
 

 

 فروپاشی يک انقالب
 روزنامه گاردين

٢٠٠٢پنجم اکتبر  
 ترجمه و تنظيم: فرهاد مهدوی

 
در کنار جوانان ميليشيای اسالمی مشتاق شهادت، ايران ديگری نيز وجود دارد، ايران باندهای راک و  وبالگ، 

 .جوانان فراری و فحشاء
 تحقيق خبرنگار گاردين از زيرزمين های تهران 

 
 .تمداران به درگيری مشغولند، زمين زير پای شان در حال خالی شدن استدر حالی که سياس

  ايران در تالطم يک انقالب فرهنگی و اجتماعی است
 

بر خالف آرزوی ايجاد يک ملت شهادت طلب، ماليان ميليون ها جوان عصبانی بوجود آورده اند که ترجيح 
 می دهند ای ميل خود را چک کنند تا برای اسالم بميرند

 
يکی از طنزهای انقالب اجتماعی ايران اين است که سخت گيری های اسالمی، ارزش هايی را از ميان برده 

 که قرار بود آنها را تقويت کند
 

اين را نمی توان گفت که سلطنت برای استقرار مجدد شانسی داشته باشد اما پهلوی از طريق تلويزيون بر 
 بگر پدر او نمی دانند تاثير می گذاردبسياری از جوانان که چيزی از رژيم سرکو

 
.  من برای تحقيق در باره اين مسئله به ايران رفتم              . در ايران، چيزی بايستی تغيير کند و کنار گذاشته شود               

در . شنيده بودم در آنجاست که می توانم زير زمين های مخفی را پيدا کنم                   . تاکسی گرفتم و به سمت شمال تهران         
ک ساختمان معمولی تر زنگ در را فشار دادم، در باز شد، پا به درون گذاشتم و ناگهان                         يک خيابان معمولی و ي     

 بدون  �موزيک  . صدا از زيرزمين خانه بود    . از جايی عميق در درون زمين، صدای موزيک می آمد           . شوکه شدم 
 .  ترکيبی بود از راک غربی و ملودی شرقی-اغراق 

وجود چنين استوديويی   . رده بود، درب استوديوی ضبط را گشود       در زيرزمين، جوانی که موسسه را ايجاد ک         
کشوری که رسما ديدگاه      . در جايی ديگر چيز چندان قابل توجهی نيست اما اينجا جمهوری اسالمی ايران است                        

اين انقالب، ارزش   .  تبيين شد  ١٩٧٩فناتيک اسالم را ديکته می کند، ديدگاهی که توسط آيت اهللا خمينی در انقالب                   
 .حد اقل از اين نظر، انقالب در حال فروپاشی است. فرهنگ غرب را رد می کرد" آلودگی"  غربی و های

در کنار او در اين استوديوی گرم و خفه ،            . در زيرزمين، مردی شبيه جان لنن، در حال ضبط سی دی است              
فغانی در حال نواختن يک      ساله ی ا   ١٠يک نفر با لباس سياه به تن، ويلون می زند، يک نفر جاز و يک پسر بچه                      

در پشت شيشه در محل ضبط، يک مهندس صدا بردار در حال ور رفتن با کليدهای يک                               . تنبور کوچک است   
. دختری با شلوار جين، پيراهن آستين کوتاه و کفش کتانی بر روی يک مبل در کنار مردی لميده است     . ميکسر است 

.  آنجا که قبال چنين زيرزمينی نديده بودم، جا می خورم                 از. دو دختر ديگر در حال تماشای ضبط صحنه هستند              
شود " تحريک"دختران ، پوشش کامل ندارند و موهای خود را ـ از ترس اينکه مبادا مردی موهای شان را ببيند و                        

 . ـ نپوشانده اند



 

 

ها اين استوديوی کوچک، يکی از استوديوهای تهران است که گروه های موسيقی، توليدات خود را در آن                             
در خيابان ها، زنان ايرانی خود را در چادرهای سياه پوشانده  . گويی به کشور ديگری قدم گذاشته ام      . ضبط می کنند  

تصاوير بزرگ شهدای انقالب بر روی ديوارها نقش بسته و هزاران نفر در راهپيمايی های رسمی فرياد می                         .اند
ايرانی آزادتر به موازات     . نجا در دنيای ديگری هستم      اما من اي   ". مرگ بر اسرائيل   " و  " مرگ بر آمريکا   "زنند  

چهره ای ظاهری که قوانين اسالمی      : در ايران ـ زندگی ـ دو چهره دارد       . جمهوری اسالمی به زندگی ادامه می دهد      
را رعايت می کند و چهره ای خصوصی که اکثرا تمام قوانين دست و پاگير را ناديده می گيرند، از آنها دوری می                         

 .و حتی از آنها تنفر دارندکنند 
.  در صد آراء به رياست جمهوری انتخاب شد        ٦٩ محمد خاتمی، يک روحانی اصالح طلب با          ١٩٩٧در سال   

مبارزه ای  بين اصالح طلبان و محافظه کاران که     . از آن زمان، ايران به صحنه ی مبارزات تلخ سياسی تبديل شده           
محافظه کاران در قوه قضائيه يا شورای نگهبان،          . رهبری می شوند  توسط علی خامنه ای جانشين آيت اهللا خمينی            

اما مطابق شواهد و داليلی که من . پيشنهادات رفرميستی اصالح طلبان که مجلس را در اختيار دارند بلوکه می کنند            
ر تالطم ايران د. در حالی که سياستمداران سرگرم مبارزه هستند، زمين زير پای شان در حال خالی شدن است          ديدم  

قبل از اينکه    آنها قصد دارند     . اصالح طلبان می کوشند با آن همگام شوند          . يک انقالب فرهنگی و اجتماعی است        
محافظه . بيش از اين تضعيف شده و به کلی جارو شوند، نظام اسالمی و دولت را تعديل و مدره کرده و حفظ نمايند                       

 . نندکاران اما تالش می کنند که زمان را به عقب برگردا
 ميليون نفر براثر تهاجم موزيک جهانی و اينترنت، به            ١٢ايران و به ويژه تهران بزرگ با جمعيتی بيش از              

البته مدرن شدن، عوارض زيانبار خود را نيز        . طور دراماتيکی تغيير کرده و سخت مشتاق آزادی های فردی است          
نشانه های تغيير برای همه ی کسانی که        . ز جوانان دارد نظير فحشا، مواد مخدر، و از خودبيگانگی برای بسياری ا          

برای مثال هر جا که کامپيوتر باشد، دختران نوجوان           . مايل باشند ببينند، حد اقل در شهرهای بزرگ، آشکار است            
آنها به شکيرا گوش می دهند،           . با حجاب که هدفون به گوش دارند، در حال ضبط فايل های موزيک هستند                            

 تماشا می کنند و با دوست پسر خود در قسمت ديگری از شهر و يا دوستان شان در لندن و                              ويدئوهای امن ام را    
 .لوس آنجلس از طريق اينترنت تماس می گيرند

 ، ماليان مسئله شهادت طلبی را مطرح          ١٩٨٠پس از انقالب اسالمی و به دنبال حمله صدام حسين در سال                 
اما اين طرح   . تر تشويق شدند و نتيجه ی آن توليد انبوه نوزاد بود             زنان در همين زمينه و برای زايمان بيش         . کردند

بر .  سال هستند  ٣٠ ميليونی ايران زير     ٧٠دو سوم جمعيت    : آمار تکاندهنده است  . برای ماليان سخت فاجعه بار شد     
هند خالف آرزوی ايجاد يک ملت شهادت طلب، ماليان ميليون ها جوان عصبانی بوجود آورده اند که ترجيح می د                      

 آنها نمی خواهند اگر در خيابان روسری شان عقب رفت مورد                  .ای ميل خود را چک کنند تا برای اسالم بميرند              
آنها نمی خواهند توسط بسيجی ها ـ مليشيای اسالمی داوطلب وابسته به رهبرـ مورد                         . ضرب و شتم واقع شوند       
 .آنهاچرا که نه همسر آنها هستند و نه خواهر . ضرب و شتم قرار گيرند

برخی از ماليان نسبت به مشکالت انان       . خشم جوانان حد اقل در حال حاضر به عمل سياسی تبديل نمی شود              
برای .آگاهند و آشکارا از اين مسئله صحبت می کنند که دولت اسالمی در حل مسائل جوانان شکست خورده است                       

، با اعالم اين مسئله که مطابق تحقيقات،         يک روحانی اصالح طلب به نام محمد علی زم            ٢٠٠٠مثال در آغاز سال     
اخبار .  در صد دانشجويان نماز روزانه را کنار گذاشته اند، ايرانيان را شوکه کرد                        ٨٦ در صد ايرانيان و          ٧٣

مربوط به اين بخش از ايرانيان سکوالر کمتر به غرب می رسد زيرا که محدوديت های بسياری برای روزنامه                            
با اين همه يک آمار که وزارت کشور تحقيق و تهيه کرده بود و          . ر نظر گرفته شده است    نگاران ايرانی و خارجی د    

 هزار نفر به عمل آمده بود،        ١٦بر اساس اين تحقيق که در ميان          . سعی داشتند که مخفی بماند، به بيرون درز کرد          
گفت، تحقيقاتی که او     حسين قاضيان مدير عامل موسسه آمار آينده           .  در صد، خواهان اصالحات فوری هستند         ٩٤

 ٢٣. انجام داده نيز همين نکته را آشکار می سازد، اکثريت مردم به اين رژيم معتقد اند اما خواهان تغييرات هستند                      



 

 

 در صد   ٣٦"در مورد مذهب نيز قاضيان اعالم نمود          . در صد نيز خواهان تغييرات اساسی يعنی انقالب می باشند           
تحقيق " مذهبی ندارد  ه ای شخصی و در قلب افراد باشد و ربطی به تشريفات               مردم معتقدند که مذهب بايستی مقول      

 ديگری نشان می دهد که در صد مشابهی خواهان جدايی مذهب از دولت هستندـ 
 ٣١مرد مشابه لنون، فرمان فتحعليان نام دارد و              . بر گرديم به استوديو، ضبط برنامه به پايان رسيده است               

 ماه است که توسط       ٥ آلبوم سی دی را توليد کند اما يکی از سی دی های او مدت                         او موفق شده يک    . ساله است 
 ٣٠بيش از    . وزارت ارشاد ـ صادر کننده ی مجوز خريد و فروش موزيک و برپايی کنسرت ـ بلوکه شده است                            

ه استوديوی ضبط موزيک که در تهران مانند قارچ سبز شده، برای جواز کسب درخواست داده اند اما هنوز ب                                 
مقامات نمی خواهند که کشور با موسيقی غربی آلوده شود، آنها همچنين نمی خواهند که                  . هيچيک جوابی داده نشده   

 .تضادشان با جوانان به حالت آنتاگونيستی درآيد
موسيقی فرمان، به گوش يک شنونده ی غربی آشناست، اما اشعار آن متعلق به يک صوفی فارسی زبان است        

بنا بر اين ترانه ها را        . اهانه از اسالم داشته و با تفسير سخت گيرانه ی شيعه ناهمخوان است                 که تفسيری آزاديخو  
در يکی از ترانه ها که مورد اعتراض         . می توان هم سروده های مذهبی صوفيانه و هم ترانه ی عاشقانه تلقی کرد                

                          ".    بر زانوی من بنشين"وزارت ارشاد قرار گرفته کلماتی هست که می گويد 
تا ماه ژانويه، بابک با اوهام ، يک          .  ساله، نوازنده ويلون، فرمان را همراهی می کند          ٣٢بابک رياحی پور،     

اين موزيک با اينکه مدرن بود اما       . گروه مشابه باند راک، کار می کرد که  فلسفه و ديدگاه هايی مانند فرمان داشت                
اشعار حافظ  . حافظ، شاعر قرن چهاردهم و شکسپير ايران محسوب می شود                 . رداز اشعار حافظ استفاده می ک         

رقص، ". آن ها می گفتند که موزيک ما تحريک کننده است. "استعاره ای است اما وزارت ارشاد آن را بر نمی تابد         
ازه هنگامی که گروه های هنری اج        . به خصوص رقص دختران ازدواج ناکرده با پسران در اينجا ممنوع است                   

شرکت . برگزاری کنسرت دريافت می کنند نيروهای  انتظامی، شرکت کنندگان را سخت تحت نظر می گيرند                            
کنندگان در صندلی های خود می نشينند، سرها و باال تنه ی خود را به اندازه ای که جرات داشته باشند، تکان می                            

لون می نواختم، پسری بلند شد شروع کرد          نفره وي  ٥٠٠يک بار من در يک کنسرت        : "رياحی پور می گويد   . دهند
 .به رقصيدن که نيروهای انتظامی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند

دو تن از اعضای گروه     . پس از سه سال، درگيری با سيستم اداری خسته کننده شد و گروه اوهام از هم پاشيد                   
 يا آمريکا چيز     بودن اوهام در کانادا   : "ق به اينجاست  به کانادا رفتند اما رياحی پور می گويد به اعتقاد او آينده متعل              

مهم اين است که ما در ايران باشيم، ترانه های              . داشتن يک گروه راک در خارج نيز اهميتی ندارد            . مهمی نيست 
 ."فارسی بخوانيم و برای مردم خودمان بنوازيم

ته همه نوع فيلم، از آخرين مجموعه          الب. تنها تعداد انگشت شماری فيلم غربی در سينما نشان داده می شود                  
امروزه . های پورنو و سکسی تا فيلم های جديد هاليوود که در محل های اجاره ويدئو به راحتی يافت می شود                                 

در خيابان که راه مي روی       . مقامات در يک برنامه شکست خورده، تالش می کنند ماهواره ها را جمع آوری کنند                  
همه جا بر روی پشت بام ساختمان های تهران،                . ی بلند داستان متفاوتی دارند       چيزی نمی بينی اما ساختمان ها         

 . بشقاب های ماهواره ای مانند خوشه های قوی قارچ روئيده و يا در بالکن ها مخفی شده
بشقاب ها و دستگاه های گيرنده را ضبط می کنند و يا با گرفتن                 . بعضا مقامات دست به پاک سازی می زنند         

. با اين همه، مقامات حق دارند که از تلويزيون های ماهواره ای بترسند              . ده از آنها را ناديده می گيرند       رشوه، استفا 
چندين ايستگاه تلويزيونی ايرانيان تبعيدی هم اکنون از آمريکا و حتی يک تلويزيون هم از يک گروه مسلح در                                 

ين تبعيديان سلطنت طلب عليه جمهوری           اين برنامه ها مملو از اظهارات زهرآگ            . عراق برنامه پخش می کنند        
آنها البته کنسرت ها و رقص و آواز گروه های خارج کشور و همچنين رضا      . اسالمی و نيز عليه خودشان می باشد      

 . ساله پسر آخرين شاه ايران را نيز به تماشا می گذارند٤١پهلوی 



 

 

کنون تخت طاووس به کرات به      يک بار يک شخصيت فراموش شده که در آمريکا مستقر است مدعی شد که ا               
اين را نمی توان گفت که سلطنت برای استقرار مجدد شانسی                . عنوان دمکراسی و سکوالريسم ارزيابی می شود         

داشته باشد اما پهلوی از طريق تلويزيون بر بسياری از جوانان که چيزی از رژيم سرکوبگر پدر او نمی دانند تاثير           
من و دوستانم، پهلوی را دوست داريم          "ستوران پدرش کار می کند می گويد            ساله که در ر      ١٩ محمد    .می گذارد 

بنا بر اين اگر او برگشته بود         . برای اينکه از پدران مان شنيده ايم که زمان شاه، راحت بود، نه مانند اين روزها                      
 ." سلطنت برمی گشت

 ميليون و    ١قدند که اين رقم بايستی         امروزه معت . دو سال قبل، نيم ميليون ايرانی از اينترنت استفاده کردند                
سايت های فارسی هنوز    .  ميليون نفر افزايش يابد    ٥ سال آينده به     ٥ هزار نفر باشد و انتظار می رود که طی              ٧٥٠

کامپيوتر .  هزار مورد وجود داشته باشد ـ با اين همه آنها پنجره ديگری به جهان گشوده اند                 ٤٠محدود هستند ـ شايد     
ندگی دختران اهميت بسياری پيدا کرده، معموال توسط پدر و مادرهايی که نمی دانند دختران                   که به خصوص در ز     

دختران جوان، بيش از من     "محبوبه عباسقلی يک فعال حقوق زنان می گويد         . شان با آن چه می کنند محدود گرديده        
تاز راهی هستند که آنها را ملکه       سکس و گفتگوهای اينترنتی به کنار، دختران ايرانی پيش        ". در باره سکس می دانند    

وبالگ، يعنی نوعی دفتر خاطرات يا مجله ای که به وسيله اينترنت منتشر می                     . سايت های ايرانی خواهد ساخت      
صاحبان سايت ها، می توانند با يکديگر ارتباط برقرار کنند و می توانند در پشت وب بی نامی پنهان شوند تا                        . شود

د و ترسی از شناخته شدن و يا دستگيری و مجازات که در ايران اتفاق می افتد، نداشته                هر چه که می خواهند بگوين     
 . باشند

بسياری از بالگ ها، چه ايرانی و يا خارجی، زندگی روزانه خود را منتشر می کنند که معموال  کسالت بار                          
گ های جالب حاوی مطالب       اين بال . می باشد، اما دختران ايرانی توجهات را به بالگ های خود جلب می کنند                       

نمونه ای از بالگ های دختران ايرانی             . سياسی، جوک، ابراز نظر و دلواپسی های مربوط به وزن می باشد                      
اين طرح به اعتقاد     . بيان می کند  " ازدواج موقت "نظرات خود را در باره طرح اخير نهادی کردن مفهوم اسالمی              

او  با مخالفت فمنيست ها آشکارا موافق نيست و می نويسد                  . دبسياری از فمنيست ها، فاحشگی را قانونی می کن            
اما او با برخی از شروط        ." شايد برخی از مشکالت ما در خيابان ها برای اين باشد که چيزی نظير اين نداريم                       "

 و يا   برای مثال، اين تصور که مردان اگر در سفر بودند         . قانونی به هنگام استفاده مردان از اين امکان موافق نيست         
" خانه عفاف"طرحی که پيشنهاد شده و نام آن را      . داشته باشند " ازدواج موقت "همسرشان مريض بود، محلی برای      

در مورد ديگری او با عصبانيت      " پس وجود استمناء برای چيست؟    "او با شرمندگی می خواهد بداند که         . گذاشته اند 
من . ت می کنند و با نمازشان زندگی ما را سياه می کنند              من متنفرام  از کسانی که در نماز جمعه شرک           : "می گويد 

من متنفرام   . متنفرام از همه افراد نادانی که در آن راه  پيمای ها شرکت می کنند و فرياد می زنند مرگ بر آمريکا                         
اسات من متنفرام از سيگار، از مردها، و از احس           " و نيز   " از کسانی که قرار است بدون دليل به آنها رشوه بدهم              

در کشوری که دادگاه می     ." من متنفرام از داشتن احساس زنانه و متنفرم  از دماغ بزرگم             . خودم به عنوان يک زن    
تواند زنی را به مجازات سنگسار محکوم کند چنين کلماتی از جمله به مفهوم ظلم، اغتشاش و الحاد محسوب خواهد                 

. او نظرات سياسی را منتشر می کند. يسد نيز وبالگ دارد   سينا مطلبی که برای روزنامه حيات نو مطلب می نو         . شد
او نمی خواهد  پا را از مرزهای نامشخص فراتر نهاده و              . سانسور عموما توسط سردبير روزنامه اعمال می شود         

. سرنوشتی که گريبان بسياری از روزنامه ها را طی سال های اخير گرفته است                     . موجب تعطيلی روزنامه شود     
در ايران کمبود آزادی بيان وجود دارد، از اين رو وبالگ ها امکان خوبی هستند به خصوص                       " د  مطلبی می گوي  

برای جوانان تا نظرات و تمايالت خود را ابراز نمايند چرا که آنها نمی توانند نظرات و تمايالت شان را در رسانه                          
البته استفاده  "  است به آزادی و دمکراسی        اين وسيله خوبی است برای مبادله اخبار و لذا راهی           . ديگری بيان کنند  

 .از وبالگ کمتر از يکسال است که شروع شده و هنوز خيلی جوان است



 

 

دو هفته طول کشيد تا مکان و        . برخی از مردم حقيقتا می ترسند که با ژورناليست های خارجی صحبت کنند               
از او  . تن از دوستانش فراهم گردد        ساله دانشجوی طرح صنعتی و دو              ٢٤زمان مناسبی برای گفتگو با مريم             

پرسيدم بدترين چيز در زندگی جوانان چيست؟  او در حالی که مانتوی خود را که لزوما مقرر شده که بايستی                                    
در خيابان بسيجی ها و يا پليس برای       ." من از آن متنفرم   . اين مثل شکنجه است   . اين لباس "بپوشد، چنگ کرد و گفت    

در . سر توليد می کنند اگر مانتوی آنها خيلی کوتاه و يا بطور نمايانی تنگ باشد                        او و دوستانش مزاحمت و درد        
در ماه ژوئن دوره ای که تقريبا تعطيالت به پايان . دانشگاه نيز به دخترها گفته می شود که آرايش خود را پاک کنند            

ها ظاهر می شوند شايعات      می رسد، زمان تهاجم نيروهای امر به معروف است که با لندکروزهای نو در خپابان                     
تائيد ناشده ای وجود دارد که بسياری از اين افراد، فلسطينی يا لبنانی هستند و متعلق به سازمان های مختلفی که                              

ما عصبانی می شويم    "مريم می گويد    .  اکنون دين خود را در قبال کمکی که از ايران دريافت کرده اند می پردازند               
يا امکان دارد که ما روزی پارتی داشته باشيم و کسی به در نکوبد ؟ همه ی  آن چيزی                          آ. اما داريم عادت می کنيم     

 ." که ما می خواهيم يک زندگی معمولی است
يکی از طنزهای انقالب اجتماعی ايران اين است که سخت گيری های اسالمی، ارزش هايی را از ميان برده                     

خانواده های محافظه کار    . گاه ها شمار زنان از مردان بيشتر است        امروزه در دانش  . که قرار بود آنها را تقويت کند       
اما امروز از اين بابت که          . در نسل های پيشين، اجازه نمی دادند که دختران شان تحصيالت عالی داشته باشند                       

دا می  توسط سيستم قوانين راهنمای اسالم اطمينان خاطر پيدا کرده اند، شمار بسياری از دختران اين شانس را پي                         
کنند که به دانشگاه بروند، چرا که می ترسند به جای ادامه تحصيل، ناگزيرشان سازند که در نوجوانی ازدواج                                

هنگامی که تحصيالت آنان نيز به پايان برسد البته برای شان بسيار مشکل تر خواهد بود که به عنوان                                      . کنند
 . ای شان در نطر گرفته انددخترانی مطيع و سربزير عهده دار نقشی شوند که از قبل بر

در حالی که نظام، آشکارا می کوشد از عهده ی خواسته های متفاوت جوانان برآيد، کامال مشخص می شود                        
کودکان ايرانی بالغ شده اکنون جويای کار هستند و برای استخدام                     . که دولت با مشکالت اقتصادی روبروست          

 ١٤اين امر دشواری است چرا که رقم بيکاران بين            .  شغل ايجاد کند    ميليون ١سودآور آنها دولت بايستی ساليانه تا        
تورم با بيکاری، دست بهم داده و دوران های            .  در صد می باشد و البته که بيکاری مقوله ای تورم زاست                  ٢٠تا  

 .سخت اقتصادی را ايجاد می کند
 تهران داروهای تخديری و قرص      در حالی که بچه های ثروتمند شمال شهر       . اعتياد به مواد مخدر فراگير شده     

 انواع مواد مخدر به راحتی در           .های اکستسی مصرف می کنند، هرويين و ترياک در پايين شهر بيداد می کند                        
 ٢ هزار تا      ٢٠٠ ميليون    ١و گفته می شود تعداد معتادين به            ) همچنين الکل که غير قانونی است        (دسترس است    

د که بخشی از مشکل اعتياد به خاطر فساد پليس است که با فروشندگان                     بسياری معتقدن . ميليون نفر بالغ می شود      
 . مواد مخدر همدست هستند و در سود آن سهيم

شگفت آنکه در دولتی که ارزش های معنوی را در بوق می کند، روسپيگری اکنون وسيعا رواج يافته و                                
ا کردن دختران معتاد به هروئين که خود را          در اوائل صبح ، پيد    . همچون نقاط ديگر، فاحشگی و اعتياد بهم آميخته        

وی و ايدز در حال حاضر در       . آی  . شگفتا که اچ  . ( در چادری پوشيده و در پارک ها خوابيده اند خيلی ساده است             
به گفته ی     . بسياری از اين دختران فراری هستند          ) دستور کار سالمت عمومی جمهوری اسالمی قرار گرفته               

و يا دختران   . عال حقوق بشر، آنها معموال از پدر و مادر خشن و معتاد خود فرار کرده اند                محبوبه عباسقلی زاده ، ف    
ساده روستايی هستند که جاذبه های شهر را در تلويزيون ديده اند در حالی که خودشان در شرايط سياهی و بدون                           

 همبستر شدن با پسری، به       برخی از اين دختران فراری عاشق شده و پس ار           . لذت با پير مردی زندگی می کردند        
از ترس و قبل از اينکه خانواده های شان متوجه شوند که آنها بکارت خود را از دست داده                         . سرعت رها شده اند    

چرا که پدران و يا برادران شان خواهند دانست که حيثيت خانواده را                  . اند، برای حفط زندگی شان فرار می کنند          
 . لکه دار کرده اند



 

 

 ترمينال  ٤ دختر فراری سرگشته، وحشتزده يا گم شده در               ٣٠قلی زاده روزانه بطور متوسط         به گفته عباس   
 دختر فراری را در يک روز پيدا می کنيم معنی اش اين             ٣٠اگر ما   " و  . اتوبوس داخل شهری تهران پيدا می شوند      

ل دنجی با محافطت      در کنار ترمينال جنوبی اتوبوس تهران، مح          ." يکصد دختر فراری هست     ) روزانه( است که 
 . دختران ، پسران و ساير متخلفين: اينجا اولين قدم برای فراريان است. قوی وجود دارد به نام خانه ريحانه 

فاطمه در  . برای نمونه در بعد از ظهری ، فاطمه و پسری که هنوز تعيين هويت نشده، بازداشت می شوند                          
می خواهم بروم   . می خواهم بروم خانه    "  ناله می گويد      او با . حال شوک است و سيل اشگ از گونه هايش جاری            

در اطاق کناری، پسر که کالهی ورزشی به سر دارد،           ! " لطفا مادرم را خبر کنيد، مادرم را خبر کنيد         . پيش مادرم 
فاطمه به زودی توسط دکتر       . چه بسا قبل از اين نيز چنين ماجرايی داشته است              . مطمئن و راحت بنظر می رسد        

نتيجه می تواند تاثير دراماتيکی بر بقيه ی زندگی او               . بابت باکره گی مورد آزمايش قرار خواهد گرفت           پليس از    
 ساله بنظر می رسد اما شناسنامه اش نشان می دهد              ١٧. وی چادرش را به خود پيچيده و آرايش دارد          . داشته باشد 

 . ساله است١٤
. وج با اتوبوس از شهرستان اصفهان وارد شده اند        به گفته نرگس پور جمالی، مسئول خدمات اجتماعی، اين ز          

شايد آنها می خواستند فقط برای فرار        . ابتدا پسر گفت که او همسرش می باشد و حاال می گويد او را نمی شناسد                  " 
فاطمه گريه می کند که  پدرش در حال حاضر مرده و مادرش مجددا شوهر کرده و پدر خوانده ی                      ." به  اينجا بيايند   

. فاطمه با عمو و پسر عموهايش زندگی می کند و آنها او را کتک می زنند                . ی خواهد که در خانه خودش بماند      او نم 
فاطمه اهل  " ديروز، من خوابيده بودم، آنها مرا زدند و از خانه بيرون کردند                   "فاطمه با گريه و ترس می گويد             

به دفتر هتل گفتند که آنها .  با آن پسر همراه شداو به ترمينال اتوبوس در شهر اصفهان رفت و همانجا  . لرستان است 
اگر مقامات  . صبح روز بعد آنها با اتوبوس به تهران آمدند         . زن و شوهر هستند و يک اطاق برای يک شب گرفتند             

اگر آنها دريابند که پسر       . متوجه شوند که پسر با دختر همبستر شده، شايد وادارشوند که با يکديگر ازدواج کنند                       
. به باندهايی است که برای دختران فراری تله می گذارند، ممکن است به زندان بيفتد و حلق آويز گردد                              وابسته  

 .دختران ايرانی غالبا به دوبی فرستاده می شوند تا به جهان عرب فروخته شوند
 بر می   شماری از دختران فراری بازداشت شده، به خانه فرستاده می شوند، تعداد ديگری نهايتا به خيابان ها                   

  ١٦ - ١٥برای نمونه آنها     . گردند و خوش شانس های آنها به مزکز نگهداری دختران فراری فرستاده می شوند                     
به گفته عباسقلی زاده، در تهران برخی جراحان متخصص، در کار                   .  ساله به نظر می آيند         ١٢ساله هستند اما      

.  دالر هزينه دارد ٥٠ين عمل غير قانونی، معادل      ا. بازگرداندن بکارت دختران هستند حداقل در اظهارات تکنيکی       
 دالر هزينه   ٥٠٠سقط جنين غير قانونی می تواند تا           " معموال مادرها می دانند اما پدرها از همه چيز بی خبرند               "

 . داشته باشد
می ديدار کنندگان اينترنتی، فراريان از خانه، باندهای راک، روسپی ها و دختران، يعنی کسانی که فقط سرگر          

حداقل مردم  . اما آنها فقط بخشی از آن هستند       . می خواهند بخشی از تصوير جوانی هستند که خواهان تغيير ايرانند            
اين افراد بيشتر   . البته دشوار است که اين مسئله را تعميم بدهيم           . يک سوم مراکز رای گيری با اصالحات مخالفند          

در پنجشنبه شب ها،    . اما همواره به اين صورت نيست     .  گيرد سالخوردگان ، کم سوادان  و مردم فقير را در بر می             
جمعيت عظيمی در محل دفن آيت اهللا خمينی در جنوب تهران گرد می آيند واز جمله شمار انبوهی جوانان مومن                            

 .در ميان آنانند
. رندبا فاصله نه چندان دور، درون يک مسجد در جنوب تهران در منطقه افسريه، بسيجی های جوان جلسه دا          

 ساله  تمرين نظامی می کنند و کار با کالشينکف           ١٥ تا   ١٢ پسر   ٢٥برخی از آنان قران فرا می گيرند در حالی که           
و سپس  ."  فشنگ جا دارد   ٤٠ تا   ٣٠هر خشاب فشنگ    " ساله، مربی آنان می گويد        ٢١امير پريش   . را می آموزند  

و خوشحال  " اهللا اکبر "صف شده فرياد می زنند         پسرهای به    . قسمت های مختلف تفنگ را به آنها نشان می دهد               



 

 

در اينجا عمليات انتحاری    . هر کدام اطالعيه ای در باره انتقاضه فلسطين در دست دارند            . متفرق می شوند، تا شب     
 . می نامند" عمل شهادت طلبانه" را

. ه اند برپاست   عضو اين مسجد که در جنگ ايران و عراق کشته شد           ٥٨در گوشه ای از مسجد مراسم ياد بود         
تابلوئی با قاب شيشه ای ساخته اند که در آن مقداری ماسه، پوتين، چراغ قوه و کارت شناسائی، يک ساعت و کاله                        

عمليات "در جريان جنگ، بسيج با فرستادن کودکان برای پاک سازی ميادين مين تحت عنوان                . خوود قرار داده اند   
ز فرماندهان محلی بسيج به من اجازه داد تا با برخی افراد مسن تر او يکی ا. نقش کليدی بازی کرد " شهادت طلبانه   

اين به  " ساله پرسيدم برای او در بسيج بودن چه معنائی دارد؟ او گفت                      ٢١من از ابوافضل يوسفی       . صحبت کنم 
ون از بير." ما جانمان را برای رهبر مذهبی خواهيم داد   . عشق به نظام و حمايت از رهبر مذهبی       . معنی عشق است  

به خاطر اينکه رهبر مذهبی به ما گفته که               "  ساله به من گفت او بسيجی است               ١٥مسجد، علی محمد رحمانی        
با اين همه به طور شگفت         ." من عاشق بسيج هستم، من تمرينات نظامی و جنگ را دوست دارم                   . بسيجی باشيم 
آنها به همه ی بسيجی ها       . تناء کرده اند   پسر در کالس علی به فراخوان رهبر مذهبي اع            ٣٠ تن از     ٢انگيزی تنها   

 " .مرگ بر خمينی" ناسزا می گويند و مطالب زشتی بر ديوار می نويسند مانند
او چيزهايی برای گفتن دارد که در اينجا سخت خطرناک                .  ساله به نام بيژن بشنويد        ١٩حال از يک پسر        

به خصوص در ميان    " او به من می گويد       . ما به قصد گفتگو در يک شب دلگير به پارک مجاور می رويم                . است
او با ناراحتی می گويد، بسياری ازبسيجی ." آنها به نام مذهب همه چيز ما را گرفته اند        . جوانان، بسيجی ها منفورند   

در آخر همين   ."ها به راحتی عضو هر جايی می شوند که بتواند منفعتی داشته باشد و غالبا رياکار و دو رو هستند                        
گفتگوی ." بسيجی مغازه دار هست که مخفيانه فيلم های سکسی که خودش کپی کرده را اجاره می دهد                   خيابان يک   

بسيجی " پليس می گويد    . کوتاه ما قطع می شود چرا که يک پليس و يک سرباز می خواهند که مدارک ما را ببينند                     
 ." آنها گمان می کنند که شما جاسوس هستيد. ها گزارش شما را داده ند

چندين دختر را در      . من يک شب را در تفريحگاه گلستان گذراندم            . رديم به محله اشرافی شمال شهر         بر گ 
به خاطر اين که اکنون اوائل تعطيالت تابستان است و بهترين موقع                 . با بينی های گچ گرفته      . ماتنوهای تنگ ديدم   

جمع شده بودند و با تلفن های           گروه های پسر با موهای صاف کرده در نزديکی رستوران ها                   . برای عمل بينی   
يکی از آنها به من گفت که او و دوستانش قرارست که يک پارتی راه بياندازند که در آن                    . همراه صحبت می کردند   

 . مواد مخدر ، موزيک و دختر هست
اما پليس می   . خانه ای که قرار است پارتی در آن برگزار شود در محله ای ساکت در حومه شهر قرار دارد                      

آنها يک نفر را به جلو .  ند که انجا مکانی است که پسرها برای پارتی به آنجا می روند و راه بندان ايجاد می کنند                 دا
البته دخترها و پسرها در در       . اگر او خبر بدهد که در کنار دريا مسئله ای نيست بقيه نيز خواهد رفت                  . می فرستند 

 . اتومبيل های جداگانه
عاالن اصالح طلب پرسيدم با چه نوع مردمی  صحبت می کرده ام، آنها نيشخند می                  البته وقتی من از برخی ف     

زدند و به جای تحقيق در باره گزارش های من، ترجيح خود را مطرح می کردند مبنی بر اينکه چرا من  در مورد                          
زارش نمی دادم؟    فعال شناخته شده حقوق بشر که در شهرستان همدان به خاطر کارشان به زندان انداخته شدند گ                   ٥

يا در مورد نسل هنرمندان آينده ايران ؟  آنها درست می گفتند اما فعاالن حقوق بشر و حتی به احتمال خيلی زياد،                             
اما بر اساس آنچه که من ديدم شمار بسياری ناراضی اند و بطور خطرناکی بهم می                            . هنرمندان استثناها هستند   

که مشتاقند تا در دفاع از انقالب کشته شوند، من فکر می کردم که اگر                       وقتی آن بسيجی ها به من گفتند            . پيوندند
رهبران شان موفق شوند بيش از اين روند اصالحات را بلوکه کنند، آنگاه يک روزی به احتمال زياد اين اتفاق                                

 .                      خواهد افتاد
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