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! آزاد شدم  

!قضيه ِی بازداشت کميک بينا داراب زند  

 
اه هشتاد و ششدهم مرداد مدواز                                                                                داراب زند   بينا      

 

می کردم که همه جمله ايران بازداشت شده ام و فکرچند مملکت مختلف، از، بارها، در سالِ  زندگی ام۵٠در طول  

 .بود مرداد، يک جريان کميک و در عين حال حزن آلود ١٠چيز را ديده ام، اما جريان بازداشت روز چهارشنبه 

 و نيم بعدازظهر نسبت به عبور غريبه ای از مقابل ۶، حدود ساعت "سزار"جريان از اينجا آغاز گشت که سگ من، 

گويا اين غريبه تنها نبوده و همسر محترمه شان هم همراه . درب خانه اينجانب عکس العمل نشان داده و پارس می کند

آقای سروان محمد باقر عسگری که گويا نام .  و فريادی می کشدايشان بودند و از پارس سگ از پشت در بسته ترسيده

آن مرد غريبه بوده است، از اينکه همسر محترمه شان از پارس سگ وحشت کرده اند خونشان به جوش آمده و به 

 همسر اينجانب هم متعجبانه به رفتار و. پشت درب حياط آمده و بناِی ناسزاگويی و هوارهای بنفش را آغاز می کند

من که مشغول لباس پوشيدن بودم از سر و صدا به حياط آمده و با اين صحنه عجيب . هجويات بيان شده گوش می داد

من . مردی چون حيوان زخم خورده و کف بر دهان آمده فرياد می کشيد و به درب بسته لگد می زد. روبرو می شوم

اما از آنجائيکه همسرم را مورد اهانت و فريادهای را می گويی، در وحله اول مات و مبهوت نظاره گر صحنه شده، 

مرد غريبه ای ديدم، يواش يواش به رگ غيرتم بر خورده و به جلو رفته و مرد را به خطاب گرفته و نسبت به رفتار 

می دانی من که هستم؟ من سروان : ناگهان آن مرد برگشت و گفت. ناشايست و مجنون وارش مورد عتاب قرار دادم

اين به تو حق ! اصًال خوِد رئيس جمهور باش! هرکس می خواهی باش: من هم گفتم.  نيروهای انتظامی امعسگری از

نمی دهد که در خيابان و محله صدايت را بلند کرده و از پشت درب بسته هر ناسزايی که می خواهی بار زن وبچه ِی 

مرد غريبه، ! ن ديوانه را به حال خود بگذاريدسپس با عصبانيت به زن و بچه حکم کردم که بياييد تو و اي. من کنی

. پدرتان را در ميآورم. من آدمتان ميکنم: جناب سروان محمد باقر عسگری نيز پس از چند دقيقه فرياد زدن که

  !ختم ماجرا. گردنتان را می شکنم، باالخره راهش را گرفت و رفت

سروان که پس از معرفی خود حدس می زد که بايد همه جناب ! اما آيا واقعَا داستان در همينجا ختم شده بود؟ خير

خود جوشی شده و چون در مقابل همسر محترمه شان نيز (!)" مقام واالِی"ماست ها کيسه شود، از بی اعتنايی بنده به 

 مهر شهر، رفته و با تنی چند از ٢٢کمی خيط شده بودند، از من کينه به دل گرفته و به کالنتری محل، کالنتری 

ارانش، که بعضًا شخصی پوش بوده و دو نفرشان لباس نيروهای انتظامی به تن داشتند، سوار يک پيکان همک

که چی؟ که آقا شما مخل نظم عمومی گشته و به جناب سروان و همسر . کالنتری به منزل اينجانب مراجعت نمودند

و بد و بيراه او را برای " سزار"بود زبان من نمی دانم که کداميک از ايشان توانسته . محترمه شان توهين کرده ايد
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به هر حال، منکه معموًال با چند بنز الگانس وزارت اطالعات در پس و پيش ماشينی که . جناب سروان ترجمه کند

مرا به بازداشتگاه می برد عادت کرده و رفتن به کالنتری محل را با يک پيکان قراضه، ُافت مقام تشخيص داده بودم، 

شما نه احضاريه ای از کالنتری داريد و نه حکم قانونی ای از قاضی، لطفَا تشريف ببريد و هر ! تشکرمنه م: گفتم

 يا حضورَا تشريف آورده و من را هم همراه خود زمان که مجوز قانونی برای بردن من را تأمين نموديد، يا با تلفن و

اما آقايان بنده را با شلوار کوتاه خانه و دمپايی از خانه بيرون کشيده و کت بسته به داخل ماشين انداخته و . ببريد

به در بين راه نيز فرياد و فغان نموده و تهديد . همراه خود و جناب سروان و همسر محترمه ايشان به کالنتری بردند

نمودند که البته آنهايی که از نزديک مرا می شناسند ميدانند که ... ضرب و شتم و پاشاندن گاز اشک آور به چشم و 

اينجانب نيز کم نياورده و تهديدهای آقايان و مقامی را که بر خود متصور بودند به استهزا گرفتم و جايتان خالی، خودم 

با هر عکس العمل بنده به تهديدهايشان باالتر و باالتر رفته و خونشان به جوش به تنهايی خنديده و آقايان نيز فشارشان 

حال از اينکه وقتی به کالنتری رسيديم با چه وضعی مرا از ماشين پياده کرده و چون قاتل خطرناکی يا به جلو .می آمد

ره افسر نگهبان که فضای هول داده و يا روی زمين می کشيدند و تهديد به ضرب و شتم می کردند بماند، باالخ

کالنتری را مناسب تشخيص نداده بود، اين گرگ های وحشی را از من دور کرده و با متانت به من صندلی ای را 

سپس به اطاقی که آقايان را روانه کرده بود رفت، تا ببيند جريان چيست و با چه نوع آدمی روبروست و . تعارف کرد

از قيافه اش معلوم بود که نمی . وی من و پشت ميزش نشست و به فکر فرو رفتپس از يکربع ساعت بيرون آمد و جل

باالخره، پس از چهار پنج دقيقه ای، يک فرم بازجويی را برداشت و اسم و رسم ! داند چه بگويد و مرا به چه متهم کند

 عليه امنيت، محکوم شده و يکی دو به اتهام اقدام! بله: آيا شما سابقه ای هم داريد؟ گفتم: مرا پرسيد تا رسيد به اينکه

در عوض من، آقايان ماست ها را کيسه کرده و . در اينجا بود که فضا عوض شد. سالی را مهمان هتل هايتان بوده ام

با الفاظ مختلف سعی کردند بنده را راضی به درخواست عفو از جناب سروان بکنند تا قضيه را همينجا خاتمه دهند و 

هر بار که با امتناع من و درخواست متقابل عذرخواهی جناب سروان و همکارانش مواجه می . شدکار به بازداشت نک

وقتيکه نوبت به رييس . شدند، کنار رفته و مقام باالتری را برای طرح مجدد درخواست شان جلو می فرستادند

شما ها بايد بهتر بدانيد که : فتماطالعات کالنتری و رييس کالنتری رسيد، رو در باستی را کنار گذاشته و در پاسخ گ

خالصه ِی . نمی رود" بی ناموسی ها"آدمی با سابقه من پيه بازداشت و زندان را به خود ماليده و زير بار اين نوع 

و تهيه گزارش تمام شود و همه، به خوبی و خوشی، شب را " بگير و ببند"کالم اينکه اگر قرار است اين جريان بدون 

در غير اينصورت مطمئن باشيد که من . يم، از اآلن بگوييد تا من با تلفنی جلوِی پخش خبر را بگيرمبه منزل خود برو

اما از آنجا که آقايان نيز آزادی مرا بدون عذرخواهی از جناب سروان برابر با . بازنده ِی اين رو در رويی نخواهم بود

ه ی نا مشروع ميان همکاران قلمداد می کردند، افت اهميت مقام مأموران دولتی و ساحت مقدس کالنتری و رابط

البته تا زمانيکه شيفت . محيط مانووری برای خود متصور نبوده و باالخره تصميم به نگهداری شبانه ِی من کردند

اما با تعويض . عوض شود مرا به داخل بازداشتگاه نبرده و از من در پشت ميزی، کنار افسر نگهبان پذيرايی کردند

 اينکه به داخل بازداشتگاه راهنمايی شدم، ساعتی يکبار ، به بهانه ی سيگار کشيدن از آنجا بيرون آورده و شيفت، با

صبح روز بعد، همسر اينجانب که شب قبل به کالنتری .تا صبح شد. و گپ زدن می پرداختيمنيم ساعتی را به گفتگو 

د، و يک شکايتنامه نيزعليه جناب سروان عسگری و آورده بو... آمده و مقداری وسائل، از جمله شلوار و کفش و 
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همکارانش به اتهام ايجاد مزاحمت و سوء استفاده از موقعيت رسمی امضاء کرده بود، به کالنتری آمد و همراه من و 

 آن دادسرا در ١۵ صبح، در شعبه ی ١١ کرج رفتيم و حدود ساعت ٣يک سرباز به دادسرای عمومی و انقالب ناحيه 

قاضی شعبه که اتفاقًا جوان خوشرويی بنظر ميآمد، پس از خواندن گزارش کالنتری و . ضی حاضر شديممقابل قا

خوب آقای داراب زند شما با چه الفاظی نظام مقدس جمهوری اسالمی و مقام : سوال از سابقه من، با خنده پرسيد

ا همسر و سرباز و قاضی رد و بدل نگاهی از تعجب ب! معظم رهبری را مورد توهين قرار داديد؟ من را می گويی

جريان چيست؟ قضيه بر سر پارس کردن سگ اينجانب و بگو و مگوی متعاقب آن است، به نظام و : کرده و گفتم

اما، گزارش از توهين شما به نظام و مقامات آن در مالء عام و ايجاد اخالل : رهبری چه ارتباطی دارد؟ قاضی گفت

جناب آقای قاضی، اين حضرات : زه دو ريالی ام افتاد و با همان لحن شوخ قاضی گفتمتا. در نظم عمومی حکايت دارد

برای اذيت و آزار اينجانب که در مقابل سوء استفاده آقايان از موقعيت رسمی شان مقاومت کرده و حاضر به عذر 

خار می گويم از منتقدين حکومت بنده نه تنها شرم ندارم که با افت. خواهی نشده ام اين الطائالت را به هم بافته اند

مطلقه بوده و انتقادات خود را بصورت مقاالت متعدد و متنوع با امضاء شخصی ارائه داده ام و حتا قاضی حداد، 

سربازجوی اينجانب در وزارت هم تمام جيک و پيک بنده را می دانند و ... معاونت امنيتی دادگاه انفالب و آقای 

بار پيشين هم اتهامات . ت می گيرم که نيازی به توهين به نظام و مقامات آن نداشته و ندارماينجانب ايشان را به شهاد

اينجانب نشر اکاذيب و شرکت در تجمعات غير قانونی و تشکيل هسته های مخفی بوده و هرگز متهم به توهين به نظام 

ود برای بازداشت اينجانب استفاده بنظر می رسد که جناب سروان عسگری همانطور که از روابط خ. و کسی نشده ام

  .کرده، عامل تهيه چنين گزارشی نيز بوده و قصد دارد از شما بعنوان ابزار تالفی سوء استفاده کند

قاضی جوان نيز پس از گوش دادن به صحبت های بنده و مرور گزارش رو به سرباز همراه کرد و گفت به کالنتری 

سرباز که گويی دارد . را برای دادن شهادت به اينجا اعزام کنند... و ... گری و اطالع دهيد که فورًا آقايان سروان عس

به زبان خارجی گوش می دهد، مات و مبهوت قاضی را نگاه کرد و پس از مدتی به اينور و آنور نگاه کردن به 

شند و تا اآلن نامشان اما جناب قاضی، اين اسامی ای که شما می فرماييد، مأموران کالنتری ما نمی با: آهستگی گفت

قاضی که گويا تازه متوجه جريان گشته و پس از پاسخ سرباز گفته های مرا بهتر فهميده بود، قلم و کاغذ . را نشنيده ام

: را جلو کشيد و دستور آزادی فوری بنده را نوشت و سپس برگه های شکايت را مقابل من و همسرم قرار داده و گفت

بنده و همسرم هم معطل نکرده و از جناب آقای سروان عسگری و همکارانش به اتهام . داگر شکايتی داريد، بنويسي

قاضی نيز دستوری به بازرسی نيروهای . توهين و فحاشی و سوء استفاده ار موقعيت رسمی شان شکايت کرديم

جانب همراه با انتظامی استان تهران نوشته و درخواست گزارشی دال بر هويت افراد مراجعه کننده به منزل اين

. ٣اگر هستند به کدام کالنتری وابسته اند؟ . ٢آيا اين افراد از نيروی انتظامی بوده اند؟ .١: سوأالت زير مقروم داشت

و اگر داشته اند، هدف و نيت شان چه . ۴آيا هنگام رجوع به منزل متهم بر سر خدمت بوده و مأموريتی داشته اند؟ 

دقيقًا چه الفاظی را به کار برده که ايشان حمل ) يعنی بنده(افراد ذکر کنند که متهم و در گزارش، اين . ۵بوده است؟ 

  بر توهين به نظام و مقامات آن کرده اند؟
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 سال زندگی ام بارها به اين مسئله در کشورهاِی ۵٠من در طول ! آيا موضوع به اينجا ختم می شود؟ مسلمًا خير

 کسانيکه ما برای حفظ امنيت و ايجاد صلح و نظم عمومی ، به مدارج مختلف غربی و استبدادی بر خورده ام، که

مختلف و متنوع کشوری انتخاب و استخدام می کنيم و با سلب اختيار از خود، بعنوان نمايندگان خود برگزيده و آن 

که نسبت به اختيارات را به ايشان تفويض می کنيم، بالفاصله ايشان برای خود مقام و منزلتی را متصور می شوند 

قوانين و اجرای آن و نسبت به اعمال غير قانونی شان مصونيت داشته و گويا ايشان سرور و ارباب مردم اند و 

و هرکس که زير بار چنين روابط . عليرغم برخورد توهين آميزشان با مردم بايد مورد احترام يکسويه قرار بگيرند

توجب برخورد های قهرآميزی از قبيل زندان و شالق و اعدام و تبعيض آميز و نابرابر و ناعادالنه ای نرود، مس

تجربه زندگی و قرن ها تاريخ بشريت به من فهمانده است، تا زمانيکه ما خود را از دخالت . است... سنگسار و 

 مستقيم در زندگی اجتماعی و تصميم گيری های سياسی و قانون گذاری و قضايی و مجريه کنار کشيده و از خود سلب

و اقليتی چند صد نفره بسپاريم، حتا اگر آنها (!)" نخبه"مسئوليت و اختيار کنيم و سرنوشت خود را در دست عده ای 

  .را مستيمًا انتخاب و انتصاب نماييم، بازهم با چنين توهم و رفتاری روبرو خواهيم شد

 ١۵ اين قاضی جوان در شعبه همگی قبول داريم و تجربه شخصی اينجانب نيز اين را تأييد می کند که برخورد

اما، توهم موجود در مقامات و مسئولين و .  کرج يک استثنا به شمار می رود٣داسرای عمومی و انقالب ناحيه 

فقط تصور کنيد بصورت . خادمان اين مملکت و ديگر حکومت های بورژوازی به درجات مختلف، يک قاعده است

توهين به "تبديل به " پارس يک سگ"ت می پذيرد و چگونه قضيه ِی روزانه چند بار چنين اتفاق و برخوردی صور

و از آنجاييکه قربانيان چنين برخورد و روابطی از امتياز . می شود" اقدام عليه امنيت"و " نظام و مقاما ت رسمی

ييکه برای دسترسی به رسانه ها و آگاهی به قوانين جاریِ  يک مملکت محرومند و يا هزاران مرتبه بد تر، از آنجا

رفع شر از خود و خانواده شان مجبور به عذرخواهی می شوند، داستان و شرح وقايع شان هرگز به گوش ما نمی 

  .رسد

در پايان، چون هميشه، از نگرانی رفقا و دوستانمان و پيگيری ايشان صميمانه تشکر می کنم و اميدوارم با تسری 

  . ای امن و جامعه ای مملو از عدالت و برابری بسازيمچنين حساسيتی به امورعموم مردم ايران، آينده

  

  ١٣٨۶ مرداد ١٢

  بينا داراب زند

  اکويد بوسيله ى ،٢٠٠٧ اوت ٣جمعه  سالم دمکرات

  
 

 


