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  کيوان حسينی

سنده و روزنامه نگار ، خود يک نويشباهت نام خانوادگی او با . ک جمله منتقل می شود يخبری کوتاه که با . د مطلبی بازداشت شد ي سع- 1
درباره آن حرف زد ؛ عصبانی شد ؛ عزادار شد و احساس ناامنی و بی دفاعی را با گوشه گوشه وجود حس ث مفصلی است که می توان ساعتها يحد

  . کرد 
ادداشت سعی خواهد کرد تا در طن يا. بی را پشت سر خود دارد يت غرين جمله خبری کوتاه چه حکايوای که ا. د مطلبی بازداشت شد يسع

  .ادآوری کند يبرای ذهن خوانندگانش ث مفصل را ين حدين شکل بخشی از ايکوتاهتر
از زمانی که پرونده ای درباره شکنجه شهرداران مناطق . م ياندازير نگاهی بيو روزنامه های هفت سال اخيست به آرشين ماجرا بد ني برای ا- 2

تی و يلح صحبت از محفلی امنروهای مسيی نيدر راهروهای سازمان قضا. ن کرباسچی گشوده شد يتهران در ماجرای محاکمه جنجالی غالمحس
 تی دولت دست به کار شده بود و با استفاده از قدرت و بازداشتگاهيقدرتمند بود که به ناگاه ، بدون امربری از وزارت اطالعات به عنوان نهاد امن

ها يين بازجويندات به دست آمده از اری کرده بود تا با مستيگيی که کسی از جای آنها خبر نداشت ، پرونده ای قطور برای شهردار تهران را پيها
ده شد يان کشيلی ها به ميپای خ. ای برگزار شود  عنی محسنی اژهيشگاه روحانی نام آشنای راستگرا ي کرباسچی در پنيمحاکمه معروف غالمحس

ن شکنجه ها و پرونده يار درباره اياط بسيروزنامه ها با احت. کی دارند يی که گفته می شد همگی با رهبر جمهوری اسالمی رابطه نزدينظامی ها. 
شهرداران مناطق تهران . اسی جمهوری اسالمی با هم بود يه حساب جانانه دو جناح سيل ، تصفين تحليآخر. ده سخن می گفتند يچيسازی پ

حفاظت « . سر بر آورده بود د در جمهوری اسالمی ينهادی جد. رند اما موفق نشدند يت آنها را بگين محفل جلوی فعاليت از ايسعی کردند با شکا
  . مجموعه ای با قدرتی افسانه ای . » ه ياطالعات قوه قضائ

ری ياستمداران قدرتمند جناح اصالح طلب جمهوری اسالمی به رشوه گياری از سيمحاکمه ای که در آن بس. ری محاکمه شد ي شهرام جزا- 3
ن محاکمه ، به رغم فراموش يا. ن محاکمه با اتهامی مشابه رو به رو شدند ي اچند تن از مهره های درجه دوم جناح راست هم در. متهم شدند 

ک شبه بر ياصالح طلبان جمهوری اسالمی ، اعتبار اندک به سختی به دست آمده را . ه در ذهن شهروندان ماند يياد مسووالن قوه قضايشدن از 
ن پرونده يه بود که به عنوان مسوول ايين حفاظت اطالعات قوه قضايز اين بار نيا. بها افاقه نکرد و نام نهادی باز تکرار شد يتکذ. دند يباد د

ری جانانه يگک غافليعنی وزارت اطالعات هم بهره برده بودند ، اما تمامی ماجرا يتی دولت ين بار از همکاری نهاد امنيمعرفی شد ، هر چند که ا
  .دند آنها باز هم بازی را باخته بو. برای اصالح طلبان بود 

ر روابط عمومی يقبل از آن همه او را به عنوان مد. امک پورزند ، در زمانی که مسوول مجتمع فرهنگی هنری تهران بود ، بازداشت شد ي س- 4
ن اواخر با برگزاری ياست با هنرمندان محبوب لذت می برد و اشه از نشست و برخيرمردی که هميپ. چند روزنامه اصالح طلب می شناختند 

اسی می ير سيتی غيک به آقای پورزند ، او را شخصيان و روزنامه نگاران نزديهر قدر که آشنا. ن هنرمندان دل خوش بود يل از اياسم تجلمر
ر و دار ، هنرمندان و ين گيجه ماند و در هميکا و اروپا بی نتيتالشهای همسر و دخترش در آمر. اسی از آب درآمد يشناختند اما پرونده او س

چ ير و رو کردند اما هيف اداره اماکن را زين شرح وظايروزنامه نگاران قوان. روی انتظامی احضار شدند ياری به اداره اماکن نيدگان بسسنينو
احضار شدگان از . نکه کسی اساسا نمی دانست که پورزند کجاست يضمن ا. ده نمی شد يسندگان ديف و احضار نوين وظايان ايارتباطی م

در همان . روی انتظامی نداشتند يچ ارتباطی با نيی هيابان تخت طاووس نشسته بودند و گوين اداره در خين اير زميدادند که در ز خبر انیيبازجو
ون يامک پورزند در تلوزيوقتی س. می نوشت يد با پرونده های قديالت به ظاهر جدين تشکيزمان روزنامه نگاری سربسته از ارتباط احتمالی ا

سه کردند ؛ چرا يلی ها ماستها را کياف کرد که مامور بوده چمدانی پر از دالر را به دست روزنامه نگاران اصالح طلب برساند ، خحاضر شد و اعتر
ل شده بود سند و مدرک رو يی که به جک تبديران بخواهند برای ادعايکه کمتر کسی باور می کرد مخالفان منسجم و هماهنگ دموکراسی در ا

لی ها را يش برد اما خيانه بازی را پين بار هر چند کمی ناشيتی قدرتمند ايمحفل اطالعاتی و امن. ن جک بود يان تلخ ايزند پاامک پوريس. کنند 
  . استمداران جمهوری اسالمی نداشتند ضربه خوردند يچ ارتباطی با سين بار آنها که هيا. ن کرد يان خانه نشين جريهم در هم

نه ای باشد برای دور يف شد تا زميت توقي سال فعال10بعد از » لم يگزارش ف« ی ينمايه سيلم فجر ، نشريشنواره ف و همزمان با ج81 زمستان - 5
ن ماجرا يدر ا. ی نامعلوم باز شد يسها به اداره اماکن و از آنجا به بازداشتگاههايی نوينماين بار پای سيا. ه فعاالن فرهنگی يتازه پرونده سازی عل

ام فضلی يپ. اری درست کرد يگران دردسرهای بسيسها با ماموران اطالعاتی ناشناس برای ديی نوينمايادامه دار دو تن از سک و يهمکاری نزد
آنها از زندان آزاد شدند و چند صباحی سعی . م معرفی کرده بودند يد مستغاثی ، کودکانه همه کسانی را که می شناختند برانداز و ضد رزينژاد و سع

ن اعترافات يکی از زخم خورده های ايلی زود توسط يشتری را به اداره اماکن باز کنند ، اما خيهای و هوی و جار و جنجال پای افراد بکردند تا با 



ی نوشت که روح ين از شکنجه هاياو همچن. ن دو تن نوشت ينا مطلبی از کسانی بود که بعد از آزادی از زندان و مهاجرت درباره ايس. ، لو رفتند 
شه قلم را کنار گذاشت و ياو برای هم. ن مهلکه جان سالم به در نبرد يز کاهه از ايعنی کامبينا يگر سياما دوست د. وان او را نشانه رفته بودند و ر

  . از تهران خارج شد 
تالشی . نترنت آغاز کرد ياد در انترنتی ، مبازره ای جدی را با اطالع رسانی آزيتهای اينگ سايلتريش با فيم پيکسال و ني جمهوری اسالمی از - 6

ز ياری نيران با اسامی مستعار و حتی گاه واقعی و بسياری در ايروزنامه نگاران بس. د را برای آنان به ارمغان می آورد يکه هر روز شکستی جد
ن نوشته ها به ينتشر می کردند و همه اد مين رسانه جديران ، به راحتی نظراتشان را در اياسی ايخ سين بار در تاريران ، برای نخستيخارج از ا

ی محفل اطالعاتی درباره نوشته های ين تجربه بازجوياستها به دنبال اولين سيد شکستهای پی در پی ايشا. راحتی در دسترس شهروندان بود 
بعد تعدادی فروشنده . ن را شروع کردند د کارشايآنها با تهد. نترنت را نشانه روند ين هسته بی مرکز اينترنت موجب شد تا ايروزنامه نگاری در ا

ن بار يا. ن ماجرا علنی ساختند يت اصالح طلب خدمات ارائه می داند بازداشت کردند و آرام آرام حضور خود را در ايفضا بر روی وب را که به سا
. ران بودند يی سر و صدا به دوستانی که در ادر واقع کمکی ب. ی برای آنان که احتمال بازداشتشتان وجود داشت نوشت ينا مطلبی هشدارهايز سين

  . نی کرده بود تعدادی بازداشت شدند يش بيقا همانگونه که او پيادداشت دقين يدو روز بعد از ا
  . نا مطلبی با هدف خاموش کردن او بازداشت شد يپدر س. د مطلبی بازداشت شد يسع: م يک جمله کوتاه رو به رو هستي حاال با - 7

. ت فرهنگی فاصله گرفته است ي سالی است که از هر فعال25نا مطلبی می تواند کمکی برای آزادی پدرش باشد که اصوال ياموشی سدر ظاهر خ
کاغذی . دا لو رفته است يده اند و شگردهای پرونده سازی آنها شديبی رحمی آن را بارها د. حفل را خوب می شناسند من يگر همه اياما حاال د

دهای جانانه برای اعتراف به هر چه که آنها يد روحی و تهديشکنجه شد. د و از تو می خواهند که به تمام گناهانت اعتراف کنی ت می گذرانيجلو
 سپتامبر هم اعتراف کند 11ستی يون ظاهر شود و به فرماندهی حمله تروريد مطلبی در صفحه تلوزين فردا سعيد اگر هميبخواهند تا آنجا که شا
ان محاکمه يدر جر. دان به در کنند يف را از ميمی دانند چگونه با دست خالی حر. دند آنها کارشان را خوب بل. د کرد کسی تعجب نخواه

ن ينه شخصی به دل داشتند ؟ آنها تا چه اندازه موفق شدند با ايسان از او کيو نويت داشت ؟ سناريکرباسچی ، شخص او و اتهاماتش چقدر اهم
ران با پشتوانه جمهوری اسالمی يد که کرباسچی از مديشان بنشانند ؟ فراموش نکنيب را سر جاياسی رقيران جناح سيار مدی دور از انتظيقدرتنما

ادها يالت با همان قدرت افسانه ای که از ين تشکيتوپ ا. » توپ هم نمی تواند تکانشان دهد « بود و مصداق کامل ضرب المثل آنها که 
ی مشابه يو با نقشهاين سناريقا ايامک پورزند هم دقيری و سيدر ماجرای شهرام جزا. ن فرستاد يا به سلولهای اونخواهد رفت ؛ آقای کرباسچی ر

دا می کردند که می يت پيل اهمين دلين افراد بی شک تنها به ايهر دوی ا. ب شدند يک قربانی و صدها هدف که به آسانی تخري. تکرار شد 
امک پورزند حتی نمی توانست به انتقادات بی رحمانه مطبوعات درباره برنامه های يش ببرند ، گرنه سيف پيرش قدرت را به نفع حيتوانستند نما

  . نما تهران جواب بدهد يکسالت بارش در س
  .ده ای نداشته يش فايا جز دردسر براينی را تحمل کرده و پسر جوانش هم گوي سال خانه نش25مار است که يرمردی بيد مطلبی پيسع
  : د ين بار بخواني خبر را برای هزارمحاال

  » . د مطلبی بازداشت شد يسع« 
چ ين روزها چه حالی دارد ؟ هزارتوی پينا مطلبی اين خبر وحشت زده شدند ؟ سيدن ايران بعد از شنيچند نفر در خارج از ا. ترس برادر مرگ است 

ن يشی است ؟ در ايزانسنهای چه نماين ميرد ، در حال تمريست قدرت می گی تمام نشدنی اير انسانی که از منبعی که گويهای غييچ بازجويدر پ
  ش چه کسانی هدفهای بعدی هستند ؟ ينما

  . ... ن بازجوها نشسته اند يک شاعر منتقد هم رو به روی هميم که هم اکنون دو جوان روزنامه نگار و يلی خوب می دانيان خين ميو در ا
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