آن . دانم که بعد از آن قضیه سرتیپ شدي یا نه پس این را هم نمی. تمام

  .کنم پس سرهنگ خطابت می. اي واقعه سرهنگ بوده
 

  نگ چگونه آدمی است؟رساند؟ یک سره خب، این چه چیزي را می
اش در  ابعاد وجودي ي مگر می شود که یک آدم را با همه. اي است دانم که سؤال مسخره می

  یک کلمه خالصه کرد؟
اي حداقل بعضی مفاهیم  باالخره باید هر کلمه. ولی به هر صورت مشترکاتی هم در کار است

 مفهوم کلمه سرهنگ چیست؟ . را با خود داشته باشد

ها  پذیر است که آدم برود و زندگی چند سرهنگ را بررسی کند تا بفهمد سرهنگ امکانآیا 
  هایی هستند؟  چطور آدم

بهتر نیست فقط به خود تو . ولی این کار هم، حتی اگر شدنی باشد، جایش این جا نیست
  بپردازم، سرهنگ؟

ارم که خودم هم البته این را قبول د. دانم ي تو نمی ولی، گفتم که، چیز خاصی در باره
قضیه حتی در . توانستم بدانم خواستم، می طوري هم نیست که اگر می ام بدانم ولی این نخواسته

ي تو و آن  ها در باره ظاهراً فقط یک خبر چند سطري در یکی از روزنامه. اینترنت هم منتشر نشد
که آن را هم نتوانستم  هاي آن اتفاق، چاپ شده بود اتفاق، و بدون اشاره به مسائل قبلی و زمینه

خیلی هم مضحک است که کسی بپندارد مثالً با مراجعه به روابط عمومی نیروي . پیدا کنم
ي برخورد نیروي  نحوه. متوجه شوم آن اتفاق ي  توانستم به راحتی همه چیز را در باره انتظامی، می

  . ی حدس زدتوان به راحت اي می کننده انتظامی جمهوري اسالمی را با چنین مراجعه
ي  ي درجه مثالً در باره. جا مطرح کنم ، سرهنگ هاي کلی را هم در این پس بگذار بعضی جنبه

ي خود نیروي انتظامی جمهوري اسالمی و بعضی موضوعات مرتبط   سرهنگی تو، یا اصالً در باره
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اصالً اسمش را بهانه بگذار سرهنگ، چه اشکالی دارد؟ فرض کن . به آن، حاال کم یا زیاد
ي بعضی مسائل با تو مطرح  هایم را در باره جا بعضی حرف ي آن واقعه، در این خواهم به بهانه می
  . کنم

 
یک سرهنگ یک افسر ارشد است و معموالً باید . اي به هر صورت تو یک سرهنگ بوده

بحران  ي الخصوص در مواردي که زمینه علی. ها و تجارب را داشته باشد حداقلی از بعضی توانایی
  .هم وجود داشته باشد

دومی هم شروع کرده باشی و  خب تو حتی اگر سرهنگ دوم بوده باشی و اگر از درجه ستوان
اگر هر چهار سال هم یک بار درجه گرفته باشی، در کمترین حالت حداقل باید شانزده سال سابقه 

  . هاي بعدي آموزشی و دوره  ي اولیه ي جدا از دوره. داشته باشی
مثالً تا . هاي خاصی هم در بعضی مقاطع ضروري بود ام که قبل از انقالب، آموزش شنیده

ولی ارتقاء . توانست در روند معمول ارتقاء درجات پیش برود سروانی را، هر افسري می ي درجه
این هم گفته شده است . هاي آموزشی خاصی بود سرگردي مستلزم موفقیت در دوره ي به درجه

 ي سرهنگی آخرین درجه ي هاي آخر حکومت وي  درجه یا حداقل در سالکه در زمان شاه و 
افسرانی بود که، عالوه بر  ي درجات باالتر فقط ویژه. ارتقاء یک افسر در حالت معمول بود

هاي مربوطه، وفاداري خاص و کاملی به رژیم  هاي نظامی و موفقیت در گذراندن دوره توانایی
ولی وقتی انقالب پیروز . دانم این حرف درست است یا نه نمی. شاهنشاهی نیز از خود بروز دهند

، تمامی درجات باالتر از سرهنگ در ارتش و اندك دانم، به جز استثناهایی شد، تا جایی که می
ها فرستاده شدند و یا جلوي  پلیس بازنشسته شدند، جدا از آنهایی که به حق یا ناحق به زندان

  .دیوار تیرباران ایستادند
 

www.takbook.com

www.takbook.com



4 

 

ي کثیراالنتشار کشور چاپ  آید که آن روزها کاریکاتوري هم در یکی از دو روزنامه یادم می
ي نظامی، مثل زباله، روي زمین ریخته شده بود و یک رفتگر  تعداد زیادي درجه. شده بود

  .کرد ها را جارو می شهرداري داشت آن
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  .پذیر است هاي مختلفی امکان ران حالتافسران نیروي انتظامی حکومت فعلی ای ي خب در باره
 ي شهربانی و در خارج از شهرها به عهده ي قبل از انقالب، وظایف انتظامی در شهرها به عهده

این . هاي انقالب تشکیل شد ها کمیته وقتی انقالب شد، با توجه به بعضی ضرورت. ژاندارمري بود
بدون نظم و تشکیالت خاص، پدیدار شد و جوش از بین مردم، و  ها ابتدا به صورت خود کمیته

مند شد و بعدها نیز، در  سازمان یافت و سپس کم و بیش به عنوان نوعی نیروي انتظامی ضابطه
ها در هم ادغام شدند و تشکیل نیروي انتظامی   دوم انقالب، شهربانی و ژاندارمري و کمیته ي دهه

  .شوند شدند و هنوز هم می ه نیروي انتظامی منتقل البته جمعی از نیروهاي سپاه نیز ب. فعلی را دادند
هاي  ممکن است تو از افسران شهربانی یا ژاندارمري زمانِ شاه بوده باشی، یا از افراد کمیته

انقالب، و یا از اعضاي سپاه پاسداران، و یا این که بعد از ادغام مذکور و تشکیل نیروي انتظامی 
  . فعلی به استخدام آن درآمده باشی

اي از  توان تو را ملغمه ها مصداق دارد و مسلماً نمی خب، به هر صورت فقط یکی از این حالت
  . دانم کدام حالت، و تمایلی هم ندارم که بدانم ها دانست، ولی من نمی این حالت ي همه

تازه ممکن است . ها در کنار هم چندان رایج نیست، سرهنگ از طرف دیگر بررسی این حالت
احتماالً بسیاري از افسران ارشد پلیس زمان شاه، حتی جدا . ها را هم ایجاد کند بعضی حساسیت

کنند و بسیاري از افسران نیروي انتظامی فعلی  از مسائل سیاسی، نیروي انتظامی فعلی را تحقیر می
دهم  با این حال من ترجیح می. نیز از این که با پلیس زمان شاه مقایسه شوند، خشمگین شوند
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شاید بعد از این بررسی . خشم هر دو طرف متوجه من شود، این کار را انجام دهم حتی اگر
الاقل در توصیف بعضی از افراد نیروي » ها حالت ي اي از همه ملغمه«مشخص شود که مفهوم 

  .  نماید، نباشد چنان که  در نظر اول مسخره می انتظامی از جمله شاید خود تو، آن
 

داستان را  ي دانی که نیست، مگر اینکه مفهوم واژه خودت می. سرهنگاین یک داستان نیست، 
بنابر این در . این یک بررسی و تحقیق هم نیست. تر از معناي رایج آن در نظر بگیریم خیلی وسیع

نویسی پیروي خواهم کرد و نه قواعد تحقیق و بررسی را رعایت  نوشتنش نه از اصول داستان
شان هم  هر کدام. چیزهاي بزرگ در آن حادثه مؤثر  بوده باشد خب، شاید خیلی. خواهم کرد

شهربانی، . هاي زیادي نوشت کتاب شان توان، و باید، در باره موضوع وسیع و مفصلی است که می
هاي  ژاندارمري، کمیته، سپاه، نیروي انتظامی، انقالب، جنگ، اعتقادات و روحیات انسانی، عادت

خواهم بدانم کدام عوامل و به چه شکل  توانم و نه می من نه می .اجتماعی و خیلی چیزهاي دیگر
  . ي این مسائل پرداخت توان به همه تازه در این یادداشت هم که نمی. تأثیر داشتند

ها و دالیل  مسلماً زمینه. از طرف دیگر آن قضیه که در فضاي تهی اتفاق نیافتاده است، سرهنگ
شاید . اي کنم ماند که به هر کدام از این موضوعات اشاره اي نمی خب، چاره. خود را داشته است

شان بعدها توانستم مطلب مستقلی هم بنویسم، راستش چنین قصدي را هم دارم  ي بعضی در باره
این کار . شان فقط کمی بنویسم ولی اینجا باید از هر کدام. دانم موفق خواهم شد یا نه هر چند نمی

یک داستان و حتی در یک تحقیق هم، معموالً عالوه بر خود  چندان هم نامرسوم نیست، حتی در
  .  هاي یک حادثه پرداخته شود ها و حاشیه موضوع کمی هم به زمینه

تواند الزم و حتی جذاب هم  خب، البته مطالب زیادي وجود دارد که گفتنش به خوديِ خود می
شود،  ضوعات دیگر نوشته میباشد، جدا از تلخ یا شیرین بودن آن، ولی وقتی در ارتباط با مو

 . آور جلوه کند ممکن است نامتناسب و حتی کسالت
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جا صحبت  بگذار در مورد بعضی مطالب فرعی هم در این. ولی بگذار راحت باشیم، سرهنگ
ي این که آیا اصالً خود موضوع و یا مقدار این صحبت متناسب با آن واقعه  کنیم، و زیاد در باره
آن قضیه   گفتم که، اصالً فرض کن .ي خاطر نداشته باشیم شد یا نه، دغدغهبا و نقش تو در آن می

چه اشکالی دارد؟ . جا مطرح کنم که بعضی موضوعات را در این اي باشد براي این صرفاً بهانه
  .کنم که چنین کاري را دوست دارم اعتراف می. خب، بله

 
ولی . دن مطالب خوشت بیاید یا نیایدي ارایه کر شاید از این نحوه. دانم و تو چه، سرهنگ؟ نمی

بگذار بعضی چیزها هرچند . تو مجبوري گوش کنی. جا چندان مهم نیست این برایم الاقل در این
هایی که تو و همفکرانت هرچه را که  تر تالفی شود، تالفی آن حالت در مقیاسی بسیار کوچک

گفتید و من و  ا و صدا و سیما میه ها و روزنامه خواست، بی ربط و با ربط، در کتاب تان می دل
  .امثال من مجبور بودیم گوش کنیم

 
  .شدیم حتی اگر از گوش کردن به آن مطالب خشمگین می

 
  . آوردیم شنیدن آن مزخرفات باال می حتی اگر از
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دانم، یک  تا جایی که من می. احتمال دارد تو از افسرهاي شهربانی قبل از انقالب بوده باشی
زمان شاه در حالت عادي اغلب درگیر مسائل معمولی و روزمره بود و به ندرت با مسائل  پلیس

هایی خاص از این نیرو در مبارزه با مخالفین حکومت شاه،  البته بخش. سیاسی سروکار داشت
ي  کردند ولی در حالت معمولی و از جنبه هاي مسلح، با ساواك همکاري می مخصوصاً گروه

خواست، در اغلب اوقات با این  یا یک افسر شهربانی شاه، اگر خودش نمیآماري یک پاسبان 
  . مسائل سر وکاري نداشت

ها را عصبانی کند، مثالً یک زندانی قدیمی  راستی خواندن این مطلب ممکن است بعضی
هاي شهربانی را در مراحل بازداشت و بازجویی و رفتارشان را در  سیاسی که عملکرد پاسبان

ولی به هر صورت آن . تر از معناي ساواك نیست یده است و برایش مفهوم شهربانی منزهها د زندان
هاي  وقتی نویسندگانی توانا تصویري از زندان. اند زندانیان قدیمی هم سخنگویان خود را داشته

هاي بعد از  هاي متعددي از زندگی و حوادث سال رضا شاه و رفتار مأموران پلیس آن دوره و جنبه
ما را شرح  ي ي سی و چهل و از جمله نقش افسران شهربانی یا ژاندارمري در جامعه دهه آن در

هایم از آن حوادث به پاي آن  نه آگاهی. ها بپردازم معنی است که من هم به آن سال اند، بی داده
پس بگذار فقط به مسائل و مشاهدات نسل خودم بپردازم، . رسد و نه توانایی قلمم ها می نویسنده

  .پذیر نیست ها به هیچ وجه از همدیگر تفکیک ها و مسائل نسل دانم تجربه ر چند میه
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ي دیگري هم مناسب خواهد بود، تقریباً برایم قطعی است که تو هم متعلق به  این کار از جنبه 
   .سرهنگ ،اي همین نسل بوده

دار یا افسر، شاغل در شهربانی قبل از انقالب و بعد از  بله، براي یک پلیس معمولی، درجه 
ولی وقتی شرایط . آمد هاي سال چهل و دو، درگیري چندانی با مسائل سیاسی پیش نمی سرکوب

.  مخصوصاً در تظاهرات ضد حکومتی. کرد در سال پنجاه و شش شروع به تغییر کرد، قضیه فرق 
از سوي مقامات حکومت شاه همان نیروهاي معمولی پلیس براي کنترل اوضاع ارسال  در ابتدا

ترین تظاهرات مردمی نیز، هیچ آموزشی  آمیزترین و آرام نیروهایی که، حتی در مسالمت. شدند می
ندیده بودند و جز یک راه براي کنترل شرایط نشناخته بودند، تیراندازي مستقیم، و اغلب 

  .ه سوي مردم غیر مسلحمندانه، ب سخاوت
 

البته این کارِ مشکلی است از آن رو . سعی خواهم کرد در این یادداشت منصف باشم، سرهنگ
خواهم در این یادداشت احساسات خودم، را نسبت به آن واقعه و نقش تو در آن،  که اصالً نمی

جانبه در  هخواهم این یادداشت به صورت یک گزارش منطقی و یک بررسی هم نمی. کنترل کنم
کنم که  افرادي مثل تو ارزش منصف بودن در  از طرف دیگر تصور نمی. آن موضوع درآید ي باره
نه سرهنگ، تو شعور درك معناي انسان . یک شخص را، با وجود نفرت شدید از او، بفهمند ي باره

  .بودن را نداشتی و نداري
 

شناسم، از کجا  من که تو را نمی .خب، شاید من همین اول هم نتوانستم خودم را کنترل کنم
دهم؟ تازه اگر قبول کنیم که قبل از آن واقعه چنین  این قدر راحت چنین نسبتی را به تو می

است، از کجا معلوم که بعد از آن هم این وضعیت برقرار باشد؟ ماهیت چنین حوادثی آنچنان  بوده
. کند ر افکار و عملکردشان  ها را وادار به یک بازنگري اساسی د است که شاید بعضی آدم

  .عملکرد تمامی عمرشان، آن هم در طی فقط یک لحظه
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گونه هم نبود که آنها هم همیشه  این. روي کردم پلیس زمان شاه نیز زیاده ي خب، شاید در باره
ها این کار را  شلیک کنند، فقط بعضی وقت» مندانه و مستقیم سخاوت«به سوي تظاهرات مخالفان 

  .کردند می
 

 ي یک جامعه. تازه شاید همیشه هم راه درستی نباشد. منصف بودن مشکل است. خب، بله
براي حفظ تعادل، وجود افرادي در . افرادش متعادل باشند ي اي نیست که همه متعادل لزوماً جامعه

به شرطی که این اختالفات در . هاي طیف نیز تعادل نیز مفید است، حتی در لبه ي طرفین نقطه
تواند ایستا  هایی مستمر را ایجاد کند و این تعادل را که نمی عمولی در جامعه جریانشرایط م

بار سدها را بشکند و  ها انباشته شود و  هر چند ده سال یک نه آنکه پتانسیل. باشد، پویایی ببخشد
 نسل من و تو یک بار آثار تخریبی چنین وقایعی را دیده است، سرهنگ، و. ها را نازل کند صاعقه

 ي بگذار بگویم که هر چند تمایل ندارم بار دیگر هم ببینم ولی تصورم این است که در آینده
  . نزدیک باز هم چنین وقایعی روي خواهد داد

مالحظه حمله کنم و دفاع از تو را به عهده  آیا بهتر نیست که بی. بله، منصف بودن مشکل است
  طرفدارانت بگذارم؟

 
گویم که طرفداري از تو کاري  کنی طرفداري هم داري؟ االن را نمی راستی سرهنگ تو فکر می

جواب این سؤال روزي مشخص خواهد شد  که این سد بشکند و آن صاعقه . نان و آب دار است
  .  فرود آید

 
ات ارزش  نه سرهنگ، من سعی خواهم کرد منصف باشم، نه براي اینکه تو یا طرفداران فعلی

هاي خاص خودم را در  شاید من هم دیدگاه. دانید، بلکه براي خودم دانید یا نمی صاف را میان
  . انسان و دنیا داشته باشم ي باره
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تواند؟ مثالً من، هم به خاطر مرتبط بودن  ولی حتی اگر آدم بخواهد منصف باشد، چگونه می
ام تاریخ را  ام، عادت داشته ي شخصی بعضی مسائل تاریخی با تحصیالتم و هم به خاطر عالقه

جانبه نوشته شده باشد، با این حال  هایی که منصفانه و همه کنم، مخصوصاً تاریخ  زیاد مطالعه
وقایعی که نه  ي حتی در باره. احساس باشم توانم بی ها هم نمی ترین تاریخ منصفانه ي هنگام مطالعه

هاي زندگی  من از خواندن زیبایی. نداردشان مناسبتی با زندگی من  ها و نه مکان وقوع زمان آن
کنم و  هاي مختلف پیگیري می هاي تدریجی جوامع را در جنبه پیشرفت. برم بشري لذت می

شوم و از  ها غمگین می ها و جنگ ها، بیماري ي قحطی هنگام خواندن مطالبی در باره. ستایم می
کشتارها،  ي مطالب نیز در بارهاز خواندن بعضی . برم هاي بشري رنج می مرور بسیاري از رنج

این خشم چندان ارتباطی هم با . بله، سرهنگ، خشم. شوم ها و تحقیرها خشمگین می شکنجه
کشتار مسلمانان . هویت من به عنوان یک ایرانی یا مسلمان یا شیعه یا موارد دیگر ندارد

سیحیان قسطنطنیه قدر برایم مشمئز کننده است که کشتار م ها، همان المقدس توسط صلیبی بیت
ي سلطان سلیم خشمگین  از کشتار شیعیان توسط حکومت عثمانی در دوره. توسط مسلمانان

هاي انجام گرفته علیه اهل تسنن در همان مقطع  شوم و معادل آن و حتی بیشتر از آن از جنایت می
یات شاید برایت عجیب باشد که من جزئ. آیم اسماعیل صفوي به خشم می  تاریخی توسط شاه

خشمی که نظیر . ام و هر بار هم، نه تنها با تاسف که با خشم کشتار سن بارتلمی را بارها خوانده
. کنم ها هم در خود حس می ها توسط پروتستان ي کاتولیک ي کشتار و شکنجه آن را هنگام مطالعه

تالش  اصالً هم دوست ندارم در این گونه وقایع یکی را علت حساب کنم و دیگري را معلول، و
هایی توسط  اولی و انجام جنایت ي هاي آن افراد، از واقعه ي جنایت کنم براي توجیه دومی و تبرئه

ي این کارها  دانم و از همه می کاري آنها را جنایت من همه. کاران  کمک بگیرم دشمنان این جنایت
 یان چنین حوادثتوانست از م جدا از اینکه آیا اصوالً مسیر تکامل تمدن بشري می. نفرت دارم

  .نگذرد یا خیرآلود و کثیفی  خون
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این که در مورد خشمگین شدنم در . جا هم بگویم که اصالً قدیس نیستم، سرهنگ البته همین
ي بیگناهان است و یا آن گروه از گناهکارانی که الاقل خودشان   مورد جنایات گفتم، در باره
ي افرادي که  ولی در باره. اش را داشتند لقوه آمادگیاند ولو این که با مرتکب این قبیل اعمال نشده

احساساتم در . توانم چنین ادعایی را داشته باشم اند اصالً نمی چنین اعمالی را مرتکب شده
ي تاریخ انقالب فرانسه، مطالبی در  آمیز است مثالً  وقتی در مطالعه گونه موارد بسیار تناقض این
خوانم، خودم را همراه این  ردم عادي فرانسه قبل از انقالب میهاي دهقانان و سایر م ي رنج باره

شوم ولی  کنم و از پیروزي انقالب و سرنگون شدن سلطنت خوشحال می طبقات احساس می
خوانم  ي اشراف و روحانیون کاتولیک را توسط انقالبیون می هاي کشتار طبقه بالفاصله وقتی صحنه

شان که الاقل در مجموع و به شکل آماري، در  تک م تکبا وجودي که خود آنها، حتی اگر نگویی
برم که به شدت  اند، نه تنها لذت نمی شد سهیم بوده ظلمی که قبل از انقالب بر مردم اعمال می

شود از اعمال انقالبیون به شدت به خشم  تر می ها وسیع ي اعدام شوم و بعد که دامنه متنفر می
ت از هر گونه خونریزي هستم، سرهنگ، ولی واقعیت شاید تصور کنی که مدعی نفر. آیم می
تواند در بعضی مواقع ضروري باشد یا  جدا از این که آیا خشونت در جوامع می. طور نیست این

آور  تواند نفرت که آیا حتی اگر ضروري باشد همانند بعضی از چیزهاي ضروري دیگر می نه، و این
مثالً، در همان انقالب . بخش است جذاب و لذتبار برایم  هاي خشونت نیز باشد، بعضی صحنه

تر  بخش ، اعدام دانتون، و از همه لذت»شارلوت کورده«با کارد » مارا« ي فرانسه، شکافته شدن سینه
. خدا مرا ببخشد، سرهنگ. بردن روبسپیر و همکارانش با آن فالکت به پاي گیوتین ي صحنه

دانم  هر چند می. کنم را هم با لذت مرور می ي ترور سفید واقعیت این است که من وقایع دوره
لزوماً تمام آنهایی که در این دوره کشته شدند از آدمکشان نبودند و قاعدتاً در آن بلبشو  

  .هم ناعادالنه قربانی شدند شان ها بعضی
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هر چند من هنوز در مورد تو چیزي . ها را در مورد من بدانی خواستم این می. خب، سرهنگ
  .دانم نمی
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ي کودکی  ي چهل چندان زیاد نیست، آن دهه دوره هاي دهه وقایع سال ي مشاهدات من در باره
دارانه  طرفه و جانب ها ممکن است یک ام، و این شنیده اغلبِ مسائل را شنیده. من بود، سرهنگ

و دو از زبان   وقایع سال چهل ي مسلماً چیزهایی که بعدها در باره. آمیز باشد و عمدتاً هم اغراق
دیگران، و حتی از زبان بعضی خویشاوندان مورد اعتماد که در آن واقعه هم شرکت داشتند، 

این که پانزده هزار نفر در آن روز در تیراندازي نیروهاي . م بسیار دور از واقعیت استا شنیده
تازه  .تر باشد واقعیت نزدیک صدم این آمار به خب، احتماالً یک. ارتش و پلیس شاه کشته شدند

ها هم در تظاهرات آرام کشته نشدند، در بعضی جاها از جمله تهران، وقایع شکل  آن آدم ي همه
هر چند این را هم باید گفت که تظاهر کنندگان یا شورشیان مسلح . شورش را به خود گرفته بود

به هر صورت بعد از . اند اشتههاي سرد را در اختیار د دستی یا سالح اند و حداکثر چوب نبوده
حاال احساس پیروزي شاه و . آمیز در مملکت حاکم شده بود سرکوب آن واقعه، فضاي اختناق

مقامات حکومتی و بالهت آنها که آخرین فرصت اصالحات را از دست دادند و مسیر عکس را 
نمود که   ط میپیمودند، به جاي خود، ولی تا سال پنجاه و شش حکومت شاه در ظاهر چنان مسل

تظاهرات . دیگر به دخالت ارتش نیازي نشد و پلیس و ساواك توانستند از پس مخالفان بربیایند
توان از نظر کمی و کیفی چندان  اي را که در طول این مدت انجام شد، نمی بسیار اندك و پراکنده
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یانگر بعضی شناسی ب هاي چریکی هم، هرچند از نظر جامعه تشکیل سازمان. قابل ذکر دانست
گرفت ولی از نظر نظامی نتایجی بسیار اندك به همراه  مسائل بود و باید مورد توجه قرار می

ها و تلفات خود آنها بسیار بیشتر از حد قابل تصور بود و نتایج حاصل  قلع و قمع چریک. داشت
ات صنفی مثالً اعتصاب و تظاهر. خب، بله حوادث دیگري هم اتفاق افتاد. بسیار اندك و کوچک

کارگران آن قدر جسور شده بودند . ي کرج در سال پنجاه اي در جاده گروهی از کارگران کارخانه
البته حکومت شاه نشان داد که در چنین مسائل جزئی هم . که به سمت تهران هم راهپیمایی کردند

مستقیماً  ها جلوي کارگران بین مسیر گرفته شد و بعد به سوي آن. کند بسیار مقتدرانه عمل می
شدگان  تعداد کشته. تیراندازي به طرف یک راهپیمایی کوچک آرام و غیر سیاسی. تیراندازي شد

دانی که آیا در آن قضیه مقامات باالتر دستور  راستی سرهنگ، تو می. اند را از سه تا سی نفر گفته
ها در صحنه بود؟ در  تیراندازي را داده بودند یا اینکه این تیراندازي حاصل ابتکار خود ژاندارم

حکومت شاه بود، تردیدي نیست ولی آیا طرحی  ي این که در نهایت مسئولیت آن کشتار به عهده
هر دو حالت قضیه قابل . دانم عمدي از طرف مقامات حکومتی براي کشتار وجود داشت؟ من نمی

، که شاید یکی از مقامات حکومتی تصمیم گرفته باشد عمل تعدادي کارگر را. تصور است
پاسخ نگذارد و طبیعتاً تنها  جسارت را تا آنجا رسانده بودند که حتی دست به راهپیمایی بزنند، بی

شاید هم مسئله به خشم شخصی . قدر بزرگ را کشتار یافته بود جواب مناسب براي جسارتی این
ی، چیزي به کنندگان سنگ این خشم نه به خاطر این بود که مثالً تظاهر. شود ها مربوط می ژاندارم

الظاهر هیچ درگیري از طرف کارگران اتفاق نیافتاده بود، بلکه  ها انداخته بودند، علی سمت ژاندارم
خشم به خاطر این که تعدادي کارگر به خود اجازه دهند علیه تصمیمات، . به خاطر نفس قضیه

  .ولو اقتصادي، دولت اعتراض کنند
نه، سرهنگ، . پرست بودند ر صحنه آنقدرها هم شاهالبته نه این که افراد ژاندارمري حاضر د 

کنم چنین موجوداتی در آن سطح باشند که به چیزي، حاال درست یا غلط، اعتقاد  تصور نمی
نثاران اعلیحضرت همایونی، وقتی رژیم دچار  وقایع بعدي هم نشان داد که این جان. داشته باشند
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اي بسیار  ر کوچک را بپذیرند و یا هزینهبحران شد، حاضر نبودند براي نجات آن حتی یک خط
هاي  نفرت شخصی مأموران و مقامات حکومتی، حتی در رده! نه. اندك در این راه انجام دهند

ي مذکور یک  توان در صحنه می. هایی بسیار عمیق داشت پایین، از مخالفان حکومت ریشه
، تا سر حد دیوانگی، خشمگین ي تظاهرات دار یا افسر جزء را تصور کرد که با دیدن صحنه درجه

به نام کارگر، که » کم ارزش«خشم از دست افرادي . شده است و دستور تیراندازي داده است
. سیستمی آنچنان مقتدر و بزرگ. کنند دارند به تصمیمات یک سیستم حکومتی اعتراض می

ردارد و با گرفت، از زمین ب تواند موجوداتی را که هیچکس آنها را جدي نمی سیستمی که می
، از آنها افرادي بسازد که بسیاري از شان پوشاندن لباس ژاندارمی و دادن یک اسلحه به دست

  شان را رعایت کنند  مردم مجبور باشند با ترس احترام
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شخصی من یک  ي اولین مشاهده. اصالً بهتر است به مشاهدات خودم و نسل خودم بپردازم
مدت تقریباً دویست نفري در دي ماه سال پنجاه و شش است، هنگامی  کوتاه تظاهرات کوچک و

  .آموز سال آخر دبیرستان بودم که دانش
ها سکوت و سکونِ ظاهري در سطح  بعد از سال. قم اتفاق افتاده بود ي چند روز قبل واقعه 

گشایی  جز عقده توان در نهایت چیزي علتش را هم نمی. جامعه، تظاهراتی در قم برگزار شده بود
خب، تظاهراتی انجام شده بود و . آمیز مشهور و توهین ي شاه و ساواکش دانست، انتشار آن مقاله

البته آن چیزي که آن وقت در سطح . پلیس هم تیراندازي کرده بود و چند نفر کشته شده بودند
  . هم آن بوده استبعدها فهمیدیم که رقم واقعی حدود یک د. جامعه پیچید، رقمِ هفتاد کشته بود

 
بسیار بیشتر از حد  رقامیکنی چرا در سطح جامعه همیشه چنین ا تو فکر می ،راستی سرهنگ

شد؟ خب، این طبیعی است که در نبود یک سیستم خبر رسانی و با سانسور  واقعی آن برآورد می
مثالً بسیاري از . گونه رواج پیدا کند شد، شایعاتی این وحشتناکی که از طرف حکومت اعمال می

. کومت شاه انداختندهاي دیگر را هم به گردن ح مخالفان و حتی غیر مخالفان نیز بسیاري از قتل
کردیم که صمد بهرنگی، تختی، جالل آل احمد و بعداً دکتر شریعتی به  مثالً خود ما هم فکر می

ولی چرا چنین . خب، مطلقاً چنین چیزي نبوده است. اند دست عوامل حکومت شاه کشته شده
لیغات هایی در سطح جامعه به آن شکل وسیع رواج داشت؟ آیا فقط به علت قدرت تب قضاوت

توانند  در فضاي اختناق شاهنشاهی، که فقط کسانی می. کنم مخالفان بود؟ نه سرهنگ، تصور نمی
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تصورش کنند که آن را تجربه کرده باشند، مخالفان حکومت چنین قدرتی براي تبلیغات در سطح 
  پس علت رواج و پذیرش چنین شایعاتی در سطح جامعه چه بود؟. متوسط جامعه نداشتند

مخالفین باز » اعدامِ قانونی«دانند که حکومت، با وجودي که دستش براي هر گونه  همه می 
دستگیري افراد سازمان مجاهدین خلق، بسیاري از افرادي را  ي بود، با وجودي که مثالً در قضیه

ي اعدام سپرد که هنوز هیچ اقدام چریکی در مخالفت با حکومت انجام نداده بودند و  به جوخه
شد که مخالفان را  ها وسوسه می کشیدند، باز هم بعضی وقت ي اقداماتی را می ند نقشهصرفاً داشت

دانم، به نسبت  چنین مواردي تا جایی که می. حتی خارج از این کانال قانونی از بین ببرد
آن نه نفر زندانیِ   کشتار ي جدا از قضیه. تعداد بوده است هاي دیگر حکومت، بسیار کم اعدام

ي دو سه مورد از  هاي اوین، من فقط در باره هاي چریکی مخالف دولت در تپه اناعضاي سازم
راستی سرهنگ، از بین بردن یک مخالف، خارج از سیستم مثالً قانونی و . ام چنین ترورهایی شنیده

اش صدها تیرباران را انجام داده است، چه  »قانونی«آن هم براي حکومتی که از طریق سیستم 
خواست در بعضی موارد  یا هدف، ارعاب مخالفان بود و یا این که حکومت میمزیتی دارد؟ آ

کنی مقامات امنیتی  ها را به عهده نگیرد؟ راستی سرهنگ، فکر نمی کشی ي بعضی از این آدم هزینه
ي دو  حکومت شاه هم نوابغی امثال تو بودند؟ آخر این چه کاري است که حکومتی بخواهد هزینه

ي دهها مرگ معمولی  ه اقدامات را به عهده نگیرد و کاري کند که هزینهسه مورد از اینگون
کنی در  مخالفان هم، که نقشی در آنها نداشته است، پاي حکومت نوشته شود؟ راستی تو فکر می

هاي  اگر توانایی. گیر آن بردند یا باختند ها حکومت شاه و مقامات تصمیم »حسابگري«اینگونه 
زنم؛  تري برایت می توانی به پاسخ چنین مسائلی بیندیشی، مثال ساده نمیذهنت کمی پایین است و 

ي انسانی  ، جدا از فاجعه57سوزي سینما رکس آبادان در فضاي پرالتهاب تابستان  ي آتش حادثه
بار  ي مرگ آن که احتماالً براي حکومت شاه اهمیت چندانی نداشت، از نظر سیاسی یک ضربه

به هر صورت در فضاي آن روز کشور، گناه آن به گردن رژیم شاه . دیگر به این حکومت بود
اي به این راحتی به رژیم شاه  راستی، سرهنگ، چطور شد که چنین اتهام غیر واقعی. افتاد
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هاي قبل نبود که، در اشتیاق این که مردم  از آن  ؟ آیا این حاصل عملکرد ساواك در سال»چسبید«
  را نیز به حسابش بگذارند؟   اش کارهاي ناکرده آمد که حتی حساب ببرند، بدش نمی

  
همینطور که با دوستم . آن روز هنگامی که از مدرسه بیرون آمدیم، اولش متوجه چیزي نشدم

زدیم و منتظر تاکسی بودیم، ناگهان بخشی، حدود دویست نفر، در میان جمعیت  داشتیم حرف می
و هیجان آن لحظه را هنوز فراموش شگفتی . متراکم شد و شکل گرفت و شعارها شروع شد

مان و به شکلی آرمان و  ها که مفاهیمی مثل مبارزه با حکومت، در تخیل بعد از سال. کنم نمی
ها براي نسلی که پانزده تا بیست سال بیشتر سن  رویایی دوردست جوشیده بود، و این سال

. دیدم ظاهراتی واقعی مینداشت معادل تمام عمرشان بود، ناگهان جلوي چشمم و در یک لحظه ت
دو چهار راه جلوتر در جایی که دو . با جمعیت رفتیم. شعارها تند نبود، معترضانه بود تا براندازانه

شرکت در درگیري شدم ولی  ي شده منتظر جمعیت ایستاده بودند، آماده سه نفر پاسبانِ غافلگیر
کنندگان به  فقط با باتون، تظاهرات هم ي دو سه تا پاسبان، آن به محض حمله. جمعیت ناامیدم کرد
انگار . ي نوجوانی به شدت سرخورده شدم ي احساسی دوره در آن روحیه. سرعت متفرق شدند

جمعیت صحنه را ترك . شد جا، در همان چهارراه، تکلیف حکومت شاه تعیین می که باید همان
ب کرده بودند، این بود که هم احتماالً دلیل این که آن زمان و مکان را براي تظاهرات انتخا. کرد

آموزان شاهد تظاهرات باشند و هم، هنگام متفرق شدن، بتوانند خود را  تعداد زیادي از دانش
  .آموزان پنهان کنند البالي جمعیت زیاد دانش

دویست سیصد صدمتر جلوتر ناگهان . به مسیرمان ادامه دادیم. به هر حال همه چیز عادي شد 
کرد، پیچید و سه نفر  سواري که کمی جلوتر از ما حرکت می دوچرخه پیکان سفیدي جلوي مرد

کنم یوزي داشتند، پایین آمدند و با ضرب و شتم مختصري او را گرفتند و داخل  مسلح، تصور می
اي تظاهرات بود یا صرفاً یکی از ه دهنده دانم از سازمان نمی. ماشین انداختند و بردند

کتک زدن شخصی که هیچ . م را جلب کرد، رفتار آن افراد بوداي که توجه نکته. کنندگان شرکت
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هنگامی هم که او را سوار کردند، یکی . کرد، آن هم در خیابان و پیش روي مردم مقاومتی هم نمی
آن مرد  ي اش را سر دوچرخه دلی از آن افراد که ظاهراً هنوز خشمش تسکین نیافته بود، دق

ي مرد که در کنار جدول خیابان  ضرباتی بر دوچرخه وچکشي ک  درآورد و با قنداق همان اسلحه
  .افتاده بود، وارد کرد و بعد سوار شدند و رفتند

 
به هر حال . ي افرادش را به یک چوب راند توان همه نمی. ساواك سازمان وسیعی بود، سرهنگ

آیا . ه شودبحث کارایی وقتی معنی دارد که عملکرد سیستم در رابطه با امکانات آن در نظر گرفت
بست، یک  شان را نمی ساواك با آن امکانات وسیع، و در شرایطی که هیچ قانونی هم دست

هاي  تواند از جنبه کفایت؟ این بحثی است که می سازمان موفق و توانا بود یا یک تشکیالت بی
مثالً . توان برشمرد اطالعاتی موفق ساواك را می هاي هایی از بازي بله، نمونه. مختلف بررسی شود

ترور تیمور بختیار و یا  نفوذ در سازمان مجاهدین خلق و گستردن تور و شکارِ تقریباً تمامی کادر 
رهبري و بسیاري از اعضاي فعال آن، در یک یورش ناگهانی و قبل از این که سازمان مذکور 

هایی  نمونه. ریزي کرده بود، انجام دهد  ها برایش برنامه بتواند حتی اندکی از کارهایی را که مدت
هویت و فرومایه که  مثالً به کار گرفتن افراد بی. توان برشمرد کفایتی و بالهت را هم می از بی

حد و   عمالً به ایجاد نفرت بیمناسب یافته بودند و مکانی هایشان   ساواك را براي ارضاي عقده
  . رژیمی انجامید که ساواك براي حفظ آن تشکیل شده بود که به سقوط کمک کردند حصري

ي ساواك نوشته است  طرف خارجی در باره و بیش بی ي کم  راستی در کتابی که یک نویسنده
اشاره شده است که هنگامی که اسنادي از ساواك در جریان اشغال کنسولگري ایران در ژنو، چند 

یه شد، یکی از موارد مضحک این بود که مأموران سال قبل از انقالب، در مطبوعات خارجی ارا
هاي مربوطه را  اند رمز قدر در رمزگذاري و یا کشف رمز ناتوان هستند که مجبور شده ساواك آن

فهمی، سرهنگ؟ یک نامه به رمز نوشته شده است و  می. ي پیام رمز بنویسند هم در کنار همان برگه
  . ي همان صفحه نوشته شده است شیهبعد کلید رمز الزم براي کشف آن هم در حا
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ي افراد آن را موجوداتی ابله  توان همه گذاري عملکرد ساواك، نمی به هر حال، جدا از ارزش
. آمیز را از ساواك در جلوي چشمم دارم یا فرومایه حساب کرد ولی من همیشه آن تصویر حقارت

د وي در خیابان و جلوي چشم مور سوار و کتک زدن بی نفر مسلح بر سر یک دوچرخه ریختن سه 
ي آن شخص، آن هم براي سازمانی که  براي شکستن دوچرخه مردم، به خصوص آن تالش ابلهانه

  . بعد از انتقال متهم به  پایگاه دستش براي هرگونه اعمال خشونتی باز بود
طرفانه در مورد وضعیت فرهنگی  هایی بی درست است که در کشوري مثل ما هیچوقت بررسی

است، سرهنگ، ولی   هایی مثل ساواك و شهربانی  انجام نشده پرسنل سازمان هاي شغلی واناییو ت
ي پارامترهاي مربوط به ابعاد مختلف  تصورم این است که این افراد، با در نظر گرفتن همه

شخصیتی افراد جامعه، نه تنها نتوانند ادعاي نخبگی داشته باشند که حتی از سطح متوسط جامعه 
  .  تر باشند می یا خیلی، پایینهم، ک
 

هایی که  هاي حکومت لرزید و تمامی آن در آن واقعه پایه. تبریز بود ي ي بعدي واقعه حادثه
ي  واقعه. اندکی قدرت درك این مسائل را داشتند، پیشاپیش مرگ رژیم را در آن صحنه دیدند

ود، یک شورش بود و نه حتی این دیگر یک تظاهرات نب. تبریز با تمام وقایع قبلی تفاوت داشت
این شورش داراي . ها محسوس بود تفاوت. شورشی مثل وقایع چهارده پانزده سال پیش از آن

شهر به طور کامل در اختیار مخالفان . آن کامالً محسوس بود ِ گیري همه. پتانسیلی بسیار بیشتر بود
رفت، هرچند کسی قرار گرفت و تمامی مظاهر حکومت هدف تخریب جمعیت خشمگین قرار گ

  . توسط آنها کشته نشد
ارتش هم . حکومت مجبور شد براي کنترل اوضاع از ارتش استفاده کند و این آغازِ پایان بود

دیگر نه این نسل آن نسل قبلی بود و نه حتی آن . ها را مهار کند دیگر نتوانست موج مخالفت
  .ارتش، ارتش قبلی
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د چنین تراکمی از خشم و مخالفت در متن جامعه ذخیره هایی که باعث ش یافتن دالیل و زمینه
ي پوشال متعفن  شود و در کمتر از یک سال بعد از آن واقعه، حکومت سلطنتی را همانند یک توده

واقعیت این . گر نیستم سرهنگ، و تو هم نیستی در هم بپیچد، چندان مشکل نیست ولی من تحلیل
داشتن ، در این کشور هیچگاه از این نظر، یعنی است که پلیس، حتی در سطوح باالي آن نیز

جدي گرفته نشده است، نه توسط مخالفان و نه   هاي اجتماعی، تحلیل ي براي ارایه  صالحیت
حکومت شاه در مسائل امنیتی با ساواك . ها، نه قبل از انقالب و نه اکنون توسط خود حکومت

. اطالعات و سپاه پاسداران متکی هستندکرد و سران جمهوري اسالمی نیز به وزارت  مشورت می
هاي امنیتی، چه قبل از انقالب و چه بعد از آن، مشخص  هاي سازمان کفایتی ها یا بی جدا از توانایی

گاه به چشم سازمانی که  شان، هیچ به فرمان ها به پلیس، حتی پلیس گوش  است که این حکومت
  .  اند نکرده بتواند از خود اندیشه و تفکري داشته باشد، نگاه

 
. شان هم ارزشمند هستند هاي زیادي ارایه شده که بعضی ي انقالب تحلیل وقایع دوره ي در باره

حوادثی که شاید به نسبت مسائل . ي حوادث دیگري است، سرهنگ ولی بحث من با تو در باره
ویندگان چه اشکالی دارد؟ این مسائل کوچک هم باید گ. اصلی جامعه، بسیار کوچک به نظر آید

تازه، شاید اگر از دیدگاهی دیگر نگاه کنیم، این مسائل چندان . و نویسندگان خود را داشته باشد
  .هم کوچک به نظر نیاید

  
اي  آشوب تبریز را ایجاد کرد، اشاره ي اي که جرقه واقعه ي خواهم در باره خب، در اینجا می

ها نیستند که وقایع را  ها به خودي خود زیاد مهم نیستند، معموالً جرقه البته جرقه. داشته باشم
ولی وقتی محیط . یک جرقه در یک محیط معمولی فقط یک جرقه است، سرهنگ. کنند ایجاد می

اشته باشد، و در محیطی به وسعت تواند مفهومی متفاوت د انفجار است، یک جرقه می ي آماده
  .ها زده خواهد شد ي یک شهر یا کشور وقتی شرایط آماده شد، دیر یا زود این جرقه جامعه
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. هاي تبریز تبریز هم توسط یک افسر شهربانی زده شد، رییسِ یکی از کالنتري ي ي واقعه جرقه
البته هر چه هم در مورد او بد بگوییم و تحقیرش کنیم، . اش سرگردي بود بعدها فهمیدیم که درجه

توانیم این را منکر شویم که درجه گرفتن در ارتش و پلیس شاه به هر صورت طبق قواعد و  نمی
  . نبود» کیلویی«ها اصالً  شد و درجات روي دوش افسران، آن وقت میضوابطی انجام 

 
داشت  گونه بود که وقتی مردم براي بزرگ شنیدیم، این ها شرح واقعه، آن طور که آن وقت

قم جمع شدند، توسط پلیس از ورود آنها به مسجد ممانعت به  ي شدگان واقعه چهلمین روز کشته
مراجع مذهبی براي  ي ن بیرون مسجد اقدام به قرائت اطالعیهعمل آمد و بعد جوانی که در هما

اي که مستقیماً  به  جمعیت کرده بود، توسط خود رییس کالنتري هدف گلوله قرار گرفت، با گلوله
و در شرایطی که مردم . به طور عمدي، با یک کلت و از فاصله بسیار نزدیک. سرش شلیک شد

  . اي تا آن لحظه روي نداده بود رگیريکامالً آرام بودند و هیچ اغتشاش و د
خطر، از  دانی شلیک گلوله در مغز یک نفر، یک آدم غیر مسلح و بی راستی سرهنگ تو می

هایی  ؟ یا شاهد چنین صحنهاي نزدیک چه حسی دارد؟ آیا تو هم از این کارها کرده ي فاصله
کن،  رهاقضاوت عمومی را  کند؟ هایی زیاد احساس قدرت می آیا انسان در چنین صحنه اي؟ بوده
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مردم قایل بسیاري از من خیلی وقت است که اهمیت چندانی براي قضاوت عمومی . سرهنگ
  . گونه باشی، حداقل بعد از آن اتفاق کنم تو هم این تصور می. نیستم
 

کنی آن افسر از شلیک در مغز آن جوان لذت برد یا نه؟ البته در این موارد خیلی  آیا تو فکر می
شاید اصالً مسئله . کند شود و جواب دادن را مشکل می اصلی مخلوط می ي ئلهمسهاي دیگر با چیز

به لذت مربوط نشود و آن عمل حاصل یک خشم آنی آن افسر بوده است و بالفاصله هم او از 
شاید هم، با توجه به نفرت شخصی بسیاري از افراد پلیس از مخالفان . کارش پشیمان شده باشد

شاید هم . ه باشد که از شجاعت خود بسیار هم راضی بوده باشدسیاسی، او نه تنها پشیمان نشد
اندیشید و در فکر نتایج این کار  سالح نمی بعد از شلیک، اصالً به اصل موضوعِ کشتن یک فرد بی

کردند، خودش نیز آن را عملی قهرمانانه به  هایش این کار را تایید می اگر بعداً باالدستی. بود
آورد، آن را کار زشتی حساب  هایی برایش پیش می کار گرفتاريآورد و اگر این  حساب می

  .  کرد می
  

مان نسبت به آن  آیا در قضاوت. آن واقعه شنیدیم ي  خب، بعدها چیزهاي دیگري نیز در باره
کند که بدانیم موضوع دقیقاً هم آنگونه که ما اول شنیدیم اتفاق نیافتاده  رییس کالنتري فرقی می

درهاي مسجد را براي جلوگیري از ورود جمعیت بسته بود و جمعیت در بیرون  بود؟ پلیس از قبل
خواست جمعیت را  گرفت و سرگرد با نیروهایش می ازدحام کرده بود و تشنج داشت شکل می

آیا اگر بدانیم که در آن لحظات، قبل از این که درگیري و شلیکی از طرف پلیس . متفرق کند
دهد و  زند و او را هل می ِ پایی به سرگرد می ان، از پهلو پشتصورت بگیرد، یک نفر از مخالف

افتد و بعد، با خشمی شدید، از جا  غلتد و کاله از سرش می خورد و می سرگرد به زمین می
خیزد و به جاي فردي که به او پشت پا زده بود و همان لحظه از صحنه گریخته بود، اشتباهاً  برمی

دهد،  اده بود و در واقعه نیز هیچ نقشی نداشت، هدف گلوله قرار میجوان دیگري را که آنجا ایست
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آیا سرگرد را تبرئه خواهیم کرد؟ و یا حداقل در دادگاه وجدان و بشریت تخفیفی براي او قائل 
  خواهیم شد؟

و آیا اگر باز هم یک مرحله جلوتر برویم و  بدانیم که علت عمل شخص مذکور، عملکرد خود 
انفجار و در  ي وي لحظاتی قبل، خطاب به مخالفان و در آن فضاي آماده سرگرد بوده است و

زشتی را به مسجد  ي کردند، کلمه اي که حتی افراد غیرمذهبی نیز به مساجد توهین نمی جامعه
دهد و این موضوع بود که باعث خشم آن شخص و پشت پا زدنش به سرگرد  مذکور نسبت می

  ایم پس خواهیم گرفت؟ ي او قائل شدهشد، چطور؟ آیا تخفیفی را که برا
  
راستی، سرهنگ، خیلی دوست دارم بدانم که آن سرگرد بعد از آن شلیک، و در طی آشوب   

تواند قبل از شروع آشوب،  به هر صورت افسري که می. حاصل از عملکرد خود، کجا بود
هاي بهتري براي  ها بهانه نزدیک، به یک نفر شلیک کند، بعد از شروع درگیري  مستقیماً و از فاصله

نمایی دارد، از طرف دیگر وقتی آشوب شروع شد، اعمال قدرت توسط یک افسر پلیس  قدرت
کرد در صحنه حضور داشته باشد و  هم ایجاب می ي او  یعنی وظیفه. لزوماً یک کار زشت نیست

هاي شهربانی بعد از رسد او هم مثل تمام نیرو با این حال به نظر می. براي کنترل اوضاع تالش کند
البته جمعیت هیچ سالح گرمی در اختیار . هایشان پناه برده باشد ها به پاسگاه شروع درگیري

. حداکثرش سنگ و چوب بود. ام که از کارد یا قمه هم استفاده کرده باشند نداشت، حتی نشنیده
د که خودش کلت در توانست بروز کن ي آن افسر هم فقط در شرایطی می پرستانه ظاهراً غیرت شاه

  .  دست داشته باشد و طرف مقابل کامالً دست خالی باشد
  

چیز  شود و انسان وقتی همه گوید قضاوت از درك نکردن ناشی می تعبیر مشهوري هست که می
که به این تعبیر اعتقاد چندانی ندارم ولی  خب، با این. چیز را ببخشد تواند همه را درك کرد می

مان، در  مکن توجیهی، اگر نه براي تبرئه الاقل براي تخفیف شدت قضاوتکنم تا حد م سعی می
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ي شلیک، به علت یک خشم آنی، از حال  این که او در لحظه. مورد عمل آن سرگرد پیدا کنیم
،  دالیل خشمش را هم. توان او را کامالً مسئول آن قتل دانست عادي خود خارج شده بود و نمی

شان  پلیس زمان شاه هم همانند همکاران. وان به سادگی پیدا کردت حتی خشمی با این شدت، می
از دید آنها هم جامعه به دو دسته . هاي شغلی خاص داشت در جمهوري اسالمی بعضی عادت

که آدم بتواند پاسخی  ها که حق داشتند آدم را کامالً تحقیر کنند بدون این شد، باالدستی تقسیم می
ا که آدم حق داشت کامالً تحقیرشان کند، بدون اینکه حق داشته ه به آنها بدهد و پایین دستی

اند  آن وقت تجسم کن که، یکی از همان افرادي که حق نداشته. العملی نشان دهند باشند عکس
و چرا کنند، بیاید و نه تنها از دستور آن افسر و دستور فرماندهان   هیچگاه در برابر یک افسر چون

همه آدم، و جلوي چشم افراد  دن اطاعت نکند که جلوي چشم آنآن افسر مبنی بر متفرق ش
  .زیردست آدم، پشت پایی هم به او بزند

  
کار یا  هنوز هم وقتی یک متهم، اعم از گناه. البته، سرهنگ این روحیه هنوز هم وجود دارد

ی و اش آمده است، کارت شناسای گناه، از یک مأمور پلیس که براي بازداشت یا جستجوي خانه بی
ي  ترین وظایف آن مأمور است، خشم و کینه کند، که ارایه آن جزء بدیهی حکم قضایی مطالبه می

ها و عادت به خدایی کردن و انتظار  نوکرصفتی در برابر باالدستی. انگیزد او را نسبت به خود برمی
یل العمل نداشتن از سوي زیردستان و مردم عادي به ویژگی اصلی چنین موجوداتی تبد عکس

اگر قرار است به مرور زمان  . طبیعتاً این دو نوع تحقیر الزم و ملزوم یکدیگر هستند. شده است
اش  پلیسی در مملکت شکل بگیرد که پرسنلش از تحقیر و توهین به دیگران خودداري کنند الزمه

این است که چنین پرسنلی از میان افرادي انتخاب شوند که براي خودشان هم شخصیتی قائل 
در این . هایشان هم نسبت به خود را ندهند تحقیر و توهین از سوي باالدستی ي اشند و اجازهب

شاید بعضی . و سطح فرهنگ جامعه کامالً مؤثر است هر چند تنها عامل هم نیست  روند، آگاهی
به شکلی  ها تو، و انتشار آن هایی مثل داستان حوادث هم تأثیرگذار باشد، از جمله شاید داستان
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ي آینده  ولی فعالً بحث ما در باره. تر در سطح جامعه، هم بتواند تأثیر کوچکی داشته باشد سیعو
طبیعی بودن یا نبودن خشم . ي اتفاقی است که در گذشته روي داده است در باره. نیست، سرهنگ

  .آن سرگرد در آن قضیه، با توجه به روحیات افسران شهربانی شاه
  

ي افسران  دلیلی براي موجه بودن خشمت داشتی؟ با توجه به روحیهتو چه، سرهنگ؟ تو هم 
  نیروي انتظامی جمهوري اسالمی؟

  
کنند، حتی در شرایط  ها را تا این حد رعایت نمی کاري ها در ایران این ریزه دادگاه  البته قضات

ي  با همهکمتر از یک سال بعد حکومت شاه سرنگون شد، . هاي انقالبی طبیعی چه برسد به دادگاه
بسته  پا و  هاي شکنجه عادت به خدایی کردن براي متهم دست بازجویان ساواك که در اتاق

هاي پر ابهت ارتشش، که وقتی تعدادي زن غیرمسلح را در  ي افسران ارشد و  ژنرال با همه. داشتند
هایشان  دستیکنند، با افتخار به باال کشتار می 3-هاي ژ ي تهران با شلیک مستقیم تفنگ میدان ژاله

هایشان هم هنگام  هایی که حتی شاید بدون دستور باالدستی ي ژاندارم با همه. دادند گزارش می
شلیک مستقیم  به سوي تعدادي کارگر، در یک تظاهرات صنفی و نه سیاسی، احساس قدرت 

این خورند، به خودشان  ي سرگردهاي شهربانی که وقتی از یک نفر پشت پا می با همه. کردند می
شان را،  نه با یک شلیک هوایی و نه حتی با شلیکی به پاي طرف بلکه  دهند که خشم حق را می

  .ي او تسکین دهند با شلیک مستقیم به مغز یا سینه
   

تقریباً بدیهی است که دادگاهش کوتاه .  و سرنوشت آن سرگرد؟ محاکمه و اعدام شد، سرهنگ
  . دیوار گذاشته شد و تیرباران شدبعد جلوي . و حداکثر چند ساعته بوده است
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اي هم که تو باعث آن شدي،  واقعه. احتماالً تو با آن سرگرد هیچ وجه مشترکی ندارید، سرهنگ
کاري که تو کردي، بسیار . تبریز ندارد، نه در کیفیت و نه در کمیت ي هیچ شباهتی به واقعه

هم که تو پلیسش بودي سرنگون هیچ شورش بزرگی را هم باعث نشد، حکومتی . تر بود حقیرانه
کنم، این قدر به یاد آن  دانم چرا وقتی به تو فکر می ولی نمی. نشد و خب تو هم تیرباران نشدي

  . افتم سرگرد می
  

داشت چهلمین  باز هم براي بزرگ. تبریز هم وقایع بعدي را در پی داشت ي به هر صورت واقعه
ها آمدند و باز هم  شهرهاي دیگر به خیابان هایی در شدگان وقایع تبریز، جمعیت روز کشته

شاید همان . ها کشاند ها بر جا ماند و باز هم مردم را به خیابان ها انجام شد و باز هم جنازه شلیک
ها بود که سران حکومت و فرماندهان پلیس به فکر افتادند که کشتن یک فرد مخالف، هر  وقت

لفت وي با حکومت است، ولی همیشه روش آسانی ترین راه براي خاتمه دادن به مخا چند آسان
شروع کردند به  باشد و تازه آن وقت بود که نیروهاي پلیس ها نمی براي خاتمه دادن به مخالفت

وسایلی مثل گاز فهمیدن این نکته که براي پراکنده کردن تظاهرات، عالوه بر شلیک مستقیم، 
هاي دیگري نیز آشنا  راد پلیس باید با روشنیز وجود دارد و افپاش  هاي آب آور و ماشین اشک

  .شوند ولی دیگر دیر شده بود
. ابعاد وقایع توان مقابله با مخالفان را از دست پلیس گرفت و این وظیفه به ارتش محول شد

کار نبود و ارتش نیز پس از این که کشتارهایش را صورت داد، نتوانست موج  ي این هم چاره
اغلب سران حکومت و بعضی از افراد ارتش و پلیس  . مت سرنگون شدحکو. انقالب را مهار کند

  .به خارج گریختند و بعضی نیز گرفتار شدند و تیرباران شدند یا به زندان افتادند
  

هنوز هم بعد از سه چهار دهه که از آن . گفتم که من به هیچ عنوان قدیس نیستم، سرهنگ
خوانم یا  هاي ساواك می شکنجه ي ا در بارهگذرد، وقتی بعضی مطالب و خاطرات ر وقایع می
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که حتی یک بازجوي رده پایین ساواك یا پلیس که حداکثر یکی دو سیلی به  شنوم، از این می
با این حال . شوم گوش متهمی نواخته است، توانسته از محاکمه بگریزد، به شدت خشمگین می

ها خوشحال نشدم، حتی در آن  داماین را هم بگویم که هیچوقت از شنیدن خبرِ هیچکدام از اع
ها بودم، و  خواهم ادعا کنم مخالف اعدام نمی. آلود روزهاي پس از پیروزي انقالب فضاي خشم

هیچ کدام از افراد حکومت   ولی از نظر احساسی از اعدام. ام خواهم بگویم که موافق بوده نمی
آن هم در . ها کارترین آن و جنایتترین  حتی از اعدام کثیف. شاه، بعد از انقالب، خوشحال نشدم

ها ابراز خوشحالی  شرایطی که حتی بسیاري از افراد منصف و معقول جامعه هم از این اعدام
  . کردند می

جا با هم روراست باشیم، سرهنگ، باید بگویم مواردي هم بود که از  خواهم این ولی چون می
لط بودن آن کار ندارم ولی خوشحال کاري با درست یا غ. ام ها خوشحال شده شدن بعضی کشته
هیچ کاري . مثالً روزي که اویسی را در خارج از کشور ترور کردند، بسیار خوشحال شدم. ام شده

تر بودند یا پلیدتر، و اینکه آیا اویسی  ندارم که ترورکنندگان چه کسانی بودند و آیا از اویسی پاك
خاطر پیشگیري از کارهایی که ممکن بود در را به خاطر کارهایی که کرده بود کشتند و یا به 

  . شوم هنوز هم از یادآوري کشته شدن او خوشحال می. آینده انجام دهد
فقط چند روز پیش به تهران کوچ کرده بودم . ام، سرهنگ روز هفده شهریور را فراموش نکرده

مستقیماً دیده بودم، در مستقیم من از دیدن کشتار بود، قبالً حداکثر چیزي که   ي و این اولین تجربه
هنوز هم . و ضربات باطوم در چند مورد تظاهرات کوچک در شهرستان بود آور حد گاز اشک

از زندگی مستقل در تهران، که به طور معمول باید براي  مهاي اولین خاطرات مرور ذهنی صحنه
ها، و حتی  همیشه آن صحنه. ي شهرستانی جذاب بوده باشد، زجرآور است ساله یک جوان هجده

  .   آورم اي از خون به یاد می هاي معمولی زندگی روزمره در تهران در آن روزها را، پشت الیه صحنه
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گاه فراموش نخواهم کرد و نفرتم را از آن حیوان  ي هفده شهریور را هیچ بله، سرهنگ، تجربه
و فقط بعضی  حتی با این که در آن لحظه من در خود میدان نبودم. کثیف، در لباس ژنرالی

هفده شهریور هم دقیقاً  ي هاي فرعی را دیدم و حتی بعد از این که بعدها متوجه شدم واقعه صحنه
یعنی آن روز، هر چند فرمانداري نظامی تهران . کردیم روي نداده است گونه که ابتدا تصور می آن

لی، باز هم بر ، جلوي تظاهرات را بگیرد ولی اتفاق اص تصمیم داشت، ولو به قیمت خونریزي
وقتی نیروهاي ارتش جلوي . خالف تصورمان در آن هنگام، یک کشتار تدارك شده از قبل نبود

به  شان بیرون آمده بودند و اکثریت قریب  ها جمعیت را گرفتند، جمعیتی که صبح زود از خانه
، آن گونه خبر بودند شان از اعالم حکومت نظامی که یکی دو ساعت قبل انجام شده بود بی اتفاق

ها بعد شنیدیم، اولین  سال را  از آن تر که چند روز بعد مشخص شد، و روایتی احتماالً صحیح
 ي یکی از سربازان، در شرایطی که افسر فرمانده. گلوله را نظامیان به سمت مردم شلیک نکردند

یک خواهند عملیات به مردم اخطار کرده بود که متفرق شوند وگرنه نیروهاي نظامی اقدام به شل
ي دیگر، به  جا که تمایل نداشت به طرف مردم تیراندازي کند، و یا تحت هر انگیزه کرد، از آن

مذکور شلیک کرد و او را کشت و خود نیز لحظاتی بعد هدف گلوله قرار گرفت  ي سوي فرمانده
اي و کشته شد و در آن دستپاچگی و اضطراب، نیروهاي نظامی که از هیچ تجربه و آموزشی بر

گویند آرام روي  گونه که می مقابله با تظاهرات برخوردار نبودند، مستقیماً به سوي مردم که آن
  .ها را کشتند زمین نشسته بودند، آتش گشودند و بیش از صد نفر از آن

افراد . کنم ها من هنوز هم از ترور شدن اویسی احساس خوشحالی می این حرف ي با همه
خواهم این بحث را  جا نمی شوم، ولی این شان خوشحال می شدن هدیگري هم هستند که از کشت

  .ادامه بدهم
  

ي بیماري؟  زودتر از شاه از ایران رفت؟ آن هم به بهانه» ارتشبد اویسی«راستی سرهنگ، چرا 
درست است که رژیم شاه در سراشیبی زوال قرار گرفته بود ولی هنوز سقوطش در آن روزها 
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توانست، با شاه یا  شد می ش هم قدرتی بود که اگر درست مدیریت میتازه خود ارت. قطعی نبود
. و دو بهمن نیست منظورم روز بیست. ي کشور کامالً تأثیرگذار باشد بدون شاه، در جریانات آینده

ترین کاري که  ها و تصورات، در آن روز کار عمالً تمام شده بود و صحیح بر خالف بعضی گفته
بود اگر هر کار دیگري » همبستگی با مردم«ي  ادند، همان اطالعیهفرماندهان ارتش انجام د

به هر صورت فکر . منظورم مدتی قبل از آن وقایع است. آمد کردند نتایج بدتري به بار می می
ماند تا شاید اگر روزي الزم شد، بتواند  کنی اویسی، طبق اعتقادات خودش، باید در کشور می نمی

زده شده بود؟ از  انداز حوادث آینده وحشت ژنرال شجاع هم از چشم منشاء اثري باشد؟ آیا این
دار و  هاي خانه این که روزي مجبور شود همراه با افرادش، به جاي شلیک مستقیم به طرف زن

هاي اطراف میدان ژاله، در مقابل افرادي بجنگد که تفنگ در دست  تعقیب و گریز آنها در کوچه
  دارند؟

ی که در آن کشتار نقش داشتند؟ و حتی سربازان؟ بحثی نیست که زیردستانش چه؟ افسران
دفاع  بسیاري از نظامیان در آن روز شرافت خود را حفظ کردند و از شلیک به سمت مردم بی

مالحظه شلیک  که بی هایی ي آن ولی در باره حتی به قیمت دادگاه نظامی، خودداري کردند
ین قهرمانان ارتش شاهنشاهی تصور کرده بودند، بعد از توان گفت؟ آیا واقعاً ا کردند، چه می می

کنندگان  هفته، ناگهان در طی یک شب تظاهرات آمیز میلیونی در یک  دو بار تظاهرات مسالمت
دار یک مسلسل پنهان شده است؟ حتی اگر چنین  اند و زیر چادر هر زن خانه تغییر ماهیت داده

عملکردشان بعد از کشتار اصلی و باطل شدن این  ي توهمی هم بر آنها غلبه کرده بود، در باره
توان گفت؟ شلیک به سمت افرادي که در حال گریز از صحنه بودند؟ آیا واقعاً این  تصور چه می

دادند؟ آیا واقعاً ترس  کار را به خاطر دستور فرماندهان و ترس از بازخواست انجام می
هاي اطراف هم  از کشتار در خود میدان، در کوچه ازفرماندهان تا آن اندازه بود که این افراد بعد

گریختند تعقیب کنند و به  ي کشتار می تا از صحنه تک و چندتا چند هایی را که داشتند تک زن
هاي فرعی  در کوچه  هاي پراکنده هم این فرماندهان شان تیراندازي کنند؟ آیا در آن صحنه سمت
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به شلیک، صرفاً به خاطر احساس لذتی بود که به  حضور داشتند و یا این که اشتیاق این افراد
  .دهد خطر دست می سالح و بی افراد فرومایه هنگام شلیک به سوي یک فرد بی

  
. ها نمونه باشد ولی نشد توانست از بسیاري جنبه انقالبی که می. به هر صورت انقالب پیروز شد

راهی را رفتند که در تاریخ ي قدرت را حس کردند و  سران حکومت جدید هم به تدریج مزه
ها، اعمال سرکوب و  ها و بعدها ایجاد عمدي بحران استقبال از بحران. ها شناخته شده است انقالب

ي این  ها روش. اختناق، توأم با فشاري مستمر بر معیشت مردم جامعه، به قصد انحصار قدرت
اخالق بود، طبیعتاً در  د مذهبی بیهاي ض کامالً شبیه رهبران انقالب مدار هم  خالقارهبران مذهبی 

مشخصاً کشتار و شکنجه . داد آن روز اجازه می ي هایی که فضاي جامعه چهارچوب محدودیت
انقالب و مسائل  ي ولی در اینجا در باره .ي خود را داشت مخالفان هم در این مسیر جایگاه ویژه

صحبت من . ام براي جایی دیگر ها را گذاشته این صحبت. خواهم با تو صحبت کنم بعدي هم نمی
هایی به مسائل سیاسی و  خودت خواهد بود و فقط در موارد مرتبط اشاره ي با تو فقط در باره

  . حوادث بعد از انقالب خواهم کرد
   

 ي باال و محاکمه و مجازات بعضی از آنها، بدنه ي اغلب افسران درجه ي شهربانی، بعد از تسویه
ها بعد هم،  پلیس تا سال. سازمان خود را حفظ کرد و باقی ماند، هر چند تا حد زیادي منفعل

ي  مسائل سیاسی و  آمد و مخصوصاً در زمینه چندان مورد اعتماد حکومت جدید به حساب نمی
  .امنیتی نیروهاي دیگري این وظیفه را به عهده داشتند

نیز بعضی از افراد، در مواردي که اتهام قتل و یا  هاي میانی و حتی پایینِ پلیس البته در رده
ها  آن وقت   »انقالبی«با توجه به نوع محاکمات . شکنجه در میان بود، محاکمه و محکوم شدند

توان ادعا کرد که محکومین لزوماً مرتکب چنین اعمالی شده بودند یا نه، ولی به هر صورت  نمی
  .تعداد چنین مواردي به نسبت اندك بود
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شاید تنها استثناي قضیه در یکی از . جویی قرار نگرفتند فراد معمولی پلیسِ شاه هدف انتقاما
بعد از انقالب تعدادي از پاسبانان معمولی، ظاهراً در . شهرهاي کوچک آذربایجان روي داده باشد

 هنوز هم و، بعد از سی سال، نه تعدادشان اعالم شده است و نه. جویی، کشته شدند یک انتقام
اي در حکومت براي بررسی موضوع  رسد اراده سایر جزئیات و حتی کلیات موضوع، به نظر می

  .مذکور وجود ندارد
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شاه،  ي به هر حال ژاندارمري هم در دوره. شاید تو از افسران ژاندارمري بوده باشی، سرهنگ
داد، در  انجام میر شهرها اي را که شهربانی د و بیش وظیفه  یک نیروي دیگر انتظامی بود که کم

خواهم چیزي جدا از  ي ژاندارمري، نمی در باره. روستاها و مناطق خارج از شهر به عهده داشت
کند،  شان کمی فرق می کلیات قضیه همان است ولی شاید، چون شرایط. شهربانی بگویم

ژاندارمري  به هر صورت به تفاوت بنیادي بین شهربانی و. شان هم کمی متفاوت باشد روحیات
خواري و فساد مالی به حساب  این که در این کشور ژاندارمري نماد رشوه. زمان شاه اعتقاد ندارم

ي بیشتري  آمد، شاید بیشتر به این خاطر باشد که سروکارش اغلب با روستاییان بود و زمینه می
ضی مقاطع زمانی البته در بع. براي سوءاستفاده داشت تا شهربانی که با شهروندان سروکار داشت

از آن گذشته فساد و سوء استفاده یک . بوده است تر از ژاندارمري هم شهربانی از این نظر بدنام
یش »ها قدرت خرده«وقتی قدرتی فاسد بود . هاي حکومتی اینچنینی هستند ي عمده در نظام پدیده

بود که فسادشان شاید بدنام شدن شهربانی و ژاندارمري بیشتر به این دلیل . هم فاسد هستند
معموالً در سطح پایین و عمومی جامعه، مثل طمع داشتن به مرغ یک روستایی یا یکی دو تومان 

شد، و نه در مقیاس فسادهاي کالن رایج در مقامات دیگر  رشوه گرفتن از یک متهم، انجام می
  .  حکومتی
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خاطر همین موضوع  به هر صورت مسائل سیاسی در ایران عمدتاً شهري بود نه روستایی، و به
مثل . توان ذکر کرد البته مواردي را می. هم ژاندارمري به آن شکل در این مسائل درگیر نبود

ولی تعداد این . ي سیاهکل و یا همان تیراندازي به سمت تجمع کارگران بین کرج و تهران واقعه
  . مسائل بسیار اندك بوده است

  
یزده سال مستقل بود و بعداً در نیروي انتظامی خب، ژاندارمري هم بعد از انقالب دوازده س

  .  ادغام شد
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هاي انقالب  به هر صورت تشکیل کمیته. ها بوده باشی، سرهنگ شاید هم تو اصالً از افراد کمیته
نظام . توان ایرادي بر اصل موضوع گرفت در آن روزهاي اولیه اقدامی موجه بوده است و نمی

ارتش و پلیس در وضعیتی نابسامان قرار . انقالب سریع سرنگون شده بودحکومتی قبلی با یک 
. ها هم به دستور کسی به وجود نیامدند تازه کمیته. هاي زیادي در دست مردم بود داشتند و سالح

. و بیش قانونمند کرد ها را سازمان داد و کم شان خودجوش بود و حکومت جدید صرفاً آن تشکل
د از انقالب، با توجه به شرایط آن روزها و با توجه به ابعاد قضیه، ناامنی واقعیت این است که بع

هاي افراد  توان مواردي متعدد از سوء استفاده بحثی نیست که می. چندانی در کشور به وجود نیامد
ها که حتی تا  ها و رقابت ها، خودخواهی ها، زورگویی غارت. کمیته از وضعیت آن موقع را برشمرد

ها نیز افراد تبهکاري  به هر صورت در میان مردم عادي و حتی افراد کمیته. قتل هم رسیدي  مرحله
ي سیاسی و صرفاً براي نفع شخصی در آن روزها مشغول  وجود داشتند که بدون هیچ انگیزه

شان براي  شوند انگشت تازه بعضی از افراد غیرتبهکار هم وقتی صاحب اسلحه می. جنایت بودند
ي  هاي معمولی مثالً اختالف با یک راننده افتد، حتی در صحنه ه به خارش میفشار روي ماش

ها را در  آماري عملکرد کمیته ي با این حال در مجموع و الاقل از جنبه. تاکسی بر سر قیمت کرایه
  . توان تا حد زیادي قابل قبول دانست آن چند ماه اولیه و در سطح عمومی جامعه  می
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ها با مخالفان سیاسی مطالب  هاي بعدي و به خصوص رفتار افراد کمیته ي فجایع سال در باره
اي، سرهنگ؟ شرکت در این  آیا تو هم از این فجایع اطالعی داشته. زیادي نوشته شده است

  رفتارها چطور؟ 
  

ها باید حالت موقت داشته باشد و بعد از  البته از همان اول هم مشخص بود که وجود کمیته
ي شهربانی باید تصمیمی براي موضوع گرفته شود و به هر صورت در یک کشور ترمیم و بازساز

با این حال دوازده سیزده سال طول کشید که چنین ادغامی . توان دو نیروي پلیس مجزا داشت نمی
ها در این مدت، اینجا نیست،  جاي بحث در مورد دالیل این تأخیر، و عملکرد کمیته. انجام شود

اي بسیار دشوار و نامعمول است از آن رو که  طرفانه ور ما چنین بررسی بیعالوه بر آن در کش
ها  طبیعتاً مخالفان حکومت جدید، نفرتی مضاعف از کمیته. حاکم است» همه یا هیچ«معموالً اصل 

آن روزها در بسیاري از دیوارهاي شهر . ها بودند داشتند و موافقان نیز به شدت طرفدار کمیته
ها مخالف است در  ها مخالف است پس هر کس با کمیته آمریکا با کمیته«: ده بوداي نوشته ش جمله

البته من . حکومت جدید بود ي پایه و این جمله منسوب به یکی از سران بلند» .خط آمریکا است
در فضاي هیستریک آن روزها چنین . دانم که وي واقعاً چنین جمله سخیفی را گفته بود یا نه نمی

  .چندان نامعمول نبود هایی استدالل
حتی آن موقع هم بدون مقاومت انجام . »تثبیت نظام«به هر حال این ادغام ماند براي بعد از 

از جمله اینکه . شد طنزهایی هم گفته می. مطالب زیادي در این باره در سطح جامعه رایج بود. نشد
روي انتظامی جدید موافقت ها در ابتدا با ادغام کمیته و شهربانی و تشکیل یک نی افراد کمیته

هاي استخدامی براي افراد نیروي انتظامی جدید تشکیل  اند ولی وقتی قرار شده که پرونده کرده
کردند،  شود و مطابق قوانین موجود، این افراد براي استخدام باید برگ عدم سوءسابقه ارایه می

داراي سوء سابقه نباشند، مشخص شده که در صورتی که قرار باشد پرسنل نیروي انتظامی جدید 
  . روند ها زیر بار ادغام نمی اکثریت افراد کمیته از استخدام محروم خواهند شد، از این رو کمیته
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این . پایه نیستند با این حال اغلب طنزها چندان هم بی. خب مسلماً این یک طنز بود، سرهنگ 
ها  دادي از تبهکاران نیز وارد کمیتهکه در چند ماه اولِ بعد از انقالب و در آشفتگی آن روزها تع

شده باشند و از این موقعیت براي انجام جنایاتی استفاده کرده باشند، چندان غیرمعمول نیست ولی 
این که این افراد بعد از چند سال نیز توانسته باشند، چنین کارهایی را ادامه دهند، به نظر طبیعی 

شناسد؛  شان را نسل جدید هم می یکی. داشتند هاي زیادي از این دست وجود نمونه. آید نمی
ده پانزده سال پس از وقایع مذکور محاکمه شد، و در شرایطی که  فضاي . »زن اسماعیل تیغ«

قبالً از انقالب . شد ها هم منعکس می سیاسی جامعه تا حدي بازتر شده بود و موضوع در روزنامه
ا باجگیري یا حمایت از فواحش روزگار بدنام تهران بود که ب ي هاي محله یکی از چاقوکش

کمیته شد و براي خودش  ي ها راه یافت و بعد فرمانده با پیروزي انقالب به کمیته. گذراند می
هاي دیگر دست زد و حتی اگر کسی  گیري و جنایت چند سال در کمیته به باج. قدرتی به هم زد

گذاشتند  د شاکی را در اختیار خود او میبرد، متن شکایت و خو از او به مقامات باالتر شکایتی می
ها هم، وقتی که او دیگر  حتی بعد از انحالل کمیته. خواهد با آنان رفتار کند تا هر گونه که می

گشت و  مقامی در نیروي انتظامی جدید نداشت، ده دوازده سالی براي خودش در اجتماع آزاد می
اش توضیحاتی هم از طرف مقامات  کمههنگام محا. هاي دیگري را مرتکب شد باز هم خباثت

این که چرا در آن چند سالی که او رییس کمیته بود، مقامات  ي قضایی داده شد، در باره
در دادگاه هم تا . ي فرماندهی کمیته نتوانسته بودند از هویت او و عملکردش مطلع شوند بلندپایه

دي که انجام داده بود، جرایمی که در ها خواندم نه به اتهام جرایم متعد جایی که من در روزنامه
جاسوسی براي «قوانین کشور مجازات بعضی از آنها به تنهایی هم اعدام است، بلکه به دلیل 

  .به چند سال زندان محکوم شد» آمریکا
  

کماکان در حال  ها البته بعد از ادغام و تشکیل نیروي انتظامی، بعضی از افراد معمولی هم کمیته
» افسران«هاي تهران، دو نفر از  همان اوایل کار، در یکی از خیابان. و هواي سابق باقی ماندند
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زنی و با اتوموبیل نیروي انتظامی زنی را بدون هیچ دلیلی دستگیر کرده و به  جدید، در حال گشت
  .جاي دیگري برده و مورد تعرض قرار دادند

را باال بگیري، سرهنگ، و بگویی که هر دوي آنها بالفاصله  جا سرت خب، احتماالً در این
دهد که نیروي انتظامی و مقامات قضایی تصمیم داشتند به  اعدام شدند و خود این مسئله نشان می

البته شایعات دیگري هم در این مورد در . شدت  با فساد در میان افراد پلیسِ جدید برخورد کنند
نفوذ  ین که زن مذکور آشنایانی داشت که در میان مقامات صاحب ها بود؛ ا تهران بر سر زبان

من . بودند و صرفاً به این دلیل بود که  قضیه پیگیري شد و متجاوزین شناسایی و مجازات شدند
. پذیرم دانم این شایعات درست است یا نه، سرهنگ، با این حال ادعاي تو را تا حدي می نمی

د بعد از ورود به نیروي انتظامی جدید از بعضی عملکردهاي مجبور شدن ها افراد سابق کمیته
البته نه . هاي موجود را بپذیرند و رعایت کنند بیش ضابطه دست بردارند و کم و شان  سابق
       .ها زمینه ي شان و نه در همه همه
  

هر . پیوندد کم به تاریخ می ها دارد کم به هر صورت با فاصله گرفتن از موضوع، عملکرد کمیته
هاي حکومتی و به خصوص نیروي انتظامی شاغل  چند بسیاري از آن افراد هنوز هم در سازمان

 ي اي نیز در باره جانبه طرفانه و همه همانطور که گفتم امیدوارم که روزي بررسی بی. هستند
ه خود طنز مخالفان را، در این مورد ک ي من به نوبه. ها صورت گیرد و منتشر شود عملکرد کمیته

کاران و  ها در نیروي انتظامی مشخص شد که اکثریت افراد کمیته از میان خالف هنگام ادغام کمیته
 ي مقامات حکومت را هم، در باره» طنز«پذیرم، همانطور که  اند، نمی سابقه بوده  افراد داراي سوء

میته، دارد چه زن کیست و، در مقام ریاست ک دانستند اسماعیل تیغ این که آنها در آن هنگام نمی
  .ام هایی را مرتکب می شود، قبول نکرده جنایت
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راستی، هر چند این یکی ربطی به نیروي انتظامی ندارد، ولی بد نیست این نکته را هم بگویم 
زن نسبت داده شد این بود که وي حتی تا  که یکی از اتهاماتی که در دادگاه به اسماعیل تیغ

داد، از جمله تعرض  یته نیز، به اعمالش در سطح جامعه ادامه مییش از کم»استعفا«ها بعد از  سال
کارت جعلی وزارت اطالعات در خیابان دستگیر کرده و به خانه خود  ي به دختري که وي با ارایه

ظاهراً متهم، در دادگاه، اتهام جعل عنوان را نپذیرفت و مدعی شد که او در این قضیه از . برده برد
أموریت داشته است و دختر مذکور نیز دختر یکی از مخالفان سیاسی طرف وزارت اطالعات م

حکومت بوده است و ربودن او براي ارعاب پدرش و بازداشتن وي از مخالفت با حکومت انجام 
که آیا وزارت اطالعات کارت و مأموریت مذکور را جعلی دانست یا نه،  ي این در باره. شده است

اي به  هاي آن وقت چاپ نشد، ولی در حکم دادگاه اشاره زنامهدانم چیزي در رو تا جایی که می
رسد، اعم از این که در آن قضیه او از طرف وزارت اطالعات  این قضیه نشده بود و به نظر می

اند و آن را جرم به  مأموریتی داشته یا نه، قضات دادگاه عمل وي را در این زمینه موجه دانسته
  .اند حساب نیاورده

احتمالش هست که تو از افراد سپاه پاسداران بوده باشی و بعد به نیروي انتظامی منتقل شده  
البته به همان دالیلی که اعتقاد به تفاوت زیادي بین شهربانی و ژاندارمري زمان شاه ندارم، . باشی

اوایل، مرز  سپاه، مخصوصاً آن ها و تازه کمیته. بین سپاه و کمیته هم چندان فرقی قائل نخواهم شد
خواهم در  با این حال می. شدند افراد کمیته هم پاسدار حساب می. چندان مشخصی هم نداشتند

شاید به این دلیل که احتمال سپاهی . هاي نظامی آن خیلی بیشتر صحبت کنم ي سپاه و درجه باره
افراد سپاه  ي احتماالت خیلی بیشتر است، شاید هم به خاطر این که خود من با بودن تو از بقیه

. ام وقت در سپاه نبوده زده نشو، من هیچ نه، سرهنگ، ذوق. ام آشنایی شخصی بسیار زیادتري داشته
ها بسیج مفهومی را که اآلن دارد  آن وقت. فقط در دو سال اول جنگ در بسیج حضور داشتم

به حساب  نظامی مردمی ها که اصالً زیر نظر ارتش بود و صرفاً یک نیروي شبه آن اول. نداشت
بعد هم که زیر نظر سپاه قرار گرفت، بعضی از افراد به خاطر دفاع از . جاي دنیا آمد، مثل همه می
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شان با سپاه  ي عراق قرار گرفته بود، ترجیح دادند با وجود ناسازگاري روحی کشور که مورد حمله
توانم به تو اطمینان  یمن هم از این افراد بودم و م. تعدادشان هم کم نبود. در بسیج باقی بمانند

جنگیدیم، و  گونه افراد در مقابل ارتش عراق می بدهم که در آن روزها که مثل بسیاري از این
  . کردیم درست هم بجنگیم، همینقدر از حکومت ایران متنفر بودم که امروز هستم تالش می

که من بعد از خواهی گناهی براي من در این مورد پیدا کنی، باید اعتراف کنم  ولی اگر می
چهار ماه دیگر هم به صورت داوطلبانه در جبهه باقی ماندم و در عملیات  آزادي خرمشهر سه

خواهد همین یک  کردم ایران صرفاً می شاید به این علت که تصور می. رمضان هم شرکت داشتم
توانی  می .مندانه قرار بگیرد عملیات را انجام دهد و بعد در تنظیم قرارداد صلح در موضعی قدرت

  .  بالهت حسابش کنی، سرهنگ، امیدوارم این کارم جنایت نبوده باشد
   

شاید هم به این خاطر که  .به خاطر خیلی چیزهاي دیگر. بله، باید در مورد سپاه بیشتر بنویسم
. شود تر می سپاه هنوز هم وجود دارد و در چیزي ادغام نشده است و حضورش هم مرتباً پررنگ

مشاغل حضور دارند و در  ي گ، که در این مملکت اعضاي سپاه پاسداران در همهدانی، سرهن می
اي وجود ندارد که سپاه در آن دخالتی  هیچ محدوده. آیند امور هم محرم به حساب می ي همه

هاي نظامی، انتظامی و اطالعاتی، اعضاي سپاه در  عالوه بر طیف وسیعی از فعالیت. نداشته باشد
هاي اقتصادي در سطح بسیار وسیع، صادرات و واردات  فعالیت. ضور دارندمشاغل دیگري نیز ح
  .هاي مختلف و تا حد خود وزارت خانه هاي مختلف در وزارت کاال، تصدي مدیریت

اعضاء سپاه اعتقاد دارند که نیازي به تعریف وظایف و محدود کردن سپاه در هیچ چهارچوبی  
به نظر . آنها حضور در صحنه است ي یفتد وظیفهنیست  و در هر جایی که انقالب به خطر ب

بینند  در خطر می ها ي زمینه رسد که با گذشت زمان افراد سپاه به تدریج انقالب را در همه می
  . کاال هاي بزرگ اقتصادي و یا صادرات و واردات کاري مخصوصاً در مسائلی مثل مقاطعه
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به هر صورت انتقال یک . انتظامی منتقل شدندبسیاري از افراد سپاه هم بعد از جنگ به نیروي 
با این حال واقعیت را . فرد از یک ارگان نظامی به یک نیروي انتظامی چندان هم غیرمعمول نیست

بودن  بحث بر سر خوب . ام سپاه پاسداران را یک نیروي نظامی بدانم بگویم؛ من هیچوقت نتوانسته
نظامی مفاهیمی  ي خود واژه. ودن اعضاي سپاه نیستو خوب بودن یا نب» نظامی« ي یا نبودن واژه

هاي اول که  نه در آن سال. کنم آن را بتوان در مورد سپاه بتوان به کار برد دارد که تصور نمی
نظمی بزرگترین نمودشان بود و  نه اکنون که ادعاي نظامی بودن را دارند و ظواهري هم، کم و  بی

اي نظامی دیگر دنیا، براي این ادعاي خود تدارك بیش شبیه به تشکیالت موجود در نیروه
  . اند دیده

است که افراد سپاه در مواردي مثل » ندار«به هر صورت سپاه پاسداران آنقدر با نیروي انتظامی 
در جریان مقابله با تظاهرات در تهران با یونیفرم نیروي انتظامی  88وقایع بعد از انتخابات سال 

ي نیروي  نفرادي بلکه به شکل گروهی و انبوه، و ظاهراً مقامات بلندپایهظاهر شوند، نه به صورت ا
انتظامی هم ایرادي در این رندي سپاه ندیدند که مسئولیت عملکرد سپاه در این جریان هم پاي 

جا، با این که دارم با  پس اشکالی ندارد، سرهنگ، که من هم در این. نیروي انتظامی نوشته شود
  . ي سپاه بگویم کنم  این قدر در باره ظامی صحبت مییک افسر نیروي انت

  
واقعیت این است که تشکیل سپاه هم در روزهاي اول انقالب اقدامی موجه بود، تقریباً به همان 

ها به عنوان نوعی نیروي انتظامی و سپاه به عنوان  ها موجه بود، کمیته دالیلی که تشکیل کمیته
ي حاصل از انقالب به  با ارتش و پلیسی که هنوز از ضربه نوعی نیروي نظامی، کم و بیش موازي

. در چند ماه اول هم اغلب اقدامات سپاه تا حد زیادي قابل توجیه است. خود نیامده بودند
ها در مناطق  ها و درگیري هاي اول بعد از انقالب، جنگ واقعیت این است که در روزها و ماه

  ها سپاه در موضع دفاعی و در بعضی این درگیري در اغلب. مختلف کشور را سپاه شروع نکرد
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، در ها البته هیچ یک از طرفین این جنگ. موارد هم در موضع ضعف و مظلومیت قرار داشت
  .  شدند افتاد، خیلی راحت مرتکب جنایت می ردیف فرشتگان نبودند و هر دو طرف، پایش که می

ت یک نیروي محافظ کشور خارج شد و کم از حال بود که سپاه کم 58تقریباً از اواسط سال 
مستقیماً به ابزاري در دست جناحی از حکومت جدید در جهت قبضه کردن قدرت و مبارزه با 

بعدها هم که دیگر . ي قانونی، تبدیل شد حکومت، خارج از هر محدوده مخالفان سیاسیِ
  .دانند عملکردش را همه می

. امی، سپاه و ارتش نیز در همدیگر ادغام شوندرفت همانند نیروي انتظ بعد از جنگ انتظار می
این کار انجام نشد و هنوز نیز بعد از گذشت بیست سال از پایان جنگ انجام نشده است و ایران 

  .باشد می» نظامی«تنها کشور دنیا است که رسماً داراي دو نیروي 
رادي هستند که بعد از گذرد و افراد ارتش نیز تماماً از اف با وجودي که سه دهه از انقالب می 

رسد که حکومت هنوز هم به ارتشی که  به نظر می اند ولی انقالب و توسط حاکمیت استخدام شده
حتی در . علتش قابل بررسی است. تمامی افرادش را هم خود انتخاب کرده است، اطمینانی ندارد

است و حکومت کشورهایی که دیکتاتوري شدیدتري نسبت به حکومت فعلی ایران برقرار بوده 
» سیاسی و عقیدتی«ها، تحت نظارت  ي سازمان ي ارتش را، مثل همه ترجیح داده است بدنه

هایی در درون همان ارتش و بعضاً توسط  حکومتی قرار دهد، این نظارت توسط سازمان
واحدهایی ویژه، حتی تا سطح لشکرهاي خاص و جداگانه، اعمال شده است نه توسط  یک 

   .سازمان جداگانه
نظامی بیرون آمد و به یک نیروي مثالً نظامی  به هر صورت سپاه بعداً از حالت یک نیروي شبه

بعد از . البته آن اوایل نداشتند. شده را دارند اعضایش همان درجات نظامی شناخته. تبدیل شد
آن وقت آمدند و بر حسب سابقه و سواد و بعضی چیزهاي . اتمام جنگ این درجات مرسوم شد

اینطوري شد که کسانی که تا . هو هم این کار را کردند یک. به اعضاء سپاه درجه دادند دیگر
اي نداشتند ناگهان خود را افرادي داراي درجات نظامی یافتند، و نه حتی فقط  دیروز درجه
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شان به  هایی هم میان »ژنرال«حتی . درجات پایین، بلکه افسرانی در حد سروان و سرگرد و سرهنگ
براي . کردند شان می نامیدند و تیمسار خطاب ها را امیر می در ارتش قبل از انقالب ژنرال. هم رسید

  .انتخاب شد» سردار« ي هاي سپاه هم واژه ژنرال
  

نه دیگر، تو هم . ها »سرهنگ کیلویی«هاي سپاه بوده باشی، از آن  ممکن است تو از سرهنگ
این واژه به شکلی . ام از خودم درنیاوردهاین اصطالح را که من . سعی کن منصف باشی، سرهنگ

» افسران«خود من از . هایی دارد وسیع در سطح جامعه رایج بوده و هست و حکایت از واقعیت
سواد به معنی اصلی  منظورم بی. سواد دوم بی مثالً یک ستوان. شناسم سپاه تعدادي را از نزدیک می

تازه حتی یک روز هم در . مطلقاً. هم ندارد این کلمه است، یعنی کسی که سواد خواندن و نوشتن
هاي  آشپز پادگان سپاه بود، در یکی از شهرهاي کوچک یکی از استان. ي جنگ نبوده است جبهه
ي نبرد نشد و عمدتاً نقش پشتیبانی براي نیروهاي عازم به جبهه  وقت صحنه شهري که هیچ. مرزي

قبل از جنگ . ی هم به آن شهر اعزام نشده بودتازه او به خاطر مأموریت نظام. را به عهده داشت
بعد هم طی دوران جنگ در همان شهر ماند . هم ساکن همان شهر بود و رستوران کوچکی داشت

اش از جنگ، در بعضی روزها، شنیدن صداي  آمیزترین خاطره اش را کرد و احتماالً دلهره و زندگی
. کرد شت به سمت نیروهاي عراقی شلیک میي خودي بود که، کیلومترها جلوتر، دا شلیک توپخانه

ي جنگی حساب کردند  آن وقت جنگ که تمام شد، هنگام اعطاي درجات، شهر مذکور را منطقه
تازه مثل اغلب . شد و به مقام افسري رسید» ي جنگی سابقه«و او ناگهان صاحب هشت نه سال 

رده شده است و لیاقت ها، اعتقاد داشت که حقش خو افراد سپاه، در جریان دریافت درجه
  . هاي باالتري را دارد درجه

شناسم که در جنگ شرکت نداشتند و هنگام گرفتن این  یک سروان و دو سرهنگ را هم می
» نه کالس«آن سروان داراي . شان در سپاه حداکثر ده دوازده سال بود ي فعالیت ها هم سابقه درجه

شان که تا این اواخر  ک دیپلم گرفتند، البته یکیها هم به زور ی سواد بود و هر دو تاي آن سرهنگ
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دیپلم هم از جایی  تمامی یک مدرك فوق ي سرهنگ هم شاغل بود، مجبور شد براي دریافت درجه
ي مسائل نظامی و  شان هم در اداره کفایت شان، از سواد و میزان  جدا از مدرك تحصیلی .جور کند

  .سواد ندارند دوم بی تفاوت چندانی با آن ستوان .حتی مسائل غیرنظامی و معمولی هم خبر دارم
شان را  هاي ذهنی و عملی شناسم، توانایی ها را می در میان آنهایی هم که در جنگ بودند، خیلی

  .  هم
  

ها حداقل  مسلماً در سپاه، که آن وقت. خروار است، سرهنگ ي خواهم بگویم مشت نمونه نمی
ها وجود داشتند،  چند ده هزار نفر عضو داشت، افرادي بسیار متفاوت از نظر استعدادها و توانایی

شناسم که شخصی با داشتن توانایی فکري و نیز مدارك تحصیلی باالتر و  مواردي را هم می
و پاش در هنگام اعطاي درجات  ی خاص، از این ریخت ي واقعی جنگی، البد به دالیل سابقه

  .نصیب بوده است بی
هاي  توان با بررسی نمونه برداري با استفاده از اصول علم آمار انجام شود می البته اگر یک نمونه

ي آماري مورد بررسی به دست آورد، ولی مسلماً این کار  کلیت جامعه ي محدود، نتایجی در باره
هاي فکري اعضاي سپاه غیر  مورد خیلی چیزها و به خصوص در مورد توانایی در جامعه ما در

  .ممکن است
به هر صورت سپاه، جدا از حقانیت یا عدم حقانیتش، تا حد زیادي درگیر جنگ بود و در 

هاي زیاد و خونینی در آن هشت سال شرکت داشت، چه در موضع دفاعی و چه در وضع  درگیري
این هم که حتی به . نیز، حتی در باالترین سطوح فرماندهی، تحمل کردتهاجمی، و تلفات زیادي 

هاي  در جنگ. ها درجات نظامی داده شود چندان غیرمعمول نیست افراد شبه نظامی در جنگ
اي هم  هاي عمده زیادي، مثالً حتی در جنگ داخلی اسپانیا، این کار انجام شده است، ولی تفاوت

باشد و از آن گذشته، تا  بیش در حکم درجات افسران وظیفه میوجود دارد؛ درجات آنها کم و 
عالوه بر آن این کار در حین . دانم، هیچوقت شامل سرهنگی یا ژنرالی نبوده است جایی که می
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گیرد و این درجات فقط هنگام جنگ اعتبار داشته است،  ها و به حساب ضرورت صورت می جنگ
اي به  نی در طول یک جنگ هشت ساله هیچگونه درجهدقیقاً عکس کاري که سپاه انجام داد یع

  . مندانه عمل کرد افرادش نداد و بعد از اتمام جنگ  ناگهان چنین سخاوت
  

ات را به خاطر پاسدار بودنت، حاال پاسدار کمیته یا سپاه، گرفته  به احتمال قوي تو اولین درجه
تظامی جدید، و در آن نیرو، به تو حتی اگر این درجه را پس از ادغام و تشکیل نیروي ان. باشی

کیفیت اعطاي درجات به پاسدارها، به خصوص درجات باال،  ي پس بگذار در باره. داده باشند
مثالً بعد از جنگ صادق . جا هم بعضی چیزها مبهم است هرچند این. کمی بیشتر صحبت کنیم

به او  هایش خوانی نوحه این که آیا این درجه را صرفاً به خاطر. آهنگران درجه سرتیپی گرفت
که او واقعاً نیروهایی در حد گردان یا تیپ را در میدان جنگ فرماندهی کرده بود،  دادند یا این

  .براي من مشخص نیست
البته براي درجه گرفتن در نیروهاي نظامی لزومی ندارد که حتماً جنگی روي داده باشد و افراد 

گی نیز افرادي در نیروهاي نظامی یا انتظامی استخدام در شرایط غیرجن. در آن شرکت داشته باشند
کنند و برحسب بعضی  هاي افسري شرکت می هاي آموزشی و یا دانشکده در دوره. شوند می

ي  و بعد از آن نیز، بر حسب سابقه گیرند مینظامی خود را  ي پارامترهاي تعریف شده، اولین درجه
ها، درجات بعدي را دریافت  اي توانایی وز پارههاي آموزشی دیگر و بر خدمت و گذراندن دوره

هاي دیکتاتوري عنصر دیگري نیز در ارتقاء درجه در سطوح باالتر  طبیعتاً در حکومت. کنند می
  . ي شخص به سیستم حکومتی یا وانمود کردن این اعتقاد و عالقه تأثیر دارد؛ اعتقاد و عالقه

سایر کشورها، حتی کشورهاي غیرایدئولوژیک، هم دانم در ارتش یا پلیس  البته تا جایی که می 
هاي خاصی براي ژنرال شدن ضرورت  کنند و توانایی ها به ژنرالی ارتقاء پیدا نمی تمام سرهنگ

الزم یک توانایی شغلی نیست بلکه وابستگی حکومتی » توانایی«طبیعتاً در کشور ما اولین . دارد
  . است
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کس این اتهام را  دانم هیچ تا جایی که می. ا هم تذکر داداي ر جا نکته با این حال بد نیست این
به افسران » کیلویی«به شاه وارد نکرده است که درجات نظامی را بدون ضابطه و سابقه و به شکل 

اهللا نصیري یک سرهنگ بود  وهشت مرداد، نعمت بیست ي در جریان واقعهام که  شنیده. کرد اعطا می
ي  دانم در آن هنگام وي چند سال سابقه نمی. ه درجه سرتیپی گرفتبعد از آن واقعه از طرف شا و

سرهنگی داشت و در حالت طبیعی چقدر به سرتیپ شدنش باقی مانده بود، ولی، در بدترین 
  .تشویقی در این قضیه دریافت کرده است ي حالت،  وي حداکثر یک پله ارتقاء درجه

تاج و تخت شاه به خطر افتاده و بعداً به در یک حکومت مطلقاً دیکتاتوري، در شرایطی که  
اي نجات یافته بود، براي افسري که در این قضیه نقش داشته و خود نیز توسط  شکل غیر منتظره

شد احتماالً عواقب سنگینی را باید تحمل  مخالفان دستگیر شده بود و اگر کودتا پیروز نمی
  .دي تشویقی اعطاء کرده بو کرد، شاه حداکثر یک درجه می

این که ربیعی را وقتی به مقام فرماندهی نیروي . زنند اتهام دیگري نیز در این زمینه به شاه می
ارشدتر از او هم در این نیرو بودند و شاه وي را به خاطر اینکه افرادي هوایی انتخاب کرد که 

واقعیت . دانم این سخن درست است یا نه نمی. فرمانبردار بهتري بود به فرماندهی منصوب کرد
این است که در نصب یک شخص به فرماندهی یک نیرو، حتی در کشورهاي آزاد نیز، لزوماً تنها 

ي شخص نیست و عوامل دیگري نیز در نظر گرفته  هاي خدمت و درجه عامل انتصاب تعداد سال
ي  هشاه در مورد ارتقاي درج ي با این حال حتی اگر این اتهام را هم وارد بدانیم پرونده. شود می

توان  افسرانی که به وفاداري کامل آنها به خودش هم اطمینان داشت، چندان تاریک نیست و نمی
بحثی نیست که در یک نظام حکومتی . گفت که وي ارزش درجات نظامی را از بین برده است

تر  دهند، خصوصاً در درجات باالتر، آسان دیکتاتوري، افسرانی که به این نظام وابستگی نشان می
کنند با این وجود همین افسران وابسته هم دررژیم شاه به این  ز دیگران ارتقاء درجه پیدا میا

  .گرفتند راحتی درجه نمی
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هایی تشبیه شد که توسط رفتگر شهرداري باید  خب، اگر چنین درجاتی بعد از انقالب به زباله
  توان گفت؟ ي درجات افراد سپاه چه می شد، در باره جارو می
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  هایشان داده شده، سرهنگ؟ آیا واقعاً درجات  افراد سپاه به علت توانایی
  

حکومت جدید از همان ابتدا هم، خیلی قبل از . توان گفت که این کار سابقه نداشت خب، نمی
مثالً آن افسر . که موضوع درجات نظامی سپاه پیش بیاید، چنین اقداماتی را انجام داده بود این

راستی سرهنگ تو . سروان بود و بعد از دو سال فرمانده نیروي زمینی شد 58سال ارتشی که در 
کنی صرفاً با چسباندن یک درجه روي دوش یک افسر جزء، وي توانایی فرماندهی یک  فکر می

 ي کند؟ آیا این ارتقاء درجه نیروي چند صد هزار نفري را در یک میدان جنگ وسیع پیدا می
هاي جنگ داخلی در کردستان بود،  ابراز شجاعت وي در بعضی صحنه غیرمعمول صرفاً به خاطر

شجاعتی که بسیاري از افراد دیگر نیز از خود نشان داده بودند، یا به خاطر وفاداري وي به 
ها، تفاوتی بنیادي داشت؟ مسلماً حکومت در  حکومت جدید؟ آیا وفاداري وي با دیگر وفاداري

افسرانی . ن معتقد دیگري هم داشت، حتی در میان افسران ارشدطرفدارا 58آن فضاي انقالبی سال 
ي سریعی این نبود که حکومت  آیا دلیل چنین ارتقاء درجه. تر و تواناتر بودند که از او بسیار مطلع

اي در  هاي منصفانه نیاز به یک فرمانبردار کامل در سطوح باالي ارتش داشت؟ آیا تاکنون بررسی
اش و چه هنگام  ظامی او انجام شده است؟ چه هنگام سروانیکیفیت عملکرد ن ي باره
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او  به کشتن دادن افراد » توانایی«کنند بزرگترین  آیا اتهام مخالفانش که ادعا می. اش »سرلشکري«
  زیر فرمانش، خارج از هر گونه مقیاس و ضرورت و منطق نظامی، بوده است صحت دارد؟    

  
درجاتی، . ر شد به افراد سپاه درجه بدهند، شکسته شدخب، چنین رکوردي در هنگامی که قرا

اگر کاربرد این درجات . حتی تا سرلشکري نیز، یک شبه روي دوش بعضی از افراد نشست
شد قضیه را به نحوي توجیه کرد ولی قضیه چنین  محدود به داخل سپاه پاسداران بود، باز هم می

شان به نیروي دریایی  یکی. شدند ر هم منتقل میهایشان به نیروهاي دیگ این افراد با درجه. نبود
مشکلی نیز از . البته نیروي دریایی ارتش در طول جنگ بسیار خوب جنگیده بود. ارتش منتقل شد

ها تبلیغات پرسروصدا و  مثالً همان اواخر جنگ، بعد از مدت. نظر وفاداري به حکومت نداشت
شان براي جنگ  رد قدرت خود و اشتیاقرجزخوانی عناصر حکومتی و سپاه پاسداران، در مو

مستقیم با امریکا، وقتی در خلیج فارس کار به رودررویی مستقیم با آمریکا کشید با اولین شلیک 
هاي سپاه از منطقه  کوپترهاي آمریکایی و وارد شدن دو سه نفر تلفات به افراد سپاه، تمام قایق هلی

اي نیروي دریایی ارتش را به مقابله با نیروهاي ه گریختند و سران مملکت تصمیم گرفتند ناوشکن
عیار است و  با اینکه کامالً مشخص بود این مأموریت یک خودکشی تمام. آمریکایی بفرستند

هاي آمریکایی شلیک  اي به سمت کشتی که بتوانند گلوله هاي مذکور حتی قبل از این  ناوشکن
با . ها تمرد نکردند و از دستور اطاعت کردند کنند، نابود خواهند شد ولی فرماندهان این ناوشکن

این حال دو سه سال بعد هیچ یک از افراد نیروي دریایی ارتش الیق فرماندهی این نیرو شناخته 
، به »تمامی درجات نظامی«نشد و علی شمخانی که یک پاسدار بود، طی فقط یک حکم با اعطاي 

  .یی ارتش شددریاداري منصوب شده و فرمانده نیروي دریا ي درجه
ي موجود در  در شرایطی باالترین درجه» سردار فیروزآبادي«. تري هم وجود دارد مورد جالب

. نظامی کل نیروهاي نظامی و انتظامی کشور را دریافت کرد که اصوالً نه نظامی بود و نه حتی شبه
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و آن طور که  صرفاً یک رابط بین دولت و نیروهاي نظامی بود. نه جزء ارتش بود و نه عضو سپاه
  .شود، حتی یک روز هم به عنوان یک نیروي جنگی در میدان جنگ شرکت نداشته است گفته می

  
  اي، سرهنگ؟   راستی تو هم در جنگ شرکت داشته
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توان  ي فرماندهی سران سپاه در جریان جنگ چه می ها، در مورد نحوه خب، جدا از درجه
هاي نظامی این  توانایی ي توانم مطالبی در باره جایی که می ام که تا گفت؟ من سعی زیادي کرده

جنگیدند،  بعضی چیزها را بعدها مستقیماً از زبان نیروهایی که تحت فرماندهی آنها می. افراد بدانم
ام که خاطرات خود این  باشم، سعی کرده طرفه به قاضی نرفته ام و براي این که یک شنیده

  . اند، بخوانم ها نوشته ي آن شان در باره م که طرفدارانفرماندهان و یا مطالبی را ه
ي نظامی افرادي الیق و  شان، در حیطه ها، جدا از عقاید سیاسی توان فهمید که این از کجا می

پذیر  کفایت؟ آیا بررسی مستقلی در این باره در کشور ما امکان اند یا موجوداتی بی توانا بوده
د که اعطاي این درجات  به خاطر این بوده که حکومت تمایل است؟ مخالفان حکومت ادعا دارن

هاي داخلی، راضی نگه دارد وگرنه بعضی از این افراد کسانی بودند  داشت سپاه را، براي استفاده
ي نیروهایشان در جنگ به بار آورده  که حتی با معیارهاي خود سپاه نیز چنان فجایعی در اداره

  .گرفتند ار میبودند که باید مورد محاکمه قر
ها را فهمید، سرهنگ؟ بیست سال بعد از اتمام جنگ هم، حتی در مورد  توان واقعیت از کجا می

حتی در . شود بحث داده نمی ي شکست یا پیروزي یک عملیات نظامی، در سطح جامعه اجازه
  . کند حال حاضر هم فقط از طریق اعضاي سپاه بعضی اطالعات به بیرون درز می
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ها به  این کتاب. هایی هم بسیار دشوار است ص این نکته از روي چنین یادداشتالبته تشخی
شود تا  تالش فراوانی می» ویرایش«شود و در این  ما منتشر می ي شکل ویرایش شده در جامعه

شدگان، به هیچ عنوان  شود، مخصوصاً کشته قدسی که  دور سر فرماندهان سپاه رسم می ي هاله
یکی از فرماندهان ارشد سپاه، نام کوچک همسر  ي نامه ام که در زندگی شنیده مثالً. رنگ نباشد کم

کنندگان کتاب،  یعنی بررسی. بازبینی کتاب حذف شد ي بود، در مرحله» ژیال«که  وي، به خاطر این
 ي اند، در شأن فرمانده که البد چنین اسمی را براي یک زن نوعی عیب به حساب آورده جدا از این
ي مطالب  با این وصف تکلیف بقیه. اند که حتی چنین عیب کوچکی هم داشته باشد دهمذکور ندی

  .ي سپاه و جنگ مشخص است در باره
سیاسی و نظامی، از نظر مطالب  هاي کاري ها و مخفی گیري چنین خاطراتی، حتی جدا از موضع

 63لس دنیا در سال اش به رؤساي مجا مثالً وقتی رفسنجانی در نامه. معمولی هم بسیار جالب است
نویسد که هیتلر و موسولینی در جنگ جهانی دوم از سالح شیمیایی استفاده کردند، این را  می
دانند اصوالً در جنگ  ي رژیم گذاشت که نمی سوادي او و اعضاي وزارت خارجه توان پاي بی می

ي  کننده ه تنظیماین را هم ک. جهانی دوم هیچکدام از طرفین از سالح شیمیایی استفاده نکردند
در » هاي مطلع خارجی دیپلمات«خبرگزاري رویتر و از قول » گزارش«خاطرات رفسنجانی طبق 

کند که عامل عصبی تابون توسط آلمان نازي در جنگ جهانی دوم تکمیل و مورد  تهران ادعا می
گاهی توان به این واقعیت نسبت داد که نوه هم از همان دانش استفاده قرار گرفته بود، می

سردار «التحصیل شده است که پدر بزرگ در آن درس خوانده است ولی وقتی که مثالً  فارغ
ي سپاه است، بیاید و همین مطلب را با همان  کرده ، که یکی از مغزهاي متفکر و تحصیل»عالئی

کلمات بنویسد و بدون این که اشاره کند که در واقع دارد پاورقی کتاب خاطرات رفسنجانی را 
ي خاطراتش در مورد  کند، این مطلب را از قول خود و در ادامه این مورد نشخوار میدر 

افزارهاي شیمیایی از نوع عصبی تابون در هورالهویزه و جزایر مجنون  ي عراق از جنگ استفاده
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کند چه برسد به مطالبی که  بیاورد، آدم به تمام مطالب معمولی چنین خاطراتی هم شک می
  .هایی هم براي تحریف آنها هم داشته باشد نویسنده انگیزه

که ارتش  دژ مستحکمی« در خاطرات یکی دیگر از فرماندهان ارشد سپاه، خط بارلو به عنوان 
در جنگ جهانی دوم درست  در مقابل ارتش آلمان براي جلوگیري از نفوذ آنها به مسکو روسیه

گري که صرفاً یک  گر به آب داده، مصاحبه گل را مصاحبه البته این دسته. یاد شده است» کرده بود
گر نظامیِ کتاب نیز بوده و تخصص نظامی خود را  و ویرایش  کننده کننده نیست، بلکه تنظیم سؤال

 امی که طول هر سؤال یکی دوهایی مملو از اطالعات نظ »سؤال«جاي کتاب، با انجام  در جاي
خود خاطرات این سردار هم مثل سایر سرداران . شود، به رخ خواننده کشیده است صفحه هم می

نکات متناقض بسیاري که در این قبیل خاطرات وجود دارد، از جمله . سپاه بسیار خواندنی است
بعد همین عملیات را  کند و صفحاتی عملیات خیبر اشاره می» موفقیت نسبی«این که مثالً به 

اهمیتی نه تنها در خاطرات فرماندهان سپاه  چنین نکات بی. داند، اهمیتی ندارد شکست خورده می
کردند، زیاد  ها هزار نفر از افرادشان بازي می شان، هنگام که با جان ده ي فرماندهی که در نحوه

  . شود دیده می
  

آنها با همدیگر و  ي مطالب گوناگون و مقایسهبه هر حال با حوصله به خرج دادن و خواندن 
توان  کند می به بیرون نشت می» مصححان«گاه از زیر نگاه تیز  اي که گاه گریخته اطالعات جسته

ها هم  البته حتی با این روش. ي فرماندهی سران سپاه را در جنگ به دست آورد تصویري از نحوه
شته در کشور ما مقیاس بعضی از ادعاها  با حالت از آن گذ. ي مسائل آسان نیست قضاوت در باره

  .  هاي بنیادي دارد رایج چنین ادعاهایی در جاهاي دیگر تفاوت
ي  ها عبور نیروهاي نظامی ایران را از رود کارون، در منطقه ي یکی از روزنامه نامه مثالً ویژه 

ین به خاك فرانسه در المقدس، از حیث دشواري عملیات به حمله متفق ي بیت دارخوین در حمله
  82  جالب است که این موضوع مال سال. نرماندي در جریان جنگ جهانی دوم، تشبیه کرده بود
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ي تندرو حکومتی، با آن  تازه مطلب مذکور هم متعلق به یک روزنامه .ي اصالحات است و دوره
ا در کنترل ه که آن وقتبود  ي همشهري ي روزنامه بلکه ضمیمه ،هاي خاص نبود سازي حماسه

نامه هم تالش کرده است تصویري منصفانه از جنگ  بود و حتی در همین ویژه» طلبان اصالح«
خواند  خب، وقتی آدم چنین مطلبی را می. ارایه دهد و براي اولین بار بعضی تابوها را بشکند

ده است ي مذکور بسیار بسیار اغراق کر در قضیه ي مقاله کند که حاال هر چند نویسنده تصور می
توان عملیات مذکور را در سطح عبور نیروهاي مصري از کانال سوئز در ابتداي  ولی حداقل می

را بگیریم به هر صورت  تر حتی اگر باز هم دست پایین. و شکستن خط بارلو دانست 1973جنگ 
پندارد که عملیات عبور از رودخانه، حداقل یک عملیات ممتاز نظامی در مقیاس  خواننده می

ها سوء ظن زیادي  یعنی حتی خود من هم که به این قبیل نوشته. روهاي نظامی ایران بوده استنی
  .دارم ممکن بود چنین تصوري را داشته باشم

تعطیل بود، و  ها ها دانشگاه آن وقت. المقدس حضور داشتم خب، من خودم در عملیات بیت 
» تولید انبوه«ها هنوز  وقت  که آن ه اینها حضور داشتند و با توجه ب بعضی از دانشجویان در جبهه

کمی ابهت داشت و » دانشجو«ي  مدارك دانشگاهی در جمهوري اسالمی شروع نشده بود کلمه
هاي میانی، و  بعضی دانشجویانِ عضو بسیج مورد مشورت غیررسمی بعضی از فرماندهان رده

. دانم المقدس را می عملیات بیتمن جزئیات . گرفتند هاي باالتر، سپاه قرار می احتماالً حتی رده
را که توسط هواپیماهاي ارتشی گرفته شده بود و در اختیار   قبل از عملیات، عکس هوایی منطقه

در حین عملیات از . ام ، دیده»قاچاقی«ي عملیات گذاشته شده بود، به شکل  فرماندهان صحنه
که در محورهاي مختلف عملیات با افراد زیادي هم . عملکرد نیروها تا حد زیادي اطالع داشتم

واقعیت این است که در . ام، هم در آن روزها و هم بعدها درگیر بودند، آشنا بودم و صحبت کرده
دارخوین، در طرف دیگر رودخانه و تا عمق چند کیلومتريِ طرف مقابل رودخانه، هیچ نیروي 

علتش هم این بود . ک نشدعراقی وجود نداشت و حتی یک گلوله نیز هنگام عبور از رودخانه شلی
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ها هر دو طرف رودخانه در اختیار ایران بود و به همین دلیل ارتش عراق رود  که در باال دست
  .کرد کارون را در آن منطقه یک خط دفاعی حساب نمی

  
ي جنگ هم  توان حتی در خاطرات فرماندهان دوره هاي زیادي از چنین مواردي را می نمونه

هاي رایج در چنین مواردي، بلکه به  هم نه در سطح گاف ها، آن تناقضگویی و  مزخرف. یافت
مثل سوداگر » باسوادي«ي  وقتی فرمانده. عنوان ویژگی اصلی این خاطرات کامالً محسوس است

بودند یا از احتمال حمله   اروند را غیرقابل عبور تشخیص داده» هاي دنیا ارتش«کند که  ادعا می
سوادتري مثل  هاي کم کند، آدم ن در جریان جنگ ایران و عراق صحبت میاي آمریکا به ایرا هسته

ها در خلیج  توانند ادعا کنند که هواپیماهاي آمریکایی، نه در جریان آن درگیري نظر هم می بابا
کردند یا  ي جنگ ایران و عراق نیروهاي ایران را بمباران می فارس، بلکه مستقیماً در جبهه

اي مثل پر کردن بعضی مناطق جبهه از آب را در جریان جنگ، حاصل   ساده ي دیگري کار فرمانده
  .ها براي این کار بداند به عراقی» ها نیروهاي کافر مخصوصاً فرانسوي«آموزش 

ي خاطرات البته در پوششی  ویژگی دیگر این قبیل خاطرات، قهرمان جلوه دادن نویسنده
اوقات شجاعت، ابتکار و نبوغ زیادي در صاحب خاطرات اغلب . باشد مضحک از فروتنی می

ي عملیات جنگی  ي جنگ از خود نشان داده است و در مواقعی هم که مشکالتی در صحنه صحنه
افراد مسئول  بینی کرده بود و حتی هشدارهایی هم به پیش آمده است او از قبل در مورد آنها پیش

نقشی در به وجود آمدن این مشکالت  ترین البته خود او هم کوچک. در این باره داده بوده است
شود و در اواخر  گناه این مشکالت در اوایل جنگ عمدتاً به گردن ارتش انداخته می. نداشته است

حتی در مواردي که سپاه مستقالً عملیاتی انجام داده . ي نیروهاي خارجی و آمریکا  جنگ به عهده
مدتاً، مستقیم و غیرمستقیم، مشکالت و فجایع شود، این افراد ع ي دیگري هم پیدا نمی است و بهانه

هایی که خودشان در  ي محدودیت اندازند و در باره را به گردن عوامل دیگر و فرماندهان دیگر می
  . کنند اند، شکوه و شکایت می جریان فرماندهی عملیات داشته
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. عراق داشت ي جنگ و ورود به خاك خب، بعد از آزادي خرمشهر، سپاه اصرار زیادي به ادامه
تراشند، هدف از این کار شکست عراق و  بر خالف توجیهاتی هم که اکنون براي این موضوع می

هاي سران کشور و  ها در تمام صحبت آن وقت. ي صلحِ مطلوب براي ایران نبود تنظیم یک عهدنامه
برقراري شد که نیروهاي ایران براي سقوط صدام و تصرف بغداد و البد  به شکلی وسیع مطرح می

اند و به هیچ عنوان حاضر نیستند به  یک جمهوري اسالمی در عراق وارد خاك آن کشور شده
صدام هم هیچ راهی نداشت جز این که یا فرار کند و یا این که . چیزي کمتر از این راضی شوند

تمام  انرژي حکومت در تمام طول شش سال بعدي جنگ روي این هدف . »خودکشی کند«
کنند که این خود  مخالفان ادعا می. شد بود یا الاقل این چیزي بود که رسماً اعالم میمتمرکز شده 

استمرار جنگ بود که هدف حکومت بود و استفاده از آن براي تسلط داخلی و سرکوب هر 
  .صداي مخالف

مقامات سپاه هم عادت دارند هر چند وقت یک بار . در این باره مطالب بسیاري گفته شده است
از امکانات » پاسخ دادن«البته لطف قضیه در آن است که در این . پاسخ دهند» شبهات«ن به ای

» سؤال کنندگان«شود ولی  ي فراوانی می ها و انتشارات حکومتی استفاده صدا و سیما و روزنامه
پسندند، مطرح  شان را حتی در چند جمله، آنگونه که خود می وقت حق ندارند همان شبهات هیچ
  .کنند
  
جنگیدن بعد از آزادي خرمشهر صحبت کنم، » چرایی«ي  خواهم در باره لی در این جا من نمیو

ي موضوع دیگري صحبت کنم که خیلی هم کم به آن پرداخته شده  خواهم در باره می. سرهنگ
  .این جنگیدن» چگونگی«است؛ 

  
که بعد از جنگ ي کل سپاه هم بیاورم  بهتر است در این باره مثالی از عملکرد خود فرمانده

او از نظر فرماندهی دستش باز بود و مافوق نظامی نداشت که آثار . ي سرلشکري هم گرفت درجه
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بهتر است فقط به یک نمونه هم اکتفا کنم؛ یکی . نبوغ عملیاتی او را محدود کند و یا از بین ببرد
ي طرفداران چیزي که هنوز هم از سو. هاي هور بود از تصمیمات وي که کشاندن جنگ به آب

  .شود حکومت، ابتکاري نبوغ آمیز تلقی می
  

چند ماه بعد از آزادي خرمشهر چند ماه و انجام یکی دو عملیات ناموفق مشخص شد که قضیه 
هایش تجربیاتی به دست آورده است و عالوه بر  ها نیست و ارتش عراق از شکست به این سادگی

اي بود که  تر از آن در جریان نبرد مسخره یار قويهایش نیز در دفاع از خاك کشورش بس آن انگیزه
  . داد در خاك ایران انجام می

نیروي زرهی، آتش . بست رسید سال، به تعبیر فرماندهان سپاه، جنگ به بن خب، بعد از یک 
توانستند  تر بود و نیروهاي عراق می توپخانه، نیروي هوایی و سایر تجهیزات عراق از ایران قوي

شد، بگیرند و یا  نیروهاي ایرانی را، که تقریباً همیشه به شکل یکنواخت انجام میجلوي پیشروي 
دالیل این که چرا عراق به راحتی از . حتی در صورت پیشروي موقت، بالفاصله  آنها را پس بزنند

نشینی وادار  ها آنها را به عقب آمد با وارد کردن تلفات زیاد به ایرانی هایی برمی پس چنین حمله
کرد، از سوي فرماندهان سپاه نیز تجزیه و تحلیل شده است و نکات جالبی نیز در آنها وجود  می

ها بعد از جنگ  ها فقط سال تر است این که این تجزیه و تحلیل دارد ولی چیزي که از همه جالب
د و ش به همین دلیل هر اشتباه باید چند بار تکرار می. مورد استفاده قرار گرفت و نه در حین جنگ

  .  شد صدها و هزاران نفر تلفات داده می
 ؛بشکند» ابتکار«بست جنگ را با یک  گیرد بن ي سپاه با توجه به مسائل فوق تصمیم می فرمانده

هاي هور انجام  این که با توجه به عدم امکان پیشروي ایران در خشکی، بهتر است عملیات در آب
الیت ندارند و عالوه بر آن، به علت اینکه دشمن گیرد که نیروهاي زرهی دشمن در آنجا امکان فع

ي هور و نه در ساحل  داند، نیروي چندانی نیز نه در منطقه اي را قابل پیشروي نمی چنین منطقه
ساده از عملیات  کاري یک کپی. طرح عملیات بسیار ساده است. غربی آن متمرکز نکرده است
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. ن منطقه عملیات، فقط کمی تغییر یافته بودنیروهاي پیاده روي خشکی که، به خاطر خشکی نبود
هاي سبک وارد هور شوند، در عمق ده پانزده کیلوتري پیش  ي ایران باید با قایق نیروهاي پیاده

ندارند تصرف کنند و بعد پیشروي خود را  خاصیبروند و جزایر مجنون را که نیروهاي دفاعی 
ساحل غربی هور، ساحل شرقی دجله، پیاده تر در  ادامه دهند و پانزده بیست کیلومتر آن طرف

در این حمله لشکرهاي . بصره را قطع کنند-عماره ي  شوند و از رودخانه نیز عبور کنند و جاده
البته ارتش نیز مأموریت داشت از کنار هور، . کردند و ارتش همراه آنها نبود سپاه مستقالً عمل می

ارتش در همان ساعات اولیه با شکست مواجه شد و  ي خب، حمله. و در خشکی حمله کند
به طور غیرمستقیم این را به حساب  ها بعضی از سپاهی. پیشروي در آن منطقه صورت نگرفت

اي حمله  گذارند و اصالً تمایل ندارند بپذیرند که ارتش در خشکی و در منطقه ضعف ارتش می
اي که  نبرد بودند و سپاه در منطقه ي ادهکرد که خط دفاعی قدرتمند دشمن و نیروهاي پشت آن آم

  .   هیچ نیروي عراقی در آن وجود نداشت
  

ي مذکور  ي فرمانده هاي مبتکرانه دانم طراحیِ چنین عملیات عجیبی مستقالً حاصل اندیشه نمی
هایی از عبور نیروهاي  وسیع و عمیق خود نمونه» مطالعات نظامی«است یا این که وي در  بوده 

هاي مشابه بررسی کرده بود، به طور مثال عبور موفق ارتش اسراییل از کانال  از منطقهنظامی را 
 1973سوئز و ایجاد یک سرپل مستحکم در خاك اصلی مصر را که در روزهاي آخر جنگ 

ي باتالقی  در عملیات مذکور نیز ارتش اسراییل حرکت خود را از یک منطقه. صورت گرفت
شد و  خاص آن، توسط ارتش مصر، غیر قابل عبور پنداشته میشروع کرد که به دلیل وضعیت 

  .  نیروي دفاعی چندانی براي محافظت از آن منطقه  اختصاص داده نشده بود
عملیات نظامی مبتنی بر عبور . ي ساده غفلت کرده بود ظاهراً از یک نکته  سپاه ي فرمانده  البته

یرد که مشکلِ نیروي مهاجم صرفاً عبور است گ غافلگیرانه از چنین مناطقی در شرایطی صورت می
دهد که بر حریف برتري دارد و در شرایط  چنین عملیاتی را نیرویی انجام می. و نه باقی ماندن
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اي نیز تواناییِ عقب راندن نیروهاي دشمن را دارد و  معمول و در زمین معمولی و در جنگ جبهه
در صورتی که . شود یشروي نیروهاي خودي میصرفاٌ وجود موانعی اینچنینی باعث جلوگیري از پ

اگر قرار باشد نیروي مهاجم حتی . شود به فاجعه منجر می  اي هاین برتري برقرار نباشد، چنین حمل
هنگام حمله در خشکی نتواند مواضع  خود را تحکیم کند مشخص است که در حالتی که پشت 

براي همین هم نیرویی که . واهد داشتاي از رودخانه و باتالق باشد چه سرنوشتی خ سرش عقبه
بر دشمن از نظر هوایی و نیز تأمین آتش   قصد چنین عملیاتی را دارد، باید در ابتدا از برتري

توپخانه و نیروهاي زرهی و تدارکات دیگر، براي واحدهاي عبور کرده، مطمئن شود و بعد دست 
  .به غافلگیر کردن دشمن بزند
. ام را هم در تلویزیون دیده» سردار سوداگر«ي  خاطرات، مصاحبهي  خب، من عالوه بر مطالعه

، این عین کلمات او است و بعد هم ».اش بود نقطه قوت عراق نیروي هوایی و زرهی«: او گفت
و در نهایت به  .کردیم هاي معمول جنگ کالسیک اجتناب می گفت که بنابر این ما باید از روش

منظور این جمالت واضح است، سرهنگ؛ با توجه به  مشخصاً. توجیه حمله از هور پرداخت
توانستیم  برتري هوایی و زرهی دشمن ما امکان پیشروي در خشکی را نداشتیم و حتی اگر هم می

اش در این  به طور غافلگیرانه، عملیاتی توأم با پیشروي داشته باشیم، دشمن با توجه به برتري
بست جنگ یک نیروي پیاده  بد باید براي شکستن بنشد آن را پس بزند، پس ال ها موفق می زمینه

ي باتالقی به عمق سی چهل کیلومتر عبور دهند و بدون امکان هیچگونه حمایت  را از یک منطقه
نه . هاي سنگین آن را در برابر همین نیروي هوایی و زرهی برترِ دشمن بگذارند توپخانه و سالح

هاي یکی از سرداران سپاه است که در طراحی  رفها سخنان یک ابله مخبط نیست ح سرهنگ، این
  .چنین حمالتی نقش اساسی داشت

که عراق در جریان این حمله غافلگیر شد،  من مطمئنم که ادعاي فرماندهان سپاه در این مورد 
البته . شکی در این ندارم که فرماندهی ارتش عراق انتظار چنین عملیاتی را نداشت. صحیح است

هایی را پیروزي به حساب  گیري ایم که نفس چنین غافل ا همیشه عادت کردهبعد از انقالب م
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ي  بیاوریم، ولی معموالً در جاهاي دیگر دنیا خود غافلگیري دشمن نیست که ارزش دارد، نتیجه
شود که غافلگیري مذکور نشانی از ذکاوت داشته  پیروزي وقتی حاصل می. این غافلگیري است

البته ما بعد از انقالب به چنین ادبیاتی عادت . ه پیروزي شود نه شکستباشد نه بالهت، و منجر ب
ما معادالت جهانی را به هم «یکی از جمالتی که بعد از انقالب رایج شد این بود که . ایم کرده

دیپلماتیک با تفاخر ادعا  ي ي یک مذاکره یک بار یکی از مقامات کشورمان در حاشیه» .ایم ریخته
کنیم و یکی از  هیچوقت نتوانسته است بداند که ما داریم چه کاري می کرده بود که غرب

ها حتی  مسئولین اروپایی گفته بود که این جمله کامالً صحیح است به این دلیل که ایرانی
  .کنند دانند که دارند چه کاري می خودشان هم هیچوقت نمی

یر مجنون، در برابر آتش شدید ام که، در جزا اي از یکی از فرماندهان سپاه را خوانده خاطره
اي  ي توپ خودي هم براي حمایت از نیروهاي ایران وجود نداشت و صحنه دشمن یک گلوله

ي آب  توانست به لبه ایران در ساحل شرقی هور تا جایی که می ي شود که توپخانه توصیف می
هنگ خب، سر. هایش به پشت سر نیروهاي خودي رسید نزدیک شد و تازه آن وقت گلوله

ي ایران در خشکی  برد توپخانهدورترین  ،ي ایران که توپخانه همراه نداشتند هاي عمل کننده نیروي
ي مجنون را پوشش دهد، پس به اتکاي چه محاسباتی نیروهاي  توانست جزیره هم که حتی نمی

ده شدند و ایرانی، نه تنها در جزایر مجنون، که کیلومترها جلوتر و در ساحل غربی هور، پیا ي پیاده
ي  ي دجله نیز گذشتند؟ آیا واقعاً فرماندهان سپاه از برد توپخانه بعضی از آنها حتی از رودخانه

امکان تأمین آتش توپخانه و «دانستند که  خودي اطالعی نداشتند؟ و آیا قبل از عملیات نمی
ي که، به اعتراف ا ي ساده ؟ یعنی همان نکته»تدارك رسانی به نیروها در عملیات خیبر وجود ندارد

  .   ها قبل  از عملیات تذکر داده بود فرماندهان سپاه، ارتش آن را مدت
   

توانست به سادگی نیروهاي سپاه را که در ساحل غربی هور در خاك  طبیعتاً ارتش عراق می
ي دومی هم در کار  ي ساده البته نکته. عراق پیاده شده بودند، تارومار کند و این کار را هم کرد
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اي براي  بینی سپاه، حتی در چنین عملیات پر ریسکی، اصوالً هیچ طرح و پیشفرماندهی . بود
در . قضیه کامالً عمدي بود. نه اینکه آن را فراموش کند، نه. نشینی تدارك ندیده بود عقب ي نحوه

 هنوز که هنوز است، سران سپاه در مورد. عملیات سپاه اصوالً جایی براي شکست نبوده و نیست
و این  کنند شکست هم استفاده نمی ي جنگ، حتی از واژه ي بار دوره بعضی عملیات فاجعه

نه، . نشینی نباشند البته نه اینکه نیروهاي سپاه اهل عقب. نامند می» الفتح عدم«ها را حداکثر  فاجعه
من . طرترخ هایی بسیار کم کردند و در صحنه نشینی می سرهنگ، اتفاقاً این نیروها بسیار زیاد عقب

چریکی در ابتداي جنگ که چنین مسائلی  خودم، جدا از آن نبردهاي پراکنده و نامنظم و شبه
اي که  ها و فضاحت موجود در صحنه را، در دوره »نشینی عقب«طبیعی بود، چند نمونه از چنین 

ده اي و منظم پیدا کر سپاه دیگر به شکل یک نیروي  منسجم درآمده بود و جنگ نیز حالت جبهه
، و هم »رمضان«، هم در جریان شکست »المبین فتح« هاي هم در جریان پیروزي. ام بود، شاهد بوده
  .   آید المقدس که شاهکار نظامی ایران در جنگ به حساب می ي بیت حتی در حمله

واقعیت این است که فرماندهان سپاه، حتی قبالً و در شرایط معمول نیز، چندان عادت نداشتند 
هم . دادند این قسمت را خود نیروها به ابتکار و تصمیم خود انجام می. شینی بیاندیشندن به عقب
دار  ها که کم و بیش نقش سربازان وظیفه را داشتند و هم اعضاي سپاه که تقریباً نقش درجه بسیجی

ؤام نظم و انبوه، و ت شان هم  بسیار ساده بود؛ گریزي بی نشینی شکل عقب. کردند و افسررا بازي می
  . شد تا حد زیادي از آن اجتناب کرد نشینیِ منظم می موردي که در عقب با تلفات زیاد و بی

هاي سبک در ساحل  خب، در این عملیات هم  با وجودي که چند هزار نفر نیروي پیاده با قایق
بودند و  مشخص بود که زیر ضرب نیروها و تجهیزات برتر دشمن قرار خواهند  دشمن پیاده شده 

پذیر نخواهد بود و پشت سرشان هم  رفت و پشتیبانی نیروهاي زرهی و توپخانه از آنها نیز امکانگ
ترین موضع دفاعی ایران که در جزایر مجنون واقع بود به عمق پانزده بیست کیلومتر  تا نزدیک
  .نشینی انجام نشد بینی و تدبیري براي عقب هاي هور قرار گرفته است، هیچ پیش فقط آب
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 ي بار براي من چندان مشکل نیست، چیزهایی جسته و گریخته در باره فاجعه ي آن صحنهتجسم 
نشینی  ي عقب ها در مقایسه با چند تجربه ام و تصوري نیز از آن صحنه ها شنیده یا خوانده آن صحنه

نیروهاي سپاه و بسیج را، در عمق دو سه » نشینی عقب«من . ام، دارم که خودم شاهدش بوده
ي دشمن آنقدرها هم سنگین نبود و  ، در یک زمین خشک مسطح و در شرایطی که حملهکیلومتر

ام و وحشت موجود در  نشینی هم بسیار اندك بود، دیده تلفات این نیروها قبل از شروع این عقب
ها نیز به  صحنه را به یاد دارم؛ گریز انبوه افراد، ریختن تمامی وسایل و مهمات و بعضاً اسلحه

هاي موجود که داشتند به عقب  ها، هجوم به معدود ماشین ها و زخمی گذاشتن جنازهزمین، جا
در مقایسه با . بار دیگر هاي نکبت رفتند و درگیري با همدیگر براي سوار شدن به آنها و صحنه می

ترین  توانم تصور کنم که وقتی این نیروها بیست تا چهل کیلومتر با نزدیک آن مشاهدات، می
هاي هور است،  در پشت سر فاصله دارند، و این مسافت هم تماماً در داخل آبخطوط خودي 

وقتی دشمن در حال تار و مار کردن آنها است و تلفاتی بسیار سنگین به آنها وارد کرده است و 
  .هاي کافی نیز براي عقب بردن آنها وجود ندارد، چه رفتاري خواهند داشت وقتی حتی قایق

هایی  کنند چنین صحنه هاي خاطرات فرماندهان سپاه تالش می ران کتابنویسندگان و ویرایشگ 
نشینی نیز اشاره  ها به اصل موضوع عقب حتی در اغلب صحنه. در این خاطرات قهرمانانه راه نیابد

یک گردان ... «این خواننده است که باید حواسش را جمع کند و از جمالتی ساده مثل . کنند نمی
ي  آنها بدون هیچ سازمانی آمدند و همه... نصر خودش را به سمت ما کشید 5جامانده از  لشکر 

آخرین لحظه . سی قایق کار سختی بود بردن یک تیپ با بیست «یا » .سازمان ما را به هم ریختند
آورد سوار  هر کس هر قایقی گیر می. که نیروها جریان را فهمیده بودند، روي دژ ریخته بودند

مطبوعات غربی در کتاب خاطرات رفسنجانی و » هاي آشکار پردازي دروغ« و یا از ذکر» .شد می
نیروهاي ایرانی در آبهاي  ي خوردن اجساد باد کرده به مکان غوطه اي هاي آن که اشاره پاورقی

  .ي الزم را بگیرد اند، نتیجه مرداب اطراف بصره داشته
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بعضی از فرماندهان سپاه تالش شود؛ این که  البته مطالب دیگري نیز در این باره گفته می
طارق و تصرف  ي عبور مسلمانان از تنگه ي ي مذکور و قضیه هایی بین حمله کردند شباهت می

 ي هایی فرمانده همان قضیه که بنابر روایت. بخشی از اسپانیا، در هزار سال پیش، به وجود آورند
هاي خودشان  دهد کشتی ستور میشدن درخاك اسپانیا، د مسلمانان یعنی خود طارق، بعد از پیاده

پذیر نیست و تنها راه موجود پیروزي بر  نشینی امکان را بسوزانند تا افرادش مطمئن شوند که عقب
. ام ام، در خاطرات فرماندهان سپاه خوانده نه سرهنگ، این را از مخالفان نشنیده. دشمن است

ه و آیا فرماندهی سپاه متوجه دانم این تشبیه در عملیات خیبر در چه سطحی مطرح بود نمی
ي ساده که در جنگ اسپانیا هر دو طرف داراي  هاي موضوع بوده است، از جمله این نکته تفاوت
هاي  چند هزار نفري، با سالح ي جا یک نیروي پیاده اند و این بیش یکسانی بوده هاي کم سالح

وپخانه و نیروي زرهی و گیرد که از آتش ت سبک، در ساحل دشمن و در مقابل دشمنی قرار می
  .     تواند این نیرو را تارومار کند برتري هوایی کافی برخوردار است و به سادگی می

وقت براي سران  در آن هیچ» پیروزي«خب، توجیه این عملیات و هر عملیات دیگري و 
حکومت و سپاه مشکل نبوده است، چه آن هنگام و چه توجیهات جدیدي که امروزه ارایه 

را به دست آوردیم و القاي این مطلب » خیز مجنون جزایر نفت«ود؛ این که ما در این حمله ش می
ي  ي دجله و جاده که اصوالً هدف ما از حمله همین بوده است و نه ساحل غربی هور و رودخانه

هاي نفت چه چیزي بودند، در خاطرات رفسنجانی هم  دانم این چاه من نمی. »بصره- بغداد«
به هر حال البد تصرف، و آن هم تصرف ناقص، . دانستند خود مقامات هم نمی مشخص است که

ي باتالقی که با احداث خاکریزهایی خشک شده و عنوان جزیره را به  چند کیلومتر از یک منطقه
خود گرفته بود، و در چهار پنج سال بعد هم به خاطر مشخص بودنش در میان آبهاي هور به 

وهاي عراقی درآمد و تلفات زیادي به صورت مستمر به  نیروهاي صورت سیبل تیراندازي نیر
شد و سرانجام هم عراق آن را پس گرفت، شاهکاري بود که به آن همه  ایرانی مستقر در آن وارد 

  .ارزید تلفات می
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هاي زیادي را شاهد  اش بالهت یا ناشیگري بود، سرهنگ؟ البته بعد از انقالب ما بالهت آیا همه

 حکومت این مسائل را، آنچنان که بعضی از مخالفین ي کنم بتوان همه ولی من تصور نمیایم  بوده
ي  کنم فرمانده من فکر نمی. گیران مملکتی نسبت داد تمایل دارند، به ابله بودن بسیاري از تصمیم

د پندارند یک نابغه هم نبو البته آنگونه که طرفدارانش می. سپاه وقت را بتوان یک ابله حساب کرد
تري برخوردار بود  هاي ذهنی بسیار پایین و نسبت به سطح شغلی که به عهده داشت از توانایی

  .داد شد که بالهت را به صرف خود تشخیص می هایی ابله می فقط وقت. ولی مسلماً یک ابله نبود
 ولی یک سال بعد فرماندهی. ي خیبر در این مورد کافی بود اگر قضیه فقط ناشیگري بود، تجربه
توجیه انجام این عملیات هم . اي دیگر آفرید؛ عملیات بدر سپاه این کار را تکرار کرد و فاجعه
ي عملیات در مناطق باتالقی داشتیم و از  ي بیشتري در زمینه بسیار جالب است؛ این بار ما تجربه

کارگران این تعبیر را، که عمدتاً از اصطالحات . »مصالح را هم پاي کار برده بودیم«آن گذشته 
منظورش این بوده که این بار ما جزایر . ساختمانی است، یکی از فرماندهان جنگ گفته است

توانستیم از آن جا به عنوان پایگاهی براي شروع عملیات و پشتیبانی  مجنون را در اختیار داشتیم و 
شدن در ساحل نیروهاي خودي استفاده کنیم و در این حالت نیروهاي ما به جاي اینکه براي پیاده 

  . دشمن مثالً چهل کیلومتر در هور پیشروي کنند فقط بیست کیلومتر پیش رفتند
ساختمان یک چیز . البته مسلم است که عملیات جنگی کمی با عملیات ساختمانی فرق دارد

همان موقع هم . توان به یک ساختمان تشبیه کرد هوشمند نیست و مسلماً دشمن را در جنگ نمی
ي بیشتري داریم، دشمن  زد که اگر ما نسبت به عملیات خیبر تجربه شد حدس می به سادگی می
توانسته  ایم دشمن هم می را پاي کار برده» مصالح«اگر ما . نه تجربه اندوخته استهم در این زمی

عالوه بر آن اگر بار قبل دشمن از این نظر غافلگیر شده بود که . چنین عملی را صورت دهد
انتظار چنین عملیاتی را نداشت، از این رو که چنین عملیاتی را یک خودکشی ابلهانه برآورد 
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هایی  هایی را داشت از آن رو که به چنین خودکشی »غافلگیري«ر کامالً انتظار چنین کرد، این با می
  .از طرف  نیروهاي ما عادت کرده بود

هاي باالي سپاه کسانی بودند  کنی، سرهنگ؟ البته اینکه در میان فرماندهان رده تو چه فکر می
این هم که تصور کنیم در  دانستند، شکی نیست، ولی اي را هم نمی که حتی چنین چیزهاي ساده

  . رسد کس نبود که این چیزها را بداند، منطقی به نظر نمی میان آنها هیچ
  واري در میان سران سپاه چه بوده است، سرهنگ؟ هاي دیوانه گیري دالیل چنین تصمیم

ها سال بعضی چیزها  تازه اکنون که پس از ده. البته سپاه عادت ندارد به کسی حساب پس دهد
. کنند می» فشار سیاسی«کند، بعضی از سران سپاه جسته و گریخته صحبت از  رون نشت میبه بی

یعنی این که سپاه مجبور بوده است عملیات را انجام دهد، از طرف مقامات حکومت و حتی با 
اي از  البد رگه. دانم این سخن تا چه حدي درست است، سرهنگ نمی. بار بودن آن علم به فاجعه
گوید، آدم در صداقت  ي سپاه می توان یافت ولی وقتی این را یک فرمانده ر آن میواقعیت را د

فرماندهان سپاه از طراحی و اجراي  ،حتی بدون فشار سیاسی نیز ،شک بی. کند گوینده شک می
ي  شان مشخص است که عالقه هنوز هم در خاطرات. آمد آمیزي بدشان نمی چنین عملیات نبوغ

- ي عماره شان گفته است که اگر در این عملیات جاده یکی. لیات داشتندگونه عم زیادي به این
سخن » تر معتدل«کرد و حتی همان سوداگر که کمی  شد، رژیم عراق سقوط می ره بسته میبص
  .داد گوید ادعا کرده است که عراق در این حالت بصره را از دست می می
ام،  ي عراق را دیده من یک متخصص نظامی نیستم سرهنگ، براي همین هم، با این که نقشه 

بصره، حکومت عراق سقوط  -ي عماره توانم بفهمم که چگونه با بسته شدن جاده هنوز اصالً نمی
ي عراق را ببیند به  کنم هر کس دیگري نقشه تصور می. داد کرد و یا بصره را از دست می می

هاي امن دیگري که بصره را به سرزمین اصلی عراق  شود که با توجه به جاده جه میسادگی متو
کند و کامالً دور از دسترس نیروهاي ایران بودند، عملیات نیروهاي ایرانی حتی در  متصل می

  .ها بزند ناپذیري به عراقی ي جبران توانست لطمه صورت موفقیت هم نمی
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هاي سبک در  باز هم با سالح. م نیروها سوار قایق شدندباز ه. خب عملیات بدر هم انجام شد

باز هم . زده شدند ساحل غربی هور پیاده شدند احتماالً باز هم فرماندهان ارتش عراق ذوق
باز هم نیروهاي سپاه . نیروهاي عراق با آتش توپخانه و بمباران هوایی این نیروها را سالخی کردند

البته فرماندهان سپاه ادعا . ها شدند و به عقب برگشتند ار قایقو بسیج با دیدن وضعیت، شتابان، سو
 ي نشینی هم در انجام عملیات در نظر گرفته شده بود و تخلیه کنند که این بار، طرح عقب می

وضع افراد متواري شده «توان در جمالتی مانند  را می» نظم«بخشی از این . نیروها با نظم انجام شد
نشینی  اجازه و بدون خبر، عقب بی) ع(لشکر امام حسین ...«و یا » نیست از قرارگاه نجف، معلوم

نشینی  در نتیجه تیپ الغدیر قبل از عقب اند و کرده و تیپ الغدیر را که از یزد هستند، تنها گذاشته
در خاطرات رفسنجانی و دیگر مطالبی که » .تلفات داده و فشار روي تیپ کربال خیلی شدید است

  . ر خاطرات افراد سپاه، از زیر دست سانسورچیان حکومتی درز کرده است، یافتگریخته د جسته
کرد،  البته ادعا هم شده است که اگر عراق اقدام به پاتک و استفاده از سالح شیمیایی نمی

. ي سوداگر شنیدم خودم در مصاحبه. نه سرهنگ، این هم واقعی است. عملیات پیروز شده بود
هاي  پیش، از جمله در عملیات خیبر در سال قبل، در سطح وسیع از سالحها  البته عراق از مدت

اي در عملیات بدر اتفاق نیافتاد ولی  ي غیرمنتظره شیمیایی استفاده کرده بود و از این نظر حادثه
اي است که باید با  کرد عملیات ما پیروز شده بود، جمله این که اگر دشمن اقدام به پاتک نمی

  .هاي نظامی دنیا نوشته شود االي سردر تمام آموزشگاهحروف طالیی در ب
  

بست جنگ را  هنوز هم که هنوز است فرماندهان سپاه از عملیات خیبر به عنوان عملیاتی که بن
تنه و بدون مشورت با دیگر  ي سپاه وقت را، که تقریباً یک کنند و ابتکار فرمانده شکست، یاد می

ام،  من یک چیز را هنوز هم نفهمیده. ستایند اي هور گرفت، میه فرماندهان، تصمیم به حمله در آب
توان به  بست جنگ را شکست؟ آخر این اصطالح را وقتی می عملیات خیبر چگونه بن. سرهنگ
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کار برد که از طریق این عملیات راهی براي پیشروي به سمت عراق، و یا پیروزي در جنگ، باز 
ایران که از این مسیر هم نتوانست پیش برود، . وده استخب، مسلماً چنین چیزي که نب. شده باشد

ها بسته  نه در این عملیات و نه در عملیات بدر، و این مسیر هم مثل مسیرهاي دیگر  توسط عراقی
هاي بعدي جنگ هم دیگر از این  حتی در سال. هاي قبلی افزود بست بستی دیگر بر بن شد و بن

که فرماندهان سپاه، و نه فقط » بست شکنی بن«ي  قضیهمنطقه هیچ عملیاتی انجام نگرفت، پس 
  کنند چیست؟ هایشان، امروزه این همه بر آن تأکید می سواد بی

  دانند؟ را نمی» بست بن«ي  قدر نادان هستند که معنی ساده آن یعنی فرماندهان سپاه 
  

حبت ي چه چیزي ص دانند در باره مطمئنم که آنها می. من چنین تصوري ندارم، سرهنگ
. بست جنگ در فرهنگ آنها با مفهوم عادي این اصطالح تفاوت دارد معناي شکستن بن. کنند می

واقعیت این است که براي آنها صرف انجام یک عملیات، حتی بدون هیچ دستاوردي و به قیمت 
بله، سرهنگ مشغول کردن جامعه به جنگ . بست است هزاران کشته، به معناي شکستن بن

ي  بار یک عملیات بزرگ انجام شود، بدون توجه به نتیجه بود که هرچند وقت یکاش این  الزمه
و از این  شتبست دا و این انجام نشدن عملیات است که در فرهنگ فرماندهان سپاه معناي بن. آن

نه، . رو عملیات خیبر رکودي را که مدتها بود در انجام عملیات بزرگ وجود داشت، از بین برد
این در خاطرات فرماندهان سپاه و سیاستمداران حکومتی مشخص است . زنم سرهنگ تهمت نمی

دانستند که نه صدام  که بعد از شکست خوردن دو سه عملیات، بعد از آزادي خرمشهر، آنها می
با این حال . در جنگ دست خواهد یافت قاطعیسقوط خواهد کرد و نه حتی ایران به پیروزي 

  .دادند انجام می» عملیات«بار  باید هرچند موقع یک
بله، سرهنگ، هدف پیروزي در جنگ نبود، هدف استمرار خود جنگ بود و عملیات باید انجام  
این موضوع در خاطرات فرماندهان سپاه . نتیجه بودن آن بار بودن و بی شد حتی با علم به فاجعه می
و این . تصریح شده است» فشار سیاسی براي انجام عملیات«اقل در مورد عملیات بدر و حد
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ها  خاطرات حسن روحانی را در مورد اواخر جنگ خیلی. روحیه تا آخر جنگ هم وجود داشت
 شود کاري سپاه به این نتیجه رسید که در جنوب دیگر نمی 5بعد از عملیات کربالي «اند؛  خوانده

شلمچه  در منطقه 5و  4ایم و در کربالي  گفت از هور تا فاو همه جا عملیات کرده سپاه می. کرد
  ».معملیات کنی ایم، پس در جنوب جایی نمانده و لذا خوب است برویم و در غرب عملیات کرده

هان موضوع دیگري را هم  ي فرماندهی این فرماند با این حال و حتی در آن شرایط نیز، نحوه
شان و به کشتار و اسارت دادن آنها در  نت عمدي به افراد تحت فرمانکند؛ خیا مشخص می

شد تا حد زیادي از این تلفات  هاي فرماندهی سپاه هم می»استاندارد«هایی که، حتی طبق  صحنه
  . اجتناب کرد

ها مورد بحث قرار گیرد،  مطمئنم حتی اگر روزي فضاي جامعه کامالً باز شود و این فاجعه
شدگانِ سپاه و بسیج در وقایع مذکور هم،  د در کشور ما و حتی خویشاوندان کشتهبسیاري از افرا

تر هستند که  شان هم، عالوه بر اینکه راحت و نه تنها طرفداران حکومت فعلی بلکه حتی مخالفان
شان جان باختند، نه  شان در راه دفاع از سرزمین تصور کنند فرزندان، برادران، شوهران و پدران

تر  ي بحران و جنگ آسان تثبیت حاکمیت یک رژیم ستمگر که بقاي خود را در ادامهبراي 
یافت، بلکه تمایل دارند به خود بباورانند که عملیات مذکور عملیاتی قهرمانانه و ماهرانه بوده  می

ي فرماندهی نظامی موجود خبیثی که اکنون  و بیش عمدي به علت نحوه  کم ي است نه یک فاجعه
ي ایران  اش که تمام جامعه هایش دارد و عالوه بر نبوغ نظامی ي سرلشکري را روي دوش نیز درجه
هاي دیگري  ي جنگ از آن مستفیض شدند، اکنون نیز جامعه را از افکار تابناکش در زمینه در دوره

، مستفیض به قصد در اختیار گرفتن مقامی مثل ریاست جمهوريهمچون سیاست و اقتصاد، 
  .کند می

هاي اول از نیروهاي  سپاه در سال. ، سرهنگي کوچک دیگر را هم بگویم یک نکته بگذار
هاي آخر جنگ بود  در سال. کرد داوطلب بسیجی، کم و بیش به عنوان سربازان وظیفه، استفاده می

یعنی اشخاصی که عازم . که سپاه، همانند ارتش و نیروي انتظامی، شروع به سربازگیري نیز کرد

www.takbook.com

www.takbook.com



70 

 

ي سربازي خود را در سپاه  کشی در ابتداي کار، ممکن بود دوره ودند، با قرعهخدمت سربازي ب
ي  ی در مورد زمان دورهعجیبغیر عادي و ي  نکته. بگذرانند، همانگونه که اکنون نیز مرسوم است

ي آموزشی که در ارتش چهار ماه بود  آموزشی این افراد وجود داشت، نه فقط در طول زمان دوره
دانم این یکی  نمی. زمان انجام این دورهدر خود سه ماه کاهش یافته بود، بلکه و در سپاه به 

. شد ي آموزشی براي آنها در ابتدا انجام نمی یک از سران سپاه بود  ولی دوره حاصل ابتکار کدام
. فرستادند ي آموزشی به مناطق جنگی می آنها را بدون انجام دوره. بله، به همین سادگی، سرهنگ

هم برگزار » ي آموزشی دوره«شان  ماندند، در سه ماه آخر خدمت راي آنهایی که زنده میالبته ب
ي آموزشی را در انتهاي  بله، دوره. شدند شد و بعد از انجام آن این افراد از خدمت ترخیص می می

 تو که باید این چیزها را بهتر. دانم سرهنگ علتش؟ نمی. کردند نه در ابتداي آن خدمت برگزار می
شاید به این خاطر که سپاه دوست داشت و هنوز هم دوست دارد با تفاخر ادعا کند . از من بدانی

شاید هم صرفاً به این دلیل ساده که . که تمامی ضوابط نیروهاي نظامی دنیا را به هم ریخته است
وند، به هر صورت وقتی قرار است تعدادي از این افراد کشته ش. شد تر تمام می طوري ارزان این

ي انجام این دوره براي  ي آموزشی در انتهاي خدمت انجام شود و هزینه بهتر نیست دوره
  شدگان به هدر نرود؟   کشته
  
  ».تر است و من حقایقی به تو خواهم گفت که از هر دروغی وحشتناك«
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جنگ ها، سپاه باید از  راستی، سرهنگ این مسئله هم که با توجه به شرایط و محدودیت
البته اصل موضوع زیاد . شود کرد، زیاد در گفتار فرماندهان سپاه تکرار می کالسیک اجتناب می

هاي زیادي یک یا هر دو طرف با توجه به استراتژي یا  تاکنون در جنگ. عجیب و غریب نیست
 طبیعتاً هدف از. اند که بعضی الگوهاي جنگ کالسیک را رعایت نکنند شان تصمیم گرفته امکانات

این عمل، چه یک انتخاب باشد و چه یک اجبار، باال بردن شانس پیروزي در جنگ است نه صرفاً 
تازه اجتناب از جنگ کالسیک به این معنی نیست که مثالً چون در جنگ . نقض اصول نظامی

ي تفنگ را به طرف دشمن و قنداقش را به طرف خود  کالسیک، افراد هنگام شلیک، لوله
نه، . نگام اجتناب از جنگ کالسیک باید تفنگ را برعکس در دست گرفتگیرند، البد ه می

سرهنگ احتماالً بدانی که معناي جنگ غیر کالسیک این است که وقتی، به دلیل الزاماتی، 
ي اصول نظامی را رعایت کرد، یک انتخاب بهینه از این اصول، همراه با تغییر بعضی  توان همه نمی

  . کار صورت گیرد از آنها، با توجه به شرایط
ها هم  ي ابتکار و خالقیت فرماندهان سپاه آن اندازه بود که جدا از این الزام ظاهراً درجه

البد به همین دلیل بود که مثالً . دادند اي به رعایت بسیاري از اصول نظامی نشان نمی عالقه
حتی تا پایان جنگ  هایشان نیروهاي سپاه و بسیج عموماً تا سه چهار سال از شروع جنگ، و بعضی
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ها تلفات را بیش  وگرنه با توجه به این که گذاشتن این کاله. کردند هم، از کالهخود استفاده نمی
هاي دنیا، به جز در موارد خاص، همیشه در جنگ  دهد و تمامی ارتش از پنجاه درصد کاهش می

اي و  مدت جبهه گ طوالنیکنند و با توجه به این که جنگ ما هم یک جن ها استفاده می از این کاله
خود هم در  سنگري بود، و نه یک جنگ کوماندویی شهري، و با توجه به این که قیمت یک کاله

  توانی بگویی این کار چه دلیلی داشت؟ مقایسه با قیمت اسلحه و مهمات بسیار ناچیز است، می
در عملیات خیبر  اي که راستی تو هم این نکته را در خاطرات فرماندهان ارشد سپاه خوانده

نجات به همراه نداشتند نیز با پرت شدن در آب هاي هور، غرق  ي تعدادي از بسیجیانی که جلیقه«
ي نجات استاندارد چیزي کمیاب یا  ، سرهنگ؟ حتی اگر به فرض هم تصور کنیم که جلیقه».شدند
توانستند در هر قایق چند تا از آن کمربندهاي ساده و  بود، آیا فرماندهان عملیات نمی قیمت گران
تواند هنگام رفتن به استخر خریداري کند، قرار دهند تا  قیمت که هر شخص عادي هم می ارزان

هاي سبک و نامطمئن، و در آن شرایط نامطمئن، آنها را  این بسیجیان هنگام جابجا شدن با آن قایق
ي همان  ندند و هنگام افتادن در آب الاقل از غرق شدن نجات یابند؟ در نیزارهایی که بنا به گفتهبب

حدود دو سوم قایق ها در مسیر از کار افتاده و موتور آنها خاموش تا «شد  فرمانده باعث می
  » .شود
  

ي وقت  خب، پس بگذار من هم در رابطه با اجتناب از اصول کالسیک، پیشنهادي به فرمانده
شود  هاي نیروهاي نظامی دوخته می دانم درجاتی که روي یونیفرم تا جایی که می. سپاه داشته باشم
اي معمولی است و مدل دیگري که بعضاً روي  یک مدل درجات پارچه. دو گونه است

شود، کم و بیش حالت  هاي ویژه استفاده می هایی خاص براي شرکت در مراسم یا مهمانی یونیفرم
بعضی از افسرها در سطوح باالي بعضی از . ی نیز دارد و از جنس متفاوتی، مثالً فلزي، استتزئین

  . اند ها حتی  از درجاتی از جنس طال یا عاج هم استفاده کرده ارتش
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ي وقت سپاه در این مورد نیز از اصول کالسیک پرهیز کند و جنس  کنم فرمانده پیشنهاد می
  .نماید درجات خود را مبتکرانه انتخاب

  
  هاي نیروهاي بسیجی کم هاي جنازه استخوان ها درجه  ترین ماده براي این کنم مناسب تصور می

ي عملیاتی خیبر و بدر  گاهی در گوشه و کنار هور و منطقه و سالی باشد که هنوز هم گاه سن 
  .شوند یافته می

   
هاي  ه حماسهخب، به هر صورت بعد از آزادي خرمشهر و در شش سال بعدي جنگ، سپا

ها این  ها و پیروزي هاي زیادي به دست آورد و حاصل تمامی این حماسه زیادي ساخت و پیروزي
آزاد شده بود، مجدداً در دست  61 بس هزاران کیلومتر از خاك ما، که در سال بود که هنگام آتش

  د، و ارتشدا ي حمله به کویت روي نمی و اگر مسائل بعدي و بالهت صدام در قضیه. دشمن بود
کردند و صدام براي  آمریکا و کشورهاي دیگر براي بیرون راندن صدام اقدام به تجمع نیرو نمی

کرد، مشخص  ها نمی ي ایران راحت باشد، اقدام به پس دادن این سرزمین این که خیالش از جبهه
   . دادیم نبود که هنگام امضاي پیمان صلح  چه امتیازاتی را باید به طرف عراقی می

ما بر حقیم، و چون برحقیم هر . ایم چنین مسائلی را زیاد مهم نپنداریم خب، البته ما عادت کرده
از آن گذشته ما که فقط با عراق طرف . ایم چقدر هم تلفات و خسارت تحمل کنیم باز هم برنده

، یکی از این »با سی و چند کشور جنگیدیم و آنها را شکست دادیم «ما در جنگ، . نبودیم
شورها عراق بود که دو سه سال بعد در جنگ اول خلیج فارس به تنهایی با چهل و چند کشور ک

  ».بر آنها پیروز شد«جنگید و 
   

www.takbook.com

www.takbook.com



74 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

سال صدام به کویت حمله کرد و بعد مجبور سه بعد از دو . خب، به هر صورت جنگ تمام شد
مصالحه کند و کشور وارد یک الوقوع نیروهاي غربی با ایران  ي قریب بینی حمله شد با پیش

  .ي آرامش شد دوره
افراد سپاه . و ثبات فرا رسید» قانونمندي«ي  فضاي کشور تا حد زیادي تغییر یافت و دوره 

  . نیروي انتظامی جدید هم با ادغام کمیته و شهربانی و ژاندارمري تشکیل شد. درجه گرفتند
هاي روي دوششان،  نتقل شدند، با همان درجهبسیاري از افراد سپاه  نیز به نیروهاي انتظامی م 

هاي  جدا از این که آیا از تجربه یا آموزش. هاي فرماندهی را در اختیار گرفتند شان هم رده و اغلب
الزم براي این کار برخوردارند یا نه و اصوالً براي خدمت در نیروي انتظامی صالحیت دارند یا 

  .نه
با این که دیگر در نیروي . شود، سرهنگ ت هنوز هم انجام میدانی که این نقل و انتقاال البته می

انتظامی از افسران رژیم سابق خبري نیست و تمامی افراد نیروي انتظامی در جمهوري اسالمی 
انجام » عقیدتی«اند و با اینکه در استخدام این افراد یک گزینش سفت و سخت  استخدام شده

هر از چند گاهی نیروهایی از سپاه . رد اطمینان حکومت نیستگیرد، هنوز هم این نیرو کامالً مو می
هایی  البته این کار براي خود آن افراد هم جذابیت. هاي باال شوند، اغلب هم در رده به آن منتقل می
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گیرد و  ام در نیروي انتظامی هر چهار سال یک بار ارتقاء درجه صورت می تا جایی که شنیده. دارد
اي هم که نیروي  نیمه در سپاه حتی آن آزمون علمی ورودي نصفه. بار کدر سپاه هر سه سال ی

شود و صرف  کند، انجام نمی ي افسري برگزار می ها به دانشکده انتظامی براي ورود دیپلمه
هاي شخص تایید شود، براي ورود  وابستگی به حکومت، که البته باید در عمل و با سوابق فعالیت

تر و بی دردسرتر از نیروي انتظامی  اي آموزشی سپاه هم بسیار آسانه دوره. به سپاه کافی است
در نیروي » سرداري«سپاهی بودن هم اغلب به معناي باز بودن راه ارتقاء درجه تا مراحل . است

شان تا  باشد که مراحل استخدام و ارتقاء درجه ها می بنابر این به صرف خیلی. باشد انتظامی می
  .جام شود و سپس به نیروي انتظامی منتقل گردندافسري ارشد در سپاه ان

دانم،  عملکرد این نیرو را من می. به هر حال اکنون در مملکت یک نیروي انتظامی وجود دارد
  .دانند مردم ایران هم می. دانی تو هم می. سرهنگ

  
ها  با وجودي که حتی االن هم این مسائل جزء تابوهاي حکومتی است، چه برسد به آن وقت

اعطاي درجات در سطح عمومی جامعه   ي تر بود، ولی این نحوه فضاي جامعه خیلی بسته که
ها ابداع شد و در سطح جامعه  همان وقت» سرهنگ کیلویی«اصطالح . گذاشت آثاري را بر جا 

  . رواج یافت
آموزشی خاصِ نیروي  ي احتمال دارد تو هم از آنهایی بوده باشی که، بدون هیچگونه دوره

هایت یافته باشی و  هایی را روي دوش ی، مدتی در سپاه خدمت کرده باشی و به ناگاه درجهانتظام
به نیروي انتظامی منتقل شده باشی و بعداً هم یکی دو بار ارتقاء درجه گرفته باشی و سرهنگ شده 

هاي چون  باالي نیروي انتظامی ویژگی البد فرماندهان رده. تازه نه یک سرهنگ معمولی. باشی
، در وجودت یافته بودند که تو را به فرماندهی نیروي زیادياعت و درایت، آن هم در حد شج

  .هایی را داشته است اي منصوب کردند که همواره مسائل و بحران انتظامی منطقه
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شاید هم تو اصالً نه از افراد شهربانی و ژاندارمري حکومت شاه بوده باشی و نه کمیته و سپاه 
نیروي . شاید بعد از تشکیل نیروي انتظامی به استخدام این نیرو درآمده باشی. جمهوري اسالمی

  . انتظامی مقتدر جمهوري اسالمی
  

اصالً اقتدار یک ویژگی . برد می تمام دنیا از ما حساب. کشور ما کشوري مقتدر است، سرهنگ
ما در این . گیري دید گروگان ي توان در مسئله اش را می نمونه. حکومت ایران بعد از انقالب است

قضیه توانستیم اعضاي سفارت کشور قدرتمندي مثل آمریکا را گروگان بگیریم و آنها را یک سال 
به دست آوردیم و چه از دست دادیم  که در این قضیه چه این. و چند ماه در اسارت نگه داریم

حکایت دیگري است، بله ما دنیا را علیه خودمان تحریک کردیم، افکار عمومی خود مردم آمریکا 
مجدداً  ،، با وارد کردن شوکیجویی رفته بود را که در جریان جنگ ویتنام به شدت به سمت صلح

ي بسیار مساعدتري براي صدام که دوست داشت در آن آشفتگی  گري سوق دادیم، زمینه به نظامی
بعد از انقالب به ما حمله کند فراهم کردیم، در جنگ خودمان را در انزوا قرار دادیم و تاوان 

هاي مالی بسیار هنگفتی  خسارت. مان پرداختیم کمبودهاي اقتصادي و تسلیحات را با خون مردم
ورت غیرمستقیم و چه به شکل مستقیم و در جریان قرارداد الجزایر در مورد آزادي را، چه به ص
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به تعبیر . توان انکار کرد ها، متحمل شدیم ولی به هر صورت اقتدار ما را در این قضیه نمی گروگان
  »  .ي آمریکا را به خاك مالیدیم ما پوزه«گیري؛  ي گروگان اندرکاران قضیه بعضی از دست

گري ما را  مثالً دو دهه بعد در افغانستان، گروه طالبان، هنگام به قدرت رسیدن، کنسولحاال اگر 
گیري به خودش بدهد، تمامی  در مزار شریف اشغال کند و حتی بدون اینکه زحمت گروگان

توان دلیلی بر اقتدار  جا بکشد، آیا این را می گري را به سادگی در همان سیزده نفر اعضاي کنسول
ي ایران را به خاك مالید؟ مخصوصاً این که  فالکت ما حساب کرد؟ آیا طالبان هم پوزه طالبان و

ما نه تنها نتوانستیم کوچکترین عملی برعلیه طالبان انجام دهیم که تازه مجبور شدیم براي دریافت 
جمعی در گودالی انداخته شده و رویشان خاك  هایمان که به طور دسته »دیپلمات«هاي  جنازه
کنی که این  راستی سرهنگ تو فکر می. ها مذاکره کنیم ه شده بود، با همان آدمکشریخت

کنی وقتی که کشتار شروع  شان را چگونه گذراندند؟ فکر می هاي ما لحظات آخر زندگی دیپلمات
کردند؟ آیا  شده بود و مطمئن بودند که لحظاتی دیگر کشته خواهند شد به چه چیزي فکر می

گیري اعضاء سفارت آمریکا در ایران افتادند و آرزو  لحظات به یاد گروگان شان در آن هیچکدام
من از «: شد؟ ممکن است بگویی کردند که بهتر بود مصونیت دیپلماتیک در هر صورت رعایت می

تو که همراه . البته حق با توست» کجا بدانم آنها در لحظات مرگ به چه چیزي فکر می کردند؟
این . حال دوست دارم حتی در عالم خیال هم که شده، کمی به آن فکر کنی با این. اي آنها نبوده

من «: توانی بگویی سؤال را باز هم در موردي دیگر از تو خواهم کرد و مسلماً آن موقع دیگر نمی
  ».از کجا بدانم، من که آنجا نبودم

  
قتی در اواخر جنگ اش را به خاك مالیده بودیم، چه؟ مثالً و ي خود آمریکاي که پوزه در باره

  .وقتی درگیري مستقیم با نیروي دریایی و هوایی آمریکا در خلیج فارس پیش آمد
. ها شد توان منکر قدرت ما و وحشت آمریکایی البته شاید نتوانیم ادعاي پیروزي کنیم ولی نمی

وز قبل از مثالً این نکته را که ر. شان از ما بوده است گر ترس آنها نشان  ي رفتارهاي اصالً همه
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دهند که  انهدام سکوهاي نفتی ایران در خلیج فارس به افراد مستقر در این سکوها اطالع می
توان تفسیر کرد؟ آیا این نشانگر  سکوها را تخلیه کنند و فردا به آن حمله خواهند کرد، چگونه می

ترین  کوچکفالکت ما نیست که دشمن هدف حمله را روز قبل به ما اطالع داد و ما نتوانستیم 
این فقط بیانگر این است که آمریکا ! کاري براي جلوگیري از انهدام سکوها انجام دهیم؟ نه، اصالً

خواست سکوها تخلیه شود تا  از تقابل با نیروهاي ما که روي سکوها بودند، وحشت داشت و می
  .بتواند سکوها را بدون درگیري با نیروهاي مقتدر ما منهدم کند

ي جوشن توسط  وقتی، بعد از انهدام سکوهاي نفتی ایران و غرق ناوچه  در همان قضیه
ها غرق  شود و توسط امریکایی ها اعزام می ها، ناوشکن سهند به مقابله با آمریکایی امریکایی

ي ترس  که حتی یک آمریکایی از دماغش خون بیاید، چه؟ خب، این هم نشانه شود بدون این می
ي غرق سهند  اصالً خود نحوه. کردند ترسیدند که غرقش نمی نمی اگر. ها از ما است آمریکایی

ناوشکن کامالً از کار افتاده بود و غرق آتش . ها از اقتدار ما است بیانگر عمق وحشت آمریکایی
قدر  ها از شدت وحشت آن با این حال آمریکایی. ي اجراي آتش روي آن نبود بود و نیازي به ادامه

خب، بالفاصله وقتی ناوشکن سبالن وارد جنگ شد، چه؟ . ه غرق شدبه سمت آن شلیک کردند ک
این یکی هم بدون اینکه بتواند حتی یک زخم سطحی به یک نظامی آمریکایی وارد کند، دچار 

ها آتش را متوقف کردند و  با این تفاوت که بعد از انهدام کاملش، آمریکایی. همان سرنوشت شد
خب، این رفتار . ي درگیري نیز بیرون رفتند از منطقهاز غرق کردن آن صرفنظر نمودند و 

اگر . ها از ما است ها چه تفسیري داشت؟ خب، بله این هم بیانگر وحشت آمریکایی آمریکایی
  .کردند ترسیدند که غرقش می نمی

ي  پایه ها متعلق به فرماندهان بلند تمامی این صحبت. آورم نه، سرهنگ، از خودم حرف درنمی
من فقط آنها را در یک جا جمع . هاي مذکور در آن قضیه است فرماندهان ناوشکن سپاه و بعضاً

  .ام کرده
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یکی از فرماندهان سپاه همین . تازه بد نیست بدانی اقتدار ما در آن قضیه هنوز هم ادامه دارد
یک ناو یک میلیارد «ها و بعد از گذشتن بیست و چند سال از آن حوادث توانست تک نفره  تازگی

اش هم فقط میکروفون و دوربینِ صدا و  ها را در آن قضیه منهدم کند، اسلحه امریکایی» ريدال
  .   سیماي دولتی ایران بود

  
گناه  ها هواپیماي مسافربري ما را سرنگون کردند و آن همه مسافر بی هنگامی که آمریکایی

حکومت ایران، که آن کشته شدند، چه؟ البته من اعتقادي به عمدي بودن آن اتفاق ندارم ولی 
داند، چه کاري در مقابله انجام داد؟ آیا این ناتوانی اقتدار ما را زیر سؤال  حادثه را عمدي می

ها صرفاً  برَد؟ مسلماً نه، حمله به یک هواپیماي مسافربري کاري است آسان، و اقدام آمریکایی نمی
ري اعضاي سفارت آمریکا که گی نوعی توحش بود، و نیازي به پاسخ نداشت، بر خالف گروگان

هاي سفارت، در شرایطی که حتی  عملی قهرمانانه بود و شجاعت آن افراد در باال رفتن از نرده
شان شلیک نشد و مهاجمین از حمایت نیروهاي کمیته و سپاه هم برخوردار  یک گلوله هم به سوي

  .بودند، هنوز هم زبانزد خاص و عام است
کنند  هاي ایران ادعا می ، سرهنگ؟ مثالً بعضی از آذربایجانیدر مورد کشورهاي کوچکتر چه

ها و تجهیزات دولت ارمنستان در جریان جنگش با جمهوري  اي براي تامین سالح ایران منبع عمده
دانم که دولت ایران با  دانم این اتهام درست است یا نه، ولی این را می نمی. آذربایجان بود

خب، بعد از جنگ هواپیماي حامل . ابطی بسیار حسنه داشتارمنستان در جریان آن جنگ رو
هاي ایرانی که در حال عبور از فضاي ارمنستان بود، سقوط کرد و هفتاد   هاي دیپلمات خانواده

 .توانسته عمدي باشد مان کشته شدند و قرائن اولیه  نشان داد که موضوع می هشتاد نفر از هموطنان
صورت نداد و حتی بعد از یکی دو روز، قاعدتاً با دستور مقامات در این قضیه ایران هیچ اقدامی 

راستی . اي به قضیه در رادیو تلویزیون و مطبوعات ایران انجام نشد باالتر، دیگر هیچ اشاره
سرهنگ من که هر چه گشتم پیدا نکردم، ولی آیا تو می دانی که بعد از آن قضیه آیا تحقیقاتی شد 
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مدي تشخیص داده شده باشد، آیا مسئولین کشور ارمنستان و اگر سقوط این هواپیما ع
، انجام دادند و غرامتی پرداختند یا اینکه سیاستمداران ما، از بیم اینکه چیزي ،اي عذرخواهی

شدگان را راضی کردند و  مان با این کشور کوچک مخدوش نشود، خودشان خانواده کشته روابط
شان کار مشکلی باشد به هر صورت یک  ی کردنکنم راض البته تصور نمی. یا ساکت کردند

رود، وجود  داند که در دنیایی که دشمن از سرو کول آدم باال می دیپلمات جمهوري اسالمی می
تکه شدن زن و  اهمیتی مثل تکه چند کشور دوست غنیمتی است و آدم نباید به خاطر مسائل بی

نبود اگر ما از ارمنستان نیز به خاطر تازه بد . اش از یک کشور دوست و برادر دلگیر شود بچه
هاي مقتولین ما کشیدند، تشکر کنیم و  هاي جنازه پاره آوري تکه زحمتی که در جستجو و جمع

آمدیم و بهاي موشکی را که احتماالً به هواپیماي ما  حاال اگر می .شان را هم بپردازیم دستمزد
  .تر بود ملپرداختیم که دیگر اقتدارمان کا شلیک شده بود، هم می

اگر مثالً سپاه پاسداران بیاید و پانزده شانزده نفر از نظامیان انگلیسی را، در . مثال دیگري بزنم
شان دستگیر کند، حتی اگر آنها ادعا داشته  هاي ایران در قایق هاي مرزي، به جرم ورود به آب آب

حاال اینکه بعد از . گلستان استاند، این بیانگر اقتدار ما و ضعف ان هاي ایران نشده باشند وارد آب
شان را آزاد  زده و حتی قبل از اتمام مهلت اولتیماتوم، همه اولتیماتومِ انگلستان، در اقدامی شتاب

مهم این است که ما آنقدر قدرت داریم که  چنین اعمالی را . کاهد کنیم چیزي از اقتدار ما نمی
ها، اعضاي یک  حاال اگر، کم و بیش در همان وقت. دنیا بکشیم  انجام دهیم و این قدرت را به رخ

باشند، اعم از اینکه آنها  هایی در کشور پاکستان می گروه مخالف حکومت ایران که داراي پایگاه
المللی، بیایند و شانزده نفر از افراد  را یک گروه سیاسی و نظامی حساب کنیم یا قاچاقچیان بین

زدیک مرز، در داخل خاك ایران، غافلگیر کنند و بدون نیروي انتظامی ما را در یک پاسگاه  ن
شان را دستگیر کنند و به خاك پاکستان ببرند، این مسئله چیزي از  شلیک حتی یک گلوله همه

حتی اگر این شانزده نفر را به تدریج و ظرف چند ماه اعدام کنند و حکومت . کاهد اقتدار ما نمی
اصالً در . خورد اي به اقتدار ما نمی شان کاري کند نیز، لطمه ایران نیز نخواهد یا نتواند براي نجات
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صدا و سیما و . ي مذکور شدت اقتدار مسئولین مربوطه بسیار فراتر از میزان معمول بود قضیه
آن، هنگامی که این نیرو » مظلومیت«هاي جناح راست که همیشه براي نیروي انتظامی و  روزنامه

سوزاندند، اصالً موضوع را ذکر  سی حکومت بود، دل میمشغول ضرب و شتم  مخالفین سیا
شد، وقتی از  بعدها هم که اعدام این افراد شروع شده بود و تصاویر آن در دنیا منتشر می. نکردند

ما هنوز هیچ : یکی از مسئولین کشور در این باره سؤالی شد، با نهایت اعتماد به نفس پاسخ داد
  .   افراد زنده نیستنددلیلی نداریم که نشان بدهد این 
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خب، طبیعی است که در چنین نظام مقتدري نیروي انتظامی هم اقتدار خاص خودش را داشته 
پلیس ما مثل . کنند این را تمام کسانی که سروکارشان با این نیرو افتاده است گواهی می. باشد

متهمان مرتباً به آنها اعتراض کنندگان و حتی  پلیس مفلوك کشورهاي غربی نیست که مراجعه
ها  در کشور ما نیروي انتظامی از این شوخی. کشند کنند و موارد قانونی را به رخشان می می

و حداکثرش؟ تو که باید بهتر بدانی، . حداقلش یک ضرب و شتم سنگین است. دارد برنمی
جامعه فقط » اند؟ کردهخودکشی «ها  تا کنون چه تعدادي از دستگیرشدگان، در بازداشتگاه. سرهنگ

شناسد، مثل آن خانم پزشک، که به  اتهام صحبت با نامزدش، و یا حداکثر  موارد مشهورتر را می
اش  اش به خانواده ، دستگیر شد و دو روز بعد جنازه»صحبت با مرد نامحرم«به تعبیر مأمورین 

آن را به » مسئولیت«بسیج  مربوط به نیروي انتظامی نبود و افراد یکی البته این .تحویل داده شد
تري براي  سازي دقیق قدر بود که حتی الزم ندیدند صحنه اقتدارشان هم آن. عهده داشتند

آویز  هاي گوش و بینی او را، که به ادعاي آنها خود را حلق او انجام دهند و خونریزي» خودکشی«
ن زمان ادعاییِ خودکشی او اي را که بی کرده بود، به شکلی رفع و رجوع کنند و یا تناقضات ساده

کنم مردم و حتی  تصور می. اش داشته است، برطرف کنند و تماس تلفنی که او بعداً با خانواده
ها مورد اینچنینی  دانند که در قبال هر یک مورد شناخته شده، ده بسیاري از مخالفین نظام هم نمی

www.takbook.com

www.takbook.com



83 

 

اند در برابر تهدیدات نیروي انتظامی  ستهاند و یا نتوان ي مقتولین نخواسته هم وجود دارد که خانواده
و بیش از نزدیک  من خودم دو مورد را کم . ایستادگی کنند و قضیه را در سطح جامعه فاش کنند

  .شناسم می
مثالً هنگامی که . هاي بزرگتري هم اقتدار خود را نشان داده است البته نیروي انتظامی در زمینه

  ه محالتی در تهران پاتوق فروشندگان مواد مخدر شدهشود، حاال درست یا غلط، ک متوجه می
هاي یک خیابان را ظرف چند ساعت کامالً تخریب و صاف  است این توانایی را دارد که خانه

البته این تخریب طی یک . هایی که ظاهراً بعضی از آنها داراي سند قانونی هم بود کند، خانه
هاي مذکور  با اطالع قبلی صاحبان و ساکنان خانه فرآیند مرسوم و با رعایت تشریفات قانونی و 

رسانی، ناگهان منطقه را به  هشدار و اطالع گونه اتفاق نیافتاد، بلکه افراد نیروي انتظامی، بدون هیچ
کنند که چند ساعت فرصت دارند که  آورند و به ساکنان خیابان اخطار می محاصره درمی

افتند و  االجل هم بالفاصله بلدوزرها به کار می ضرببعد از اتمام . هایشان را ترك کنند خانه
که آیا  کنند، بدون استثناء، و بدون توجه به این هاي خیابان را تخریب می ها و ساختمان تمامی خانه
  .ها قاچاقچی یا معتاد هستند یا نه ي صاحبان و ساکنان  این خانه اصوالً  همه
نظام ما است و طبیعی است که نیروي انتظامی  هاي یکی از ویژگی» اقدامات انقالبی«اصوالً 

شاید بسیاري از مردم تهران تفاخر . انقالبی ما نیز چنین اقداماتی را از افتخارات خود حساب کند
ي مذکور به یاد داشته باشند که گفته بود   »حماسه«یکی از مقامات ارشد نیروي انتظامی را بعد از 

تواند با خیال راحت و بدون ترس  مخدر در اختیار داشت میاگر بعد از این در تهران کسی مواد 
منظور سردار این بود که اصوالً، بعد از تخریب خیابان مذکور، دیگر . از پلیس آن را مصرف کند

پلیس  ي بله سرهنگ، این مقام بلندپایه. کسی در تهران به مواد مخدر دسترسی نخواهد داشت
آیا . مواد مخدر را در تهران به طور کلی حل کرده استپنداشت با تخریب یک خیابان مشکل  می

  .کنم مسئله صرفاً یک کندذهنی و بالهت بود، سرهنگ؟ من که تصور نمی
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کند تا  هاي الزم را هم از قوه قضائیه دریافت می البته نیروي انتظامی در چنین مواقعی مجوز
بسیار »  قانونی«زهاي ي قضائیه هم در صدور چنین مجو قوه. شکنی نشود متهم به قانون

  .کند مندانه عمل می سخاوت
  

ي قضائیه را در سطح  هاي نزدیک نیروي انتظامی و قوه ي مشهور دیگري از این همکاري نمونه
باال، بسیاري از مردم به یاد دارند؛ افراد نیروي انتظامی در تهران، طی عملیاتی هماهنگ و ناگهانی 

. هایشان یا در سطح شهر دستگیر کردند اراذل و اوباش را در خانهها نفر از  و با شناسایی قبلی،  ده
ادعاي نیروي انتظامی این بود که این افراد عمدتاً مرتکبین جرایم خشن چون سرقت مسلحانه، 

ي سریع، و خارج از  این افراد طی یک محاکمه. کشی و تجاوز به عنف هستند زورگیري، قداره
کنم بیست سی نفرشان،  ها، تصور می شدند و تعدادي از آنروال مرسوم سیستم قضایی، محکوم 

 گونه بالفاصله اعدام شدند و مقامات نیروي انتظامی نیز اعالم کردند که چنین برخوردهایی با این
  .افراد ادامه خواهد یافت

جا ادعاي نیروي انتظامی را در این باره که این افراد جرایم خشن زیادي را  البته من در این
مقامات . اي در این جا وجود دارد پذیرم ولی نکته اند، تقریباً به طور کامل می مرتکب شده بوده

مشخص شد تک این افراد نیز کردند و  اي به سوابق تک نیروي انتظامی، در توجیه این اقدام، اشاره
که هر کدام از این افراد ظرف چند سال اخیر سوابق متعددي از دستگیر شدن به علت ارتکاب 

من . ها  اعدام است جرایمی که در قوانین ایران مجازات هر کدام از آن. جرائم خشن را دارا بودند
من نیز،  پذیرم، سرهنگ، ولی چیزي که براي این بخش از صحبت مقامات نیروي انتظامی را هم می

مثل بسیاري از مردم، مبهم است این است که چطور این افراد که قبالً نیز به خاطر ارتکاب جرایم 
ها هم اعدام است چه برسد  خشن متعددي دستگیر شده بودند، جرایمی که مجازات هر یک از آن

که نه به حبس به ارتکاب موارد متعددي از این جرایم، چگونه قبالً نه تنها اعدام نشده بودند بل
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ابد، نه به بیست سال و نه حتی به ده سال زندان هم محکوم نشده بودند و چند ماه یا یک سال 
  . بعد از  ارتکاب اعمال مذکور، و هنگام اجراي این طرح از سوي نیروي انتظامی، آزاد بودند

  
ید ما خب، وقتی پلیس کشوري این اندازه دستش در  اعمال قدرت باز است پس قاعدتاً با
. دهد مداوماً شاهد کاهش جرم و جنایت در کشور باشیم ولی مشاهدات عکس این را نشان می

ي  زورگیري حتی در روز روشن و حتی در وسط تهران، حتی با سالح سرد، به صورت یک پدیده
راستی سرهنگ این اواخر یک . ربودن زنان توسط جنایتکاران هم همینطور. رایج درآمده است

نه در شب و در جایی خلوت بلکه در روز روشن، نه در . ها نوشتند نینی را روزنامهمورد اینچ
اي دور افتاده بلکه در خیابان ولیعصر تهران، نه به صورت یک ربودن ناگهانی و کشیدن  گوشه

قربانی در یک غافلگیري به داخل اتوموبیل و گریز از صحنه بلکه با سوار کردن او به زور بر روي 
چرخاند و خون نیز از سر  اش را دور سرش می لتی بین راننده و یک نفر دیگر که قمهموتورسیک

نه  ،با این وضعیت مهاجمین چند کیلومتر را. ریخت ي قمه بر زمین می دختر جوان، به علت ضربه
نمایی جلوي چشم  به صورت یک گریز سریع در خیابان بلکه به صورتی معمولی و تؤام با قدرت

  .ی کرده بودندهزاران نفر ط
اند، سرهنگ؟ آیا حاصل همان  کاران از کجا به دست آورده این جسارت را این جنایت 

کند و نیروي انتظامی  هایی نیست که یک نفر با قمه در وسط روز یک محله را قرق می صحنه
ت دهد؟ البته در این یک مورد بعد از ظاهراً بیس تمایل چندانی براي دخالت در موضوع نشان نمی

ساعت پلیس به هر حال در صدد دخالت برآمده بود و مهاجمین را با شلیک گلوله  دقیقه یا نیم
هاي پلیس همیشه  »پیروزي«براي همین هم قضیه در مطبوعات منعکس شد، . متوقف کرده بود

افتاد قضیه هم هیچوقت  توان به راحتی حدس زد که اگر این مجرم به دام نمی می. شود منعکس می
  .کشید بوعات نمیبه مط
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  شود، سرهنگ؟  افتد و در هیچ جایی هم منعکس نمی روزانه چند تا از این حوادث اتفاق می
  

چطور افرادي که . کاران را در نظر بگیریم اصالً همان جریان بازداشت گروهی و اعدام جنایت
  . بودند» بیرون«شدند، دو سه ماه بعد باز هم  با سوابق متعددي از جنایت دستگیر می

در کنار . ي این چیزها را به گردن نیروي انتظامی انداخت توان همه البته بحثی نیست که نمی
ي قضائیه نیز به عنوان بال دیگر تعالی نظام حکومتی ایران نقش زیادي در این  ظامی، قوهنیروي انت

شوند و  کاران یا تبرئه می ترین جنایت اکنون دیگر کار به جایی کشیده که خشن. قبیل مسائل دارد
که  شان را تهدید کنند شوند تا قربانیان فرستاده می» مرخصی«یا حداقل بعضی مواقع از زندان به 

کنم که این اواخر خود افسران نیروي انتظامی هم تا حد  البته تصور می. شان را پس بگیرند شکایت
دهند که  هایی انجام می هایشان اشارات و حتی تصریح اند، و در صحبت زیادي متوجه قضیه شده

تردیدي در این موضوع نیست . ي نیروي انتظامی نیست مسئولیت بعضی از مسائل به عهده
ي دیگران  ي نیروي انتظامی صحبت کنیم، صحبت در باره خواهیم در باره جا می هنگ، ولی اینسر

  .  را بگذاریم براي جاهاي دیگر
  

راستی سرهنگ، اگر بخشی از ناکارآمدي نیروي انتظامی، در مقابله با جرم و جنایت، به کاهلی 
چرا . گونه نیست سیاسی این شود، چرا در مسائل ناپذیري بعضی مأمورین مربوط می و مسئولیت

به کوي دانشگاه که چند بار انجام شده است افراد این نیرو، از  ي نیروي انتظامی مثالً در حمله
دفاع را مورد ضرب و شتم و  اي از غیرت و حمیت دانشجویان بی کوچک تا بزرگ، با چنان درجه

  اند؟  تجاوزي چنین رفتاري نداشتهدهند که با هیچ جنایتکار و چاقوکش و م تحقیر و توهین قرار می
  

کنند؟ آیا  خب، سرهنگ، آیا مقامات نیروي انتظامی به کاهش جرم و جنایت هم فکر می
دهند روي کاغذ  توانند این کار انجام دهد، ترجیح می واقعیت این نیست که وقتی در عمل نمی
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عه و در بعضی موارد، تالش این کار را بکنند؟ با مخفی نگه داشتن آمار جرم و جنایت از دید جام
  براي مکتوم نگه داشتن مسائل حتی در باالترین سطوح؟ 

دانی که او قبالً نیز چنین اعمالی را مرتکب شده بود و  ي خفاش شب، احتماالً می مثالً در قضیه
از دست مأمور «دستگیر شده و به اعدام نیز محکوم شده بود، و بعد ظاهراً هنگام انتقال از دادگاه 

ها سروصدا به پا  اگر این اتفاق در کشورهاي آزاد روي داده بود، روزنامه» .گریزد راقبش میم
کردند، پلیس ملزم بود اجازه دهد تحقیقاتی مستقل در این قضیه انجام  کردند، مردم اعتراض می می

نیروي ولی در ایران . مأمور مذکور نیز مجبور بود تبعات قصور یا تقصیر خود را تحمل کند. گیرد
ظاهراً حتی موضوع را در خور آن هم نیافت . ي انتشار اصل خبر را هم نداد انتظامی حتی اجازه

هاي مربوطه اعالم  که مشخصات آن تبهکار را به مراکز مختلف نیروي انتظامی در کشور و سازمان
شخص مذکور بعدها در یک شهر کوچک به جرمی کوچک دستگیر شد و چند ماهی هم در . کند

. تر از سر گرفت ماند و بعد به سادگی دوباره آزاد شد و جنایات خود را در مقیاسی وسیع دان زن
نگاري، که براي هر شهروند معمولی هنگام مراجعه  ظاهراً سیستم تشخیص هویت به کمک انگشت

شود، براي چنین تبهکاري ضرورت  به نیروي انتظامی براي اخذ گواهی عدم سوء سابقه انجام می
ها و بعد از ارتکاب  شود که این شخص بعد از مدت تر می قضیه وقتی جالب. ته استنداش

بعد . شود و آن هم نه توسط نیروي انتظامی متعدد دیگر، به طور تصادفی، دستگیر میهاي  جنایت
هم تصادفاً خبرنگاري که در جریان کارهاي وي و محکومیتش در دادگاه اول بوده و او را 

کند ولی  را به افراد نیروي انتظامی اعالم می اش بیند و هویت و سابقه ي را میشناخته است، و می
دهد که  فرمانده نیروي انتظامی وقت تهران به خبرنگار مذکور هشدار می» سردار ابوالفتحیان«خود 

ها، آن گونه که  فاش شدن موضوع و درج واقعیت قضیه در روزنامه. حق انتشار این خبر را ندارد
خبرنگار » اشتباه«مذکور بعدها در خاطراتش از این قضیه منتشر کرد، صرفاً در پی یک  خبرنگار

مذکور از سوي نیروي  ي ها بعد از واقعه خبرنگار این را هم نوشته بود که تا مدت. انجام شد
  .شده است انتظامی به خاطر افشاي قضیه تهدید می
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اي با  دن موضوع هم، در مصاحبهجالب است که سردار ابوالفتحیان، حتی بعد از فاش ش
  . کند ، عمداً و با وجود اطالع از هویت آن تبهکار، او را یک افغانی معرفی میها رسانه

هاي قربانیان براي مشخص شدن  بعد از فاش شدن قضیه نیز، در دادگاه درخواست خانواده
بیند در این  لزم نمیشود و نیروي انتظامی خود را م شخص مذکور ندیده گرفته می» فرار«جزئیات 

  .ترین حسابی پس بدهد باره کوچک
  

تواند همزمان  آنچنان مقتدر که اگر پایش بیفتد می. بله این نیرو چنین اقتدارهایی را دارا است
هاي عملیاتی هم این نیرو دستش  در صحنه. هم نقش قوه مقننه را بازي کند، هم قضائیه، هم مجریه

اي که در هنگام درگیري ندارند، حفظ جان همان مردمی  ا دغدغهمثل شهربانی شاه تنه. باز است
  .ي اصلی این نیرو باشد شان باید وظیفه است که حفاظت از جان

هنگامی که یک . هاي زیادي از عملکرد پلیس شاه در این موارد وجود دارد نمونه
دادند  احتمال میسیاسی مسلح و حتی بعضاً افراد غیرمسلحی که افراد پلیس و ساواك فقط  مخالف

شد، آتش پرحجم  گرفت و تسلیم نمی ي مأموران قرار می در محاصره» ممکن است مسلح باشد«
شده شهروندان  کرد که جدا از مبارز محاصره مأموران چنان قدرتمندانه در صحنه جریان پیدا می

ش سخت حکومت شاه از این نظر اصالً بر مأموران. ماندند نصیب نمی معمولی نیز از آن بی
ها و رادیو تلویزیون حاصل  گناه را در روزنامه گرفت و حداکثر این که کشته شدگان بی نمی

  .کردد تیراندازي خرابکاران معرفی می
البته افراد این . نیروي انتظامی جمهوري اسالمی در این جنبه قدمی نیز به پیش برداشته است

اگر یک مأمور نیروي . کنند تا حد زیادي از استفاده از سالح گرم خودداري کنند نیرو تالش می
انتظامی در مواجهه با یک تبهکار که به شکل علنی و مشهود اقدام به چاقوکشی در سطح جامعه 

هایش  تهدید  جان مردم کرده است، مجبور به شلیک یک تیر هوایی شود، باید بعداً به مافوق و
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ولی در مواردي که خطري، ولو کوچک، خود افراد نیروي انتظامی را تهدید . حساب پس بدهد
  .کند کند، قضیه فرق می

ن اواخر است نه مال ام، البته مال ای اي را در تلویزیون دولتی ایران دیده راستی، سرهنگ، صحنه
ي قتل هم داشتند، در شهر  یک گروه سه چهار نفري دزدان مسلح که سابقه. ي تو قبل از آن واقعه

شان توسط نیروي انتظامی محاصره شدند و بعد از  ي پناهگاه کرمانشاه بعد از شناخته شدن خانه
. شان کشته شدند مهیک درگیري مسلحانه که در جریان آن یک پلیس هم تیرخورد و کشته شد، ه

اي که تلویزیون از این حادثه نشان داد یکی از  جاي کار طبیعی بود ولی در صحنه خب تا این
دانم در آن قضیه از آن استفاده شده بود یا نه،  نمی. جی مسلح بود.پی.افراد نیروي انتظامی به آر

لزوم مورد استفاده قرار  ولی مسلماً همراه داشتن آن در درگیري به این مفهوم است که در صورت
ي دقیق نیست، یعنی یک تفنگ  جی یک اسلحه.پی.کنم بدانی سرهنگ، که آر تصور می. گرفت می

جی به .پی.گلوله آر. ي صدمتري خطایی چند سانتیمتري داشته باشد نیست که مثالً در یک فاصله
از طرف دیگر خطر . تواند حتی در دست تیراندازان ماهر هم چندین متر به خطا برود سادگی می
ي تفنگ است، چون به هر جا  جی، اگر خطا برود، بسیار بیشتر از یک گلوله.پی.آري  یک گلوله

خب، سرهنگ آیا واقعاً نیروي انتظامی جمهوري اسالمی، . بخورد حاصلش یک انفجار قوي است
مقابله با یک گروه  دار و تیراندازان خبره، براي هاي دوربین با وجود در اختیار داشتن انواع تفنگ

ي  متراکم شهري  شان کلت است، در یک منطقه ي سارق مسلح که باالترین اسلحه شده محاصره
  جی استفاده کند؟.پی.مجبور است از آر

  
هایی باز است، نباید  شان در چنین صحنه با این حساب افراد نیروي انتظامی، که اینقدر دست

آن گونه که . واقعیت برعکس این است، سرهنگخودشان تلفات زیادي را تحمل کنند ولی 
کنند این نیرو تاکنون، فقط در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر سه چهار هزار نفر  مقامات اعالم می
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این رقم عظیمی است، سرهنگ، با هر مقیاسی که حساب کنیم، رقم عظیمی . کشته داده است
  . است

  علتش چیست، سرهنگ؟ 
این تلفات به علت کمبود امکانات و تجهیزات به نیروي انتظامی  بحثی نیست که قسمتی از

البته بهتر است به طور خودمانی چیزي به تو . وارد شده است و مسئولش مقامات کشور هستند
خدمتی کند، ارزش و  وقتی نیرویی براي حاکمان کشور زیاده از حد خوش. بگویم، سرهنگ

بینند که براي حفظ جان  دهد و آنها دلیلی نمی یاعتبارش را پیش همان مقامات هم از دست م
  . چندانی اختصاص دهند ي افراد این نیرو بودجه

  ولی آیا تلفات زیاد نیروي انتظامی فقط به همین عامل مربوط است؟     
بارآمد و قرار شد به کسی حساب پس ندهد، » ننر«قدر خودخواه و  آیا وقتی نیرویی این

. ي آن سرباز را در تهران شنیدي مفرط نخواهد بود، سرهنگ؟ قطعاً قضیهکفایتی  اش یک بی نتیجه
به هر علتی، در یک بحران روحی، از پادگان با اسلحه بیرون زد و . ي هفتاد است مال اواخر دهه

بري در اطراف تهران  ي سنگ اي در سطح شهر، در یک کارخانه هاي مسلحانه بعد از درگیري
شانزده نفر را با تیر   طول این اتفاقات، تا جایی که یادم است، پانزدهدر . محاصره شد و کشته شد

از این تعداد دو سه نفري از شهروندان معمولی بودند که به علت مقاومت در برابر . زد و کشت
یکی دو نفر از افراد نیروي انتظامی . خواست اتوموبیلشان را بگیرد، کشته شدند وي وقتی که می

شدگان از افرادي بودند که بعد از شروع  ط وي کشته شدند ولی سایر کشتههم غافلگیرانه توس
شان از مأموران  درگیري و بخصوص بعد از محاصره شدن وي، توسط او هدف گرفتند و اغلب

  .نیروي انتظامی بودند
ها واقعه را تا حدي منعکس  شد و بعضی روزنامه آن روزها فضاي سیاسی داشت اندکی باز می

اي کوچک انتقادات بسیار مختصر  اند که در گوشه هایشان به خود جرأت داده ی بعضیکردند و حت
البته فقط در حد این سؤال که آیا . و مالیمی از عملکرد نیروي انتظامی در این واقعه انجام دادند
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است که براي مقابله با فقط  تیراندازانی براي چنین مواردي در اختیار نداشته  نیروي انتظامی تک
ي دورافتاده تعدادي انبوهی نیرو اعزام کرده و چنین  شده در یک کارخانه یک فرد مسلح محاصره

  تلفاتی داده است؟
به یاد دارم اغلب افراد . با این حال قضاوت خود مردم در آن روزها این اندازه محتاطانه نبود

ي  ر واقعه را، که درجهرا که در آن تصویر پنج تن از افسران ارشد کشته شده د اي وقتی روزنامه
را » سرهنگ کیلویی«اصطالح . دیدند نگاهی تحقیرآمیز داشتند سرهنگی و سرگردي داشتند، می

  .   خودم در همان دو سه دقیقه از دهان چند نفر شنیدم
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. گذارند بعضی هم سبیل می. تراشندش ها می خیلی. سبیل چیز زیاد مهمی نیست، سرهنگ
. هایشان هم چنین وضعیتی دارد هاي دیگر افراد جامعه در سر و وضع و لباس بسیاري از عادت

ولی مثالً این واقعیت که براي یک نفر زیاد مهم نباشد که کت بپوشد یا کاپشن، به این مفهوم 
نیست که شخص دیگري حق داشته باشد در خیابان به زور کاپشن را از تن او بیرون بیاورد و 

کند و اگر قدرت  ه، سرهنگ، هر شخصی این را توهین به خود حساب مین. کتی به او بپوشاند
  .  دهد العمل نشان می داشته باشد  در قبالش عکس
کند سرهنگ، اعم از این که  شود که قضیه حالت اعتقادي هم پیدا  موضوع وقتی حادتر می

افراد مذهبیِ مسلمان  مثالً بسیار از. شان آسمانی باشد یا زمینی چنین اعتقاداتی از نظر معتقدان
تراشند، در بعضی مذاهب  شان را نمی دانند و هیچگاه ریش تراشیدن ریش را کاري خالف شرع می

هایی دیگر از چنین اعتقاداتی هم  نمونه. دیگر هم چنین اعتقادي در طول تاریخ وجود داشته است
مثالً . ام رف شنیدهمواردي را جسته و گریخته از این طرف و آن ط. در بین جوامع دیگر هست

ام که  در یک فیلم هم دیده. اي را در مورد موهایشان هم دارند هاي هند چنین عقیده ام سیک شنیده
بستند،  کردند و در پشت و باالي سرشان می ها قسمتی از  موهایشان را جمع می بعضی سامورایی
ایش را ببرد، ننگ توانست یک سامورایی را مغلوب کند و این قسمت از موه و اگر کسی می
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کاري با درست یا . شد حاصل براي سامورایی در حدي بود که صرفاً با هاراگیري وي پاك می
ندارم، سرهنگ، ولی این اعتقاد در وجود بسیاري از افراد شکل گرفته ي  غلط بودن چنین عقاید

  .است
. توان در بین اقوام و ملل دنیا ذکر کرد ها و موارد زیادي از چنین اعتقاداتی را می قطعاً مثال

  . ولی باید به یک مورد اشاره کنم سرهنگ. نیازي به ذکر آنها در اینجا نیست
  .تراشیدن سبیلش، آن هم به زور،  بزرگترین توهینِ قابل تصور است  از دید یک گورانی

  
  .دانستی سرهنگ و تو این را می
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ات چه بود سرهنگ؟ بحثی نیست که این رسم ممکن است از  دانستی، ولی انگیزه تو کامالً می
. این عمومیت دارد. هاي دیگر هم همینطور باشد دید تو مسخره به نظر برسد، شاید از دید خیلی

از . مثالً از دید ما مسلمانان رسم هندوها مبنی بر تقدس گاو و نخوردن گوشت آن مسخره است
یک مسیحی هم اعتقاد ما مسلمانان مبنی بر نجس دانستن خوك و نخوردن گوشت آن همین دید 

  . وضع را دارد، سرهنگ
گیرد ولی مورد تحقیر و  ي سالم، چنین اعتقاداتی مورد بحث قرار می خب، در یک جامعه

توان تمامی این  مسلماً حتی در یک دموکراسی تمام عیار نیز نمی. شود توهین واقع نمی
مثالً در یک .  شود ها را رعایت کرد ولی به هر صورت این مسائل به شکلی رعایت می اسیتحس

کشور اروپایی ممکن است هندوها و مسلمانان زیادي زندگی کنند و به عقاید خود نیز پایبند 
ام که یک هندو درصدد بیاید از کشتارکنندگان گاو در آنجا انتقام بگیرد  باشند ولی تاکنون نشنیده

سایر افراد جامعه . فروشند، آتش بزند هایی را که گوشت خوك می ا یک مسلمان بخواهد مغازهی
خورند یعنی حتی  ي غیر شرعی را نمی هم نسبت به این افراد تحمل دارند مثالً مسلمانان ذبیحه

گوشت حیوانات حالل گوشت هم با شرایطی باید ذبح شود، یک مسلمان حتی گوشت حیوان 
ا که مثالً یک نفر مسیحی آن را حتی با شرایط مورد نظر مسلمانان ذبح کرده است، گوشتی ر حالل
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این را توهینی به خود  هم به طور معمول در یک کشور اروپایی یک مسیحیالبته . خورد نمی
  . کند حساب نمی

خود ما هم،  ي واقعیت این است که در بسیاري از موارد  مالحظات شرعی، حتی در جامعه
در این موارد رهبران . هاي صنعتیِ مرغ در شرایط امروز قابل اجراء نیست، مثالً در کشتارگاهکامالً 

البته تنظیم این . هایی تؤام با تسامح حل راه. هایی پیدا کنند حل کنند راه مذهبی جوامع تالش می
است ها و حتی تغییر عقیده هم در در مورد آنها در جوامع دموکراتیک هم، حق جامعه  حل راه

بیست و سی  يها  منتها از کانال قانونی، مثل قانون ممنوعیت مشروبات الکلی در آمریکا در دهه
  . قرن بیستم و سپس لغو آن

خب، در ارتشِ شاه داشتن . بگذار همان موضوع ریش را در ایران قبل از انقالب بررسی کنیم
تیغ و به صورت کامل، این کردند، با  اشخاص باید اصالح می. ریش در این اواخر ممنوع بود

کاري با عاقالنه بودن یا نبودن این قانون ندارم . شد قانون شامل سربازان و افسران وظیفه هم می
من خودم شاهد بودم که وقتی بعضی . ولی به هر صورت قانونی بود که همه از آن اطالع داشتند

بله، . نمود له برایشان دشوار میبودند، تا چه حد این مسئ از افراد مذهبی در حال خدمت سربازي 
اي در وجودشان ایجاد  از آنها موضوع کوچکی نبود و قطعاً نفرت و کینه  چنین چیزي براي بعضی

هاي بزرگ براي   کرد ولی این کینه متوجه حکومت شاه بود که البته در برانگیختن کینه می
ام که خشم  اکنون نشنیدهبه هر صورت من ت. ارزش و کوچک ید طوالیی هم داشت چیزهایی بی

داند، متوجه سلمانی پادگان شود که ریشش را  یک شخص مذهبی که تراشیدن ریش را حرام می
کند هنگام خدمت ریش خود را بتراشد، و  تراشیده بود، یا متوجه گروهبانی که او را وادار می

  .بخواهد انتقام این کار را از این افراد بگیرد
یرفتن بعضی اعمال وقتی به صورت یک قانون، ولو قانونی توجیهش هر چه که باشد پذ

تر است تا حالتی که همان عمل بدون قانون و  شود آسان ظالمانه، در سطح تمام جامعه اعمال می
کند تحقیر شده است،  در حالت اول شخص کمتر احساس می. گیرد به صورت فردي انجام می
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او را به یک  که باشد  قوي آن قدرر این انگیزه اگ تر نباشد و حتی اگر هم پذیرش آن آسان حتی
مخالف حکومت تبدیل کند که شاید روزي براي تالفی چنین کاري حتی دست به اسلحه هم 

  .ببرد
ولی در حالت دوم، وقتی قانونی براي این کار وجود ندارد و یک کارگزار حکومتی  

  .کند گیرد، قضیه خیلی فرق می خودسرانه تصمیم به چنین اقداماتی می
دانم اگر در ارتش شاه دستوري هم براي تراشیدن سبیل بود، یک گورانی چگونه با آن کنار  نمی

شدند تا چنین چیزي را  دادند و فراري می ه سربازي نمیهاشان اصالً تن ب شاید بعضی. آمد می
کردند همانند بسیاري از  هاشان هم شاید، نه چندان به دشواري، تحملش می تحمل نکنند، بعضی

ها هم هرچند به ناچاري ولی با خشم تحمل  بعضی. اند هایی که به هر صورت تحمل کرده ستم
توان حدس  ولی می. تند تا روزي فرصت تالفی بیابندداش ي آن را در دل نگه می کردند و کینه می

گرفتند و روزي این کینه را تالفی  ي کارگزاران آن حکومت را در دل می زد که حتی اگر کینه
  . گرفتند ي افسرِ مجري قانون را، به این دلیل، را در دل نمی کردند، احتماالً در هیچ حالتی کینه می

  
هاي بشري؟ البته قضیه به این  رهنگ؟ تجمع و تراکم انگیزهتمدن را چه چیزي پیش می برد، س

ها هم نیست ولی حتی اگر بخواهیم آن را تا این حد ساده در نظر بگیریم، چه عواملی  سادگی
هم یکی   آگاهی. بحثی نیست که عوامل بسیاري در آن دخیل هستند. گذارد ها تأثیر می روي انگیزه

با این حال آگاهی هرچند روي انگیزه تاثیر . سطوحشاز مهمترین عوامل است، در تمامی 
مثالً دانستن مضرات سیگار روي میزان . گذارد ولی خودش لزوماً به معناي انگیزه نیست می

کشد،  گذارد ولی مفهومش این نیست که هر کس که سیگار می مصرف، آن از نظر آماري، تأثیر می
هاي  از پزشکان بزرگ و مشهور هم سیگاريبعضی . نه، سرهنگ. خبر است از مضرات سیگار بی

  .اند قهاري بوده
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دانند که دود سیگار براي اشخاص  از نظر اجتماعی چطور؟ خب، االن دیگر تقریباً همه می
ها مداوماً کشیدن سیگار را در  هاي سربسته مضر است به خاطر همین دولت دیگر نیز در محیط

. کنند هاي بیشتري را شامل این ممنوعیت می نیز مکانکنند و مرتباً  هاي عمومی ممنوع می مکان
تشخیص این . هایی سیگار نکشند اند در چنین محیط امروزه دیگر اشخاص سیگاري عادت کرده

که چه نسبتی از عوامل مؤثر در این عادت مربوط به احساس مسئولیت وي در مورد  دیگران 
م چنین کاري  باید منتظر برخورد قانونی است و چه مقدار مربوط به این است که در صورت انجا

باشد، در مورد یک شخص شاید غیرممکن باشد ولی شاید بتوان در مورد یک اجتماع با 
  .هاي آماري نتایجی به دست آورد روش

رسانی و هشدار در مورد  کنی اگر به طور مثال در یک شهر اطالع راستی سرهنگ، تو فکر می
اي عمومی براي دیگران، در سطح بسیار وسیع و مؤثري، انجام ه ضررهاي سیگار کشیدن در مکان

هاي عمومی سیگار نخواهد  شود ولی ممنوعیت قانونی آن برداشته شود، آیا دیگر کسی در مکان
  کشید؟

فهمد کاري بد بوده است؟ بحثی نیست که هرکس، به هر دلیل، در  یک انسان چه هنگامی می
کند ولی آیا این معیارها لزوماً به یک  گذاري اعمال پیدا می اش معیارهایی براي ارزش طول زندگی

شوند یا  سري اعتقادات بنیادي، کاري به عاقالنه یا احمقانه بودن این اعتقادات ندارم، مربوط می
این موضوع هم که شخص باید عواقب عملکرد خود را، و در کوتاه مدت، مستقیماً بپذیرد، 

  . بگذارد تواند روي اعتقادات او تأثیر می
ها و برخوردها هم ضروري  آیا براي پیشرفت تمدن صرفاً آگاهی کافی است یا اصطکاك

گیرد به این دلیل است  هستند؟ آیا این که امروزه بعضی کارها در بعضی جوامع کمتر صورت می
ي برآوردهاي اخالقی  و عقالنی، نتایج چنین اعمالی را در درازمدت  که اغلب اشخاص در نتیجه

اند یا این که شخصاً  از عواقب  ها مضر تشخیص داده در سطح عمومی جامعه براي انسانو 
  .دهند که باید بهاي آن را بپردازند تر احتمال می به عبارت ساده. اند مدت آن ترسیده کوتاه
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. کند دانم که جواب این سؤال در مورد اشخاصی با سطح فرهنگی متفاوت فرق می البته می 
  .نیز تا حدي به سطح فرهنگی افراد بستگی دارد» مدت کوتاه«ي  واژهتازه، مفهوم 

  
کنم زیاد توانایی فهمیدن مفاهیم  برایت بزنم، سرهنگ تصور نمی ي دیگري  بگذار مثال ساده

  . تر را داشته باشی پیچیده
ي عید قربان مسلمانان آن  ها به بهانه چرا هندوهاي متعصب در هندوستان هنوز هم بعضی وقت

کنند از قربانی کردن گاو خودداري کنند، مورد تهاجم و حتی  شور را، با این که سعی میک
شان هم، نه تنها تا کنون درصدد  ترین دهند و همین هندوها، حتی متعصب عام قرار می قتل

ي گاوبازي در  اند در اروپا به یک کشتارگاه گاو حمله کنند که حتی مثالً یک مسابقه برنیامده
  کند، با ایجاد اغتشاش تعطیل کنند؟ دار می شان را جریحه را، که به شدت هم احساساتاسپانیا 

ها، حتی آنهایی که  چرا بعضی از مسلمانان سنی متعصب پاکستانی به آن سادگی به کشتار شیعه
شان در اروپا یا  زنند و هیچکدام اند، در آن کشور دست می توهینی به عقاید اهل سنت نکرده

ي فیزیکی انجام  اند، حمله ي آنها به مقدسات بزرگتري توهین کرده کسانی که طبق عقیدهآمریکا به 
  دهند؟ نمی

اش  وقتی از بعضی رهبران مذهبی ي هوادار حکومت در ایران چرا یک مسلمان متعصب شیعه
گیرد که اگر کسی در عصمت معصومین تشکیک کند، حکم قتلش واجب است، فراموش  حکم می

ها اجرا کند و مثالً نه در اروپا یا  اید این احکام قتل را در ایران و در مورد ایرانیکند که ب نمی
  اند؟ بزرگتري هم مرتکب شده» هاي تشکیک«حتی ترکیه و کویت، حتی در مورد کسانی که 

شان را، آن هم به  دانند در حالت دوم باید تبعات عمل اش این نیست که می آیا دلیل عمده
  ؟سرعت، تحمل کنند

  در موارد دیگر چه، سرهنگ؟ 
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با وجودي که رهبر آن و رهبران آن پانزده سال پیش از » جمهوري اسالمی«مثالً حکومت  
انقالب به شدت با دادن حق رأي به زنان مخالف بودند، بعد از پیروزي انقالب و استقرار 

آیا این موضوع . دحاکمیتش به هیچ وجه در صدد برنیامد زنان را از شرکت در انتخابات منع کن
به این دلیل بود که نظرات فقهی این افراد در این مدت تغییر یافته بود؟ یا این که حکومت جدید 

  خواست، حتی به فرض توانایی خود در این مورد، بهاي چنین کاري را بپردازد؟ نمی
معه تر؛ این حکومت هیچگاه تالش نکرد ممنوعیت تراشیدن ریش را در سطح جا یک مثال ساده

ها در  هاي کوچک از جمله اعضاي سپاه پاسداران یا بعضی پست البته در مقیاس. اعمال کند
خدمتی در برابر اربابان جدید،  مشاغل حکومتی چنین الزامی عمالً انجام شد و یا به صورت خوش

اي در حکومت براي  توسط بعضی از افراد به صورت داوطلبانه، رعایت شد ولی هیچگاه اراده
هاي اول  حتی با وجودي که فشارهایی در سال. م این کار در سطح وسیع شکل نگرفتانجا

انقالب از سوي بعضی افراطیونِ حکومتی در این زمینه وجود داشت و هر چند شعارهایی مثل 
تک و توك و جسته گریخته در بعضی جاها شنیده » حجاب حجاب مرد ریش است، مرگ بر بی«

هم در سطح  ان وقتی به قدرت رسیدند، این الزام را برقرار کردند، آنخب، طالبان در افغانست. شد
  .افراطی
تر و  توان این تفاوت را تا حد زیادي به این واقعیت نسبت داد که طالبان بسیار افراطی می
جا هست؛ حکومت جمهوري  اي هم در این تر از مقامات جمهوري اسالمی بودند ولی نکته خشن

مثالً در سطح جامعه به . هاي خاصی انجام داد الب بعضی کارها را در زمینهاسالمی هم بعد از انق
شد و آنها را  پوشیدند، انجام می کوتاه می مدت چند سال فشار زیادي بر مردانی که پیراهن آستین

ها ممانعت  ها از جمله ادارات، به عنوان ارباب رجوع، و یا بعضی  دانشگاه از ورود به بعضی مکان
تراشیدند، حق ورود به این  شان را می جالب است که در همان زمان افرادي که ریش. کردند می

هاي شرعی تراشیدن ریش عملی حرام است  ها را داشتند و این در حالی است که در رساله مکان
  .ترین منعی از نظر شرعی وجود ندارد کوتاه کوچک ولی براي پیراهن آستین
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دانست که، به  حکومت ایران می. باشد  د قضیه خیلی سادهدانی، سرهنگ؟ شای علتش را چه می
کوتاه  هر دلیل، در بحثی مثل تراشیدن ریش مقاومت جامعه بسیار بیشتر از پوشیدن پیراهن آستین

ي افغان مقاومت  کنم طالبان هم اگر در جامعه تصور می. خواهد بود بنابر این موضوع را رها کرد
  . کرد ریش را اجباري نمی کرد، زیادي در این زمینه حس می

هاي مذهبی و قومی در بسیاري از  تر چه؟ چه چیزي باعث شده امروزه جنگ در سطوح وسیع
هاي اول قرن بیستم چرا دیگر امروزه در اروپا  نقاط جهان برچیده شود؟ ناسیونالیسم افراطی دهه

ی دوم که، بر خالف محلی از اعراب ندارد؟ چرا متفقین اروپایی بعد از پیروزي در جنگ جهان
ي طرفین به یک نسبت در وقوع آن مقصر بودند، مسئولیت آن  جنگ جهانی اول که شاید همه

ها بود، مردم آلمان را هنگام تسلیم آن کشور و امضاي پیمان صلح  ي آلمان تمام و کمال به عهده
ي بعدي را از بین ها ي جنگ به فالکت نیانداختند و تحقیر نکردند و توانستند با این کار زمینه

ببرند؟ چه چیزي باعث شد مردم ژاپن از یک ملت متجاوز و مهاجم، ظرف فقط سه چهار سال، به 
ملتی با روحیات واالي انسانی تغییر حالت دهد؟ خب، بله، درست است، زشتی جنگ و نفرت 

ي  با مطالعه ولی چگونه آن را فهمیده بودند؟. ها را فهمیده بودند، چه فاتح و چه مغلوب بین ملت
  هاي اخالق؟ یا با حس کردن  عوارض آن با تمام وجود؟  کتاب

خواهم  من نمی. مسیر تعالی جوامع انسانی در بسیاري از موارد خونین بوده است. بله، سرهنگ
ولی حتی در جوامع پیشرفته نیز صرفاً آگاهی، به . ي را نتیجه بگیرم»باید«هیچ » هست«از این 

ها و برخوردها نیز در این  شود بلکه اصطکاك مفهوم خام آن، نیست که تعالی جامعه را باعث می
  . است  مسئله تأثیر داشته

ها نقش زیاد، و شاید نقش اصلی، را در این تعالی داشته  بحثی نیست که باال رفتن شعور انسان
ها در همان  بود فقط برخوردها باعث نفرت از خونریزي و جنگ شود، باید جنگاگر قرار . است

بله، سرهنگ قبول دارم که عامل اصلی در کاهش . شد گیري تمدن بشري برچیده می اوایل شکل
ها بوده است با این حال  هاي انسان در طول تاریخ، باال رفتن سطح فرهنگ و آگاهی انسان توحش
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وردها، حتی برخوردهاي خونین، در این  باال رفتن سطح فرهنگ تأثیر شکی نیست که بعضی برخ
  .داشته است

  
ي  تواند در روحیه و البته این آگاهی از این برخوردها، یا احتمال این برخوردها، است که می

بعضی از افراد جامعه، از جمله شاید بسیاري از همکارانت در نیروي انتظامی، تأثیر زیادي در 
  .رفتارشان با دیگران داشته باشدکنترل جهت 
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سن . ي مشخصات فردي خودت نپرسیدم راستی سرهنگ، من خیلی چیزها را گفتم ولی در باره
ها، مطالعات، سایر  هایت، سرگرمی ات، تعداد بچه و سالت، روحیات، عقاید، وضع خانوادگی

  .  هاي شخصیتی ویژگی
  

ي بحران در آن  اي که همیشه هم زمینه ، آن هم منطقه منطقهي نیروي انتظامی یک  قاعدتاً فرمانده
هایی انقالب ما در  کار بوده باشد، ولی یکی از توانایی وجود داشته است نباید زیاد جوان و تازه

در کشوري . المثل بوده است اعتماد به نفس جوانان ما همیشه ضرب. هم ریختن این مفاهیم است
وند، آن هم افسرانی در حد ژنرال، در کشوري که بر خالف تمام ش شبه افسر می که جوانانش یک

هایی را در مشاغلی همچون وکالت تجربه  کشورهاي دنیا، که متصدیان شغل قضاوت باید سال
بیاندوزند و در صورت داشتن توانایی و صالحیت کافی به مقام قضاوت برسند، قضات مستقیماً 

شوند، در کشوري که یکی دو سال  هار ساله انتخاب میي بیست و سه چ تجربه از بین جوانان بی
آمد،  کم داشت به انحصار گروهی خاص درمی پس از انقالب، و همان اوایلی که حاکمیت کم

» دست و جوان یک«ي  ا کند که کابینه کشور توصیه می» مکتبی«وزیر  رهبر انقالبش به نخست
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ش هم جوان باشند، بعید نیست که یک در کشوري که اصرار دارد حتی دانشمندان. تشکیل دهد
  .ي نیروي انتظامی یک شهرستان گمارده شود تجربه به مقام فرمانده کار کم جوان تازه

و بیش هم  گوید که اینگونه نبوده است و تو هنگام آن اتفاق کم  با این حال حسی به من می
هاي همدیگر را  انیم حرفتر بتو شاید کمی آسان. گونه بهتر است خب، این. اي سن خود من بوده

  .درك کنیم
آید، تمام صفات منفی دنیا را به  من دوست ندارم از افرادي باشم که وقتی از کسی بدشان می

. هاي زیادي هم بوده باشی ممکن است تو داراي نکات قوت و توانایی. او نسبت دهند، سرهنگ
رد فرماندهان سپاه نیز متوجه ام و از خاطرات و عملک هرچند، به حسابِ چیزهایی که خود دیده

اند، این نکته مشخص  ام، چه آنهایی که در جنگ کشته شدند و چه آنهایی که زنده مانده شده
اند و  اند، تیزهوش حساب کرده است که در سپاه افرادي را که داراي ضریب هوشی نرمال بوده

توانایی ذهنی افراد این  هاي تلخی هم، در مورد سطح متوسط تواند بیانگر واقعیت این نکته می
خود نیروي انتظامی هم، چه قبل از انقالب که مشکل اشتغال براي یک جوان . نیرو، باشد

کاري در سطح جامعه بسیار حاد است،  کرده وجود نداشت و چه امروزه که مشکل بی تحصیل
من با یک  فکر نداشته است، بنابر این احتمال کمی دارد که ي زیادي براي یک جوان خوش جاذبه

ات  هاي ذهنی این اشکالی ندارد فقط امیدوارم الاقل توانایی. ذهن خیلی فعال طرف صحبت باشم
  .ها را درك کنی ها و مثال تر نباشد و بتوانی بعضی استنتاج ي خودمان پایین از سطح متوسط جامعه

ک حکومت توان گفت؟ خب، یک افسر ارشد نیروي انتظامی در ی ي اعتقاداتت چه می در باره
من خودم تعدادي از افراد . ایدئولوژیک مذهبی قاعدتاً باید اعتقادات مذهبی محکمی داشته باشد

ها هم  شنیده. شناسم و این تعداد براي یک قضاوت آماري کافی نیست نیروي انتظامی را می
یرو را خواهم قضاوت مخالفین را بپذیرم که اکثریت باالیی از افراد این ن من نمی. متناقض است

دانند که هیچ اعتقادي به مبانی و ایدئولوژي حکومتی ندارند و صرفاً در این مورد  افرادي می
دلیلی هم ندارم تبلیغات رسمی حکومتی را بپذیرم که آنها را  افرادي معتقد و منزه . کنند تظاهر می
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ام، و چیزهایی  اندهها خو ي انقالب ولی اگر قرار به حدس زدن باشد چیزهایی که در باره. داند می
اعتقادترین افراد به اصول و معتقدات یک  ام، بیانگر آن است که بی ي خودمان دیده که در جامعه

اش را هم در میان تبلیغات حکومت انقالبی  انقالب، نسل بعد از انقالب است که تمام زندگی
  . ستنده یکارگزاران حکومت شان اعتقادترین گذرانده است و در میان آنها هم بی

مسلماً امکان یک بررسی آماري در این باره . ي آماري است، سرهنگ به هر حال این یک مسئله
تک  در چنین شرایطی مقدور نیست ولی حتی اگر قضاوت بدبینانه را هم بپذیریم در مورد تک

. شاید تو مثالً مذهبی بوده باشی، سرهنگ. اشخاص باید احتماالت را در نظر گرفت نه آمار را
  .واقعاً مذهبی

هاي غیر مذهبی، توسط حاکمیتی  البته خود ایدئولوژي مذهبی هم، مثل ایدئولوژي سایر انقالب
ها تا  شود، قابل تفسیر است و اگر پایش بیفتد کشسانی ایدئولوژي که بعد از انقالب مستقر می

  . اي است که بتوان تا صد و هشتاد درجه بر خالف جهت اصلی  به کار رود اندازه
به عنوان یک مثال ساده و غیر سیاسی، تمامی علماي اسالمی اتفاق نظر دارند که اگر زن و 

با هم و محرم بودن یا  شان ي نسبت مردي با هم دیده شوند، اصوالً کسی حق ندارد از آنها در باره
هار اي هم باشد و اثبات آن توسط چ نبودنشان چیزي بپرسد و حتی، در مقیاسی باالتر، اگر رابطه

شاهد عادل هم صورت گیرد، به صرف ادعاي طرفین مبنی بر زوجیت، باید این ادعا پذیرفته شود 
  .ي آن به عمل نیاید و تحقیق در باره

ي  توانی براي من توضیح دهی، سرهنگ، که رفتار نیروي انتظامی به خصوص در دو دهه می
اماکن عمومی با هم صحبت در اول انقالب، در مورد دستگیر کردن پسران و دخترانی که 

  ي قانونی بود؟ و یا به استناد کدام ماده کردند، روي کدام اصل شرعی بود می
حتی با این فرض غیر واقعی هم که افراد نیروي انتظامی در این مورد طبق . و یک سؤال دیگر 

رفتند،  می از قانون نیز فراتر  شان کردند، و یا حتی این که به خاطر غیرت مذهبی قانون عمل می
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بسیار بیشتر از دستگیري   پارك چرا به دستگیر کردن یک دختر و پسر در حال صحبت در یک
  دادند؟    شدند، عالقه نشان می اشخاصی، که در همان پارك به شکلی علنی مزاحم نوامیس مردم می
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دانم بنابر این او را  حساسیت تو به سبیل آن مرد از چه رو بود، سرهنگ؟ من اسم او را هم نمی
البته در منابع فقهی سنتی سبیل بلند کراهت دارد ولی بسیار بعید . خواهیم نامید» مرد«با لفظ 

  . مذهبی تو تا این حد بوده باشد» غیرت«کنم  فکر نمی. دانم که قضیه این بوده باشد می
  گردد که این سبیل بیانگر هویت خاصی بود؟ آیا قضیه به این مسئله برمی

 ي هرچند در اغلب موارد حاکمیت بعد از انقالب تمایل دارد نه تنها مخالفان، بلکه همه
کنند، از میان بردارد ولی آن وقت  هایی را تمام و کمال در جهتی همراه با حاکمیت فکر نمی گروه

گذشت و فضاي بحرانی بعد از انقالب  ، بیست و چند سال از انقالب میفتادي اتفاق ا که آن مسئله
  . دانم مشکل خاصی هم در رابطه با آن موضوع در بین نبود سپري شده بود و تا جایی که می

، اقلیتی بسیار کوچک »اهل حق«ها، یا آنچنان که خودشان دوست دارند نامیده شوند  گورانی
جا صحبتی  ي این عقاید و افکار در این من در باره. هم دارند هستند، عقاید و افکار خاصی

ي مراسم  ي صحت و سقم مطالبی قضاوت کنم که در باره تمایلی نیز ندارم در باره. نخواهم کرد
ي چنین  چیزهایی هم در باره. ام من چند بار در نقاط مختلفی از کردستان بوده. ام خاصی شنیده

ام، با وجودي که در جوامعی  ها چنین موردي را نشنیده ي گورانی بارهالبته در . ام مراسمی شنیده
هاي کوچک و خاص در چنین  هایی به سادگی به بسیاري از اقلیت ي ما چنین نسبت مثل جامعه
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که حتی اجرایش  که آیا اصوالً چنین مراسمی، به فرض این شود، جدا از این مناطقی نسبت داده می
ي دیگري که  ي مذکور بوده یا مثالً به طایفه ده باشد، آیا متعلق به طایفهاز نظر تاریخی ثابت هم ش

اند، و جدا از  کرده تر زندگی می اند و چند صد کیلومتر آنطرف هیچ ارتباطی هم با آنها نداشته
  شده است، اکنون نیز رایج است یا نه؟ که آیا چنین رسمی اگر هم زمانی اجرا می این

اي وجود دارند که هنوز هم، به طور کامالً  حتی اگر فرض کنیم طایفهتر بگویم سرهنگ،  راحت
نماید، منطقی  آور می دهند که از دید دیگران تهوع مخفیانه و بین خودشان، مراسمی را انجام می

شاید در بعضی مواقع تحقیق در . است که آن دیگران در این باره کنجکاوي زیادي انجام ندهند
شناس به دالیلی خاص اشکالی نداشته  شناس یا روان ک مورخ یا جامعهگونه موارد براي ی این

شگفتی یا ابراز در حد یک با چنین سخنانی » ور رفتن«باشد، براي مردم عاديِ اقوام همسایه هم 
معمول است ولی معموالً براي کسی که از شنیدن مطلب  ،و اغلب براي نشخوار ذهنی ،نفرت

  . شود ست و اغلب نیز در جوامع همسایه همین حد رعایت میشود، همین حد کافی ا مشمئز می
دهند، نه در  ي افرادي که در چنین مواردي بیش از حد کنجکاوي و حساسیت نشان می در باره

ي شخصی و آن هم نه در خلوت افکار  شناس بلکه به عنوان یک انگیزه قالب یک محقق یا جامعه
توان گفت که  توان گفت، سرهنگ؟ آیا نمی چه میخود بلکه به صورت علنی و در سطح جامعه، 

هایی از آن برایش  کند، از چنین اعمالی متنفر نیست و جنبه چنین شخصی آن قدر هم که تظاهر می
جذاب است؟ به هر صورت امیدوارم روزي شرایطی پیش بیاید که بتوان، مثالً در یک دادگاه، از 

  باب چنین مسائلی چه بوده است؟  آن همکارت پرسید دلیل حساسیت بیش از حدش در
است نه تنها در مقام قضاوت برآید که حتی   مسلماً او در مقام یک شخص حقیقی حق نداشته 

به عنوان یک افسر پلیس هم فقط وقتی حق داشت در این موارد اقداماتی . در این باره تحقیق کند
کاري ندارم، از طرف  انجام دهد که موضوع به شکل یک قانون، حاال صحیح یا غلطش را

  .گذاران تصویب شود و براي اجراء به نیروي انتظامی ابالغ گردد قانون
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هاي کثیف اخالقی هم  اش از اتهام البته این که حاکمیت هنگام برخورد با مخالفان سیاسی
بسیاري از مردم شاید به یاد داشته باشند که حکومت . استفاده کند چندان عجیب نیست

، که نیز مخالف ي بعد از انقالب حتی هنگام برخورد با یک مرجع مذهبی هفتاد ساله» گراي اخالق«
هایی ابایی  شد، از نسبت دادن اتهامات اخالقی در چنین زمینه خوانده می» امید امت و امام«زمانی 
اي در مقامات کشور براي برخورد با آن طایفه  آیا اراده. ولی راستش را بگو، سرهنگ. نداشت
اي براي چنین برخوردي به کار رود؟  اشت؟ و قرار بود که چنین تهمتی به عنوان دستمایهوجود د

ي  اي، ولو به صورت محرمانه، به نیروي انتظامی منطقه ابالغ شده بود؟ یا این که همه آیا بخشنامه
می قضیه صرفاً به این دلیل روي داد که یک افسر نیروي انتظامی، در پادگان آموزشی نیروي انتظا

  اش را ارضا کند؟  هاي فرویدي ارومیه، احساس کرد که باید عقده
  

  . و تمام تشکیالت وزارت اطالعات و نیروي انتظامی استان قاطعانه پشت سر این افسر ایستادند
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ها بود؟ شهربانی یا  ي سرهنگی داشت؟ اگر داشت از کدام سرهنگ آیا آن همکارت هم درجه
هاي خود نیروي انتظامی  کمیته یا سپاه جمهوري اسالمی؟ شاید هم از سرهنگژاندارمري شاه؟ 

آیا پرداختنش به چنین موضوعاتی صرفاً از روي غیرت مذهبی بود یا او هم مثل . بوده باشد
اي به چنین مسائلی داشت؟ همان افرادي که  ي شخصی ویژه بعضی از افراد نیروي انتظامی عالقه

انی مختلط خصوصی را به هم بریزند و دخترها و پسرهاي جوان را وقتی قرار است یک مهم
شوند ولی وقتی پاي موضوعاتی مثل  بازداشت کنند با شوق و ذوق بسیار عازم عملیات می

آید، غیرت  ها به میان می کشی  اراذل و اوباش در مالء عام یا ربودن زن زورگیري یا قمه
پردازند و در اغلب موارد  رفع تکلیف به  موضوع می کند و با اکراه و شان زیاد گل نمی مذهبی
  .باشد ها می هایی بیشتر از مرتکبین جنایت شان از قربانیان چنین جنایت نفرت
  

ها در حین گذراندن خدمت  جوانی از طایفه گورانی. شود خب، قضیه بسیار ساده شروع می
مستمر و سنگین سایر سربازان  ها و تحقیرهاي سربازي در آموزشگاه نیروي انتظامی، مورد طعنه

شان براي وي بسیار دشوار  گیرد، آن هم عمدتاً در یک موضوع بخصوص، و تحمل سخنان قرار می
البته خود این موضوع نشانی از توحش . ي ما عادي است خب، این قبیل مسائل در جامعه. است
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تمدن شدن جوامع چنین اي دیرینه دارد، هر چند با م آن سایرین دارد ولی چنین توحشی سابقه
  .کنند موجوداتی کمتر آزادي عمل  پیدا می

شود که یکی از فرماندهان پادگان، در  شود که سرباز مذکور متوجه می مشکل وقتی حاد می
تحریک سربازان دیگر علیه وي نقش دارد و عالوه بر آن ظاهراً این فرمانده به ایفاي نقش در 

تر  ز مستقیماً وارد معرکه می شود و به شکلی آشکارتر و کثیفکند و خود نی پشت پرده اکتفاء نمی
  .کند ها را متوجه سرباز مذکور می این نسبت

دانم آیا سرباز مذکور درصدد برآمده بود که شکایت به فرماندهان باالتر نیروي انتظامی یا  نمی
نجر شود و یا این که اي م توانسته به نتیجه حراست این نیرو  ببرد یا نه، و آیا چنین شکایتی می

شده دیگر فرماندهان و حراست نیز به این بازي کثیف بپیوندند و تمسخر و  صرفاً باعث می
  . تحقیري بیشتر در حق او روا داشته شود

اش و سپس  به هر حال ظاهراً با مطرح شدن این موضوع توسط سرباز مذکور پیش خانواده
گیرند که موضوع را منتشر  هالی روستا تصمیم میمسلک روستایشان، گروهی از ا سایر افراد هم

  .کنند
کاغذي بوده  ي رسانی چگونه انجام گرفته است، ظاهراً صرفاً یک اعالمیه دانم این اطالع من نمی

توانم شدت خشم فرماندهان نیروي انتظامی را  که در سطحی محدود هم پخش شده است، ولی می
هم اعضاي یک اقلیت کوچک قومی، به خود  رادي، آنکه اف این. این عمل تصور کنم ي در باره

  .اجازه دهند از رفتار بعضی فرماندهان نیروي انتظامی انتقاد کنند
قضائیه هم عادت  ي که در کشور ما خود قوه با این. قضیه چندان مشکل نیست ي بینی بقیه پیش

رد، حاکمیت حتی هایی به شدت برخورد کند ولی در اغلب این موا»جسارت«دارد که با چنین 
ي  کنندگان اعالمیه جا هم امضاء در این. نیازي به یک ظاهرسازي قانونی هم حس نکرده است

. شوند و نه حتی توسط نیروي انتظامی، بلکه توسط وزارت اطالعات مذکور بالفاصله دستگیر می
  .مانند و چند ماه هم در بازداشتگاه خود وزارت اطالعات می
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ی که داشتن بازداشتگاه توسط وزارت اطالعات و یا سپاه پاسداران صراحتاً دان البته تو هم می 
ترین تخیالتت هم به خودت  کنم حتی در شجاعانه غیر قانونی است، سرهنگ، ولی تصور می

جرأت نداده باشی که به عنوان یک افسر ارشد مجري قانون در این موارد نه تنها اقدام که حتی 
وزارت اطالعات  ي انتظامی از قماش تو، در برابر یک بازجوي سادهیک سرهنگ نیروي . فکر کنی

ها متوجه افراد دست بسته است که  نمایی و شجاعت بعضی از آدم تمامی قدرت. بازد خود را می
  . اي انجام دهند توانند مقابله نمی

توان حدس زد که در آن چند ماه بر این افراد چه گذشته است؟ مفهوم  خب، به سادگی می
توانند درك کنند که آن را با جسم و روح خود  بازداشتگاه وزارت اطالعات را فقط کسانی می

هاي جسمی و  ي شکنجه اند در باره اي را داشته بعضی از افرادي که چنین تجربه. تجربه کرده باشند
ها، خاطراتی را نوشته و منتشر  روحی وحشتناك رایج و همیشگی، در این قبیل بازداشتگاه

اي که در این باره مشخص است  ولی نکته. ها بیافزایم من چیزي ندارم که به مطالب آن. اند دهکر
شود، در  ها امروزه دیگر به قصد بیرون کشیدن اطالعات انجام نمی گونه شکنجه این که اغلب این

نظر مورد افراد این طائفه که اصوالً  موضوع بیرون کشیدن اطالعات در کار نبوده است، حتی به 
افراد، ظاهراً به این منظور هم که آنان بعدها  ي رسد تحقیر و خرد کردن شخصیت و روحیه می

گران از این کار لذت  بله، سرهنگ، بازجویان و شکنجه. گیرد درصدد مقابله برنیایند انجام نمی
ن به وزارت شا امروزه، نه تنها آنهایی که راه. هایی خاص برند، مخصوصاً از تحقیرهایی در زمینه می

هاي بازجویی همسر سعید  اطالعات افتاده است، بلکه حداقل آن چند میلیون نفري که صحنه
دانند که بسیاري از بازجویان  اند می اي دیده هاي تلویزیونی ماهواره امامی را در اینترنت یا شبکه

ویی به شان در نیروي انتظامی، هنگام بازج سنگران وزارت اطالعات، همانند بعضی از هم
  .ي زیادي دارند هم عالقه» خاص«هایی ویژه در مورد مسائلی  بحث

احتماالً به شکل مشروط یا موقت، شاید هم با . شوند خب، بعد از چندماه این افراد آزاد می
. خود را تکرار نکند» مئجرا«شود که دیگر  ي رایجی که در آن شخص متعهد می  نامه گرفتن تعهد
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تهمت و افترا، بازداشت غیر . دانی که چنین مسائلی در کشور ما عادي است می. سرهنگ بله،
شود آن وقت این قربانی است که باید تعهد  قانونی و شکنجه توسط سیستم حکومتی انجام می

  . بدهد دیگر چنین جرمی مرتکب نشود
هایشان  داقل بعضیظاهراً بازجویان وزارت اطالعات در برآورد قدرت روحی این افراد یا ح

که آرزوي  این چند ماه شکنجه و توهین و تحقیر نتوانسته بود آنچنان . دچار اشتباه شده بودند
این حالت بعضی مواقع پیش . ها را براي همیشه خرد کند قلبی بازجویان است، شخصیت آن

ت با حکومت ي مخالف ها را از ادامه ارعاب و بازداشت و تحقیر و شکنجه خیلی. آید، سرهنگ می
کند و عالوه بر آن در سطح جامعه نیز نفرتی  تر می ها را هم مصمم کند ولی بعضی منصرف می

شاید بخشی از این نفرت خودش را به شکل عملکردهایی در همان موقع . انگیزد بیشتر را برمی
. ندشود تا روزي خودش را به شکلی ویرانگر ظاهر ک ي آن ذخیره می دهد ولی بخش عمده نشان 

  .اند اند یا شنیده ها دیده سرانجامِ چنین تراکم نفرتی را خیلی
ي بعضی افسران  هایی از اخبار محاکمه راستش اگر جاي مقامات نیروي انتظامی بودم، بخش

ي شاه را، در آن چند ماه بعد از پیروزي انقالب، به صورت کتابی  ارتش و شهربانی دوره
کنم  تصور می. گذاشتم ار  افسران جوان نیروي انتظامی میآوردم و براي مطالعه در اختی درمی

ي  ها صفحه جزوه و پند و اندرز و دوره بتواند، در جهت کنترل رفتارشان با مردم، بیش از ده
  .  آموزشی موثر باشد

  
آن افراد پس از آزادي از زندان بالفاصله دست به اسلحه  دانم، به هر حال، تا جایی که می

تر از جرم  شان درصدد برآمد، که جرمی بزرگ ولی در صدد برآمدند، یا یکی .نبردند، سرهنگ
اي کوچک که نویسنده در آن در مقام رد اتهامات وارده  ي خود مرتکب شود؛ انتشار کتابچه اولیه

  .دهد ي اعتقادات خودشان می آید و توضیحاتی در باره می شان بر به عقاید و آداب طائفه
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نیروي انتظامی در این موارد نزده هم . ي قضیه چندان مشکل نیست هخب دیگر، حدس زدن بقی
ي  شان هم در قوه هاي خشمگین دستی که احتماالً این بار از سوي باال رقصد، چه برسد به این می

  .قضائیه یا وزارت اطالعات مأمور به برخورد با این افراد شده باشد
که   گیرند که به جاي این اد به سادگی تصمیم میاین که آیا این افر. دانم جزئیات وقایع را نمی

تر تحمل کنند در برابر  ها و تحقیرها را مجدداً و در مقیاسی وسیع دوباره زندانی شوند و شکنجه
بودند، دست به مقاومت مسلحانه بزنند یا این که  افراد نیروي انتظامی که براي بازداشت آنها رفته 

ي  اند، صرفاً به اجراي وظیفه ه که در این قبیل موارد عادت کردهخود افراد نیروي انتظامی، آنگون
ها و تحقیرهاي  کنند و در حین این کار توهین خودشان براي دستگیري این افراد اکتفاء نمی

هاي  شاید هم حالت. کنند ها را ایجاد می شوند و خودشان جرقه این درگیري دیگري را مرتکب می
ها شش  شود و در این درگیري ه هر حال درگیري مسلحانه شروع میب. دیگري اتفاق افتاده باشد

  .شوند ي مذکور کشته می نفر از افراد طائفه
البته نیروي انتظامی . دانم از افراد نیروي انتظامی چند نفر کشته شدند، سرهنگ؟ من این را نمی

ترین  یرو، مهموقتی قرار باشد در یک ن. این طبیعی است. است» تلفات خوش«کشور ما بسیار 
عامل در استخدام افراد و نصب و ارتقاي فرماندهان، به جاي لیاقت و کاردانی افراد، فقط  میزان 

میزان تظاهرشان در وابستگی به   تر شان به ایدئولوژي حکومتی، یا به تعبیر صحیح وابستگی
فرادش، عملکردي هاي ا ایدئولوژي حکومتی باشد، معموالً آن نیرو، حتی جدا از میزان توانایی

دانم که نیروي انتظامی در  با توجه به این عملکرد بسیار بعید می. بار خواهد داشت بسیار حقارت
ي قبلی نیروي  باشم فرمانده   حتی تصور مبهمی دارم که شنیده. ي مذکور تلفاتی نداشته باشد واقعه

ها جان خود را از  ريانتظامی آن منطقه هم، یعنی کسی که تو جانشینش شدي، در همین درگی
  .  دست داده بود

به جاي اینکه در این قبیل موارد . اند شده» تربیت«البته افراد نیروي انتظامی کشور ما خوب 
ي آموزشگاه نیروي انتظامی و یا  تقصیر را، یا حداقل بخشی از تقصیر را، به گردن آن فرمانده
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حقیقی حوادث بودند، تمام کینه و نفرت عملکرد وزارت اطالعات ارومیه بیاندازند که مسبب 
  .کنند خود را متوجه طرف مقابل می

. اي، سرهنگ، یا حداقل در جریان وقایع بوده باشی احتماالً تو هم در آن موقع در منطقه بوده
اي هم که تو مسببش شدي در خالل همین وقایع اتفاق افتاده باشد،  شاید اصالً خود آن قضیه

خطا نکرده باشد، به حساب تاریخ اتفاق افتادن این حوادث و تاریخی که من ام  هرچند اگر حافظه
هر چند هیچ . ي تو مربوط به بعد از این حوادث باشد  کنم قضیه ي تو را شنیدم، تصور می قضیه

  . کند که چه هنگامی اتفاق افتاده باشد فرقی می
  

ها  هاي گورانی منظورم جنازه ي قربانیان آن حوادث شرکت کردي، سرهنگ؟ آیا در تشییع جنازه
دانند که خشم و غیرت انقالبی مسئولین ما آن اندازه شدید است که حتی بعد  همه می. نیست، نه

در کشور ما رسم است که  . دارد هاي آنها برنمی از مرگ مخالفان هم، دست از سر جنازه
آمیز در  کلی ناشناس و توهینشود و به ش هایشان تحویل نمی هاي چنین افرادي یا به خانواده جنازه
ش تحویل دهند، مانع برگزاري مراسم  ا شود و یا حداکثر اگر آن را به خانواده کناري دفن می گوشه

مردم ما رفتار . کنند استفاده می شتريشوند و از این فرصت نیز براي توهین و تحقیرهاي بی می
هاي  رد افرادي که جزء شخصیتوزارت اطالعات و نیروي انتظامی را در چنین مراسمی در مو

توانند حدس  اند و می هم در تهران و جلوي چشم همه، دیده اند، آن هم بوده ي کشور شناخته شده
ي کوچک، که تازه در درگیري  بزنند که در یک روستاي دورافتاده در مورد افراد گمنام یک طائفه

نه سرهنگ، . می روا داشته شده استاند، چه ست مسلحانه تلفاتی هم به نیروي انتظامی وارد کرده
  .منظور من تشییع جنازه افراد نیروي انتظامی است

شان شرکت داشتی، سرهنگ؟ چند نفر بودند؟ چند نفرشان سرباز وظیفه بودند  در تشییع جنازه
خیلی باشکوه بود، نه؟ راستی » شهدا«داشت این  و چند تا جزء کادر نیروي انتظامی؟ مراسم بزرگ

شان در برابر تهاجم دشمن  این افراد در چه راهی شهید شدند، سرهنگ؟ در راه دفاع از وطن

www.takbook.com

www.takbook.com



115 

 

شان  ؟ در راه حفظ امنیت مردم و مقابله با چاقوکشان و اشرار؟ هنگام نجات مردم مملکتخارجی
که در یک زلزله زیر آوار مانده بودند یا در زمستان در برف و بوران گرفتار شده بودند؟ یا صرفاً 

هاي کثیف یک افسر نیروي انتظامی در مورد یک طائفه کوچک که هیچ کاري  براي ارضاي عقده
  .کردند شان را می اي از مملکت، داشتند زندگی ا کسی نداشتند و در روستایشان، در گوشههم ب

شان در این مراسم شرکت داشتند؟ افراد وزارت اطالعات آنجا  همکارانت چه، سرهنگ؟ کدام
  اش چطور؟ هاي فرویدي ي آموزشگاه نیروي انتظامی با آن عقده بودند؟ آن فرمانده

شناسم سرهنگ، ولی این قبیل  کمی در این باره پشیمان بود؟ او را نمیراستی او اصالً حداقل 
اي زده باشد، مثالً اخراج یا تنزل  اگر این حوادث به خود او لطمه. شناسم  اشخاص را خوب می

هایی از پشیمانی در وجودش دیده شود و تالش  درجه یا حتی یک توبیخ ساده، ممکن است رگه
ي حقیر و شخصیت کثیفش، دوباره به قضایا بنگرد و احتماالً اشتباهاتی  کند که، حتی با آن اندیشه

نه به خاطر کشته شدن ده دوازده نفر از دو طرف در آن . هم براي خود در این قضیه پیدا کند
. همین قدرش هم اگر بود خوب بود، سرهنگ. اش حادثه، بلکه براي به خطر افتادن منافع شخصی

هایی  ي رفتارهایشان بیندیشند، نیاز به انگیزه ه عادت کنند در بارهاشخاص و جوامع براي این ک
هاي یک انسان واال و حتی یک آدم  طبیعتاً انگیزه. تواند متفاوت باشد ها می این انگیزه. دارند

ي متمدن براي  هاي چنین موجوداتی فرق خواهد داشت ولی در یک جامعه معمولی با انگیزه
الزم براي  ي شود که انگیزه اي، قوانینی اعمال می هر دیدگاه و روحیه ي اعضاي آن جامعه، با همه

  .کند کنترل رفتارشان را ایجاد می
البته مواردي مثل اخراج و توبیخ، و . ولی در کشور ما چنین چیزهایی رایج نیست، سرهنگ
در . ارهاییافتد ولی نه به خاطر چنین ک حتی محاکمه هم، در مورد افراد نیروي انتظامی اتفاق می

این قبیل موارد احتمال دارد شخص را حتی تشویق هم بکنند و در آینده براي بعضی 
  .هاي ویژه نیز از وجودش استفاده کنند مأموریت
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. شد ها پیش برچیده می گونه نبود بساط بسیاري از چنین مسائلی از مدت بله، سرهنگ، اگر این
ي سرهنگی داشت، در  همدان، که او هم درجه اگر چنین نبود مثالً رئیس ستاد امر به معروف

ي مرگ آن خانم پزشک در بازداشتگاه تحت نظارتش خبر این مرگ را، حداقل با خنده به  قضیه
عین صحبت پدر زهرا . نه، سرهنگ، این ادعاي من نیست. داد ي مقتول اطالع نمی خانواده

  . یعقوب است که خود نیز یک پاسدار بوده است بنی
  

اي؟ البته  ي آموزشگاه نیروي انتظامی ارومیه نبوده هنگ، تو که خود آن فرماندهراستی سر
مثالً شاید بعد از حاد شدن مسئله و وقوع . احتمالش کم است ولی به هر صورت امکان دارد

ها، مقامات نیروي انتظامی به فکر افتاده باشند که افسري توانا که قبالً شجاعتش در آزردن  درگیري
ي زیردستش آزموده شده باشد، در مقام فرماندهی نیروي انتظامی شهر دیگري  ساده یک سرباز

هاي این  ي آن پادگان آموزشی، مردم منطقه نیز از دالوري قرار گیرد و عالوه بر سربازان وظیفه
. ام خب البته، قبالً گفته. دانم من نمی. مند شود؟ شاید تو خود آن شخص باشی افسر قهرمان بهره

  .بعضی جزئیات این موضوع براي من مبهم بماند بگذار
شدگان یا به تعبیر تو  شدگان نیروي انتظامی چه دیدي، سرهنگ؟ آیا کشته خب، در مراسم کشته

شان همسري هم داشتند؟  شان هم آمده بودند؟ آیا بعضی جوان بودند یا مسن؟ آیا مادران» شهدا«
هاي هفت  رگ را ندانند، بلکه مثالً بچهفرزندان کوچک چطور؟ نه آن قدر کوچک که معنی م

رسد که بداند پدرش دیگر زنده نیست و دیگر زنده  اي که عقلش آن قدر می هشت ساله، بچه
  .هاي بزرگ را ندارد نخواهد شد ولی قلب کوچکش هنوز  توانایی هضم مصیبت

. شود ر میتقدی» شهدا«از این . هایی هم براي بازماندگان در کار است، سرهنگ البته تسلی
. تر از مراسم یادبود مردم عادي است مراسم یادبودشان باشکوه. شود هایشان ذکر می شجاعت

شان پرداخت  حقوق مستمر و مزایاي کم و بیش معقولی هم به بازماندگان و افراد تحت تکفل
که  اي ي از دست دادن عزیزي را داشته باشی، فهمیده با این وجود، اگر در عمرت تجربه. شود می
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تحمل آن بسیار سخت است، و اگر براي موجودي مثل تو سخت بوده است باید بدانی که براي 
تر  ترهستند، سخت ها نزدیک شان، کمی از تو به عالم آدم آنهایی که، جدا از عقاید و افکار سیاسی

  . بوده است
راي دانی، سرهنگ؟ اگر ب شدگان طرف مقابل چه می ي مراسم کفن و دفن کشته در باره

اي و چنین روزهایی آن قدر  ي تسلی خاطرها، تحمل چنین واقعه بازماندگان همکارانت، با همه
توان گفت؟ مردشان، و در مورد  ي بازماندگان طرف مقابل چه می سخت و سنگین است در باره

می تواند ک هایی می اطرافیانی که آدم در چنین مصیبت. اند شان، کشته شده ها مردان بعضی خانواده
شان  هاي عزیزان جنازه. به پشتیبانی روحی آنها متکی باشد، خود در زندان یا تحت تعقیب هستند

ها داده  ي کفن و دفن آن است و یا اگر اجازه شان دفن شده  هاي یا بدون اجازه و اطالع خانواده
یی که  ها زن و بچه. فضایی مملو از اختناق و توهین و تحقیر به خاك سپرده شده است شود در

شان هم  اي نامعلوم چاشنی مصیبت روحی فعلی کابوس آینده اند و شان را از دست داده سرپرست
  . شده است
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مهم نیست که . باشی  وارد بازي شده ي نمایش نقطه از صحنه  ظاهراً تو در این. خب، سرهنگ
ي کوچک، با هر اعتقاد و  یک طائفه. مهم شرایط صحنه است. همان وقت یا یکی دو سال بعد

ها  با اصطکاك. ها در یک منطقه زندگی کرده است ها و قرن آداب و رسومی که داشته است، سال
نار آمده هاي کوچک قومی رایج است، ک و مشکالت معمول، که در چنین جوامعی در مورد اقلیت

است و بعد ناگهان و بدون هیچ دلیلی هویتش را و حیثیتش را هدف حمله یک موجود مهمل 
شان، به  تالش افراد این طائفه در دفاع از حیثیت. یابد که لباس نیروي انتظامی هم بر تن دارد می

تی به هاي حکوم ها یعنی انتشار اعالمیه و کتابچه، واکنش شدید ارگان آمیزترین روش مسالمت
اش باید تالش در جهت برقراري امنیت  انگیزد که قاعدتاً وظیفه خصوص وزارت اطالعات را برمی

جا براي افراد این طائفه مشخص  خب، در این. مردم یک کشور باشد و نه از بین بردن این امنیت
هاي شخصی یک افسر نیروي انتظامی نسبت  را هم بتوان به عقده ضیهشود که حتی اگر شروع ق می

. گونه نبوده است و اکنون آنها با تمامیت یک نظام حکومتی طرف هستند اش این داد، ادامه
اش هم ارزش زیادي قائل نباشد، براي  حکومتی که حتی اگر براي جان افراد نیروي انتظامی

گونه موارد، تمام قد پشت سر مأمورانش خواهد  در این هاي آنها ارزش واالیی قائل است و عقده
  .ایستاد
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شان را نفی  توانی بگویی چه راهی براي افراد این طایفه مانده بود، سرهنگ؟ هویت خب، می

را ببوسند و سرشان را پایین بیاندازند و  شان گران و تحقیرکنندگان کنند، دست شکنجه
ت کنند؟ در برابر حکومتی که در بعضی موارد حتی مخالفان که مقاوم شان را بکنند یا این» زندگی«

» محارب«اند،  اند و نه حتی دعوت به آن کرده را هم، که نه دست به اسلحه برده اش سیاسی
  .کند شمارد و حکم اعدام برایشان صادر می می

؟ تو تو چطور. خب، احتماالً آن مرد قبل از آن وقایع این استیصال را حس کرده باشد، سرهنگ
کردي هیچ راه دیگري نداري؟ اصالً آیا تو عادت داشتی قبل از کارهایت فکر هم  هم فکر می

  اي؟ بکنی؟ آیا آن اتفاق حاصل یک تصمیم قبلی بود یا یک ابتکار لحظه
  

ها یا بعد از آن، شاید هم  از چه زمانی فکر آن کار را در سر داشتی، سرهنگ؟ قبل از درگیري
  . ها بود که چنین چیزي به فکرت رسید گیريي همان در در بحبوحه

و تمایلت به این کار از چه رو بود؟ تحقیرهایی که قبل از آن در حق آن افراد انجام شده بود، 
زدنی که تمام و کمال  با عملی مثال. نمایی کنی خواستی قدرت برایت کافی نبود؟یا به سادگی می

باشد؛ تراشیدن سبیل مردي  اسالمی می در خور یک سرهنگ نیروي انتظامی مقتدر جمهوري
  .پذیرد تر از چنین توهینی می گورانی که براي سبیلش تقدس قائل است و مرگ را راحت

کنی، سرهنگ؟ حتی اگر بپذیریم که افراد پلیس در  کارت را چگونه تفسیر می» حقوقی«از نظر 
المانه، معذور هستند، که من کشورهایی مثل ایران در اطاعت و اجراي قوانین کشور، عادالنه یا ظ

جا خودت را یک افسر نیروي انتظامی  توانی در این حتی چنین اعتقادي هم ندارم، باز هم تو نمی
ي زیادي از حبس و شالق گرفته  در این کشور قوانین ظالمانه. کرد بدانی که به وظایفش عمل می

لی زدن سبیل افراد جزء این تا اعدام، حتی براي مخالفین سیاسی غیرمسلح هم، وجود دارد و
  .قوانین نبوده است، آنهم توسط افراد نیروي انتظامی
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و وقتی یک مأمور نیروي انتظامی، عمداً و مشخصاً، خارج از این چهارچوب قانونی عمل 
تواند خود را به دلیل مأمور بودنش معذور بداند؟ آیا در این حالت، طبق هر  کند، آیا باز هم می می

  فرقی با یک سارق یا قاتل مسلح دارد؟قانونی، او 
کنی مثالً اگر در یک کشور آزاد افراد پلیس براي دستگیري یک متهم اقدام کنند، ولی  تصور می

هنگامی که او از آنها کارت شناسایی و حکم قضایی مطالبه کند افراد پلیس به جاي نشان دادن 
د نیروي انتظامی جمهوري اسالمی دارند، شان را نشان دهند، عادتی که بسیاري از افرا آن اسلحه

اسلحه بکشد و حتی کار به تیراندازي  هاآیا اگر شخص در برابر آنها مقاومت کند و حتی روي آن
  هم بکشد، دادگاه کدام طرف را در این قضیه مقصر خواهد دانست؟

  
أمور هستند خواهند ادعا کنند که م بله، سرهنگ، افراد نیروي انتظامی جمهوري اسالمی اگر می

و معذور، و با اراذل و اوباش فرق دارند، حداقلش این است که الاقل به قوانین همان جمهوري 
  . اسالمی پایبند باشند

  
شناسیم، در قرن بیستم  در بعضی کشورهایی که امروزه به عنوان کشورهاي آزاد می

پلیس نیز ابزار دست  رحمانه وجود داشته است و طبیعتاً هاي مخوفی با قوانین بی دیکتاتوري
تواند ادعا  با این حال پلیس معمولی این کشورها می. حکومت در اجراي این قوانین بوده است

البته گفتم که من . خود را حفظ کرده است» شرافت«کند به عنوان یک مجري قانون تا حد زیادي 
بزرگی بین این پلیس  دانم ولی قبول دارم که تفاوت تقصیر نمی حتی در این حالت هم آنها را بی

و پلیس کشورهاي دیکتاتوري دیگري که مأمورانش این مالحظه را هم نداشتند، وجود داشته 
  .است

شاید این تفاوت یکی از دالیلی، البته فقط یکی از دالیلی، باشد که مشخص کند چرا 
ر بهتر از هایی، بسیا سرنوشت مردم کشورهایی آلمان و ژاپن بعد از رهایی از چنین دیکتاتوري
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تواند  سرنوشت مردم شوروي بعد از رهایی از دیکتاتوري کمونیستی بوده است و چرا اسپانیا می
بعد از مرگ فرانکو به سرعت مسیر دموکراسی را بپیماید و آرژانتین، بعد از سقوط حکومت 

  . تواند دیکتاتوري، به آن سرعت نمی
  

خودت این کار را انجام دهی یا نه؟ آیا  حاال راستی، سرهنگ، شجاعتت تا آن اندازه بود که
این جسارت را داشتی که، هرچند او قاعدتاً دستبند به دست داشت، به تنهایی با او روبرو شوي؟ 

هاي زیادي از شجاعت افراد نیروي انتظامی  مردم ما نمونه. که چند نفري این کار را کردید یا این
فري سر یک نفر که تازه دستش هم بسته است، اند، مخصوصاً وقتی چند ن یا شنیده  را دیده

  .ریزند می
ي نهایی فاصله افتاد، سرهنگ؟ چند ساعت یا چند روز؟  چقدر بین زدن سبیل آن مرد و حادثه

کردي؟ آینده را  یا بیشتر؟ این مدت را چگونه گذراندي سرهنگ؟ تا چه حد احساس قدرت می
ي  چنین افسر شجاعی کامالً در خور درجه هاي قدرتمند دیدي، سرهنگ؟ مسلماً شانه چطور می

هایت این اندازه غیرت و شجاعت را در وجود تو ندیده  سرداري بود، و بعید بود که باالدستی
ات  را هم  کردي که با این کار زمان ارتقاء درجه راستی آیا حس نمی. بگیرند و تشویقت نکنند

  اي؟ جلوتر انداخته
  .شده بود تر ن خیلی نزدیکاحساست درست بود سرهنگ، زمان آ 
  

  .ترین رویاهایت هم  انتظارش را داشتی که حتی در خوشبینانه تر از آن خیلی نزدیک
  

  . هایت هم انتظارش را داشتی ترین کابوس تر از آن که حتی در بدبینانه و خیلی نزدیک
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آن » هو نتاو«معاون کشتی » رادنی«جایی که . افتم، سرهنگ می» موبی دیک«اي از  یاد جمله
دهد و استیل کیلت  ، به قصد تهدید و تحقیر وي، تکان می»استیل کیلت«چکش را جلوي صورت 

گیرد که دیگر عقب نرود و به رادنی  نشینی کرده است، تصمیم می که تا آن لحظه مرتباً عقب
دهد که اگر آن چکش حتی خراشی کوچک به صورتش وارد کند، او رادنی را خواهد  هشدار می

  .کشت
  و نه تنها در وصف رادنی؛ اي است پرمعنی، جمله بعدي جمله

  
  ».و اما آقایان، آن ابله را خدایان براي کشتار داغ زده بودند«
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ها یا  قدر فاصله افتاد، سرهنگ؟ چند ساعت یا چند روز؟ یا بیشتر؟ و این ساعت این وسط چه
  روزها بر آن مرد چگونه گذشت؟ در آن مدت زندانی بود یا آزاد؟ 

ها درون  میله. اي هم دورش نبود، باز هم آزاد نبود  حتی اگر میله. مسلماً آزاد نبود، سرهنگ
  .ش، در مغزش، در روحشدر قلب. جانش فرو رفته بودند

  
هاي این  بعضی جنبه. هاي متعدد و متفاوتی دارد این هویت جنبه. هر کسی هویتی دارد، سرهنگ

تغیر م یا این که حتیهمان شخص باشد  یِهاي دیگر هویت تر از بعضی جنبه کمرنگتواند  هویت می
، چندان دشوار نباشد، شان، حتی در شرایط معمول و حتی براي خود او از دست رفتن یعنی باشد،

. ي زندگی است و هویت شخص نیز از چنین تغییراتی مستثنی نیست به هر صورت تغییر الزمه
مسئله . معادل تمام وجودشان باشد شان تواند براي هاي هویتی اشخاص نیز می ولی بعضی جنبه

تواند  فراد میاعتقادات ا. اعتقادات و حق و باطل و گناه و ثواب یا خطا و صواب نیست، سرهنگ
معنی و حتی مسخره جلوه کند ولی هویت یک شخص نباید مورد تحقیر قرار  براي دیگران بی

مثالی دیگر برایت بزنم سرهنگ؛ معموالً براي یک مسلمان معتقد، و حتی غیر معتقد ولی در . گیرد
برقصد، ، این مسئله که زنش در یک مهمانی با مرد دیگري ي سنتی حال زندگی در همان جامعه
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ام و خود نیز در یک مسافرت خارجی  ام و خوانده شنیده. آید توهین بسیار بزرگی به حساب می
اند، و  اي مثل ایران، به جوامع غربی مهاجرت کرده ام که حتی براي آنهایی که از جامعه متوجه شده

روپایی خب، یک مرد ا. تالش هم دارند همرنگ مردم آنجا شوند، هضم چنین موردي دشوار است
ممکن است این روحیه را به تمسخر بگیرد، همانگونه که یک مسلمان هم ممکن است یک 

  .اروپایی را در این مورد مسخره کند
گیرند که در  ها یاد می معنی باشد، با پیشرفت فرهنگی جوامع آدم البته این تمسخرها شاید بی 

دانند،  ی را نیز در این موارد الزم میي خود رفتار کنند و اگر بحث چنین مواردي هر یک به سلیقه
هایی نیز هر طرف راه خود را  هر چند معموالً بعد از چنین بحث. مؤدبانه و محترمانه انجام دهند

     .کمتر شودي جهانی مداوماً دارد  در این قبیل موارد در جامعه ها و برخوردها ولی تنش. رود می
مرد اروپایی، اگر مردي در خیابان به زور دست  با این وجود، هم آن مسلمان معتقد و هم آن

ممکن . اند همسرشان را بگیرد و او را وادار به رقصیدن کند، احساس خواهند کرد که تحقیر شده
تفاوت نخواهند  شان با هم متفاوت باشد ولی هیچکدام در قبال چنین توهینی بی است میزان خشم

  .بود
اش، در قبال این توهین  باشد که پلیس و سیستم قضاییاي افتاده  و اگر این اتفاق در جامعه 
تفاوت باشد یا حتی از چنین توهینی حمایت کند، چه؟ آیا حتی آن اروپایی نیز در صورتی که  بی

  بتواند، براي دفاع از حیثیت خود دست به اسلحه نخواهد برد؟
ي یک مسلمان خورند برا ممکن است اعتقادات هندوها که گوشت گاو را نمی. بله، سرهنگ

معنی باشد، اعتقادات یک مسلمان هم در نخوردن گوشت خوك شاید به همین نسبت براي یک  بی
معنی باشد، شاید فرقی هم براي آن اروپایی نداشته باشد که یک هندو از آن رو  مسیحی بی

خورد که براي آن حیوان تقدس قائل است و یک مسلمان به این جهت که  گوشت گاو را نمی
  .داند را نجس میخوك 
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گوشتی در حلق او فرو  ولی اگر کسی جلوي شخصی را بگیرد و به زور و بر خالف میلش تکه
کند، اعم از این که آن شخص هندو باشد یا مسلمان یا مسیحی، و اعم از آن که آن گوشت 

این .  گوشت گاو باشد یا خوك یا بره، شخص احساس خواهد کرد که تحقیر شده است، سرهنگ
چنین شخصی در مورد شخصیت . فهمد هر کسی که براي  خودش هویتی قائل است، میرا 

تواند از تحقیر دیگران  این تعبیر که تنها کسی می. دیگران نیز چنین مالحظاتی را خواهد داشت
  .لذت ببرد که خودش یک موجود حقیر باشد، امروزه بسیار رایج است

هاي  بسیاري از انسان. دنیاي تزاحم و اصطکاك استدانم که دنیا،  این را هم می. بله، سرهنگ
اند، چه در طرف فاتح و چه در  هایی بسیار دشوار گیر افتاده اند که در صحنه بافرهنگ نیز بوده

مثالً، . اند هاي انسان ماندن را در چنین شرایطی حس کرده ها و دشواري طرف مغلوب، و تناقض
ي بوسنی، تمایلی به کشتن همسایگان و دوستان ها رو که در جریان درگیري یک صرب میانه

هاي تندرو به قتل خواهد  غیرمسلح مسلمان خود ندارد ولی اگر آنها را نکشد خود از طرف صرب
هاي  رسید یا یک زندانی سیاسی روشنفکر در یک کشور دیکتاتوري که تحت شدیدترین شکنجه

و بدهد یا یک افریقایی قبائلی، که در گیرد تا دوستانش و همفکرانش را ل جسمی و روحی قرار می
ي دیگري سالخی  ي قبیله در حمله اش شرایط معمول از خونریزي بیزار است، ولی خانواده

ي دشمن غلبه کنند و او نیز، انگیزه و توانایی دارد  اند بر قبیله اش توانسته اند و اینک او و قبیله شده
  .  قاتلین را سالخی کند ي خانواده

هایی توانسته باشند و یا  مورد عملکرد این افراد این، اعم از این که در چنین صحنهبحث در 
شان چه  نتوانسته باشند مقاومت کنند، و این که اگر نتوانسته باشند مقاومت کنند بعدها در زندگی

اند، در عالم هنر رایج  ها را حس کرده ي روحی حاصل از عملکردشان در آن صحنه مقدار لطمه
ولی به هر صورت این،  ،است هاي زیادي ساخته شده مطالب بسیاري نوشته شده و فیلم. است

هایی در مقابل  که یک شخص هویتی داشته باشد و در صحنه این. جایگاه تو نیست، سرهنگ
هاي هویتی خودش  نیرویی وحشیانه، درونی یا بیرونی، قرار گیرد و نتواند خودش و یا بعضی جنبه
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هایی با  ت دارد با کسی که نه هویتی دارد و نه اصالتی، و در چنین صحنهرا نجات دهد تفاو
  .زند اشتیاق دست به خیانت یا توحش می

  
  اي، سرهنگ؟   راستی تو هم هویتی داشته
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ها،  چیز بود، آزارها و شکنجه تنها راهی که در مقابل آن مرد باقی مانده بود، تسلیم در برابر همه
باید هویتش را، تمام . اي کرد، در هیچ زمینه او دیگر نباید از خودش دفاعی می. ها، تحقیرها توهین

توانست زنده بماند، بله سرهنگ، تو او را کشته  پس او دیگر در هر حال نمی. کرد و کمال نفی می
  . بکشد و بخورد و بیاشامدهاي سال هم نفس  بودي، حتی اگر قرار بود او تا سال

تو یک قاتل بودي سرهنگ، آن هم نه یک قاتل منفعل و پشیمان، بلکه قاتلی وقیح که از 
  . کند اش احساس رضایت و غرور نیز می جنایت حقیرانه

  .دانست توانست، به عنوان یک مرد زندگی کند و خودش نیز این را می بله،  او دیگر نمی
   

  .دهد خودش را نشان می و این جا است که یک مرد
   

  .ارزد، سرهنگ هایی همچون تو می مردي که به یک گله از سرهنگ
  

خیلی چیزها است که در . دانم این قضایا چقدر طول کشید؟ چند روز؟ چند ماه؟ من نمی
  . دانم ي آن وقایع نمی باره

www.takbook.com

www.takbook.com



128 

 

ا، و نه کوچکترین دانم، نه سنش ر نه اسمش را می. دانم، هیچ ي او هم هیچ چیز نمی من در باره
هایم هم بسیار ضد و نقیض است و دلیلی ندارم هیچ یک از آنها را  شنیده. ي او جزئیاتی در باره

هاي  دانم که آیا جزء همان گروهی بود که در درگیري حتی این را هم نمی. بر دیگري رجحان دهم
مرد همانی باشد که آن  شاید آن. او جدا از آنهاست ي اولیه نیز شرکت داشتند، یا این که قضیه

جزوه را نوشته و آدم با مطالعه و نسبتاً روشنفکري بوده، شاید اصالً یکی دیگر بوده و حتی سواد 
کردار بوده، و یا آدمی معمولی، با  گو و درست شاید آدمی راست. خواندن و نوشتن هم نداشته

د دارد، شاید اصالً او آدمی هایی که در بین  افراد جامعه، کم یا زیاد، وجو ي حسن و عیب همه
  .چربید تر از حد متوسط جامعه بوده است که معایبش بر محسناتش می پایین
  

آل  هایم را کامل و ایده ي کودکی و نوجوانی، قهرمان ها، در دوره من هم مثل اغلب آدم
دنیاي  بعدها این. ضعف ي ام، آراسته به هر حسن و قوت و پیراسته از هر بدي و نقطه پنداشته می

مثالً آن سخن . ي قهرمانان دیدم و خواندم خیلی چیزها در باره. شیرین کودکانه پایدار نماند
مشهور را در آن نمایشنامه، از زبان آن شخصیت مشهور، که در جواب سرزنش گوینده مبنی بر 

نیاز  که به قهرمان  نه، بدبخت ملتی«دهد که  ، پاسخ می»بدبخت ملتی که قهرمان ندارد«که  این
  » .دارد

شاید اصالً از اول هم چنین . شاید نسل آن قهرمانان کامل و رویایی برافتاده است، سرهنگ
هایی بودند که از وجود  ي انسان طلبانه هایی وجود نداشتند و حاصل تخیالت کمال قهرمان
  .هاي خود و دیگران آگاهی داشتند نقص

بله، سرهنگ، به . تی اگر بدبخت بوده باشندها به قهرمان احتیاج دارند، ح ولی هنوز هم ملت
  . خصوص اگر بدبخت بوده باشند
از آن گذشته  قهرمانان هر شخص یا گروهی . هایی کامل نباشند قهرمانان واقعی شاید انسان

کاپون قهرمانی  باید نوعی سنخیت هم با آن شخص داشته باشند، براي یک گانگستر شیکاگویی آل
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براي یک دیکتاتور، . براي یک پادشاه کوچک یک کشور، شاید ناپلئون بتی باشد .بزرگ است
توان قهرمان  آیا آن مرد را هم می. آیند استالین و براي یک دانشمند نیوتن قهرمان به حساب می

دانند و در آینده، روزي که بتوانند این احساسات  دانست؟ بهتر بگویم؛ چه کسانی او را قهرمان می
  . هایشان و با اعمالشان ز خواهند داد؟ با حرفرا برو
  

قصد هم ندارم آن را به کلی، و بدون هیچ . من تمایلی ندارم قتل را تقدیس کنم، سرهنگ
البته کشورهایی هستند که در هر صورت قتل را . توجهی به شرایط انجام آن، جنایت جلوه دهم

غو شده است، حتی براي قاتالن، و حتی در بسیاري از کشورها مجازات اعدام ل. کنند تقبیح می
ام از  ام و هنوز نتوانسته هاي موافقین و مخالفین اعدام را خوانده من استدالل. اي براي قاتالن زنجیره

ي درستی یا نادرستی اعدام تصمیم بگیرم چه برسد به این که  نظر عقالنی در درون خودم در باره
ي  خب، این تردید تازه در باره. در این مورد باشمبخواهم در سطح جامعه مروج دیدگاه خاصی 

مجازات اعدام است که به شکل قانونی و در مورد یک جنایتکار دستگیر شده و محاکمه شده 
  شود، در موارد دیگر چه؟ انجام می

ي رد مطلق خشونت به هر شکل و در هر شرایط، در عمل معتقدان  البته امروزه دیگر ایده
اي در برابر خشونت هیچ  مسلماً اگر جامعه. ار نشدنی است، سرهنگاین ک. زیادي ندارد

بحثی نیست که براي . العملی نشان ندهد، خشونت در آن جامعه بیشتر خواهد شد، نه کمتر عکس
شوند،  اي پیدا می ي جامعه باید در برابر مرتکبین خشونت، که در هر جامعه مهار خشونت، بدنه

. اند شان را با این قضیه روشن کرده متمدن تا حد زیادي تکلیف کشورهاي. العمل نشان دهد عکس
در جوامع، یعنی دستگیري و محاکمه و مجازات مجرم، » خشونت قانونی«طبیعتاً جایگزین شدن 

گیري و  به جاي خشونت خام و بدوي، در همان دو سه هزار سال پیش نیز تحول بزرگی در شکل
خود این قوانین تا چه اندازه عادالنه یا ظالمانه بوده است، این که . ارتقاء تمدن بشري بوده است

» قانونی«و این هم که آیا اصالح این قوانین در طول تاریخ طوالنی تمدن بشري صرفاً از راه 
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ها نیز در این  هاي اجتماعی و شورش هاي خارج از قانون و تنش انجام شده یا همان خشونت
به هر حال امروزه در بسیاري از کشورهاي جهان . قضیه نقش داشته است، بحث دیگري است

آید و حتی خشونت قانونی نیز، هرچند یک ضرورت، ولی به  خشونت امري مذموم به حساب می
  .شود عنوان یک ضرورت نامطلوب تلقی می

گیرد، هم از این  عملکرد پلیس یک کشور متمدن نیز در این کشورها زیر نظارت مردم قرار می
ي رفتار  ها را از خود نشان دهد و هم از نظر نحوه یی الزم براي کاهش این خشونتجنبه که کارا

ولی تفاوتی بسیار . شوند، سرهنگ بدیهی است که در هر صنفی افرادي فاسد پیدا می. خود پلیس
در آنجا هنگامی که یک مورد سوءاستفاده از قدرت توسط یک . بنیادي از این نظر وجود دارد

ي رسیدگی به آن، افکار  و عادالنه  طرفانه فتد، عالوه بر وجود مسیر قضایی بیا پلیس اتفاق می
ها  ها و سایر رسانه دهد، روزنامه العمل نشان می عمومی جامعه نیز به شدت به موضوع عکس

کنند و به آن  کنند، خبر را، حتی تا سر حد جزئیات، در جامعه منتشر می موضوع را مطرح می
ا فرد خاطی که بلکه بعضی از مسئولین دیگر پلیس نیز مجبور به پاسخگویی نه تنه. پردازند می

در چنین حالتی . کارهایی براي جلوگیري از تکرار چنین مواردي بیندیشند هستند و باید راه
کنند و مسلماً افراد چنین پلیسی  توانند ادعا کند که با فساد مبارزه می مسئولین پلیس آن کشور می

در جامعه سرشان را باال بگیرند و جامعه نیز فساد تعداد اندکی از مأمورین را، به توانند  نیز می
  .حساب فاسد بودن کل نیروي پلیس نخواهد گذاشت

ي سوء  توان گفت؟ در باره نیروي انتظامی کشورمان چه میهاي رایج در  کاري ي مخفی در باره
به هر صورت در این نیرو اتفاق  ي فسادهاي اخالقی و مالی که استفاده از قدرت و در باره

آیا تکذیب موضوع و یا کتمان آن، حتی جدا از مسائل سیاسی و حکومتی و حتی جدا از  .افتد می
  منافع و مصالح جامعه، به نفع خود افراد نیروي انتظامی نیز هست؟

هایی را دیدند که در آن ماشین  ها نفر از مردم دنیا و ایران صحنه میلیون  88در وقایع سال 
دانم آیا  نمی. کشد گیرد و می کنندگان در تظاهرات را زیر می نیروي انتظامی یکی دو نفر از شرکت
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تمال ي آن ماشین بر اثر اضطراب ناشی از اح این درجه از توحش عمدي بود و یا این که راننده
گیر افتادن در وسط درگیري، کنترل خود را از دست داده بود و در تالش براي گریز از صحنه، 

ي کل نیروي انتظامی کشور، در  چیزي که جالب است، رفتار فرمانده. اي شد باعث چنین حادثه
لحنی او با . ي این حادثه از او پرسیدند اش، در برابر سؤال خبرنگارانی است که در باره مصاحبه

  .خودداري کنند» هاي دروغ سوال«آمیز به خبرنگاران گفت که از پرسیدن  تحکم
کافی بود مثالً بگوید که . هاي مختلفی پاسخ دهد توانست به شکل دانی، سرهنگ؟ او می می

. موضوع تحت بررسی است، یا اینکه مدعی شود قضیه عمدي نبوده است، یا خیلی چیزهاي دیگر
ترجیح داد که قصور یا تقصیر . لی ساده و از موضع طلبکارانه برخورد کندولی او ترجیح داد خی

ترجیح داد تمامیت . ي ماشین نیروي انتظامی، به حساب کل این نیرو گذاشته شود یک راننده
  . اش بپذیرد نیروي انتظامی داغ ننگ این توحش را بر پیشانی

اش در مقام فرماندهی نیروي  کنی، سرهنگ، که او جدا از عملکرد سیاسی آیا تصور نمی
انتظامی حکومتی کشور و جدا از عملکرد سیاسی نیروي انتظامی، با معیارهاي عادي نیز یک خائن 

تک افراد نیروي انتظامی تحت فرمان خود نیز خیانت کرده است؟ به دهها  است؟ کسی که به تک
و یا  آمیز را، از عمل توحشها تبعات نفرت اجتماع  هزار نفر پرسنلی که مجبور هستند براي سال

  .  ي خاص، تحمل کنند ي نیروي انتظامی در یک لحظه یک راننده آلود اضطراب
و آیا این پرسنل نیروي انتظامی، جدا از خوب و بد عملکردهاي دیگرشان، در چنین مواردي 

یا عمدي  کنند که چرا باید مثالً بهاي عملکرد سهوي یابند و به این فکر نمی خود را مغبون نمی
ي افراد نیروي انتظامی پرداخت کنند و  ي فرار خفاش شب را، همه یک یا چند مأمور، در قضیه

  این فرار  به حساب کلیت نیروي انتظامی نوشته شود؟
دهند، آیا این دغدغه را نیز ندارند که  و اگر پرسنل این نیرو به افکار عمومی نیز اهمیت نمی

افکار عمومی متراکم شود و در قالب اعمالی تبلور پیدا کند ممکن است روزي در شرایطی این 
  اند؟ هاشان زیاد هم اهل آش خوردن نبوده هایی شود که بعضی که باعث سوختن دهان
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شان را، حداقل تا آن اندازه که  و چگونه افراد این نیرو انگیزه پیدا خواهند کرد که حساب
  توانند، از چنین افرادي جدا کنند؟  می

  
توانند در مسیر کاهش خشونت حرکت کنند و   ه آیا جوامعی مثل کشور ما چگونه میاین ک

آمیز در برابر خشونت  این که آیا، جدا از مسائل سیاسی و حکومتی، چه میزان مقاومت خشونت
کنند، الزم  هاي شخصی اقدام به اعمال خشونت می ي حکومت، که با انگیزه»پا خرده«کارگزاران 

بنابر این در این مسائل نیز نظري . که توان کارشناسی من در حد آن نیست است، موضوعی است
  .  دهم نمی

ي احساسی چه؟ آیا شده که از خشونت علیه بعضی از اشخاص، حتی در حد کشتن  جنبه
شخصی، خوشحال شوم؟ مثالً در همان مورد خفاش شب؟ بله، مسلم است که من از اعدامش 

وقتی . بگذار حرف دلم را بگویم، سرهنگ. سانی دیگر بودناراحت نشدم ولی خشمم متوجه ک
کوپتر سردار ابوالفتحیان سقوط کرد بیشتر خوشحال شدم تا وقتی که عکس خفاش  بعدها هلی

المثل سردار مذکور، به جاي  البته روي دیگر سکه آن است که اگر فی. شب را باالي دار دیدم
شد و، نه به اعدام، بلکه به  تر محاکمه می ی سالمماند و در یک فضاي سیاس زنده می» شهید شدن«

ي خفاش شب نیز  شد و جزئیات عملکرد وي و همکارانش در قضیه چند سال زندان محکوم می
  .شدم شد، بیشتر خوشحال می در سطح جامعه منتشر می

، اعم از درست »حمایت از خشونت«تواند  و آیا صرف اظهار خوشحالی از بعضی اتفاقات می
  ها، باشد؟ ط بودن آن خشونتیا غل

من «ي  براي همین هم انتشار آن کتابچه. تواند مثبت یا منفی باشد خب، جواب این سؤال می
براي شرایطی که انتشار آن در جامعه نتواند آثار . ام براي موقعی مناسب را گذاشته» .لذت بردم

  .منفی داشته باشد

www.takbook.com

www.takbook.com



133 

 

شار این یادداشت، در شرایط فعلی مفیدتر ي تو، تصورم این است که انت ولی در مورد قضیه
ي خشونت، شاید بتواند تأثیر  خواهد بود و علیرغم ظاهر ناخوشایند بعضی مطالب آن در باره

  .هایی اینچنینی، در جامعه داشته باشد کوچکی در کاهش خشونت، حداقل خشونت
حتی تمایلی . دارمها وسواس زیادي  ي جان آدم من در باره. نه، سرهنگ، به خودت قیاس نکن

هاي فرومایه و جنایتکار، و حتی در قالب نوشتن یک مطلب  ندارم در اعمال خشونت علیه آدم
ها را همان روزهایی نوشتم که  ي این یادداشت در واقع بخش عمده. احساسی، نقشی داشته باشم

هاي  از آن واقعه خبردار شدم و این چند سال وقفه براي انتشارش، به علت همین وسواس
  . ام بوده است روحی

  
، در میان تصاویري پر زرق اي  نه یا ده سالم بود که در انتهاي یک تقویم کوچک از نوع دفترچه

اي خاص، و با لباس بسیار کهنه و  هاي تاریخی تصویري از مردي با چهره و برق از شخصیت
ا رضاي کرمانی است و ترها که پرسیدم، گفتند که تصویر میرز از بزرگ. زنجیري در گردن دیدم
از همان موقع . ي ذهنی من از کشتن، به این مفهوم، بود این اولین تجربه. قضیه را هم برایم گفتند
ي تاریخی مشابه و حتی  تر شدم و از دهها واقعه ام، حتی وقتی بزرگ به آن قضیه فکر کرده

  . در افکارم از دست نداد تر و مشهورتر هم اطالع یافتم، باز هم آن قضیه جایگاه خودش را بزرگ
آیا میرزا رضا . هاي مختلف»زاویه دید«ام، و از   بله، سرهنگ، من بارها به آن مطلب فکر کرده

را » حق«بستگی دارد . شاه را داشت؟ جوابش به این راحتی نیست، سرهنگ حق ترور ناصرالدین
بله، شکی در ظلم و جور . چگونه معنی کنی، و خود این یعنی وارد شدن در مبحثی وسیع و عمیق

توان مجوز ترور او را براي میرزا رضا صادر  آیا می با این وجود شاه نیست آدمی مثل ناصرالدین
عمل میرزا رضا، چه درست باشد چه غلط، ناصرالدین شاه . شاه کرد؟ البته نه از دیدگاه ناصرالدین

از کارهایش به دار کشیدن نه کسی که یک نمونه . صالحیت ندارد در آن باره نظري داشته باشد
اند در مالقاتی پرداخت نشدن  گناه است صرفاً به این دلیل که آنها خواسته نفر سرباز بی
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ي  اند و در میانه شان را به شاه اطالع دهند و توسط محافظین شاه مورد ضرب و شتم گرفته مواجب
شاه حق ندارد در  ناصرالدینبله، سرهنگ، . ي شاه اصابت کرده است آشوب سنگی هم به کالسکه

ي سنگ را مجازات کرده بود چه برسد که  کننده حتی اگر فقط پرتاب. این باره نظري داشته باشد
ها، این نه نفر  براي آن کار نه نفر به دار کشیده شوند و چه برسد به این که، طبق بعضی روایت

ي شاه به  خویانه کین خشم درندهاند و اطرافیان شاه براي تس حتی آن سربازان معترض هم نبوده
خبر را که هیچ  جا بی جاي آن سربازان معترض، که از صحنه گریخته بودند، تعدادي سرباز از همه

  .نقشی در آن وقایع نداشتند، دستگیر کردند و به دار کشیدند
  

  تو چه سرهنگ؟ تو حق داري در این باره نظر بدهی؟
  

ابتدا نیت میرزا رضا را از این عمل کامالً سیاسی در . با این حال چیزي را بگویم سرهنگ
ي این موضوع خواندم، این که با وجود افکار سیاسی  بعدها چیزهاي دیگري در باره. پنداشتم می

هاي مختلفی  ي شخصی داشته است، روایت میرزا رضا، بخشی از موضوع یا حداقل شروع آن جنبه
السلطنه در ندادن طلب میرزا رضا و بعد هم  نایبدر این باره گفته شده است از جمله زورگویی 

ي ناجوانمردانه و در نهایت زندانی شدن میرزا  آمیز با وي و سرانجام آن خدعه آن رفتار توهین
  . رضا
کنی در کدام حالت میرزا  ولی تو فکر می. اند خب سرهنگ، البته هر دو انگیزه مخلوط بوده 

هاي یک شاه عیاش و  رضا بیشتر قابل احترام است؟ حالتی که فکر کنیم وي از دیدن ستم
شاه گرفته باشد یا این بدانیم  هاي مردم تصمیم به ترور ناصرالدین ي رنج کفایت و با مشاهده بی

اش از این کار انتقام از ستمی باشد که بر شخص خودش رفته  وه بر مسائل سیاسی، انگیزهکه، عال
ي  السلطنه به عنوان بهره آمیزي که به روایتی به دستور نایب هاي توهین گردنی است؟ انتقام پس
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 اش رفت و انتقام فرزندش که به هایی که در حبس بر او و خانواده انتقام ستم. طلبش به او زدند
  .روایتی در جریان حبس او از گرسنگی مرد

  کدام حالت، سرهنگ؟ 
خب، بگذار بگویم براي من میرزا رضا در حالت دوم بسیار بیشتر قابل احترام و ستایش است، 

  .و در آن واقعه بیشتر معذور
شاه را براي تالفی توهینِ  بود و او صرفاً ناصرالدین ي حبس و تبعات آن هم نمی حتی اگر قضیه

السلطنه انجام  که مشخص است که این کار را نایب حتی با این. ها ترور کرده باشد گردنی دن پسز
  .شاه مستقیماً نقشی در آن نداشت داده بود و ناصرالدین

ي درست بودن یا نبودن کشتن افراد نظر بدهم ولی  من تمایلی ندارم در باره. بله، سرهنگ
شاید یک دلیلش هم این باشد که . آید بیشتر خوشم میگویم که در حالت دوم از میرزا رضا  می

یک سیستم کثیف حکومتی، او را تحقیر کرده بود و اینک . براي او هیچ راه دیگري نمانده بود
  .اش را بکند خواست از سر لطف به وي اجازه دهد که سرش را پایین بیاندازد و زندگی می
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  .بود، سرهنگ براي آن مرد هم هیچ راه دیگري نمانده
  

  .این را تو باعث شده بودي
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  کرد؟ فکر می چیز به چهمرد آن آیا در آن فاصله 
  

در جمع یا در خلوت؟ شخصی که  ؟گریسته باشد موقعیتآیا ممکن است او حتی در این 
هایی که، براي همیشه،  تواند از میله داند نابود شده است، چه رفتاري دارد؟ شخص چگونه می می

  .ماند آیا راهی جز کشتن خود باقی می. در تمام جانش فرورفته است، نجات یابد
   

را مردانه انجام خواهد خودکشی کند، این کار  یک مرد وقتی می. ولی او یک مرد بود، سرهنگ
  . دهد می

  
اند؛  ها شنیده شاه خیلی بیت منسوب به میرزا رضاي کرمانی را بعد از ترور ناصرالدین آن تک

  .»شکارم محب آل رسولم، غالم هشت و چهارم، فدایی همه ملت، رضايِ شاه«
توسط  البته اعتقادات مذهبی نیز همانند اعتقادات غیر مذهبی و یا ضد مذهبی، در طول تاریخ 

بسیاري از افراد، براي تشویق به صلح یا تشویق به جنگ، براي بخشودن یا کشتن، و براي هر 
حتی در . انتخاب بین امور متناقض دیگر مورد استفاده قرار گرفته است، و در هر دو طرف دعوا
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ر شاه د نیز طرف مقابل هم از اعتقادات مذهبی جامعه استفاده کرد و ناصرالدین  قضیه  همین
خب، در شعر میرزا هم سه جزء اول به خودي خود . لقب گرفت» شهید شاه « ن روزآي  جامعه

آید، آن سه  اي ندارد، ولی وقتی جزء چهارم بر بیت فرود می حالت شعار دارد و ارزش هنري ویژه
بیت  گیرد و هنر شاعري میرزا رضا، حتی اگر همین یک تک جزء اول نیز همراه با کل بیت اوج می

اش، در  گلوله همانند درخشش هنر دیگرش؛ آن تک. درخشد اش گفته باشد، می ا در زندگیر
  . ي تاریخ صحنه

ي حکومت شاهنشاهی نیز، بسیاري از مردم  همینک، و حتی از چند دهه قبل از این و در دوره
مسخره را کسی » شکار شاه«اند ولی  شاه به تمسخر گرفته را براي ناصرالدین» شاه شهید«اصطالح 

شکار در تاریخ  بله سرهنگ، شاه. نکرده است، جدا از اینکه با آن کار موافق باشد یا مخالف
  .ماندگارتر از  شاه شهید بوده است و خواهد بود

  
شکار بودن کند، از این رو که  توانست مثل میرزا رضا ادعاي شاه و آن مرد، هرچند نمی

تر از نوکران یک شاه هم،  قیده من حتی بسیارفرومایهتر از یک شاه، و به ع حریفش بسیار فرومایه
بینی کنم و امیدوار باشم آن اتفاق در میان  بوده است ولی موضوع آن قدر ارزش دارد که پیش

قابل ذکر و به یاد سپردن، که در این چند دهه در کشور اتفاق  ي بزرگ و کوچک هزاران واقعه
  .  ها ها، شاید براي قرن شاید براي سالافتاد، شکوه و درخشش خود را خواهد داشت، 
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دانم ولی  سن آن مرد را نمی. ي یادبودي براي آن واقعه ساخته شود دوست دارم روزي مجسمه
دانم ولی دوست دارم اندامی  از قد و هیکل او هم چیزي نمی. سال بوده باشد دوست دارم میان
هایش دوباره درآمده بود یا نه، ولی دوست  کرد، سبیلدانم وقتی آن کار را  نمی. رشید داشته باشد

  .زند دارم مجسمه داراي سبیل پرپشتی باشد که کمی هم به سفیدي می
  

دانم در واقعیت چه بوده است ولی دوست  اي، که نمی اسلحه. مرد با قامتی رسا ایستاده است
ام داده و با آرامش در اش را انج اسلحه وظیفه. دارم نوعی تفنگ باشد نه کلت، در دستش است

ي مالیمی به سمت پایین قرار  اش با زاویه اش در یک دست مرد قرار دارد، لوله حالی که قبضه
مردي بر زمین افتاده که لباس  ي ي مچاله شده پیش پاي مرد، با اندکی فاصله، جنازه. گرفته است

ي مفلوك  اهی به این الشهمرد نگ. هایش دارد شانه ي سرهنگی بر انتظامی بر تن و درجه نیروي
لبخندي غمگین  .گاه ارتباطی به او نداشته است اي به این حقیري هیچ کند، گویی قضیه نمی

افکار . نگرد هاي شفافش به افق دوردست می بخشد و چشم او را زینت می ي صورت مردانه
شن توان تصور کرد که دارد به دنیایی رو اش براي بیننده مشخص نیست ولی می درونی

  .کس به خاطر اعتقاداتش و هویتش تحقیر نشود دنیایی که در آن هیچ. اندیشد می
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نیروي انتظامی نیز مثل هر سازمان دیگري یک شخصیت حقوقی دارد و افرادش نیز شخصیت  

هاي حقیقی افراد آن یک چیز  شخصیت حقوقی یک سازمان و شخصیت. آیند حقیقی به حساب می
  .نیستند، هر چند در بعضی موارد کامالً هم از همدیگر جدا نیستند

خواهد داشته باشد، خود  پلیس کشور، هر نامی که میي حکومتی ایران  امیدوارم در نظام آینده
نداند و افراد آن، که طبیعتاً اکثرشان همین » نیروي انتظامی جمهوري اسالمی«را وارث حقوقی 

ها و  افراد نیروي انتظامی فعلی خواهند بود، خودشان به آشکار کردن فساد موجود در این سال
تنها در چنین . تر باشند تا دیگران مشتاق شان مانهاي ساز شستشوي چنین فسادي از میان الیه

توان تصور کرد که این نیرو، و افراد این نیرو، احترام خود را باز یابند و اگر  حالتی است که می
شان حتی تظاهراتی را هم متفرق کنند، همانگونه که  روزي مثالً قرار شد افراد این نیرو طبق وظیفه

کنندگان در تظاهرات نوعی احترام  آید، مردم و حتی شرکت ش میدر کشورهاي آزاد هم بعضاً پی
  .هاي پول آنها را تحقیر نکنند براي آن مأمورِ در حال انجام وظیفه قائل باشند و با پرتاب سکه

  
بینند، با آن مرد  در چنین آرزویی، دوست دارم افراد چنین پلیسی وقتی آن مجسمه را می

  .  ته باشند تا با تو، سرهنگپنداري بیشتري داش احساس همذات
   

www.takbook.com

www.takbook.com



141 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

ام آن مرد  اولین گلوله به کجایت خورد سرهنگ؟ غافلگیر شدي، نه؟ البته تا جایی که شنیده
. که بعد از زدن تو از صحنه بگریزد نداشت اي هم براي این طرح و نقشه. برایت کمین نگذاشت

  .انتظامی به تو شلیک کردام که مستقیماً آمد و در خود پاسگاه نیروي  شنیده
خب، مسلم است که کل قضیه بسیار سریع اتفاق افتاده است، چند ثانیه یا حداکثر یکی دو 

کشته شدن . چندان طول کشیده باشد بله قاعدتاً نباید کل قضیه . دقیقه بیشتر طول نکشیده است
دانم آیا او هم  نمی. ردتو، و ظاهراً یکی دو نفر دیگر از نیروي انتظامی، و بعد کشته شدن آن م

. بله، قاعدتاً باید حوادث بسیار سریع اتفاق افتاده باشد. یکی دو نفر همراه داشت یا تنها آمده بود
اي که متوجه شدي آن مرد این بار  اي، از لحظه مخصوصاً براي تو که اولین هدف تیراندازي بوده

و به شکلی متفاوت، تا پایان قضیه براي  ي پایانی این نمایشنامه را اجرا کند، آمده است که صحنه
بخشی از این چند ثانیه در همان حالت معمولی اتفاق افتاده است و بخشی شاید در دنیایی . تو

  .متفاوت
اعتقاد نیستم، ولی در این  به جهان ماوراءالطبیعه بی. گفتم که من آدمی مذهبی هستم، سرهنگ

نه، حتی بعضی قوانین دنیاي . هبی پیش بکشمخواهم بحث دنیاي دیگر را از نظر مذ جا نمی
طول زمان به مفهوم فیزیکی آن یک مسئله است و زمان احساسیِ . خودمان هم شناخته شده نیستند
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توان گفت ممکن است براي  اصل قضیه جاي انکار ندارد ولی آیا می. هر شخص چیزي دیگر
آید؟ آیا  یشتر از حد تصور کش میدهند آن یک لحظه بسیار ب افرادي که جان خود را از دست می

ها چنین اعتقادي  ها طولی برابر یک عمر داشته باشند؟ بسیاري از آدم ممکن است بعضی لحظه
کسی . دارند، بله دلیلی براي اثبات آن در دست نیست همانگونه که دلیلی براي رد آن نیست

خاطرات افرادي را . ي دهدتاکنون از این راه بازنگشته است تا از صحت و سقم این مسائل خبر
شان  اند و بعدها تجربیات اند و بعد به زندگی برگشته که از  نظر پزشکی به مرگ بسیار نزدیک شده

هاي بیان آنها،  گونه تجربیات و انگیزه اند، جدا از صحت و سقم این را در آن لحظات بیان کرده
ی براي این افراد اتفاق نیافتاده است، وقتی مرگ. ي مرگ دانست ي آستانه توان مطالبی در باره نمی

مرگ را اند که  را فقط کسانی تجربه کرده» ي مرگ آستانه«. ي مرگی هم در کار نبوده است آستانه
. کند فرق می ریزد، قضیه  چیز از جمله فضا و زمان در هم می  شاید در آنجا که همه. اند تجربه کرده

شود و ساعاتی بعد در  خورد و بیهوش می له میي شخصی که گلو شاید مثالً احساس و تجربه
شود و ساعاتی بعد در  خورد و بیهوش می یابد با کسی که گلوله می بیمارستان نجات می

و شاید این . ي بیهوشی و چند ساعت قبل از مرگ میرد متفاوت باشد، حتی در لحظه بیمارستان می
اید وقتی مهر مرگ به طور قطعی ش. احساس حتی براي لحظات قبل از بیهوشی هم صادق باشد

شاید آن گونه که . گذارد خورد، روي لحظات قبلِ ازمرگ نیز تأثیر می بر پیشانی شخص می
شود و ذهن و فکر به کار خود  کنند در چنین لحظاتی جهان بیرون متوقف می ها تصور می بعضی

بدون این که او هنوز گذرد  اي به طول تمامی عمر شخص بر او می دهد و شاید لحظه ادامه می
مرده باشد، و جدا از این که او بداند که با مرگ روبرو شده است یا نه، و این که بداند این مرگ، 

  .محتوم است و نه محتمل
قطعاً . و شاید درك انسان و دیدگاهش از هستی در آن لحظه به طور ناگهانی تغییر کند

  . کند هاي شخص هم در آن لحظات تغییر شدیدي می انگیزه
  متفاوتت به چه چیزهایی اندیشیدي، سرهنگ؟» عمر«اگر چنین بوده است در آن یک لحظه  
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  .این بار مثل دو انسان. خواست با آن مرد گفتگو کنی، سرهنگ توانستی دلت می شاید اگر می

کردي تا بر جانت ببخشد و اگر الزم بود تمامی مقامات حکومتی، و تمام  شاید هم التماس می
  .گرفتی هایت در نیروي انتظامی را به باد ناسزا می ستیباالد
  

و بعد از این که تیر را خوردي و فهمیدي که دیگر کار تمام است، چه؟ طبیعتاً رفتارهاي اغلب 
هایی حرف بزنم  آدم ي خواهم در باره جا می ها در این گونه لحظات متفاوت است، ولی این انسان

کنند با اقتدار بر  فکر می. کنند که برخوردارند یا تصور میکه از نوعی قدرت هم برخوردارند 
کسانی که . ترین مشکلی را هم ندارند شرایط حاکم هستند و انتظارِ نه تنها مرگ، که بروز کوچک

شود آنهم به دست فردي دیگر، فردي که این اشخاص او را  دنیاشان در یک لحظه زیر و رو می
شوند که این  آوردند و در یک لحظه متوجه می  ساب نمیدر سلسله مراتب قدرت اصوالً به ح

  .سلسله مراتب اصوالً توهمی بیش نبوده است
اي پیش پادشاهی  مثالً همان ناصرالدین شاه هنگام تیر خوردن چه احساسی داشت؟ تا لحظه 
ه بزرگان زیادي افتخار پذیرفتن نوکري او را داشتند و هیچ کس، هر چقدر هم بلندمرتبه، ب. بود

ترین تکدر و ماللی در ذات شاهانه ایجاد کند، حتی در  داد که کوچک خود اجازه و جسارت نمی
مسائل ضروري مملکتی، و آنوقت در یک لحظه، فقط در یک لحظه، این سلسله مراتب قدرت 

ي این موجود مقدس  اي را مستقیماً در سینه پوش گلوله القباي ژنده شود و یک آدم یک وارونه می
توانند براي نجات جان او کاري  کند و تمامی آن خیل بزرگان و اطرافیان و نوکران نمی میشلیک 

  .کنند
  آدم در چنین لحظاتی چه احساسی دارد، سرهنگ؟

اي که بعد از تیرخوردن به زبانش آمده این بوده  شاه، جمله اند که همان ناصرالدین مثالً گفته
دانم اگر زنده  نمی» .م کرد، اگر زنده بمانممن بر شما جور دیگري حکومت خواه«است که 
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کرد یا نه، ولی مطمئنم که در آن لحظه این جمله را با صداقت گفته  ماند واقعاً این کار را می می
از آن گذشته آنگونه که مشخص است بعد از تیر خوردن، به خیل همراهان و مقامات . است

اش  ظاهراً عادت چندین ساله» .مرا بگیر«: است شان گفته حکومتی پناه نبرده است و صرفاً به یکی
، و حتی با وجودي که او، هر چه »ما را«: را هم در یک لحظه از سرش پریده است و نگفته است

بود و هر چه کرد، اعتقادکی به مذهب هم داشت و آن لحظات هم لحظات خاصی بود، براي 
عبدالعظیم هم که در  تن، به ضریح شاهاي براي نجات یاف آمادگی جهت مرگ و یا به آرزوي معجزه

در کنار صحن کشید؛  اي اند که خود را به مقبره ها گفته بعضی روایت. کنارش بود روي نیاورد
  .  ، همسر محبوبش که در جوانی فوت کرده بود»جیران«ي  مقبره

از  کنم که ممکن است یک پادشاه، بعد دانم چنین روایتی درست است ولی این را باور می نمی
پنجاه سال سلطنت، بعد از آن همه عیاشی، بعد از آن همه ظلم وستم، بعد از آن همه توحش که 

  . شود و به جیرانش پناه ببرد کند، در یک لحظه به یک انسان تبدیل  دل خود آدم را هم سنگ می
در ماند  اي را، اعم از این که آیا مال همان یک لحظه بود یا اگر زنده می چنین تحول روحی

  ي میرزا رضا نسبت داد؟   ي گلوله شد، آیا صرفاً باید به معجزه وجودش پایدار می
  

. تو به چه چیز پناه بردي سرهنگ؟ منظورم در این جا مقایسه نیست، او با تو فرق زیادي داشت
. فرهنگ نبود از آن گذشته او هر چند ظالم بود ولی بی. هر چه باشد  او براي خودش پادشاهی بود

شناسم، ولی با توجه به  ات را نمی و تو، هر چند روحیه. ذوقی داشت و فهمی و طبع شعري
اي که در مقابل یک درجه باالتر از خودت موش  عملکردت احتماالً یک موجود مهمل بوده

  . گرفتی تر از خودت ژست شیر را می شدي و در مقابل پایین می
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معموالً در آن . ات پناه نبرده باشی هاي روي شانه تو به چه چیز پناه بردي؟ احتماالً به درجه
ي این درجات را در مقابل چند گرم سرب، با تمام  جسم و  ارزش بودن همه لحظات آدم بی

  .کند روحش حس می
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هاي اصلی  تراژدي کامل شده است و شخصیت. ایم به آخر نمایش رسیده. خب، سرهنگ
  . اند داستان همه مرده

  
کند؟ آیا کم و بیش به  نویسد و اجرا می هایی را می چرا دست خلقت هنوز هم چنین نمایشنامه

ي نمایش سخنی  نویسند؟ تشبیه دنیا به یک صحنه ها هم تراژدي می همان دالیلی که خود انسان
هاي قدیمی هنوز  چرا تراژدي. شود ها با تعابیري جدید نیز تکرار می دیرینه است که بعضی وقت

اي ذاتی به تراژدي  و یا  ها در عمق وجودشان عالقه هستند؟ آیا به این دلیل است که انسان  دهزن
  هایی از آن دارند؟   جنبه

گویند  تازه آیا آنچه اتفاق افتاد یک تراژدي به معناي دقیق این واژه بود؟ در تعریف تراژدي می
ناپذیر حاصل  بلکه باید به شکلی اجتنابي عواملی تصادفی باشد  انگیز آن نباید نتیجه که پایان غم

، آیا در این داستان نیز ها باشد ي آن هاي داستان و اعمال آگاهانه تضاد موجود بین شخصیت
  طرفین راهی جز آن چه که رفتند، نداشتند؟

. این داستان تویی، سرهنگ  بحثی نیست که اگر بخواهم در این قضیه قضاوت کنم، طرف پلید
اي که آفرید  ه بود و هر چه بود، نه تنها تبرئه خواهم کرد که براي حماسهآن مرد را، هر ک
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پس بگذار کمی هم . کنم نه با او بینی که دارم با تو صحبت می ولی می. تقدیسش نیز خواهم نمود
کمی فراتر از حد معمول و پیش پا . ناپذیر بود، صحبت کنم ي آن که آیا این پایان اجتناب در باره

  . ي آن هاي جبر و اختیار، از نوع عامیانه ایج  در بحثي ر افتاده
  ناپذیر نامید؟  توان در حالت کلی خود اجتناب آیا اعمال انسانی را نمی

ها را با  اي در این باره دارد؟ البته این کلمه طیف بسیار وسیعی از آدم مذهبی چه عقیده  یک آدم
اي براي جهان ایمان  من به وجود آفریننده به هر صورت. شود اعتقاداتی بسیار متفاوت شامل می

. دارم و از نظر اعتقادي نیز یک مسلمان هستم، البته بین ایمان و اعتقاد تفاوتی بسیار بزرگ است
حتی انقالب هم نتوانست اعتقادات مرا در این . البته نه این که اعتقاداتم سست باشد، سرهنگ، نه

  . مسائل سست کند
ام در این  من براي بسیاري از ابهامات بنیادي. و اعتقاد تفاوت هستبا این حال بین ایمان 

ي این مسائل فکر  ام، در باره از هنگامی که خودم را شناخته. ام، سرهنگ مسائل پاسخی نیافته
 .ام و خودم هم چیزهایی به فکرم رسیده است خوانده نظرات مختلف را در موضوعات. ام کرده

یعنی خود این سؤال . معنی است جبر و اختیار، در فرم رایج آن، بی ام که مثالً بحث متوجه شده
پرسد که آیا اعمال یک انسان در  وقتی کسی می. هاي مختلف آن است که غلط است و نه جواب

هاي اکتسابی، و  هاي ژنتیک یا آموزش یک صحنه صرفاً در اثر عوامل محیطی قبلی، اعم از زمینه
ي خود انسان نیز در آن  ا عالوه بر این عوامل چیزي به نام ارادهدهد و ی شرایط آن صحنه رخ می

ي او را  را مشخص کند و مفهوم اراده» خود انسان«اش این است که قبالً معناي  دخیل است، الزمه
بدون این کار هر بحثی در . بداند و بتواند این مفاهیم را جدا از آن عوامل محیطی تعریف کند

  .معنی خواهد بود پاسخ بلکه  بی نه بیي جبر و اختیار،  باره
ها ارزش کاربردي ندارد، بدیهی است که اگر کسی در صدد توجیه اعمالش با  البته این بحث 

ي ساده و پیش پا  این یک نکته. اي استفاده کند تواند از چنین اسلحه جبر برآید طرف مقابل هم می
ولی در واقع تنها چیزي . ار برده شده استگرایی به ک افتاده است که بارها توسط مخالفان جبري
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توانند رد کنند، توسل به جبر براي توجیه عملکرد انسان است، نه اصل  ها می که این استدالل
  . موضوع

. شان با افراد غیرمذهبی نیست اختالفات خود مذهبیون هم در این موضوع کمتر از اختالفات
همان مولوي که در مثنوي، در مقام . شود یها دیده م حتی در وجود یک شخص نیز این تناقض

تازد، در دیوان شمس در مقام یک شاعر  یک عالم دینی متفکرِ، به شدت به معتقدین به جبر می
  .پراحساس متفکر موضعی کامالً برعکس دارد

توانستم از  تازه اگر هدف یک مجادله بود می. من در سطحی نیستم که در این باره نظري بدهم
ي ساده پیش پا افتاده استفاده کنم؛ اگر تو در آنچه که انجام دادي با توجه به روحیاتت  همان نکته

تقصیر بود و من  و شرایط  بی تقصیر بودي، آن مرد هم در کشتن تو با توجه به همان عوامل بی
به تعبیر دیگر اگر تو . هم در نوشتن این یادداشت با توجه به روحیاتم و شرایط تقصیري ندارم

  .نوشتم ام که باید می کردي من هم چیزي را نوشته ي را کردي که باید میکار
نه در سطح سنگین فلسفی که من و تو توانش . اي در این باره بگویم، سرهنگ ولی بگذار نکته

و پیش پا افتاده، بلکه جایی  در این   هاي کودکانه ایم و نه در سطح آن استدالل را نداشته
  .»ها وسط«

البته در مورد تو . ي تبریز کنم به جاي قضاوت درك کنم، مثل آن سرگرد قضیه بیایم و سعی
ام جزئیات حوادث را بدانم، با  ام و نه توانسته این کار دشوارتر خواهد بود، وقتی من نه خواسته

پس بیایم و در عالم . تر است گونه مسائل درك از همین جزئیات است که مهم این حال در این
  .  براي آن قضیه بیابمخیال توجیهی 

  
. گذاري کرده بودند، سرهنگ؟ شاید شدن عالمت آیا تو را خدایان از همان ابتدا براي کشته

تان شد، بتوان  شدن ي خشم آن سرگرد و خود تو و انجام کاري که منجر به کشته شاید در قضیه
  . ي شما را هم ذکر کرد مسائلی خارج از اراده
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افسر خیلی مواقع ممکن است از دست مافوقش خشمگین شود ولی به ما یک  ي مثالً در جامعه 
اي وجود دارد و او با  کننده کند چون عوامل کنترل وقت رویش دست دراز نمی طور معمول هیچ

هایش،  این عوامل، نه در یک لحظه خشم آنی بلکه در درازمدت و به صورت جزئی از آموزش
این عوامل انسانی باشد نه قانونی، ولی به هر صورت،  البته بسیار بهتر است که. خو گرفته است

العملی مشخص خواهد داشت، در کنترل رفتار بعضی از افراد  دانستن این که اعمال انسان عکس
  . هاي اخالق مؤثر بوده است ي کتاب بسیار بیشتر از مطالعه

ي سالم هم ممکن است یک افسر پلیس، درست یا نادرست، از دست  خب، در یک جامعه
کند، به او هم  شخصی معمولی خشمگین شود ولی، به همان دلیل که به مافوقش شلیک نمی

دراز مدت آنچنان در »ِ دانستن«و این . داند که باید حساب پس بدهد شلیک نخواهد کرد چون می
اش، حتی وقتی این  ده و تربیتش کرده که معموالً از پس خشم آنیمدت خدمتش با او عجین ش

  . کند آید و عملکردش را در چنین لحظاتی کنترل می خشم موجه باشد، برمی
خب، آیا وقتی که یک افسر نیروي انتظامی در کشور ما عادت نکرده است که براي رفتارش، 

تواند خود را کنترل  ي خشم آنی می هدر برابر مخالفین سیاسی، بازخواست شود آیا در یک لحظ
توان گناه خودش دانست و چه مقدارش را  کند؟ چه مقدار از نتایج عملکرد این شخص را می

  کند؟ حاصل سیستم آموزشی و سیستم اجتماعی و سیاسی که چنین روحیاتی را در او القاء می
  

  .بپردازیمبگذریم و به چیز دیگري . رسد، سرهنگ این بحث به جایی نمی
  

شان باید  با وجود پایان غمگین. هاي عالمِ نمایش ویژگی دیگري نیز دارد، سرهنگ تراژدي
نوعی پیروزي معنوي را در خود به صورت نهفته داشته باشند تا  نوعی شور درونی در بیننده به 

  .وجود آورند
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یا آثار این عمل را آیا در اینجا نیز نوعی پیروزي معنوي به صورت نهفته وجود داشته است؟ آ
طرف از  تواند بی توان بررسی کرد؟ خاصیت چنین حوادثی در آن است که شنونده معموالً نمی می

بحثی نیست که آثاري داشته است، حداقل در آن جمع چندصدنفري یا چند هزار . کنار آن بگذرد
که کار آن مرد را اند، چه طرفداران حکومت و چه مخالفان، چه افرادي  نفري که قضیه را شنیده

اند و چه آنهایی که  اند و چه تقبیح، چه آنانی که نیروي انتظامی را پاك و منزه دانسته تقدیس کرده
ها و افراد نیروي انتظامی هم  گورانی ي طائفه ي در روحیه. کنند را پلید و فاسد حساب می  آن
د که نه تنها شاید افسران نیروي شاید بتوان تخیل را پروبال داد و ادعا کر. تأثیر نبوده است بی

دانند، به زور بزنند بلکه شاید  انتظامی، دیگر درصدد برنیایند سبیل افرادي را که آن را مقدس می
بتوان در عالم خیال همین افسران را تجسم کرد که در مواقع دیگر هم، در جایی که پاي توهین به 

اگر کار آن مرد . کنند تر عمل می حیثیت اشخاص در میان است، کمی، حداقل کمی، محتاط
توانسته باشد در بهبود رفتار این جمع محدود هم، حتی اثري اندك هم بر جاي بگذارد، این 

کنم شکوه این  ولی تصور می. آمیز در بینندگانش به جاي گذاشته است تراژدي تأثیري موفقیت
  .داستان از این حد فراتر خواهد رفت، سرهنگ

هم بر خالف آرزو و توهم طرفدارانش » جمهوري اسالمی«حکومت  زمان خواهد گذشت و 
طرفدارانی که بر خالف تبلیغات حکومتی، اکثریت ملت ایران نیستند و . مضمحل خواهد شد

امیدوارم . شوند، یعنی فقط چند میلیون نفر حداکثر ده دوازده درصد از جمعیت کشور را شامل می
افتد و سران حکومت و کارگزاران و مأمورانش سردي این اضمحالل به شکل خونینش اتفاق نی

دیوارهایی را که بسیاري از کارگزاران و مأموران رژیم شاه قبل از تیرباران شدن پشت سر خود 
اند، نه سرهنگ،  ها بوده تر از آن ها پاك نه از آن رو که این. حس کردند، احساس نکنند

اي به  ها پرونده در اغلب زمینه» هوري اسالمیجم«دهد که  ترین برآوردها هم نشان می منصفانه
تر از حکومت شاه داشته است؛ اعدام، شکنجه، توهین، تحقیر، در کنار وِیژگی  مراتب تاریک
ي عمدي به اقتصاد کشور و  یعنی ایجاد بحران مستمر و لطمه »هاي انقالبی حکومت«اصلی اغلبِ 
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توان با فساد از  دانم که فساد را نمی ل میبا این حا. وضعیت معیشت و زندگی مردم عادي جامعه
  .بین برد

کاران را  من تمایلی ندارم در چنان روزي در مقامی قرار گیرم که بتوانم دستور مجازات جنایت
این را دلیل قداست من نگیر سرهنگ، من به همان نسبت تمایلی هم ندارم در چنان روزي . بدهم

  .نها را  از مجازات نجات دهمدر مقامی قرار داشته باشم که بتوانم آ
اي  هایی هم الزم باشد، دوست ندارم در آن روز شکنجه ولی در هیچ حالتی، حتی اگر مجازات
ي شالق  دوست دارم در آن روز حتی یک ضربه. کنندگان بر هیچکس اعمال شود، حتی بر شکنجه

  .استهم به کسی زده نشود، حتی بر آنانی که کارشان شالق زدن به مردم بوده 
  

هایی که مستقیماً توي  شالق. هایی در کار باشد، سرهنگ ولی دوست دارم در دنیاي هنر، شالق
  .شان زده شود کاران و حامیان صورت جنایت

  
  .ها نفر باشد حتی اگر تعداد این حامیان میلیون

  
  .ها نفر باشد مخصوصاً اگر تعداد این حامیان میلیون

  
اگر قرار . رحمی نیز معتقدم لم گفتار و اندیشه، به نوعی بیبله، سرهنگ، براي آن روز، در عا

خوب «تر شود، این کار با تعارفات محترمانه و مؤدبانه و بیان  است توحش، در جامعه کمرنگ
بخشی از ملزومات شستشوي فساد در هر . پذیر نخواهد بود امکان» بودن خوبی و بد بودن بدي

خص کنیم، در معرض دید همه قرار دهیم و تمامی اي آن است که موارد فساد را مش جامعه
ي عملکرد  قضایی، سیاسی، اجتماعی و دیگران، در حیطه هاي تشکیالت یک جامعه از قبیل سیستم

طبیعتاً هنرمندان نیز . خود، تالش متناسب را براي زدودن این موارد از سطح جامعه به کار بگیرند
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مشخص کردن مظاهر پلیدي و ایجاد نفرت از این در قلمرو خود و با ابزارهاي خود باید در 
شاید بهتر باشد حتی در این قضیه پیشرو هم باشند و بقیه را . موارد در سطح جامعه شریک باشند

  . به حرکت درآورند
به صرف داشتن یک مدرك دانشگاهی هم . ولی، سرهنگ، من نه قاضی هستم، نه سیاستمدار

ام نه  کننده بوده در عالم هنر هم همیشه یک مصرف. پندارمشناس ب خواهم خودم را یک جامعه نمی
به هر حال کاري که آن مرد کرد، . بله، شاید بتوانم فقط زیبایی هنر را ستایش کنم. تولیدکننده

باشیم، یک اثر هنري با » هنر براي هنر«جدا از این که براي هنر رسالتی قائل باشیم و یا طرفدار 
  .  شکوه بود

  
  .تو هم همراه با آن مرد در یادها خواهی ماند. دارند، سرهنگ» بدمن«ه نیاز به حوادث باشکو
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این کار این روزها در عالم هنر زیاد رایج شده است، دلیلش؟ . ت کنم، سرهنگ»تطهیر«بیایم و 
شاید براي این است که هنرمندان دوست دارند همیشه فضیلت بر رذالت پیروز شود، . دانم نمی

شان ضروري است که  شاید هم براي زیباییِ اثر هنري. در وجود اشخاص منفی داستانحتی 
. ايِ خیر و شر و بد و خوب، خارج شود و کمی عمق پیدا کند داستان از حالت عامیانه و کلیشه

شاید هم در دنیاي واقعی، مسائل تا حد زیادي اینگونه است و بهتر است در عالم هنر هم اینگونه 
  . ید هم دالیل دیگري  وجود داشته باشدشا. باشد

توانی در این جریان تحول پیدا کنی و عملی انجام بدهی که تطهیرت کند،  خب، تو دیگر نمی
. پس بگذار این وظیفه را در این داستان من به عهده بگیرم. دستت از دنیا کوتاه است، سرهنگ

  . نیستالبته این کار به معناي از بین رفتن نفرتم نسبت به تو 
ي  این موضوع هم که خود من، مثل همه. احساس من در تطهیر تو، احساس همدردي نیست

. پنداري کنم شود که بتوانم با تو همذات ام باعث نمی داشته هایم را کاري افراد بشر، نقایص و گناه
الی و نه، سرهنگ، ارتکاب اعمالی که تو و امثال تو انجام دادید، و نه حتی حمایت از چنین اعم

هاي من نبوده است و من نتوانستم در این  کاري ي پرتالطم انقالب، جزء لیست گناه حتی در دوره
  . اي خودم را جاي تو تصور کنم ها، حتی به زور نیروي اراده هم، لحظه صحبت
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مدافعی باشد که دارد در دادگاهی از متهمی دفاع  احساس من شاید کمی شبیه احساس وکیل
نیز از اعمال او به شدت متنفر است و هیچ تمایلی نداشته است که به عنوان وکیل کند که خود  می

دارد که  اش او را وامی او تعیین شود ولی این وظیفه اجباراً به گردنش افتاده است و شرافت شغلی
  .اش را درست انجام دهد وظیفه

ی که به دفاعِ یک وکار نیست کس تو آن قدر بی. البته شاید این قیاس درست نباشد، سرهنگ
تشکیالت نیروي انتظامی و نیروهاي دیگري . وکیل مدافع تسخیري مثل من نیازي داشته باشی

ي شاکی هر پرونده و حتی  توانند پرونده اند و آنقدر اقتدار دارند که می پشت سر تو ایستاده
نان در هم بپیچند ها رفتار نکنند، چ ي آن را، در صورتی که مطابق میل آن دادستان و هیئت منصفه

اش  که دیگر هوس رویارویی با یک افسر نیروي انتظامی را، ولو در عالم سخن و اندیشه، به مخیله
خواران ریز و درشت آن، از نظر هنري هم  از آن گذشته این تشکیالت، و خیل ریزه. هم راه ندهد

ی جامعه نیز، در قالب توانند در صورت لزوم در پیشگاه افکار عموم امکانات زیادي دارند و می
  .ي مثل تو دفاع کنند »شهید«، ازها یا داستان ها مقاالت، فیلم

دفاع آنها از تو به . شنوي، بهتر است به دفاع آنها دل نبندي، سرهنگ با این حال از من می
  .ات خواهد افزود بدنامی

شود آنها هم رأي ندارند و اگر روزي حاکمیت سیاسی جامعه عوض  تازه آنها زیاد هم ثبات 
  .شبه متحول خواهند شد و ممکن است حتی علیه تو وارد عمل شوند یک

عملکرد بخش هنري نیروي . زند شان هم چنگی به دل نمی ي دفاع حتی جدا از این مسائل، نحوه
  .آور است ماند؛ تهوع انتظامی هم مثل عملکرد بسیاري از افسرانش می

ي تو، بلکه در مورد احتمال معذور  نه در قالبِ تبرئه. بله، سرهنگ، بگذار خودم از تو دفاع کنم
  . هاي بشري بودنت در قبال بعضی مسائل، در قالب ضعف

و  ،ام جا، در مورد آن واقعه، نوشته ي اول شاید اصالً بسیاري از چیزهایی که من در این در وهله
و گمان متکی است،  ي حواشی قضیه، بر حدس امکان تحقیق در بارهبه دلیل دسترسی نداشتن به 
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شاید اصالً پاسدار هم  .اي مثالً شاید تو در حوادث قبلی هیچ نقشی نداشته. صحت نداشته باشد
ات در نیروي انتظامی عمدتاً امنیت  اي و دغدغه نبوده باشی، شاید حتی یک عنصر حکومتی نبوده

. کردي همکاري می مردم بوده است و با حکومت صرفاً در حداقل مقدار الزم و با اکراه قلبی
گفتی و آرزوي  ات به حکومت ناسزا هم می شاید در خلوت و پیش خانواده و دوستانت صمیمی

  .سقوط آن را داشتی
اي و با جدیت به مسائل و  پذیر و حتی مهربان بوده ات افسري مسئولیت ي کاري شاید در حیطه

بر خالف بعضی از شاید مثل بعضی از همکارانت، و . کردي مشکالت مردم رسیدگی می
افتاد حاضر بودي براي  شاید اگر پایش می. همکارانت، نه فساد مالی داشتی و نه فساد اخالقی

  .هایی را هم تحمل کنی برطرف کردن مشکل یک فرد عادي جامعه خطرات و رنج
ي حکومت و همکاران  شاید، جدا از اصل موضوعی که پیش آمد و تقصیر آن به عهده

ر آن بخش از اتفاقات که خودت در آن حضور داشتی، خیلی خبیثانه رفتار ات بود، د حکومتی
هم،   شاید حتی در همین قضیه. اي و فقط در قضیه تراشیدن سبیل بتوان تو را مقصر دانست نکرده

ي خودت نبوده باشد و این تصمیم به صورت جمعی گرفته شده و اجراء شده  تقصیر فقط به عهده
ن کار را به تنهایی باعث شده باشی، بعضی عذرها را بتوان برایت ذکر شاید، حتی اگر آ. باشد
شاید حتی خود . شدن همکارانت باعث شده بود در حالت عادي نباشی شاید خشم از کشته. کرد

شاید اصالً هدفت این بود که با . آن مرد هم برخورد بدي با تو داشته بود و خشمگینت کرده بود
شود و مجدداً اشخاص دیگري در این رابطه کشته و یا  ایی غائله ختم نم این کار و با این قدرت

  . شاید خیلی چیزهاي دیگر. زندانی نشوند
حتی اگر این شایدها درست هم نباشد و تمام تقصیرها در آن واقعه به گردن تو بوده باشد، 

  . ماند چیزهایی براي گفتن باقی می
دو تعریف   شاید این. تر فرابشري فهوم عمیقیک مفهوم معمولی بشري دارد و یک م» تقصیر«

تر به یک نسبت  گذاريِ عمیق ها در آن ارزش آدم  ي شاید همه. زیاد بر هم منطبق نباشند، سرهنگ
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بین گاندي و استالین، تا آن حد که ما   شاید فاصله. شان، خوب یا بد، مقصر باشند در اعمال
  .  پنداریم، زیاد نباشد می

  
. ها، اعتقاد دارم هاي دیگري براي آدم ادات مذهبی، من به امکان وجود زندگیحتی جدا از اعتق

زندگی در دنیاهایی متفاوت و با قوانینی متفاوت، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر ادراك و 
تواند با قوانین جهان فعلی متفاوت و یا حتی متضاد  شان می قوانینی که همه یا بعضی. احساس

هایی را به عهده  هایی، من  یا تو  یا آن مرد، چه نقش این که در چنان زندگی فکر کردن به. باشد
هایی به حوادث زندگی قبلی اهمیت خواهیم  خواهیم داشت و اصالً تا چه مقدار در چنین زندگی

  .معنی است و در عالم تخیل جذاب داد، در عالم منطق بی
دنیایی را تصور کرد که به یک مفهوم  هایی بتوان هاي چنین تخیل شاید در یکی از این شاخه

شاید بتوان تصور کرد که نگرش افراد در آن . ي همان زندگی قبلی در دنیایی متفاوت است ادامه
طبیعتاً براي هر شخص . مان باشد ي کودکی زندگی به زندگی فعلی، مثل نگرش فعلی ما به دوره

معنی نیست که احساسات امروز ما اش مهم است ولی این به  ي کودکی مسائل و احساسات دوره
ي سه چهار ساله بر سر  نه سرهنگ، این که روزي یک بچه. ي کودکی باشد همان احساسات دوره

اش کرده  بازي یک تکه بیسکوییت یا یک عروسک یا یک توپ پالستیکی دعواي شدیدي با هم
سانی، لزوماً به این باشد، حتی به فرض ضرورت وجود چنین رفتارهایی در سیستم تکاملی روح ان

در واقع ممکن است آنها اکنون دوستانی . مفهوم نیست که آنها اکنون نیز از همدیگر متنفر باشند
  .شان با هم بخندند ي کودکی ي دعواي دوره صمیمی باشند و به خاطره

هایش بر  ي اختالفات و دعواهاي آدم کنیم، با همه شاید جهانی که ما داریم در آن زندگی می
ها بوده  ي کودکی آدم ها، در سیر تکاملی بشر صرفاً در حکم مرحله ها یا عروسک بیسکوییت تکهسر

ي  هایشان  باز هم یکدیگر را ببینند و شاید در باره »زندگی«ي  شاید این افراد در ادامه. باشد
ت، ارزش نیس مسائلی که به خودي خود بی. اند، صحبت کنند مسائلی هم که قبالً  با هم داشته
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ارزش نیست، ولی در آن  هاي کوچک هنگام دعواهاي بچگانه بی همانگونه که احساسات آن بچه
ها با هم، مضحک بنماید و  ها و از دیدگاهی باالتر، شاید بعضی از اختالفات قبلی آدم زندگی

  .باعث خنده شود
  

رد که، دوستانه اي کنار هم تصور ک شاید بتوان در چنین تخیلی تو و آن مرد را در چنان زندگی
تو به او  . تان هستید »ي کودکی دوره«ي دعواي  اي، در حال گفتگو در باره و بدون هیچ کینه

تیراندازي را حال کردي، «: گوید و او می» !مرد ها، سبیل هم تیپت بد نیست بی«: گویی می
  .خندید گیرید و از ته دل می و دست همدیگر را در دست می» ؟!سرهنگ
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. ها چه چیزي را دوست دارند و چه چیزي را دوست ندارند اي آدم دانم درچنان زندگی نمی
افتد و قوانین  توان تصور کرد بعد از آن چه اتفاقی می نمی. مرگ معمایی است مثل خود زندگی

  . کنند چگونه تغییر می
هر چه . اهد بودخود من چگونه خو» احساسات«و » افکار«اي  دانم در چنان زندگی طبیعتاً نمی

  . هایی بگوییم، حاصل تصورات فعلی ما است ي چنان زندگی که در باره
سخنی که به . ي آن زندگی دارم، سخن بگویم پس بگذار در مورد احساسی که اآلن در باره

  .درستی آن اطمینان دارم
  

  .اي در انتظارم بود، تو را در آنجا نبینم دوست دارم اگر چنان زندگی
  

اي را که حامی سیستمی بودند که موجوداتی  کدام از آن چند میلیون آدم فرومایه ه هیچنه تو و ن
  .مثل تو را بر جان و آبروي مردم حاکم کرده بود
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