
  ؟الناز چه کرده بود
  

 .خبر جنايت هولناک در باره الناز بابازاده کوتاه بود، اما به بلندی و ابعاد خفقان جمهوری اسالمی
 هرچند اين اولين بار نبود که قلب هر ،ند خبر متاثر و ناراحت شد اين شنيدنبا بسياری از مردم مسلما

الناز با بيگناهی تمام به خيل هزاران انسان . د به درد می آمهايی خبرچنينانسان آزاده ای با شنيدن 
  . پيوسته اند، در اين سی سال شکنجه وکشته شداسالمی  جنايتکار   رژيم که به دست ،بيگناه

 که چگونه  ،بدون شک هر انسان آزاده ای با خواندن و شنيدن چنين اخبار وحشتناک به اين فکر می افتد
ی که خود زندان، و دستگيری را تجربه کرده اند از مرگ فجيع ميتوان مانع اين جنايت ها شد؟ بسيار

الناز به ياد مرگ هزاران النازها واليارهای ديگر می افتند که جان شيرين خود را در پی ساختن دنيايی 
 آنهم در شرايطی که خفقان حاکم بر ، در طبق اخالص گذاشتند خودتر و انسانی تر برای ال و يا مردمبه

دراينجا  " خاطرات زندان کتاب يکدرهمين رابطه به ياد. بيان حتی اسم آن ها را ندادجامعه اجازه 
  .قسمتی هولناک که در مورد زندان تبريز نوشته شده است. نوشته شهرزاد می افتم" دختران نمی ميرند

منتقل دردهه شصت زمانی که خود در زندان اوين بودم از زندانيانی که از زندان تبريز به زندان اوين 
 که ،وجود دارد بر روی زندانيان سياسی زن در تبريز و شکنجه زيادیشده بودند شنيده بودم که فشار

 يان در حضور زندان به اعدام يک بازجواين امرتيجه  ن که، است از طريق تجاوز جنسیيکی از آن ها
  .  زن شده استسياسی

  خواندم و از اينکه اين خبر واقعا صحت دارد، آنرا در کتاب شهرزادآزادی  از بعد چندين سالدوم،بار 
  .منقلب شدم

شهرزاد در اين کتاب در صفحات هشتاد و چهار تا نود در مورد زندان تبريز و از زبان يکی از 
در همان سالهای دهه شصت زندانيان سياسی زن در :  می نويسداين گونهزندانيان بند زنان زندان تبريز

.  جنسی بازجويان به زندانيان سياسی زن دست به اعتصاب می زنندپی دست اندازی ها و تجاوزات
 تجاوز به فرزندان خود خباراهمزمان خانواده های زندانيان سياسی نيز در خارج از زندان با شنيدن 
سی اين موضوع به درون بند رشروع به فعاليت واعتراض می کنند، تا اينکه روزی آخوندی برای بر

باالخره بعد از . می کند، که برای بررسی موضوع شکنجه به زندان آمده استزنان می آيد و اعالم 
گفتگو با زندانيان کاشف به عمل می آيد که در اين بند پنجاه نفری حتا يک نفر، بله حتا يک نفر نيست 

 ميکند درادامه نتيجه گيرینويسنده . ميد و همکاران اش مصون مانده باشدکه از تجاوز جنسی بازجو ح
آيا همين شرم و حيای زنانه نيست که مانع افشای اين فاجعه شده است؟ و همين موضوع باعث شده  که

است که بازجو حميد و همکاران اش توانسته اند اعمال شنيع خود را پشت حس شرم و حيای زنانه 
  .پنهان کنند

و کشتار آنچه را که از البالی اين سالهای خفقان  چه کسی ميتواند. اين فقط نمونه ای از خروار است
 شايد فقط خود آن گوئی کندالمی در شهر تبريز گذشته است بازبطور واقعی در سياه چالهای رژيم اس

  .زندانيان که هنوز قفل سکوت را نشکسته اند
سرکوب و خفقان در شهر   که حکايتبسياری از ما در البالی اخبار رسيده می توانيم تشخيص دهيم

آيا اين به دليل ترس بيشتر رژيم از . ر از آن است که ما در ذهن خود داريمتبريز سخت تر و عميق ت
مردم آذربايجان و پتانسيل نهفته آن برای اعتراض و براندازی رژيم نيست؟ و اين عجيب نيست که 

 در مردم آذربايجان. رژيم جنايتکارانی هر چند زبده تر را برای سرکوب مردم عازم اين ديار ميکند
اما اين بار .  سياهی اين شب تيره را با گوشت و استخوان خويش کم لمس نکرده اندن درازطول ساليا

 و انسانی، اين باراحقاق حقوق ندبرای دميدن صبح آزادی و برابری در شمارش معکوس بسر می بر
 مبارزه برای رفع تبعيض ملی، جنسی و طبقاتی جزء الويت های حقوق مردم شمرده می شود

  . و روش مستقل خويش را در پيش گرفته است اهوآذربايجان ر
مردم آذربايجان بهمراه ساير خلق های ايران چندين دهه تحقير ملی را به شکل های مختلف چه در 

 پديده ای که حتا هنوز برای .حيطه سياسی ـ اجتماعی، وچه در عرصه زندگی شخصی تحمل کرده اند
، آنها را از خود تحقير و هويت زدائی انسانها . تبسياری از فارس زبانان دمکرات قابل درک نيس



. واقعی شان دور ساخته و در عوض می تواند انسانهائی سطحی و مطيع را به آحاد جامعه اضافه کند
  .رژيم اسالمی از وجود چنين انسانهائی به عنوان مهره های سرکوب برعليه ساير مردم استفاده می کند

ياه خمينی بارها و بارها نفرت خود را از رژيم اسالمی و سياست مردم آذربايجان در طول حکومت س
های ضد مردمی اش به شکل های مختلف و با حرکتهای ميليونی به نمايش گذاشته اند واين بار اکثريت 
غريب به اتفاق مردم به اين امر اذعان دارند که برای شکستن شيشه عمر اين ديو آدم خوار بايد همه 

  .تا تاريخ دوباره تکرار نشودشود، چيز درست سنجيده 
  ضب اين بچه ديوان رژيم اسالمی شد؟راستی الناز چه کرده بود که اين چنين گرفتار غ

اما اين . در نظر و نگرش هر انسان معمولی الناز يک شهروند عادی بود، و عاری از هر جرم وگناه
ود که تحمل اش نکردند و چنين کينه آقايان يعنی سه پاسدار تربيت شده رژيم اسالمی، چه در سرشان ب
   به اجرا در آوردند؟خودتوزانه در دم حکم تجاوز، شکنجه و اعدام اش را خود صادر و

نظر انسانهائی که در مسخ کامل مذهب بسر می برند و فرهنگ مرد ساالرانه تنها حوزه فکری آنان در 
د که، او يک زن بود، انسانی دست دوم که جرم اول الناز اين بو. را تشکيل می دهد، الناز گناهکار بود

  .ناموس باعث شرم يک مرد است/ جايش در چهار ديواری خانه است و نبايد نشان داده شود چون زن
 نشسته ش ا پشت فرمان ماشين الناز خارج از خانه بود، احتماال آرايش هم کرده بود، و با گستاخی تمام

  .بود
  راحضور چنين زنیقدرت طلب است وو  خودکامه که در تضاد فکری آقايان استشرايطیاين همان 

  .دکنن ميتلقیتجاوز به حريم مردانگی شان 
  . بيجای اين سه جانور جمهوری اسالمی بود جرم بعدی الناز که کم هم نبود مقابله با دستورات

 می  مستقل و کامل کهانسان الناز خود را در موقعيت يک زن آزاد و با قدرت قرار داده بود، يک
اين . ، آنچه که شايسته يک انسان و جز حقوق اوليه او بشمار می آيدکند به اراده خود زندگی خواست

.  مغايرت داردانه اش با افکار خشن و ارتجاعی يک مرد با فرهنگ مردساالرهمان شرايطی است که
 داری کند و از وجود خود به الناز در خانه ننشسته بود که فقط سرويس دهنده شوهرش باشد، بچه

الناز مانند . دی ده ها متر پارچه پنهان کنبدنش را و صورتش را البال. عنوان يک زن شرم داشته باشد
 حاکمان غم فشارها و تحقيرهای جنسیشان می داد، عليرهزاران زن در زير يوغ جمهوری اسالمی ن

ترس، اين بيماری . بخواهد می رود سوار بر ماشين خود به هر طرف که ،به خود اعتماد دارد
 زنان است، در وجود جوان و سالم او رخنه فرهنگ مردساالر سعی در رخنه آن به همهماليخوليايی که 

  .نکرده بود
 بنا به آموخته  مردان.داالتر از يک زن را در خود حس می کنيک مرد سنت گرا و تابع مذهب قدرتی ب

  خود  نگرش و در نتيجه اين از زنان می بينندوبالياقت ترترهايشان از مذهب و سنت خود را باهوش 
 در نظر آنان موجوداتی هستند که دائم اشتباه می کنند وبايد آن  زنان. همه موارد بر حق می دانندرا در

 ، آزارروانی اش و سنگسارکردنش در صورت تمرد هيچ شرمی از تنبيه بدنی او ودها را کنترل کر
  . ندارند

يک مرد متعصب ذوب شده در واليت . ير بنای يک فرهنگ مردساالرانه و ضد زن استاين همان ز
 دست بهفقيه اين قدرت را نه فقط در برابر زن خود بلکه در برابر همه زنان اجتماع حس می کند و

  .زندجنايت می 
نايتکاران برای تنبيه ج.  ميگويند شاه خوب بود فقط اطرافيانش بد بودند، جوک است، لطيفه می گويند

  راکه دست راست خامنه ای گير می آورند تا مرتضوی وطائبکهريزک چند تا آدم دون پايه بدبخت را
در مورد الناز هم سه نفر را نه تنها گرفته اند بلکه آنها . د از مجازات برهانندن می باشوجنايتکار اصلی

از کجا دستور گرفته اند مگر اين سه نفر . اعتراف هم کرده اند وظاهرا موضوع خاتمه يافته است
 همان روزهايی که الناز را کشتند در دردرست؟ ندد کارها را در شهرهای ديگر نمی کرهمزمان همان

 حجاب در تهران می گيرند و  عفاف وم رعايتداخبار بود که ماشين جوانان را در خيابان ها به جرم ع
می خواهند خشم سه نفرست که با دستگيری به غيراز اين ا. آنها رامورد ضرب و شتم قرار می دهند

 ه دار شده اند جوابی بدهند؟ که مسئلمردم تبريز را بخوابانند و برای خودی هايشان



ب نياموخته بود که با آتش زدن ی اسالمی آنقدر از استاد خود طائاين سه مزدور و جنايتکار جمهور
دختر . کاری که با ترانه موسوی کردندجسد قربانيان خود بتوانند همه چيز را انکار کنند، همان 

بيگناهی که در خيابان دستگير و يا بهتر بگويم ربوده می شود تا به دست يک بيمار جنسی که اتفاقا 
  .نماينده مستقيم خامنه ای در سرکوب ها هم هست، دريده شود

لم و جور حاکمان آيا سکوت خانواده الناز بابازاده و ترانه موسوی نشانه فرياد بزرگ و رسايی از ظ
نيست؟ ايکاش کبوتری داشتيم از آن نوع که در داستان ها گفته ميشود و می توانستيم از دل اين دو 
خانواده دردمند و تهديد شده که يقينا تا بحال هزار بار در سکوت خود مرده و زنده شده اند خبری 

  . ميگرفتيم
. اين سکوت حقيقت ما نهفته استسکوت سرشار از سخنان ناگفته است، در : شاملو ميگويد

دراين سکوت حقيقت تلخی نهفته است که با بيانش آسمان بر آن گريه خواهد کرد و در نتيجه امروزو
  .مردم چون رودی خروشان حکومت رژيم سفاکان را به زباله دان تاريخ خواهد فرستاد

در يک . استلرزيده خود  الناز وترانه و تصور آن بر بدون شک هر زنی با خواندن خبر مرگ فجيع
جامعه مرد ساالر وقتی که مردی برعليه بی عدالتی اعتراض می کند، مجازات، شکنجه و اعدام می 

اما اگر اين اعتراض از طرف يک زن باشد، از آن جايی که اين زن در قاموس مردان ضد زن . شود
 بخاطر زن بودن خود می در جايگاهی سخيف تر از مردان تعريف شده است مواجه با عقوبتی بد تر

مثال زن معترض قبل . دست درازی، تجاوز واهانت به جنسيت يک زن از جمله اين ها می باشد. شوند
از اعدام بايد مورد تجاوز قرار بگيرد، بنا بر هر توجيه مزخرف مذهبی که مثال به بهشت نرود و 

تراض زنانه نه تنها دستگاه حاکم اع. اما حقيقت همان بازتاب نياوردن اعتراض زنانه است. امثالهم
ه و سنت های پوسيده آنرابهم می   بلکه نظام جامعه عقب افتاد،وقدرت سياسی را به زير سوال می برد

  . د و خواستار دگرگونی جامعه در ابعاد وسيع آن می باشدريز
ت را زن معترض بند های نامرئی را که مزين به الفاض قشنگی همچون بهشت زير پای مادران اس

آزادی زنان و برابری آن با . پاره می کند و در نتيجه در صدد آزادی نيمی از آحاد اجتماع می باشد
مردان ساختمان و ارزش های قديمی و ارتجاعی جامعه را بر هم می زند و راه را برای حرکت های 

ان های مختلف اين تحول همزمان چه در نهاد خانواده وچه در ارک. راديکال تر جامعه باز می کند
          .         جامعه پا به پای هم زمينه پيشرفت و تحول آن جامعه را فراهم می آورد
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