پایان خدای دهه شصت ،خدای ُکشتار!
امیرجواهری لنگرودی

دهم شهریوری دیگر!
پنجشنبه  ۰۱شهريور  ۰۰۱۰برابر با  ۱۰سپتامبر ۲۱۲۲
در ياد بود کشتار خونین دهه شصت و آن تابستان  ۷۶۳۱در سی و چهار ( )۴۰سال پیش ،در دهم شهريوری ديگر و به ياد همه
آن جانهای آرمانخواه و عاشق زندگی!
نه میبخشیم و نه فراموش میکنیم!
با صدور حکم قتلعام سّری خمینی ،برای کشتار زندانیان سیاسی مجاهد وکمونیستها و برگماری عوامل کشتار ،سور و ساط
اجرای اين حکم در زندانهای سراسر ايران به فوريت آماده شد و همه کارگزاران کشتار (نیری ،اشراقی ،رئیسی ،پورمحمدی و
آن ديگران )...ازمرداد ماه دست به کارشدند .ابتدای کارسراغ هواداران مجاهدين رفتند ،سپس نوبت به کمونیستها رسید .کردند
فرزندان
آنچه را که درتوان داشتند تاجامعهای رابسوزانند وبرای همیشه کل حیات کشور و خانوادههای اعدامیان را دادخواه
ِ
خويش نگهدارند!
خمینی ،امام مرگ ،بعد ازقیام بهمن  ۵۷زره برتن کرده بود تا همه آنانی که تبعیت از شرع مقدس او را به هر دلیلی بر نمیتابند
از دم تیغ بگذراند؛ پیشتر نیز احکام کشتارش را علیه اعراب ساکن جنوب ايران به تیمسارمدنی ،خونین کردن کردستان و ترکمن
صحرا را به شیخ خلخالی واگذارکرده بود و در گرماگرم تعطیلی دانشگاهها و کالسهای درس با کارناوال ضد انقالبی موسوم به
«انقالب فرهنگی» صبح سهشنبه دوم ارديبهشت  ۰۴۳۱ازجماران پیام داد« :اگراينها (دانشجويان) دانشگاه را ترک نکردند .از
کفارهستند و من حکم جهاد میدهم» .هرچند امامان نمازگزار او در هیکل سیدعلی خامنهای ،امام جمعهی آن روز تهران،
پیشترعلم سرکوب را بلند کرده بود تا تصمیم «شورای انقالب خمینی» را بهوسیله ارازل و اوباش حزب هللا و زهرا خانمهای
زمان ،پیاده کنند؛ اما نهايتا ً وقتی برابرمقاومت و ايستادگی دانشجويان به وحشت افتادند ،سرانجام به اين حکم جهاد متوسل شدند.
خمینی ،مردی که خود را رهبر مسلمانان جهان و پیشوای مستضعفان و دشمن ستمگران معرفی کرده بود ،خود ستمگری ضد
ارزشهای انسانی بود ،خالف ادعاهای اولیهاش در پاريس ،به جای اينکه علیه ظلم و جور عمل نمايد« .حکم جهاد» داده ،به
بهانه در خطر بودن اسالم و قرآن دانشجويان را تهديد میکرد اگر از خانهشان بیرون نروند ،از کفارند و بر همه مسلمانان جهان
و نه تنها ايران فرض است که به دانشگاهها هجوم ببرند و خونشان را بريزند که حکم خدا است و ديديم اين فرمان هللا به تعطیل
اجباری دانشگاههای سراسر کشور و تبديل آن به حمام خون اهل فکر ،فرهنگ و خرد ،آزادی ،چگونه جهنمی را برحیات جامعه
بهمنماهسال
با گسترش فقر فرهنگی و فرارمغزها ،در ابعاد تمام دانشگاههای کشور ايجاد کرد.خمینی درهمان دهه شصت ( ۵۵
)۷۶۳۱حکم«اعدامسلمانرشدی»نویسندهکتابآیاتشیطانیراهمدادهبودکهتبعاتآنامروزههمچنانادامهداردووبال
گردنجمهوریاسالمیشدهاست.میبینیمکهخمینیهموارهدرمقام«اماممرگ»عملکردهاست.
دربرابراینهمهجنایاتصورتگرفتهبایدگفت:خدایدههشصت ( )۰۶جادهیکطرفه قبیلهارواحبودو تکرارشدر
شرایطامروزجامعهما،گرچهآرزویحکامجنایتپیشهجمهوریاسالمیست،اماآرزوییمحالوامریناممکناست.
درآندههبودکهباتربیتارتجاعیوخشکاذهانمزدورانحکومتراازخشونتوشعارهای«بکشدرراهخدا»«،تیغ
بکشدرراهخدا»و...انباشتهوچنینالقاکردندکههرگونهاندیشهوتفکریخالفاندیشهوتفکرمورددفاعایشانباشد،باید
ازمیانبرداشتهشود.

منقاد این تفکر قرون وسطایی عصر شترچرانی بعدها بازجو ،شکنجه گر ،پاسداران بی رحم زندانهای حکومت اسالمی،
میزندومیکشتندتااسالمبهخطرنیفتد.الگوی
آنسالهایدههشصت( )۰۱

سردارانووکیلووزیرشدند؛جماعتیکهدر
تربیتیوکتابآموزشیهمهآنهاهمانتراوشاتیاوهگویانه«والیتفقیه»حکومتاسالمی ،یعنیشخصخمینیبودکهاین

آنسالهایسیاه ،حملهبهدانشگاه ،همهآنجماعت

اطاعتازآنرابرخودواجبمیدانست.ما شاهدبودیمکهدر 

جماعت
کهمحرکاشهمانمانیفست«والیتفقیه» بود،توحشاسالمیبیشتریاعمال

میخواستندبراساساینتربیت،
درندهخوی  
کنند.
خدایدههشصت ()۰۱بهکارگیریهمهابزارهایبهیمیوحیوانیرابرایچماقدارانمجازاعالمکردهبود.ازفحشدادن
تاسنگپرانی،استفادهازپنجهبوکسوچماقوچاقو،زنجیر،قمهو...از آن جماعتهر کهتوانستبیشتربزند،بیشتر
زخمیکندوخطبکشدوحتیبکشد،ارتقاءیافت وشدپاسدار،بازجویاوین یافرماندهسپاه،رئیسنهادهایاسالمی.پاسداران
میشدند.
زخمیمیکردنددرسلسلهمراتب،ارتقاءدرجهگرفته،بازجو و کمکبازجو و قاضیو ...

میزدندو
نیزهرچهبیشتر 
دامیکنندکهتاآنسویدنیاکشآید.اماامروز

همینجماعتلفظ"والضالین"راسرنمازچنانبالهجهغلیظعربیازمخرجا
پسازگذشتچهاردهه،حنایاینخدایدههشصت()۰۱واینهمهخسارتوصفاتحیوانیدرپیشگاهمردمجامعهماجایی
ندارد،همهحصارهافروریختودیوارعظیممقاومت،ایستادگیتادادخواهیهزارانجانعاشقوآرمانخواهیکهازجامعهما
راتنهاومنزویتر،بیاعتباروبیرمقترکردهاست.

گرفتهشد،خدایدههشصت()۰۱
نهای،خدایجمهوریاسالمیهمیشهیکخدابیشترنبوده!خدایدههشصت()۰۱باخدای
میخواهمبگویمبرخالفنظرخام 

ستکهخدایامروزجمهوری
وآنتفاوتاساسیهماین 

یست.منتهییکتفاوتاساسیدراینمیانوجوددارد
دیگردهههایک 
اسالمیبهنفسنفسافتاده،واینحالاحتضارحاصلجمعتحرکاتعظیماجتماعیدرجنبشضداستبدادی،۸۸جنبش عظیم دی
 ۱۰و به خیابان آمدن نیروی وسیع آبان  ،۱۸کشاورزان ،مالباختگان ،کولبران ،سوخت بران ،بحرانهای اجتماعی وسیاسی
واسطهسیاستهایویرانگر اینحکومتدر طولاینچهلوچهارسالزندگیمردمرابهسیاهترین

اقتصادیست کهتماما به

و
شکل خود درآورده .دیگراین خدا قادرنیست مقابل اعتراضات مکرر خیابانی معلمان ،زنان ،دانشجویان ،بازنشستگان و
الیههایمختلفکارگرانوروستائیانزحمتکشباسرکوبوباهرسطحکشتار،وضعیتراحفظکند!

خدای جمهوری اسالمی خدای «فقا ِتلُوا» بود؛ یعنی  ُبکشید وخدای «ال ُنصِ رَ بالرُّ عب» یعنی پیروزی را با وحشت بهدست
آوردن .اگردردهه شصت بهدلیل کاریزمای خمینی درتوهم تودهها توانسته بود خدایی کند ،امروز این شخصیت درهیکل
خامنهای غالب تهی کرده و جوانان طی حرکتهای اعتراضی خود در ادوار مختلف درهرکوی و برزنی با شعار«مرگ

خامنهای» وآتش زدن عکسها و تابلوهای تبلیغاتی او و شعارنویسی برروی دیوارهای شهرها علیه او با وسعت یافتن
بر 
خدایدیگریست

کمیترابدلبهسکهیکپولنمودهاند.خدای۷۱۰۰سایهسار

شبکههایاجتماعیاینترنت،کلحا
رسانههاو 

نمیپذیرد.خدایفرتوتیکهروبهویرانیواضمحاللاست
وجامعهایرانتحتهیچشرایطیمجدداخدایسالشصت()۰۱را 
وبایدبرود.اینحکمتاریخاست!
خامنهای،دیکتاتورحقیریکهبرمسندوالیتفقیهحکومتاسالمینشسته ،اینحکمراخوب دریافتهکهدرآستانهکهنسالی

ومرگ،کینتوزانهچنگدرگلویشریفترینوبهترینفرزنداناینسرزمینانداختهوبابازداشتوزندانیکردن زنان به

بهانه بدحجابی،کارگران ،معلمان ،بازنشستگان ،وکال ،دانشجویان ،نویسندگان وهنرمندان و سرکوب هر صدای اعتراض
نواوبیگناه انباشه،میخواهدخداییکند،امااین

انسانهای بی
درزندانهایکوچک وبزرگیکهدرسراسرایرانساختهواز 

مهیاکند،بهگورخواهدبرد،ومردمبندگیننگینچنینگندیده
ُ
آرزوراکهباسرکوبپادگانیبساطولیعهدیپسردردانهاشرا
خدایرادیگرگردننمینهندوبهزیرخواهندکشید.تاریخکشورمااینراپیشترهمبهثبوترساندوامروزهماینقدرترا

دردرونخوددخیرهداردکهآنرادیگرباربهنمایشبگذارد.
چهنیکگفتهاند:
هرکهنآموختازگذشتروزگار/هیچنآموزدزهیچآموزگار!

