
 

 

  
  

اين کار يادداشتھای روزانه ی من است، ھمراه با فاکتھا و اسناد 
بسياری برای گزارش لحظه به لحظه ی جنبش ضد خشونت و مدرن اي�ن 
روزھا؛ برای عبور از درون حاکميت به دنيای آزاد و مدرن؛ در تابستان 

 و چند روز ِ پيش و پس از اين تابستان تب دار؛ خواسته ام ب�ا ١٣٨٨داغ 
انيم ک��ه  ھرچن��د مي��دانم و مي��د.ار ف��ضای اي��ن روزھ��ا را ن��شان دھ��ماي��ن ک��

 از ھ��يچ ترفن��دی  م2خ��ور ک��ردن اي��ن جن��بش،بخ��شی از حکومتي��ان در پ��ی
  .بايد ماند و ديد چه خواھد شد. روگردان نيستند

وسری، مملکت نه روسری، نه ت«کتاب » عنوان« که ديگر اين
 م���ن  ب���اورب���هه يک���ی از ش���عارھای اي���ن روزھاس���ت ک���» دوس���ت پ���سری

ی و ترين شعار اين جنبش است؛ ھم ضد اس2م حک�ومتسياسيترين و انساني
و ھ��م ] ن��ه توس��ری[ ھ��م ض��د خ��شونت ]ن��ه روس��ری[اس��2م اجب��اری اس��ت 

خواھان اوليه ترين ح�ق ان�سانی ان�سانھا، ھم�ه ی ان�سانھا؛ يعن�ی آزاديھ�ای 
 زن�ان ع�یکه با طنز زيبايی خواس�ت طبي] مملکت دوست پسری[اجتماعی 

   .فشار ما را به تصوير کشيده استجوانان زير و 
جن�بش « ميگ�ذرد و ن�ام  ماآنچه اين روزھا در ميھنبه باور من 

 و ب��ر علي��ه  در واق��ع جن��بش زن��ان اس��ت ب��رای آزادیگرفت��ه اس��ت،» س��بز
جامع��ه ی عق��ب افت��اده ی » فرھن��گ« خ��شن ج��اری در ب��ستر مردس��اAری

انق����2ب « ک����ه ١٣۵٧ س����ال خیافت����ضاح ت����اري درس����ت ب����رعکس م����ا؛
برعليه زنان و برای به زنجير  مردان بود »جنگ« در واقع اش»اس2می

 ک�ه البت�ه موف�ق  زنان، پس از آزاديھ�ای دوران پھلويھ�اکشيدن دگرباره ی
آزاده ی م��يھن م��ردان ن�شد؛ دل��يلش ھم��ه ی ت2ش��ھای اي�ن س��الھای زن��ان و 

  !ھمين. است؛ چه در ايران و چه در برونمرز
  

  نادره افشاری
   خورشيدی١٣٨٨ اسفند ماه ھمدوازد 

   مي2دی٢٠٠٩ماه مارس سوم 
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    مي�دی ٢٠٠٩ ژوئن ٢١/خورشيدی١٣٨٨  ماهخرداد ٣١

  ]١٣٨٨  ماه خرداد٢٢ روز پس از انتخابات ٩يکشنبه [

  
دو ت�ا تک�ه ی کوت�اه ِ . ھنور حال درستی ندارم که بت�وانم بنوي�سم

ھم�ان  !دی اس�ت، ن�ه؟کم�» !ھن�وز زن�ده ام«: تلگرافی نوشته ام ک�ه بگ�ويم
 کم�ديتر، علی خامن�ه ایداد، پس از نماز جمعه ی کمدی س�يد خر٢٩روز 

» !جمھ��وری اس��2می باي��د ب��رود/جمھ��وری اس��2می مي��رود«زي��ر عن��وان 
  : نوشتم که

اگ��ر ايرانيھ��ا دل��شان ب��رای مزاحمتھ��ای خياب��انی، الک��ل تقلب��ی، «
 تن�گ ، ... چه کشيدنی و چه،دونوعشمخدرات از ھر » نعمت «یفراوان

ميشود، بيخودی خودشان را لوس نکنن�د؛ برگردن�د س�ر خان�ه و زندگي�شان 
اگر !  منگلش سر کار بماندوAيت فقيه با ھمين رئيس جمھوریو بگذارند 

از بی آبرويی در جھ�ان کک�شان نميگ�زد، اگ�ر مث�ل اي�ن س�الھا و ب�ه وي�ژه 
رون�د شان به وطن باز ش�ده و مييپا» خاتمی«پس از ظھور فنومنی به نام 

ن�د و ص�يغه مي�شوند و کرور کرور حقوق بازنشستگيشان را درياف�ت ميکن
را ل��وس  بيخ��ودی خودش��ان ، ھم��راه ب��ا ماس�اژھای آنچن��انی،ص�يغه ميکنن��د

اگر اتف�اقی بيفت�د . شان و Aلمونی بگيرنديخانه ھا نکنند و بروند بنشينند تو
د يقه ی  بين جناحھای حکومتی باز شود، پس فردا نياينفعلیِو سر شکاف 

 چ�ه ب�ود ک�ه در من و امثال مرا بگيرند که ما داشتيم خوب ميچريديم، اي�ن
منظ�ورم ھم�ان چن�د ت�ا ن�اپرھيزی ای ! از حاA گفته باشم! دامنمان گذاشتيد

  ؟.کی.او! است که من و امثال من کرده ايم
از رای و از خواس���ت ش���ما ب���ا . اس��2م حک���ومتی ھم���ين اس���ت«

.  ھمه را به جيب خودش ميريزددست آخر رنگ کردنتان استفاده ميکند و
رای  دلم�ان ب�ن ب�رای توس�ری و روس�ری تن�گ ش�ده؛پس فردا نگوييد دلما

 دلم��ان ب��رای از ک��وه و کم��ر ترکي��ه و وف��ور نعم��ت مخ��درات تن��گ ش��ده؛
 گفته باشم از ح�اA  و از جنوب فرار کردن تنگ شده؛کردستان و پاکستان

  ! ھا
 از حاA زی ھم جمع ميشود؛ساط جمکران بااگر اينھا بروند، ب«

دن بچ��ه ھ��ای  ب��ه جرتقي��ل آوي��زان ک��ر ب��ساط تئاترھ��ای خياب��انیباش��م؛گفت��ه 
 ب�ساط نه ی عفاف شھرھا ھم جمع مي�شود؛ بساط خامردم ھم جمع ميشود؛
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آفتابه به گ�ردن م�ردم آوي�زان ک�ردن و م�ردم را ت�و روز روش�ن ب�ه تخ�ت 
  !  جمع ميشود ھا ھمش2ق بستن
  بع�دش ص�يغه ممن�وع مي�شود،–رون�د ک�ه مي –ھا ک�ه برون�د اين«

 ديگر حقوق پناھن�دگی وج�ود نخواھ�د داش�ت چند زنه بودن ممنوع ميشود؛
 از ح�اA گفت�ه  در آخور لميدن ھ�م ب�سته مي�شود؛و در ِ از توبره خوردن و

  !  باشم ھا
چ��ه خوش��تان بياي��د و چ��ه » مل��ت قھرم��ان و ش��ھيد پ��رور اي��ران«

حکوم��ت اس��2می را عل��م ک��رد، يعن��ی نياي��د، فع��2 ھم��ان ھمدس��تی ای ک��ه 
 ؛س��رش ب��از ش��ده اس��ت... ايھ��ا و بقي��ه ھا و ت��وده م��ذھبي/ ب��ين مل��یتیھمدس��

ھم�انطور ک�ه ب�اراک اوبام�ا ھ�م . ح�اA ي�ک ط�رف س�ھم بي�شتری ميخواھ�د
  ! گفته باشم ھاابا خيلی ھم با ھم فرق ندارند؛گفت اين دوتا ب

ش�کاف . کنن�دولی بيش از اين نگذاريد رنگتان ، نداين ھا ميرو«
ت�ان يحکومتی را جر بدھيد از باA تا پ�ائين، ول�ی پ�يش از آن خ�وب فکرھا

  ؟.کی.او! را بکنيد
 ٢٩پيش از ھر ک�اری، حرفھ�ای خامن�ه ای در نم�از جمع�ه ی «

   »؟.کی.او! خرداد را يک بار ديگر گوش کنيد، لطفا
  

چن�د نکت�ه ی «امروز يکشنبه ھ�م . اين کار را جمعه نوشته بودم
  : را نوشتم که» ! برای اين که جمھوری اس2می برودتلگرافی

اين روزھا وقت روده درازی نيست، برای ھمين ھ�م تلگراف�ی «
 خرداد، جنب�شی م�درن، م�دنی و ٢٢ی »کودتا«جنبش ضد «: مينويسم که

اش در دس�ت بخ�شی » رھبری«نافی خشونت است و الزاما چون تاکنون 
 گفت��ه ھ��ای کلي��دی. ه ش��ودکوب و خ��ستاز نظ��ام مان��ده اس��ت، ميتوان��د س��ر

حف�ظ نظ�ام مق�دس «ميرحسين موسوی در مورد اين ک�ه اي�ن جن�بش ب�رای 
نکت��ه ای اساس��ی اس��ت و م��ردم باي��د تکليف��شان را ب��ا اي��ن » اس��2می اس��ت

  .بخش از گفته ی ايشان مشخص کنند
در ماھھ�ای پ��يش از ک�ه » ش�ھيد پ��رور«ب�رای نب�رد ب��ا نظ�امی «

» گون�ه عاش�ورا«اس�تفاده از ح�س  و برای سوء ۵٧ سال افتضاح تاريخی
ايرانيھ��ا فاجع��ه ی س��ينما رک��س آب��ادان را آفري��د، و در » ش��ھيد پ��رور«و 

ک��ه آم��ارش بع��دھا از س��وی [ھم��ين راس��تا کل��ی ش��ھيد ق2ب��ی اخت��راع ک��رد 
باي���د ] اف���شا ش���د» عمادال���دين ب���اقی«س���ردمداران ھم���ان نظ���ام از س���نخ 

  ! راھکارھای ديگری جست



 ٤

 

خياب�انی نباي�د از ش�عارھای ھم�ان شرکت کنندگان در نبردھای «
ميک��شم، ميک�شم، آن ک��ه ب��رادرم «ش�عارھايی از دس��ت . نظ�ام بھ��ره جوين��د

بج����ز اي����ن ک����ه ش����عاری تحري����ک کنن����ده اس����ت و در راس����تای » ک����شت
خونخ��واھی، ش��عاری ض��د زن ني��ز ھ��ست؛ در ح��الی ک��ه ميبين��يم در اي��ن 

 ش�يوه ی کھن�ه و .جنبش، زنان و مردان دوش به دوش ھ�م ح�ضور دارن�د
ح ] خمين��ی ي��ک ش��يوه ی رو واقع��ه ی انفج��ار در قب��ر س��يدض��د ان��سانی

توطئ��ه ی نظ��ام باش��د و چ��ه دس��ت پخ��ت   ب��ن Aدن��ی اس��ت و چ��ه انتح��اری
 آنانی برای آگاھی! زار مبارزه بدل شودسازمان مجاھدين خلق، نبايد به اب

 خورش�يدی ۶٠که آن دوران را به ياد ندارند،  تاکيد ميکنم که در دھ�ه ی 
ترين  انتح���اری يک���ی از اساس���يگون���ه قتلھ���ا و ترورھ���ای زنجي���ره ای اي���ن

 س�ازمان مجاھ�دين خل�ق ب�ود؛ نظي�ر س�[ ابزارھای باصط2ح مب�ارزاتی
امام جمعه کشيھای آن دوران، ک�ه باي�د درب�ست از س�وی ش�رکت کنن�دگان 

        چن��ين رفت��ار ض��د !  خ��رداد کن��ار گذاش��ته ش��ود٢٢در جن��بش ض��د کودت��ای 
  . ساسا نبايد به شيوه ی کار اين جنبش مدرن و مدنی بدل شودانسانی ای ا
برای اين که اين جنبش، واقعا به جنبشی مدرن و مدنی و ضد «

حف�ظ «خشونت ببالد، ھنوز فرازھايی بايد پيموده ش�ود و آن ھ�م عب�ور از 
ما در ھيچ جای جھان متمدن نميبينيم ک�ه معترض�ين  .است» نظام اس2می

] «و » گري���ه«و » ش���ھادت«، از واژه ھ���ای ب���ه رفتارھ���ای حک���ومتی
کارھايی م�درن و جنبشی مدرن، مدنی و متمدن، راھ. گيرندبھره ب» اکبر

در چ��ارچوب آن نظ��ام ض��د ان��سان، ض��د ب��شر، ض���د زن، . متم��دن دارد
ضددگراندي���شان، ض���د آزادی و ھمينط���ور در چ���ارچوب نظ���امی م���رگ 

ايی نخ��واھيم ب��ه ج��پرس��ت، زن��دگی س��تيز، آزادی س��تيز و دان��ش س��تيز، 
  »!رسيد

  
رس�ما و عم�2 ش�روع ش��ده » کودت��ا«ح�اA چن�د روزی اس�ت ک�ه 

 خ�رداد ب�ود، ي�ا روز پ�يش ٢٢نميدانم دقيقا کی بود، ھمان جمع�ه ی . است
  : از آن که جمعی در ميدان شھياد تھران فرياد ميزدند

  »!اگه تقلب بشه، ايران قيامت ميشه«
ان دخت�رک زيب�ايی در ب�ين آن�. شعار کم�ی کم�دی ب�ه نظ�ر ميآم�د  

 ٢٢جمع��ه ی . ب��ود ک��ه از ھم��ه بي��شتر اي��ن ش��عار کم��دی را فري��اد ميک��رد
خرداد، خيلی از مردم با ھمان ع2متھای سبزشان ص�ف ک�شيده بودن�د ک�ه 

» .ان. ان. س��ی«در يک��ی از کانالھ��ای تلويزي��ونی، احتم��اA . رای بدھن��د
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ت سرش حجاب جلو دوربين ايستاد و پش خبرنگار که زن جوانی بود، بی
 اجباری اش را ين آنھا زنی بود که او ھم روسریصفی از مردم که در ب

کل�ی ذوق . برداشته بود و داشت موھ�ای ق�شنگ و ف�راوانش را ھ�وا مي�داد
  ؟ !يعنی ميشود. کردم

مھدی کروبی برای گرم کردن تن�ور انتخاب�اتی اش گفت�ه ب�ود ک�ه 
 يک�ی از بج�یگويا ھمان روزھ�ا آ. واھد کردزنی را به وزارت منسوب خ

آن يک�ی ن�اپرھيزی . اين آخوندھا را ھم برای وزارت�ش معرف�ی ک�رده ب�ود
. کرده و گفته بود که اراذل و اوباش گشتھای خيابانی را جمع خواھد ک�رد

 ٢٢ ھمان –روز جمعه ی انتخابات . البته اراذل و اوباش را او نگفته بود
 ي�ک ع�الم. ن�د ھمه ی جھ�ان داش�تند اي�ران را ن�شان ميداد– ١٣٨٨خرداد 

ھ�ا انگ�شتھاشان را ج�وھری ميکردن�د نامزد.  تو ايرانخبرنگار ريخته بود
نيم�ه ھ�ای ش�ب ب�ود ک�ه . و به نشانه ی پيروزی به دوربينھا ن�شان ميدادن�د

در يکی از اين کانالھای تلويزيونی خب�ری پخ�ش ش�د ک�ه تع�دادی ص�ندوق 
  .  آورده استرای%] ۶٣يا % [۶٩خوانده شده و احمدی نژاد 

  » .احمدی ميايد که اس2م را با خودش ببرد«:  گفتھمنب
 ول�ی ه ش�د؛ي�ادم ني�ست آن ش�ب چ�. من ھاج و واج نگاه ميک�ردم

  .خوابم نميبرد. تا صبح نخوابيدم
 خردادی که شنبه باشد، شلوغ ٢٣ری، يعنی فردای روز رای گي

م��ن ھم��ه اش آن دخت��رک ِ مي��دان ش��ھياد را ب��ه ي��اد .  خيل��ی ش��لوع ش��دش��د،
. و قيام�ت ش�د» !اگه تقلب بشه، اي�ران قيام�ت مي�شه«:  که ميگفتميآوردم

از اي��ن ... بگي��ر و ببن��د و ش��لوغی. م��وج س��بز ھم��ه ی مملک��ت را گرف��ت
] اکبر «جمعه تا جمعه ی بعدی کلی درگيری بود و کلی شلوغی و کلی 

تو اين فاصله دانشگاھھا را ھم ب�ه آت�ش ک�شيدند و خيل�ی خبرھ�ای . »گفتن
  ... ديگر

ش�ده ب�ودم؛ » قل�م بن�د«ي�ا » شاش بند«مثل بچه ھای کوچک من 
داش��تم، » اس��ھال نوش��تن«ھم��ان من��ی ک��ه ب��ه گفت��ه ی غ2مح��سين س��اعدی 

م ميفرس��تادند، ب��رای ديگ��ران يھرچ��ه ب��را. داش��تم از ھيج��ان خف��ه مي��شدم
ن��ه . ب��ار پ��ست الکترونيک��ی ام را چ��ک ميک��ردم روزی ص��د. ميفرس��تادم

  . اد بيرون از خانه بمانمميخوابيدم و نه جرات ميکردم زي
   خردادی باشد که س�يد عل�ی ٢٩بعدش شد جمعه ی بعد که ھمان 

 س��نگ مرم��رش ت��و دان��شگاه تھ��ران و تي��ر ی رف��ت ت��و آن گ��ودیخامن��ه ا
  . خ2ص را به خودش و حکومت اس2می و اس2م حکومتی زد
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س�ه ش�به ی . چھارشنبه ی سوم تيرماه، باز ھم اي�ران ش�لوغ ب�ود
. روب��ی و خ��اتمی و موس��وی گفتن��د ب��رويم ب��ازار را ببن��ديمدوم تيرم��اه  ک

. ھم���ين چھارش���نبه، مخ���صوصا ت���و مي���دان بھارس���تان خيل���ی ش���لوغ ب���ود
. نيروھ�ای انتظ�امی و لب��اس شخ�صيھا ک��م بودن�د، س��پاه را ھ�م وارد کردن��د

 کشور ني�ست یميگويند ارتش گفته است کار ارتش، دخالت در امور داخل
  .  کناراستکشيده  کار  ِو از ھمان اول

از ھمان روزھای اول ھم به گفته ی خودشان چند ت�ا باص�ط2ح 
خ2صه تو دستگاه حکومتی خر تو خ�ر عجيب�ی . ژنرال سپاه را گرفته اند

بيچ��اره م��ردم ک��ه ميرون��د داد و بي��داد ميکنن��د و بع��د ھ��م س��رکوبی . اس��ت
 تقريب�ا ،خيلی زود» مرگ بر ديکتاتور«ه و ھای شبان»] اکبر«. ميشوند

جالب اين که اي�ن . شده است» مرگ بر خامنه ای« تبديل به ک ھفته ایي
خامنه ای آنقدر ب�د ش�ده، ب�د ش�ده، «: سايتشان نوشته اند کهوبتوده ايھا در 

  » !که اگه مواظب نباشه، ميشه مثل شاه.... بد شده
       گفتن م�ردم معل�وم مي�شود ک�ه » ] اکبر«به نظر اين طفلکھا از 

 انق��2ب اس��2می را قب��ول دارن��د، فق��ط بخيال��شان انق��2ب ھم��ه ش��ان کلي��ت
  ... دزديده شده، يا مث2 منحرف شده و از اين تحليلھای صدمن يک غاز

  
  

  ]روز دھم[ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢٢يکم تيرماه 

  
چھارتا بيانيه را برای به محاکمه کشيدن خامن�ه ای و /تا حاA سه

در . بقي�ه اش ي�ادم ني�ست. ده اماعتراض به خ�شونتھای خياب�انی ام�ضا ک�ر
ب���ه ن���ام يوس���فی اش���کوری ت���و ي���ک باب���ايی . ھم���ين زمين���ه ھ���ا باي���د باش���د

روش��نفکر «زور ميزن��د از چي��زی ک��ه آن را » .س��ی. ب��ی. ب��ی«تلويزي��ون
 ديگ��ر ک��ی اينھ��ا! ای باب��ا. مينام��د، ت��صوير مطل��وبتری ارائ��ه دھ��د» دين��ی

ھن�وز در بن�د نق�ش ھمه شان را ميب�رد و خواج�ه  ھستند؟ سيل آمده و دارد
  ! ايوان است؟

ھ��ی م��ردم را ميک��شتند، . ھرچ��ه ميگ��ذرد ش��لوغيھا بي��شتر مي��شود
جري�ان . ھی دستگير ميکنند، ھی تھم�ت ميزنن�د و ھمينگون�ه ادام�ه ميدھن�د

چ��پ ِ پ��شت اينھ��ا ک��ه ھم��ان ت��وده ايھ��ای مع��روف باش��ند، دارن��د از غ��صه 
دش�ان بزن�ی، روی مي�ز آم�ده، کار» تغيي�ر«از اي�ن ک�ه موض�وع . ميترکند
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» تغيي�ر«سايتھاشان نوشته اند که نميدانن�د داس�تان وبتو . خونشان درنميآيد
  ؟ !ستاز کجا روی ميز دولتمداران دنيا رفته ا

 خارج از کشور يقه ی ھر که را که پ�رچم تو تظاھرات خيابانی
ش��ير و خورش��يد دارد، ي��ا ش��عارھای س��بز آنھ��ا را ب��رای موس��وی ب��ازی 

سايتش گذاش�ته ھ�ادی خرس�ندی ش�عری را در وب�. ديرن�تکرار نميکند، ميگ
  :که خنده دار است

  
  تظاھرات صاحاب داشت/رفتم تظاھراتی

  مسئول انتخاب داشت/شعارھايی که بودش
  ...کارش يه جور حساب داشت/ آقای صف نگه دار

  !!)، مريضه طفلکینگين(» مرگ بر خامنه ای«
  !!)ميخوای بگی، برو خونه، تنھا بگو يواشکی(

  

  

  ]روز يازدھم[  مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۴ تيرماه سوم

  
 مينوي��سد، »طن��ز«ک��ه خي��ال ميکن��د » ھپل��ی«اب��ايی ب��ه ن��ام ي��ک ب

شاھزاده ن�يم «م ای ميلی فرستاده و باAی عکس شاھزاده نوشته است يبرا
البت�ه . و اي�شان را ب�ا پ�سر خامن�ه ای، مجتب�ی مقاي�سه ک�رده اس�ت» پھلوی

چه گويد و بنويسد؛ ولی انصافا جز کينه، ھرکسی ميتواند ھر چرندی را ب
ي�ا Aبد اين بابا ھم !  مقايسه ی بيمزه گذاشت؟اسم ديگری ميتوان روی اين

منقليھ��ا و م��صدقی /ت��وده ای تب��ار باش��د و ي��ا از اي��ن مل��ی  ت��وده ای وباي��د
چ���ه مي���دانم؟ ح���اA ھم���ه ش���ان ب���دجوری ب���رای نگھداش���تن ھم���ان ... چيھ���ا

ص�د نف�ر ھ�م  البته جمعشان بزنی، ب�ه چن�د .حکومت اس2می اکتيو شده اند
  ای خ��رداد ام��سال جل��سهس��یجال��ب اي��ن ک��ه س��ازمان مجاھ��دين . نميرس��ند
 پ��اريس و دو ھ��زار و ھفت��صد نف��ر را چپان��د ت��و ي��ک ف��ضای ت��وگذاش��ت 
نف��ر در اي��ن مراس��م ش��رکت  ھ��زار ه، بع��د ھ��م اع��2م ک��رد ک��ه ن��ودسرب��ست

اگ�ر در فران�سه ! چ�اره ھ�ابي. پارسال آمارشان ھفتاد ھزار نفر ب�ود. ندکرد
نود ھزار نفر راه بيافتند، حکومت فرانسه سرنگون، يا دست کم به چالش 

  !مگر ميشود چنين جابجايی ای جايی منعکس نشود؟. کشيده ميشود
 خ���رداد ١٣۶٠/٣٠ خ���رداد ٣٠«: سايتھاشان نوش���ته ان���دوب���ت���و 

بع�د Aب�د ب�ه ھم�ين دلي��ل آن بم�ب م�سخره ی انتح�اری را ت�و قب��ر » ١٣٨٨
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 ت��و ١٣٨٨ خ�رداد ٣٠روز . ھم��ه فحش�شان ميدھن��د. خمين�ی منفج��ر کردن�د
Aب�د در راس�تای . قبر خمينی عمليات انتحاری کردند و چند نف�ر را ک�شتند

ی س��الھای اول اي��ن افت��ضاح  ام��ام جمع��ه ک��شيھاس��[ قتلھ��ای زنجي��ره ای
ی از ن�سق گي�ری از خمين�ی و گ�رفتن س�ھم بي�شتر  برای ۵٧ سال تاريخی
 نف�ر ھ�م ٢٧٠٠جالب اين که نصف بي�شتر ھم�ين . ھم با شانتاژ، آن قدرت

 ،  ي�ا از اي�ن ممال�ک اروپ�ای ش�رقی،يا سياھپوست بودن�د. خارجی بوده اند
 ت��ا ده و آورده بودندش�ان ب��ه برنام�ه،ک�ه پ�ول ھت��ل و رف�ت و آمدش��ان را دا

 از ھم�ان ش�يوه ھ�ای کھن�ه و .ت کنندگان را بيشتر نم�ايش دھن�دتعداد شرک
 کھن��ه و تقلبھ��ای کھن��ه ب��رای ن��ه و لچکھ��ای کھن��ه و ش��عارھایحرفھ��ای کھ

  !آن دخترک بيچاره، ندا آقاسلطان جنازه ی دزدی
تي��ر خ��2ص را ب��ه ھ��م  »ن��دا آق��ا س��لطان«ک��شتن اي��ن دخت��رک 

.  آن م��رگ اف��سانه وارشحکوم��ت اس��2می زد؛ ب��ا آن چ��شمان ق��شنگ و
ا و  اوبام�حت�ی ک�شته ش�دن اي�ن طفل�ک ھم�ه را گرفت�ه اس�ت، شور ح�سينی
  .سرکوزی را

  
  

  ]روز دوازدھم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۵چھارم تيرماه 

  
ت از ھمان اول فک�ر ھم�ه ج�ا را حکوم«: وب2گ نويسی نوشت

سايتھای خب��ری را فيلت��ر وب��را قط��ع ک��رد، .] اس. ام. اس[يامکھ��ا  پک��رد،
کرد، خبرنگاران داخلی را دستگير ک�رد، خبرنگ�اران خ�ارجی را اخ�راج 

ه ی ف�يلم و عک�س و خب�ر را گ�ل اھھای گ�زارش ک�ردن و تھي� تمام رکرد؛
ان را راه  کمدي�شپي�روزی  ھمزم�ان ھ�م طفلکيھ�ا ج�شن زود ھنگ�امگرفت؛
ا و س�يما را ب�از کردن�د و ش�روع کردن�د ب�ه پخ�ش در آرشيو صد. انداختند

فيلمھايی که تا ھمين چند روز پيش داشتند در آرشيوشان خاک ميخوردند، 
فک�ر . راه بياندازن�د» گ�ل و بلب�ل«خواس�تند ف�ضای مي. چون ممن�وع بودن�د

ج��ای ک�ار را نک��رده بودن�د؛ فک��ر  ھم�ه ج�ا را ک��رده بودن�د، ام��ا فک�ر ي�ک
اشتياق ايرانيان را به تکنولوژی نو، به حضور داشتن در دنيای مدرن، و 
نميدان��ستند ک��ه ح��اA خيليھ��ا موباي��ل دورب��ين دار دارن��د و ميدانن��د بلوت��وث 

ن��ه ت��صويرھا را آپل�ود کنن��د و از اي��ن ن��وع کارھ��ای چي�ست و ميدانن��د چگو
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ب���رای ھم���ين ھ���م اي���ن روزھ���ا م���ردم ع���ادی ک���ار مھمت���رين ... تکنيک���ی
  ١ ».خبرنگاران حرفه ای را در ايران انجام ميدھند

جالب اين که ھمين احمدی نژاد ي�ک ب�ار گفت�ه ب�ود ک�ه حکوم�ت 
ھ��ا اس��2می از حکوم��ت ش��اه خيل��ی بھت��ر اس��ت، چ��ون اAن ھم��ه ی ايراني

ک�سی ني�ست ب�ه اي�ن باب�ا . موبايل دارند و دوران شاه کسی موباي�ل نداش�ت
 »! آن دوران ک��ه ھن��ور تلف��ن موباي��ل اخت��راع ن��شده ب��ود،ب��دبخت«: بگوي��د

  !واقعا چه عمله ھايی بايد بر اين کشور فلک زده حکومت کنند؟
فق��ره موبايلھ��ای  ش��ايد ب��شود گف��ت ک��ه حکوم��ت ب��ه ھم��ين ي��ک

 که ھمه چيز را ميبيند و ض�بط و مخ�ابره ميکن�د؛ دوربين دار باخته است،
ندای بيچ�اره را ھ�م ک�شتند، چ�ون ک�سی ب�ه او . ش جان ھم ميدھديتازه برا

به ق�صابان گفت�ه بودن�د . تلفن کرده بود و او داشت با موبايلش حرف ميزد
ھر ک�ه موباي�ل دس�تش ب�ود، ناک�ارش کنن�د، چ�ون دارد اط2ع�ات گ�زارش 

  .ميکند
  
  

  ]روز سيزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه پنج/ي�دی م٢٠٠٩ ژوئن ٢٦

  
» ح�دس«Aبد بايد  اين روزھا در جريان است و اتفاقات ديگری

، کل�ی ش گذاش�ته ان�د»کن�ار«زد که ابوالحسن بن�ی ص�در از اي�ن ک�ه زود 
د م�ردم ش�لوغ ميکنن�د و ک�شته مي�شوند، ت�ا ن�بيچ�اره خي�ال ميک. شکار است

اش را گذاش�ت ت�و » ب اس2میانق2 «،دوباره اين بابا را که از ھمان اول
ش »منتخ��ب ش��ما «ھم رئ��يس جمھ��وریک��رد، ب��از» ھج��رت«چم��دانش و 

ن س�ازمان مجاھ�دين  ھ�م اي�ن باب�ا، ھ�م آطفلکھا؛. کنند و از اين مزخرفات
منقليھ����ا و / ام����ام خمين����ی، ھ����م آن ت����وده ايھ����ا و مل����یفرزن����دان معن����وی

  ...ھمطيفانشان
 ٢۶ /١٣٨٨ تيرم��اه ۵جمع��ه [ھم��ين وس��ط، ام��روز کل��ه ی س��حر

مايکل جکسون سکته کرد و مرد؛ يا به روايت�ی از ]  مي2دی٢٠٠٩ژوئن 
. فرط استعمال مخدرات يا مصرف زي�اد داروھ�ای ض�د درد از ب�ين رف�ت

 ھ�م ال��ويس پري�سلی م��رده ۵٧ س�ال ي�ادم ھ�ست زم��ان آن افت�ضاح ت��اريخی
بدبختی اين که مرگ اين سلطان پاپ ھمه ی اخب�ار را تح�ت ال�شعاع . بود

ت���ازه . داده و ح���اA خبرھ���ای اي���ران ي���ک ردي���ف رفت���ه ان���د پ���ائينترق���رار 
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. اين بابا مثل محمد علی کلی اين آخريھ�ا م�سلمان ھ�م ش�ده ب�ود»ميگويند«
  !آقا داداشش که مسلمان شده است

  
  

  ]روز چھاردھم[ ١٣٨٨م تيرماه شش/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٧

  
راجر ک�وھن خبرنگ�ار نيوي�ورک ت�ايمز در گزارش�ی نوش�ت ک�ه 

ب����ار اي����ن روزھ����ا ج����وانی   جري����ان يک����ی از روياروييھ����ای خ����شونت در
  : ميخواست از ماموران کشتار عکس بگيرد که يکيشان فرياد زد

  : تظاھرکننده که و جوان» !از من عکس نگير«
  ٢]١٣٨٨ تيرماه ٤[» چرا؟ مگه لختی؟«

م�ن ام�ا . به نظر راجر کوھن حاA حکومت اس2می برھنه اس�ت
شه کون برھنه بوده است؛ لخت مادرزاد و خيل�ی ھ�م معتقدم اين رژيم ھمي

 ک��رده و ج��ز ب��ا چن��د ت��ا اعت��راض یراح��ت و ب��ی دردس��ر ھم��ه را س��رکوب
 و ق���ضيه ی ک���وی ۶٧ و ک���شتار ۶٠خ���شک و خ���الی، م���ث2 س���ر ک���شتار 

 به چالشی جدی کشيده ن�شده ، بيمزه در دوران خاتمی١٣٧٨انشگاه سال د
 م�ردم، ب�ا  اش در س�رکوبیپرواي�ی ب�یري�انی و است؛ در حالی که اي�ن ع

قبول . ھمان چند فقره موبايل دوربين دار، روزگارش را به باد خواھد داد
  نداريد؟  

ره ی خشن و بدن زخمو و اين روزھا حکومت اس2می دارد چھ
 خودش را ھمانگون�ه ک�ه ھ�ست، ن�شان ميدھ�د؛ ھرچن�د وحشی کرم زده ی

ا در دو تانش رچ���شمانش را ميبن���دد، ي���ا دس���. ک���ه غ���رب نميخواھ���د ببين���د
تا نبيند، ت�ا ب�ازھم بتوان�د ب�ا » ...A A A A A«: گوشش ميکند و داد ميزند

  .ھمينھا که اين ھمه برھنه سرکوبی ميکند، معامله و مماشات کند
در گزارش ديگری ھمان راج�ر ک�وھن ک�ه در روزھ�ای پ�يش و 

ی پس از انتخابات، ايران بوده، نوش�ته اس�ت ک�ه در جن�گ و گري�ز خياب�ان
خان��ه ھاش�ان را ب��روی معترض��ين  ِدر يک�ی از ھم��ين درگيريھ�ا، م��ردم در

راج��ر ک��وھن ھ��م ھم��راه ب��ا چن��د ت��ن ديگ��ر وارد  خان��ه ای . ب��از ميکردن��د
صاحبخانه آتشی روشن ميکند که زھر گازھای اش�ک آور را در . ميشوند
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بع�د ق�رار مي�شود آن چن�د ت�ن پناھن�ده ب�ه آن خان�ه، .  کن�دخنث�یچشم اي�شان 
وکيل�ی و يکيشان ھمين راجر کوھن ب�وده، يک�ی .  را معرفی کنندخودشان

گفتنھ��ای ش��بانه اش  »] اکب��ر« بھ��ايی ک��ه ازيک��ی ھ��م رانن��ده ی تاک��سی
ببينيد کار به کجا رسيده ک�ه م�نِ  بھ�ايی مجب�ورم ش�بھا روی «: ميگفت که

  ! جالب است، نه؟» !بگويم» ] اکبر«پشت بام خانه ام 
البت�ه . حرفی زده ک�ه ب�د ني�ست] ژوئيه ٢٧جمعه ی [اکبر گنجی 

» س�ور «ميزن�د، ول�ی اي�ن» س�ور«ب�ه م�ردم معلوم است که دارد دوب�اره 
  : گفته است. به خواندن ميارزدزدنش 

مھن��دس موس��وی ب��ه اس��2م ب��ه عن��وان ک��املترين دي��ن، اعتق��اد «
 اس��2می و ق��انون موس��وی نظ��ام جمھ��وری نظ��ری و الت��زام عمل��ی دارد،

موس�وی خمين�ی را قب�ول دارد و او را الگ�وی  ارد،اساس�ی اش را قب�ول د
، مي�زان، یخود ميداند، موسوی بر اي�ن ب�اور اس�ت ک�ه مط�ابق نظ�ر خمين�

ب��ا ] آنطرفيھ��ا[رأی مل��ت اس��ت، ح��اA اح��ساس خط��ر ک��رده ک��ه نظ��ام را 
از جاده ی اصلی اش منحرف ... دروغگويی، رمالی، خشونت ورزی، و

م��دعيات را قب��ول ندارن��د، ميتوانن��د آي��ا اف��رادی ک��ه ب��سياری از اي��ن ...کنن��د
نماينده ی مھندس موسوی باشد؟ خامن�ه ای، اقت�دارگرايان، اص�2ح طلب�ان 

چ�را؟ ب�رای اينک�ه ھ�يچکس گم�ان . و ھمه ی ما درباره او خط�ا ک�رده اي�م
خامن�ه ای، و اوام�ر ] س�لطان[برابر تقل�ب ش�گرف  نميکرد که موسوی در

   ٣»...يستادا اما موسوی. و فرامين و خشونتش بايستد
داش��ت، ي��ک نکت��ه ی ھم��ين چن��د خ��ط ک��ه کل��ی ويراس��تاری Aزم 

جالب دارد و آن اين که اي�ن باب�ا چن�دی اس�ت ھ�ر وق�ت اس�م خامن�ه ای را 
، ت��ا ب��ه زع��م خ��ودش مي��آورد، کلم��ه ی س��لطان را ھ��م ب��ه دم��ش ميچ��سباند

ميخواھ�د بگوي�د اي�ن خامن�ه ای . را در ذھنھا متبادر کند حکومت پادشاھی
 ھم�ه ی  اي�ن تئ�وری! ت�ازه ش�ده مث�ل ش�اهد شده، بد شده، بد شده ک�هآنقدر ب

جماع���ت اص���2حاتچيھا و ت���وده ايھ���ا ب���رای س���وزاندن فن���ومنی ب���ه ن���ام 
است که مدرن و متمدن ايستاده اس�ت و نم�اد ايران�ی م�درن و » شاھزاده«

  .  متمدن و سکوAر است
دوي��ست نف��ر ريختن��د س��فارت /ھم��ين دي��روز جمع��ه  ص��د و پنج��اه

 اس�2م گرفتند، ولی اين جماعت موس�وی چ�ی ح�امین در استکھلم را ايرا
خ��ب ! اس��2می افاض��ه ک��رده ان��د ک��ه بعل��ه،  ش��ما از م��ا ني��ستيدو حکوم��ت 
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 و خ�ب،... اينھا آزادی ميخواھند، حقوق شھروندی. معلوم است که نيستند
اي��ن جماع��ت ب��دجوری ت��و  برھنگ��ی ...2می راش��ماھا ھم��ان حکوم��ت اس��

ی چرکھ��ای م��تعفن عقيدتي��شان ک�ه ي��ک ق��رن دني��ا را ب��ه  ھم��ه .ذوق ميزن�د
رچن�د  ھ م2يي�شان قلفت�ی زده اس�ت بي�رون؛آتش کشيد، حاA از زي�ر عب�ای
  !که با رنگ سبز، رنگش کنند

  
  

  ]روز پانزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه ھفت/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٨

    
Aب�د ک�شورھايی ک�ه . سرعت اتفاقاتی که ميافتد، خيلی زياد است  
حاA تغيي�ر حکوم�ت اس�2می را در برنام�ه ھاش�ان گنجان�ده ان�د، به نوعی 

آدمھای اسم و رسم دار سياسی را دعوت ميکنند که بياين�د و در ق�ضيه ی 
بعد ميبينند که ھمه ی اينھ�ا ي�ا بي�شترشان اص�2 . تغيير رژيم کمکشان کنند

نميخواھن�د حکوم�ت اس�2می ع��وض ش�ود، چ�ون خي��ال ميکنن�د ک�ه مي��شود 
کرد و نگاه داشت؛ غير از اين ک�ه اگ�ر ب�ه » اص2ح«ی راحکومت اس2م

پي�دا ميکنن�د و مجبورن�د » بي�وگرافی«تغيير رژيم رض�ايت بدھن�د، اش�کال 
ب��رای ب��ه ب��ن ب��ست ک��شاندن » مبارزات��شان«م��ث2 اذع��ان کنن��د ک��ه ھم��ه ی 

متی س�کوAر و حکومت پادشاھی غل�ط ب�وده، و اش�تباه ک�رده ان�د ک�ه حک�و
ه گ����ذاريھای دين����ی و جن����سی و ق����ومی را  فاص����لن����سبتا م����درن و ن����افی

  . کرده اند» سرنگون«
 ھم�ين ميتوانم تصور کنم تنھا کسی که ص�حبت از تغيي�ر ميکن�د،

؛ آن ھ�م ن�ه ب�رای نج�ات م�ردم اي�ران از دس�ت ابوالحسن بن�ی ص�در اس�ت
 ک حکوم��ت اس��2می ب��ه رياس��ت جمھ��وریاينھ��ا، بلک��ه ب��رای ت��شکيل ي��

ھ�وری اش ن�ه اس�تعفا ک�رده و خودش، چون معتقد است ک�ه از رياس�ت جم
 مملکت ب�وده، کشور در حين اين که رئيس جمھورینه خلع شده، فقط از 

 ميتوانم تصور ک�نم ک�ه ک�سانی مث�ل ف�رخ نگھ�دار و حتی. فرار کرده است
 چ��ون خي��ال ميکنن��د دولتھ��ای غرب��ی برنام��ه دارن��د -مھ��دی ابري��شم چ��ی 

 غرب�ی ثاب�ت  ھ�ی زور بزنن�د ب�ه ھم�ان دولتھ�ای-حکومت را عوض کنند 
کنند که شاھزاده خيلی سوسول است و چون گريه کرده است ب�رای ک�شته 

. نيست و قاطعيت ندارد» مرد«شدن آن دخترک بينوا، ندا آقاسلطان، پس 
ي�ا م�ث2 س��ازمان مجاھ�دين پي��شنھاد ت�شکيل گروھھ�ای ت��رور و ام�ام جمع��ه 

   !بدھدرا کشی و از اين حرفھا 
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ھا با يک م�شت اس�لحه ی کھن�ه  چه دنيايی است؟ تصور اينکه اين
و دمده، ھمراه با تئوريھای دوران جن�گ س�رد و ت�شکيل ھ�سته ھ�ای م�ث2 

 بخواھن�د م�ی و ش�عار و ش�عار و خ�ون و ت�رورو خانه ھای تي» مقاومت«
حکومتی را که خود دست اندرکار راه انداختنش بوده اند، سرنگون کنن�د؛ 

ا جابج�ا کنن�د؛ بع�د ھ�م نه سرنگون نکنند ک�ه فق�ط مھ�ره ھ�ای کلي�دی اش ر
Aآدم  خامنه ای و احمدی ن�ژاد ھ�ستند،خودشان يک پا بشوند ھمان که حا 

  . خنده اش ميگيرد
ان ھف�تم تيرم�اه يکشنبه شب به وقت اير [ھمين اAنديگر اين که 

 ش��ديدی ب��ين نيروھ��ای حک��ومتی و م��ردم در اط��راف از درگي��ری] ١٣٨٨
حکوم�ت اس�2می ھم�ه ی  . ح�سينيه ی ارش�اد گ�زارش مي�شودمسجد قب�ا و

باز ھم . گردھمآئی به کار گرفته است ش را برای مھار کردن اينينيروھا
اين بچ�ه ھ�ای داخ�ل ف�يلم و عک�س و خب�ر و ص�دا فرس�تاده ان�د، ھم�راه ب�ا 

از اي�ن حرفھ��ای ... بک�ش و ب�زن و خف��ه اش ک�ن وببن��د و ص�دای بگي�ر و 
 خ��انم مرک��ل پرزي��دنت اوبام��ا ھ��م در ک��اخ س��فيد و در ح��ضور ...حاکمي��ت

صدراعظم آلمان گفت ک�ه م�ن ب�رای م�رگ آق�ای مايک�ل جک�سون متاس�فم، 
 ژوئ�ن ٢٧[ھمين دي�روز .يخواھم در مورد ايران حرف بزنمولی امروز م

  ] مي2دی٢٠٠٩
  
  

  ]روز شانزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه ھشت/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٩

   
تاده و آن ھ�ک ک�ردن س�ايتھای يک جنگ بانمک ديگر ھم راه اف  

ت�ازه .  حکومتی است، از سوی ھمين جوانان زير سی و چھل س�الخبری
؛ البت�ه ب�ی ھم کلی از س�رورھای حک�ومتی را قف�ل ک�رده» .آی. بی. اف«

  .اجازه و بدون اط2ع
اي�ن روزھ�ا دل�م ب�رای آن�انی مي�سوزد ک�ه ميخواس�تند م�ن راستی 

ان�د چه جن�ايتی ک�رده . تابستانی بروند ايران وکانس و پز بدھند و نميتوانند
» م�نغص«ين خ�ارج ک�شوريھا را  ا»عيش«اين جوانان لوس و بيمزه که 

  . کرده اند
تھ�ران اي�ن «:  فرس�تاد ک�هک�ه را دوس�ت ن�ازنينی از تھ�راناين ت

چند کيلومتر چندين بار جلو ماش�ينھا ه ی در فاصل. شبھا واقعا ديدنی است
 م��ردم ھ��ر ش��ب روی ديوارھ��ا ش��عار مينوي��سند و. را ميگيرن��د و ميگردن��د
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. صبح زود شھرداری ي�ا س�ازمانھای حک�ومتی ديگ�ر آنھ�ا را پ�اک ميکنن�د
چن���ان خ���شمگينند ک���ه ھم����ين گوھ����ا آن» ] اکب���ر«. خيل���ی جال���ب اس���ت

     ».بنياد نظام را به باد بدھندکه  روزھاست
  : کمی ھم از مادر عروس بشنويد

ھم�ين روزھ�ا فت�وا » جم�ال البن�اء«م2يی از کشور مصر به نام 
ھ��ا و پ��سرھای ازدواج نک��رده، ميتوانن��د در مج��امع عم��ومی داده ک��ه دختر

و رئيس » اAزھر«بزرگان اين بابای فتوا دھنده از . ھمديگر را ماچ کنند
 خش فتوای دولت�ی حاA رئيس سابق ھمين ب.بخش فتوای اين دانشگاه است

 س��بب دان��شگاه اAزھ��ر ب��ه آن باب��ای قبل��ی اعت��راض ک��رده ک��ه اي��ن فت��وا
ھ��م در » جم��ال البن��اء« اص��لی ي��ا ھم��ان مفت��ی.  ش��دگ��سترش فح��شا خواھ��د

          پاس��خ، افاض��ه ک��رده ک��ه اي��ن گناھھ��ا کوچکن��د و از اي��ن س��ری حرفھ��ای 
جالب اين که چندی پيش يکی ديگر از ھمين . اس2می/حوزه ای/کليشه ای

استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه اAزھ�ر » عزت عطيه«دکتر علما 
يری از خل�وت ي�ک زن و ي�ک م�رد ن�امحرم در جل�وگ گفت�ه ب�ود ک�ه ب�رای

» .زن ميتواند به ھمکار مردش شير بدھد، تا باھم محرم شوند«محل کار 
انگار آن بابای ھمکار که پستان زن ھمکارش را به دندان گرفته، ول کن 

   ٤؟!معامله ميشود و تا ترتيبش را نداده، ولش ميکند
  !شود؟مي» آپ ديت«راستی اس2م ناب محمدی اينگونه 

  
آنق�در » ميد اي�ن انگلن�د«آخوندھای . داستان دارد کش پيدا ميکند

شنبه . روشان زياد شده که حاA دارند برای اربابشان شاخ و شانه ميکشند
نه تا از پرسنل سفارت انگلستان را بازداش�ت ]  مي2دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٧[

ان چن�د روز پ�يش ھ�م دو ت�ا از پرس�نل س�فارت انگ�ستان را از اي�ر. کردند
ھمچنان آنھ�ايی ھم » .سی. بی. بی«تلويزيون فارسی . اخراج کرده بودند

 نقط��ه ی اص��2حگرا ت��ا را ک��ه خبرنگ��ار و گزارش��گر و تحليلگ��ر و چن��د
کوم�ت اس�2می مينامد، به صحنه ميآورد، تا قايم باشک بازی اش را ب�ا ح

انگ��ار . خارج��ه ی انگل��ستان واقع��ا دي��دنی اس��ت عک��س وزي��ر. م��ه دھ��دادا
اي��ن بازيھ��ا کل��ی اس��باب ... ای باب��ا. د بچ��ه ی ن��اخلفش را ادب کن��دميخواھ��

ھمراه نبود، ميشد کل�ی  اگر تغيير نظام اس2می با مرگ و مير !خنده است
  ! حيفخنديد ھا،
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 کروب�ی ، مھ�دیدر ضمن اين دو تا کانديدای از دور خارج ش�ده
 دوب��اره ی ت��ب از ابط��ال انتخاب��ات و برگ��زاریو ميرح��سين موس��وی مر

حف�ظ «ابات حرف ميزنند، ھ�ر دوش�ان ھ�م ميگوين�د ک�ه اي�ن، تنھ�ا راه انتخ
  !  خ2صه محشر کبرايی است که بيا و ببين؛است» نظام مقدس اس2می

منقليھا برای گ�رفتن س�ھم بي�شتری از ق�درت در /توده ايھا و ملی
درون کشور آن دخترک ندا را به کشتن دادند، چ�ون ت�ا ح�اA سھم�شان را 

مي��رود؛ ش��ايد ھ��م » س��رمايه«م��ال از دس��ت رف��تن ک��ل نگرفت��ه ان��د و احت
 تازه ای راه بياندازند  علم کنند و شور حسينیگری دي»ندا«بخواھند يک 

ب�ه گفت�ه ی ح�افظ، کارھ�ايی آنچن�انی » خل�وت«و بعد اندر پس آن جاھای 
  ...  بکنند و بقيه ی قضايا

حکوم��ت اس��2می سالھاس��ت ت��و راھروھ��ای کنگ��ره و پ��شت در 
اي��ن دولتم��ردان ھ��م خ��وب . دردان امريک��ايی و اروپ��ايی مي��دودف��اتر دولتم��

 راه را ب��رای معامل��ه و ،ی علي��رغم جناي��ات حکوم��ت اس��2محت��ی، بلدن��د
مماشات ب�از بگذارن�د؛ البت�ه ھم�راه ب�ا درياف�ت ھ�دايايی آنچن�انی از قاليچ�ه 

ح�اA خيل�ی ...ھای ابريشمين و خاويارھای اع�2 و اسکناس�ھای پ�شت س�بز
دوت��ا از سردس��ته ھ��ای اي��ن Aبي��ستھای حکوم��ت ... تجال��ب ت��ر ش��ده اس��

اس���2می در امريک���ا، تريت���ا پارس���ی و ھوش���نگ اميراحم���دی، عذرش���ان 
روزھای اول پس از کودتا . ديگر جايی پيداشان نيست. خواسته شده است

اظھ�ار ف�ضل در وص�ف ثب�ات حکوم�ت اس�2می » .ان. ان. سی«کلی تو 
  ! جالب است، نه؟. ميکردند

  
  

  ]روز ھفدھم[ ١٣٨٨م تيرماه نھ/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٣٠

  
 آخون���دھای  از فتواھ���ای کم���دیحت���یي���ن جريانھ���ا از ھم���ه ی ا

 فران�سه اس��ت ک��ه ھم��ين Aزھ��ر، جال��ب ت�ر اي��ن رئ��يس جمھ��وریدان�شگاه ا
  . ع دار روبسته ی مسلمانوسطھا گير داده است به زنھای برق

 کان��ال س��ه ی فران��سه در برنام��ه ای ن��شان داده اس��ت ک��ه چگون��ه
شان را برمي��دارد،  برق��ع دار را دس��تگير ميکن��د، برقع��پل��يس فران��سه زن��ان

بعد ھم ماتيک به لبشان ميمالد و . جين تنشان ميکند، يک کاپشن ھم روش
از ک2نتری ميفرستدشان بيرون، البته ب�ا  انگ�شت نگ�اری و آغ�از مراح�ل 

ان�د نداش�ته  تنظيم کارت شناسايی، چون ت�ا پ�يش از اي�ن، اي�ن زنھ�ا اج�ازه 
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 باش�ند، ول�ی پ�ول ادارات عکس بگيرن�د و اج�ازه نداش�ته ان�د ھوي�ت داش�ته
حکوم�ت .  فران�سه را ش�وھران و پدران�شان ح�سابی ميچاپي�ده ان�داجتماعی

وری  اس�2می ب�رای اي�ن حج�اب زداي�ی کل�ی اش�ک تم�ساح ريخت�ه و دری
 ح��اA در فران��سه زنھ��ای چ��ادری. ب��ار دولتم��ردان فران��سوی ک��رده اس��ت

 اس��2می ج��رات نميکنن��د ب��ا آن قياف��ه ھ��ای انترش��ان ت��و س��فارت حکوم��ت
  . دشانزه ليزه آفتابی شوند و حال ھمه را بگيرن

س��بزی « اداھ��ای اي��ن بيخ��ود ک��ه نميگ��ويم. غي��ب رس��يدش��اھد از 
 چ�شمه اش اي�ن ي�ک. ب�رای حف�ظ ھم�ان حکوم�ت اس�2می اس�ت» فروشھا

  : است
ض���من ت���شکر مج���دد از ] ميرح���سين موس���ویيعن���ی [اينجان���ب «

ک��شور ک��ه انعک��اس  راض��ات م��سالمت آمي��ز ش��ما ھموطن��ان خ��ارج ازاعت
ی وس���يعی در جھ���ان داش���ت، از ش���ما ميخ���واھم ک���ه ب���ا اس���تفاده از کلي���ه 

»  اس��2مینظ��ام مق��دس جمھ��وری«و وف��اداری ب��ه راھکارھ��ای ق��انونی 
ئولين گسترده ی انتخاب�ات ب�ه گ�وش م�س برا در تقلصدای اعتراض خود 

ي��ن نکت��ه واقف��م ک��ه خواس��ته ی م��شروع و اًم��ن ک��ام2 ب��ر ! ک��شور برس��انيد
دس گروھھ�ايی ک�ه معتق�د ب�ه نظ�ام مق� برحق شما ھ�يچ ارتب�اطی ب�ا فعالي�ت

برشماست ک�ه ص�فوف خ�ود را از .  اس2می ايران نيستند، نداردجمھوری
کن��ونی را ب��ه آن��ان  آن��ان ج��دا ک��رده و اج��ازه ی س��وء اس��تفاده از موقعي��ت

   ٥»]١٣٨٨سوم تيرماه  ميرحسين موسوی[ !ندھيد
نظام مقدس جمھ�وری «ر اين بين به حاA پيدا کنيد آنانی را که د

  اين باب�ا اعتق�ادی ندارن�د و خواس�ته ان�د از ميرح�سين بيچ�اره ب�ه»ِاس2می
   !عنوان آچار فرانسه استفاده کنند

پ��يش از اي��ن نوش��تم ک��ه اي��ن ت��وده ايھ��ا و معتق��دين ب��ه حکوم��ت 
نميکن�د، » وس�وی موس�ویم«اس2می ت�و تظ�اھرات يق�ه ی ھ�ر ک�ه را ک�ه 

   يادتان ھست؟ی خرسندی را؛نوشته بودم آن شعر بامزه ی ھاد. ميگيرند
  تظاھرات صاحاب داشت/رفتم تظاھراتی

  مسئول انتخاب داشت/شعارھايی که بودش
  ...کارش يه جور حساب داشت/ آقای صف نگه دار

  !!)، مريضه طفلکیيننگ(» مرگ بر خامنه ای«
  !!)تنھا بگو يواشکیميخوای بگی، برو خونه، (
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  ... حاA صاحبش پيدا شده و مدعی است ديگر،خب
  

دولتھای غربی اگر بتوانند چشمشان را بر ھمه چيز ميبندند و با 
. ھمان نظام کودتايی و سرکوبگر آنچنانی، مماشاتشان را از س�ر ميگيرن�د

ھم�ين ام�روز پ�س ! حاA که گفته است که مماشاتشان کمرن�گ ش�ده اس�ت؟
  نگھب��ان و اي��ن سي��ستمھای مافي��ايی حک��ومتی، درس��تی ش��ورایاز اي��ن ک��ه

خ��انم کلينت�ون وزي�ر خارج�ه ی امريک��ا ] ھاھاھ�ا[انتخاب�ات را تائي�د کردن�د 
 Aبد ٦.اين مساله، يک مساله ی داخلی است... پابرھنه دويد وسط که بعله

 ک��ه خ��ودش راه انداخت��ه، موف��ق ن��د ک��ه حکوم��ت از اي��ن ب��ازیح��اA مطمئ
ب�ه نظ�رم تنھ�ا ح�ضور بي�شتر و .  زورش ب�ه م�ردم ميچرب�دبيرون مياي�د و

  . دائمی در صحنه است که معادAت را به ھم ميزند
يک ترفند ت�ازه ھ�م ي�اد گرفت�ه و آن اس2می اين روزھا حکومت 

اين که افرادش را مامور کرده با پوشيدن لباس سبز، مردم را ب�ه جاھ�ايی 
و » مردم�ی« با ظ�اھری حتیخلوت بکشانند و اگر شد دستگيرشان کنند، 

و خ��ب خيليھ��ا را ... م��ث2 موھ��ايی ژل زده و ت��ی ش��رتھای آس��تين کوت��اه
  : اينطوری گرفته اند و حاA بچه ھا دارند ضد اين ترفند را ميزنند که

و اگر چنين ای مردم به ناشناسھا اعتماد نکنيد، با ھر قيافه ای «
 !ص�ه دم ب�ه تل�ه ندھي�داندازي�د و خ2دعوتی از شما شد، داد و فري�اد راه بي

 را اينگون��ه ١٣٨٨ خ��رداد ٣٠يک��ی از دخت��ران دس��تگير ش��ده در ت��اريخ 
   ».فريب داده و با خود برده اند

  !ذکاوت شيطانيشانھمه خاک برسرشان با اين 
  

گ��ور پ��درش ك��ه «: اي��ن تک��ه را ج��وانی در درون ک��شور نوش��ته
دان�ستيم ق�رار ما خ�وب مي. را تائيد كرد يا نكرد] انتخابات[شورای نگھبان 

نميدانستيم؟ ميدان�ستيم و . نيست ھيچ شورايی تو اين حكومت، پشتمان باشد
ديگر دير . رفتيم تو خيابانھا، ميدانستيم و كتك خورديم، ميدانستيم و مرديم

اگر كوتاه بياييم خدا ميداند چه ب2يی ميآورن�د س�ر . است برای پا پس زدن
ن ميك���شند ب��ی آنك���ه بفھم���يم، بع���د از اي��. موس��وی، زن���دانيھا، روش��نفكرھا
دس�ت برداري�د از اي�ن جمل�ه ی خ�سته و . زن�دانی ميكنن�د، ب�ی آنك�ه ب�شنويم

اين روزھا و اين . برای من خرداد تمام نميشود» !ديگر تمام شد«غمگين ِ
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م�ا را . من تا آخر دنيا ي�ادم نمي�رود. من يادم نميرود. خيابانھا تمام نميشود
تم�ام تھ�ران، اي�ن ھم�ه س�بز، اي�ن ھم�ه به وسعت تمام وليعصر، به وسعت 

فري��اد . را ي��ادم نمي��رود» !ن��دا نت��رس«م��ن ت��ا آخ��ر دني��ا فري��اد . امي��دوار
آدمھايی كه باور نميكردند يكی جلو چشمشان، اين ھمه بيھوده بميرد، تمام 

من تا آخر دنيا يادم نميرود جلو چ�شمھای ترس�يده و نگ�رانم يك�ی را . شود
ان، يكی را با خودشان ببرند و ما، ھمه ی م�ا، ندازند روی آسفالت خيابابي

ود خيابانھ�ا را من يادم نمير.  توان فرياد زدن و گريستن نداشته باشيمحتی
 يادم نميرود ما را اين ھمه بی پناه، اين ھمه بيدفاع، اين ھمه وحشت زده،

ن خردادھ�ا آب�ستن اتفاقھ�ای بع�د از اي�.  از ت�رس فري�اد ن�زدهحت�یاين ھم�ه 
   ٧».د از اين سالھا ھر روزش خرداد است بعبزرگند؛

  
البته طفلک ھنوز از خواب بيدار ن�شده ک�ه متوج�ه ش�ود اي�ن آش 

بچ�ه . شان پخت�ه اس�ت، ول�ی اش�کالی ن�داردي�را کليت حکومت اس2می برا
.  ن�داردزرگ ش�دنالبت�ه زم�ان زي�ادی ت�ا ب�. است، بزرگ که شد، ميفھمن�د

  ! ه ی حکومتيھاھمين روزھاست که بزرگ شود و پشت کند به ھم
 ! کمی صبرکنيدصبر کنيد؛

     
آخ�ر ب�رای س�اکت ک�ردن م�ردم، حکومتي�ان . اين ھم جال�ب اس�ت

  : ند که ده در صد رايھا را بازشماری ميکنند، آنھم در تلويزيونه اگفت
ان عک����سھايی ک����ه در خبرگ����زاری رس����می دول����ت از در مي����«
  : چند نکته ی جدی وجود دارد  آرا منتشر شده،بازشماری

 اينک��ه ص��ندوق رای ش��ورای ش��ھر در مي��ان ص��ندوقھای رای رياس��ت -١
  جمھوری چه ميکند؟ 

نخ�ورده ان�د؟ مگ�ر ھنگ�ام   چ�را رايھ�ا اينق�در ن�و ھ�ستند و ھيچک�دام ت�ا- ٢
  يم؟ه ارای دادن ما برگه ھای رای را تا نکرد

   ٨».با يک خط نوشته شده اند» احمدی نژادھا محمود« تمام - ٣
  !ببينيم چه ميشود؟. ز داردظاھرا اين قصه سر درا

نگل��ستان ب��رای ھ��شدار جال��ب ا«اي��ن مگ��ر تم��ام مي��شود؟ ت��ازه 
   .کلی خواندنی است»  به ايرانمسافرت اتباع کشورش
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وزارت خارج��ه ی انگل��يس «: ف��ارس نوش��ته اس��تخبرگ��زاری 
ھا  به توصيه در تارنمای خود در بخش مربوط ) ١٣٨٧ اسفند ١٦(ًاخيرا 

و مطال��ب جدي��دی را ] ک��رده[اي��ران ب��ازنگری و ھ��شدارھای م��سافرت ب��ه 
 ف��ارس، در بخ��شی از اي��ن گ��زارش خبرگ��زاری  ب��ه.ك��رده اس��ت درج

رياست جمھوری در ايران در ت ھشدارھا آمده است که قرار است انتخابا
 مزب�ور Aزم اس�ت زم�ان ار شود، با توج�ه ب�ه نزديك�ی برگز٢٠٠٩ژوئن 

اتخ��اذ و س��طح  بي��شتری پي��شگيرانه ی اتب��اع انگل��يس اق��دامات احتي��اطی و
 شھرھای اص�لی رعاي�ت  عمومیامنيتی را در اماكنباAتری از ھشياری 

 تظاھرات، ناگھانی و احتماA خشونت آمي�ز چرا كه امكان برگزاریكنند، 
 Aزم اس��ت ش��ھروندان ای اف��زايش خواھ��د ياف��ت؛ م2حظ��ه  ب��ه ط��ور قاب��ل

 ی و منطق�ه  ن�سبت ب�ه تح�وAت محل�دنب�ال و انگليسی گزارش�ات خب�ری را
   ٩.دعمومی شوند، ھشيار باشن كه ميتوانند منجر به شورشھای

دارگونه مطالب فوق كه در قالبی ھش«: ده استوفارس نيوز افز
گل��يس را ب��ا رون��د  دول��ت اناس��یديپلم دس��تگاه تھي��ه ش��ده، مي��زان آش��نايی

اس��2می اي��ران ب��ه نم��ايش ميگ��ذارد، در ح��الی ك��ه در تح��وAت جمھ��وری 
در ك���شور  انتخاب���ات متع���ددی ،از انق���2ب اس���2می س���ال پ���س ٣٠ط���ول 

 در جري���ان انتخاب���ات، ش���اھد برگ���زار ش���ده و ھيچگ���اه جامع���ه ی اي���ران
ه ی ديپلماتھ���ای كارك���شت] ح���اA[  ؛خ���شونت آمي���ز نب���وده اس���تت تظ���اھرا

ميدھن�د ك�ه امك�ان چن�ين تظ�اھراتی ب�ه انگليس ب�ه ش�ھروندان خ�ود ھ�شدار 
  r» تای افزايش خواھد ياف طورقابل م2حظه 

 بھت�ر از م��شاوران حکوم��ت يعن�ی ميخواھ��د بگوي�د ک��ه انگلي��سيھا
  ؟! خبردارندی مردماس2می از ميزان نارضايتيھا

اولش مردم راض�ی بودن�د ب�ه «: در وب2گی ھمين ديروز نوشتند
ب�ا امي�د ب�ه ع�وض ش�دن ش�رايط رفت�يم رای . عوض شدن رئيس جمھوری

نه تر رھب�ر، م�ردم خيل�ی بعد از آن تقلب عجوAنه و تبريک عجوA. داديم
   »! نداريم، آرا بايد بازشماری شوندما قبول«: محترمانه گفتند

ھن��وز راض��ی ب��وديم، رھب��ر باش��د، ت��شخيص م��صلحت باش��د، «
 ک��وفتی ب��ا ھ��زار انون اساس��ی آن ق��حت��ی! ش��ورای نگھب��ان باش��د، ب��ه جھ��نم

  ١٠»...اما...فقط احمدی نژاد نباشد. اشکال سرجاش باشد
  ...راه باز ميشودو اينگونه است که 

                                                           
9 - http://asd121.persianblog.ir/ 

10 - http://alitabibzadeh.blogfa.com/  



 ٢٠

 

  

  ]روز ھجدھم [١٣٨٨م تيرماه دھ/ مي�دی٢٠٠٩ژوئيه يکم 
  

خب��ر اص���لی فق��ط اي���ن ب��ود ک���ه . ام��روز اي���ران ن��سبتا آرام ب���ود  
 اھدين انق�2ب اس�2میموسوی و کروبی و روحانيان مبارز و سازمان مج

ن���د ک���ه دول���ت احم���دی ن���ژاد را ب���ه رس���ميت ه ابھ���زاد نب���وی اع���2م ک���رد
 ز اين شورای مصلحت نظام و يا نگھبان انق�2ب اس�2میپس ا. نميشناسند

بع��د ھ��م کل��ی نوش��ته ب��ه س��ايتھا  .اع��2م ک��رد ک��ه انتخاب��ات درس��ت اس��ت
 ميبينم که مردم  يواش يواش دارند از ھمين اص2حاتچيھا ھم . سرازير شد

ھرچند موسوی گفته است که مردم بايد در صحنه بمانن�د و . نااميد ميشوند
  ! ست ندھنداميدشان را از د

 روی ديوارھا ھمچنان ادامه لبته شعارھای شبانه و شعارنويسیا
گفتن�د چ�ون خيل�ی ... رد واحمدی نژاد ھم سفرش را ب�ه ليب�ی لغ�و ک�. دارد

آخوند ي�زدی ھ�م گف�ت ک�ه دفع�ه ی ديگ�ر . دميکنکار دارد، سفرش را لغو 
فع�2 جن�گ .  ش�دن تائي�د نميکن�دص2حيت موسوی را برای رئيس جمھ�ور

  .   است خيلی داغترنتی و خبریاين
از کج�ا «: يکی از اين جوانھای متوھم داخل کشور جايی نوشت

ب�ه خطب�ه ھ�ای آق�ا ب�ا  .نم�از جمع�ه نرفت�ه ب�وديم ک�ه رفت�يم به کجا رسيديم؟
س�ر  .يس نک�رده ب�وديم ک�ه دادي�م و ک�رديمدقت گوش نداده بوديم و ھيس ھ

 دنب�ال فک�ت رآن و احادي�ثت�و ق� . ] اکب�ر نگفت�ه ب�وديم ک�ه گفت�يمپشت ب�ام
م تير ش�رکت نک�رده در مراسم سالگرد شھدای ھفتنگشته بوديم که گشتيم؛ 

ساس دلگرم�ی نک�رده از کن�ار پ�سر بھ�شتی اي�ستادن اح� .ب�وديم ک�ه ک�رديم
ُرش�ر ُش» بھ�شتی، کج�ايی، موس�وی تنھ�ا ش�ده«ب�ا ش�عار  .بوديم ک�ه ک�رديم

م به خ�ون ت�شنه، ب�ا  نفر آد٢٠٠٠ از وسط .اشک نريخته بوديم که ريختيم
با حرفھای  . اندر سفيه رد نشده بوديم که شديماعتماد به نفس و نگاه عاقل

نخ��ست  .غف��اری ح��ال نک��رده ب��وديم ک��ه ک��رديمھ��ادی  تبري��زی و موس��وی
.  چيز و ھم�ه ک�سمان ن�شده ب�ود ک�ه ش�د اس2می ھمهوزير سابق جمھوری

 زن�دانبانان ب�رای. ناجی و آخ�رين امي�دمان نب�ود ک�ه ش�د رفسنجانی ھاشمی
خ�دا آخ�ر و  ... مز دل نسوزانده بوديم که س�وزانديديروز و زندانيان امرو
   ١١»!عاقبتمان را به خير کند
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  !!به اين ميگويند يواش يواش بزرگ شدن... جانمی جان
دموکراس�����ی رای دادن ني�����ست، «راس�����تی تازگيھ�����ا ميگوين�����د 

   » !شمردن درست رايھاستدموکراسی، 
  !صول شرايط فعلیب المثل تازه، محيک ضر

  
   :در وب2گ آنتی تابو نوشته اند

  
   نسلی که ما ھستيم ت؛متولدين دھه ی شص

  
ه از ت�اريخ اي�ران ب�ود، دوره ی ما، متولد ش�لوغترين دورنسل «

  حکوم�ت قبل�ی تحمي�ل کن�د؛بعدی را ب�هميرفت تا حکومت  آراميھايی کهنا
بدنيا آم�د و ص�دای گري�ه اش در ھي�اھوی تي�ر و  نسلی که در بلوای جنگ

ش�ھدا و ک�اروان پيکرھ�ای نيم�ه تم�ام  در مي�ان انب�وه عک�س. رگبار گم شد
نسل شيرخشکھای ک�وپنی، ن�سل . دمفقود اAثرھا قد کشيد و چندان ديده نش

 ھای جبھه، نسل  بچه ایتحريمھا و تبعيضھا، نسل قلکھای پول توجيبی بر
کت���اب ل ن���سل اجب���ار مقنع���ه از ش���ش س���الگی، ن���سبادبادکھ���ای کاغ���ذی، 

 ام�ام، ن�سلی ک�ه  و نصايح ن�اگزير چھارص�د ص�فحه ایتاريخھای تحريفی
ع��ادت ک��رده ب��ود ب��ه دم ن��زدن از تناق��صھای خان��ه و مدرس��ه، ن��سل چ��وب 

بي�ست و دو بھمنھ�ا ب�ا مدرس�ه ب�ه تظ�اھرات ميرف�ت و  دوس�ر ن�سوزی ک�ه
رم آس�تينھای تشويق ميشد و عصر ھمان روز تحقير و توبيخ مي�شد، ب�ه ج�

    !و شالھا  بيطاقت زير روسریکوتاه و موھای وحشی
 نسل کم توقعی بود که اگر به م�وی س�رش، که ما بوديم، نسلی«

دور ِھميھ�ای ھرازگ�اھش اي�راد نميگرفتن�د،  به روسری و پوش�ش اش، ب�ه
ن��سلی ک��ه چي�ز زي��ادی نميخواس��ت، ميرف�ت ک��ه ن��سل س�ر ب��ه راھ��ی بمان�د، 

 زي�ادش ب�ود؛ک�م و م، کرد به آنھم�ه مح�دوديت ک�ه تنھ�ا مھ�داشت عادت مي
کتابھ��ای  دل�ش ب��ه حاش��يه ھ��ا گ��رم ب��ود، ب�ه ھرازگ��اھی تئ��اتر ش��ھر رف��تن،

زب�ان  ممنوع را از دست و بال دستفروشھا درو کردن و اين ميانه فيلم ب�ه
که در به در پيت�زای  نسلی؛ دن و تحليلھای تخمی غيرکارشناسانهاصلی دي

روش�نفکرانه اش  پيرونی ميخورد و سپس تا آخر شب در گ�ودو اظھ�ارات
ای ک�ه  آوازه  ب�ی ن�سل . املو ميخواندرا ليست ميکرد و بلند بلند فروغ و ش
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ِميرف��ت ت��ا ھم��ين چن��د وق��ت پ��يش، تم��ام موج��وديتش ب��ه ش��ش و ھ��شتھای 
 دود مح��دود ش��ود، ب��هخن��ده و  ھ��ای ب��ی  پراکن��ده در ض��يافتھا و ميھم��انی
ھ�م نميب�ود، ھ�يچ چي�ز ديگ�ری ھ�م نب�ود؛  دلخوشيھای زودگ�ذر ک�ه اگ�ر آن

 بر زاده شدن در مختصات مح�دوديت ،که رضا داده بود به تقديرشنسلی 
ميبالي��د ب��ه ت��اريخ کھ��نش و متع��صب ب��ود ب��ر ذره ذره از  و ب��ا اي��ن ح��ال

  . خاکش
 نفت را نه پول. سرکش، اما انتظار کمی داشتنسل ما ھرچند «

 فق�ط خواس�ته ب�ود مقام، نه ھيچ چيز ديگر؛ خواسته بود و نه ادعای جاه و
و اين درخواست نه خ�2ف  که رئيس جمھوری اش را خودش انتخاب کند

بودن�د، و ن�ه خ�2ف  شرعی بود که بارھا به استناد ھمان محکوممان کرده
  .قانونی که از آن دم ميزدند و ما آنرا نميديديم

لی ک��ه دس��ت پ��رورده ی انق��2ب ب��ود، خ��س و ح��اA ھم��ان ن��س«
 س�اله ی س�رزمينش را ٣٠ت�ا بغ�ض  خاشاک افتخار آفرينی است ک�ه آم�ده

ميخواھ�د داد مظلومي�ت  اين نسل، ھمان اغتشاشگر نجيبی است که. بشکند
گوش باز کرده و   که چشم ونسل فرزندان انق2ب. ا باز ستاندمردمانش ر

نميدي�د   خ�رداد در خ�ود٢٢پيش از ھمان نسلی که تا .  استترسش ريخته
  آنھ��م ب��ا دس��ت خ��الی، و تنھ��ا س��2حش فري��اد ]،رو در روي��شان باي��ستد

   .اکبری باشد که آن را ھم تاب نياوردند
ما زنده است، نه به آرمان، نه ب�ه کم�ال گراي�ی، ک�ه زن�ده  نسل«

ھيچ چيز توان بازستاندنش را ندارد، نسلی که اخبار   ای که است به توشه
فارس�ی اس�ت و ن�ه ض�رغامی، ک�ه اي�ن ن�سل  ».س�ی. بی. بی«سانش نه ر

  خودش رسانه است 
ماست، ن�سلی ک�ه ديگ�ر خ�اموش نخواھ�د  نسل! اين نسل منست«

   ١٢».شد و پيوسته خود را تکرار خواھد کرد
 فق�ط بنازم به تو ای ن�سل ن�ازنين؛ ديدي�د گف�تم؛ ميبال�د و مي�شکفد؛

    ... عزيزان من آخوران نميبينند و کران نميشنوند؛ک
  

 م�ا، در ديگ�ر ک�شورھای خاورميان�ه در ھم�سايگیديگر اين ک�ه 
A بگي��ر ان��دک ش��ود؛ ح��ا] آپ دي��ت[ني��ز جري��ان زن��دگی ميخواھ��د ب��ه روز 

فيلمی که به اکران درآمد «: سايتی ھنری نوشته استوباندک و در سايه؛ 
، ب�ه نم�ايش درآم�د»  ملک فھدمرکز فرھنگی«نام داشت و در » حیمنا«
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 عرب��ستان ب��ا ح��ضور در اي��ن مرک��زا جمع��ی از م��سلمانان افراط��ی ام��
   .فرھنگی ت2ش کردند مانع نمايش اين فيلم شوند

اس�ت ک�ه داس�تان م�شک2ت م�ردی  فيلم مناحی، يک فيلم کم�دی«
ب��دوی در ش��ھر را بي��ان ميکن��د و پي��شتر در ش��ھرھای ديگ��ر عرب��ستان ک��ه 

در .  درآمده بود بطور خصوصی به نمايشفضای آنھا کمتر مذھبی است،
م��ي2دی ممن��وع  ٧٠  یعرب��ستان س��عودی نم��ايش ف��يلم در س��ينما در دھ��ه

 ش���دت گ���رفتن فعاليتھ���ای س���اختمانی و توس���عه ی اع���2م ش���د ک���ه در پ���ی
ی اي�ن ک�شور، نگ�ران از ران م�ذھبب�ه اتک�ای درآم�د نف�ت، رھب� اقت�صادی

يی را انج�ام دادن�د عربستان ب�ه عناص�ر خ�ارجی، اق�دامھا آلوده شدن مردم
 گرچ�ه در اکرانھ�ای .س�ينماھای اي�ن ک�شور منج�ر ش�د  کلي�هکه به تعطيل�ی

ب�ه )  س�ال١٠از جمل�ه دخت�ران زي�ر (کودک�ان  اخي�ر تنھ�ا ورود م�ردان و
 مل�ک فھ�د تماش�ای ف�يلم فرھنگیمرکز  سينما مجاز بود، اما معترضان در

اي��ن ف��يلم ھ��م ک��ه ي��ک تبع��ه ی ن ک��ارگردا. گن��اه آل��ود خواندن��درا عمل��ی 
ص�ورت گرفت�ه  عودی اس�ت، ميگوي�د علي�ه ج�ان او تھدي�دھايیعربستان س

که ب�ه  توسط شرکتی تھيه شده» مناحی« اين درحالی است که فيلم  .است
ش���اھزاده ولي���د ب���ن ط���2ل، ميلي���اردر س���عودی تعل���ق دارد و ھمزم���ان در 

ديگر عربستان از جمله جده ھم به نم�ايش درآم�ده، ام�ا مق�ررات  شھرھای
 ولي�د ب�ن  .ه ی س�ختگيرانه ت�ری اج�را مي�شودري�اض ب�ه ش�يو اس�2می در

 ، ف�وربسک عبد] است و مجله ی اقت�صادیط2ل از بستگان نزديک مل
ب�ا . نام او را به عنوان س�يزدھمين ف�رد ثروتمن�د جھ�ان منت�شر ک�رده اس�ت

ب�ه ) روزان�ه در دو س�انس(وجود تمام محدوديتھايی که در اکران اين فيلم 
 اول�ين عم�ومی  اک�ران. جسورانه قلمداد ميشوداجرا گذاشته شد، اين اقدام،

پ�س از   س�ال را ميت�وان ھمگ�ام ب�ا رون�دی قلم�داد ک�رد ک�ه٣٠فيلم پس از 
 در عرب��ستان رخ داد و ٢٠٠٥رس��يدن مل��ک عب��د] ب��ه ق��درت در س��ال 

   . اين کشور بودبازتر کردن نسبی فضای فرھنگی ھدف آن
برخ�ی از آنھ�ا کاران شده ک�ه  اما اين اقدام باعث خشم محافظه«

قاچاقچي��ان م��واد مخ��در ب��ه ان��دازه ی «چ��ون ولي��د ب��ن ط��2ل را اف��رادی 
 خ�ود ف�يلم تلويزيونی توصيف کرده اند، زيرا آنھا در کانالھای» خطرناک

ميرس�د اق�دامی اي�ن چنين�ی   با اينحال ب�ه نظ�ر.سينمايی به نمايش ميگذارند
ش��ھر س��ال گذش��ته عرب��ستان در . م��ورد حماي��ت حکوم��ت عرب��ستان اس��ت

 خ��ود ب��ود ک��ه ح��ضور وزي��ر ميزب��ان اول��ين ج��شنواره ی س��ينمايیدم��ام، 
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عربستان در اين جشنواره ب�ه عن�وان ن�شانه ی حماي�ت حکوم�ت  اط2عات
   ١٣».تعبير شد

ش��ايد اي��ن منطق��ه ی نف��رين ش��ده دارد پوس��ت . خب��ر ج��البی اس��ت
در م�صر نوش�ته ب�ودم و » آپ ديت شدن اس2م«پيش از اين از . ميترکاند

  ...ز کشور نفرين شده ی عربستان سعودیحاA ا
  

  
  ]روز نوزدھم[ ١٣٨٨دھم تيرماه ياز/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ٢

  
ام���روز ب���ه گفت���ه ی ش���بکه ی العربي���ه، چن���د وکي���ل و حقوق���دان   

درخواس��ت ک��رده ان��د احم��دی ن��ژاد » مم��دوح اس��ماعيل«م��صری از جمل��ه 
مبر ھنگ�ام گيرد؛ به دليل توھين به صحابه ی پيغ تحت پيگرد قانونی قرار

» ش�رم ال�شيخ«تازه خواسته ان�د ح�ضورش در. ش اتیسخنرانيھای انتخابا
ھمچن��ين س���فر احم��دی ن���ژاد ب��رای ش���رکت در اج2س���يه ی . کن��سل ش���ود

غي�ر از دAي�ل . ھ�م کن�سل ش�د» س�رت«اتحاديه ی افريقا در شھر ساحلی 
اي�ن  ب�يم آن ميرف�ت ک�ه«: خودشان، ي�ک ديپلم�ات افريق�ايی گفت�ه اس�ت ک�ه

نھ��ا ب��ه ش��دت ب��ه وض��عيت آ. شم ح��ضار اروپ��ايی را برانگي��زددع��وت، خ��
  » . نژاد شده، معترضند  ايران که باعث انتخاب مجدد احمدیموجود فعلی

ت�ازه ھمزم�ان ب�ا لغ�و س�فر احم��دی ن�ژاد ب�ه ليب�ی و ش�رم ال��شيخ، 
  .  سفر سلطان قابوس پادشاه عمان نيز به ايران لغو شد

  
س��اعت ده ش��ب ت��ا ي��ازده اعتراض��ھای ش��بانه ب��ر ب��ام خان��ه ھ��ا از 

و م��رگ ب��ر » ] اکب��ر«ش��عارھای . ش��ب ھمچن��ان و پرق��وت ادام��ه دارد
نيروھ��ای گ��ارد » م��رگ ب��ر خامن��ه ای«ديکت��اتور خيل��ی جاھ��ا ش��ده اس��ت 

س�يکلت،  ويژه، سپاه پاس�داران، ب�سيج و لب�اس شخ�صيھا س�وار ب�ر موت�ور
 ساعاتی پيش از شروع فريادھا در سطح کوچ�ه و مح�2ت، نم�ايش ق�درت

نيروھ��ای پي��اده ی آنھ��ا ھ��م ض��من تخري��ب ام��وال . و وح��شت برپ��ا ميکنن��د
م��ردم، ب��ه درب من��ازلی ک��ه ص��دای ] اکب��ر و ش��عار م��رگ ب��ر ديکت��اتور 
ميدھند، با باتوم ميکوبند، ھمچنين به منازل مردم سنگ پرتاب ميکنن�د ک�ه 

  . اين سنگھا گاه پنجره ھای خانه ھا را ميشکنند
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 مجلس اس2می ھ�م اي�ن باب�ا احم�دی ن�ژاد جالب اين که نمايندگان  
 از نمايندگان مجلس اس�2می ب�ا ص�دايی یسر ناھار يک. را مسخره ميکنند

 ام�روز، از آن سيب زمين�ی«:  به ديگری گفته بودبشنوند، بلند که بقيه ھم
خنده؛ ھمه داس�تان پخ�ش  که ھمه ميزنند زير ١٤»!سيب زمينيھا نيستش ھا

  !  احمدی نژاد را يادشان بود سيب زمينی مجانی انتخاباتی
ابرت گي�بس س�خنگوى ك�اخ س�فيد آمريك�ا ھ�م، ھم�ين ام�روز ي�ا ر  

قت�ل ن�دا « آخوندھا مبنی بر اينکه امیی نيروی انتظ ديشب ادعاى فرمانده
   .دانسته است» بھت آور«را » آقا سلطان سناريو بوده

 انتظ����امى روز ني����روىی اس����ماعيل احم����دى مق����دم، فرمان����ده «
 ناريوىرا يك س» سلطان ندا آقا« گفتگو با خبرنگاران، قتل چھارشنبه در

ش�اھدان اي�ن  آرش حج�ازى يك�ى از«: از پ�يش تعي�ين ش�ده دان�ست و گف�ت
علي�ه نظ�ام ك�رده،   نقش داشته و اقدام به سمپاش�ى ماجرا كه در اين پرونده

  » . اين فرد است دستگيرىرارى است و وزارت اط2عات در پىف
  .  روز به روز جالب تر ميشوددارد» کودتا«داستان 

 عب���رت، ي��ک خبرنگ���ار ب��ه گ���زارش پايگ��اه خبررس��انی«ت��ازه   
 دھ�مسرزده ی ام�روز چھارش�نبه  بازديد فاش کرد که در جريان شيرازی

 ايم�انی ام�ام  آي�ت ] اس�تاندار ف�ارس ورض�ازاده  آق�ای ] دي�روز[  ماهتير
 عملي��ات  ش��يراز ازز و خبرنگ��اران روزنام��ه ھ��ای محل��یجمع��ه ی ش��يرا

راه حافظي�ه ی  احداث ساختمان کتابخان�ه ی مرک�زی ش�يراز ک�ه در چھ�ار
 اي��ن ش��ھر ق��رار دارد، چھ��ار ص��ندوق رای در س��اختمان نيم��ه ک��اره ی

به گزارش محمدرض�ا ن�سب عب�داللھی روزنام�ه نگ�ار . کتابخانه کشف شد
اس�تاندار ف�ارس   روزنام�ه نگ�اران اي�ران،شيراز، عضو انجمن صنفی در

شدن خبرنگاران با اين صندوقھا از آنھا خواست که به اي�ن  جهپس از موا
  » !ھا اشاره ای نکنند موضوع در رسانه

حکومت اين وسط يک ترفند ديگر زد و گفت ک�ه ق�رار اس�ت ده 
 ن��و و ت��انکرده را آوردن��د ت��و بع��د کل��ی رای. درص��د رايھ��ا ش��مرده ش��وند

ط نوش��تند روی برگ��ه ھ��ای رای ھ��م ب��ا ي��ک خ��. تلويزي��ون و م��ث2 ش��مردند
 گف��تم ک��ه روز ب��ه روز ق��ضيه ح��اA تق��ش درآم��ده؛» ر احم��دی ن��ژاددکت��«

  ! جالب تر ميشود
 در – البته به طنز و از قول مسئولين –در وب2گ اعتراض ما 

 رابط��ه ب��ا ش��مردن ده درص��د ص��ندوقھای رای و اي��ن ک��ه رايھ��ای ن��و و ت��ا

                                                           
14 - http://www.peiknet.com/1388/09tir/11/PAGE/34MAHFEL.htm  



 ٢٦

 

ند، مرد باصط2ح در سيمای اس2می شنکرده را در آن صندوقھا ريخته و
  : نوشته اند

چ�ی ،  من نميدونم چرا تو اي�ن چن�د روز ھ�ی م�يگن تقل�ب ش�ده«
دي�دی ک�ه ت�و ،  م�درک داری بي�ا ن�شون ب�ده!چی رو تقلب شده ب�رادر م�ن؟

. ب�ود] احم�دی ن�ژاد[ مستقيم نشون داد ھمش ب�ه اس�م دکت�ر صدا و سيما ھم
 م بذاريم ھزار نفر٥٠حتما ميخواين . حاA ميگن چرا برگه ھا تا نشده بود

م�يگن ، دروغگو ش�مايين! بيان واستون برگه تا کنن؟ خجالت بکشين ديگه
 اون روز . ميليون نفر تو ميدون آزادی بودنپنجاونروز تو راھپيماييمون 

نش�سته  من خودم ميدون آزادی رف�تم، فق�ط چن�د ت�ا از اي�ن س�ی دی فروش�ا
. شونچ�شا بودن يه آتيشی ھم روش�ن ک�رده ب�ودن، ھ�ی دودش�و مي�دادن ت�و

اخراجيھای دو رو  نسخه ی اصل اقا سندش ھم موجوده، چون خودم يهاتف
   ١٥».ازشون خريدم

ش���کنجه گ���ر  ش��ريعتمداریح���سين ی »اخراجيھ���ا«دارد از ف��يلم 
  ! طفلکحرف ميزند؛

دول��ت «ش نوش��ت ک��ه ينوي��سيھا ھ��م در تل��خ ١٦وب��2گ لقم��انعلی
!  کنن�د؟کرده ک�ه رايھ�ا را اط�وکلی نفر استخدام »  احمدی نژادمھرورزی

ودن ب��» رھ��ايی بخ��ش«ح��سين موس��وی ھ��م ب��رای ھ��زارمين ب��ار ب��ر مير
در » بيگانگ��ان«از دخال��ت دادن و ض��رورت پرھي��ز » اس��2م راس��تين«

   .کرد است، تأکيد» يک اخت2ف خانوادگی«ماجرايی که به نظرش 
  !، Aبد سنگ پای حزب توده استرو که نيست

  
ھ��ا » .اس.  ام.اس« اي��ن ک�ه از دي�روز» وي�ژه«خبرھ�ای از آن 

ند و ديگ�ر ني�ازی ب�ه سايتھا ت�و اي�ران ب�از مي�شوراه افتاده اند و ھمه ی وب�
 چ��ون ش��رکت م��ادری ک��ه ب��ه اي��ران س��رويس اينترن��ت فيلترش��کن ني��ست،

ميدھد و اتفاقا ھندی است، حکومت را تھدي�د ب�ه قط�ع ک�ل سي�ستم اينترن�ت 
  . در ايران کرده که برای حکومت خيلی خطرناک است

بع����د از . دی ن����شان ميدھن����دين الملل����ی دارن����د خ����وف����شارھای ب����
 پرس��نل س��فارت انگل��ستان، ک��شورھای ع��ضو اتحادي��ه ی اروپ��ا دس��تگيری
سفراشان را از ايران بررسی کنن�د، درس�ت مث�ل » فراخواندن«ميخواھند 

 بيم�زه کون�وس ک�ه البت�ه بع�دش اي�ن خ�اتمی و پس از دادگاه مي١٣٧٥سال 

                                                           
15 - http://eterazema.blogfa.com/post-2.aspx  
16 - http://loghmanali.blogspot.com/  



 ٢٧

 

A دوازده س�ال ب�ه عم�ر اي�ن حکوم�ت آمد و ھمه را ماستمالی کرد و تا حا
ببينيم اين م2ی جادوگر اين بار چ�ه خ�اکی ب�ه چ�شممان . اضافه شده است

  !ميپاشد؟
در ضمن در خبر اس�ت ک�ه نيروھ�ای وي�ژه و لب�اس شخ�صيھا و 

د ش�ب ھ�م ک�ه ميخواھن�. پاسدارھا و بسيجيھا مدتھاست نتوانسته اند بخوابند
از روی پ��شت بامھ��ای »  اکب��ر]« کپ��ه ی مرگ��شان را بگذارن��د، ص��دای

  .مردم نميگذارد
 ک��ه در پارلم��ان آلم��ان ص��حبت ١٧خ��انم مرک��ل ص��دراعظم آلم��ان

  خ��وبی بي��اد دارم قب��ل از فروپاش��یب��ه«: ميک��رد، ام��روز دوم ژوئي��ه گف��ت
ديوار برلين در آلمان شرقی، بسيار مھ�م ب�ود ک�ه م�ردم در سراس�ر جھ�ان 

.. .دارد م�ت اش�تازی وج�ودبدانند که تا چه ح�د زن�دانی در زن�دانھای حکو
درن باي�د بدانن�د ک�ه م�ا از اي�ران ب�ه وي�ژه در ع�صر ارتباط�ات م� مقام�ات
اس���تفاده خ���واھيم ک���رد، ت���ا ب���ه ک���سانی ک���ه  در جري���ان ن  توانم���اتم���امی

ناآراميھای اخير در ايران دستگير شده اند، اين اطمينان را بدھيم ک�ه آنھ�ا 
  » .را فراموش نکرده ايم

 خوانن�ده ک��ه لي��ست ض�من داري��وش اقب��الیدر . البی اس��تخب�ر ج��
 نفره ای برای محکوم کردن خشونت در اين روزھا تنظيم ٨٠٠٠امضای 

ق�رار اس�ت کن�سرتی ] من ھم امضا کردم[کرده و به سازمان ملل فرستاده 
  .  ھنرمند ايرانی برای اعتراض به حکومت اس2می راه بياندازد١٨٠از 

  ].نميدانم چرا اين برنامه برگزار نشد[
  

 نوش�ته ١٨ ع�رب زب�ان الع�الم اينترنت�ی ش�بکه ی تلويزي�ونیسايت
ش�بکه ی خب�ری در عم�ان، پايتخ�ت اردن، ب�ه دس�تور  است ک�ه دف�اتر اي�ن

الع��الم ھمچن��ين از . ب��سته ش��ده اس��تر  اي��ن ک��شووزارت اط��2ع رس��انی
انگلي�سی  سته ش�دن دف�اتر ش�بکه ی تلويزي�ونیدس�تور دول�ت اردن ب�رای ب�

اس�ت،  اس2می که آنھم متعلق به دولت جمھوری ». وی. تی.پرس«زبان 
اي�ن دو » مجوزھای«براساس اين گزارش، مقامات دولت اردن . خبر داد

 ي�ک .لغو و فعاليت آنھا در عمان را منع ک�رده ان�د شبکه ی تلويزيونی را
 ھ��م ب��ه دلي��ل آن چي��زی ک��ه آن را ». وی. ت��ی.پ��رس« کارمن��د انگلي��سی
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اس�تعفا » .وی. ت�ی. پ�رس«ن�ست، از پوشش ندادن درست اخب�ار اي�ران دا
   . را رسوا کرد اس2میکانال حکومتاين داد و 

  
  
  ]روز بيستم[ ١٣٨٨زدھم تيرماه دوا/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ٣

  
ي���واش ي���واش دارد فاص���له ی ب���ين خواس���تھای جوان���ان و زن���ان   

موس���وی از . نماي���ان مي���شود» ميرح���سين موس���وی«ايران���ی ب���ا اي���ن باب���ا 
 ک�ه از اي�ن گروھھ�ا اجتن�اب کنن�د، چ�ون ب�ه نظ�رش ايرانيان خواسته است

 خ�ود !ونيستھا و مجاھ�دينم؛ سلطنت طلبھا، ک١٩»واجب اAجتناب ھستند«
ک��ه ش��لوغيھا زي��ر س��ر س��لطنت اس��ت  هحکوم��ت ھ��م در داخ��ل اع��2م ک��رد
ب��ه نظ��ر موس��وی ھم��ه چي��ز باي��د در . طلبھ��ا و بھاييھ��ا و مجاھ��دين اس��ت

 ف��صل ش��ود، چ��ون اي��ن ح��ل و» نظ��ام مق��دس اس��2می«چ��ارچوب ھم��ين 
  . ھستند»اخ«  سرنگونی طلبجريانھای

  
 آماده ميشوند »و باد و مه و خورشيد و فلکابر «اين که کم کم   

که ايرانيان به آزادی، به صلح، ب�ه امني�ت اجتم�اعی و ب�ه رف�اه دس�ت پي�دا 
 تجرب��ه ی ھ��ااين. ھ��ای آن را ھ��م پرداخ��تکنن��د، جال��ب اس��ت، منتھ��ا باي��د ب

از س�ويی محکوميتھ�ای . دھن�دند و به اين زوديھ�ا وا نميدوران شاه را دار
 ی اس��ت و از س��ويی ھ��م خواس��ت اساس��ی س��ران حکوم��ت اس��2مجھ��انی

 درج�ه زاوي�ه ١٨٠ايرانيان که با خواست امثال موس�وی و موس�وی چيھ�ا 
من اين روزھا زن بارداری را ميمانم که ھر روز جنينم در زھدانم . دارد

  ...  روز تولدش نزديک تربزرگتر ميشود و ھر روز و ھر
وزي����ر پي����شين دادگ����ستری کان����ادا در نش����ست ش����ورای «ام����ا    

 آلم��ان خواس�تار ممنوعي��ت س�فر خ��ارجی ھم�اھنگی س��ازمانھای غيردولت�ی
. المللی ش�د  عالی بين د و محاکمه ی وی در ديواننژا محمود احمدی  برای

 .ن��ژاد را وظيف��ه ی ک��شورھای دم��وکرات دان��ست احم��دی ا وی برخ��ورد ب��
  وزي�ر دادگ�ستری پي�شين و نماين�ده ی فعل�ی٢٠»اي�روين ک�وتلر«پروفسور 

 س�ازمانھای غيردولت��ی ورای ھم�اھنگیمجل�س کان�ادا در جم�ع اع��ضای ش�
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کشتار مردم  ايران و مقابله ب�ا فرھن�گ نفرت�ی  برای جلوگيری از«: گفت
 اس�رائيل رواج ميدھ�د، باي�د نابودی نژاد، دائما با فراخواندن به که احمدی 

  ». صورت جدی اقدام کردبه
 ھم�ين ام�روز، زي�ر عن�وان ،و در خبری ديگر در ھم�ين رابط�ه  

ب���ه ک���شورھای ] حکوم���ت اس��2می[ ...تم��ال ممنوعي���ت ورود مقامھ��ایاح
بار معترض�ان   خشونت ديه ی اروپا در واکنش به سرکوبیاتحا «اروپايی

 کارمن��دان س��فارت بريتاني��ا در س��ط دول��ت اي��ران و ھمچن��ين دس��تگيریتو
 رتب��ه ی دول��ت  ب��رای کارمن��دان ع��الی ھ��ران، ممنوعي��ت ص��دور روادي��دت

  ٢١».ايران را بررسی ميکند
] س�يد عل�ی خامن�ه ای[خبر جالب ديگر اين ک�ه ممدعلي�شاه فعل�ی   

پ��س از ب��ه ت��وپ ب��ستن مجل��س و ک��شتن آزاديخواھ��ان، در ص��دد اس��ت ت��ا 
د، ب��اور کني��. س��تارخان و باقرخ��ان نرس��يده ان��د، ف��رار کن��د و ب��رود روس��يه

خب��ر موث��ق اس��ت و اروپ��ا ب��ه روس��يه ب��رای اي��ن آم��اده س��ازی اخط��ار داده 
» ف�رار تاريخ�ساز ص�لح و آزادی« ھليک�وپتری ھ�م ب�رای اي�ن حتی. است

آماده کرده اند، يعنی ھمين روسھای بی ھمه چيز، ھمه ی اسباب تمدن را 
وز خامن��ه ای ھ��م ھ��ر ر. در اختي��ار اي��ن ج��انی و ھمک��ارانش گذاش��ته ان��د

ب�اور .  اين ھليکوپتر را شخصا چک ميکن�د بنزين و سيستم ايمنیميرود و
  ! نميکنيد؟ بعد خواھيد ديد

 در ٢٢ک��شور ع��ضو اتحادي��ه ی اروپ��ا٢٧«: از ھم��ه جال��ب ت��ر
در ] س���وم ژوئي���ه[ تيرم���اه ١٢ بروک���سل پايتخ���ت بلژي���ک ام���روز جمع���ه

به بازداشت کارمن�دان س�فارت بريتاني�ا در تھ�ران س�فرای اي�ران اعتراض 
  » .را احضار کردند رھاشاندر کشو

ھ�م » اکونومي�ست«. يشودم  روز به روز ھيجان انگيزترداستان
 احمدی ن�ژاد در انتخاب�ات دھ�م  ژوئيه ی خود پيروزیدرشماره ی چھارم

  ٢٣.را توخالی ارزيابی کرد
س��ردار اس��ماعيل «: ٢٤ب��ر اس��اس گ��زارش تلويزي��ون واش��ينگتن

در حاش��يه ی نش���ست می ام���روز مق��دم فرمان���ده ی ني��روی انتظ��ا  احم��دی
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 ناج��ا اع��2م ک��رد ک��ه در تخص��صی روس��ای پل��يس راھنم��ايی و رانن��دگی
جري��ان اغت��شاشھا و اعتراض��ھا ب��ه اع��2م نت��ايج آرای انتخاب��ات رياس��ت 

  » .نفر توسط پليس دستگير شده اند] ١٠٣٢ [٣٢جمھوری، ھزار و 
ن��د ك���ه ه ا ت��ن ك��شته ش���د٢٠در اغت��شاشات اخي���ر «: وی اف��زود

  ».شدگان نبوده اند  بين كشته ماموران ناجا در
  

ب���رای مقاي���سه ای ب���ين دول���ت دھ���م حکوم���ت اس���2می و دول���ت 
  : اميرکبير بد نيست رفتار اميرکبير را با مردمش بخوانيم

ى دولت ايران براى واک�سن  قمرى نخستين برنامه ١٢۶۴ سال«
در آن برنام��ه، کودک��ان و نوجوان��ان . آغ��از ش��د زدن ب��ه فرم��ان اميرکبي��ر

 ک�وبى ب�ه  ام�ا چن�د روز پ�س از آغ�از آبل�ه.  ک�وبى ميکردن�د ا آبل�هايران�ى ر
به . ناآگاھى نميخواھند واکسن بزنند اميرکبير خبر دادند که مردم از روى

دعانوي�سھا در ش�ھر ش��ايع ک�رده ان�د ک��ه  وي�ژه ک�ه چن�د ت��ن از فالگيرھ�ا و 
ھنگ�امى ک�ه خب�ر  .خونشان ميشود به» جن«يافتن  واکسن زدن باعث راه 

امي�ر بي�درنگ   ان�د،  آبل�ه ج�ان باخت�هپنج نفر به علت ابت2 به بيمارىد رسي
آن پنج تومان [فرمان داد ھرکسى حاضر نشود آبله بکوبد، بايد پنج تومان 

او . ص�ندوق دول�ت جريم�ه بپ�ردازد به]  ھزارتومان حا٥٠٠Aزمان يعنی 
س�خن ا نف�وذ ام�. ميکوبن�د تصور ميکرد که با اين فرمان ھمه ی مردم آبله

. م��ردم ب��يش از آن ب��ود ک��ه فرم��ان امي��ر را بپذيرن��ددعانوي��سھا و ن��ادانى 
ک��وبى  آبل��ه  ش��مارى ک��ه پ��ول ک��افى داش��تند، پ��نج توم��ان را پرداختن��د و از

 ش�مارى ديگ�ر ھنگ�ام مراجع�ه ی م�أموران در آب انبارھ�ا. س�رباز زدن�د
ول روز بي�ست و ھ�شتم م�اه ربي�ع اA .رفتند  يا از شھر بيرون ،شدند پنھان 

ن و روس�تاھاى پيرام�ون آن تھ�را ى شھر به امير اط2ع دادند که در ھمه 
روز پ�اره دوزى را ک�ه  در ھم�ان.  ان�د صد و سى نفر آبل�ه کوبي�دهفقط سٮي

به جسد کودک امير . دآبله مرده بود، به نزد او آوردنفرزندش از بيمارى 
وب ک��� آبل���ه ن  ھات���ا م���ا ک���ه ب���راى نج���ات بچ���ه«: نگري���ست و آنگ���اه گف���ت

  » .فرستاديم
حضرت امي�ر ب�ه م�ن گفت�ه ان�د «: پيرمرد با اندوه فراوان گفت«

  : امير فرياد کشيد» .که اگر بچه را آبله بکوبيم، جن زده ميشود
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جھ�ل و ن�ادانى، ح�ال، گذش�ته از اينک�ه فرزن�دت را از  واى از«
: پيرمرد با التم�اس گف�ت» !تومان ھم جريمه بدھی اى، بايد پنج  دست داده

اميرکبي�ر دس�ت در جي�ب خ�ود ک�رد و پ�نج » .ھ�يچ ن�دارم ر کني�د ک�هب�او«
حک�م برنميگ�ردد، اي�ن پ�نج توم�ان را ب�ه «: تومان ب�ه او داد و س�پس گف�ت

   »!صندوق دولت بپرداز
چن�د دقيق�ه ی ديگ�ر بق�الى را آوردن�د ک�ه فرزن�د او ني�ز از آبل��ه «
ى روى ص��ندل. ب��ار اميرکبي��ر ديگ��ر نتوان��ست تحم��ل کن��د اي��ن. م��رده ب��ود

در آن ھنگام ميرزا آقاخ�ان  .دبه گريستن کر نشست و با حالى زار شروع
علت . حال گريستن ديده بود او در کمتر زمانى اميرکبير را در. وارد شد

شيرخوار پاره دوز و بق�الى  را پرسيد و م2زمان امير گفتند که دو کودک
 م��ن عج��ب،«: مي��رزا آقاخ��ان ب��ا ش��گفتی گف��ت. ان��د از بيم��ارى آبل��ه م��رده 

اي�ن چن�ين احمدخان، پسر امير مرده است که او تصور ميکردم که ميرزا 
گري�ستن، آن ھ�م «: سپس به امير نزديک ش�د و گف�ت» . ھاى ميگريد ھاى

   »!ى شيرخوار بقال و چقال در شأن شما نيست بچه اينگونه براى دو  به
امير سربرداشت و با خشم ب�ه او نگري�ست، آنچن�ان ک�ه مي�رزا «

  : امير اشکش را پاک کرد و گفت. بر خود لرزيد  ترسآقاخان از
 اين ملت را ب�ر عھ�ده ما سرپرستى خاموش باش، تا زمانى که«

ول�ى  «:ميرزا آقاخ�ان آھ�سته گف�ت ».داريم، مسئول مرگشان ھم ما ھستيم
  : امير با صداى رسا گفت ».اند نکوبيده  اينان خود در اثر جھل آبله

روستا و کوچ�ه اگر ما در ھر . جھلشان ھم ما ھستيمو مسئول «
بساط�شان را  و خيابانى مدرسه بسازيم و کتابخان�ه ايج�اد کن�يم، دعانوي�سھا

ميگ�ريم ک�ه  تمام ايرانيھا اوAد حقيقى من ھستند و من از اين. جمع ميکنند
  »!چرا اين مردم بايد اين قدر جاھل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرند

   
دس��ت ناص��رالدين ش��اه قاج��ار و ب��ه حي��ف ش��د ک��ه اي��ن م��رد ب��ه 

در حم�ام ف�ين کاش�ان ک�شته ش�د؛ مھ�د علي�ا، ، اهش تحريک آخوندھا و مادر
ی بود که »روشنفکران«اميرکبير ھم از آن سنخ اما واقعيت اين است که 

ک��شتار بابيھ��ا ب��ا دس��تور خ��ود اميرکبي��ر ب��ه آن . کل��ی خرابک��اری ب��ار آورد
، فق��ط رف��رانس  مي��دھم ک��ه تاريخنگ��اری نميک��نم. ط��رز فجي��ع انج��ام ش��د

، در ع��داد اي��ران دوس��تی و ان��سان دوس��تی اشاميرکبي��ر ھ��م ب��ا ھم��ه ی 
در اي����ن راس����تا ک���ه روش���نفکران و طرف����داران مدرنيت���ه نب����ود، ھرچن����د 

  . دادنازنينش را ھم در ھمين راه از دستناپرھيزيھايی کرد و جان 
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. اردبايد تاکيد کنم که بازداش�تھا و اع�دامھا و ش�کنجه ھ�ا ادام�ه د
. از منابع تا حاA تائيد نشده شنيده ام که تا ديروز نه نفر را اعدام کرده اند

 ٢٠٠ھم  دست کم س�ه ت�ن ک�شته و ب�يش از   ٢٥در اعتراضات شھر مشھد
باب�ل ھ�م بازداش�ت  دو دانشجوی ديگر دانشگاه صنعتی .تن زخمی شده اند

  ٢٦.نده اشد
  
  
  ] بيست و يکمروز[ ١٣٨٨زدھم تيرماه سي/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ٤

  
فارسی ک�ه داد و » .سی.  بی.بی«تلويزيون /راديو. عجيب است  

ديگ�ر از آن . ھوارش دنيا را برداش�ته ب�ود، ح�اA تقريب�ا س�اکت ش�ده اس�ت
گوي�ا . ھمه برنام�ه ھ�ای وي�ژه در رابط�ه ب�ا انتخاب�ات اي�ران خب�ری ني�ست

 بي�شتر وق�ت برنام�ه ی ح�اA. سنبه ی حکومت اس2می پ�رزور ب�وده اس�ت
 تاي�پ ک�رده رش پخش ميکنند و چند خبر تک�راریشان ما فارسيتلويزيونی

پ����يش از اي����ن از ب����س باص����ط2ح گفتگ����و راه . را ن����شان م����ردم ميدھن����د
  . ميانداختند، آن ھم با اين فسيلھای دوم خردادی، آدم دلش آشوب ميشد

را دول��ت » .س��ی. ب��ی. ب��ی«بودج��ه ی ک��ه دوس��تی معتق��د اس��ت 
از ھمان دوران رض�ا » .سی. بی. بی«ر او به نظ. اردن قطع کرده است

شاه ھم از بودجه ی دولت�ی اس�تفاده نميک�رد، ت�ا مجب�ور ب�ه پاس�خگويی در 
   !پای خودش. برابر دولت و مردم انگلستان نباشد

  : نوشته است ٢٧منصور امان
ھيچ نمک پرورده ی ديگری با اين ميزان از حماقت و به اي�ن «

خيم�ه ی  «عيت دين�ی و ق�انونیکھای س�ست م�شروسرعت نميتوانست دير
ک�شيد، ب�ر س�ر س�اکنانش آوار » آي�ت ] خامن�ه ای«را آنگون�ه ک�ه » نظام
کسانی بايد آنتنھاشان تنظيم شود که پس از ب�ی پاي�ه از آب درآم�دن ... کند
جم�ع ک�ردن «امنيت�ی اش مبن�ی ب�ر /ُخامن�ه ای و س�وگليھای نظ�امی... قول

 موض�وع، ب�ه ت�دريج ح�رارت ی اعتراضھا و فيصله دادن ب�ه»چند ساعته
ن��ه فق��ط . س��وزنده ی زي��ر ن��شيمنگاھھای خ��ود را تحم��ل ناپ��ذيرتر مييابن��د

ني��ز ب��ا » اص��ولگرا«م2ھ��ای پ��ر نف��وذ ق��م، بلک��ه دس��ته ای از ھمري��شان 
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» نظ�ام«ناآرامی در حال جابجايی روی صندليھای داغ شده ای ھستند که 
  »...ھا تعارف کرده استبه آن

  
 خوانن�دگان دني�ا در اعت�راض ب�ه تراضیاين روزھا آھنگھای اع

ب�ه وي�ژه آن آھن�گ دل . سرکوبی و کشتار در درون کشور زياد شده است
ک�ه ] stand by me[»ب�ا م�ن ب�اش«انگيز ان�دی و دن ب�ن ج�وی ب�ه ن�ام 

ھ�م در کن�سرتی آھنگ�ی » ي�و ت�و«گروه . کلی سرو صدا راه انداخته است
ی معترض��ين ايرلن��دی خوان��ده ان��د؛ آھنگ��ی ک��ه گوي��ا بي��ست س��ال پ��يش ب��را

 Aھم�ان آھن�گ را اي�ن گ�روه در ص�فحه ی م�تن فارس�یخوانده بودند، ح�ا 
 به ن�وعی پشت سرشان روی زمينه ی سبز در کنسرتشان نمايش داده اند؛

  ...  و در دست کم دو کنسرت با چراغھای سبزھمدردی با مردم ايران،
. و از ھم��ه جال��ب ت��ر خب��ر تمي��ز ک��ردن منطق��ه از طالب��ان اس��ت

 ت�ا ک�ار ، تن از نيروھ�ای وي�ژه ی امريک�ا وارد افغان�ستان ش�ده ان�د۴٠٠٠
ب��ه نظ��رم اي��ن ک��ار آغ��از تمي��ز ک��ردن . را تم��ام کنن��د» طالب��ان و القاع��ده«

   .» حکومت اس2میپروژه ی سرنگونی«يران است برای پيرامون ا
 گ��سترده از  ھ��م ب��ود ک��ه در لبن��ان ي��ک دس��تگيریخب��ر ديگ��ری

اده، به اتھام ھمکاری و جاسوسی برای اس�رائيل، سران نظام لبنان راه افت
ول��ی در واق��ع دس��تگير ش��دگان ک��سانی ھ��ستند ک��ه وف��ادار ب��ه س��وريه و در 

  .  آنطرف کشورتميزسازیاين ھم پروژه ی . نھايت ايران ھستند
 ش��بكه ی م��اھواره اى ٣/٧/٢٠٠٩جمع��ه گ��زارش ب��ر اس��اس «

يروھ�ای م�سلح س ستاد کل نفيروزآبادی، رئي سرلشکر حسن ٢٨»العربيه«
س�ابقه، م�ذاکره ب�ا اتحادي�ه ی اروپ�ا در كم   اس2مى در يك اقدامجمھورى 

اي�ن اتحادي�ه در م�ورد آنچ�ه وی ورد برنام�ه ی اتم�ى را ب�ه ع�ذرخواھی م
خوان�د، » جمھ�ورى اي�رانانتخاب�ات رياس�ت  نحوه ى برگزارى انتقاد از«

  ».مشروط کرد
تقل��ب در  در رابط��ه ب��ا ٢٩ھمچن��ين واش��نگتن پ��ست در گزارش��ی

  : انتخابات و رای خوانيھا مقاله ی مفصلی دارد که چکيده اش اين که
آم�ار ارائ�ه ش�ده از فده درصد رقم عدد يکان صندوقھا در ھ...«

کم�ی  ت�صادفی/وزارت کشور ھف�ت اس�ت، ک�ه اي�ن از نظ�ر توزي�ع آم�اری
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و م��چ » ...يکانھ��ا پ��نج اس��تي��ا اينک��ه چھ��ار درص��د رق��م . عجي��ب اس��ت
  !احمدی نژاد/ز اين تقلب بامزه ی باند خامنه ای جھانی اگيريھای

  
  
   ]روز بيست و دوم[ ١٣٨٨دھم تيرماه چھار/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ۵

  
آن دسته از ھموطنان ... «:  نوشته اند که٣٠در وب2گ م2حسنی

... سفر به ايران را دارن�د دارای تابعيت دوگانه ھستند و قصد عزيزی که
 ھ�ای الک�ی  را ب�ه بھان�ه  ش�ما،ي�رانممک�ن اس�ت ب�ه مح�ض ورودت�ان ب�ه ا
 ک���ه  ھم���ين... ت���ر گروگ���ان بگيرن���د دس���تگير کنن���د و ب���ه عب���ارت ص���حيح 

داشته باشيد، بھترين دليل برای گي�ر افت�ادن  پاسپورت کشوری خارجی را
مع�ادل [ميلي�ارد پون�د  دول�ت انگل�يس مبل�غ ي�ک] دليلش اين ک�ه... [شماست

ح�ساب  را ک�ه ظ�اھرا در]  امريک�ايیي�ک ميلي�ارد و شش�صد ميلي�ون دAر
   »...شده ای حسابی عصبانی خامنه ... ای بوده، ضبط کرده مجتبی خامنه 

  !!!وکانستان امسال ماليد و]! از ما گفتن
اشاره است به اين که بانکی در انگستان از حساب ي�ک ميلي�ارد 

  .پوندی مجتبی خامنه ای پرده برداشت
  
 و دان�شجوی ٣١ران اھوازاستاد جعفر بروايه استاد دانشگاه چم«

دکت�رای دان�شگاه تھ��ران ک�ه ب�رای ش�رکت در امتحان�ات ب�ه تھ��ران  مقط�ع
ی  ناحي��ه از... ي��دان بھارس��تان رفت�ه ب��ود، ھفت��ه ی گذش��ته در تظ�اھرات م

گلول��ه ق��رار گرف��ت و پ��يش از انتق��ال ب��ه بيمارس��تان  س��رمورد اص��ابت
م��ه ی ب��رای اي��ن اس��تاد دان��شگاه متاس��فم، درس��ت مث��ل ھ  »...درگذش��ت

  !قربانيان حکومت اس2می
موض��وعی اس��ت ک��ه ھ��ی ي��ادم مي��رود بنوي��سم و آن اي��ن ک��ه در 

 ن��يک2 س��رکوزی ب��ه گون��ه ای عم��ل ش��د ک��ه جمھ��وری انتخاب��ات رياس��ت 
 فرانسه بي�رون شده و تقريبا از گردونه ی سياسیجريانھای چپ ک2 مات 

ان�ست ب�ه  ن�يک2 س�رکوزی توت�يم تبليغ�یعلتش اين بود که  . فرستاده شدند
ب�وده و [!] ملت فرانسه نشان دھد که با اين ک�ه کموني�ستھا اف�راد ف�داکاری 

ھ��ستند، ول��ی خيل��ی ب��اھوش ني��ستند و اي��ده ھاش��ان ق��ديمی اس��ت و از اي��ن 

                                                           
30 - http://mollah.blogspot.com/2009/07/blog-post_04.html  
31 - http://kurdirani.persianblog.ir/post/291/  



 ٣٥

 

جال�ب اينک�ه پ�س از . حرفھا که ما ھ�م در م�ورد سياس�ی کارانم�ان مي�زنيم
 در مجل�س اين داستان، کمونيستھا در فرانسه توان�ستند تنھ�ا س�ه کرس�ی را

اينطور ک�ه معل�وم اس�ت تع�داد ن�ه دس�ته و گ�روه کموني�ستھای . اشغال کنند
  . فرانسه ھم آب رفته و  به دو دسته يا حزب رسيده است

جال��ب ت��ر اي��ن ک��ه ھم��ين چپھ��ای فران��سه ک��ه ميخواس��تند ب��ا حف��ظ 
شان به ن�وعی از حاکم�ان تھ�ران و حکوم�ت » ضد امپرياليستی«مواضع 

انگار مطبوع�ات . بونی برای طرح نظرياتشان نيافتندکودتا دفاع کنند، تري
ز خمين�ی در  م�ث2 دف�اع اه ھم به دليل رفتارھ�ای پيشين�شان؛و مردم فرانس

  .  ديگر وقعی به ايشان نميگذارند ايران،٥٧ سال جريان افتضاح تاريخی
  

سر جن�بش «نميدانم چرا دولت کودتا برای راحت شدن از دست 
س��وی را س��ر ب��ه ني��ست نميکنن��د؟ ن��ه اي��ن ک��ه اي��ن باب��ا ميرح��سين مو» س��بز

شايد به نظرشان ھن�وز س�ر . خوشم بيايد کسی را بکشند، دليلش را نميدانم
اعتراضھا در درون نظ�ام اس�ت و اگ�ر اي�ن س�ر زده ش�ود، س�ر جن�بش ب�ه 
بيرون از حاکميت رخت خواھد کشيد و کليت نظام را زير ع2م�ت س�وال 

 »پاک��سازی«ين موس��وی ب��رای ی ميرح��سپ��س Aب��د تاکي��دھا. خواھ��د ب��رد
ھم�ين » واجب اAجتناب«صف اعتراضات خارج از کشور از گروھھای 

جالب اين که اين توده ايھا و اص2حاتچيھا که روزھای انتخاب�ات و . است
ھفته ی اول پس از انتخابات وھ�م برش�ان داش�ته ب�ود ک�ه ھم�ه ی م�ردم ب�ا 

  . ا پاکسازی ميشودآنھا ھستند، کم کم ميبينند که صفوفشان دارد واقع
خبر ديگر اي�ن ک�ه دي�روز ھمزم�ان بي�ست نف�ر را اع�دام کردن�د؛ 

  . برای نسق گيری
اي���ن روزھ���ا ھمچن���ان اس���ناد ت���ازه ای در رابط���ه ب���ا تقل���ب در 

. دني�ا ھ�م دس�تش را از پ�شت حکوم�ت برداش�ته اس�ت. انتخابات رو ميشود
 چن�د روز پ�يش. ٣٢ديروز کره ی شمالی کل�ی موش�ک اتم�ی آزم�ايش ک�رد

دارد روز ب��ه روز .  گف��ت ک��ه اي��ران اتم��ی را تحم��ل نميکن��د٣٣ھ��م اوبام��ا
  .جالبتر ميشود

 ١٣٨٨ خ����رداد ٢٢ی »کودت����ا«ھم����ان روزھ����ای اول پ����س از 
 پي�روزی اش م�ردم معت�رض را دی نژاد در باصط2ح ج�شن خياب�انیاحم
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در ھم�ين زمين�ه کل�ی ش�عر و ش�عار و نوش�ته . خوان�د٣٤»خس و خاشاک«
 واقع��ا جال��ب بودن��د؛ اراذل و اوب��اش و م��زدور آفري��ده ش��د ک��ه برخي��شان

خ���ارجی و خ���س و خاش���اک خوان���دن معترض���ين ب���ه اي���ن تقل���ب آش���کار 
س��تگيريھا و د. انتخاب��اتی، ت��اکنون گرھ��ی از کودتاچي��ان ب��از نک��رده اس��ت

 البته چون حکومت در ھمه ی اين سی سال ک�ارش اعدامھا ھم ھمينطور؛
ھ�ستند، » خودی«انديداھا ھم بقيه ی ک تقلب بوده، باورش نميشد که چون 

. و ھم����راه و ھمک����ار کلي����ت نظ����ام، چن����ين م����صيبتی دامنگي����رش ش����ود
حماس��ه ی «نوش��ته ان��د  ی آنھ��ا تظاھرکنن��دگان ھ��م ب��ا پ2کاردھ��ايی ک��ه رو

ب�ه » يی، دش�من اي�ن خ�اک ت�ويیخ�س و خاش�اک ت�و«يا » خس و خاشاک
  ! عجب رودستی خوردندھا!! طفلکيھا حاکمان اس2می. ندصحنه ميآي
  

ھ��ا ح��اA ک��ه »اص��2حاتچی« اي��ن ک��ه  ديگ��ري��ک موض��وع جال��ب
زي�ر ع2م�ت » جمھوري�ت نظ�ام«سھمشان را نداده اند، مدعی شده اند که 

 انگ��ار در اي��ن س��ی س��ال ا؛ بيچ��اره ھ��]ي��ا زي��ر س��وال رفت��ه [س��وال رفت��ه
جمھوريتی در کار بود، با اين قانون اساسيشان بر مبنای وAيت مطلق�ه ی 

  ...د کردن شھروندان ايرانیقلمدا» صغير«فقيه و 
  
ن�����شريه ی  گزارش�����گر» تابن�����اک«خبرنگ�����ار ب�����ه گ�����زارش «

م��وارد اتھ��امی ای ک��ه پ��س از جريان��ات  در اي��ران ب��ه دلي��ل» نيوزوي�ک«
بن�ا ب�ر اي�ن . گرفت�ه اس�ت اخير متوجه او شده، در آستانه ی محاکم�ه ق�رار

گزارش���گر و » «مازي���ار بھ���اری«وكي���ل » ص���الح نيكبخ���ت«گ���زارش 
  :  فرانسه گفتدر گفتگو با خبرگزاری» در تھرانوزويك خبرنگار ني
جرم آشوب و اقدام عليه امنيت مل�ی در آس�تانه ی  موكل من به«

ب�يش ازاي�ن نميت�وانم اط2ع�اتی ب�دھم، زي�را «: وی اف�زود. »محاكمه است
    ٣٥».العموم از پذيرش من خودداری ميکند مدعی 

  
  : يکی از وب2گ نويسھای داخل کشور ميپرسيد

چ���را غربيھ���ا ب���ه نق���ض حق���وق ب���شر در ک���شورھای عرب���ی «
ب��رای اي��ن ک��ه م��ردم اي��ن ک��شورھا خواھ��ان «: گف��تم» اعت��راض نميکنن��د؟
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شما ھم اگ�ر س�اکت و منفع�ل ش�ويد، ک�سی ب�ه . دموکراسی و آزادی نيستند
در . دولتھ��ای غرب��ی ب��ر اس��اس منافع��شان رفت��ار ميکنن��د. دادت��ان نميرس��د

  : خارجه ی آن دوران پرسيد وزير  بوش خبرنگاری از خانم رايسدولت
چ��را امريک��ا ب��ه نق��ض حق��وق ب��شر در ک��شور ليب��ی اعت��راض «

م��ا ب��ر اس��اس من��افع مليم��ان عم��ل «:  خ��انم راي��س پاس��خ داد ک��ه»نميکن��د؟
  » .ميکنيم

اگ�ر کوت�اه بيايي�د، سرنوش�تتان «: برای اي�ن ج�وان ن�ازنين نوش�تم
حق�ی برايت�ان ب�ه اگ�ر اعت�راض کني�د، . ھمان خواھد ب�ود ک�ه ت�ا ح�اA ب�وده

رس��ميت مي��شناسند، واA ھمچن��ان دولتھ��ای غرب��ی براس��اس من��افع ملي��شان 
 اي�ن دولتھ�ا را ع�وض  بايد بکوشيد زاويه ی منافع مل�ی.عمل خواھند کرد

  » ... کنيد؛ با بودنتان در صحنه
آخ » . تيرم���اه آم���اده مي���شويم١٨داري���م ب���رای «: و ج���وان ک���ه

  ... پس از آن روز ديگر نباشيد است که ھرکدامتان ممکننازنينان من؛
  

اس��2می  اي��ران اجب�ارا [!] اي�ن ھ�م چ��شمه ای ديگ�ر از ش�کوفايی
 از طري�ق مت�رو آزادی خ�ودم ١٣٨٨ خ�رداد ٣٠بعداز ظھ�ر ش�نبه «: شده
در داخ�ل مت�رو ازدح�ام بق�دری زي�اد ب�ود ک�ه . رساندم  به خيابان آزادیرا

 از خروجيھ�ای يک�ی. دقيق�ه وق�ت تل�ف ش�د بي�ست برای بيرون آمدن حدود
م���رگ ب���ر «مت���رو ش���عار ر و م���سدود ش���ده ب���ود و م���ردم در پ���شت دمت���ر

س��اعت . دادن��د، ت��ا اينک��ه عاقب��ت از مت��رو خ��ارج ش��دمميس��ر » ديکت��اتور
خيابانھا ممل�و از نيروھ�ای گ�ارد و ب�سيجی و . حدودا پنج بعد از ظھر بود

تعدادشان بسيار زياد بود و ھمگی لباسھای ض�د گلول�ه . بود لباس شخصی
از پياده رو در کنار مردم شروع به حرکت به س�مت مي�دان . به تن داشتند
 .زن�ان در کن�ار ھ�م توص�يف ن�اکردنی ب�ود حضور مردان و. آزادی کردم

ھرجا در مقابل م�ردم بي�دفاع ق�رار نيروھای گارد ويژه از ھرطرف و از 
اي��ستاده بودن��د و موت��ور ی  س��ر تم��ام کوچ��ه ھ��ا نيروھ��ای انتظ��ام.داش��تند

حي��در حي��در « دس��ته از خياب��ان آزادی ميگذش��تند و  ب��سيجی دس��تهس��واران
را  باتومھای خودشان را به سمت مردم نشانه ميگرفتن�د، ت�ا م�ردم» گويان

در مي���ان م���ا م���اموران لب��اس شخ���صی و آدم ف���روش ھ���م دي���ده . بترس��انند
خيابانھ�ای . توپ و تانک به خيابان آزادی ني�اورده بودن�د آنھا فقط. ميشدند

. مترو ھم بسته ش�د. نرسند» آزادی«بسته بودند، تا جمعيت به اطراف را 
م��ردم در خيابانھ��ای فرع��ی ش��عار ميدادن��د و ب��ه س��مت م��امورين س��نگ 
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ماموران ھم به ھ�يچکس رح�م نميکردن�د و ب�ا ان�واع باتومھ�ا از . ميپراندند
گاھی ھم به عابرين پياده حمله ميکردند و آنھا را . مردم پذيرائی ميکردند

   .عقب ميراندند  فحش رکيک بهبا کتک و
. مب�ارزه کن�يم سر يک�ی از کوچ�ه ھ�ا اي�ستاديم و آم�اده ش�ديم ت�ا«

 نيروی انتظامی ک�ه در پ�شت جمعي�ت اي�ستاده ب�ود، از م�ردم خواس�ت ک�ه
بدينوس�يله ن�شان دادن�د ک�ه ب�ا م�ا . فقط شعار ب�دھيم و ديگ�ر س�نگ نين�دازيم

عار دادن کردن��د لي��درھا ش��روع ب��ه ش��. ک��اری ب��ا م��ردم ندارن��د ھ��ستند و
دولت��ت «ي�ا » م�رگ ب��ر ديکت�اتور« و » ني�روی انتظ�امی ت��شکر، ت�شکر«

نترسيد، نترس�يد، م�ا ھم�ه «و» خفته باد اھريمن، خوابت آشفته باد اھريمن
   ...و شعارھايی ديگر» باھم ھستيم
تا اينکه گارد زرھپ�وش ب�ه س�مت م�ا حمل�ه ک�رد و م�ردم را ...«

ه س�مت آزادی حرک��ت ک�رديم ک��ه دوب�اره ب�� .ب�ه ب�اد کت��ک و فح�ش گرف��ت
از خيابانھ�ای فرع�ی ھ�م راھ�ی . متوجه شديم سر و ته خيابان را بسته ان�د

خود را از گارد وي�ژه  سربازی شدم کهی در ھمين لحظه متوجه . نداشتيم
تک�ان مي�داد و ب�ه  جدا کرده، در پشت يک خودرو پليس برای مردم دس�ت

دند، شعار ميدادند که چھ�ار دو دختری که در جلو من بو. ما روحيه ميداد
بازداشت�شان کنن�د و کتک�شان  نفر از مامورين گارد به آنھا حمله کردند، تا

اي��ستادم، ت��ا ب��ه ھ��ا رس��اندم و جل��و گ��ارد بزنن��د ک��ه س��ريع خ��ودم را ب��ه آن
دخترھ�ا را  چن�دتايی ھ�م ب�اتوم خ�وردم، ام�ا. دخترھای بيچاره آسيبی نرسد

  . فراری دادم
اگھ��ان ن.  ش��وک الکتريک��ی م��را گرفتن��دنيروھ��ای گ��ارد ب��ا دادن«

  : يکيشان گفت. دندان مسلح به دام افتاده اممتوجه شدم توسط ھشت نفر ِتا 
وقت�ی ب�ه نيروھ�ای گ�ارد » !اين ليدرش�ونه، ببري�دش ت�و ماش�ين«

افت�ادم ب�ا لباس�ھايی ک�ام2  »پل�يس آھن�ين«نگاه کردم، ناخودآگاه به ياد فيلم 
لھج���ه ی خ���رم ی ده بودن���د، ھمگ���ان���ی ک���ه م���را دوره ک���رمرد. زرھپ���وش

از ط���رف ديگ���ر ميدان���ستم ک���ه ب���ر روی . و ترک���ی داش���تند) ل���ری(آب���ادی
ند، ت��ا ب��ه س��مت اف��راد بخ��صوصی ھ��ستس��اختمانھا ت��ک تيران��دازان آم��اده 

. توس�ط ت�ک تيران�دازان ک�شته ن�شومديگر مقاومت نکردم، تا . شليک کنند
دم و آنھا تا ج�ايی ماشين راه زيادی بود و حاA من در چنگشان اسير بوتا 
قاب�ل تحم�ل  ميتوانستند با باتومھاشان از من پذيرائی کردن�د، ام�ا کتکھ�ا که

ک�ردم و  به سمت ماشين رفتم،  در  ي�ک لحظ�ه از فرص�ت اس�تفاده. بودند
دخترھ�ا از . کنارم رد ميشد، انداختم موبايلم را به داخل يک تاکسی که از
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» ھ���و«روھ���ای گ���ارد را نيو » ول���ش کني���د «:ت���و پي���اده رو داد ميزدن���د
يکی از گارديھ�ا گف�ت ک�ه م�ن خيل�ی پ�ررو ھ�ستم و باي�د بي�شتر .  ميکردند

ر ديگ�. تا توی ماشين ب�ه پاھ�ام ب�اتوم برق�ی زدن�د اين شد که. کتک بخورم
تظ�ر فرص�تی ت�ا ف�رار س�رپا ب�ودم و منپاھام بيحس ش�ده بودن�د، ام�ا ھن�وز 

ش�ين را پ�ر ک�رده بودن�د ما.  از پشت ب�سته بودن�د رادستانمحاA ديگر . کنم
  . از جوانھای معترض

. را به داخل خودرويی بردند که دورتا دورش محصور بود ما«
دست برنميداشتند و از Aب2ی ميله ھا ب�ه م�ا ش�وک  آنجا ھم از کتک زدن
 ماش��ين را روش��ن کردن��د و ب��ا اس��کورت م��سلح ب��ه .و ب��اتوم ف��رو ميکردن��د

م�ائی و رانن�دگی نزدي�ک ب�ه مح�ل تيربار ما را ب�ه پارکين�گ اداره ی راھن
ع�ده ی زي�ادی را گرفت�ه بودن�د و . ماشينھا پي�اده م�ان کردن�د بردند و پشت

ھرکس پياده مي�شد، باي�د از . مسلح باAی سرمان بودند تعداد زيادی مامور
پس از خوردن . به محل مورد نظر آنھا ميرسيد تونل وحشت رد ميشد، تا

ظھ��ر  يم ک��ه از س��اعت دو بع��د ازکتکھ��ای زي��اد ب��ه بچ��ه ھ��ای ديگ��ر رس��يد
را ب�اA ميگرف�ت، ح�سابی ش  س�ر ک�سھ�ر. اسير شده و غرق خون بودن�د

و س�رمان را پ�ائين  دس�تور دادن�د رو ب�ه دي�وار زان�و ب�زنيم. باتوم ميخورد
يک�ی از دان�شجوھا ک�ه از . ب�وی گ�از اش�ک آور خف�ه م�ان ميک�رد! بگيريم

. ميک�رد  ب�ود و نال�هسر و چشم و دھانش خون ميريخت، در کنارم نش�سته
  .طفلی بيماری انعقاد خون داشت و ھيچ جوری خونش بند نميامد

ھن��وز از خيابانھ��ا ص��دای ش��ليک . ھم��ه درب و داغ��ون ب��وديم«
پ�شت س�رم را دزدک�ی . فرياد زنھ�ا را مي�شنيدم صدای جيغ و. گلوله ميامد

نگاه ک�ردم، آس�مان پ�ر از دود ب�ود و ھليکوپترھ�ای نظ�امی ب�اAی س�رمان 
او . س�رباز ب�ود، ب�ا بچ�ه ھ�ا مھرب�انی ميک�رد ماموری که. از ميکردندپرو

ب�ه م�ن گف�ت ک�ه ش�انس . ھ�ا آب داد دستبند عده ای را ش�ل ک�رد و ب�ه بچ�ه
بع��د از آزادی . ن��دو دو نف��ر ک��شته ش��ده اآورده ام، چ��ون بع��د از م��ا بي��ست 

ت�ازه .   اس�تھم از ھمين کشته  شده ھا بوده» ندا آقا سلطان«متوجه شدم 
ھ�وا . ب�ود ل دقيقه از اسارتمان بي�شتر نميگذش�ت و ت�ا ش�ب خيل�ی وق�تچھ

دي�دم ک�ه  ب�ه چ�شم خ�ودم. داشت تاريک مي�شد و ب�ه تع�داد م�ا اض�افه مي�شد
  : پيرمرد گريان فرياد ميزد.  را مامور گارد کتک ميزدلخورده  سایمرد

قت��ی ميبي��نم ت��و ج��ای ن��وه ام ام ميگي��ره، و  آخ��ه گري��ه؛پ��سرم من��و ن��زن«
  »!ھستی
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 بچ��ه ھ��ا در مقاب��ل چ��شممان پارچ��ه ی س��بز ب��سيجيھا ب��ه گ��ردن«
س�بز  ميبستند و در جيب�شان اع2مي�ه ی موس�وی و تک�ه پارچ�ه ھ�ای رنگ

حدود ساعت يازده  .رنگ ميگذاشتند، تا در بازجوئی گناھکار اع2م شوند
ميباي��د از تون��ل زمين بازداش��تگاه بردن��د ک��ه در م��سير ش��ب م��ا را ب��ه زي��ر

را باي�د راه پل�ه ی آھن�ی و ي�ک داAن ط�وAنی  طبقه دو. وحشت ميگذشتيم
گون��ه   در ھم��ين م��سير ھم��ه. ب��ا دس��تھای ب��سته از پ��شت، کت��ک ميخ��ورديم

کتکم��ان ميزدن��د، ب��ا ب��اتوم برق��ی، ب��اتوم چ��وبی، ب��اتوم ت��سمه فل��زی، کاب��ل 
  ...لگد تو سرو صورت برق، مشت و

 .نشسته بودن�دا در حدود صد و ده نفر کيپ تا کيپ در سلول م«
زم��ين  مجبورم�ان کردن�د ب�ا دس��تھای ب�سته زان�و ب��زنيم و پي�شانيمان را ب�ه

تا از ماموران ب�ا  چند. اکسيژن اتاق کم بود و بچه ھا تشنه بودند. بگذاريم
پوتينھاش��ان روی کمرھام��ان راه ميرفتن��د و فحاش��ی ميکردن��د و ب��ا کاب��ل 

بگوين�د بچ�ه ھ�ا را وادار ميکردن�د . کلفت و سنگينی ب�ه پ�شتمان ميکوبيدن�د
  !چه بگويم؟  ٣٦»....مادر و خواھرھاشان فاحشه اند

  
محم���ود ش���اھرودی رئ���يس ق���وه ی ق���ضائيه ی «ديگ���ر اي���ن ک���ه 

اين ک�شور خواس�ت دادگاھھای ومت اس2می با صدور بخشنامه ای از حک
ب�ه » مخ�الف نظ�ام م�اھواره ایتوسعه ی روز اف�زون ش�بکه ھ�ای «که با 

 اينطوری ميخواھند باز ھم . خاک برسرشان٣٧.»طور جدی برخورد کنند
  ! حکومت کنند؟

» مونيت�ور« تلويزي�ونی مجله سياس�ی«: خبر جالب ديگر اين که
در برنام�ه ی پ�نج ش�نبه  که از شبکه ی اول تلويزيون آلمان پخش مي�شود،

تکني�ک پي�شرفته و احم�دی «در گزارشی تح�ت عن�وان  ٢٠٠٩دوم ژوئيه 
ن��ی و ھ��ائی از کمکھ��ای ف  نمون��ه»ن��ژاد؛ کنت��رل تح��ت ن��ام س��اخت آلم��ان
ب�رده و ي�ادآور ش�ده   اس�2می را ن�امتکنيکی شرکتھای آلمانی به جمھوری

توانست به کنت�رل و س�رکوب  که رژيم حاکم بر ايران با کمک اين کمکھا
ش�وک برق�ی اش�اره  برای نمونه ب�ه ارس�ال باتومھ�ای. اعتراضات بپردازد

                                                           
36 - http://nabard2000.blogspot.com  
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خيابانھ�ا و ھ��م در  ش�د ک�ه رژي�م اس�2می ح�اکم ب�ر اي�ران از آنھ�ا، ھ�م در
   ٣٨»...دشکنجه گاه ھا استفاده ميکن

فتن�ه ی عظ�يم ب�ا کمت�رين «: فرمانده ی سپاه تھ�ران ھ�م گفت�ه ک�ه
  !کور خواندی سردار  ٣٩».خسارت و تلفات خاتمه يافت

  
  
  ]روز بيست و سوم[ ١٣٨٨ھم تيرماه پانزد/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ۶

  
از اي��ران خب��ر ميرس��د ک��ه م��ردم در اق��دامی ھماھن��گ، «ام��روز   

ولی خودجوش و ب�دون برنام�ه ري�زی، ب�ه رغ�م راه افت�ادن مج�دد خ�دمات 
براساس گزارش�ھای . از ارسال پيامک خودداری ميکنند ».اس. ام. اس«

ھ�ا و » .اس .ام. اس«اعتراضی به حکومت برای قط�ع رسيده، اين اقدام 
ب��ر اس��اس آمارھ��ای .  انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری اس��تپ��ی برگ��زاریدر 

از بي�شترين ک�اربران اي�ن ن�وع ش�ده، ايراني�ان ت�ا پ�يش از اي�ن يک�ی  اع�2م
  ٤٠».وب ميشدندارتباطی در جھان محسخدمات 

  ای دوره ب�ه عن�وان رئ�يس ش اق�داماتن اول�يسوئد ھم در يک�ی از  
 ي��ست ای اع��دام ب در بياني��ه] دي��روز[جدي��د اتحادي��ه ی اروپ��ا روز يک��شنبه 

م��واد مخ��در در اي��ران را ک��ه روز جمع��ه اتف��اق افت��اد، ش��ديدا  قاچ��اقچی
   .محکوم کرد

روز  اس��2می، ايرن��ا روز ش��نبه تنھ��ا چن��د جمھ��وریخبرگ��زاری 
نف�ر ديگ�ر، از س�ی و بي�ست ايران، از اع�دام   نفر دردوازدهپس از اعدام 

خري�د و ف�روش  پ�نج ت�ا چھ�ل و ھ�شت س�اله در زن�دانی در ک�رج ب�ه ج�رم
  ٤١.مواد مخدر خبر داد

 آمريک��ا، روز ، مع��اون رئ��يس جمھ��وریج��و باي��دن«از س��ويی   
  : گفت ABC ی تلويزيونی به شبکه ]  ژوئيه۵[يکشنبه 

  ی اتم�ی  است ک�ه ب�ه خ�اطر برنام�هبر اين اعتقاد لاگر اسرائي«
ي��اAت اس��ت، در اي��ن ص��ورت ا ی نظ��امی ض��روری اي��ران ي��ک ض��ربه 

                                                           
38 - http://www.if-

id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=4245&Itemid=52  
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بگوي��د، چ��ه ک��ار باي��د  ب��ه ي��ک ک��شور م��ستقل ی آمريک��ا نميتوان��د  متح��ده
  ٤٢».بکند

حکومت اس�2می در راس�تای س�لب م�سئوليتش در ايج�اد ش�رايط     
. را به گردن ديگران بياندازد» هگنا«ميکوشد ] تقلب[اين شورش ھمگانی 

عبدالرحمن الراشد مدير کانال العربي�ه ب�ا انت�شار مقال�ه ای «در اين راستا 
پ��نجم ژوئي��ه در روزنام��ه ی ال�شرق اAوس��ط چ��اپ ش��د،  ک�ه روز يک��شنبه

ادعای برخی مسئولين ايرانی مبنی بر دخالت يک ک�شور ع�رب ح�وزه ی 
نتخابات رياس�ت جمھ�وری در در رويدادھای ايران پس از ا] فارس[خليج 

  . اين کشور را رد کرد
  تظاھراتپس از آنکه رھبری«: عبدالرحمن الراشد نوشته است

زير بار تھديدات نرفت، رژيم اي�ران متوس�ل ب�ه ش�يوه ی کھن�ه ی تھي�ه ی 
. تلويزيونی شد؛ اعترافاتی که متن آنھ�ا را زن�دانبانان نوش�ته ان�د اعترافات

تھای متم�ادی م�ورد ب�ازجويی و ض�رب و ش�تم زندانيان خود را س�اع آنان
در صورت تسليم شدن به آن�ان اج�ازه ی خ�وردن و ي�ا  قرار ميدھند و تنھا

 اي�ران ب�ه خ�وبی ميدانن�د ع�ادیمردم   .. .آشاميدن و يا خوابيدن را ميدھند
توطئ�ه ای در ک�ار ني�ست، بلک�ه م�ساله ناش�ی از اخت2ف�ات درون  که ھ�يچ

ات اس��ت؛ اخت2ف��اتی ک��ه در روز روش��ن ب��ه حاکمي��ت ب��ر س��ر نت��ايج انتخاب��
کودت�ايی در ] در واق�ع[ش�ھرھای ب�زرگ ک�شيده ش�د،  خيابانھ�ا و مي�دانھای

 اخت2ف��ات درب��اره ی انتخاب���ات .نيم��ه ھ��ای ش��ب ص��ورت نگرفت��ه اس��ت
ھمچون طوفانی در فنجان آغ�از، ول�ی ب�ه زودی تب�ديل ب�ه زم�ين ل�رزه ی 

برخ��ورد داخل��ی ب��ا آن ب��رای   رژي��ميج��ه ی ن��اتوانیش��ديدی ش��د، و درنت
خ�ارج من�سوب  گسترش ياف�ت، و از س�وی ديگ�ر نظ�ام نتوان�ست آن را ب�ه

   ٤٣»...کند
جديدترين خبر ھم سفر پرزيدنت اوباما ھم�ين ام�روز ب�ه روس�يه 

Aبد رفته است گوش اين پوتين و رئ�يس جمھ�وری اش را بگي�رد و . است
اس��2می ب��ا وع��ده و وعي��دی وادارش��ان کن��د دست��شان را از پ��شت حکوم��ت 

  ببينيم چه ميشود؟. بردارند
ای خ��شم آل��ود و در ح��الی ک��ه ب��يش از چن��د س��اعت از ھ��شدارھ  

 خامن���ه ای ب���ه دولتھ���ای غرب���ی نگذش���ته ب���ود، ن���يک2 تھدي���دآميز س���يدعلی

                                                           
42 - http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4457986,00.html?maca=per-rss-per-

all-1491-rdf  
43 - http://www.alarabiya.net//articles/2009/07/06/77929.html  
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 در ي�ک ]نخست وزير بريتاني�ا[  خود ھمتای بريتانيائیسرکوزی به ھمراه
نگل�ستان، مل�ت  الندن ضمن اع2م ھمب�ستگی ب�ا دول�ت کنفرانس خبری در

چند س�اعت . نست دا- از آنچه دارند -رھبران بھتری ايران را شايسته ی 
 خامن��ه ای ب��ه دولتھ��ای غرب��ی ھ��شدار داده ب��ود ک��ه پ��يش از آن س��يدعلی

  . خواھد شد دخالت در اوضاع ايران موجب واکنشی شديد
 خامنه ای که امروز عده ای را به بھان�ه ی تول�د عل�ی سيدعلی«

مردم�ی را ک�ه ب�رای ... پذيرفت�ه ب�ود، ط�ی نطق�ی ه ح�ضورابن ابيطالب ب�
حقوق خود به خيابانھا ريخت�ه ان�د، اغت�شاشگرانی خوان�د ک�ه از  رسيدن به
  : خامنه ای گفت. خارجی تغذيه ميکنند بودجه ی

اغتشاش گران ھم�ان ع�ده ی مع�دودی ھ�ستند ک�ه از بودج�ه ی «
   ٤٤».تصويب شده ی برخی دولتھای غربی استفاده ميکنند

ن�ام ص�دا و ھ�م  (EBU) اتحاديه ی رادي�و و تلويزيونھ�ای اروپ�ا
 كنن��ده در مجم��ع عم��ومی رھای ش��ركت س��يمای اي��ران را از فھرس��ت ك��شو

 .ميشود، حذف كرد كه در كپنھاگ دانمارك برگزار  اش ساAنه 
ش�ش » تنھ�ا«يک نماينده ی مجلس اس�2می ھ�م اع�2م ک�رد ک�ه  

ت��راض ب��ه بازداش��ت کارمن��دان اعر  ان��د د ک��شور اروپ��ايی موافق��ت ک��رده
  ! بدبختھا٤٥.دبخوانن سفارت بريتانيا در تھران، سفرای ايران را فرا

خبر ديگر اينکه قريب سه ھفته است که برلين زير پ�ای جوان�ان 
  طناب دار دارد سفت تر ميشود؟ ميبينيد،  . ٤٦ايرانی ميلرزد

روی جل������د اي������ن ھفت������ه اش را ب������ا ] the-week[مجل������ه ی   
ز آخوند خامنه ای تزئين کرده که دارد بخار مي�شود و تيت�ر کاريکاتوری ا

  : زده است
  !»تبخير آخوندھا«

در ش��يراز در حاليک��ه ب��سيجيھا و ديگ��ر نظامي��ان « ديگ��ر اينک��ه
پ�ر از   تظاھرات کنندگان را کتک ميزده اند، کسی با وانتی ،ضد شورش

ب مي�وه ب�ا ام�ا آ. مث2 دل و جگر بسيجيھا را خنک کن�د آب ميوه ميايد، تا 
تصورش را بکنيد که نيم ساعت بعد اي�ن دلقکھ�ا  .مسھل مخلوط شده است

شخ��صی ک��ه . چط�ور ديوان��ه وار دنب�ال نزديکت��رين دست�شوئی ميگ��شته ان�د
   :شاھد ماجرا بوده، ميگفت
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   ».اين کار، خنده دارترين نوع مبارزه ی مدنی بود«
نباش���د، ميتوان���د الگ���ويی ب���رای ھ���م  درس���ت اي���ن گ���زارش اگ���ر 

  !بارزات بعدی باشد، مگرنه؟م
  

  
  ]روز بيست و چھارم[ ١٣٨٨دھم تيرماه شانز/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٧

  
 يکه تمام شواھد حکايت از برپايی ھوا در حالبه بھانه ی آلودگی  

 ديگ�ری علي�ه کودت�ای انتخاب�اتی ظاھرات، اعتصاب و اعتراض ھمگ�انیت
 داش���ت، ب���ه خوابگ���اه دان���شگاه تھ���ران ٧٨در س���الگرد ش���بيخون س���ال 

  ٤٧!اع2م کردند کودتاچيان ايران را تعطيل
وزارت امور خارجه ی کشور فرانسه عصر دوشنبه اع2م کرد   

که فرانسه در اين مورد ب�ه تم�ام ک�شورھای اتحادي�ه ی اروپ�ا خب�ر داده و 
ی  ش��ھروند دس��تگير ش��ده ک��شورھا ب��رای آزادی  اي��نیخواس��تار ھمب��ستگ

ش�ده خ�انم کلوتيل�د ري�س اس�ت   دس�تگيرزن فرانسوی. خود در ايران است
م��ين رابط��ه دول��ت در ھ.  اس��تک��ه در دان��شگاه اص��فھان ت��دريس ميک��رده

را فراخواند و از او خواست تا اين شھروند فران�سوی فرانسه سفير ايران 
   ٤٨.ھرچه زودتر آزاد شود

 مھ�وریروسای ج] ديروز[ اوباما به روسيه در پی سفر ناگھانی  
اس���تن از کی در ب���اره ] ھم���ان دي���روز[وز دوش���نبه آمريک���ا و روس���يه ر

  ت�ر در جن�گ ب�ا  نزدي�کای دو ک�شور و ھمک�اری ھ�ای ھ�سته  زرادخانه 
   ٤٩.تروريسم در افغانستان به توافق رسيدند

ظاھرا به روسيه اولتيماتوم داده شده که بيش از اين اجازه ندارد 
 خبر ديگر اين که گروھ�یو . طالبان و القاعده را سرويس نسليحاتی بدھد

  . توانستند سايت رجانيوز را ھک کنند
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 »جھانی بھداشت سازمان اخطار« اما
 
   !آنفو4نزای آخوندی 
  

    سرسياه و سرسفيد ويروس، نوع: بيماری  عامل
  یاز حمله مسری و کشنده، ويرانگرتر: خطر ميزان

    مغول و اعراب و اسکندر
 و سارخفقان، سانسور، حبس، شکنجه، اعدام، سنگ: بيماری ع2ئم

   ]تجاوز[
         ايران: ظھور کشور محل
عراق، لبنان، غزه، سودان، افغانستان، پاکستان، : آلوده کشورھای
  عربستان، 

  ... مصر و
پشمالو   معموA فربه و:  ويروسشناسی  ريخت
    .دارد وجود بين آنھا در ھم کوسه ريخت اما  ھستند،

ی انگلھای داخل ويروسھا اشکال انحطاط يافته  اين: ويروس ساختمان
  سلولی 
  . ھستند
               کوتاه استبداد  پا عنکبوت: بيماری ناقل

تاکنون  ساليان متوالی، از ظھور اديان  ويروس اين: نھفتگی دوران
  ميتواند 

  . نھفته بماند
  »...و پادزھر پيشگيری طريق واکسيناسيون،

   
 گزارش����ی در م����ورد ش����کنجه ی  ھ����م»گ����اردين«روزنام����ه ی 

  ٥٠.گان اخير منتشر کرده استدستگيرشد
  
. اي��ن روزھ���ا دع���وا س��ر پ���رچم اي���ران خيل��ی ب���اA گرفت���ه اس���ت  

منقليھ�ا پ��رچم ش�ير و خورش��يد را پ��رچم /اص�2حاتچيھا و ت��وده ايھ�ا و مل��ی
  . ميدانند» سلطنت طلبان«

  :  در ھمين زمينه ھست که کوتاه شده اش اين است٥١یمطلب
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وجود پرچم، به قي�ام نخستين اشاره در تاريخ اساطير ايران به «
در آن . برميگ�ردد) ض�حاک(» آژی دھ�اک«آھنگر عليه ظلم و س�تم  هکاو

 خود یھنگام کاوه برای آنکه مردم را عليه ضحاک بشوراند، پيشبند چرم
س�پس . را بر سر چوبی کرد و آنرا باA گرفت، تا مردم گرد او جمع شدند

ب��ر تخ��ت ش��اھی ک�اخ فرم��انروای خونخ��وار را درھ��م کوبي�د و فري��دون را 
 فريدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چ�رم پي�شبند ک�اوه را ب�ا .نشانيد

ديباھای زرد و سرخ و بنفش آراس�تند و در و گ�وھر ب�ه آن افزودن�د، آن�را 
ب��ه اس��تناد ...پدي��د آم��د» درف��ش کاوي��ان«درف��ش ش��اھی خوان��د و بدين��سان 

زم�ان ساس�انيان و تاريخ تا پ�يش از حمل�ه ی اع�راب ب�ه اي�ران، ب�ويژه در 
ب��ه ...  اي��ران را درف��ش کاوي��ان ميگفتن��د پ��رچم مل��ی و نظ��امی،ھخامن��شيان

ھنگام حمل�ه ی اع�راب ب�ه اي�ران، در جنگ�ی ک�ه در اط�راف ش�ھر نھاون�د 
درگرف��ت، درف��ش کاوي��ان ب��ه دس��ت اع��راب افت��اد و چ��ون آن را ھم��راه ب��ا 

د، نزد عمربن خط�اب خليف�ه ی م�سلمانان بردن�» بھارستان«فرش مشھور 
  ... دچار شگفتی شد و گريست

ش��اه داش��ت و ب��ه ھم��ين   وي��ژه ای ب��ه ن��ادراميرکبي��ر دلب��ستگی«
س��بب پيوس��ته ب��ه ناص��رالدين ش��اه توص��يه ميک��رد ش��رح زن��دگی ن��ادر را 

اميرکبي��ر ھم��ان رنگھ��ای پ��رچم ن��ادر را پ��ذيرفت، ام��ا دس��تور داد . بخوان��د
ا ي�ک ن�وار  ی پرچم س�فيد، ب�و سراسر زمينه... چم مستطيل باشدشکل پر

ب�اAئی و ن�واری س�رخ ی  سانتی متر در گوش�ه ده سبز به عرض تقريبی 
و ن�شان ش�ير و خورش�يد و ... رنگ به ھمان اندازه در قسمت پائين پ�رچم

ب�دين . شمشير در ميانه ی پرچم، بدون آنکه تاجی بر باAی خورشيد باش�د
  . ... رآمد ايران دٌريبا به شکل و فرم پرچم امروزیترتيب پرچم ايران تق

ال�وان «: در اصل پنجم متمم قانون اساس�ی م�شروطه آم�ده ب�ود«
 بي��رق اي��ران، س��بز و س��فيد و س��رخ و ع2م��ت ش��ير و خورش��يد رس��می

  ... » .است
ل، نخ�ست وزي�ر وق�ت ب�ه پي�شنھاد  منوچھر اقبا١٣٣٦در سال «

تی از نمايندگان وزارتخانه ھای خارجه، آموزش و پ�رورش و جن�گ، ھيئ
  ... ی ابعاد و جزئيات پرچم ايران را مشخص کردطی بخشنامه ا
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 جمھ��وری اس��2می اس��یدر اص��ل ھج��دھم ق��انون اس] بدبختان��ه[«
  ک��ه پ��رچم جمھ��وریآم��ده)  2دی م��ي١٩٧٩ (١٣٥٨اي��ران م��صوب س��ال 

خ ت���شکيل مي���شود و ن���شانه ی اس���2می از س���ه رن���گ س���بز، س���فيد و س���ر
   ».در وسط آن قرار دارد] ][ اس2می جمھوری

اي�ن را ھ�م بگ�ويم ک�ه .  شاخدار که ھمه را شاخ ميزن�ديک پرچم
بھت�رين تاريخنگ��اری را در م�ورد پ��رچم ش�يرو خورش��يد، ش�ادروان احم��د 

.درج ش��ده اس��ت» کارون��د ک��سروی«ک��سروی ک��رده اس��ت ک��ه در کت��اب 
    

 شب گذشته، شبکه ی اول سيما با پخش فيلم�ی ديگر اين که نيمه
 ] ي��ا کم��ی اروتي��ک اس��تAب��د منظ��ور فيلم��ی عاش��قانه [»سک��سی«م��ث2 

+ ١٨ اين فيلم که با برچ�سپ .بينندگان خود را در بھت و حيرت فرو برد
 تمام عيار بود که به مدت يکساعت و ن�يم از سکسیپخش ميشد، يک فيلم 

   .اين شبکه پخش شد
کارشناسان علت اين امر بيسابقه را بی ارتب�اط ب�ا ح�وادث اخي�ر 

ک کاندي��دای خ��اص ندان��سته و و جبھ��ه گيريھ��ای ص��دا و س��يما ب��ه نف��ع ي��
ام��ر ب��رای آش��تی دادن مل��ت ب��ا ص��دا و س��يما  ارزي��ابی ک��رده ان��د ک��ه اي��ن

  ... صورت گرفته است
   !چه ميدانم؟

 در س�فر دي�روزش ب�ه روس�يه و پ�س  ھم آمريکائيس جمھوریر
از دي�دارش ب�ا وAديمي�ر پ�وتين در جمع�ی از دان�شجويان در م�سکو نطق�ی 

ی را  فراخوان�د ک�ه ب�ا آمريک�ا ت�2ش م�شترکايراد کرد و در آن روس�يه را
ی ش��مالی تحق��ق  دولتھ��ای اي��ران و ک��ره برن��د، ت��ا رؤياھ��ای اتم��ی بپ��يش 
  ٥٢.نيابند

ديگ��ر اي��ن ک��ه م��سعود رج��وی در س��خنرانی ای ب��ا ن��ام ب��ردن از 
ت��ا ھم��ين . تلويح��ا گفت��ه اس��ت ک��ه از او پ��شتيبانی ميکن��د» آق��ای موس��وی«

  ! می را فحش ميدادند ھاديروز رجويھا و رجويستھا حاکمان اس2
  

  : مطلبی خواندنی دارد٥٣»ش ع و ر«وب2گی به نام 
» َتيموتی گارتن اش«.  سال دومينوی انق2بات بود١٩٨٩سال «

ده س��ال ط��ول ] از کموني��سم ب��ه دموکراس��ی[در لھ��ستان، گ��ذار «: ميگوي��د
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آن ده روز پ����ر . ک����شيد، در مجارس����تان ده م����اه، در چک����سلواکی ده روز
  .  بود١٩٨٩م تا بيست و ھفتم نوامبر حادثه، ھفدھ
بعد از شک�ست بھ�ار پ�راگ، ب�سياری از م�ردم چک�سلواکی در «

امک��ان ي��ک انق��2ب تردي���د داش��تند، ام��ا ھنگ��امی ک���ه ح��وادث ب��ا جن���بش 
ھمب��ستگی در لھ��ستان آغ��از ش��د و ادام��ه اش در س��اير ک��شورھای بل��وک 

. ش�دپ�ذير شرق ممکن به نظر رسيد، انق2ب در چکسلواکی نيز اجتن�اب نا
 ديگری که در ساير کشورھای بل�وک ش�رق اگر به خاطر اتفاقات تاريخی

 ص�رفنظر از حت�ی. اتفاق افتاد، نبود، احتماA انق2ب مخملی ممک�ن نمي�شد
انتخ����اب اع����ضای جن����بش ھمب����ستگی در دول����ت لھ����ستان، انق����2ب آواز 

  . به خوبی پيش ميرفت ٥٤استونی
ونی، ليت��وانی و  دو ميلي��ون نف��ر از اس��ت١٩٨٩ آگوس��ت ٢٣در «

 کيل��ومتر در ط��ول ج��اده ی مي��ان ۶٠٠لت�ونی زنجي��ره ی ان��سانی ب��ه ط��ول 
 ديوار ١٩٨٩باAخره در نھم نوامبر . تالين، ريگا و ويلنيوس تشکيل دادند

 ب��از ش��دن م��رز ھمچن��ين در چھ��ارم ن��وامبر ب��ا. ب��دنام ب��رلين ف��رو ريخ��ت
   .ن رسيد پرده ی آھنين شرق و غرب رسما به پايااتريش، تقسيم بندی

در روز اول انق2ب، تظاھرات مسالمت آميز ] در چکسلواکی[«
.  دانش آموز در پراگ به خشونت گراييدن به يادبود روز جھانیدانشجويا

ش��ورش پ��س از آنک��ه تم��ام راھھ��ای ف��رار را ب��ر دان��شجويان  پل��يس ض��د
اي��ن . تظ��اھرات کنن��ده ب��ست، در خياب��ان ن��ارودنی ب��ه آنھ��ا حمل��ه ور ش��د

پ��س از آن تقريب�ا ھ��ر روز ت��ا پاي��ان . ل، آغ��از ي��ک بھم�ن ب��وددومين�وی او
 ٢٠. دس��امبر ش��اھد اعتراض��ات بي��شتر ب��ا ش��رکت م��ردم بي��شتری ب��وديم

نوامبر به تخمين نيم ميليون نف�ر دس�ت ب�ه تظ�اھرات م�سالمت آمي�ز زدن�د، 
در حاليکه تعداد اف�راد حاض�ر در تظ�اھرات روز قب�ل دوي�ست ھ�زار نف�ر 

 دوساعته ای به اجرا درآمد که تم�ام صاب عمومی نوامبر اعت٢٧در . بود
وعی از اي�ن وي�دئوھای متن�. (شھروندان چکسلواکی در آن ش�رکت داش�تند

حمل��ه ی نيروھ��ای پيم��ان ورش��و ب��ه پ��راگ در اعتراض��ات و ھمچن��ين از 
پس از آن تقريبا ھ�ر روز )  کمونيسم پراگ ھست ی در موزه١٩۶٨سال 

مث���ل براتي���س2وا ش���اھد پ���راگ، درس���ت ) wenceles(مي���دان ون���سلس 
   .تظاھرات معترضين بود
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يک����ی از مھمت����رين پي����شرفتھای انق����2ب، تاس����يس ميعادگ����اه «
ب�ود  ٥٥»٧٧پيم�ان «شھروندان توسط واس2و ھاول و ساير اع�ضای مھ�م 

 از جمل��ه ھ��اول ب��ه عن��وان رئ��يس –ک��ه رھب��ران ک��شور پ��س از انق��2ب 
بش ، ي��ک جن��ميعادگ��اه.  عموم��ا از مي��ان آنھ��ا انتخ��اب ش��دند-جمھ��وری 

 مقامات عاليرتبه ی م�سئول اص2ح طلب بود و خواھان برکناری عمومی
حمل��ه ی خ��شونت آمي��ز ب���ه دان��شجويان و تحقي��ق و تفح��ص بيطرفان���ه ی 

   .رويداد و آزادی تمام زندانيان سياسی
 ن��وامبر ح��زب کموني��ست ح��اکم چک��سلواکی ب��ه شک��ست ٢٨در «

دھ�م دس�امبر رئ�يس  .خود پی ب�رد و ب�ه ت�سليم ق�درت سياس�ی رض�ايت داد
اول���ين دول���ت غيرکموني���ست » گوت���ساو ھوس���اک« کموني���ست جمھ���وری

 ٢٨در .  را من��صوب ک�رد و س��پس اس��تعفا داد١٩۴٨چک�سلواکی از س��ال 
به س�مت رئ�يس پارلم�ان ف�درال چک�سلواکی » الکساندر دوبچک«دسامبر 

  جمھ���وریاول���ين رئ���يس» واس���2و ھ���اول«ي���ک روز بع���د . انتخ���اب ش���د
 ھاول دان�شجويان با رياست جمھوری.  شد١٩۴٨ از پسچکسلواکی آزاد 

پ�س از آن . به اعتصاب خود پايان دادند و انق�2ب مخمل�ی ب�ه پاي�ان رس�يد
 در ژوئن برگ�زار ش�د ک�ه نتيج�ه اش ١٩۴۶نخستين انتخابات آزاد پس از 

  » .نخستين دولت کام2 غيرکمونيست چکسلواکی پس از چھل سال بود
  !؟راه درازی در پيش داريم، نه

  
ن�ااومی «نوش�ته ی  ای  ني�ز در مقال�ه ٥٦»دی ول�ت«روزنامه ی 

ب��رای پي��شبرد جن��بش م��دنی در اي��ران   راھکارھ��ايیب��ه بررس��ی» وول��ف
استبدادی نظي�ر اي�ران، اتخ�اذ به نظر نويسنده در رژيمھای . ه استپرداخت

   ....روشھای مناسب مقاومت و رھبری ای ھوشمندانه ضروری است
 در جمعبن�دی» نبش مدنی در آمريکاجکارشناس «خانم وولف «

  : اقدامات رژيمھای استبدادی در مواجھه با اعتراضات مردمی نوشت
رژيمھای استبدادی، صرفنظر از گراي�شات چ�پ و راست�شان، «

خواھانه، ده گام عملی برای جلوگيری  برای مقابله با جنبشھای دمکراسی 
  :از گسترش جنبش در پيش ميگيرند

ن��د ک��ه در جامع��ه تھدي��دی خطرن��اک وج��ود ک رژي��م ادع��ا م��ی -١
  .دارد
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  . دست به ايجاد زندان و بازداشتگاھھای مخفی ميزند - ٢
  .  خود را وارد صحنه ميکندنظامی نيروھای شبه  -٣
  . دستگاه نظارتی و کنترل خود را بسط ميدھد -۴
  .ی مردم معترض ميکند اقدام به دستگيريھای خودسرانه  - ۵
  . ان نفوذ ميکنددر گروھھای معترض -۶
  .  ھای مھم را کنترل و يا بازداشت ميکند چھره - ٧
 نگ��اران در دس��تور ک��ار ق��رار  تعقي��ب و بازداش��ت روزنام��ه - ٨

    .ميگيرد
  . ميدھد» خيانت«به ھرگونه انتقادی مھر و نام  -٩

  ... دولت ميشود ناقض فرم حقوقی- ١٠
  

 در  اي��ران رات جن��بش م��دنی سرنوش��ديگ��ر اي��ن ک��ه خ��انم وول��ف
 ب��ه دو نمون��ه ی برم��ه و گ��رو مقاوم��ت ايراني��ان دان��سته و در اي��ن ب��اره

  ...  سابق اشاره کرده استچکسلواکی
  
  
  ]روز بيست و پنجم[ ١٣٨٨دھم تيرماه ھف/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ٨

  
  :چند روز پيش تکه ای نوشته ام که آن اينجا ميگذارم

ما و چند تای زمانی بود که ما تنھا بوديم، تنھا ما بوديم، من و «
زم�انی . م�ان را س�وھان ميک�شيديميديگر که داش�تيم زنجيرھ�ای دس�ت و پا

ب��ود ک��ه دست��شان را ميگ��رفتيم ت��ا Aب��د پ��ا ب��ه پاش��ان بب��ريم؛ اينط��ور خي��ال 
زمانی بود که اينھا، ھمين اينھا کور ش�ده بودن�د، ک�ر ش�ده بودن�د . ميکرديم

؛ خودش��ان را ب��ه مان را نمي��شنيدند، اينط��ور خي��ال ميک��رديميو اص��2 ص��دا
چه . کوری زده بودند، به کری زده بودند و داشتند مث2 خوش ميگذراندند

دارن���د س���ينه ھ���ا را ص���اف ميکنن���د، زنجيرھ���ا را س���وھان ک���ه ميدان���ستيم 
ھن�گ ميکشند، ھم زنجيرھای ما و ھم زنجيرھ�ای خودش�ان را،  دارن�د فر

ی ، ھم زبده ھا دارند ميکنندواژه ھا را پاکسازی ميکنند، داشتند ميکردند،
 داشتند کار ميکردند، دارن�د ک�ار ميکنن�د،  آن نسل کھنه، ھم اين جوجه ھا؛

   .ير شدندبعد، بعد، يکباره سرريز کردند، سراز
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خ��2ء «اگ��ر آدم عق��ده ی رھب��ری نداش��ته باش��د و نخواھ��د در «  
کن�د، چ�ه ھ�ا ک�ه  ش را ب�ازبزند و ببرد، و چشمھای باباغوری ا» رھبری
   !نميبيند

اي��ن روزھ��ا م��ادری را ميم��انم ک��ه دارد درد ميک��شد، درد م��ن «  
زايم��ان؛ م��ادری ک��ه قرن��ی اس��ت جنين��ی در بط��ن دارد؛ جنين��ی در بط��ن 
فرھنگم، در بطن تاريخم دارد رشد ميکند، دارد به دنيا ميآيد، ن�ه، ب�ه دني�ا 

ري��د،  دس��تتان را روی ش��کمم بگذا اس��ت، نميبيني��د؟ ايناھ��ا اينجاس��ت؛آم��ده
  زيب��ايش را ببيني��د؛ م��ن آب��ستنم، آب��ستن ع��شق،رج��ستگی بآھ��ان، ھمينج��ا،

  !ببينيد، خوب ببينيد
! ھ�ان! آن کدامينشان بود که گفت چشم فنته را ک�ور ک�رده ان�د؟«

چه فرقی ميکند؟ اينھا ھمه ماسکند، ماس�کی ب�ر چھ�ره ی ت�اريخ، ماس�کی 
 دارن�د ؛دارن�د دور مي�شوند. گ�ر نميبينم�شان ان�سان؛ م�ن ام�ا ديبر چھره ی

ميرون��د آنج��ا ک�ه ديگ��ران رفتن��د، آنج�ا ک��ه ھيتل��ر رف��ت، . ور مي�شونددور د
ن ت��اريخ رفتن��د؛ اينھ��ا ھ��م آنج��ا ک��ه اس��تالين رف��ت، آنج��ا ک��ه آدمک��شان ک��2

  . ميروند
 خ��ونريزی زايم��ان اس��ت ديگ��ر، درد دارد،. کم��ی ص��بر کني��د«

ست برود، شايد خودم سر زا بروم، شايد بچه ام، کودکم، جنينم از د. دارد
ب�رای آزاد ش�دن، ب�رای ش�کفتن، ب�رای  تولد است و تغيير د است،ولی تول

 نفرت برود، برای اين ک�ه آنکه بھار بيايد و عشق ببالد و دشمنی و کينه و
 اينھ�ا ھم�ه اش درد زايم�ان  اس�2می ب�رود؛ ببيني�د، خ�وب ببيني�د؛جمھوری

زه اس��ت ک��ه اس��ت، درد س��نگين آب��ستنی اس��ت، درد س��نگين تول��د ن��سلی ت��ا
. ين��ی و عقي��دتی ببال��د و زن��دگی کن��د زنجيرھ��ای دور از تم��امیميخواھ��د د

   !د ببينيببينيد،
تازه ت�ر ادابتر، ترواينھا ھمه منند، منتھا تازه تر، شکفته تر، ش«

  ...  ھمه تان را ميبوسمو زيباتر؛ آه نازنينان من ميبوسمتان؛
گف�ت؟ ک�دامينتان؟  » حفظ نظام مقدس�ش«آن کدامتان بود که از «

تان را ب�از کني�د؛ يی دارد؟ ببينيد دارد دور مي�شود؛ چ�شمھاھم نامآيا ھنوز 
   !سبزسبز، اين ھمه سبز، اين ھمه  اين ھمه خوب نگاه کنيد؛

  » .را به چالش کشيده اند» مقدسين«اينھا «
  

ب����ه مناس����بت درگذش����ت مايک����ل [در بزرگداش����ت باش����کوھی «  
 زن��دگی نوج��وان ايران��ی ش��اھين جعفرقل��ی ک��ه در ويل��ز بريتاني��ا] جک��سون
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ب��ا آوازش دوس��تداران مايک�ل جک��سون را منقل��ب ] از پ��دری ايران�ی[دميکن�
ش��اھين تنھ��ا خوانن��ده ی نوج��وان . ھمگ��ان را برانگيخ��ت ک��رد و تح��سين

خوانن��دگانی ھمچ��ون Aيون��ل ري��شی، آش��ر، مراي��ا  مراس��م ب��ود و در مي��ان
از آواز خوان�دن، او ھمچن�ان در ص�حنه   بع�د.کل�ی، جنيف�ر ھادس�ن خوان�د

ش�اھين دع�وت وي�ژه ی  و اورتگ�ا ب�ه ح�ضار گف�ت ک�ه دلي�ل ح�ضورمان�د 
ب�وده  خ�ود مايک�ل جک�سون از او ب�رای ح�ضور در اجراھ�ای او در لن�دن

  . است
بريتاني�ا  برنام�ه ی اس�تعدادھای جعفر قلی حدود دو ماه قب�ل در«

جک�سون  او در اي�ن مراس�م يک�ی از آھنگھ�ای مايک�ل. به دنيا شناسانده شد
  . رد کرا به زيبايی اجرا

ميانه ی تلخ کاميھای  قلی در اينآواز افتخار آميز شاھين جعفر«
کودتاگران متقلب و دزد، مرھمی است ب�ر دلھام�ان و ي�ادآوری ميکن�د ک�ه 

ب���زرگ ستيم، ت���ا س���رافرازانه در خ���انواده ی م���ا چق���در نيازمن���د آزادی ھ���
  ٥٧».مجھانی ببالي

لوم البته ھنوز مع.  مايکل جکسون استامشب مراسم خاکسپاری
  .نيست اين بابا را کجا قرار است به خاک بسپارند

احمدی نژاد آمده بود ت�ا ب�از ھ�م . ديشب برای خودش شبی بود«  
مردم رديف کند؛ ھم�ان مزخرف�اتی ک�ه  يک سری دروغ و دغلبازی برای

ت��ا ش��روع ش��د، از دور و نزدي��ک . ھمي��شه ب��ه دنب��ال گفت��ه ھاش��ان ھ��ست
اين يعنی اينکه مردم . به گوش رسيدصدای ] اکبر و مرگ بر ديکتاتور 

خ�اموش کردن�د، يعن�ی اي�ن ک�ه ھ�يچ ارزش�ی ب�رای منت�صب  تلويزيونھا را
خامنه ای کشک   يعنی اين که تمام حرفھا و پندھای،خامنه ای قائل نيستند

 رفتند سفر»  ھوابھانه ی آلودگی«ه افتادند و به با اينکه عده ای را. است
م�ت ميخواس�ت، آنھ�ا ک�ه س�نگر را حف�ظ حکو و ھمان کاری را کردن�د ک�ه

ب�ودن حکوم��ت و غيرق��انونی  امردمیکردن�د، ن��شان دادن�د ک��ه در م�ورد ن��
ديشب مردم بازھم نشان دادند ک�ه پ�شيزی . بودن احمدی نژاد کوتاه نميايند

  ٥٨»...برای احمدی نژاد و خامنه ای ارزش قائل نيستند
  

           ارس�ال  ده نفر از برندگان جايزه ی نوبل طیCNNبه گزارش   
 خواس��تار آزادیدبي�ر ک��ل س�ازمان مل��ل، » ب�ان ک��ی م��ون«نام�ه ای ب��رای 
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 ات اخي�ر ب�ر ض�د کودت�ای انتخاب�اتیدر تظاھر زندانيان بيشماری شدند که
در نام�ه ی خ�ود خواس�تار ش�دند  اين گروه ده نف�ره. ايران دستگير شده اند

اع از حق�وق م�سئول دف� ک�ه س�ازمان مل�ل ب�ه دول�ت اي�ران اخط�ار دھ�د ک�ه
   ٥٩.شھروندان خود است

 کج�ا ب�ود، البته شيرين خ�انم عب�ادی جزوش�ان نب�ود، غاي�ب ب�ود،
  !؟، Aبد داشت خودش را برای حکومتيان شيرين ميکردنميدانم

  
 .حماي�����ت ميکن�����د» اص�����ولگرائی«آنھ�����ا ميگوين�����د س�����پاه از «

راست حاکم برای گمراه ک�ردن م�ردم ب�ه  اصولگرائی نامی است که جناح
2می، ح��زب موتلف��ه ی اس���» اص��ولگرايان«در ص��در اي���ن . ب��ردک��ار مي

 است و بدنبال آن بنيادھای  اس2میبزرگترين تشکل سرمايه داری تجاری
 بزرگی مانند نبوت، کوثر، مستضعفان، خاتم النبي�اء و دھھ�ا موس�سه مالی

ک��ه در وح��شت از روی ک��ار اس��ت و نھ��اد تج��اری و پول��شوئی در ک��شور 
   ٦٠». پرونده ی اين غارتگريھا کودتا کرده اندآمدن موسوی و باز شدن

   ميبينيد؟ھمديگر را لو ميدھند؛بدبختھا 
  

گ�ام اول پ�س از س�ی س��ال . جن�بش دارد گ�ام ب�ه گ�ام پ�يش مي�رود
تجرب��ه، ي��ک ب��ار ديگ��ر در براب��ر چ��شمان جھ��ان اي��ن آزم��ايش ش��د ک��ه در 

» م��ديريت«چي��زی باي��د بياي��د در . درون اي��ن نظ��ام ک��اری نمي��شود ک��رد
  . که مردم را گوسفند تلقی نکند» حاکميت«عه و نه جام

  : م کهانوشته ] ١٩٩٧[» دروازه ی تھرانپشت «در کتاب 
 چوپ�ان ب�ر م�ن، آگ�اھی او از ام�ورات اس�ت، اگر دليل برت�ری «

ايد، زير نور  م تدارك ديده ي ھم در اين شبھا در ھمان آغلی كه شما برا من
 ام ك��ه مي��زان  نتيج��ه رس��يده ب��ه اي��ن ام و  ام، كت��اب خوان��ده  م��اه فك��ر ك��رده

  ميت��وانم م��دعی خ��ود چوپ��ان چن��دان ھ��م از م��ن بي��شتر ني��ست و م��نآگ��اھی
  .... خودم تصميم بگيرمكم برای زندگی ری باشم، يا دست رھب

دارد ك�ه ب�ه ] پاس�دار[ سو ھر گله تعدادی ھ�م س�گِ  گل�ه  از آن«
 چن�ين دليل سرسپردگی و اطاع�ت مح�ض از رھب�ر، ب�ه ھ�ر گوس�فندی ك�ه

ای را در س��ر بپروران��د و م��ث2 بخواھ��د از گل��ه ج��دا ش��ود،  خي��اAت واھ��ی 
. مقل��د ميكنن��د[!] را متوج��ه ی وض��ع غي��ر ع��ادی» رھب��ری«پ��ارس ك��رده 
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ِرھبری ھم ك�ه درس�ش را ف�وت آب اس�ت، ف�ورا س�ر گوس�فند غيرمقل�د را 
ِاگ��ر ھ��م ف��رد معت��رض وقع��ی ب��ه پ��ارس س��گ ِ پاس��دار . ِزي��ر آب ميكن��د

 امام و زعيم و رھب�ر عاليق�در م سيستمھای امنيتی و اط2عاتیمانگذارد، ت
ی دن�دان پاس�داران   پای لطيف انسان معترض را مثل ھميشه طعمه …[!]

خواھد كرد كه پای رفتنش چ2ق شود و از راه رفتن باز بمان�د، ت�ا ھنگ�ام 
  » .فرا رسد» عيد قربان«و روز مبارك » ذبح شرعی«

اين جماعات است که ب�ا م�ردم  »عيد قربان«راستی اين روزھا 
  !اينگونه رفتارميکنند؟

در وب��2گ عليرض��ا رض��ايی نکت��ه ی ج��البی ب��ود ک��ه ح��يفم آم��د 
» !ت��شی، ت��ا ک��ی ميخ��وای خ��ر ب��شی؟ب��رادر ار«: اينج��ا ني��اورم، مينوي��سد

ما برای شما ھيچ نق�شه ای ن�داريم، ول�ی اگ�ر نزدي�ک م�ا ب�شويد، «: نتيجه
  ٦١»!ميکنيمتمام نقشه ھامان را سرتان پياده 

  
  
  ]روز بيست و ششم[ ١٣٨٨دھم تيرماه ھج/ مي�دی٢٠٠٩ ژوئن ٩

  
ام��روز دھم��ين س��الگرد ھج��دھم تيرم��اه، روز ب��ه خ��ون ک��شيدن 

 س��يد مم��د خ���اتمی دان��شجويی در دوران رياس��ت جمھ��وریخوابگاھھ��ای 
 بزرگداش�ت اي�ن مراس�م ز است که ايران آماده ی برگ�زاریچند رو. است

 ميتوان پاسخی به خاتمی و خاتمی چيھا دان�ست اين بزرگداشت را. ميشود
ک��ه در دوران حکوم��ت اين��ان دان��شگاھھا ب��ه خ��ون ک��شيده ش��دند و س��[ 

خاتمی ھمان روزھا پس از کشتار . قتلھای رنجيره ای برنامه ريزی شدند
 ه ب�ودافاض�ه ک�رد» ي�ا زھ�را«کوی دانشگاه توسط لباس شخصيھا با رمز 

  » !اه باشند؟از کجا که دانشجويان بيگن«: که
اي����ن سياس����ت » رن����سانس وارون����ه«م����ن در بخ����شی از کت����اب 

پ��روژه ی کھن��ه ی دوم «را در مطلب��ی زي��ر عن��وان ی خ��اتمی بي��شرمانه 
  .بيخود نيست که به اين جماعت اعتماد ندارم. نشان داده ام» خرداد

 جھ���ان ني��ز در ايتالي���ا دي���روز در س��ران ھ���شت ک��شور ص���نعتی
دث پ��س از انتخاب��ات اي��ران اب��راز نخ��ستين نش��ست خ��ود، ن��سبت ب��ه ح��وا

 نگاران و شھروندان خارجی  به دستگيری روزنامهآنھا . ندنگرانی کرده ا
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 ماھ�ه   اي�ران فرص�تی  س�های بح�ران ھ�سته  اعتراض ک�رده، و ب�رای ح�ل
  ٦٢.تعيين کرده اند

امشب حدود س�اعت ده و «: به گزارش يکی از فعالين از تھران  
ادت آب�اد ب�ين م�ردم و نيروھ�ای ب�سيجی س�ع ربع تا ي�ک رب�ع ب�ه ي�ازده در

 م�ردم ب�ا م�ردم »] اکب�ر« ب�سيج در اعت�راض ب�ه ص�دای. درگي�ری ب�ود
  . درگير شد و با خشونت با مردم برخورد کرد

در . ش�نيدم ب�ه خان�ه ھ�ای م�ردم ھ�م حمل�ه ک�رده ان�د اينطور که«
ب�سيجيھا را ميگيرن�د و عم�2 آنھ�ا  درگيری، مردم گاز اش�ک آور و بي�سيم

راه پيم�ايی » ديکت�اتور م�رگ ب�ر«ھ�م ب�ا ش�عار  بعد.  خلع س2ح ميکنندرا
درگيريھ�ا » فردا ساعت چھار، ميدان انق2ب«: مرتب ھم ميگويند. ميکنند

  ٦٣.به منطقه ی پارک سعادت آباد ھم کشيده شد
  

از تھران خبر ميرسد ک�ه ام�روز از . امروز ھجدھم تيرماه است  
می از خياب�ان انق�2ب ت�ا دان�شگاه و کله ی سحر نيروھای ب�سيجی و انتظ�ا

در اي�ن من�اطق . از ص�بح تح�ت پوش�ش خ�ود گرفت�ه ان�د خياب�ان آزادی را
ه ھ�ر نيروھای امنيتی گ�روه گ�رو. ميخورد ھمچنين نيروی زرھی به چشم

ابانھ�ا س�مت اي�ن خيدر ھردو.  اي�ستاده ان�دده ت�ا/ده متر يا پ�انزده مت�ر ده ت�ا
ھ�ر اكي�پ ب�سيجی ده ت�ا دوازده ت�ن . ان�دآماده  نيروھای امنيتی چيده شده و

  ٦٤ ...ِھستند و دارای تجھيزات كامل ك2ه و باتوم و س2ح
گفت�ه ان��د ک��ه محم��د پي��امبر » راس��تين«از ق��ول م��سلمانان راس�تی 
ن م��سئوليت ب��ه را پي��اده کن��د و ح��اA اي��» اس��2م راس��تين«اس��2م نتوان��ست 

ه اس2م نابشان  کاست» اس2م راستين و ناب و محمدی« متوليان عھده ی
؛ عينھو توده ايھا که معتقدند استالين ھم نتوانست کموني�سم را را پياده کنند

درس��ت پي��اده کن��د و ح��اA اينھ��ا ھمدس��ت ب��ا گ��روه پي��شين يعن��ی اس��2ميون 
  ! راستين دارند پياده اش ميکنند

  !ن مامانم شوخی نميکنمبه جاچرا ميخنديد؟ 
  

 خامنه ای از علی كه ود که پنج ويژگی است جايی نوشته بکسی
از محم��د پي��امبر اس��2م،  بي��سوادی را، از : پي��امبران  ب��ه ارث ب��رده اس��ت
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از عي�سی م�سيح ب�ی پ�دری را، از  موس�ی پي�امبر يھودي�ان ج�ادوگری را،
ن���وح پي���امبر عم���ر ط���وAنی را و از س���ليمان پي���امبر ش���يوه ی گفتگ���و ب���ا 

 ميکنن�د »چي�ز« بد ھمانھا ھستند که پ�ای منب�رشمنظورش A[ حيوانات را
   .]و بعد به جان مردم ميافتند

برت���ران دوAنوئ���ه، ش���ھردار پ���اريس ھ���م در مراس���می، غ���روب 
پ�اريس ب�رای اب�راز ھمب�ستگی ب�ا  برابر ساختمان شھرداری چھارشنبه در

شھر پاريس ھمراه ايرانيانی اس�ت ک�ه خواس�تار احت�رام  :مردم ايران گفت
   ٦٥.و عدالت ھستند

ک�ه ه ھا ھم دارند صفوف�شان را از م�ا اين روزھا خود اين بيچار
 حف�ظ آنھ�ا ک�ه در پ�ی. جدا ميکنند»  اس2می بايد برودوریجمھ «ميگوييم

ند، ھر روز بي�شتر از مردم�ی ک�ه خواھ�ان آزادی و حکومت اس2می ھست
  . دموکراسی و ورود به جھان مدرن و آزاد ھستند، فاصله ميگيرنند

حکوم��ت امی ص��دای ت��وده ايھ��ای ح��» پي��ک ن��ت«سايت وب��ت��ازه 
فتيله را پائين کشيده، ول�ی ھمچن�ان تنھ�ا » .سی. بی. بی«: اس2می نوشت

  . ايران است] حکومت[سيمای 
 ديپلماتھ�ای بلن�د» فايننشيل ت�ايمز آلم�ان«به گزارش روزنامه ی 

 رس���یم���دت زم���ان بر« ی اروپ���ا تواف���ق ک���رده ان���د ک���ه   ی اتحادي���ه پاي���ه
ھ��ای دولت��ی  ن��دگان گذرنام��ه و دارتھ��ا  درخواس��ت روادي��د از س��وی ديپلم��ا

 ی دول���ت س���وئد، رئ���يس  نام���هاي���ن م���ساله در . را ط���وAنی کنن���د» اي���ران
.  کشور عضو اع2م شدبيست و ھفتی اروپا به   شورای اتحاديه ادواری

ی  اي��ن ک��شورھا ديگ��ر ت��ا اط��2ع بع��دی مج��از ني��ستند درب��اره «مط��ابق آن 
   ٦٦».درخواست رواديد تصميم بگيرند

فارس�ی تلويزي�ون ب�ی » .س�ی. ب�ی. ب�ی«: تم ک�هپيش از اين نوش�
انگلي�سی » .س�ی. ب�ی. بی « تبديل شده به نسخه ی فارسیخاصيتی شده و

   ٦٧».و از تحوAت ايران ديگر در آن چندان خبری نيست
 امروز ديدم که وسط برنام�ه ای در م�ورد ھج�دھم تي�ر ممن خود

ارش دار دھسال پيش، برنامه را قطع کردند و بعد ھ�م ھم�ان ص�فحه ی م�
  . بی خاصيت را نشان دادند
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با اين ھمه خبر ميرسد که با وجود ت2ش نيروھای امنيت�ی ب�رای 
دھم�ين س�الگرد ح�وادث ھج�دھم   تجمع�ی ب�ه مناس�بتبرگزاریممانعت از 

منظ���ور [تيرم���اه، معترض���ان ب���ه نتيج���ه ی انتخاب���ات رياس���ت جمھ���وری 
اط��راف   در ] حکوم��ت اس��2می را نميبخواھن��دايراني��انی ھ��ستند ک��ه کلي��ت

مي��دان انق��2ب تھ��ران تجمعھ��ايی برگ��زار ک��رده ان��د و اخب��اری درب��اره ی 
گاز اشک آور به سمت آنھا در اطراف دانشگاه تھران منت�شر ش�ده  شليک
   ٦٨.است

شاھدان عين�ى از تھ�ران ح�اكى اس�ت ك�ه گزارشھاى دريافتى از 
از م�سيرھاى » ب�ر ديكت�اتورم�رگ «ركنندگان با سر دادن شعارھاى تظاھ

ك��رده و ب��ا  مختل��ف ب��ه س��مت خياب��ان انق��2ب و دان��شگاه تھ��ران حرك��ت
 نيروھ���اى ض���د .ح���ضور گ���سترده ی نيروھ���اى امنيت���ى روب���رو ش���ده ان���د

شورش، بسيجى و لباس شخصيھا با حمله ب�ه تظاھركنن�دگان ب�ه ض�رب و 
پرداخته، و براى جلوگيرى از ھرگونه تجمع بزرگ�ى، گ�از اش�ك  شتم آنان

   ٦٩.ه تھران شليك کرده اندبزرگ دانشگا آور به در
  

وقت��ی موس��ولينی را ھم��راه ب��ا مع��شوقه اش پ��ای «نوش��ته ان��د ک��ه 
كس  ِ م���رگ چن���ان نع���ره مي���زد ك���ه ھ���رچوب���ه ی دار ميبردن���د، از ت���رس

موس��ولينی . ش گري��ه س��ر مي��داديب��را» ھ��ای ھ��ای«نميدان��ست او كي��ست 
 او از خيل ديكتاتوران ت�اريخ ب�ود. معشوقه ی خونسردش اعدام شد ھمراه

مث��ل ...  روزگ��ارش برگ��شت و از اس��ب ق��درت ب��ر زم��ين افت��اد ِك��ه ورق
 الكساندر نيك2ی دوم كه ب�ه ص�2به اش ك�شيدند، مث�ل ھيتل�ر ك�ه از ت�رس

خودكشی كرد، مث�ل ل�وئی ش�انزدھم ك�ه او را ب�ه گي�وتين خ�ودش س�پردند، 
   ٧٠.و مثل خيليھای ديگر مثل مارشال تيتو

  ! کسی ميداند؟حاA نوبت کيست؟ نوبت چه کسانی است؟ 
  

  : روزنامه ی گاردين نيز از قول يک مقام ارشد در ايران نوشت
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ای کنت�رل ش�به نظامي�ان ب�سيج  فرزند خامن�ه  ای، مجتبی خامنه «
ای  نق��ش مجتب��ی خامن��ه «: اي��ن روزنام��ه اف��زود .را در دس��ت گرفت��ه اس��ت

کار و  برجسته، سياستمداران محافظه  موجب ھراس بسياری از روحانيان
   ٧١».اندھان سپاه پاسداران شده استفرم

 درگيريھ�ا در تھ�ران و شھرس�تانھا علي�رغم سان�سور «در ضمن 
ح�الی در  ام�روز حرکت اعتراضی. مچنان ادامه داردگسترده ی خبری ھ

تظ�اھرات خب�ر داده و   تھ�ران از مج�از نب�ودنبرگ�زار ش�د ک�ه اس�تانداری
ک�رده  جم�ع تھدي�دگون�ه ت مسئوAن انتظامی، م�ردم را ب�ه جل�وگيری از ھ�ر

روز پيش باز ھم قطع شد و به ھنگ�ام سيستم ارسال پيامک از چند . بودند
ی اط��راف  ب��اA گ��رفتن تظ��اھرات ام��روز، تلفنھ��ای ھم��راه ني��ز در منطق��ه 

امات دول�ت را ت2ش�ی ب�رای مخالفان، اين اقد. انق2ب از کار افتادند ميدان
   ٧٢».ندان ارزيابی ميکن کنندگ ای تظاھرھماھنگيھا و خبررسانيھاخ2ل در 

  
از ھمه ی اينھا بامزه تر، اين شعار ت�ازه ی جال�ب ام�روز اس�ت 

ديگ��ر اي��ن ک��ه ام��روز ب��ين  »!رھب��ری رو نبين��ی مجتب��ی بمي��ری،«: ک��ه
  .دستگی گزارش شده استنيروھای انتظامی دو 

  
  

  ]روز بيست و ھفتم[ مي�دی ٢٠٠٩ه ژوئي١٣٨٨/١٠تيرماه  ١٩

  
منب�ع بلن�د «به نق�ل از ي�ک ]  شنبه٤[روزنامه ی گاردين پريروز  

  پ�سرش داد ک�ه کنت�رل ب�سيج ب�ه مجتب�ی،اي�ران گ�زار در» ی سياس�ی پايه
 گ�اردين منب�ع خب�ری .جمھوری اس2می سپرده ش�ده اس�ت خامنه ای رھبر

امنيت�ی  دس�تگاھھای خ�ود را ي�ک سياس�تمدار ارش�د ب�ا پيون�دھای ق�وی ب�ا
ين بازی تم�ام ن�شده، ت�ازه ا«: اين منبع گفت . اس2می اع2م کردجمھوری

گف��ت ک��ه مجتب��ی خامن��ه ای نق��شی اساس��ی در وی » .ش��روع ش��ده اس��ت
نژاد در انتخابات بيست و دوم خرداد بازی احمدی  پيروزیسازمان دادن 

 ک�ه ب�ا تلف�ات ب�سيج، تظ�اھرات مخالف�ان را کرد و از طريق کنترل م�ستقيم
  ٧٣. رھبری کردبود، در ميان معترضان ھمراه
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ديگ��ر  «در نوش��ته ای ب��ا عن��وانی اي��ن وح��شيگريھا ام��ا ب��ا ھم��ه 
  : آمده است» کسی نميترسد، ھمه آمده بودند، اينھا رفتنی اند

جوان و پير و . ھمه آمده اند. چه ص2بتی دارد اين ھجدھم تير«
 بار آموخته ان�د از روزھ�ای پ�يش؛ ابان که ايننه فقط در يک خي .لميانسا

.  تظ��اھرات ت��وده ای ب��ر پاس��ت، تھ��رانمرک��زینقط��ه ی  ھ��شت/در ھف��ت
بع�ضی ] اکب�ر ميگوين�د، ام�ا . ش�عار ميدھن�د ھم�ه. سکوتی در کار نيست

دول��ت کودت��ا، اس��تعفا، «و » م��رگ ب��ر ديکت��اتور«ش��عارھا ب��ه س��رعت ب��ه 
  . تبديل ميشوند» !استعفا

انق���2ب اس���ت و پ���ارک /يھ���ا چھ���ار راه وليع���صرمرک��ز درگير«
ش�ورش ب�ا گ�از  جمعيت، متمرکز و فشرده است و گاردھای ضد. دانشجو

 جمعي�ت، مرت�ب. چھره ھا خونين اس�ت. اشک آور و باتوم يورش ميبرند
 ماش�ينھا. از پياده رو به خيابان و از خيابان به پياده رو جا به ج�ا مي�شود

باز ھ�م م�شتھا ب�ه س�وی . قھای ممتدد، بومثل دو ھفته پيش ھمه بوق ميزنن
م�وج م�ردم . ن�شانه ی پي�روزی و ھمب�ستگی است و دو انگشت به آسمان 

رازير از ھم��ه ی خيابانھ��ای اص��لی ب��ه س��مت مي��دان انق��2ب و دان��شگاه س��
 جدي�دی را ب�ه س�بک دوران انق�2ب پنج�اه و اين بار ش�عار ط�وAنی. است

   :ھفت ھمه ميخوانند
کشتی / خاک وطن را ويرانه کردی/ گردیمحمود خائن آواره «

مـــ�ـرگ بـ�ـر م�رگ ب�ر ت�و، ! م�رگ ب�ر ت�و..... جوانان وط�ن آه و واوي�2
  !تــــو

اشک آور مثل نقل و نبات ب�ر جمعي�ت ميب�ارد، ول�ی ب�اور گاز «
. حال ھيچکس ب�ه ھ�م نميخ�ورد. عادت کرده اند نکردنی است، انگار ھمه

دود سيگار را به چشم کن�ار دس�تی بعضيھا  .فقط فورا آتشی روشن ميکنند
از پ��ايين، . و خياب��ان ک��ارگر ھ��ستيم در تق��اطع بل��وار ک��شاورز. ميفرس��تند

. گوي�ان ب�ه س�مت ب�اA مي�دويم ش�عار. گارد ويژه به سمت ما ھجوم ميآورد
 ملح�ق مي�شوند و دوب�اره از طرف خيابان فاطمی جمعيت فشرده ای به م�ا

س��ين، تنرس��ين، م��ا ھم��ه ب��اھم نتر«ب��ه س��مت پ��ايين برميگ��رديم، ب��ا ش��عار 
  » ھستيم

ھ��م  از بقي�ه جاھ�ا. خب�ری از تيران�دازی در اي�ن ق�سمت ني�ست«
چق�در دخت�ر، چق�در م�ادر، در ص�ف . ھن�وز خب�ری در اي�ن م�ورد نرس�يده

. دوباره به سمت م�ا ھج�وم ميآورن�د! خشمگين و شاداب و الھامبخشل، او
 نسبت به روزھای شخصيھا را ھم آورده اند، ولی تعدادشان اين بار لباس
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است که تحت تاثير افشاگريھای اين سه ھفت�ه در  مشخص. قبل کمتر است
پوش�انده  به بع�ضی از اينھ�ا لب�اس ف�رم س�پاه . تمورد جنايتھای بسيجيھاس

ح�اA ب�ا تع�داد زي�اد و ب�ا موت�ور ب�ه جمعي�ت  .اند ک�ه منظمت�ر ب�ه نظ�ر آين�د
ک Aله ميشوند که بازارچه ی جنب پار چند صد نفری وارد. حمله ميکنند

 ھمراه با چند نفر از روی نرده ھ�ا و .راه در رو ندارد و آنجا گير ميافتند
مق��صد خياب��ان . مي��شويم س��يم خ��اردار ميپ��ريم و وارد محوط��ه ی پ��ارک

دارند از نبش فاطمی خيابان را ميبندند که جمعيت اميرآب�اد . اميرآباد است
نبش کوچ�ه ای ک�ه . است هاميرآباد غلغل. به جمعيت اطراف پارک نپيوندد

 »بر ديکت�اتور مرگ«ندا در آنجا جان باخت، جمعيت ايستاده اند و شعار 
ديگ�ر  پيرمردی که ميگويد ھشتاد ساله است، با خوشحالی ميگويد. ميدھند

   .اينھا رفتنی اند. ھمه آمده اند. از کسی نميترسد
 ي�ک حت�یبرعکس سال پنجاه و ھفت  ين اينھمه جمعيت، ولیب«

  ! ه به سرھم در ميانمان نيستعمام
 م�ردم وض�عيت را خ�وب .مردم ميگيرند انتقام خون ندا را اين«

ديگ�ر ھ�يچکس .  رژي�م را دريافت�ه ان�دش�کنندگی ضعف و. درک کرده اند
محکمت��ر و م��صممتر از س��ه ھفت��ه . پي��ر و ج��وان ش��عار ميدھن��د. نميترس��د

ن��د، ب��ه و ب��وق ممت��د ميزی ک��ه در آن خ��انواده ای نش��سته خ��ودروي. پ��يش
پ��سر خ��انواده . اس�تس�مت ش��مال خياب��ان اميرآب�اد در حرک��ت آھ�ستگی ب��ه 

م��سالمت  ب��ازھم ميخواھي��د«: س��رش را بي��رون آورده و ب��ه م��ردم ميگوي��د
ش�عار  خ�واھرش ھ�م ب�ا» آميز مبارزه کنيد، نميبينيد که اينھا اسلحه دارند؟

 تنھا عکس العمل من تکرار ش�عار. مرگ بر ديکتاتور ھمراھی اش ميکند
  خود را سريع به اينترنت ميرس�انم و اي�ن.آنان و باA بردن مشت است با

   .گزارش را مينويسم

ش��عارھا ب��ر پ��شت بامھ��ا غوغ��ا . ام��شب خيل��ی داغ خواھ��د ب��ود«
ھنوز ھوا تاري�ک ن�شده، . زخميھا و دستگيريھا ھم کم نيستند. کرد خواھند

سيجيھای بازرس��ی را در گوش��ه و کن��ار ش��ھر گ��سترده ان��د، ب��ا ب�� اي��ستھای
کنن�د و ب�ه م�ردم ح�الی کنن�د به خيالشان ميخواھن�د ارع�اب . اونيفورم پوش

اي�ن ھ�زاران ھ�زار مردمن�د ک�ه ! حم�اقتی ف�وق الع�اده اس�ت، چ�ه که وض�ع
امروز با حضور قدرتمند خود در خيابانھا ب�ه رژي�م ح�الی کردن�د ک�ه ھ�وا 

ال بدون شک ھجده تير ام�س از بقيه شھرھا ھنوز خبری ندارم،! پس است
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جاری خواھد  به شدت تاثيرگذار بر روند تحوAتدر تھران يک واقعه ی 
  ٧٤».بود، بدون شک

به نظر ميرسد جنبش س�بز دچ�ار ي�ک اس�تحاله ی «: اما ميگويند  
موس�وی ش�روع ش�د، ول�ی ب�ه م ب�ا ن�ا اين جنبش از ابت�دا. بزرگ شده است

 او  ب�ه ھم�راه ب�ردن خ�ودحت�یي�ا  نظر ميرسد دارد با عبور از موس�وی و
 تيرم�اه ھجدھمتظاھرات  موسوی در مورد. وارد مرحله ی جديدی ميشود

. ذھ�ن ني�ست س�کوت او زي�اد ھ�م دور از. تا اين لحظه سکوت کرده است
ن م��وج اعتراض��ی ديگ��ر فق��ط ب��ه  ک��ه اي�� اس��تش��ايد خ��ود وی ني��ز دريافت��ه

 به تقلب در انتخابات محدود نيست، بلکه ساير مطالبات مردم رااعتراض 
 حکومت و تاثير فضای ترسی که چقدر از سرکوبی ھر. رميگيردز دربني

د و آمدند و باشيم، باز کسانی بودند که امروز نترسيدن ايجاد کرده، مطمئن
. را سر دادند» مجتبی بميری، رھبری را نبينی«برای نخستين بار شعار 

 که اين روزھا نقش جانشين رھب�ری اين شعار را نه موسوی، نه سازگارا
ش�عار را خ�ود م�ردم از ت�ه  اي�ن. توصيه نکرده اند!] [ا ايفا ميکنندجنبش ر

 ک�سی .اع�2م کنن�د دل سردادند، تا نفرتشان را از اين حکوم�ت س�رکوبگر
و ب�دون ھ�يچ  چه ميداند، شايد جنبش سبز ب�ه آرام�ی ب�ا ھ�دايت خ�ود م�ردم

 اينجاس�ت ک�ه ک�ار.  متمرکزی، تنھا با اتکا ب�ه خ�ودش پ�يش ب�رودرھبری
چ��ون ب��ا س��رکوب، دھانھ��ا را مي��شود . م��ت دش��وار خواھ��د ش��دب��رای حکو

مردم ناراضی، م�ردم خ�سته از . را نميتوان مسدود کرد بست، ولی افکار
 از ھر فرصت و مناسبتی اس�تفاده ميکنن�د و ،تباھی اين ھمه ظلم و فساد و

 ديگ�ر .نارضايتي�شان را اع�2م کنن�د بيرون ميآيند، ت�ا ب�ا اتک�ا ب�ه خودش�ان
 و ن�ه س�ازگارا، بلک�ه خ�ود م�ردم بش اين روزھ�ا ن�ه موس�ویرھبر اين جن

   ٧٥.ھستند
  اين اس�ت ک�ه لب�اس شخ�صيھا پ�نج گزارشھا از ايران حاکی از«

 اي��ن حمل��ه در. ان��د ش��نبه ش��ب ب��ه خوابگ��اه دان��شگاه اميرکبي��ر حمل��ه ک��رده 
دان�شگاه تھ�ران ص�ورت  شخصی به کوی سالگرد حمله ی نيروھای لباس 

   ٧٦».تگرفته اس
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 از مح��سن س��ازگارا دي��دم ک��ه داش��ت در  را م��ن عک��سیراس��تی
ھمين اAن ھم اگر در گوگ�ل . نوفل لوشاتو پشت سر خمينی  نماز ميخواند

عليرض�ا ن�وری زاده، رھب�ر اھيد ديد و عک�س آن بزنيد، اين عکس را خو
خود انگيخته ی ھمه ی برنامه ھای اعتراضی و ھمه کاره ی ھم�ه ج�ا را 

اه و ھف�ت، ھمانج�ايی ک�ه پ�شت ب�امش تي�رک در مدرسه ی رفاه، سال پنج�
ھمينط�ور ش�عرھايی ک�ه اي�ن باب�ا در . اعدام افسران ارت�ش شاھن�شاھی ش�د

ش�ما ھ�م اي�ن عک�سھا را دي�ده اي�د، ي�ا اي�ن . اش سروده ب�ود» امام«وصف 
مجيزگوييھ��ا را خوان��ده اي��د؟ رھب��ران پنج��اه و ھف��ت، ح��اA ھ��م ميخواھن��د 

  !  خواھيم ديدخوانده اند؛ کور جنبش ضد خودشان را باA بکشند، ولی
ن�ه، ي�ادم  رفت�ه باش�د، ول�ی م�ن ي�ادم نمي�رود؛شايد خيليھا يادش�ان 
 اين ھمه نامردی و ن�امردمی و ن�ان ب�ه ن�رخ نميرود؛ ھيچگاه يادم نميرود؛

  ... يادم نميرودوردن راروز خ
  
  

  ]روز بيست و ھشتم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١١ تيرماه ٢٠

  
» خامن��ه ای، ب��ای ب��ای« مطلب��ی ب��ا عن��وان وب��2گ م2ح��سنی در

ح��ضور . ام��روز روز خ��وبی ب��ود، ي��ک روز سرنوش��ت س��از«: نوش��ت
ی  ھم��ه ،جوان��ان ايران��ی در خيابانھ��ای تھ��ران و چن��د ش��ھر ديگ��ر اي��ران

نگ�ران «: جنت�ی در ج�ايی گفت�ه ب�ود. را ب�رھم زد» کودتاچي�ان«تحليلھای 
دو ھفته غ�ر /يکی] عنی مردمي[اينھا . نباشيد؛ ما بايد کار خودمان را بکنيم

ميزنن��د، بع��د ھم��ه چي��ز براي��شان ع��ادی مي��شود و مي��رود ت��ا چھ��ار س��ال 
  » !ديگر

 ھ��ای   ای و  نوچ��ه خامن��ه. احتم��اA اي��ن فق��ط تحلي��ل جنت��ی نب��ود«
اش ھم ھمينگون�ه تحلي�ل ميکردن�د ک�ه اگ�ر محک�م جل�و اعتراض�ات  سپاھی 

 ب���ه س���ر ک���ار و باي���ستيم، پ���س از م���دتی م���ردم دل���سرد مي���شوند و ميرون���د
 بمناس��بت دھم��ين س��الگرد ايراني��انشان؛ ام��ا ح��ضور ش��جاعانه ی زندگي��

اين ت�و بمي�ری، از اون ت�و بميريھ�ا « تيرماه نشان داد که ھجدھمفاجعه ی 
ھ�ای  پاي�ه  قضيه بيخ پيدا کرده و در واقع امروز ص�دای شک�ستن » نيست

  . اين حکومت در ھمه ی دنيا شنيده ميشود
روز از /اس�ت بط�ور ش�بانه  که دو ھفته شوخی نيست حکومتی«

ش علي���ه م���ردم لج���ن پراکن���ی ميکن���د و اعتراف���ات يس���يما و طري���ق ص���دا
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 ھای تب�ادل اط2ع�ات  دروغين را بخورد بينندگانش ميدھد، ھمه ی روزنه
از ھم�ه . را بسته، تا مبادا مردم برای مراسم ھجدھم تير برانگيخت�ه ش�وند

. ب�ی«رادي�و .  ت�ا م�ردم را بترس�اندابزارھا و اھرمھا اس�تفاده ک�رده اس�ت،
فارسی را نيز با خود ھمراه کرده است، تا Aبد اط2ع رس�انی » .سی. بی 

به خيابانھ�ا آمدن�د و ...  باز مردم،اما با ھمه ی اين تمھيدات. را مختل کند
. ھم��ه ی دني��ا ص��دای م��ردم اي��ران را ش��نيد. ش��عارھای تن��دتری س��ردادند

مردم نشان دادن�د . ظاھرات را منعکس کردندھای معتبر دنيا خبر ت رسانه 
که تھديد و مشت آھنين تاثيری در حرکتشان ندارد و ميروند ت�ا ب�ساط اي�ن 

  . حکومت نحس را برای ھميشه ريشه کن کنند
. بنظر م�ن تظ�اھرات ام�روز س�ختترين مقط�ع ب�ود ب�رای م�ردم«

 را ھا قبل خودش حکومت از ھفته . تمام توان حکومت ھمين بود که ديديد
برای چنين روزی آماده کرده بود، ام�ا روزھ�ای آين�ده مناس�بتھايی ان�د ک�ه 

 آن�را نھا خواھند ريخ�ت و حکوم�ت آم�ادگیمردم بدون اع2م قبلی به خيابا
آن س�بو . ندارد ک�ه در ھم�ه ج�ا و ب�رای ھمي�شه در آم�اده ب�اش کام�ل باش�د

  ٧٧.منتظر روزھای خوش و آفتابی باشيد. بشکست و آن پيمانه ريخت
  

نمي�دانم اي�ن فتواھ�ا ت�ا چ��ه مي�زان ميتوانن�د ک�ارکرد داش�ته باش��ند، 
 منتظری را برابر با فتواھای  فتوای حسينعلی».سی. بی. بی«ھرچند که 

به ھرحال شکاف بين حکومتی دارد ھی گ�شاد و گ�شادتر . ويژه ای ميداند
منتظری در پاسخ به اس�تفتای مح�سن ک�ديور در م�ورد « :ميگويند. ميشود

و فاق��د بني��ان ش��رعی اخي��ر، ت��شبث ب��ه م��صلحت نظ��ام را م��ردود  ح��وادث
موج�ب س�قوط قھ�رى وAي�ت و « ی حکوم�ت را جابران�هدانسته و ک�ردار 

اع2م » ىاحكام صادره از سوى آن متول نفوذ    امر اجتماعى و عدمتصدى
نى ك��ه ش��رعا و عق��2 تولي��ت و مت��صديا «ب��ر اس��اس اي��ن فت��وا. ک��رده اس��ت

خ��ود از مق��ام خ��ود داده ان��د، خ��ود ب��ه   از دس��تاجتم��اعى را    ام��رت��صدى
   ٧٨».مشروعيتى ندارد ھيچگونه    آنانمعزولند و تصدى

گون�ه تکلي�ف تعي�ين کردنھ�ای گل�ه واری  م که اي�نمن البته نگران
البت��ه ب��د ني��ست ک��ه م��ردم را برعلي��ه نظ��ام . ھمچن��ان ک��ارکرد داش��ته باش��د

» له را توجي�ه ميکن�دھ�دف، وس�ي«شوراند؛ اما با چه اسبابی؟ من با شعار 
ايران��ی در » روش��نفکران«اي��ن ھم��ان ک��اری اس��ت ک��ه م��ث2 ک��2 مخ��الفم؛ 
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امروز تيت�ر  .ا امروز داريم چوبش را ميخوريم کردند که ت٥٧مقطع سال 
  » !فتوای منتظری بر عليه خامنه ای« : تمام وبسايتھا ھمين استاصلی

 آن تیل�ی مينوي�سم، ت�ا درس�تی و نادرس�اين خبر را ھ�م از ای مي
اتحادي�ه ی اروپ�ا گ�از اي�ران را ام�روز بي�ستم تيرم�اه، «: را بعدا تائيد ک�نم

ر اقت��صادی پارس��ينه، براس��اس ت��صميم ب��ه گ��زارش خبرنگ��ا. تح��ريم ک��رد
 متع�دد، اي�ن اتحادي�ه، اقت�صادی  اتحاديه ی اروپا و ب�ا وج�ود دAي�لسياسی

 فردا ب�ا که ٧٩»نوباکو« بر اساس توافق نامه ی .گاز ايران را تحريم کرد
 اتحاديه ی اروپ�ا، ک�شورھای آس�يای ميان�ه و ب�ا حضور سران کشورھای

ح�ضور مھمان�انی چ��ون ع�راق، س�وريه، گرج��ستان و م�صر رس�ما ام��ضا 
 کيل�ومتر ب�ه منظ�ور ت�امين ٣٣٠٠ی نوباکو به ط�ول  خواھد شد، خط لوله

 م��ي2دی آغ��از ٢٠١١س��ال  گ��از اروپ��ا ام��ضاء مي��شود و س��اخت آن از
قزاق�ستان   اي�ن تواف�ق نام�ه، گ�از ک�شورھای ترکمن�ستان،ميشود؛ بر اساس

ش�د، اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه از بستر دريای خزر به اروپا ص�ادر خواھ�د 
 تريلي�ون مت�ر مکع�ب اس�ت و ٢٧اين ک�شورھا ب�سيار کمت�ر از ذخائر گاز 

دري�ای خ�زر ني�ز پيام�دھای زي�ست محيط�ی ستر احداث اين خط لول�ه از ب�
 ايران به ترکي�ه ب�رای ت�امين خط لوله ی فعلیکه  با وجود اين .خواھد شد

ی اروپ�ا  گ�از اروپ�ا ک�ام2 آم�اده و ب�ه ص�رفه ی اقت�صادی اس�ت، اتحادي�ه
  .تصميم به تحريم گاز ايران گرفته است

  
  

  ]روز بيست و نھم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٢تيرماه ٢١

  
دوم تيرم���اه «: نوش���ت» اعتم���اد مل���ی«اميرھ���ادی ان���واری در 

ھای شنود توس�ط ش�رکت  مبنی بر فروش مخفيانه ی دستگاهخبری   ١٣٨٨
پ��س از آن ايرانيھ��ايی ک��ه بي��شتر در اينترن��ت . نوکي��ا ب��ه اي��ران منت��شر ش��د

موض��عگيری ک��رده، » نوکي��ا«اق��دام ش��رکت ستقر بودن��د، ن��سبت ب��ه اي��ن م��
ب��ه نظ��ر ميرس��د م��صرف ... خواس��تار روش��ن ش��دن ابع��اد موض��وع ش��دند

ت��صميم » نوکي��ا« ره ی مح��صوAتکنن�دگان ب��ه ص�ورتی خودج��وش درب�ا
 ھ�ای فع�اAن ب�ازار درم�ورد ري�زش ن�شان اي�ن حرک�ت، گفت�ه . ان�د گرفت�ه 
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قيم��ت ان��واع گوش��يھای نوکي��ا و م��وج پ��س فرس��تادن و تع��ويض گوش��يھای 
   ٨٠.تنوکيا پس ازانتشار اخبار شنود اس

تا شما باشيد ک�ه مح�صوAت ض�د ان�سانی ن�سازيد و . حقتان است
  !ن ھمه کثافتکاری نکنيداي» ايجاد کار«برای 

خل�ع لب�اس محسن کديور يک�ی از آخون�دھای خل�ع لب�اس ش�ده، ي�ا 
کرده ی باند اص2حاتچيھا ديروز متن پ�نج فت�وای مھ�م ح�سينعلی منتظ�ری 

، کمان وقتمنتشر کرده و حا را »مرجع«ی نسل ماموتھای تنھا باقيمانده 
ينھا را باطل يت ا را جائر خوانده و وAاحمدی نژاد/اند کودتای خامنه ایب

  . اع2م کرده است
کنون ب��ازار ب��ه جن��بش م��ردم، زن��ان و جوان��ان ت��اديگ��ر اي��ن ک��ه 

حکوم�ت ميکوش�د ب�ه ھم�ه بباوران�د ک�ه مخ�الفينش در اس�اس . نپيوسته ب�ود
ب��ا اي��ن ھم��ه اي��ن ش��کاف . بچ��ه سوس��ولھای بل��وار اليزاب��ت ب��ه ب��اA ھ��ستند

را که ھنوز ھم ن�سبت ب�ه  از مذھبيھا اسی در بين آخوندھا ميتواند خيلیاس
 –لبت�ه در راس�تای حف�ظ من�افع دنيايي�شان  و ا–دين حکومتيان توھم دارند 

   .به خيابانھا بکشاند
روز ب�ه روز اوض�اع خطرن�اکتر مي�شود . مرحله ی جالبی است

مھ���رداد ميکوش���د م���را از نگران���ی . و روز ب���ه روز جن���بش گ���سترده ت���ر
 حمل�ه ی خ�ارجی ن�شود، باي�د درآورد و به من بباوراند که اگر قرار است

اي��ن ک��ه روس��ھا در نش��ست س��ران ھ��شت . از ھم��ين ابزارھ��ا س��ود ج��ست
 يا به اي�شان از س�وی –کشور در ايتاليا ھمين ھفته ی پيش تصميم گرفتند 

 که دستشان را از پشت حکومت اس2می بردارند، –جی ھشت تحميل شد 
که خودشان ھ�م تھديدشان کرده گويا نيک2 سرکوزی . نکته ی جالبی است

 جايگ���اه محکم���ی ندارن���د و اي���ن ک���ه در جري���ان ش���لوغيھای ک���شور چن���ان
 آنج�ا ه اين ک�شور رف�ت و اوض�اع انفج�اریاوکرائين، سرکوزی شخصا ب

س���عی ميک���نم . البت���ه نمي���دانم در پ���شت پ���رده چ���ه ميگ���ذرد. را آرام ک���رد
آنچ�ه ھ�ست اي�ن جماع�ت . چيزھايی را کن�ار ھ�م بچي�نم ت�ا م�ساله را بفھم�م

  !ا کارد بزنی، خونشان درنميآيداص2حاتچی ر/ ایتوده
ھم��ين ام��روز . البت��ه ھن��وز دارن��د آخ��رين زورھاش��ان را ميزنن��د

  : شان نوشتند»پيک نت« حکومت اس2می در حامیيکشنبه توده ايھای 
ھ�ر .  خ�رداد روز ب�ه روز دش�وارتر مي�شود٢٢تثبيت کودت�ای «

 کودتاچيھ�ا س�ست ت�ر ميگ�ذرد، زي�ر پ�ای] ک�ذا[روز که از اي�ن ب�ی تثبيت�ی 
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اي�ن ب�ار پيام�دھای س�نگينی ... منتظ�ری... تردي�د ني�ست ک�ه فت�وای. ميشود
برای حکومت خواھد داشت، زيرا اي�ن ب�ار در م�تن حاکمي�ت و حاش�يه ی 
حاکميت نيز انبوھی از ضربه دي�دگان کودت�ای اخي�ر ب�ا اي�ن پي�ام ھم�راه و 

... د را از ک��سانی ک��ه در گذش��ته فاص��له ی خ��وحت��ی... ھمگ��ام ش��ده ان��د
منتظ�ری حف�ظ ميکردن�د، ب�ا کودت�ائی ک��ه ش�د و خ�ونی ک�ه س�پاه و ب��سيج و 
نيروی انتظامی به دستور مستقيم رھبر در نماز جمعه ی تھ�ران ريخت�ه و 

شم���شيری ک���ه . ميريزن���د، اي���ن فاص���له را ديگ���ر رعاي���ت نخواھن���د ک���رد
. کودتاچيھ��ا از ني��ام برک��شيده ان��د، گ��ردن ب��سياری را ن��شانه گرفت��ه اس��ت

  » ...منتظری در نوع خود اع2م جھاد عليه استبداد و کودتاست... توایف
  

 ک�وچ ش�ماری از در باره احتمالتائيد نشده ای  اخبار«ھمچنين 
  » .شده است قم به نجف پخش روحانيون و علمای

س�پاه در  از فرمان�دھان ب�اره ی نام�ه ی جمع�ی خبرھائی ني�ز در
عل�ی خامن�ه ای  خط�اب ب�ه اي�ن نام�ه ه و ظ�اھراجن�گ منت�شر ش�د دوران
از ميرح�سين  دوران جن�گ س�پاه  ب�ا توج�ه ب�ه حمايتھ�ای فرمان�دھان.اس�ت

نام�ه  و انت�شار اي�ن  موس�وی، تھي�هانتخاب�اتی در جري�ان ک�ارزار موس�وی
 ک�اش در جن�گ ب�ه  ای«: گوي�ا اھ�ل س�پاه نوش�ته ان�د. ني�ست دور از ذھ�ن

  » !بوديم نمی دمغلتيدن مر به خاک و خون بوديم، اما شاھد خون درغلتيده
 کروب�ی ھن�وز س�ر و يد حاA از وحشت سبز نوشت؟ مھ�دیآيا با

جنبش سبز ميرحسين موس�وی فع�2 س�کوت » رھبر«صدايی ميکند، ولی 
بمي��ری، از آن ت��و بميريھ��ا اي��ن ت��و «انگ��ار دريافت��ه اس��ت ک��ه . ک��رده اس��ت

دني��ا ت��ا اب��د منتظ��ر «:  پرزي��دنت اوبام��ا ھ��م در ايتالي��ا گفت��ه ب��ود ک��ه»ني�ست
طن��اب دارد محک�م و محکمت��ر خ2ص�ه » .حکوم�ت اي��ران نخواھ�د نش��ست

   .ميشود
ح�اكميتى ك�ه براس�اس چم�اق و ظل�م و «: گفته اس�تھم منتظری 

حق��وق ديگ��ران و ت��صرف غاص��بانه و تغيي��ر در آرای آن��ان و  تج��اوز ب��ه
 محك�وم  كشتن و بستن و بازداشت باشد، نزد ش�رع و عق�ل و عق�2ء جھ�ان

بت��ه س��ی س��ال پ��يش اينط��وری نب��وده، ول��ی يکدفع��ه ال» !ارزش اس��ت و ب��ى 
 البت�ه اي�ن انتقادھ�ا ھم�ه اش آبک�ی ب�وده اس�ت؛تا حاA . اينجوری شده است

منتظری کمی بيشتر از آبکی انتقاد کرده و بيچاره برای ھمان انتق�ادش از 
 ک���ل ح���اA ھ���م ک���هست وAيتعھ���دی را ھ���م از دس���ت داد؛ خ���ود خمين���ی، پ���

  .دارد برباد ميشود» سرمايه«
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] منتظ���ری و  درود ب���ر آي���ت «: ھ���ادی خرس���ندی ھ���م نوش���ت
ش��دن ب��ر م��وج ر  ک��ديور ک��ه در بزنگ��اه ت��اريخی، س��واش��اگردش مح��سن

 ان���د و ب���ا ي���ک س���ری جم���2ت  رس���تاخيز مردم���ی را فرام���وش نک���رده
پ�اره ميکنن�د ک�ه جري�ان از دس�ت /مرب�ی ب�ين خودش�ان تع�ارف تک�ه/عربی

 اين�ک ول�ی . ملي�ون نيفت�دوق�ت ناغاف�ل دس�ت مل�ت و علما در نرود و ي�ک
فقيھی ناکام علي�ه ول�ی فقيھ�ی باک�ام فت�وای سرب�سته ميدھ�د و قھرم�ان مل�ی 

 ميشود و شاگردش به مردم يادآوری ميکند که در نھضت مشروطيت ھ�م
اي�ن فت�وا  ف2ن روحانی فتوا داد و در مقابل�ه ب�ا ش�اه ھ�م خمين�ی فت�وا داد و

ن دو فتوا، حکوم�ت  در مورد آ البته با اين تفاوت که!شبيه آن فتاوی است
بران��داختن محم��دعلی ش��اه و محم��د رضاش��اه واج��ب و دس��ت علم��ا نب��ود 

واج�ب ش�رعی تخفي�ف پي�دا ک�رده و  شرعی به ح�ساب ميآم�د، ام�ا اي�ن ب�ار
مق�ام رھب�ری ھم�راه ب�ا  نظ�ام باي�د محک�م ش�ود و ب�ا ان�دکی قلقل�ک دادن ب�ه

لوح�ان و لب�اس  ده  له، ميتوان قضايا را درز گرفت و سا چشمکی به معظم
تان سرش��ناس آق��ای ی منتظ��ری را گلب��اران کنن��د و دوس�� شخ��صيھا خان��ه  

گ��ور باب��ای . لويزي��ون مع��اف ش��وند تک��ديور از اعترافگي��ری و آم��دن ت��و
  ! جالب است، نه؟٨١»! محبوس و زير شکنجهھزاران ايرانی

  : ھم نوشتاعتماد ی گروه سياسی آفتاب، روزنامه  به گزارش
وز گذش�ته در  از ر ای دي�شھای م�اھوارهوریدور جديد جمع آ«

ب��ر اي��ن اس��اس ني��روی انتظ��امی دي��روز ب��ا . من��اطقی از تھ��ران آغ��از ش��د
خواجه عب�د] [منازل واقع در منطقه ی اميرآباد و سيد خندان  مراجعه به

   ٨٢». ماھواره از منازل کردبه جمع آوری اقدام] انصاری
دانيھاش�ان مينوي�سند م�رده ھ�ا و زن حاA اين اص2حاتچيھا ھی از

 فقط از ح�زب ردم آدم نيستند، فقط اينھا آدمند وانگار بقيه ی م. و ميگويند
ھرک�ی ب�ا اينھ�ا ب�وده، آدم .  خودشان وراج�ی ميکنن�دو گروه و باندو دسته 

  !است، واA گور پدرش
آب��ادی، رئ��يس س��تاد ک��ل نيروھ��ای  ح��سن في��روز] ک��ذا[سرل��شکر 

» ام�ام دوازدھ�م ش�يعيان«ط�اب ب�ه خنام�ه ای مسلح حکوم�ت اس�2می در 
  :  ايرانجمھوری نوشت که با مرور وقايع پس از انتخابات رياست
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   ٨٣».ندبما با تمام توان ايستاده ايم، تا نظام«
  !ببينيد به کجا ميرسيد؟. ما ھم ايستاده ايم تا شماھا برويد

  نازنينی که ھجدھم تيرماه امسال در متن جري�ان در تھ�ران ب�ود،
من اص2 به تھرانی و شھرستانی بودن و اين چرت «: نوشت در وب2گش

ن��ه م��ن و ن��ه ھيچک��دام از ک��سانی ک��ه در اي��ن  .و پرتھ��ا عقي��ده ای ن��دارم
اجتماعات حضور دارند، منتی بر کسی ندارند، ولی واقع�ا چ�را م�ردم در 

م�ردم در بع�ضی از ش�ھرھا از شھرھا آنق�در بيخي�ال ھ�ستند؟ چ�را بعضی 
شيراز و چن�د ش�ھر ديگ�ر ج�زو قط تھران و اصفھان و وليتند؟ آيا فبی مسئ

جن��وب  ش��ھرھایرش��ت و اي��ران ھ��ستند؟ م��شھد و ھم��دان و کرمان��شاه و 
  تي�ر١٨کشور جزو ايران نيستند؟ مردم اين شھرھا بايد بن�شينند در روز 

در خان��ه ھاش��ان و م��ردم در تھ��ران و اص��فھان و چن��د ش��ھر ديگ��ر م��ورد 
   ٨٤»مامورين قرار بگيرند؟ ه یحمل

ا اين ھم اعتراضی است به ھمراھی نک�ردن؛ البت�ه خ�ود تھرانيھ�
 اگر ميجنبيدند کار ب�ه گون�ه ای ديگ�ر ب�ود ھمه شان ھنوز نجنبيده اند؛ ھم 
  !!Aبد

  
  

  ]روز سی ام[  مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٣تيرماه ٢٢

  
 ک��ه خيليھاش��ان ب��رای م��ن ي��ک س��ری خبرھ��ای ديگ��ر ھ��م ھ��ست  

 ان شعری در وصف جنبش س�بز خوان�ده،ريمث2 اين که شج. جالب نيستند
ش را ب�ی ييا اين ک�ه از ص�دا و س�يمای اس�2می ش�کايت ک�رده ک�ه آھنگھ�ا

ع2م��ت لي��نکش را س��بز » .ان. ان. س��ی«ي��ا م��ث2 .  اج��ازه پخ��ش ميکنن��د
 زن�ی و پت�ی ب�ا حرک�ات محيرالعق�ول سک�سیکرده، يا اين که مادونا لخ�ت 

 پيچي��ده، ي��ا اي��ن ک��ه ارت��ش ھ��ا»ديکت��اتور«ب��اAی پنج��اه س��ال ب��ه پ��رو پ��ای 
و پ�نج ت�ا تروري�ست  ای ع�راق را ب�ه دس�ت عراقيھ�ا س�پردهامريکا ش�ھرھ

، تحوي�ل عراقيھ�ا داده و رانی را که از دو س�ال پ�يش دس�تگير ک�رده ب�وداي
  اول اسم�شان چي��ز ديگ�ری ب��وده ک��هی اعرام�ی از اي��ران،ھا تروري��ستاي�ن

  ! عوضشان کرده اند؟ ياض شده؛بعد اسمشان عو
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ي�ا س�ه روز اس�ت ک�ه درب  دو«: شته ی نازنينی از تھ�رانبه نو
ش�روع ميکنن�د ب�ه  خانه ھا را ميزنند و به نحوی ميروند پشت ب�ام م�ردم و

ميدھن�د ک�ه  بريدن ديشھای ماھواره ھا؛ ظاھرا اين کار را ب�ا آنھ�ائی انج�ام
جالب اين که  شب ھم�ان روزی . گفته اند» ] اکبر«روزھای تظاھرات 

ن منطق��ه ص��دای ] اکب��ر ھم  در ھم��اب��رده ان��د، ب��از کن��ده و ک��ه دي��شھا را
  » .شنيده ميشود

ف�رد نام�شروع را ب�ا «: ديگر اي�ن ک�ه آخون�د زنج�انی گفت�ه اس�ت
 البت�ه خبرھ�ای ب�سياری .و کلی از اين خرده خبرھا» !ھيدمسالمت تغيير د

در مورد کشته شدن چن�د ت�ن در اوي�ن ھ�ست ک�ه جن�ازه ھاش�ان را س�يمان 
ل داده اند که جای شکنجه روی بدنشان پيدا نباشد و اين که پسر شده تحوي

حجاريان را ھم گرفته اند و زندانبانان افاضه کرده اند ک�ه خ�ود حجاري�ان 
حاض��ر ني��ست از زن��دان بي��رون ب��رود، چ��ون در زن��دان بھت��رين امکان��ات 

 ب��ا ھم��ه ی اينھ��ا ب��از ھ��م اي��ن اص��2حاتچيھا .ش وج��ود دارديپزش��کی ب��را
  . کومت را حفظ کنندميخواھند ح

ديگ���ر اي���ن ک���ه مح���سن مخملب���اف نماين���ده ی خ���ود انگيخت���ه ی 
موسوی در خارج گفته است که مطالبات مردم از موس�وی فرات�ر رفت�ه و 

   ٨٥. پشيمان است٥٧گفته که خودش از شرکتش در انق2ب 
  !  اين خبرھا نميشد، چيکار ميکردی؟ اگرحاA ديگه بابام جان؛

ی از نامزدھ����ای دھم����ين دوره ی مح����سن رض����اي«: و اي���ن ک����ه
ای خطاب به م�ردم اي�ران منت�شر ک�رده  انتخابات رياست جمھوری، بيانيه

در اي���ران ھ���شدار داده » اخت2ف���ات داخل���ی«و در آن ن���سبت ب���ه عواق���ب 
  !لوس بيمزه  ٨٦».است

  
ب��دبختی اي��ن ک��ه لي��ست ک��شته ش��دگان در خيابانھ��ا و اع��داميھا در 

 خ2ص��ه اراح��ت کنن��ده ت��ر مي��شود؛رازت��ر و نزن��دانھای اس��2می مرت��ب د
نمي�دانم ت�ا ک�ی ط�ول ميک�شد؟ فق�ط مي�دانم ک�ه م�ساله . محشر کبراي�ی اس�ت

س�ر «شده است و به ھ�ر قيمت�ی باي�د » ناموسی«برای خامنه ای و باندش 
 خب، احمقھا اين ھم�ه چاپيدي�د، خاک بر سرشان؛» م بکوبند به سنگخص

خودت�ان ک�ه بھت�ر از ھم�ه ! برداريد وبرويد کوفت کني�د و ک�يفش را  ببري�د
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 فيزيک�ی ت�ان نمان�ده ميدانيد چند صباحی بيشتر به سرآمدن عمر سياس�ی و
 اين بدبختھا اي�ن اس�ت ک�ه معم�وA زم�انی عق�ل ب�ه کل�ه ش�ان بدبختی! است

   .گر ھمه چيزشان برباد رفته باشدميآيد که دي
يک خبر جالب ھم ھ�ست ک�ه باي�د گف�ت خ�دا مخت�رع اينترن�ت را 

 مردم مرت�ب لب�اس شخ�صيھای قات�ل را شناس�ايی ميکنن�د و بيامرزد، چون
  .  ميکنندخصات و آدرس، اينترنتی رسواياروھا را با اسم و عکس و مش

اس��اس بر] ردم از ب��س نوش��تم ديگ��ر اي��ن ک��هم��[ديگ��ر اي��ن ک��ه 
 تيرماه، ب�ار ديگ�ر ھمچ�ون س�الھای گذش�ته ٢٢امروز دوشنبه «: گزارشی

  .  اعتصاب عمومی بسر ميبرددرسقز به شکلی بينظير و متحدانه  شھر
 پاس��اژھا و  ھ��ای ب��ازار ب��زرگ س��قز و تم��امی زه مغ��اتم��امی«

 . ش�ھر تعطيلن�دھ�ای خيابانھ�ای اص�لی و فرع�ی ازه مغ�مراک�ز تج�اری و 
ھ�ا و  ھ�ای کوچ�ه   مغ�ازه حت�یت اعت�صاب ام�سال ب�ه ح�دی اس�ت ک�ه وسع

ز  ای اع��م ا ھ��يچ وس��يله ی نقلي��ه. ني��ز ب��سته ان��در مح��2ت حاش��يه ی ش��ھ
اتوبوس�ھای . خيابانھ�ا دي�ده نمي�شود در]  تاک�سیحت�ی[شخ�صی و عم�ومی 

علت نبودن مسافر ب�ه ناچ�ار  شرکت واحد نيز که دولتی ھستند، امروز به
اي�ن س�کوت ب�ه  سقز در سکوت کامل بسر ميب�رد و. از حرکت ايستاده اند

د ب�ا ميخواھ� مثابه فرياد و اعتراض متمدنان�ه و ن�وين م�ردم ک�رد اس�ت ک�ه
 خ�ود را زاری عظ�يم خ�ود، خ�شم و بي�حرکت متحد و با اين نافرم�انیين ا

د ک��ه  اس��2می ن��شان دھ�� ب��ين الملل��ی و در راس آن جمھ��وریاز تروري��سم
ر ک�ل ح�زب در چنين روزی دکتر عبدالرحمن قاسملو دبي�ل پيش بيست سا

 ب�ا د؛وانمردانه در کشور اتريش ترور ک�رناجدمکرات کردستان ايران را 
ل ب�سر ميب�رد و ھ�يچ ع�ابری  ش�ھر س�قز در اعت�صاب کام�اينکه ھم اکنون

عمومی ديده نميشود، ولی صدھا تن از نيروھای يگ�ان وي�ژه ی در معابر 
، منتظ�ر   ھای شھر سقز مستقر ش�ده  کوچهحتیو  ضد شورش در خيابانھا

ھاش�ان س�کوت و اعت�صاب پرمعن�ای س�قز را  گلول�ه  فرصتی ھستند که ب�ا
   ٨٧»...بشکنند

 اس���ت و زمين���ه ھ���ای چندگان���ه ای دارد؛ ھ���م اعت���راض ق���شنگی
قاس��ملو و ھ��م ب��ه دکت��ر عب��دالرحمان اعتراض��ی اس��ت ب��ه ت��رور ش��ادروان 

تروريسم گسترده ی حکومت اس2می علي�ه ھفت�اد ميلي�ون ش�ھروند ايران�ی 
ھن�د و در ح�سرت آزاديھ�ای که ديگر حکومت دينی و ايدئولوژيک نميخوا

  .له له ميزنند  اجتماعی و حقوق برابر شھروندی ابتدايی
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اص�ط2ح [» ١٣٨٨ خ�رداد ٢٢کودت�ای «در کنار کشته ش�دگان 
 .روزنام�ه نگ�ار م�شھدی ھ�م ھ�ست» حيدرید مھردا«نام ]  موسوی چيھا

از روز شنبه در سرمقاله ای به انتقاد حيدری روزنامه نگار خراسانی که 
عملکرد وزارت اط2عات پرداخت�ه ب�ود، روز گذش�ته ب�ه ط�رز م�شکوکی 

  ٨٨.دقتل رسي بهدر مشھد 
راستی ياد کشتارھای مشکوک دوران استالين نميافتي�د ک�ه خيل�ی 

مت��وھم کموني��ست م��ا را در م��ورد ماھي��ت سوسيالي��سم واقع��ا از ھموطن��ان 
 در ھمان دوران نشانه رفت؟ ميگويند وزارت اط2عات حکوم�ت موجود،

راه انداخت��ه ان��د، پ��ای » .ب.گ.ک��ا «اس��2می را اط2عاتچيھ��ای ت��وده ای
 حواسھا جمع باشد، با چه من فقط يک رفرانس کوچولو دادم، تا! شانخود

اب��ان ب��رای حف��ظ اي��ن بيخ��ود ني��ست ک��ه ھم��ان جن! درافت��اده ان��دج��انورانی 
جال�ب ت�ر ! اي�ن ھم�ه پ�ستان ب�ه تن�ور ميچ�سبانند[!]  بامزه حکومت اس2می

اي��ن ک��ه پوس��تر درس��ت ک��رده ان��د و تبليغ��ات راه انداخت��ه ان��د ک��ه ھاش��می 
   ٨٩. رفسنجانی جمعه ی آينده امام جمعه خواھد بودبھرمانی

کي��سه ی مارگيري��شان اي��ن آش��غالھا، چ��ه خ��ب ک��ه چ��ی؟ ح��اA از 
ک�ه ھم�ه ت�ان  آی بچه ھا اين مردک ميآيد اند بيرون؛آشغال نابی را کشيده 

. پينه کن�د/واھد ھمه چيز را وصله ميخرا به ص2به بکشدھا؛ از من گفتن؛
روع يايد، چون منتظری از آن طرف فتوای نامشبايد ھم حاA ب. خود دانيد

   !بودن حکومتشان را داده است
 مگ��ر مي��شود س��کوت ک��رد؟ چھ��ار ھفت��ه ھ��وادارانش را در وای؛

Aانتظار نگ�ه داش�ت و ح�ا ...Aح�ا ...Aای ... يکب�اره غ�ول از شي�شه.. ح�ا
 مح�سن .خيلی از اي�ن م�ردک ع�صبانی ام.. .خاک بر سر ھمه شان... بابا

ھ�م » ور اي�ز م�ای وت؟«رھبر خود انگيخت�ه ی ھم�ه ی جري�ان سازگارا 
فقط در صورتی ك�ه ميرح�سين موس�وی بياني�ه بدھ�د و «: اط2عيه داده که

ش���ركت كن���د، ح���ضور در نم���از جمع���ه مفي���د ] شخ���صا در نم���از جمع���ه[
 راستی اين بابا با چشم بسته غي�ب گف�ت، ي�ا ب�ا چ�شم ب�از، ک�سی ٩٠».است

ک�ه از ب�س موس�وی موس�وی ميکنن�د، ديگ�ر جالب تر از ھمه اين ! ميداند؟
  راستی نبايد حاA چيزھای بھتری خواست؟. دل ھمه به ھم ميخورد
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دس�تگير و در اي�ران  ک�ه چن�دی پ�يش بريتاني�ايی/خبرنگار يونانی
 در  در اي��ران،آزاد ش��د، ميگوي��د ک��ه در ط��ول دوران بازداش��تشبع��د ھ��م 

 .ر گرفت��ه اس��تنگھ��داری ش��ده و م��دام تح��ت ب��ازجويی ق��را س��لول انف��رادی
يون����انی روزنام����ه ی / خبرنگ����ار بريتاني����ايی٩١»اياس����ون آتاناس����ياديس«

ه در ايران در بازداش�ت ب�ه که حدود دو ھفت» واشينگتن تايمز «آمريکايی
 شت ب��ه آت��ن در گفتگ��و ب��ا خبرگ��زاریروز جمع��ه پ��س از بازگ��س��ر ب��رد، 

ه کنن�دگانی ب�ود ک� زندان اوين تھران مملو از تظاھر«: آسوشيتدپرس گفت
در جري���ان اعتراض���ھا ن���سبت ب���ه تقل���ب در انتخاب���ات رياس���ت جمھ���وری 

  » .بازداشت شدند
 روز در زندان اوي�ن ب�ود و ب�ه ١٨وی اضافه کرد که خود او «

 مقامھ��ای جمھ��وری ...اتھ��ام جاسوس��ی م��ورد ب��ازجويی ق��رار ميگرف��ت
فعاليتھای مغ�اير «را انجام » اياسون آتاناسياديس«اس2می علت بازداشت 

  .اع2م کردند»  نگاری ل روزنامهبا اصو
به گزارش پيک ايران، تحوي�ل جن�ازه ھ�ای جانباختگ�ان وق�ايع «

 در تھران و شھرھای مختلف به خانواده ھاشان آغاز ٨٨پس از انتخابات 
 تھ�ران ب�ه رياس�ت مرت�ضوی و ديگ�ر به نظر ميرسد دادس�تانی. ه استشد

جن�ازه ی م ش�ود و  تي�ر تم�ا١٨دستگاھھای امنيتی و قضايی منتظ�ر بودن�د 
 خرداد و پس از آن در خيابانھ�ا و ي�ا ٢۵حانباختگان را که بيشتر آنھا در 

 ھم اکنون در آگاھی.  تحويل دھندبر اثر شکنجه در زندانھا کشته شده اند،
 عک��س متعل��ق ب��ه جانباختگ��ان وج��ود دارد ک��ه از خ��انواده ھ��ا ۵٠ش��اھپور 

س��ھراب . اس��ايی کنن��دميخواھن��د ب��ا مراجع��ه ب��ه آنج��ا عزي��زان خ��ود را شن
 ٢٨ خ�رداد تي�ر خ�ورده و روز ٢۵ س�اله ای ک�ه روز ١٩عامری، ج�وان 

خرداد جنازه اش تحويل پزشکی قانونی کھريزک ش�ده، تنھ�ا يک�ی از اي�ن 
ھيچ مقامی پاسخ نميدھد ک�ه س�ھراب در اي�ن س�ه روز .  نفر بوده است۵٠

در ح�الی  را انيکی ديگر از خانواده ھا جنازه ی پ�سرش! کجا بوده است؟
ه و تم�ام ب�دنش  که تنھا ص�ورتش م�شخص ب�ود اندبرای دفن تحويل گرفته

م���شخص اس���ت ک���ه م���اموران ق���ضايی و امنيت���ی . ن���درا س���يمان گرفت���ه ا
در ش�ھر . نميخواسته اند خانواده ھا متوجه ی آث�ار ش�کنجه ی ش�ديد ش�وند

 اھواز ھم تحويل جنازه ھا به خانواده ھا شروع شده، اما خانواده ھا را ب�ه
ق��ضايی ب��رای ب��ه ، ت��ا از اط��2ع رس�انی ي��ا پيگي��ری ش�دت تھدي��د ک��رده ان��د

خانواده ھايی ک�ه . مجازات رساندن عام2ن شکنجه و قتلھا خودداری کنند
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اعتراض ميکنند با تھدي�د اينک�ه فرزن�دان ديگرت�ان را ني�ز ب�ه قت�ل خ�واھيم 
    ٩٢».رساند، مواجه ميشوند

ن دقيق��ا روش د ش��کنجه ش��دگااي��ن ش��يوه ی س��يمان گ��رفتن ج��س
 دولتھ�ای کموني�ستی ب�وده اس�ت ک��ه ھ�م اين�ک ھ�م در کوب�ا انج��ام ھمي�شگی

 . مرح�وم انج�ام مي�شده اس�تش�ورویپيش از اين ھم اين شيوه در . ميشود
  !، نه؟چه رفرانس جالبی

  
  

  ]روز سی و يکم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۴ تيرماه ٢٣

  
 حمل�ه ی  چاپ بريتانيا گزارش�ی در م�ورد٩٣روزنامه ی گاردين

  م��اجراپ��س از انتخاب��ات ب��ه ک��وی دان��شگاه تھ��ران از زب��ان ش��اھدان عين��ی
ج��امعترين گزارش��ی اس��ت ک��ه ت��اکنون از وق��ايع   اي��ن.چ��اپ ک��رده اس��ت

 دول�ت که طی آن نيروھای امنيتی - خرداد ماه ٢٥ساعات نخست دوشنبه 
گ�اردين  .دمنت�شر مي�شو - ب�ه خوابگ�اه دان�شگاه تھ�ران حمل�ه کردن�د اي�ران

وي��سد حمل��ه ی آن ش��ب در ح��الی رخ داد ک��ه تھ��ران دو روز پ��س از مين
  : مينويسدگاردين  .آرام نداشت» تقلب«انتخابات ھنوز از خشم بروز 

 در داخل خوابگاه در خيابان اميرآباد شمالی، دانشجويان برای«
تنھ�ا س�اعاتی پي�شتر . خواب آماده ميشدند، ھرچند اعصاب ھمه متشنج بود

آنچ�ه بع�د از . ر در اصلی دان�شگاه کت�ک خ�ورده بودن�ددر براب چندين نفر
در ناآراميھ��ای پ��س از  ب��ه يک��ی از روي��دادھای مح��وری آن اتف��اق افت��اد،

انتخابات بدل شد؛ پليس با يورش�ی خ�شن ب�ه داخ�ل خوابگاھھ�ا ب�ه شک�ستن 
 ١٠٠ب�يش از  قفلھا و بعد استخوانھا پرداخت، به دھھا دانشجو حمله کرد،

انک�ار مقامھ�ا ھن�وز اي�ن حمل�ه را .  را ک�شت پنج نف�رنفر را با خود برد و
ميکنند، اما شرحی که از مصاحبه با پنج ف�رد حاض�ر در حادث�ه ب�ه دس�ت 

  ... .ميآيد، داستان ديگری را بازگو ميکند
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 دان����شجو از يک����ی از خوابگاھھ����ا ٤٦ گ����اردين نوش����ته یه ب����«
ی دستگير و به زي�رزمين وزارت ک�شور در آن نزديک�ی در خياب�ان ف�اطم

 ساختمان بود ک�ه ش�مارش آرا، و ب�ه ھمانجا در طبقات باAيی. ل شدندمنتق
 ٨٧. آرا در جري��ان ب��ودر ھ��واداران نامزدھ��ای مخ��الف، تقل��ب دادع��ای 

. حافظ برده ش�دند پليس در خيابان شجوی ديگر به يک ساختمان امنيتیدان
 .دانشجويان از شکنجه و بدرفتاری در آنجا سخن ميگويند

 فاطم��ه برات��ی، ک��سری ش��رفی، مبين��ا:  باختن��دپ��نج نف��ر ج��ان«
آنھ���ا روز بع���د در بھ���شت . احترام���ی، ک���امبيز ش���عاعی و مح���سن ايم���انی

دفن شدند که گ�زارش مي�شود ب�دون اط�2ع خ�انواده ھاش�ان  زھرای تھران
تحکيم وحدت، يک سازمان دانشجويی، نام آنھ�ا را تايي�د ک�رده . بوده است

ھ�دف ض�ربات   دو دخت�ر و س�ه پ�سرشاھدان عينی گفته اند که اين...است
اخط�ار  به خانواده ھاشان. مکرر باتوم برقی در ناحيه سر قرار گرفته اند

داده شده که درباره ی بچه ھاشان صحبت نکنند و مراسم ت�رحيم نگيرن�د؛ 
 مانند والدين ندا آقا سلطان که چھره اش پس از پخش فيلم کشته شدنش به

ق�وانين  براس�اس .راضی مترادف شدضرب گلوله در خيابان با جنبش اعت
اي��ران، پل��يس، اع��ضای س��پاه پاس��داران و س��اير نيروھ��ای م��سلح و ش��به 
نظاميھ��ا، ح��ق ورود ب��ه دان��شگاھھا را ندارن��د؛ ک��ه مي��راث طغي��ان س��ال 

که تا ماه گذشته جديترين ناآراميھا در اي�ران پ�س   دانشجويان است١٩٩٩
ک��شنبه ش��ب را چن��ين دان��شجو، ح��وادث يي��ک  ...از انق��2ب اس��2می ب��ود
  : برای گاردين بازگو کرد

 خوابگاھھ�ا گ�از اش�ک آور ش�ليک ک�رد، م�ا راپل�يس ب�ه داخ�ل «
م�ن . کرد روی زم�ين دراز بک�شيمزد، پنجره ھا را شکست و مجبورمان 

روم پريد، پ�شتم نش�ست و   تظاھرات ھم نکرده بودم، اما يکی از آنھاحتی
چ��اقو و تفن��گ  ج��ستجوی  درح��الی ک��ه تظ��اھر ميک��رد درو بع��د. م��را زد

حل�ق تھديدمان ميکردند که ما را . ی کرداست، از من سوءاستفاده ی جنس
  » ...آويز ميکنند و به ما تجاوز ميکنند

  
ميخواھم اينج�ا نکت�ه ای را بنوي�سم ک�ه تاح�دی بع�ضی م�سائل را   
ھم�سو دارد ھم اينک جنبش روی دو محور جداگانه و ظاھرا . روشن کنم
 در اي�ران ھ�ستند، خواھ�ان س�رنگونی آن�انی ک�ه ساسیبخش ا. پيش ميرود

تماميت نظام اس2می شده اند، چرا که سی س�ال اس�ت ھ�ر لحظ�ه تحقي�ر و 
بخ�ش خ�ارج . بافيھا را با گوش�ت و پوست�شان لم�س ميکنن�دين و دروغتوھ
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 اي���ن جن���بش ک���ه تنھ���ا يک���ی از ش���عارھای اعتراض���ی ب���ه تقل���ب ک���شوری
مبن�ای ک�ارش ق�رار داده، حاض�ر را » رای من کجاست؟«انتخاباتی يعنی 

  . نيست از ھمين خواست حداقلی پا را فراتر بگذارد
 ملی  یمنقليھا، اکثريتيھا، جبھه/اينان بيشترشان توده ايھا، ملی«

در کل جماعتی ھستند که زنده بودن اقتصادي�شان ب�ه ب�ودن اي�ن ... چيھا و
ران س�فر اينھا ھمانھ�ايی ھ�ستند ک�ه سالھاس�ت ب�ه اي�. حکومت بستگی دارد

 ايرانيان را در غرب »پناھندگی«ستند که اساسا فنومن ميکنند و ھمانھا ھ
 اينھ��ا .می چيھ��اس��وزانده ان��د؛ در راس��تای لبي��ک گف��تن ب��ه خ��اتمی و خ��ات

و تب�ديل ارز » ارز«موضوع اساسيشان حقوق بازنشستگی است و قيم�ت 
ي�ران و در ميان اين تبديلھا زندگی کردن و از قبل اي�ن ب�ی ارزش�ی پ�ول ا

در خارج، کيسه ھا را پر کردن و وي2ھ�ای آنچن�انی خري�دن و گردش�ھای 
 قاب��ل  ميلي��ون ايران��ی ميتوانن��د زن��دگی۵آنچن��انی رف��تن؛ در حاليک��ه تنھ��ا 

تحملی داشته باشند و درصد بسيار باAيی در ايران زي�ر خ�ط فق�ر زن�دگی 
ميکنن��د، اينھ��ا ب��ا رف��ت و آمدھاش��ان و خ��رج ک��ردن ارزھ��ای خ��ارجی در 

  . يران، خاک به چشم مردم ميپاشندا
 را در چ�ارچوب  عجيبی دارد که کل جن�بشاين جماعت اصرار

حفظ ھمين حکومت اس2می نگه دارد و اصرار دارد که اگر احمدی نژاد 
 خامنه ای برود و مث2 منتظری ي�ا ھاش�می حتیبرود و موسوی بيايد و يا 

نمي�دانم . خواھد وزيدرفسنجانی بيايد، اوضاع دگرگون شده و نسيم آزادی 
 ی ک��شيده ب��ود از موس��وی ب��ا عمام��ه و زي��ر آنک��دام ھنرمن��دی کاريک��اتور

م��ردم ب��ه کمکت��ان ني��از دارم، ت��ا حکوم��ت اس��2می را حف��ظ «: نوش��ته ب��ود
عبادی و اعت�صاب غ�ذای اکب�ر فتوای منتظری و شعارھای شيرين » .کنم

در ھم�ين  گوگوش خواننده و چند ت�ای ديگ�ر را ھ�م باي�د گنجی و ھمکاری
اينھا حرف از جنايات خامن�ه ای و احم�دی . چارچوب ديد و ارزيابی کرد

ن��ژاد ميزنن��د، از زن��دانيھای اص��2ح طل��ب ح��رف ميزنن��د و ھيچکدام��شان 
نميخواھند و اص2 نميتوانند جنايات خمينی را ھم در يازده سال حکومتش 

ھم�ه . ش�ندبه ياد بياورند و به ديگر جنايات کليت نظام ھم توجھی داشته با
که در انتخابات دھم رياست جمھوری ب�ه  ز زمانی آغاز شدهچيز درست ا

ت�ازه ھم�ين جماع�ت ب�ه ک�شتار م�ردم ع�ادی و . باور اينھا تقل�ب ش�ده اس�ت
پ��يش از اي��ن . ھ��م اش��اره ای نميکنن��د» تقل��ب انتخاب��اتی«زن��دانيان ھم��ين 

م  مھ�»حافظ�ان حکوم�ت اس�2می«ھم اص2 ب�رای اي�ن  »تقلب انتخاباتی«
ت ک��سانی اس��ت ک��ه  اي��ن جن��بش دس��اي��ن اس��ت ک��ه گ��ره ی اص��لی. ني��ست
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 اس2می بمان�د، ت�ا آنھ�ا ھ�م بمانن�د و ب�ه لف�ت و ليس�شان ميخواھند جمھوری
و  جنبش از موسوی و س�بزی ب�ازی ]بدبختانه برای اينھا[اما . ادامه بدھند

   طفلکھ��ا نگ��رانعب��ور ک��رده اس��ت؛ ب��ه ھم��ين دلي��ل ھ��م» س��بزی فروش��ی«
 خامن��ه ای و احم��دی ن��ژاد روز ب��ه روز ب��ا ا از بخ��ت بدش��انش��ده ان��د؛ ام��
 ب�رای ھم�ين ھ�م ھ�ست ان کليت نظام را زير ضرب ميبرن�د؛تداوم جناياتش

ب�رای تقلي�ل خواس�تھای جن�بش درون اي�ن ھم�ه در » ھم�ه ب�ا ھ�م«اينھا که 
اي��ن درياف��ت ام��روز م��ن از اتفاق��اتی اس��ت ک��ه در . جن��ب و ج��وش ھ��ستند

  . جريان است
  
ب�ه نق�ل )  تي�ر٢٣( ژوئيه ١٤روز سه شنبه «وز صبح ھمين امر  

 اس��تان سي��ستان و بلوچ��ستان دادگ��ستری از اب��راھيم حمي��دی، رئ��يس ک��ل
ع�ضويت در گ�روه  گزارش ش�د ک�ه احک�ام اع�دام س�يزده نف�ر ک�ه ب�ه ج�رم

اع��دام جن��د] ب��ه اع��دام محک��وم ش��ده بودن��د، ب��ه اج��را گذاش��ته ش��د، ام��ا 
 ريگ�ی رھب�ر اي�ن گ�روه چن�د روز ب�هعبدالحميد ريگی برادر عب�دالمالک 

   ٩٤».تعويق افتاده
اي��ن ک��ه مينوي��سم خ��ود حکوم��ت ش��رايط را ب��رای جن��بش درون 

و ب�ه دلي�ل اي�ن ک�شتارھا و اس�ت راديک�اليزه ميکن�د، ب�ه ھم�ين دلي�ل کشور 
اعدامھاست؛ با اين ھمه خارج کشوريھايی که نوشتم، بازھم ميکوشند س�ر 

 بايد از خامنه ای و نظامش به نوعی .جنبش را در درون نظام نگاه دارند
د و کلي���ت را مي���سوزانن» خ���ط س���بزم���دعيان «ممن���ون ب���ود ک���ه اينگون���ه 

  .حکومت اس2می را به چالش مياندازند
پس از ب�روز بحرانھ�ای اخي�ر در «: لس آنجلس تايمز ھم نوشت  

. ايران بسياری از رسانه ھا دچار اش�تباه در تحلي�ل م�سائل اي�ران ش�ده ان�د
 اروپ�ای ش�رقی ني�ست، انق2بھای رنگ�ی ر ايران ميبينيم، از نوعآنچه ما د

 انق�2ب مقاب�ل مب�انی  در»گ�را غ�رب«ميرحسين موسوی ھم ي�ک ليب�رال 
. باش�ند اس�2می ني�ست، ھرچن�د ممک�ن اس�ت طرف�دارانش ض�رورتا چن�ين

   ».جنگ قدرتی است ميان زعمای انق2ب پنجاه و ھفت«آنچه ما ميبينم 
خ��اتمی و رف��سنجانی ب��ا احم��دی ن��ژاد  ت��نش مي��ان مراک��ز اص��لی

. پ��سند خ��ود جايگ��اه آنھ��ا را ھ��دف گرفت��ه اس��ت اس��ت ک��ه ب��ا رفت��ار عام��ه
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ام�روز توس�ط احم�دی ن�ژاد م�ورد تھدي�د  بسياری از بزرگان انق2ب ايران
يافت���ه ان���د و برخ���ی از گرفت���ه ان���د ک���ه ب���ه ث��روت نام���شروع دس���ت ق��رار 

ن�ژاد را ب�ه  ا احم�دیروحانيون آنھا پشت سر موس�وی ق�رار گرفت�ه ان�د، ت�
 موسوی و رھنورد خود فرزندان انق�2ب اس�2می ھ�ستند و. چالش بکشند

 به طور شفافی گفته اند که ھ�دف آنھ�ا مقابل�ه ب�ا احم�دی ن�ژاد و روش�ھای
  . دولت وی است

ارد انق��2ب را ب��ه ارزش��ھای اص��لی اش اينک��ه موس��وی ق��صد د«
قرار گرفت�ه اس�ت، رسانه ھای عربی مورد توجه  بازگرداند، بارھا توسط

متاسفانه رسانه ھای غربی به آن توجه کافی نکرده ان�د و ب�ه اي�ن امي�د  اما
خامن�ه ای را ب�ه چ�الش بک�شد و از اي�ن طري�ق سيد علی اند که وی  داشته

نويسنده به اين نکته اش�اره دارد ک�ه در واق�ع . بدھد يک انق2ب رنگی رخ
ه احمدی نژاد در طی بزرگان ايران وابسته است ک موسوی به گروھی از

وی . ه اس�ت آنھا حمله ک�ردثروت و منفعت طلبی مبارزات انتخابی اش به
اش�اره ک�رده و بي�ان داش�ته ک�ه وی  سپس به بخشی از بيانيه ھ�ای موس�وی
در آنھا ساختار نظام را زي�ر س�وال  بسيار دقيق کلمات را استفاده ميکند و

 در خوان�دنیتوج�ه و  قاب�لنويسنده در ادامه ی مقاله ھم ب�ه نک�ات . نميبرد
   ٩٥». ايران در پس رخدادھای اخير اشاره داردمورد روابط خارجی

گفتم که Aمصبھا انگار خودشان دارند جن�بش را تعمي�ق ميکنن�د، 
روزی ک�ه . ام�ام خمين�ی ھ�ستم من جراج بيمارس�تان«: با ھمين کارھاشان

. ش�ده ب�ود جنازه جمع ٣٨ندا کشته شد، فقط در سردخانه ی بيمارستان ما 
بيمارس��تان م��ستقر ش��ده بودن��د، ب��ه م��ا فرمان��ده ی نظ��امی ک��ه در چھ��ار 

  . جواز مرگ ندادند مسئولين بيمارستان اجازه ی صدور
بع�د پ�رس و روز . ازه ھا را جمع کردند و بردندھمان شب جن«

تھ�ران نب�رده ان�د،  ميديم که جنازه ھا را به پزشکی ق�انونیجو کرديم و فھ
تھ�ران تق�سيم ک�رده ان�د، از  نونيھای شھرھای اط�رافبلکه ميان پزشک قا

ک�ه م�ا در بيمارس�تان ام�ام خمين�ی  تقريبا اکثر جنازه ھائی. جمله کھريزک
بودن�د، يعن�ی آنھ�ا را از دور ھ�دف گرفت�ه و  ديديم، با تک تير ش�کار ش�ده

آنھ�ا م�ردم را . به قل�ب و گ�ردن آنھ�ا گلول�ه خ�ورده ب�ود زده اند، بيشتر ھم
  ! چه بنويسم؟٩٦».شکار ميکنند

                                                           
95 - http://www.latimes.com/news/opinion/la-oe-crooke12-

2009jul12,0,294349.story  
96 - http://www.peiknet.com/1388/09tir/23/PAGE/35JASAD.htm  



 ٧٨

 

سناتور جان مک كين ع�ضو ارش�د س�ناى آمريك�ا «ديگر اين که 
 ب�ه در پاس�خ» .س�ى. ب�ى. ان. اس. ام« با شبكه ی تلويزيونی در مصاحبه

  : حکومتی در ايران از جمله گفتسئوالی در باره ی اعتراضات ضد 
را ب�رلين ] ب�دنام[ پ�يش ھ�يچکس ف�رو ريخ�تن دي�وار بيست سال«

اي�ران ھ�م حركت�ى ش�كل گرفت�ه ك�ه در . د، اما فرو ريخ�تپيش بينى نميكر
متوق��ف ك��ردن ني��ست، اي��ن حرک��ت، ش��رايط را ب��ه ط��ور بني��ادى در قاب��ل 

  . کام2 موافقم٩٧».ددا ايران تغيير خواھد
 ٢١ يك��شنبه ش��ب ن��ا ب��ر خب��ر دري��افتی،ب«: و در خب��ر ديگ��ری

م���شھد م���ستقر در خياب���ان ت  س���تاد وزرات اط2ع���اتيرم���اه، درب اص���لی
 س��تاد وزارت اص��لیدرب  ب��ه آت��ش ک��شيدن. ات ب��ه آت��ش ک��شيده ش��دادبي��

کنترل ميشد،  اط2عات در مشھد که ھمزمان توسط سه دوربين مدار بسته
 مشھد را به ھمراه وزارت اط2ع�ات ب�ه فک�ر واداش�ته ک�هنيروی نظامی 

 کار گذاشته شده در مق�ر س�تاد ب�ه ھ�يچ عن�وان ک�ار اصلیچرا دوربينھای 
  !راستی چرا؟  ٩٨».شده اند نکرده و غيرفعال

و راستی چرا برونمرزيھ�ا در تظ�اھرات انح�صارطلبی ميکنن�د، 
پ��رچم ھم��ديگر را پ��اره ميکنن��د و ش��عارھا را سان��سور ميکنن��د، ول��ی در 

  !؟ کسی ميداند؟!درونمرز از اين خبرھا نيست
 آخوندھا ھم ھم�ين ام�روز اع�2م ک�رد ک�ه مراس�م مجلس اس2می

 اس�2می ن رئ�يس دھم�ين دول�ت در جمھ�ورین�وانژاد ب�ه ع تحليف احمدی
  !دارد تماشايی ميشود  ٩٩.برگزار ميشود ی دوم مردادماهھفته 

ر پ���اک ص���دھا ش���ھيد پيک���«: س���ايت ن���وروز در تھ���ران نوش���ت
 تھ�ران خي�ر در س�ردخانه ای در جن�وب غرب�یا ماهاعتراضات مردمی يک

بن�د از خ�انواده ھ�ای زن�دانيان در در ح�الی ک�ه ب�سياری . نگھداری مي�شود
سازمان و از اي�ن زن�دان ب�ه  ھمچنان نگران عزيزانشان از اين نھاد به آن

ھ�يچ مق�ام م�سئول و  آن دادگ�اه س�رگردان و حي�ران، ب�ازی داده مي�شوند و
نگ�ران  غيرمسئولی در کشور حاضر به پاس�خگويی ب�ه اي�ن خ�انواده ھ�ای

 زنيست، برخی از خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت ميکنند و بعد ا
توجيه و تھديد آنھا به آسيب رساندن به ديگر اع�ضای خ�انواده و ھمچن�ين 
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فرزندان�شان و مبن�ی ب�ر ع�دم اط�2ع رس�انی در م�ورد م�رگ  گرفتن تعھ�د
مضمون که تائيد کنند عزيزان�شان ب�ر اث�ر ت�صادف امضای اوراقی با اين 

. سپرده اند، جنازه ھ�ا را تحويل�شان ميدھن�د و يا ديگر حوادث طبيعی جان
يکی از اين خانواده ھا که نخواست نامش فاش شود، وی را ب�ه  به نقل از

وه و  تھ��ران ک��ه مخ��صوص نگھ��داری مي��جن��وب غرب��یس��ردخانه ای در 
و آلب��ومی در اختي��ارش گذاش��ته ان��د ک��ه مح��صوAت لبن��ی ب��وده، ب��رده ان��د 

جن��ازه ی فرزن��دش را از ب��ين آنھ��ا  ت��صوير ص��دھا ک��شته در آن ب��وده، ت��ا
ش�ده ھ�ا نزدي�ک ب�ه ن�يم  ه گفته ی وی دي�دن ت�صاوير ک�شتهب. شناسايی کند

اي�ن س��ردخانه  وی اف�زود در زم�ان خ�روج از. س�اعت ب�ه ط�ول انجامي��ده
اي��ن . پيک�ر ص��دھا ش��ھيد را دي�ده ک��ه در آنج��ا روی ھ��م گذاش�ته ش��ده بودن��د

ب�ا دي�دن  مادر داغدار ميگويد با آنکه جنازه ی فرزندم را پي�دا نک�ردم، ام�ا
 وی ھم دپو شده بودند، از ھوش رفتم و وقتی ب�ه ھ�وشآنھمه جنازه که ر

   ١٠٠.آمدم که در بيرون سردخانه و در ماشين بودم
  
  

  ]روز سی و دوم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۵ تيرماه ٢۴

  
اين گونه افشاگريھا به نظرم در راستای ھمان ش�عاری اس�ت ک�ه 

  » ! اس2می بايد برودجمھوری«: ميگفتم و ميگويم
 آن ھم��ه ک��شمش، ت��ازه کارشناس��ان س��ازمان امني��ت ح��اA بع��د از

 ميخواھند بمب اتمی و موش�ک ک2ھ�ک آلمان يادشان آمده که ای بابا اينھا
  ...دار بسازند، يا تا شش ماه ديگر ميسازند و

ي�ران در ع�رض  کارشناسان سازمان امنيت آلم�ان، ا به گفته ی«
اي��ن . ھ��د ب��ودب��ه س��اختن بم��ب اتم��ی و آزم��ايش آن خوار ش��شماه آين��ده ق��اد

ھمچنين مدعی ش�ده ان�د ک�ه » اشترن«ی  مجله  کارشناسان در گفتگويی با
   ١٠١».بمب است ايران درصدد ساختن موشکھای حامل اين

تراژي�ک اي�ن روزھاس�ت /اي�ن يک�ی ديگ�ر از آن خبرھ�ای کم�دی
 در ک��شور ھندوس��تان زن��ان ب��سياری ب��رای گ��ذران زندگي��شان ت��ن«: ک��ه

 س��ی و چھ��ار س��اله ای ص��احب وس��پی ب��ه ت��ازگی زن ر.فروش��ی ميکنن��د
م��انيس « خ�انم .گذاش�ت»  رجب�یفاطم�ه«زن�د دخت�ری ش�د و اس�م او را فر
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در ھندوس��تان «: در م��صاحبه ای ب��ا نيوي��ورک ت��ايمز گف��ت ک��ه» چ��ايوار
از چند سال ھمخوابگی با م�ردان، ديگ�ر آن ت�وان پس ] روسپيان[دختران 

م در اي�ران زن�ی ب�ه ن�ام ش�نيده ا. در ميآيند گذشته را ندارند و زود از پای
سال است که روزانه ب�ا چن�دين م�رد درميافت�د، ول�ی  سی» فاطمه رجبی«

رجبی گذاشته ام، بلکه مانن�د او  من اسم دخترم را فاطمه. از پای درنميايد
 ني�ست ک�ه خيل�ی ھ�م  ھم�ان عي�ال الھ�ام،راستی اين فاطی خ�انم ١٠٢».شود

  !باادب تشريف دارد؟
  

  

  ]روز سه و سوم[ مي�دی ٢٠٠٩  ژوئيه١٣٨٨/١۶ تيرماه ٢۵

  
چند روز است ھمه به صرافت افتاده اند نم�ازخوان ب�شوند و در   

شرکت کنن�د و س�جاده ی س�بز در اي�ران کمي�اب ] فردا[نماز جمعه ی سبز 
ق��رار اس��ت . ش��ده  و خ��اتمی و موس��وی و کروب��ی ھ��م ق��رار اس��ت بياين��د

 ن اين يکماه ھ�مارواح ندا سلطانی و سھراب اعرابی و بقيه ی کشته شدگا
نم�از را . کنن�د موسوی چيھا شرکت »اعتراضی/سياسی/عبادی«در نماز 

نمي�دانم از ت�و کي�سه ی مارگيري�شان . گفته اند ھاش�می رف�سنجانی ميخوان�د
  ؟!چه ميخواھند بيرون بکشند

ديگ��ر اي��ن ک��ه ي��ک ھواپيم��ای س��اخت روس��يه ک��ه از تھ��ران ب��ه   
.  نفر از بين رفته ان�د١۶٨و ايروان ارمنستان ميرفت، در ھوا منفجر شد 

به نظرم . ديده است» آسيب «- اينطور که ميگويند –جعبه ی سياھش ھم 
ان اس���ت و از تراوش���ات مغ���ز از ھم���ان برنام���ه ھ���ای س���ينما رک���س آب���اد

 اين آخوندھا و طرفدارانشان که ميخواھند حواس م�ردم را پ�رت گنجشکی
تابوتھ�ای پرن�ده ی «د مردم اسم اين ھواپيماھای روسی را گذاشته ان�. کنند

  . اسم با مسمايی است» روسی بر فراز تھران
 اط2عيه داده اند و ب�رای پارلم�ان اروپ�ا فرس�تاده ان�د  ھم ایعده
نماين��ده ی خ��ود انگيخت��ه ی موس��وی و » لب��افممح��سن مخ«ک��ه اي��ن باب��ا 
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اس�م ب�صير ن�صيبی .  اس2می استمامور جمھوریخودش موسوی چيھا، 
ب�ه نظ�رم اي�ده اش ھ�م م�ال ن�صيبی . کنن�دگان ھ�ستھم در ميان اين امضا 

  .باشد، چون سالھاست برعليه مخملباف افشاگری ميکند
رئ��يس س��تاد ] »ديگ��ر اي��ن ک��ه«آخ م��ردم از اي��ن [ديگ��ر اي��ن ک��ه 

گروھب�ان «ارتش که يک غول بيابانی است و مردم اسمش را گذاشته ان�د 
 ق�ول ام�ام زم�ان برای امام زمانش نامه نوشته و چند تايی ھم از» گارسيا

اگ�ر م�ن مينوش�تم، حتم�ا . البته خيلی ناشيانه نوشته ان�د. جوابش را داده اند
  !نگ تر ميشد؛ مثل بقيه ی کارھامخيلی قش

ج��وان وب��2گ نوي��سی از داخ��ل ک��شور کل��ی روحي��ه اش را از   
دس��ت داده و مرت��ب نف��وس ب��د ميزن��د و غرغ��ر ميکن��د ک��ه م��ا فق��ط مي��رويم 

رھای اروپ�ايی منظ�ور ک�شو[يچی نداريم و خارج اد ميزنيم و ھخيابان و د
مماش�ات ميکنن��د و از ھ�يچ ک�اری نميکنن�د و ب�ا رژي�م ] و امريک�ايی ھ�ستند

 بيست س�الش البته سعی کردم آرامش کنم، ولی طفلک که فقط. اين حرفھا
مای تبري�ز را ب�ه  و اي�ن ک�ه  تبريزيھ�ا ص�دا و س�ي.است، بد ج�وری بري�ده

دارند گ�ر و گ�ر و دس�ته جمع�ی ک�وچ ميکنن�د و  و آخوندھا .آتش کشيده اند
دوره ش�ان تم�ام ش�ده و خ�وب ک�اری ميکنن�د، انگ�ار ميدانن�د . ميروند نجف

ت ک��م از اي��ن روز دس��. ق��رار اس��ت م��ردم حساب��شان را يک��ی يک��ی برس��ند
   !قيامت ميترسند
ق��رار ش��ده اس��ت اکب��ر گنج��ی ب��رود در نيوي��ورک و جل��و ت��ازه 

 ای راه بيان�دازد و گوگ�وش و اب�ی سازمان ملل اعتصاب غ�ذای س�ه روزه
يک��ی ميگف��ت اي��ن .  ان��د اع��2م ھمب��ستگی ک��رده ب��ا اوو چن��دتای ديگ��ر ھ��م

را » آقاخوب�ه«ست که سی سال پ�يش ب�رای خمين�ی ش�عر گوگوش ھمان ني
  .انم، فع2  خر تو خر عجيبی است چه ميدخواند؟

دعوتھ��ای کم��دی ب��رای نم��از جمع��ه ی ف��ردا ب��ه ھ��م اي��ن ح��الم از 
اينھ��ا ک��ه اس��باب تم��دن را دارن��د، ب��ا ي��ک ک��شمش . جي��ب اس��تع. ميخ��ورد

اي�ن ک�ه م�ردم ب�از :  چ�ه باي�د گف�ت.ميشان ميکند و با يک غوره سردیگر
ي�ک ادبي�ات آبک�ی م�ث2 ! ردميھا مي�شوند؟ھم دارند بازيچه ی دست اين نام

 روضه خوانی، يک شور و فتور تند و تي�ز کم�دی، اح�ساساتی »انق2بی«
.  مح�شر کبراي�ی اس�تادن و کنار کشيدن و خ2صهشدن و بعد ھم فحش د

دارد خ�ودش را جم�ع و ج�ور ميکن�د ک�ه کم�رش ھ�م  رژيم .و باعث تاسف
   .ر بار اين تئاتر کمدی راست کندرا از زي
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ھاشمی بايد بداند که م�ردم داغ�دار «:  کهه اند نوشت ھمدر توئيتر
ک�ی ب�ه يک�ی ب�ه نع�ل و ي«ايران ع�صبانيتر از آن ھ�ستند ک�ه ف�ردا س�خنان 

  ١٠٣».را بپذيرند] او[» ميخ
در پاي���ان ي���ک ،  ھ���مرن���ارد کوش���نر وزي���ر خارج���ه ی فران���سهب

 ام���روز در پاس���خ ،کمي���سيون رواب���ط ام���ور خارج���ه ی اتحادي���ه ی اروپ���ا
پرسش خبرنگاری در مورد ايران که راه حل ايران چي�ست، ب�ا ص�راحت 

ور  ت��صالبت��ه. هالبت��ه ن��ه ف��ورا ول��ی ت��ا چن��د م��اه آين��د. از جن��گ س��خن گف��ت
حمل��ه ی نظ��امی باش��د، ول��ی احتم��اA زدن نق��اط س��وق  نميک��نم منظ��ورش

دارن�د از ق�م اس�باب اي�ن خب�ر ک�ه آخون�دھا .  استشالجيشی ايران مد نظر
   . کلی بامزه استکشی ميکنند،
  

 آم��ده ١٠٤»مخملب��اف عام��ل رژي��م اس��ت« ب��ا عن��وان در مطلب��ی
 مح��سن مخملب��اف در گ��روه ب��2ل حب��شی م��سئول ش��کار نيروھ��ای«: اس��ت

 اس2می به خصوص مخالفان چپگرای رژيم بود و وریمخالف نظام جمھ
اگ���ر اين���ان ب���ه چ���نگش گرفت���ار ميآمدن���د، دستگيرش���ان ميک���رد و تحوي���ل 

 در زن��دانھای جمھ��وری. اوي��ن مي��دادAج��وردی، مع��روف ب��ه ج��2د زن��دان 
 زن��دانيان را بعھ��ده داش��ت، او  مح��سن مخملب��اف خ��ود ب��ازجويیاس��2می،

،  عليرغم ميل�شان،ل آباد را به زور اسلحه ی حکومتزندانيان زندان عاد
ش�رکت داد و در عن�وان بن�دی » ب�ايکوت«در پروپاکاندای فيلم�ی ب�ه اس�م 

اي��ن .  معرف��ی ک��ردرژي��م» ت��واب و جاس��وس«ف��يلم، آنھ��ا را زي��ر عن��وان 
ھم�ان زم�ان ش�کايتی تنظ�يم و ب�ه مج�امع حق�وق ب�شری زندانيان عليه وی 

و زي��ر س��يطره ی خمين��ی و  و آن زم��انارس��ال کردن��د ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه ج��
فرياد در ت و  ھيچگاه شکاي- که در اوج قدرت بود -انديشه ی مسمومش 

 ھمچن�ين در زن�دانھای جمھ�وری. گلو خفه شده ی شاکيان انعکاس�ی نياف�ت
  .لباف برای زندانيان اجباری بوداس2می خواندن کتابھای محسن مخم

  
  
  
  
  

                                                           
103 - http://twitter.com/farangneshin/status/2667542201  
104 - http://www.asgharagha.com/archives/002223.php#more  



 ٨٣

 

  ]روز سی و چھارم[دی  مي�٢٠٠٩ ژوئيه ١٧/ ١٣٨٨تيرماه ٢۶

  

ک�ه ھمچن�ان ب�رآن [س�ال پنج�اه و ھف�ت » انق2بي�ون«اين گفت�ه ی   
آن زم�ان ميدان�ست چ�ه » مل�ت«درست نيست ک�ه ميگوين�د ] پای ميفشارند

اي���ن جماع���ت ب���ا اي���ن تئ���وری . نميخواھ���د، ول���ی نميدان���ست چ���ه ميخواھ���د
 خودش���ان  ب���ی پ���شمکمدي���شان ک���2ه گن���ده ای را ک���ه تنھ���ا ب���ه درد کل���ه ی

و » انح��راف انق��2ب«خ��ورد، س��ر مل��ت ميگذارن��د، بع��د ھ��م ب��ا ترفن��د مي
  .  فريبندميمردم را بيشتر و بيشتر » دزدی انق2ب«

تازگيھا که ھ�ول برش�ان داش�ته . تازه اين شيوه ی قديميشان است
و نگرانند که ھمه ی رشته ھاشان پنب�ه ش�ود و ب�ساط بري�ز و بپاش�شان ب�ه 

دو س��ر «را دوب��اره بچپانن��د ت��و دوران ب��اد فن��ا رود، زور ميزنن��د ک��ه م��ا 
ش�ان ک�ه ج�ز خ�شونت، م�رگ، »ض�د امپريالي�ست«حکومت ام�ام » ط2ی

جنگ، ترور، تجاوز و به آتش کشيدن منطقه، دستاورد ديگ�ری در ھم�ان 
يازده سال حکومت پليدش برای ھيچ تنابنده ای نداشت که نداشت؛ البته /ده

  ! بجز برای بادمجان دورقاپچينانش
ازگيھ����ا ب����ه اي����ن ب����اور رس����يده ام ک����ه اي����ن مل����ت و تم����ن ام����ا 

ش آن زم���ان ھ���م نميدان���ستند چ���ه نميخواھن���د، چ���ون اگ���ر »فکرانروش���ن«
ميدان��ستند، مملکت��ی را ک��ه در آن درص��د بيک��اری ص��فر ب��ود، ھم��ه آزاد 
بودند، حکومتش در دو دوره ی پھلويھا سکوAر بود، زن و م�رد و ش�يعه 

يحی اش ب��ا ھ��م براب��ر بودن��د، و س��نی و بھ��ايی و يھ��ودی و زرت��شتی و م��س
آزادی اجتماعی وجود داشت، ايران قدرت منطقه بود، تحصيل برای ھمه 
رايگان بود، تعدد زوجات و صيغه ممنوع بود، س�ن ازدواج دخت�ران پ�س 
از ھجده سال بود، زنان در ھم�ه ی عرص�ه ھ�ای اجتم�اعی و فرھنگ�ی و 

ادابی رکن�ی از قضايی و نظامی و سياسی شرکت فعال داشتند، شادی و ش
» ھم��ه ب��ا ھ��م« وج��ود داش��ت ک��ه دگی م��ردم ب��ود؛ چ��ه چي��ز نخواس��تنیزن��

ی خمين���ی »چ���وب دو س���ر ط���2«عرب���ده س���ر دادن���د و مملک���ت را ب���ه 
  ! فروختند؟

ما دچار ن�وعی » روشنفکران«آن روزھای پايانی حکومت شاه 
دانشجويان ک2س نميرفتند و از صبح تا . شده بودند» نظم«آنارشيسم ضد 

ر گذرگاھھا بحثھ�ای ص�د م�ن ي�ک غ�از ميکردن�د ک�ه آي�ا ش�وروی شب، س
بھتر است، يا ليبی معمر القذافی، چين بھت�ر اس�ت ي�ا کوب�ا، ش�ريعتی بھت�ر 

  !! است يا خمينی؟
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امثال حاج سيد جوادی و ھم�سنخانش ني�ز ب�ه اي�ن آنارش�ی ب�ازی 
آي�د، ب�ا ص�دای ن�وح، ب�ا  ام�ام م�ی«: مردم با اين ترھاتشان دامن ميزدند که

ی ابراھيم، با عصای موسی، ب�ا ھيئ�ت ص�ميمی عي�سی و  طيلسان و تيشه 
 ی رھ�ايی  پيماي�د و خطب�ه ھای س�رخ ش�قايق را م�ی با كتاب محمد، و دشت

گوي��د،   وقت��ی ام��ام بياي��د، ديگ��ر ك��سی دروغ نم��ی…كن��د ان��سان را فري��اد م��ی
زن�د، ديگ�ر ك�سی ب�ه ب�اجگزاران  ی خود قف�ل ھ�م نم�ی ديگر كسی به خانه 

ش�وند و ن�ان شادي�شان را ب�ا يك�ديگر ب�ه  دھد، مردم برادر ھم می میباجی ن
كنن���د، ديگ���ر ص���فی وج���ود نخواھ���د داش���ت،  ع���دل و ص���داقت تق���سيم م���ی

ھ��ای مالي��ات،  ھ��ای نف��ت و بن��زين، ص��ف ھ��ای ن��ان و گوش��ت، ص��ف ص��ف
ھای نامنويسی برای اس�تعمار، و ص�بح بي�داری و بھ�ار آزادی لبخن�د  صف

 حق بجای خود بنشيند، و باطل و خيانت و نف�رت بايد امام بيايد تا. زند می
  » …در روزگار نماند

به عبارتی اين جماعت روشنفکر که اتفاقا سيد ج�وادی نمون�ه ی 
خوبی از آنھاست، م�ردم را دچ�ار ن�وعی ت�وھم و ف�انتزی کم�دی ميکردن�د 
که ھرکس از ظن خود يار خمينی و ھوچيگرانش ميشد و ھ�رکس درس�ت 

اش »ام��ام«و » رھب��ر«ھ��ای خ��ودش را در دھ��ان مث��ل ھم��ين باب��ا فانتزي
لطفا آن فضا را که ما را به اي�ن ف2ک�ت ان�داخت، ب�ا توجي�ه و . [ميگذاشت

تف�سيرھای اط2عي�ه ھ�ای موس�وی و پ��نج ت�ن آل عب�ا و دو ت�ن آل س��ينما و 
يوتوب مقايسه کني�د و ببيني�د چگون�ه ھ�رکس ھرچ�ه دوس�ت دارد در دھ�ان 

  !] ش را ورز ميدھداينھا ميگذارد و فانتزيھای خود
نتيج��ه، دان��ش آم��وزان از مدرس��ه ھ��ا درميرفتن��د و در خيابانھ��ا 

دان��شجوھای انق2ب��ی م��دلھای ف��انتزی حکومتي��شان را دوره . ع��2ف بودن��د
دخت��ران دان��شجوی خ��ارج از ک��شور ھ��م فروش��گاھھا را ب��رای . ميکردن��د

م�ردم ھ�م ن�ه پ�ول آب و . زيرپ�ا ميگذاش�تند» رنگ�ين«خريدن روس�ريھای 
 و قسط بانک و اجاره خانه ميدادند، نه سر کار ميرفتند؛ ھمه ی ملت برق

دار و . يکباره رفته بودند وکانس و از صبح تا شب تو خيابانھا ول�و بودن�د
درف��ش و کت��ک و تي��ر و تفنگ��ی ھ��م ک��ه در ک��ار نب��ود، ي��ا اگ��ر ب��ود خيل��ی 

ھم��ه خي��ال ميکردن��د اي��ن رون��د ت��ا اب��د ادام��ه دارد ک��ه مف��ت . کمرن��گ ب��ود
  . ری و بچری و بچرخی و ھمينبخو

صاف کردن جاده ی آمدنش . بعد يک دفعه غول از شيشه درآمد
 ی نف�ر در س�ينما رک�س آب�ادان ب�ود و دروغھ�ايچھ�ار ص�دھم ب�ا س�وزاندن 

ي�ک م�شت دان�شجوی . نجومی در باب ساواک و کشتار و شکنجه و اعدام
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شت خارج کشوری ھم بودند ک�ه ب�ا پ�ول عربھ�ا و روس�ھا ھ�ی کنف�رانس پ�
ش���ان » رن���سانس وارون���ه«کنف���رانس ميدادن���د و افک���ار عم���ومی ب���رای 

 اي���ن گون���ه ب���ود ک���ه ام���ام س���وار ب���ر قاليچ���ه ی ج���ادويی ...و. مي���ساختند
اش آم����د ک����ه ھم����ه ی اي����ن خوش����يھا را از دم����اغ مل����ت و »ارف����رانس«

  .روشنفکرانش درآورد و درآورد
م��ردم، ھ��م درياش��ان را ميرفتن��د و ھ��م » ج��ن«پ��يش از ظھ��ور 

باب�ايی ب�از / سياحتشان را، درب دانشگاھھا ب�ه روی ھ�ر ب�ی نن�هزيارت و
ح��اA چ��ه چي��ز اي��ن مملک��ت نخواس��تنی ب��ود، روش��ن ني��ست؛ البت��ه . ب��ود

نخواستنی ب�ود، ام�ا ب�رای م�شتی وطنف�روش و تجزي�ه طل�ب و جاس�وس و 
تروريست ک�ه کمت�ر امک�ان فعالي�ت داش�تند؛ آزادی داش�تند ول�ی ن�ه خيل�ی، 

ان ص�فر ب�ود ک�ه نميتوان��ستند چن�ين ش�کری مي��ل چ�ون اگ�ر امک�ان فعاليت��ش
بفرمايند و يکب�اره ب�ا ھ�وچيگری و آنارش�ی ب�ازی و آدمک�شی، دنب�ال ي�ک 

آن » ن��اچيز«معي��وب فک��ری ح��وزه ای راه بيافتن��د و ھم��ان دس��تاوردھای 
  .   دوران را ھم به باد فنا بدھند

اگ��ر در دوران پھل��وی دوم گراي��شی ھ��م ب��ه س��وی غ��رب وج��ود 
ين بود که در دنيای دو قطبی آن دوران، ايران لقمه ی چپ داشت، برای ا

ھ�ای حکوم�ت »اس�تان«نشود و ايرانستانی به ديگر » جھانخوار«استالين 
ول��ی ح��اA ک��ه ت��ق ھم��ان حکوم��ت . ش��وروی سوسيالي��ستی اف��زوده ن��شود

کموني��ست » Aس��ت«ش چ��ين يکموني��ستی واقع��ا موج��ود و خ��واھر دوقل��و
روپاش����يده، ديگ����ری ھ����م دو ن����بش درآم����ده؛ يک����ی از درون و بي����رون ف

از آب درآم��ده، اي��ن حکومتي��ان ش��ده ان��د م��ستعمره و دس��ت » کاپيتالي��ست«
  ... ی دو نبش ھمان حکومتھای معزول و ملعون و از مد افتاده»نشانده«

س��ی و ي��ک س��ال پ��يش از اي��ن ايراني��ان ب��ر اس��اس ي��ک اش��تباه 
ی ش��ان ک��ه ن��ام ب��ی م��سما» حاکم��ان فک��ری«محاس��به و ن��وعی ک��ج فھم��ی 

را ي���دک ميک���شيدند، ھمچن���ين آگ���اھی نداش���تن از مف���اھيم » روش���نفکر«
] حق انتخاب پوش�ش و زن�دگی شخ�صی[، حق انتخاب »آزادی اجتماعی«

و امني�ت و براب�ری حق�وقی » دولت«و ناآگاھی نسبت به مفاھيم مدرن از 
عن��ان ... ھم��ه ی ش��ھروندان، ف��ارغ از جن��سيت و دي��ن و ن��ژاد و قومي��ت

ست کسانی سپردند که از ھم�ان روزھ�ای آغ�ازين، را به د» حکومتشان«
ش�ان را در ک�شتارھای »عوض�ی«برآوردن خواس�تھای » موفق«شيوه ی 

پشت بام مدرسه ی رفاه، يا به دار کشيدن خ�انم دکت�ر ف�رخ رو پارس�ای و 
آنانی که اين روزھا، در قرن بي�ست و يک�م و پ�س از  .ديگران نشان دادند
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، چ��ه ب��ر ملت��ی، چ��ه ب��ر گ��روه، »حکوم��ت«آن تجرب��ه ی خ��ونين، ب��رای 
حزب، دسته و سازمانی، به ترفندھايی ضد انسانی و کھنه دست مييازن�د، 

انق�2ب ارتباط�ات و . بد نيست بدانند که دورانشان ديگر به سر آم�ده اس�ت
و » گوس�فندان« و ١٠٥»عوام کاAنعام«ی چشم و گوش »نسبی«باز شدن 

» حکوم�ت«ايی ب�رای ھا ديگ�ر ج�»صغير«و » گوساله ھا و بزغاله ھا«
  . حاکمانی اين چنينی باقی نگذاشته است

ب��رای مقاي��سه ای تلگراف��ی ب��ا آنچ��ه در ک��شور ميگ��ذرد و آنچ��ه   
ای » واژه«ميتوان��د باش��د، و فع��2 ني��ست، کوت��اه  مينوي��سم ک��ه م��ديريت، 

م��درن اس��ت و درس��ت از دوران رن��سانس ب��ه اي��ن س��و ب��ه واژه نام��ه ی 
فته افزوده شده است؛ ع2مه ی دھخدا اجتماعی ی کشورھای پيشر/سياسی
ترجم��ه ک��رده اس��ت ک�ه ص��فت ف��اعلی اس��ت از واژه ی » گردانن�ده«آن را 

» حکوم�ت«و راست و ريس کردن امور؛ » اداره کردن«يعنی » اداره«
است و قدمتش را درازنای تاريخ نوشته ان�د؛ دھخ�دا » کھنه«اما واژه ای 
» ق�ضاوت ک�ردن«و » دنحکم ران«و » فرمانروايی کردن«اين واژه را 

اعم�ال و ب�ه ک�ار «تعريف کرده اس�ت؛ حکوم�ت ران�دن را ني�ز ب�ه مفھ�وم 
  . آورده است» بردن سلطه و فرمانروايی

ھم��راه ب��ا نھادين��ه ش��دن رن��سانس، م��دنيت و مدرنيت��ه در جوام��ع 
اکثري�تِ  ش�ھروندانی » اعتم�اد«ھا کارشان را بر اس�اس »دولت«مدرن، 

انتخ�اب «اگ�ر ھم�ين . اده ان�د، انج�ام ميدھن�دد» اعتم�اد«که به ايشان رای 
ی »اداره«نتوانن��د وظ��ايفی را ک�ه ب��ه اي��شان واگ�زار ش��ده، يعن��ی » ش�دگان

کن��ار گذاش��ته » استي��ضاح«ن��سبتا درس��ت ک��شور ب��ه انج��ام برس��انند، ي��ا ب��ا 
  .ميشوند و يا ديگر سر از صندوقھای رای بيرون نميآورند

ه روی پ��شت ب��ام بع��د از ھم��ان ک��شتارھای اولي��[از آن ب��ه بع��د 
را ب�ه دلي�ل اي�ن » حاکم�ان«ديگر ميدانستيم که اين » ما«] مدرسه ی رفاه

ش��ان نميخ��واھيم و مي��رفتيم ت��ا ک��م ک��م وس��يله ای ف��راھم »حکمران��ی«گون��ه 
ب�ه زيرش�ان » حکومت و آمريت و فرم�انروايی«ِکنيم، تا از تخت خونبار 

پ�ای چوب�ه بکشيم؛ ھرچند که ھمان باصط2ح روش�نفکرانمان ھمچن�ان در 
ھ��ای دار ِ اي��ن قاض��يان ش��رع، ھلھل��ه ھ��ا ميک��شيدند و از ط��وAنی ش��دن 

] برای تثبيت حکومت حاکمان دينی[دوران محاکمه ی محکومين به اعدام 

                                                           
از آن » علماء دين«ا ھم داريم که اغلب  ر]مردم عادی ِ ھمچون چارپايان[» ام کاAنعامعو«عبارت  - 105

يا گوسفندانی که شکل » عوام«ميپندارند که شبانی ی » خواص«استفاده ميکنند، چرا که آنان خويش را
  آدميزاد دارند را برعھده گرفته اند
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حاص�ل آن چ�شم ب�از ک�ردن، ک�شتارھای . اظھار کسالت و م2لت ميکردند
دھ���ه ی ش���صت اس���ت و قتلھ���ای زنجي���ره ای دھ���ه ی ھفت���اد و ترورھ���ای 

و » حاکم�ان«در ھمه ی اين سه دھه حکومت شوم اي�ن » انیکشتاردرم«
  .حکومتگران اس2می

عنان مال و جانمان را به » نفھميده و نسنجيده«آن کسانی که ما 
آن چ��ه را از م��ا ] و ني��ستند[اي��شان س��پرديم، ح��اA ديگ��ر حاض��ر نبودن��د 

از » طل�ب م�ال خ�ود ک�ردن«ديگر . گرفته اند، به ما بازپس بدھند» وام«
و اين گدايی مث2 آزادی ک�ه در کم�ی عق�ب . نيست» کم از گدايی« ن ايشا

ممد خاتمی خودی نشان داد،  رفتن حجاب اجباری زنان ما در دوران سيد
ی نميخ�واھيم ک�ه اختي�ار »حاکم�ان«ديگ�ر » م�ا«اين را ھ�م ن�شان داد ک�ه 

ھم��ه چيزم��ان، حت��ا م��ستراح رف��تن و ھمخوابگيم��ان را در دس��ت داش��ته 
ھا و آفتابه به گردن مردم آويختن در خيابانھا و به جرثقيل سنگسار. باشند

ف���ضوليھای «آويختم���ان در س���رگذرگاھھا ن���شان ِ ھم���ين ت���ن ن���دادنمان ب���ه 
 خ��صوصی و دس��ت درازي��شان ب��ه زن��دگی یدر زن��دگ» حاکم��ان اس��2می

  .شخصيمان بود و ھست
گرفته است، در نھايت » جنبش سبز«آن روند اعتراضی که نام 

» حاکم�ان اس�2می« که اختيار جان و م�الش را از دس�ت در پی اين است
» حاکم��ان و فرمانرواي��ان«درآورد و ب��ه م��ديرانی ب��سپارد ک��ه خ��ود را ن��ه 

اي��شان ک��ه اداره کنن��دگان و رت��ق و فت��ق دھن��دگان ام��ور زن��دگی اجتم��اعی 
ميخ�واھيم آنچ�ه را ک�ه » م�ا«اين است که ح�اA . شھروندان ايرانی ميدانند

چه اجح�افی [عقب مانده و حيوان صفت » حاکمانی «به دست» نادانسته«
از س��نخ خمين��ی و ي��ارانش س��پرده اي��م، از چنگ��شان ] اس��ت ب��ه درن��دگان

 ب��سپاريم ک��ه متعھ��د ِ برپ��ايی ک��شور را ب��ه ک��سانی» م��ديريت«درآوري��م و 
س���کوAرند ک���ه دغدغ���ه اش حف���ظ حق���وق براب���ر ھم���ه ی » یحک���ومت«

ح�ت ت�ر و پرن�شاط ت��ر و ش�ھروندان اس�ت و ايج�اد زن�دگی ای ش��ادتر و را
س�رزنده ت�ر و س�ازنده ت��ر، ب�ا ھمي�اری خودم�ان ک��ه ديگ�ر مي�دانيم تنھ��ا در 

دولتی سکوAر و عرفی اس�ت ک�ه م�ا ش�ھروندان، ب�ا ھ�م » مديريت«لوای 
براب��ريم و ھ��يچکس از ھ��يچکس بھت��ر ني��ست و ھ��يچ م��ردی ح��ق ن��دارد ب��ا 

س از دي�ن تحقير زنی، چندين خانواده ی موازی داشته باشد و دي�ن ھ�يچک
ديگ��ری بھت��ر ني��ست و ن��ژاد ھ��يچ ک��س از ن��ژاد ديگ��ری برت��ر ني��ست و 

  .  ھيچ زنی نيست» جنسيت«ھيچ مردی بھتر و باارزشتر از » جنسيت«
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ب�ه » نادان�سته«ميخواھيم اختي�ار م�ديريت ايرانم�ان را ک�ه » ما«
دست مشتی بی لياقت سپرده ايم، از چنگشان، ب�ا چن�گ و دن�دان درآوري�م 

انتخ��ابی خودم��ان » دول��ت«ک��شورمان را ب��ه دس��ت » يتم��دير«و خ��ود 
به ھم�ين . ھرکاری خواھيم کرد» ھدف«ما برای رسيدن به اين . بسپاريم

مدتھاس�ت ک�ه » رقاصيھای اپوزي�سيون ح�افظ نظ�ام«دليل است که با تمام 
در واق��ع م��ا . را پ��شت س��ر گذاش��ته اي��م» اپوزي��سيون کم��دی ح��افظ نظ��ام«

جنگ�ی ب�ا نظ�ام ح�اکم اس�2می و جنگ�ی ب�ا اکنون در دو جبھ�ه در جنگ�يم، 
ک�ه ميکوش��د خواس��تھای ابت�دايی م��ا را تنھ��ا ب��ه » اپوزي�سيون ح��افظ نظ��ام«

» اپوزيسيون پوش�الی«در واقع اين . در انتخابات گره بزند» تقلب«ھمان 
ديگر خواستھای ما را دور زده، ھمچنان زنجير دين » تقلبی«ميخواھد با 

ب�ر گردنم�ان محک�م » ان ب�ودن ايراني�انم�سلم«در حکومت را به بھانه ی 
نظام نيز در » مغلوب«من حتا معتقدم که دستگير کردن بخش . نگاه دارد

  . ھمين راستاست
به ھمين دليل م�ا ام�روز، ھ�م مي�دانيم چ�ه ميخ�واھيم و ھ�م خ�وب 

اپوزيسيون حافظ نظام و مدعيان ان�واع حکومتھ�ای . ميدانيم چه نميخواھيم
اس��2می برون��د اع2مي��ه ھ��ا و ... و عل��وی وراس��تين  و ن��اب و محم��دی 

  !شعارھاشان را بگذارند در کوزه آبش را بخورند
  

در رابط��ه ب��ا نام��ه ب��ه اتحادي��ه ی پارلم��ان اروپ��ا از س��وی ام��ا 
جمع���ی از ھنرمن���دان، مح���سن ک���ردی نوش���ته ای دارد ک���ه ب���رای نم���ايش 

ام�ضاء کنن�دگان اي�ن نام�ه س�ی «: داوضاع اي�ن روزھ�ا ب�د ني�ست، مينوي�س
که ھويدا را ميک�شت،   اعتراضی به دادگاه خلخالی ھنگامیال پيش ھيچس

ک�شتن مقام�ات  اينھا ھ�يچ اعتراض�ی ب�ه. نداشتند و تازه خوشحال ھم بودند
. نکردن�دد،  آنھ�ا ک�ه ھ�يچ دس�تی در ک�شتار م�ردم نداش�تنحتیرژيم پيشين، 

جمل��ه  ھوي��داھا پ��ايکوبی کردن��د، اينھ��ا از اينھ��ا خ��ود در پ��ای چوب��ه ی دار
 تروريست که ميخواست وليعھد وق�ت را ِ حشمت رئيسی و عباس سماکار

 بدزدد، اگر دستشان به قدرت ميرسيد، صدھا بار بدتر از آخوندھا کشتار
اينھا ھمه به آخوندھا معترض بودند ک�ه چ�را پاس�بان زم�ان ش�اه . ميکردند

. بدون محاکمه نميکشد و وق�ت را تل�ف محاکم�ه ی اس�2می آنھ�ا ميکن�د را
 ش�انس آوردن�د ک�ه م�ردم اي�ران) س�اعت دادگ�اه را ھ�م نداش�تند مل يکتح(

در ايدئولوژي�شان را بدست نگرفتند، اگرن�ه جنايتک�اری اينھا کنترل کشور 
 ک�ه عق�ده و کين�ه ش�ان دارن�د ب�ه مب�ارزات م�ردم اي�رانامروز ھ�م از . بود
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ملب�اف را ب�ه دس�ت گرفت�ه ان�د، ض�ربه مخفع2 ابزارھايی مانند موسوی و 
 نظر محسن کردی مخالفم، ولی خ�ب، چ�ه مي�شود ک�رد؟ با  ١٠٦»...ندميزن

من با نظر ت�و «: ه بود که گفت»رندی«راستی کدام . بايد نظرش را بگويد
  !ولتر نازنين نبود؟! ؟»مخالفم، اما جانم را ميدھم، تا تو حرفت را بزنی

  
ه  موس��وی در بيابانھ��ای ق��زوين پي��دا ش��دتران��هج��سد س��وخته ی   

ن�د ه اخب�ر داد. نده ا ھفتم تير نزديک مسجد قبا دستگير کردترانه را. است
يک��ی از . دهپ�ارگی مقع�د و رح��م ب�ه بيمارس�تان منتق�ل ش�در اث�ر تران�ه ک�ه 

  : ه استاش گفت  خانوادهه پرستاران بيمارستان ب
ن مشخ��صات بيھ��وش آوردن��د و بيھ��وش ھ��م دخت��ری را ب��ا اي��«

 ب��رای گ��م ک��ردن .م��شخص ب��ود ک��ه او را زن��ده نخواھن��د گذاش��ت. بردن��د
ميخواھ�د  به اي�ن جم�اعتی ک�ه تف  ».جسدش را سوراندند ردھای تجاوز،

   !دپا نگه دارحکومت اس2می را سر 
  آن نماز ی که يکساعت به برگزاریدر ضمن ھمين اAن در حال  

ن��شگاه تھ��ران جمع��ه ی لعنت��ی مان��ده اس��ت، م��ردم دس��ته دس��ته ب��ه س��وی دا
ی م��ردم  اعتراض��ات ش��بانه«: ه ک��ميگوين��د ھمچن��ين . حرک��ت ک��رده ان��د

مردم تھران ھمانند ش�بھای . تھران ابعاد و اشکال تازه ای به خود ميگيرد
] «گرفتند و بان�گ  گذشته از ساعت ده شب بر بامھای منازل خود قرار

در از جوان�ان تعدادی . را سر دادند» مرگ بر ديکتاتور« و شعار »اکبر
 .ميکردن�د و ش�عار ميدادن�دکوچه ھای مختلف به صورت گروھی حرک�ت 

ج�وش  خ�ودراه نواب اكث�ر رانن�ده ھ�ا در حركت�ی ھمچنين امشب در بزرگ
نشانه ی پيروزی از از ساعت نه و نيم تا ده و نيم در حاليكه دستھا را به 

  س���ر دادن���د و م���ردم و»] اكب���ر«ماش���ين بي���رون آورده بودن���د، ش���عار 
    ١٠٧»...ھا ھمراھی کردندنيز با ديدن حركت راننده ھا با آن فروشنده ھا

  : در مورد ھمين نماز جمعه ی کوفتی نوشت خرسندی ھادی
خطبه خوانی آقای رفسنجانی در نماز اين جمعه، خب�رش ب�يش «

 خب�ر ب�ا محت�وای خطب�ه براب�ری از اصل واقعه اھميت داش�ت و خ�ود اون
ان�د راج�ع  زن�ی ک�رده   در عين حال خيليھا حدسياتی داشتند و گمانه ميکند؛

   .من ھم به سھم خود.  محتواشبه

                                                           
106 - http://mohsenkordi.blogspot.com/2009/07/blog-post_17.html  
107 - 

http://azadipress.com/index.php?option=com_content&task=view&id=4074&It
emid=2  
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ون را گرفته بودند ک�ه ًاوA که ايشان تشکر ميکند که دختر ايش«
ا را ھ�م ب�ه بقي�ه ی سرشناس�ھبع�د ھ�م خواھ�د گف�ت . نباش�هجانش در خطر 

مث2 حجاري�ان را اگ�ر نميگرفتن�د، ممک�ن ب�ود س�عيد اند؛  ھمين دليل گرفته 
س�حرخيز را اگ�ر بازداش�ت  ي�ا آق�ای عي�سا .عسکر دوباره ب�ه او تي�ر بزن�د

 بع�د .ای دوباره ايشان را گ�از بگي�رد نکرده بودند، ممکن بود آيت ] اژه 
ھم خواھد گفت که اين آقايان خودش�ان ھ�م ممک�ن ب�ود ب�ه ھم�ديگر ص�دمه 

تش روی چمن دان�شگاه ھ�م در مجموع ايشان خواھد کوشيد که بيانا .بزنند
ر ش���ود و ب���ه س���بز ت��� اث���ر بگ���ذارد و رن���گ س���بز آن کمرن���گ و کمرن���گ

در م��ورد ش��رکت آقاي��ان موس��وی و کروب��ی در  . ای تب��ديل ش��ود  مغزپ��سته
مي�شود ک�ه آق�ای کروب�ی ان�شاء] ق�رار  خواندن نماز پشت سر ايشان گفته

، اما نماز ھم گفته شرکت ميکند آقای موسوی. است متآسفانه خواب بمانند
  ١٠٨… لب ميزندنميخواند،

ع��ه جی در مح��ل نم��از جم خبرنگ��اران خ��اراز ح��ضور ھمي��شگی
ب�ه آنھ�ا ني�ز گفت�ه .  آنھ�ا توقي�ف مي�شودجلوگيری شده و ک�ارت خبرنگ�اری

اين خبرھا لحظه ب�ه لحظ�ه   ١٠٩.شده که حق فيلمبرداری و عکاسی ندارند
 .گ���زارش ش���ده اس���ت، دلي���ل ک���اربرد افع���ال در زم���ان ح���ال ھم���ين اس���ت

ع��ه ش��ان  ت��ا م��ردم ب��ه نم��از جم،اتوبوس��ھا و تاک��سيھا را تعطي��ل ک��رده ان��د
ص�در را در حين رفتن به نم�از جمع�ه ش�ادی بعد ھم ھمين امروز . نرسند

 خبرگ��زاری. دس��تگير کردن��د و ب��ه دلي��ل مق��اومتش لباس��ش را پ��اره کردن��د
فرانسه ھ�م گ�زارش داد ک�ه م�ردم زي�ادی در ص�حن دان�شگاه و خيابانھ�ای 

س�خنران ) از بان�د احم�دی ن�ژاد(س�يد رض�ا تق�وی . اطراف تجمع کرده اند
تق�وی .  اس�تجمع�ه ب�ا ش�عار م�ردم روب�رو ش�ده  از خطب�ه ھ�ای نم�ازقب�ل

او ك�سانی را ك�ه در . اع2م ميكن�د ك�ه نم�از جمع�ه متعل�ق ب�ه وAي�ت اس�ت
ھم اكن�ون . منافقين عصر پيامبر مقايسه ميكند جمعه اخ2ل ميكنند، با نماز

ساعت يک بعداز ظھر به وق�ت تھ�ران، روز [تقوی دارد سخنرانی ميکند 
 سياس��ی انی زن��دفع��2 م��ردم دارن��د ش��عار آزادی] ١٣٨٨ تيرم��اه ٢٦جمع��ه 
   .ميدھند

حاA ساعت دو و ربع بعد از ظھر است، رفسنجانی دارد خطب�ه 
ميخواند و از مردم ميخواھد شعار ندھن�د، ب�ه خ�اطر ف�ضايی ک�ه پيرام�ون 

در ض��من ھم��ه ی ]. خ��ودش گف��ت[دان��شگاه ھ��ست، ت��ا ف��ضا ب��ه ھ��م نري��زد 
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ھم�ين اAن در س�اعت دو و ن�يم بع�د . ز قط�ع ک�رده ان�دتلفنھای ھمراه را ني
 از ظھر به وقت تھران، گروھھای بسيجی برای متفرق کردن مردم پشت

پليس ھم از ب�اتوم ب�رای . ده ميکنندآور استفا درھای دانشگاه از گاز اشک 
و » زندانی سياس�ی آزاد باي�د گ�ردد«. پراکنده کردن جمعيت استفاده ميکند

  . شعارھايی است که شنيده ميشود» گ بر ديكتاتورمرگ بر چين، مر«
  :  شادی صدر ھمين امروزاين ھم جريان دستگيری

 يك��ی ازھمراھ��ان ش��ادی ١١٠»مي��دان زن��ان«ب��ه گ��زارش س��ايت «
 ب�ه س�مت نمازجمع�ه در بل�وار ك�شاورز م�ا در ح�ال حرک�ت«: صدر گفت

خ�انم ت�و ب�ا م�ا مي�ای، بقي�ه «: بوديم كه شخصی به م�ا نزدي�ک ش�د و گف�ت
من و شادی با تعجب نگ�اھش ك�رديم ك�ه ي�ک موتورس�وار از دور  »!رنب

لب��اس شخ��صيھا آمدن��د ط��رف ش��ادی و ھل��ش » !اي��ن ن��ه، اون يك��ی«: گف��ت
كه شوكه شده بود، در ماشين نشست؛  دادند طرف يک ماشين پژو، شادی

ش�ادی ب�ه خ�ودش آم�د و  ك�ه» بري�دش؟ چ�را م�ی«:  من و دوستم داد زدي�م
ماشين را ب�از ك�رد  دوستم در.  كوبيدن به در کردشروع به داد و ھوار و

ماش�ين ب�ود، وری ك�ه ت�و و ما داشتيم شادی را ميكشيديم بي�رون، ول�ی م�ام
م�انتو از ت�ن در ھم�ين ح�ين .  و ميك�شيدش ت�و ماش�ينش�ادی را گرفت�ه ب�ود

ش�لور  شادی درآمد؛ دوس�تم دس�ت ش�ادی را ك�شيد و او در حاليك�ه بل�وز و
مامورھ��ا و م��ن و دوس��تم ھ��م . د و ف��رار ك��ردت��نش ب��ود، از ماش��ين در آم��

 وبرو حمله ك�رد و روس�ری ھمين موقع يک مامور از ر.ميدويديمش دنبال
اين بار دو نفر ديگر سر رس�يدند ... شادی مقاومت ميكرد .كشيد شادی را 

را با خشونت تمام گرفتند و زدن�د  شادی. كه يكی ازآنھا باتوم فنری داشت
  ». شادی را بغل كرد و بردتقريبا مامور... و بردند

   
فضای اطراف دانشگاه به شدت ملتھب است و ھمه جا مامورين 

ھم�ه ج�ا . با باتوم و چماق و گار اشک آور و بيسيم گله گله حضور دارند
راس��تی اينھ��ا س��2ح . و تم��ام راھھ��ای منتھ��ی ب��ه نم��از جمع��ه را ب��سته ان��د

 ھ�م دارن�د؟ ديگری بجز گ�رفتن و زدن و ک�شتن و ش�کنجه ک�ردن و ب�ردن
 مل�ی مردک ھاشمی رفسنجانی نسخه ی آش�تی. کوه موش زائيد.  شدجالب

ح�اA موس�وی چيھ�ا . سنگ پای رفسنجان اس�ترو که نيست . پيچيده است
  !بگذريم...  ی آنھا که ميخواھندخاک بر سر ھمه. و اص2حاتچيھا بدوند
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از ظھ��ر ب��ه وق��ت تھ��ران، خب��ر از  ھم��ين اAن س��اعت س��ه بع��د
. ش��عارھای م��رگ ب��ر ديکت��اتور ميرس��دترده در تھ��ران و تظ��اھرات گ��س

البت��ه ش��وخی » .ايران��ی ميمي��رد، ذل��ت نميپ��ذيرد«ه ش��عارھای ديگ��ر اي��ن ک��
ميکنند؛ ايرانی سالھاس�ت دارد خف�ت ميک�شد؛ ن�ه قرنھاس�ت؛ چھ�ارده ق�رن 

  . است
تظ���اھرات و ش���عارھا . انگ���ار ت���و م���تن واقع���ه ایجال���ب اس���ت؛ 

 مردم و اين م�ردک ديوان�ه رف�سنجانی ھمچنان ادامه دارد و کتک خوردن
منقليھ�ا ب�ود، ھ�م / و مل�یکه اميد توده ايھا و موسوی چيھا و اص�2حاتچيھا

ھ��ا ھ��م در پ��يش زه ف��ردا و فرداببين��يم ھم��ين ام��روز چ��ه مي��شود، ت��ا. زه زد
اي�ن ش�عار در » !روسيه حيا کن، کشورمو رھ�ا ک�ن« : شعار بعدی. است

ت�ش ھرکنندگان پ�رچم روس�يه را ھ�م آ تظا!ھاستواقع دھن کجی به توده اي
  ... جانمی جان، خاک بر سر اين توده ايھا. زده اند

  !»مرگ بر روسيه«: از ھمه جالب تر ھم اين شعار تازه است
  
  

  ]روز سی و پنجم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٨/ ١٣٨٨تيرماه ٢٧

  
وب2گ نويسی گفته ھای رفسنجانی در نماز جمع�ه ی دي�روز را   

بيانات ام�روز ھاش�می رف�سنجانی را «: دانست» اريخعکس زشتی در ت«
ب�ودم، ام�ا نميدان�ستم ک�ه او  من يک ھفته قب�ل برايت�ان ح�دس نوي�سی ک�رده

. ھم�ان قال�ب اس�تفاده کن�د ًممکن است از متن م�ن خوش�ش بياي�د و عين�ا از
دول�ت چ�ين را  بگذريم که يک سور ھ�م ب�ه ھم�ه ی م�سلمانان جھ�ان زد و

]، دول��ت  ً مخ��صوصا وقت��ی ي��ک آي��ت اي��ن دول��ت چ��ين. ن��صيحت ک��رد
خ��ودش را بگ��ذارد و اينط��ور دوس��تانه او را ن��صيحت بکن��د، دس��تھايش را 

مع�ه ی ھ�يچ بعي�د ني�ست ج. ميزند زير چانه اش و ھ�ای ھ�ای گري�ه ميکن�د
س��ينچيانک و ب��رای ايغورھ��ا نم��از جمع��ه ًآين��ده ھوجينت��ائو شخ��صا ب��رود 

 خودش را ام�روز در ت�اريخ رفسنجانی خيليھا فکر ميکنند ھاشمی. خواندب
رف�سنجانی را خرابت�ر از  معتقد است ک�ه ھ�يچ چي�زخراب کرد، اما تاريخ 

راس�ت باش�د، وگرن�ه  احتمال دارد حرف تاريخ. آنی که بود، نميتواند بکند
ک��دام آدم ع��اقلی در ت��اريخيترين فرص��ت ب��ه مردم��ی ک��ه منتظرن��د ج��سد 

دف���ن ش���ود، ری  ھ���ا، در گل���زار خ���اوران ديگ��� دخانهعزيزان���شان در س���ر
 مي�رويم ص�دا و س�يما، ق�انونی ح�رف مي�زنيم و م�سئله را ح�ل« :ميگوي�د
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س�ت ک��ه اگ��ر م��ردم ش��عار »آغ��ا«اي��ن آق��ايی ک��ه م�ن دي��دم آنق��در  »ميکن�يم؟
زمان آن رسيده که ملت . بسا از احمدی نژاد ھم تشکر ميکرد نميدادند چه

ی علن��ی، جھ��انی و ت��اريخ» آقاي��ان«زردی  ت��و. باش��د شخ�ود، آق��ای خ��ود
  ١١١».شد

رفسنجانی » به نعل و به ميخ زدن« دارند از جالب اين که ھمه 
اگرچ�ه ب�رای جن�بش «: چرا که به قول محسن مخملب�اف. از ذوق ميميرند

سبز ح�ضور م�ردم مھمت�ر از ص�حبتھای ھاش�می قلم�داد ش�د، ام�ا ص�حبت 
ميان�ه مياي�ستاد،  او به خ2ف ھميشه که در. ھاشمی به نفع جنبش سبز بود

برخ��ی از  من��افع رھب��ر ح��رف مي��زد، اي��ن ب��ار در ميان��ه اي��ستاد وام��ا از 
برداش�تن  زن�دانيان سياس�ی، مث�ل آزادی. خواستھای جنبش را مط�رح ک�رد

سانسور از روزنامه ھا، نق�د ص�دا و س�يما و درخواس�ت ح�ضور مخ�الفين 
 او. و بازگردان�دن اعتم�اد م�ردم در ص�دا و س�يما ب�رای اب�راز انتق�ادات،

خمين�ی آدم ش�ده و ام�ام ش�ده [  به نقل از خمينین حديثیھمينطور با خواند
 تلويحا به خامنه ای گفت اگر مردم] روايت ميکنند» حديث«و از قول او 

  ! ترا نميخواھند، آنھا را به حال خود بگذار
او در ص���حبتھای خ���ود ت���صوير ناامي���د کنن���ده ای از وض���عيت «

او در . گف�تاو از رنج�ش مراج�ع س�خن  .بی مردم را توص�يف ک�ردِ نظام
 حت�یو  حمله به چين که متحد ايران اس�ت، ش�رايطی ف�راھم ک�رد ت�ا م�ردم

» چينم��رگ ب��ر«ا ب��رای اول��ين ب��ار در تريب��ون نمازجمع��ه ح��زب اللھيھ��
نشانه ی قدرت جنبش سبز است که به ھاشمی اجازه  ھمه ی اينھا .بگويند

  ١١٢». نداد مثل قبل رفتار کند
    

يده اي��د، ام��ا آي��ا از را زي��اد ش��ن» ش��ھر ھ��رت«حتم��ا اص��ط2ح 
  :دآمده بو در ای ميلی کجاست؟» شھر ھرت«پرسيده ايد واقعا  خودتان

شھر ھرت جايی اس�ت ک�ه رنگھ�ای رنگ�ين کم�ان مکروھن�د و «
دم اول ازدواج ميکنن�د، شھر ھرت جايی اس�ت ک�ه م�ر/رنگ سياه مستحب

ش��ھر ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه بھ��شتش زي��ر پ��ای /را مي��شناسندبع��د ھم��ديگر 
ش��ھر ھ��رت /س��ت ک��ه حق��ی از زن��دگی و فرزن��د و ھم��سر ندارن��دم��ادرانی ا

ن�د و بري�ده مي�شوند، ت�ا ماش�ينھا ست که درختھ�ا عل�ل اص�لی ترافيکجايی ا
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ش��ھر ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه کودک��ان زاده مي��شوند ت��ا عق��ده /راحتت��ر برانن��د
ش��ھر ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه /ھ��ای پ��درھا و مادرھاش��ان را درم��ان کنن��د

دقيق�ه  پ�نج نانشان ميخرن�د، ام�ا حوص�له یشوھرھا انگشتر الماس برای ز
شھر ھرت جايی است که با ميلياردھ�ا پ�ول بع�د / با آنھا را ندارندقدم زدن

چن���د چ���ادر برپ���ا  از ماھھ���ا فق���ط ميت���وان ب���رای م���ردم م���صيبت دي���ده،
ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت ک�ه خن�ده، ن�شانه ی ]/زلزله ی ب�م و رودب�ار.[کرد

م سوار تاکسی ميشوند، ت�ا شھر ھرت جايی است که مرد/جلف بودن است
ش�ھر /زود برسند سر کارشان، ت�ا ک�ار کنن�د و پ�ول تاکسي�شان را درآورن�د

ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه ن��صف م��ردمش زي��ر خ��ط فقرن��د، ام��ا س��ريالھای 
ش��ھر ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه گري��ه /در کاخھ��ا مي��سازند تلويزي��ونی اش را

ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه وط��ن ھرگ��ز  ش��ھر/محت��رم و خن��ده محک��وم اس��ت
اروپ���ا   ترکي���ه و دوب���ی و  ن���دارد و باع���ث نن���گ، پ���س مي���رويممفھ���ومی

ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت ک�ه ھرگ�ز آنچ�ه را / ميکنيم را آباد ...آمريکا و و
ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت ک�ه وقت�ی مي�روی /بلديد نبايد ب�ه ديگ�ری بياموزي�د

ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت /مدرسه کيفت را ميگردند، مبادا آينه داش�ته باش�ی
ش�ھر /اس�ت... ت داش�ته ش�دن احمقان�ه، ابلھان�ه و که دوست داشتن و دوس�

ام�ا ھرت جايی است که توی فرودگاه برادر و پدرت را ميتوانی ببوس�ی، 
ش��ھر ھ��رت ج��ايی اس��ت ک��ه وقت��ی از دخت��ری ميپرس��ند /ھم��سرت را ن��ه

ھرچ���ی باب���ام نمي���دونم، «:  زن���دگی کن���ی، ميگوي���دميخ���واھی ب���ا اي���ن آق���ا
ی ازدواج ش������ھر ھ������رت ج������ايی اس������ت ک������ه وقت������ی ميخ������واھ/».بگ������ه

ا دع�وت ميکن�ی و ش�ام مي�دھی، ت�ا برون�د و از ب�دی و ر نف�ر پان�صد ،کنی
ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت /بيک2سی ات کلی حرف بزنند زشتی و نفھمی و 

ك��ه ھ��ر روز در خياب��ان ش��اھد ت��وھين ب��ه مادرھ��ا و دخترھ��ا ھ��ستی، ول��ی 
ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت ك�ه م�ردمش پول�شان را /دس�تت برنمياي�د كاری از

يريزن����د و دع����ا ميکنن����د ک����ه خ����دا آنھ����ا را از فق����ر نج����ات ت����وی چ����اه م
ش�ھر ھ�رت /ھرت جايی است که به بيسوادھا ميگويند پروف�سور شھر/دھد

شھر ھرت جايی است /است که ساق پا پيدا و موی سر پوشيده است جايی
شھر ھ�رت ج�ايی /که در آن دAل و دزد به مھندس و دکتر فخر ميفروشند

ش�ھر ھ�رت ج�ايی اس�ت /زن�ده ھ�ا محترمت�ران مقدس�ند و از است که مردگ
   !!خدايا اين شھر چقدر به نظرم آشناست... كه

ديگر اين که گفته اند در اين يک ماھه م�صرف م�واد مخ�در در   
 ام�ا .شی ھم کل�ی ک�م ش�ده اس�تو Aبد خودفرو. کم شده است% ٢٠ايران 
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خودمانيم به ھ�م زدن نورمھ�ای اس�2می و نم�از جماع�ت اي�ن جوانھ�ا کل�ی 
چاقچور نم�از /در کنار ھم نماز خواندن، با کاکل و بدون چادر. لب بودجا

 دخت�ر و پ�سر س�جاده .خواندن و با آستين باA زده، اھرام بستن برای زنھا
راست شدند /لوتر از مردھا دوA و تازه زنھا جدشان را بغل ھم پھن کردن

چ��ه ھ��ا اي��ن ب. ھوت انگي��ز در ن��ورم اس��2می اس��تک��ه از آن کارھ��ای ش��
 ديگ��ری ندارن��د، ب��ا اي��ن ھم��ه ش��ايد آنق��در رچن��د ک��ه وس��يله ی اعتراض��یھ

اينط����وری نم����از جمع����ه برون����د ک����ه آخون����دھا ب����ساط نم����از جمع����ه ی 
ه سياسيشان را جمع کنند، ول�ی م�ن بي�شتر نظ�رم امي�دھايی اس�ت ک�/عبادی

  .ھا به اين غول بيابانی بسته اند»سبز«اين 
 ھ��م اعت��راض، ب��از ھ��م گ��از اش��ک آور؛ب��از ھ��م تظ��اھرات، ب��از   

ز ھ�م اي�ران و ايرانيھ�ا را ب�ه ص�در اخب�ار جھ�ان ھرچند که اين حرکت ب�ا
  .کشاند

يگ�ان وي�ژه ی ني�روی  «:، ببيني�دھم جال�ب اس�ت» گزارش«اين 
ًانتظامی اکيدا دستور داشت که پيش از خطبه ھا با مردم درگير ن�شود، ب�ا 

پليس ض�د ش�ورش چن�د ب�ار ادای حمل�ه . اينکه خيلی دلش ميخواست بشود
 ھ�يچکس ف�رار نک�رد، چن�د ب�ار راس�تکی به جمعيت را درآورد، بعد چون

 . ک�ارشيچکس فرار نکرد، جمع کرد رفت پ�یحمله کرد، بعد باز چون ھ
ًنيروھای لباس شخصی شامل بيست ل�شکر پي�اده نظ�ام ک�ه مجموع�ا ح�دود 

 پ�يش از .داش�تند، چن�د ب�ار م�انور دادن�د و برگ�شتند] ک�ذا[دوازده سال سن 
اره ک��ردن ح��اج من��صور پ�� خطب��ه ھ��ا دس��ت و س��وت و تکبي��ر م��ردم، گل��و

ص��دايش ت��ا دو .  ک��ردخنث��یرا ] ار دھن��ده ی نم��از جمع��ه ھ��اش��ع[ارض��ی 
 حاج من�صور از ھم�ه دع�وت ک�رد ت�ا ش�عار م�رگ ب�ر .متری ھم نميرسيد

البت��ه انگ��ار [.ام�ا م��ردم روس��يه را ھ�م ب��ه آن اض��افه کردن�د، امريک�ا بدھن��د
بي�شتر اص2 مردم شعار مرگ بر امريک�ا ندادن�د و فق�ط م�رگ ب�ر چ�ين و 

در اي�ن ھنگ�ام مح�سن رض�ائی ب�ا ي�ک ماش�ين .] مرگ بر روس�يه ميگفتن�د
. زانتيا رسيد و ھمينطور بيخود و بيجھت مورد ت�شويق جم�ع ق�رار گرف�ت

  . ابفھمد اين چيزھا رً اگر اص2 ،فکر کنم يک کمی ھم خجالت کشيد
کل�ی [» ھاش�می، ھاش�می، س�کوت کن�ی خ�ائنی«مردم با شعار «

 ب2فاص�له بع�د از خطب�ه ی اول در ک�ل خياب�ان .]Aب�دحال ھمه را گرفتن�د 
انق2ب برق را قطع کردند، تا صدای ھاشمی رفسنجانی از طري�ق بلن�دگو 

شورش از سمت غرب اضافه ش�دند  موتورھای ضد. به گوش مردم نرسد
م�ردم کت�ک خوردن�د، ام�ا . و به مردم از سر خيابان جمالزاده حمله کردند
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ی متف�رق ک�ردن جمعي�ت ن�بش خياب�ان ش�انزده  س�رانجام ب�را.فرار نکردن�د
 بلن��دگوھا ک��ه قط��ع ش��د،. زم��ين م��ردم نش��ستند روی . آذر اش��ک آور زدن��د

ماش��ينھا در مي��دان انق��2ب راديوھ��ا را بلن��د کردن��د و شي��شه ھ��ا را پ��ائين 
  . کشيدند و صدای رفسنجانی باز ھم شنيده شد

. خطب��ه ھ��ا ک��ه تم��ام ش��د، حمل��ه ی ض��د ش��ورش ش��روع ش��د«
» ھايدا «يچی اين ساندو.س زياد بود و ماشينھای آتش نشانی بيشترآمبوAن

دويست تا ساندويچ داش�ت ک�ه پ�نج . شعبه ی ميدان انق2ب را بايد مدال داد
ھرچی گفتند مغ�ازه را . ھزار نفر را برای خوردنشان آنجا جمع کرده بود

 .اين وضع دو ساعت ادام�ه داش�ت. ببند، گفت ھمين يکی را بپيچم، ميبندم
   ١١٣». انتظامی ھم حضرت عباسی کاری به مردم نداشتندنيروھای عادی
  : ھم بد نيستاز نماز جمعه » گزارش«اين 

محوط��ه ی ...  ص��بح آنج��ا بودن��د٨ای ب��سيجی از س��اعت  ع��ده«
زمين فوتبال با نرده ھای فلزی محصور بود و از ساعت ده به بع�د ک�سی 

... به اين محوطه رفت�ه بودن�درا به آنجا راه نميدادند و عده ای را که قب2 
ض��منا اف��راد جدي��د از جمل��ه طرف��داران . از اي��ن محوط��ه بي��رون کردن��د

ھم���ين م���ساله ی ب���ستن .  موس���وی را ب���ه آنج���ا راه نميدادن���د رف���سنجانی و
درھ��ای محوط��ه ی زم��ين فوتب��ال و راه ن��دادن م��ردم ب��ه داخ��ل آن و ني��ز 

ی جروبح��ث ب��ين  از اول ت��ا آخ��ر بھان��ه ای ش��د ب��را ...بي��رون ک��ردن بقي��ه
قب�ل از آم�دن رف�سنجانی، بع�د از ... حزب الھيھا و طرفداران جن�بش س�بز

نماز ظھر حدود ساعت ي�ک و ن�يم تق�وی ص�حبت ک�رد، ول�ی ک�سی گ�وش 
قبل از آمدن رفسنجانی جمعيت عظيمی ھم در خيابان انق2ب و ھ�م  .نکرد

جم�ع  آذر ١۶و ھ�م خياب�ان ] خيابان ش�رقی دان�شگاه[خيابان آناتول فرانس 
م��رگ ب��ر « آنچ��ه چ��شمگير ب�ود و ش��عارھای جدي�د ...ش�دند و ش��عار دادن�د

  ١١٤».مخصوصا مرگ بر روسيه بود » مرگ بر چين«و » روسيه
          فيگ�ارو و لومون�د ھرک�دام  یبه گفته ی راديو فرانسه، روزنامه  

  . نده اايران اختصاص داد مقاله ای را به
اي�ن ھفت�ه در  ک�ه ح�وادث در فيگارو مقاله ای دارددلفين مينوئی 

ميکن�د  اشاره او به کشف يک سردخانه . قرار ميدھدايران را مورد تفسير  
خ�انواده ش�ده ان�د، درحاليک�ه  شناسائی نشده، ک�شف ِ که در آن صدھا جسد

 مفق�ود ش�ده ی خ�ود ھای زيادی از اين زندان به آن زندان دنبال فرزندان 
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اس��تناد ميکن��د ک��ه پ��س از  ی ين��او ھمچن��ين ب��ه برخ��ی ش��اھدان ع. ميگردن��د
قسمتھای آن ازدح�ام  بخشی از ين متذکر شده اند که در از زندان اوآزادی 

زن���دان را ب���ه اس���تقرار زن���دانيان  جمعي���ت چن���ان اس���ت ک���ه راھروھ���ای 
 .اختصاص داده اند

 اي�ران را لومون�د ني�ز اعتراض�ھای ج�اری فرانسویروزنامه ی 
 در اي�ران نظ�م پلي�سی،«: اس�ته  و نوش�تهبه آتش زير خاکستر تشبيه ک�رد

سرکوب پل�يس و نيروھ�ای  برغم فشار و . خاموش نميکندآتش عصيان را 
انتظامی، تظاھرات روزھای اخير نشان داد که مردم معترض توانسته اند 

   ١١٥».خود غلبه کنند بر ترس 
ک�ه » نماز مي�ت جمھ�وری اس�2می« آمده با عنوان  ھم ای ميلی
آن زن و م��رد مخ��تلط نم��از  ع��ه ای ک��ه درنم��از جم«: در آن نوش��ته ان��د

بخوانند، دخت�ران ب�ا آراي�ش و حج�اب ن�يم بن�د قن�وت کنن�د، ب�ه ج�ای تکبي�ر 
کف بزند و سوت بکشند، مرگ بر ديکت�اتور بگوين�د، آرزوی م�رگ پ�سر 

زن�دانی سياس�ی آزاد باي�د «ديکتاتور را فرياد بکشند، تا رھب�ری را نبين�د، 
که ديگر نماز جمع�ه  ...عار بدھنده شبگويند، بر ضد چين و روسي» گردد
 برخ�ی حت�یو   تير ماه را ب�سياری ب�دون وض�و٢٦نمازجمعه ی ... نيست

خوان�دن ب�رای ش�ما آش�نا ني�ست؟ تنھ�ا ي�ک  اين نوع نم�از. با کفش خواندند
  ب��دون وض��و و ب��دونن ميت��وانم��از در احک��ام اس��2می وج��ود دارد ک��ه 

 ميت�وان ب�ه ج�رات گف�ت .اس�ت» ميت«ز خواند، آن ھم نمادرآوردن کفش 
 ک�ه ب�ر س�ر جن�ازه ی جمھ�وری  تيرم�اه نم�ازی ب�ود٢٦که نم�از جمع�ه ی 
ش�رعی را / فقھ�ی اين سواد الک�یحتیای بابا من  » ...اس2می خوانده شد

  !ھم ندارم که بتوانم از اين افاده ھا بيايم
  
  

  ]روز سی و ششم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٩/ ١٣٨٨ تيرماه ٢٨

  
ر يافت�ه ی س�رود ي�ار دب�ستانی اس�ت، ب�رای اي�ن متن تغيي�ھم اين   

در زي���ر ب���اتوم و /ھ���م رأی من���ی ب���ا م���ن و/ ي���ار خياب���انی م���ن« :روزھ���ا
دش�من /ت�و انتخاب�ات س�ياه/گم ش�ده رای م�ن و ت�و/ھمراه منی ياور و/چماق

صورتو زخمی /زنجير و چاقو ميکنه/بسيج و ناجا و سپاه/خاشاک و خسند
رأی م�ن و ت�و /و دودز اش�ک آور ب�ه گ�ا/داره ع�ادت ميکن�ه چ�شم/و کب�ود
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يار / آزاد ميکنهوميھن/مشت گره کرده ی ما/رو پاره کنهزنجيرھا /نتونست
  »...در زير باتوم و چماق/من و ھم رأی منی با/خيابانی من

اي��ن را ھ��م بنوي��سم ک��ه اي��ن روزھ��ا پ��س از آن نم��از جمع��ه ی 
پري��روز، بخ��ش جن��اح ح��اکم حکوم��ت ب��ا جن��اح محک��وم حکوم��ت اس��2می 

 رف�سنجانی اس�ت حکومتي�شان» س�يبل«در افتاده است و اين بار جوری بد
ک�ه چگون�ه پ�س از آن ھم��ه ھمدس�تيھا و ب�ا ھ��م خوردنھ�ا و ب�اھم چاپي��دنھا، 

 ب��رای حت��یداده اس��ت، تماي��ل ن��شان » جن��بش س��بز«ح��اA کم��ی ب��ه س��مت 
  !کوفتی» نظام مقدس« و حفظ ھمين  دوبارهاعتماد سازی

 
م�ن .  چالوس تا تھران غوغا ب�ودامروز از تھران تا چالوس و«

. بودم، صحنه ھايی را ديدم ک�ه ھيچوق�ت ي�ادم نمي�رود که اولش گيج ِ گيج
وی «ماشينھاش�ان بودن�د، ب�ا انگشت�شان ع2م�ت  ک�ه س�وار مردم در ح�الی

را به ھم ن�شان ميدادن�د، دس�تبند س�بز ب�سته بودن�د و دست�شان را » انگليسی
وی «س�بز رن�گ را ب�ه ن�شانه ی دل�ستر  از ماشين بيرون برده، بطريھ�ای

ميکردن�د، ب��وق  درس�ت ک�رده بودن�د، ب�ا چ�راغ روش��ن حرک�ت» انگلي�سی
ميزدند، کنار خيابان ميرق�صيدند، ب�رگ س�بز درخت�ان را در ح�ال حرک�ت 

م��ردم محل�ی س��وار ب�ر موت�ور و ب��ا ھم�راه داش��تن . ھ��وا تک�ان ميدادن�د در
افران ب��ا م��س. ش��اخه ھ��ای پ��ر از ب��رگ درختھ��ا در ج��اده حرک��ت ميکردن��د

سربند درست کرده بودند، در فرص�تھايی ھ�م  برگھای سبز برای خودشان
وی «در ح�ال ن�شان دادن  که در کنار جاده اس�تراحت ميکردن�د، ھم�ه اش

  . به ماشينھای عبوری بودند» انگليسی
بنزی که پنجره ھاش�ان قاب�ل ب�از ش�دن ب�ود،  اگر به اتوبوسھای«

از دستھاشان را به نشانه ی پيروزی  نگاه ميکرديد، مردمی را ميديديد که
کارگرھ��ايی را ميديدي��د ک��ه . پنج��ره ب��ه بي��رون از اتوب��وس دراز ک��رده ان��د

پاس��خ » انگلي��سی وی«دس��ت از ک��ار ميک��شيدند و ب��ه ماش��ينھا ب��ا ع2م��ت 
   ١١٦».داز ھمه مھمتر ھمه ميخنديدن.. .ميدادند و 

ز ش اين م�ردم را ايحکومت اس2می سالھاست که با کثافتکاريھا
ھ�م دور نگ��ه داش��ته اس��ت، م�ردم ب��ا ھ��م قھرن��د، س��الھا ب�ود ک��ه ب��ا ھ��م قھ��ر 
بودند؛ ولی ھمين مردم حاA، ھم�ين روزھ�ا ب�ا ھ�م آش�تی ک�رده ان�د، ب�ا ھ�م 

 حکوم����ت اس����2می و »قھ����ر آنق2ب����ی«نن����د؛ مردم����ی ک����ه در آش����تی ميک
طرفدارانش، سی س�ال ھم�ديگر را گ�م ک�رده بودن�د، ح�اA ھم�ديگر را ب�از 
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از ھمديگر را پيدا ميکنند، با ھم آشتی ميکنند و يک خ�ط ب�زرگ مييابند، ب
 اين جماع�ت آدمک�ش و ض�د ب�شر »قھر انق2بی«ربدری ميکشند روی ض

 زن�دگی و ضد انسان و ضد زن و ضد دگرانديشان و ضد مدرنيت�ه و ض�د
 ،راس��تی ممک��ن اس��ت ت��ا ي��ک س��ال ديگ��ر. و ض��د ع��شق و دوس��ت داش��تن

  د؟ماموتھا نباشاين ديگر اثری از 
  

» خ�ودی«ن نيروھای قتلھا و دستگيريھا ادامه دارد و کشاکش بي
 چند تا از اين فسيلھايی که ھمه شان دست�شان ت�ا آرن�ج ب�ه خ�ون .ھمينطور

س��روش و مھ��اجرانی و ف��رخ . ت، در لن��دن س��مينار گذاش��ته ان��دآغ��شته اس��
، آن افت�ضاح ٥٧  فضای اوايل انق�2بنگھدار و با خوشحالی از بازسازی

 اين يکماه و اندی جن�بش و من اينجا در پی. سخره حرف ميزنند متاريخی
جوشش از يکسو و س�رکوب و نگران�ی از س�وی ديگ�ر باي�د چن�د نکت�ه را 

 اي�ران و ب�ه پيوس�تش جھ�ان توض�يح در رابطه با دس�تگاه مخت�صات فعل�ی
 بي�شتر ب�رای نم چه مينويسم و از چ�ه مينوي�سم؛بدھم که دست کم خودم بدا

  .ھمين کتاب
ھيچگونه چشم ان�دازی  يکسو جوانان و زنانی را داريم که ما از

فرھنگ�ی نميدي�ده ان�د / مدرن و متمدنانه در اين نظام حکومتیبرای زندگی
ش�عارھای از ک�وزه ی نظ�ارت » چنج«و نميبينند، به اين دليل وسوسه ی 

م�ذھبی ب�ه /مل�ی/استصوابی درآمده ی موسوی و موس�وی چيھ�ای ت�وده ای
ه شايد بشود در اين ميانه، راھی برای تغيي�ر ياف�ت وسوسه شان انداخت ک

و چيزھايی را کمی عوض کرد و کمی به دني�ای م�درن نزدي�ک ش�د و از 
اي�ن در درون ک�شور . عقب ماندگی و مھر تروريست خوردن نجات يافت

درصد ھم�ه ی آن�انی ک�ه سبزپوش�ان آم�ده ان�د  است و خواست بيش از نود
 ضد مدرنيته، عقب افت�اده و ج�ا مان�ده فرھنگی/که بنای اين نظام حکومتی

 در اتاقھ��ای پ��ذيرايیاز دوران جن��گ س��رد را ب��ه پ��ستوھا برانن��د و خ��ود 
آفتابگيرشان به شادی و ساماندھی و سازندگی بپردازند، بدون آن که ح�ق 
حيات ايشان را ب�ه پرس�ش بگيرن�د، چ�را ک�ه دني�ای م�درن و ان�سان م�درن 

 اگ���ر حت���یميان���ه ای ن���دارد، اساس���ا ب���ا نف���ی و س���رکوب و حک���م اع���دام 
جنايتکاری دخترش را سی سال در زيرزمين خانه اش به زنجير بک�شد و 

   .ھفت بچه ی حرامزاده از پدر و دختر در دامنش بگذارد يا گذاشته باشد
شتوانه ای جھ�انی دارد؛ از سوی ديگ�ر حک�ومتی را داري�م ک�ه پ�

ديويدوآلي��سم،  تم��ام آن��انی ک��ه ح��ق و حق��وق ان��سان و فردي��ت و انپ��شتيبانی
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وھ����ای م����ذھبی، ب����رای ان����سان را ب����ه رس����ميت نمي����شناسند؛ ھم����ه ی نير
   .يی از دوتا و گاه سه تای اينھاملقمه ھاکمونيستی، فاشيستی و 

 چه در پوزيسيون، چه اپوزي�سيون و چ�ه در ھمه ی اين جريانھا
پ��ستوھای تشکي2تي��شان ن��شان داده ان��د ک��ه ب��رای فن��ومن ان��سان و ح��ق و 

نھ�ا اب�زار و پ�ل و پل�ه ای ب�رای قائ�ل ني�ستند و ان�سان را تحقوقش ارزشی 
 نمون��ه ھ��ای حک��ومتی. د و ميخواھن��ددن رھبران��شان ب��ه ق��درت ميبينن��رس��ان

 مرح��وم، چ��ين دولتھ��ای گون��اگون ش��وروی» ان��سان «اي��ن جريانھ��ای ض��د
 حکومتھ��ايی ھ��ستند ک��ه زي��ر پرچم��ی یکموني��ست، آلم��ان ھيتل��ری و تم��ام

 بي�سابقه و ھمراھ�ی.  ب�ه حکوم�ت دس�ت يافت�ه ان�د»Aال�ه اA ]«شبيه به  
پادش��اه فقي��د اي��ران از نم��ايش » اپوزي��سيون«عجي��ب و غري��ب نيروھ��ای 

   .ين دستاويز را دارد و ديگر ھيچموسوی، ھم» چنج«
 خ�ارج ک�شوری »خامن�ه ای ض�د«اينان که بيشتر در جريانھای 

 حکوم�ت ر و با پوست و اس�تخوان ميکوش�ندسازماندھی شده اند، تمام عيا
 فعلی نگ�اه دارن�د، چ�را ک�ه حکوم�ت ان چارچوب نظام حکومتیرا در ھم

اس2می را يکی از آخرين سنگرھاشان ارزيابی ميکنن�د، ب�رای مب�ارزه ی 
   .نومن فرديت و وجدان انسان مدرنبی امانشان با مدرنيسم و با ف

بن��ابراين ي��ک دس��تگاه مخت��صات داري��م، ب��ا خ��ود رژي��م در اوج 
 قوی از تمام نيروھای ضد زن، اتی، با پدافند و پشتيبانیسليحت/قدرت ملی

 لشکری داريم ک�ه ن�ه پ�ول و رنيته، ضد حقوق شھروندی و سياھیضد مد
امکان��ات حکوم��ت را دارد و ن��ه پ��شتوانه ی سياس��ی و تئوري��ک پ��شتيبانان 
حکومت را، فقط خودش را دارد و دستھای خ�الی اش را و فري�ادش را و 

 م���درن و متم���دن، دی و ح���ق زن���دگیس���ت و آزاخواس���تش را ک���ه آزادی ا
  . برد، با تاريخ است حاA در اين برھه کدام خواھند ؛ھمين

از ھمه آورده ام، اما از اAھه بقراط ن�ه، و ح�اA اي�ن اوس�ت ک�ه 
امروز ايران درگير يک نبرد فراگي�ر، ت�اريخی « :نوشته است و چه شيوا

ای گون��اگون بازت��اب ن��سلھ بخ��شی از اي��ن نب��رد در تف��اوت . و عمي��ق اس��ت
ت�ا ج�وان .  ما شنيدنی استحکايت نسل تکرار ناشدنیدر اين ميان . مييابد

نگ��اه کني��د ب��ه س��ن متوس��ط . ب��وديم، پيران��ه س��ران ب��رای م��ا ت��صميم گرفتن��د
ای حال که خ�ود پي�ر مي�شويم، س�رھ. ۵٧دست اندرکاران سياست در سال 

 تج�ارب داش�ته  م�ا را ب�رای اس�تفاده ازجوان بدون آنکه حرص و نگران�ی
نميبينن��د ک��ه . باش��ند، واقعي��ت سياس��ی را ب��ه دخيلھ��ای س��بز ف��رو ميکاھن��د

 مارگزيده يکبار با طناب سبز اس2م به قعر چاه جمکران ف�رو ش�ده ِ ايران
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اس��ت و تعريفھ��ا و تعبيرھ���ای دوپھل��و را ھم��واره ميت���وان ب��ه آن پھل���ويی 
گ�ر ق�رار باش�د نسل م�ا ام�ا ا .گرداند که کسی را امروز ميل ديدنش نيست

 ھمانا ت�ن ب�ه م�وج ن�سپردن و اس�ير  در اين سی سال چيزی آموخته باشد،
تبليغات نشدن است، طيف رنگھا را ديدن است، س�خنان دس�ت ان�درکاران 
سياس��ت را گ��زينش نک��ردن اس��ت، نيم��ه ی پ��ر و خ��الی، ھ��ر دو را دي��دن 
اس���ت، از شخ���صيتھا و م���ردم، ب���ه وي���ژه از زن���ان و جوان���ان و جانھ���ای 

 اس��تفاده س��يدن ب��ه ھ��دف،ومن��د و پرش��ور، چ��ون وس��يله ای در راه رآرز
نک���ردن اس���ت، دي���دن تن���وع جامع���ه ی سياس���ی اي���ران اس���ت، و س���رانجام 
فرام��وش نک��ردن اي��ن نکت��ه ک��ه سرنوش��ت اي��ران در دس��ت م��ردم اس��ت؛ 

ھفته ھای اخير با ھيبتی م�شخص ب�ه  مردمی که پس از سالھا سکوت در 
ِ جھ�ان تحلي�ل و تف�سير و سياس�ت را در   وميدان آمده اند و افکار عمومی

بيجھت نيست که ام�روز ھرک�سی و ھ�ر جري�انی در . حيرت فرو برده اند
م��ن  «حت��یگ��اه . فک��ر بھ��ره ب��رداری از اي��ن م��ردم و از اي��ن حي��رت اس��ت

ھايی خودنمايی ميکنن�د ک�ه ان�سان را ب�ی اختي�ار ب�ه ي�اد ت�ازه ت�رين »خودم
   »! خودم نماد تغيير ھستممن«: سخن قصار احمدی نژاد مياندازند

و ديگ�ر از احم�دی ن�ژاد و موس�وی . ھمه اما به يکسو روانيم«
 رژي���م و رھبرش���ان ت���ا م���ا تبعي���ديان و زمام���داران سياس���ی و نظ���امی

کنن��دگان داخ��ل اي��ران و ھ��م آنھ��ايی ک��ه واب��سته و  معترض��ان و تظ��اھر
کيفي��ت اي��ن . دلب��سته ی اي��ن نظ��ام ھ��ستند، ھمگ��ی ب��ه ي��ک س��و روان��يم

ی ام�ا ب�رای يک�ی تعي�ين تکلي�ف ب�ين م�رگ و زن�دگی و از دس�ت ھمسوي
دادن امتي���ازات و موقعيتھاس����ت و ب���رای ديگ����ری ن���وزايی و بازياف����ت 

  .  دريغ داشته استھاجايگاھی که حکومت از آن
 اس2می به مثابه ي�ک گس�ست تل�خ و خونب�ار امروز جمھوری«

ر خ�ود در تاريخ معاصر ايران، دشوارترين و بحرانی ت�رين دوران عم�
از . يستھيچ چيز، مطلقا ھيچ چيز قادر به نجاتش ن. را از سرميگذراند

ح�ال حاض�ر ن�ه نج�ات، بلک�ه  اس�2می در ھم�ين رو م�سئله ی جمھ�وری
چگونه با کمترين ھزين�ه، ھ�م ب�رای خ�ود . پايان يافتن آن استچگونگی 

  ! و ھم برای مردم، رھسپار گذشته و تاريخ شود؟
م�ن فک�ر ميک�نم يک�ی از معيارھ�ای براين اساس و به تجربه، «

عم��ل ان��سان ميتوان��د اي��ن باش��د ک��ه آي��ا ده ي��ا بي��ست س��ال   فک��ر وتیدرس��
ديگر، آيا پنجاه سال ديگر و در ي�ک فاص�له ی ت�اريخی دور ميت�وان از 
فکر و عمل خ�ود در ام�روز دف�اع ک�رد ي�ا ن�ه؟ البت�ه ب�ه ش�رطی ک�ه اي�ن 
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رايط درس�ت ب�ود، استدAل سخيف را که ف2ن فکر و عم�ل در بھم�ان ش�
ھيتلر آن زمانی ک�ه ب�ا رأی م�ردم . به اين مثال توجه کنيد. کنار بگذاريم

 جمھ��وری» انتخاب��ات« ک��ه اص��2 ب��ا -و در ي��ک انتخاب��ات دمکراتي��ک 
 ي�ک نب�ود؛» تل�رھي« به ق�درت رس�يد، ھن�وز -اس2می قابل قياس نيست 

ای  ت��ا س��الھای بع��د و در آن دوران��ی ک��ه Aي��ه ھ��حت��ی. ف��رد محب��وب ب��ود
مختلف مردم را به نام يھودی، کمونيست، ھمجنسگرا، کولی و غيره از 
خانه و زندگيشان آواره ميک�رد و ب�ه ک�شتارگاه ميفرس�تاد، ھ�م جامع�ه ی 

  . و ھيچ نميگفتند آلمان و ھم جھانيان فقط نگاه ميکردند
ھيتلر تا آن زمانی نيز ک�ه دامن�ه ی جناي�اتش در اردوگاھھ�ای «

وزی در برابر چشم ھمگان قرار نگرف�ت، ھن�وز کار و کوره ھای آدمس
ام�روز پ�س از گذش�ت اي�ن ھم�ه س�ال ھن�وز ھ�م، جھ�ان، . نبود» ھيتلر«

جامع���ه ی آلم���ان و زمام���داران ک���شورھا را در آن دوران از اينک���ه ب���ا 
خاموش��ی و س��کوت خ��ود، امک��ان ب��روز جن��گ جھ��انی دوم و يک��ی از 

.  س��رزنش ميکن��ددھ��شتناکترين فاجع��ه ھ��ای ان��سانی را ف��راھم آوردن��د،
 ھمک��اری و م��ث2 ش��رکت در م��سابقات حت��یب��رای توجي��ه آن س��کوت و 

 که اعتباری ديگر ب�ه رژي�م ھيتل�ر بخ�شيد، باي�د ب�ه من�ابع ١٩٣۶المپيک 
آن دوران مراجع��ه ک��رد، ول��ی آي��ا واقع��ا در آن ش��رايط نمي��شد سياس��ت 

ق��درت سياس��ی و تبليغ��اتی ام��ا در . ديگ��ری در پ��يش گرف��ت؟ چ��را مي��شد
نی بود که آن سياستی را پيش بردند که جنگ جھانی و ت�اريخ دست کسا

ليکن . ارزيابی شد» اشتباه«سياستی که بعدھا . معاصر اروپا را ساخت
ھنگ��امی ک��ه دامن��ه ی جناي��ت، مرزھ��ای تخي��ل را زي��ر پ��ا مينھ��د، ديگ��ر 

ن�امش چي�ز . در نگاه و تحليل و سياست سخن گفت» اشتباه«نميتوان از 
  . ديگری است

 ١٣۵٧ ديم�اه ٢۶ترک اي�ران توس�ط ش�اه در : ال ديگريک مث«
 رون�د  ب�سيار در ت�اريخ اي�ران و پي�روزیھنوز محل تعبير و تف�سيرھای

گذش��ته از اي��ن، ام��ا اي��ن پرس��ش فک��ر را ب��ه خ��ود . انق��2ب اس��2می دارد
 اس�2می در می که مقامات بلندپايه ی جمھ�وریمشغول ميسازد که ھنگا

م���ا اش���تباه ش���اه را تک���رار «: نن���دخ���اطرات و گفت���ار خ���ود تک���رار ميک
» ص�دای انق�2ب«منظورشان چيست؟ آيا شاه اشتباه ک�رد ک�ه » !نميکنيم

مردم را شنيد؟ اشتباه کرد که بر اساس اسناد و مدارکی که وجود دارد، 
 ک�شور اش�تباه سياس�ی آي�ا گ�شودن ف�ضای  دستور ک�شتار م�ردم را ن�داد؟

 از زاوي��ه ی من��افع و ب��ود؟ واقعي��ت اي��ن اس��ت ک��ه در نخ��ستين نگ��اه اگ��ر
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ل�يکن فق�ط در . بقای نظام سلطنت بنگريم، چه بسا اين ھمه اش�تباه ميب�ود
حقيقت ام�ا اي�ن اس�ت ک�ه ص�حنه ی تح�وAت اجتم�اعی ن�ه ! نخستين نگاه

اي�ن و » فرم�ان«سناريوی از پيش نوشته شده است که به کارگردانی و 
اس���ی ھای سيآن، ھنرپي���شگانش ک���ه ھمان���ا م���ردم و نيروھ���ا و شخ���صيت

 نق�ش خ�ود م�شغول ش�وند و ن�ه ت�اريخ آنچن��ان ھ�ستند، ھ�ر ي�ک ب�ه ب�ازی
دس��ت و دل ب��از اس��ت ک��ه ھرب��ار و ھم��واره، ب��ه ق��ول ماکي��اول، فق��ط 

ظرفيت تاريخ ب�رای . در اختيار بازيگرانش بنھد» فرصت«و » بخت«
مح��دود اس��ت و ھنگ��امی ک��ه اي��ن ھم��ه » فرص��ت«و » بخ��ت«ارائ��ه ی 

 آنگ��اه نوب��ت ش��وربختی و خط��ر ف��را تمي��ز داده ن��شد و از دس��ت رف��ت،
  . ميرسد

 ميتوان���د ھ���زار س���ال ديگ���ر اش���تباھات ۵٧اپوزي���سيون س���ال «
از ش��اه روی » بخ��ت«خ��ودش را م��رور کن��د، ول��ی در اي��ن واقعي��ت ک��ه 

. را دير تميز داد، تغيي�ری نميدھ�د» فرصت«گردانده بود و خودش نيز 
 ميک�شت، ب�ا برخی اين استدAل را مطرح ميکنن�د ک�ه اگ�ر ش�اه ميمان�د و

احتساب جن�گ و اع�دامھا قطع�ا م�ردم ب�ه ان�دازه ی اي�ن س�ی س�ال ک�شته 
ولی اوA چه ک�سی ميتوان�د . نميشدند و مملکت نيز به اين ف2کت نميافتاد

ثانيا ! با اين قطعيت درباره ی چيزی که ھرگز اتفاق نيفتاده، حکم بدھد؟
ش آم�د؛ ج�ز چه کسی ميتوانست آنچه را پيش بينی کند که پس از شاه پ�ي

در » وح��شت ب��زرگ«خ��ود ش��اه ک��ه پ��س از انق��2ب اس��2می درب��اره ی 
کتابش ھشدار داد و عده ای انگ�شت ش�مار چ�ون دکت�ر ش�اپور بختي�ار و 

يم���ی ک���ه گامھ���ای س���ھمگين مھ���شيد اميرش���اھی و دکت���ر م���صطفی رح
   ! دينی را ميشنيدندديکتاتوری
چ�ه . شاه اما ھر اشتباھی کرده باشد، در رفت�نش اش�تباه نک�رد«

م��ردم را . و او رف��ت. غل��ط، چ��ه درس��ت، م��ردم او را ديگ��ر نخواس��تند
  . گذاشت تا خودشان درباره ی سرنوشتشان تصميم بگيرند

را در اختي����ار م����ردم » فرص����ت«و ش����اه » بخ����ت«ت����اريخ، «
و غيره حرف » مصادره ی انق2ب«و » فريب«کسانی که از . گذاشتند

چه ب�ر س�ر اي�ران رف�ت را ميزنند، نقش مردم و ھمچنين خودشان، در آن
ش�اه ام�ا اگ��ر ميک�شت ت�ا بمان�د، ي�ک روز ديگ��ر . ماھران�ه ح�ذف ميکنن�د

ل��يکن ش��اه . مجب�ور مي��شد ب��رود و چ��ه ب��سا در ش�رايطی ب��ه مرات��ب ب��دتر
را ش�نيد، ب�دون آنک�ه م�ردم و ب�ه اص�ط2ح رھب�رانش » صدای انق2ب«

ه او اي��ن فرص��ت را ب��. او را ب��شنوند» ص��دای اص��2ح«توان��سته باش��ند 
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م�ردم انق�2ب اس�2می را ب�ر اص�2حات . مردم داد، تا خود انتخاب کنن�د
آي��ت ] روح ] خمين��ی و  روش��نفکران ني��ز. سياس��ی ش��اه ت��رجيح دادن��د

حال ب�سياری . انق2بش را به محمد رضا شاه و اص2حاتش ترجيح دادند
که آن روز ذھنشان کور بود، تا قتل عام خ�ود را » روشنفکران«از آن 
  . س کنند، امروز ميخواھند انق2ب خمينی را اص2ح کننداحسا

چه آن زمان و . اشتباه، درست در ھمينجاست که روی ميدھد«
چه اين زمان، آنکه اشتباه کرده و ميکند، مخالفانی ھ�ستند ک�ه انق2ب�شان 
را عليه حکومتی که ظرفي�ت و امک�ان اص�2ح داش�ت، ميپرس�تند، ل�يکن 

ي��ت و ن��ه امک��ان اص��2ح دارد، پ��ای ب��ر اص��2ح حک��ومتی ک��ه ن��ه ظرف
چه آن زمان، چه بيست سال بعد و چ�ه ص�د . شاه اشتباه نکرد. ميفشارند

سال ديگر، تاريخ وی را ب�ه خ�اطر رفت�نش س�رزنش نميکن�د، ب�رعکس، 
  . اگر ميماند و کشتار ميکرد، سزاوار سرزنش ميبود

اش��تباه را ک��سانی کردن��د ک��ه پ��س از وی آمدن��د، و ھم��ه ی آن «
حکوم���ت «، »الگ���وی اس���2می«، »راه س���وم«ک���ه زي���ر ن���ام ک���سانی 
و » راه رشد غيرس�رمايه داری«، »خط امام«، »ولی فقيه«، »اس2می

اي�ن پ��شتيبانی . از آنھ�ا پ��شتيبانی کردن�د» مب�ارزه ب�ا امپريالي��سم آمريک�ا«
امروز خليف�ه . چه در زمان خود و چه ھزار سال ديگر قابل دفاع نيست

عيتی م�شابه ش�اه در آن دوران ق�رار گرفت�ه در م�وق» ايران اس2می«ی 
ي��را فک��ر  اگ��ر م��ردم او را نخواھن��د، نمي��رود، زحت��یاي��ن خليف��ه . اس��ت

 از ھم��ين رو خ��ود را برح��ق مي��شمارد، ت��ا ميکن��د خ��دا او را ميخواھ��د؛
ص�دای م�ردم را نمي�شنود، زي�را فک�ر ميکن�د ش�يطان و بيگان�ه در . بماند

ف�ضای ب�از «ه خليف�ه ی اس�2می ول�ی فقي�ه ب�ه مثاب�. آنھا حلول کرده ان�د
حکوم�ت دين�ی، . ميگيرد و ميبندد و ميک�شد ت�ا بمان�د. نميشناسد» سياسی

دين و دنيا، زمين و آسمان، و م�ردم و خ�دا را ب�ا خ�ود ھم�ساز و ھم�راه 
اگر مردم را از دست دھد، خ�دا را دارد و ب�ه پ�شتوانه ی وی . ميشمارد

 اگ�ر م�دعی باش�د س�لطنت حتیاما ھيچ شاھی، .  را تارومار ميکندمردم
ش��ايد . نميتوان��د ج��ز ب��ه م��ردم اتک��ا داش��ته باش��د، م��وھبتی اAھ��ی اس��ت

» ل�ه ويات�ان«نيکول�و ماکي�اول و » شھريار«خواندن و دقت چندباره در 
توماس ھ�ابس ب�رای ک�سانی ک�ه جھ�ت خ�ارج ک�ردن دي�ن اس�2م از زي�ر 

را ب��رای وی ب��ه ک��ار » س��لطان«ض��ربه ی حکوم��ت ول��ی فقي��ه، لف��ظ 
   ] استمنظور اکبر گنجی [.ند، مفيد باشدميبر
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ولی فقيه به دليل اينکه با دو دست قدرت آسمانی و زمين�ی را «
ش�بيه اس�ت ت�ا ھ�ر چي�ز » خليف�ه«در وجود خود يکی ميسازد، بيشتر به 

ول�ی . در چنين کشاکشی است که ھمه ی ما به يک س�و روان�يم .ديگری
 رف�ت، م�ردم رفتن�د و فقيه ھمان راھی را ميرود که سی سال پيش، ش�اه

 م�سئله ام�ا تنھ�ا ب�ر س�ر ينده؛راه آ: و ما ھمه رفته و ميرويم. جھان رفت
 پيمودن اين راه است، به ويژه در شرايطی که يک چي�ز م�سلم چگونگی

 اگ��ر اش��تباه ھ��م حت��یم��ردم . حکومتھ��ا ميرون��د، م��ردم ام��ا ميمانن��د: اس��ت
جا که تاريخ ھم�واره کنند، از آنجا که خود تاوانش را ميپردازند، و از آن

ب�ه آنھ�ا روی مي�آورد، ميتوانن�د » فرص�ت«و » بخ�ت«با دستانی پر از 
م��سير ت��اريخ چي��زی ج��ز آزم��ون و خط��ای . اش��تباه خ��ود را جب��ران کنن��د

م��ا ام��ا چ�ه؟ م��ا ک��ه ميگ�وييم، مينوي��سيم و از جيبھ��ای . م�ردم نب��وده اس�ت
ک�رده تفکرمان مثل نقل و نبات، رھنمود و راه و عم�ل اس�ت ک�ه ف�وران 

آي��ا ده س��ال بع��د، پنج��اه س��ال بع��د، ص��د س��ال بع��د، . و بي��رون ميري��زد
ھنگ��امی ک���ه ک��سی ت���اريخ را ورق ميزن���د، ميت��وانيم از ح���رف و عم���ل 

  ١١٧»!امروزمان ھمچنان دفاع کنيم؟
   

  

  ]روز سی و ھفتم[ مي�دی ٢٠٠٩ زوئيه ٢٠/ ١٣٨٨تيرماه ٢٩

  
ش�تند  افسر ارت�ش اي�ران ک�ه ق�صد دا٣۶گاردين اع2م کرد که «  

 رف�سنجانی ش�رکت کنن�د، امام�ت ھاش�میجمعه به  با لباس نظامی در نماز
 ارت��شيان ب��ا دادن ھم��دردی آنھ��ا ق��صد داش��تند ب��رای ن��شان. دس��تگير ش��دند

  روز جمع��ه در خان��ه تظ�اھرات مردم��ی ب��ه نم��از جمع��ه بياين��د، ام��ا ص��بح
   ١١٨».ھاشان دستگير شده، به مکان نامعلومی منتقل شدند

 بي�ست و س�ه س�اله ای در مطلب�ی ب�ا عن�وان ديگر اي�ن ک�ه ج�وان
از زم�انی ک�ه «: نوش�ت» دروغی بنام مذھب، دروغ�ی بن�ام وAي�ت فقي�ه«

 س��ال در ٢٣خ�ود را ش�ناختم، دروغ�ی در گوش��م خواندن�د ک�ه انعک�اس آن 
اگ�ر دي�دی «: پدرم که مذھبی بود، عادت داشت بگويد... ذھنم دوام داشت

نگ�و . م را بگير ک�ه در چ�اه ني�افتیآخوندی دارد به چاھی ميافتد، بگو دست
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دستت را بمن بده تا در چاه نيافتی، چون آخوند جماعت دس�ت ب�ده ن�دارد، 
َبه درک» .دستش را بتو نخواھد داد و در چاه سرنگون خواھد شد َ !  

وقتی پدرم از دنيا رفت، بر ب�الينش نب�ودم، ام�ا ش�نيدم ک�ه گفت�ه «
ين موضوع مرب�وط ب�ه ح�دود ده البته ا» !چرا با مردم چنين ميکنند«: بود

سال پيش است و خوشحالم که او امروز زنده نيست، تا آنچه را ب�ر م�ردم 
 س�اله اش ٨٥چون اگر زنده ب�ود، ي�ا دق ميک�رد و ي�ا ايم�ان . ميرود، ببيند

  . را ھم از دست ميداد
چ���را م���ذھب ي���ک دروغ اس���ت؟ سالھاس���ت ک���ه طالب���ان ب���رای «

س�ت اينھ�ا بن�ام اس�2م، زن�دگی را ب�ر سی سال ا. پيشبرد اس2م، آدم ميکشد
خامنه ای بنام اس2م ن�اب محم�دی، . يک ملت ھفتاد ميليونی تنگ کرده اند

 ددمنش پرورش يافت�ه ان�د، ب�رای دست فيروزآبادی ان خود را که زيرسگ
کشتار مردم به خيابانھا ميفرستد که شنيع ت�رين اعم�ال را بن�ام اس�2م ن�اب 

 حاش��يه ی خل��يج ف��ارس ورھای س��نیامي��ران ک��ش. مرتک��ب ش��وندمحم��دی 
برای پيشبرد کيش وھابی، زنان خود را به پ�ستوھا فرس�تاده ان�د و بن�وعی 

  . ديگر خود را نايبان خدا ميدانند
در دارفور که خطرناکترين منطقه در روی کره خ�اکی اس�ت، «

 علي��ه آفريق��ای س��ياه، ب��ا پ��شتيبانی دAرھ��ای نفت��یاس��2م گراي��ان در جن��گ 
 ميليونھ��ا ان��سان را آواره ک��رده ان��د و ھ��ر روز ج��ان عرب��ستان س��عودی،

صدھا انسان را ميگيرند و کثيفترين اعمال را بنام مذھب مرتکب مي�شوند 
  ...  انسانيت پاک نخواھد شده شرم آن باين زوديھا از پيشانیک

پ�س اس�2م » .اي�ن اس�2م حقيق�ی ني�ست«: شنيده ام که گفت�ه ان�د«
2م ن��اب محم��دی را ج��ستجو ک��رد؟ در حقيقيت��ان ک��دام اس��ت؟ کج��ا باي��د اس��

کجای جھان اس2م؟ يا نشانم دھيد کجا ميشود اس�2م ن�اب را ياف�ت، ت�ا م�ن 
ب��ه ک��يش ش��ما درآي��م و ي��ا ب��ه ک��يش م��ن در آيي��د و ب��ه اذان گف��تن در گ��وش 
 ن��وزادان و کاش��تن تخ��م دروغ خاتم��ه دھي��د، ت��ا دس��ت خ��دا و نايب��انش از 

اس�2م ب�ا زور شم�شير ب�ر اي�ران ھم�ان گون�ه ک�ه . جامعه ی ما کوتاه ش�ود
چيره شد، اکنون نيز با ک2شنيکف و تانک و ترور ميخواھند اس2م را در 

  . آفريقا تقويت کنند
آن ک���سانی ک���ه ب���ا ش���نيدن نق���د در م���ورد خ���دا و م���ذھب، رگ «

 خ��رداد و روزھ��ای پ��س از آن ٣٠گردن��شان مت��ورم مي��شود، بگوين��د روز 
ت�ار ددمن�شانه ی س�گان حکوم�ت خدا کجا بود و چ�را چ�شم خ�ود را ب�ر رف

 ب��اين  تجاوزھ��ای جنسي�شان ب��ست؟حت��یآخون�دی، ش��کنجه ھ��ا، ک�شتارھا و 
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 2ح طل��ب پ��س از برخوردھ��ای حي��وانی اص��نگ��اه نکني��د ک��ه چن��د روح��انی
ب�اين نگ�اه نکني�د ک�ه . سگان سپاه و بسيجی، آن عملي�ات را محک�وم کردن�د

اي�ن . لفت ميکنن�دمخا» احمقی تبار«اکنون روحانيون اصولگرا با انتخاب 
.  ب�دنبال بدس�ت آوردن�ش اس�تواکنشھا آن چيزھايی نيستند ک�ه مل�ت اي�ران

 رفسنجانی برای نجات موقعيت خود ب�ا م�ردم ھم�راه ش�ده، وگرن�ه ھاشمی
 او چ��ه یم��ردم فرام��وش نک��رده ان��د ک��ه در ھ��شت س��ال رياس��ت جمھ��ور

ت  س��وء اس��تفاده ھ��ايی او و خ��انواده اش از ق��دراختن��اقی ح��اکم ب��ود و چ��ه
  !طفلک اين جوانک  ١١٩»!کردند؟

  
 خ���اتمی ک���ه مح���سن ک���ردی در وب2گ���ش ب���ا چ���اپ عک���سی از  

ه را در آغ��وش گرفت��ه، نوش��ت» اص��2ح طلب��ان «دخترھ��ای ن��از و مام��انی
ر اي�ن از ظ�اھ.  اص2ح طلب ھستندسياسین اينھا فرزندان زندانيا«: است

 ب��ا حت��ی...  والدين��شان پ��ی ب��رداجتم��اعیفرزن��دان ميت��وان ب��ه ن��وع تفک��ر 
  س�ابق نظ�ام وAي�ت فقي�ه ک�ه ھ�شتیوجودی که ميدانستند رئيس جمھ�ور

س��ال اي��ن مق��ام را داش��ته، ب��ه ديدارش��ان مي��رود، ب��ازھم تغيي��ری در ظ��اھر 
ش�اه   زم�انی دورت�ر رض�ا.ند و اين جای اميدواری استه اکودکانشان نداد

را بج�ای لباس�ھای وطن�ی ک�ه مث�ل دھاتيھ�ا ب�ود، ب�اب ک�رد و  لب�اس غرب�ی
تح�ت ق�درت . بلن�د ميپوش�يدندميرفتند، شورت پاچه  نی که به مدرسهکودکا
. ج��رات چ��پ نگ��اه ک��ردن ب��ه اي��ن کودک��ان نب��ودا  ک��سی رش��اھی رض��ا

بايد غصه ی زن و دختر خودش�ان  معترضين خيلی که زور ميزدند، تازه
را ميخوردند که بدون روبن�ده باي�د در انظ�ار ظ�اھر مي�شدند و ب�ه بق�الی و 

خوندھا مب�ارزه ب�ا ی آشاه، به فتوا  اما پس از سقوط رضا.نانوايی ميرفتند
بان�دھای  ن�واب ص�فوی و س�اير» ش�ھيد«ھمک�اران . بی حج�ابی آغ�از ش�د

 اس2می در کوچه و خيابان به کودکانی که با شورت به مدرس�ه ميرفتن�د،
يرس�اندند ب�ه خانمھ�ا و دخترھ�ای ب�ی ھمچنين انگشت م. انگشت ميرساندند

   ...حجاب
آن عقب ايستاده، احتماA بايد به س�ن تکلي�ف ک�ه ن�ه دختری که «

. شرعی و برابر با ھشت سال و نه ماه خورشيدی است، رسيده باش�د سال
آن اس�ت ک�ه خ�ود » احتي�اط واج�ب«سن ھم نرسيده باش�د   اگر به اينحتی

ھم�ين  ؟!آيا اگ�ر بي�ست س�ال پ�يش ب�ود، ني�ز ص�حنه ھم�ين ب�ود. را بپوشاند
خ�انواده ش�ان آم�ده، اگ�ر بي�ست س�ال   ب�ه دي�دارزندانيان سياسی که خ�اتمی
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س�اله ش�ان را ني�ز زي�ر   دخت�ر دوحت�یپيش بود، در حضور م�رد ھم�سايه 
و ھمين خاتمی اص2 حاضر نب�ود در چن�ين . حجاب اس2می خفه ميکردند

، عم��ق پوس��يدگی و  اي��ن عک��س.ص��حنه ای حاض��ر ش��ود و عک��س بگي��رد
آي�ا . ر سکوAر ن�شان ميدھ�د تفکر وAيت فقيه را در مقابل تفکعقب نشينی

  ١٢٠»...ديدن اين عکس شعف ندارد
  
ھم�ه ش�ان افت�اده ان�د ب�ه . در خود دستگاه حکومتی ھم واوي2ست  

ج��ان ھ��م و ھرک��دام تق��صير را ميان��دازد گ��ردن آن يک��ی و ب��ه ھ��م ت��وھين 
ميکنند و ھمديگر را لو ميدھند و ھمديگر را رسوا ميکنند و با ھم معامل�ه 

وا ميکنن��د و ب��ا ھ��م ميخورن��د و از دھ��ان ھ��م ميک��شند ميکنن��د و ب��ا ھ��م دع��
بيرون و به ھم نامه مينويسند و پرونده ی ھمديگر را رو ميکنن�د و پت�ه ی 

  ... خ2صه محشر کبرايی است... ھم را ميريزند روی آب و
نوش�ته ب�ودم ک�ه اگ�ر موض�وع ک�شتن و . البته خنده دار ھم ھست

ش�شان خندي�د و غ�رق شدن�شان شکنجه ی بچه ھای مردم نبود، ميشد به ري
  ... را ديد و باھاشون بای بای کرد

  
 Aديگر اين که خاتمی و روحانيون مبارز افاضه کرده اند که حا

   ! کمی دير نشده آقايان؟!ی است، پس يک رفراندوم بگذاريمکه اينطور
راب��رت رد ف��ورد ھنرپي��شه ی امريک��ايی ھ��م از اعت��صاب غ��ذای 

ازمان مل��ل در نيوي��ورک حماي��ت ک��رده س��ه روزه در براب��ر س��اختمان س��
ز اص2نی و چند نف�ر ديگ�ر حماي�ت رقب2 ھم گوگوش و ابی و فرام. است

  .گويا نوآم چامسکی ھم حمايت کرده است. ندکرده بود
  
روس�يه » ري�ا نووس�تی «خبرگ�زاری» رو. گازيتا«به نوشته ی   

ه د خارجی خ�ود را پي�دا ک�راپوزيسيون ايران دشمن اصلی«: ] تيرماه٢٩[
 مج�دد محم�ود احم�دی ز پي�روزیروسيه است ک�ه پ�س ا اين دشمن،. است

 ب��ه ش��عار معم��ول  ط��ی تظ��اھرات روز جمع��ه.ن��ژاد، از وی حماي��ت ک��رد
. ھ���م اض���افه ش���د» م���رگ ب���ر روس���يه«ش���عار » م���رگ ب���ر ديکت���اتور«

عک�س و فيلمھ�ای اي�ن اق�دامات  .معترضين پرچم روسيه را ھم آت�ش زدن�د
ر اي�ران يق�ين دارن�د ک�ه روس�يه م�ستقيما در د .در سايتھا و وب2گھ�ا ھ�ست

ي��ک تبع��ه ی روس ک��ه در . اپوزي��سيون دس��ت دارد س��رکوب اعتراض��ات
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» رو. گازيت�ا« ب�ه -ف�اش ش�ود   و نخواس�ت ن�امش-تھ�ران زن�دگی ميکن�د 
م�شورت ) اي�ران(پل�يس  گفت که ايراني�ان يق�ين دارن�د ک�ه م�شاورين م�ا ب�ه

اي�ن ک�ار   و ع�2وه ب�رميدھن�د، ب�رای س�رکوب تظ�اھرات آم�وزش ميدھن�د
  . دسرويسھای ويژه را سروسامان ميدھن

 مسکو ني�ز ميگوي�د  ماAشنکو، کارشناس مرکز کارنگیلکسیا«
اگ��ر خ��ط . ک��ه روس��يه اش��تباه ک��رد ب2فاص��له از احم��دی ن��ژاد حماي��ت ک��رد

م2حظه کارانه باشد، شعارھای ض�د روس�ی تک�رار نخواھن�د  مسکو مشی
 ١٢١».شد

 مملک�ت جمھوری«در داستان .  پيدا ميکند]بيقيا [کار دارد بيغ   
م که دست آخر آخوندھا ميرون�د ، پيش بينی کردچند سال پيش »جاھلستان

ه ی و بقي��» مملک��ت آس��تان ق��دس رض��وی«در خراس��ان و آنج��ا مي��شود 
ام�ه در  اينطور ک�ه ب�وش ميآي�د، ھم�ين برن.کشور ھم خرد و تجزيه ميشود

 خراس�ان مي�شود ی؛ نوش�ته ب�ودای ميلی داشتم با ھمين پيش بين. پيش است
  . از اين حرفھا... کشور ديگری و تحت استعمار روسھا و

امروز ھم آخوند خامن�ه ای ح�ين ھ�شدار ب�ه ھم�ه ی س�ردمداران 
نخبگ�ان و « به کسانی ک�ه آنھ�ا را سخنانی به مناسبت بعثت،  درحکومت،
   :خواند، ھشدار داد که» جامعه بزرگان

  ١٢٢»!دباشن  نگفتنھای خودحتی بايد مراقب گفتار و مواضع و«
موس��وی ھ��م ام��روز در دي��داری ک��ه ب��ا خ��انواده ھ��ای زن��دانيان 

   ١٢٣.حوادث اخير داشته، گفته که ملت ايران دوباره متولد شده است
البت��ه اي��ن باب��ا ت��ازه بع��د از س��ی س��ال ي��ادش آم��ده ک��ه دوران ش��اه 

ادی آزادی نبود و مردم آن زمان برای آزادی ش�لوغ کردن�د و ح�اA ھ�م آز
اينھ�ا حي�ا ندارن�د؟ . واقعا رو که نيست، سنگ پای ق�زوين اس�ت. ميخواھند

از خودش��ان و عملکردش��ان خجال��ت نميک��شند؟ ب��ه گم��انم ھم��ه ش��ان خ��وب 
است و ميخواھند با اين چرنديات » شاھزاده«ميدانند که تنھا آلترناتيوشان 

چ�ه ب�ر او را بسوزانند، واA محال است که ندانند در اين سی سال نکبت�ی 
  ! سر اين مردم فلک زده آورده اند؛ يک قلم خود اين بابا
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  : اين حکومت اين چنين ميخواھد بماند؟ ببينيد  
ش�دگان ح�وادث  اين بسيجی که اخي�را ب�دليل ن�رمش ب�ا دس�تگير«

بازداشت شده ]  ساله١٥ ساله و يک دختر ١٣پسر  آزاد کردن يک[اخير 
ذشته قبل از اعدام دختران گفت که در گ» جی پست«بود، در مصاحبه با 

اگرچ�ه  از اين اقدام خودم،«: و گفتا. باکره، با آنھا ازدواج ميکرده است
دختران از شب زفاف خ�ود بي�شتر از   متاسفم، چونقانونی و شرعی بود،

ب�ه آنھ�ا ق�رص خ�واب مي�داديم، ت�ا  اعدام فرداشان ميترس�يدند، ب�رای ھم�ين
دند، م�شتاقانه ب�ه س�وی م�رگ دخترھا ص�بح ک�ه بي�دار مي�ش .دمقاومت نکنن

   ١٢٤».ميرفتند
 وحشيانه به دختران و ھم از تجاوزھای جنسیخبرھای بسياری 

ند، ب�ه دلي�ل ه ادر شيراز دو نفر که از زندان آزاد شد. پسران رسيده است
ھم���ين تجاوزھ���ای وح���شيانه ک���ه ب���ه پ���ارگی مقع���د و روده و رحمھاش���ان 

ھ��ای انق2ب��ی  اي��ن ف2ن ع��الم ب��ر س��رخ��اک. انجامي��ده، خودک��شی ک��رده ان��د
! ھاش��ان ميخواھن�د حکومت�شان را حف�ظ کنن��د؟ ب�ا ف2ن.س�ربازان ام�ام زم�ان

؛ ي��ا »س�اAریحکوم�ت ف�2ن «: نميگذارن�دراس�تی چ�را اس�م اي�ن نظ��ام را 
  !ھمان اسم اصلی اش؟

  
  

  ]روز سی و ھشتم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢١/ ١٣٨٨ تيرماه ٣٠

  
ايي�د از  مط�رح ک�رده، بيحاA که خاتمی نظريه ی رفران�دوم را«  

ر م�ورد حمايت کنيم؛ رفراندومی که نظر م�ردم را ديک رفراندوم واقعی 
 اس�2می ت�ن ب�ه چن�ين  جمھ�وریبپرس�د؛» ن�هجمھوری اس2می، آری يا «

! بگوييم که چنين چي�زی ميخ�واھيم چيزی نخواھد داد، ولی حداقل ميتوانيم
  ١٢٥»!بگوييم» رفراندوم رفراندوم،«از اين به بعد در شعارھامان 

  
روزی ک��ه ش���نيديم در نم���از جمع��ه علي���ه دو ک���شور س���ابقا ... «

آن روز مردم ک�ه تعدادش�ان ھ�م ... کمونيستی شعار داده شد، تعجب کرديم
گسترده، از تح�ريم کاAھ�ای چين�ی  کم نبود، برای نخستين بار به صورتی
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ت��شکلھای اقت��صادی و فع��اAن  گفتن��د؛ بحث��ی ک��ه پ��يش ازاي��ن بارھ��ا توس��ط
به نظر ميرسد مردم ب�رای نخ�ستين ب�ار . ش خصوصی مطرح شده بودبخ

ان�د، ت�ا کاAھ�ای ب�ی کيفي�ت  گرفته  کنار تشکلھای اقتصادی و توليدی قرار
اي�ن درح�الی اس�ت . کنن�د کشوری که دولتش سرکوبگری ميکند را تح�ريم

م�ا س�ايه  زن�دگیکه سايه ی کاAھا و سياست و الگوی چينی ب�دجوری ب�ر 
   !]ی وارداتی دقت کنيدبه ليست کاAھا[.افکنده است
البت�ه . اس�ت  Made In China ب�اتوم و ش�وک الکتريک�ی«

توس��عه ی متع��ادل، نامتع��ادل، ص��نايع  م��شخص ني��ست ک��ه در اي��ران م��دل
استفاده اس�ت، ام�ا ک�شورھای  کدام مدل مورد... جايگزين، صنايع مادر يا

نن�د ت�ا بخ�شی از ميک جھان سوم در ھرحال که رو به توسعه باشند، ت�2ش
ني��از ن��دارد،  نيازھ��ای س��اده ی  خ��ود را ک��ه ب��ه تکنولوژيھ��ای انح��صاری

  ... خودشان توليد کنند
برخ�ی از آنھ�ا . ی ھ�ستندباتومھا عموم�ا ي�ا پ2س�تيکی ي�ا ف�وAد«

در اي�ران گ�اھی از .  ای دارند ب�رای م�صارف خ�اص پيچيدهساختار کمی 
ل اس�ت ک�ه آي�ا رايط جای س�وابا اين ش. استفاده ميشود باتومھای چوبی ھم

آي�ا ] ک�ذا[تکنولوژی به دستاوردھايی جھانی رس�يده ايران که در زمينه ی 
  ! فاع شخصی وارد کند؟وسايل ضد شورش و دواقعا نياز دارد از چين 

قب�ول، ... اش�ک آور ھ�ای   مثل ش�وکرھا، اس�پری وسايل چينی«
ب�ا اي�ن ح�ال ش�ايد . دای ني�ستن پيچي�ده  ھ�ای اما باتوم و دستبند ديگ�ر وس�يله 

وس�ايل ض�د ش�ورش، دف�اع شخ�صی و  برايتان جالب باشد که بدانيد ان�واع
 چن�د اي�ن توض�يح ک�ه ط�ی ب�ا. باتومھای چينی در بازار داخل وجود دارند

پي�دا   معدودی به صورت تخصصی اج�ازهسال اخير شرکتھای خصوصی
   ١٢٦»...کرده اند تا وسايل نظامی و دفاعی را به کشور وارد کنند

چه جالب، خودکفايی، واردات و بازار داخلی کاAھ�ای س�رکوب 
  !و کشتار و ضد شورش

 حت�یجالب اين که در اين سند معتبر از روزنامه ی اعتماد ملی 
 و البت�ه س�ت،اmade in china» «پرچم شاخدار حکومت اس2می ھ�م 

آقاي���ان و خانمھ���ای ايل س���رکوب، از ن���وع چين���ی و روس���ی آن؛ تم���ام وس���
  !باAتر، باAتر، باز ھم باAترک2ھشان را بگذارند وسوفيل،  رِکمونيست
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ز نوش���ته ی نيوي���ورک ت���ايم)  ژوئي���ه٢٠](دي���روز[در مقال���ه ی 

 نھادھ��ای نخبگ��ان و ھمزم��ان ب��ا فروپاش��ی«: مايک��ل اس��لکمن آم��ده اس��ت
 نھ�اد اقت�صادی، اجتم�اعی و سياس�ی ک�شور روحانيون در ايران، ق�ويترين

اص�ليترين ني�روی پ�شتيبان س�رکوبی حرکتھ�ای   به عن�وان]سپاه پاسداران[
 حرک���ت خ���شن و تن���د س���پاه در... ه اس���تدار مخالف���ان نماي���ان ش���د ادام���ه 

ب��رای خ��اموش ک��ردن آنھ��ا باع��ث ش��ده ک��ه   معترض��ان و ت��2شس��رکوبی
 ٢٢مرب��وط ب��ه بع��د از انتخاب��ات  ب��سياری از کارشناس��ان سياس��ی، وق��ايع

  . قلمداد کنند»کودتا« را ١٣٨٨خرداد 
   ]م اين کتاب ھم يادداشتھای کودتاستاسم دو[

ق�ول رس�ول نفي�سی نوي�سنده و محق�ق آم�ده ک�ه در اين مقاله از «
نيست، بلکه يک حکومت نظامی ب�ا  اين حکومت ديگر يک حکومت دينی

ای از ق��درت  ملقم��ه کن��ون س��پاه ا. رونم��ای نظ��ام روحاني��ت ش��يعه اس��ت
ھ�ای برنام�ه  ینظامی، کنترل کنن�ده ی س�امانه ی موش�کی، کنت�رل کنن�ده 

 تج�اری اس�ت ک�ه ب�ر ھ�ر  ای و يک امپرات�وری چن�د ميلي�ارد دAری ھسته
 ص��احب درمانگاھھ��ای س��پاه،... بخ��ش اقت��صاد اي��ران پنج��ه انداخت��ه اس��ت

پيمانک��اری   لي��زری چ��شم، کارخان��ه ی تولي��د خ��ودرو، ش��رکتھای جراح��ی
ی  کنن�ده ی ميادين نفت و گاز و کنترلسازی، شرکتھای توسعه  راه و پل 

    ١٢٧»...قاچاق اجناس بازار سياه است
 آن2ي��ن در تھ��ران نوش��ت ک��ه اي��ن س��ايت خب��ر«: ديگ��ر اي��ن ک��ه

س�ازان  رو با خ�ود» رنو«ھمکاريھای روزھا بازار شايعه ی لغو قرارداد 
ص��نايع نف��ت و (س��نگين بع��د از ص��نايع . اخل��ی ق��وت گرفت��ه اس��تب��زرگ د

 ملی اس�ت و  درصد از توليد ناخالص٥/٤سھم صنعت خودرو حدود) گاز
زاي��ی م��ستقيم و غيرم��ستقيم دارد و ص��نعتی  اش��تغال ] اي��ن ص��نعت، نق��ش[

  ١٢٨».روی توسعه ی ملی دارد است که تأثير مسقيم
الي�ايی، مانکنھ�ای ايتطراح مد » ماری اتو« اين که ديروز جالب  

ون پائيزه اش را با ع2مت س�بز ب�ه نم�ايش گذاش�ت و خ�ود ني�ز م�چ يسکلک
  : ی که روی سينه اش با رنگ سبز نوشته بودبند سبزی بست و تی شرت
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: او در رابط��ه ب��ا اي��ن نکت��ه س��نجی اش گف��ت» ن��دا زن��ده اس��ت«
کسانی چون ن�دا  اين نمايش مد کمترين کاری بود که ما ميتوانستيم برای«

  ١٢٩».دھيم که حاضرند برای آزادی از جان خود مايه بگذارند، انجام
  

  

  ]روز سی و نھم[  مي�دی٢٠٠٩ ژوئيه ٢٢/ ١٣٨٨ تيرماه ٣١

  
م��ومی در خارج�ه ی روس�يه ادع�ا ميکن�د ک�ه افک�ار ع وزارت«

اي��ران و روس��يه دارد و ش��عار دھن��دگان ض��د اي��ران دي��د مثبت��ی ب��ه رواب��ط 
  س���فير جمھ���وری.ھ���ستندر س���ی تع���داد انگ���شت ش���ماری در اي���ن ک���شورو

معقولی نسبت به انتخاب�ات بح�ث  اس2می در مسکو گفت که روسيه ديدگاه
ت جمھ��وری اي��ران دارد و در ع��ين ح��ال وزارت خارج��ه ی انگي��ز رياس��

اخي�ر  که در روزھای» مرگ بر روسيه«روسيه نيز در واکنش به شعار 
ش�عار دھن�ده گ�ان  در خيابانھ�ای تھ�ران طن�ين ان�داز ش�ده، ادع�ا ميکن�د ک�ه

اول�ين  روس�يه،  ديميتری مدودف، رئ�يس جمھ�وری.انگشت شمار بوده اند
به   رژيم ايران،اع2م نتايج انتخابات انتصابیز  بود که پس امقام خارجی

  Aزم به ذکر است ک�ه احم�دی ن�ژاد س�ه.محمود احمدی نژاد تبريک گفت
روز پس از انتصابات رياست جمھوری، برای شرکت در اج�2س س�ران 

 م�اجرای رفت�ار .رھبران سازمان ھمکاری شانگھای به روس�يه س�فر ک�رد
يه در درب�ار فتحعل�ی ش�اه ک�ه ب�ه گريبايدوف، وزير مخت�ار روس�الکساندر 

خ  کتابخان�ه ی ش�يمنج�ر ش�د و چپ�اول ن�سخ خط�ی عھد نام�ه ی ترکمنچ�ای
س�نت پيترزب�ورگ ی اين�ک در م�وزه صفی ال�دين اردبيل�ی در اردبي�ل ک�ه 

سياس�تھای   ايراني�ان ازشود، از جمل�ه خ�اطرات تل�خ ت�اريخینگھ�داری مي�
  ١٣٠».روسيه در ايران است] مزورانه ی[

  
 چھل روز گذشته در مي�دان ھف�ت تي�ر بق روال اينديروز نيز ط

درگيری و دستگيری ادامه ]  کدام ميدان تھران استق2بی که نميدانم اسم[
م��وج ايج���اد . ه اس���تگوي��ا ي���ک نف��ر ھ���م در اي��ن روز ک���شته ش��د. داش��ت

ھای ويژه دارد برنامه  تلويزيون/در ساعاتی که راديو مصنوعی خاموشی
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. ن��ه ای را ن��شان دھ��د، خيل��ی ب��امزه اس��تاد ي��ا خامو ميخواھ��د احم��دی ن��ژ
 ھم صدا و سيما را ؛ چون مردميونی ھم کلی افت کرده اند؛آگھيھای تلويز

، ب��ا روش��ن تح��ريم ک��رده ان��د و ھ��م ھمزم��ان ب��ا پخ��ش برنام��ه ھ��ای دولتيھ��ا
  .  برق ميشوندباعث خاموشی ، پرمصرفشانکردن دستگاھھای برقی

 ز دس���تگيری رھن���ورد، ھم���سر موس���وی اديگ���ر اي���ن ک���ه زھ���را
Aب��د اي��ن ي��ک م��اه داش��ته .  اس��ت س��اله اش خب��ر داده۶٢يکماھ��ه ی ب��رادر 

چانه زنی ميکرده و پارتی بازی که نشده، و ح�اA بع�د از ي�ک م�اه ق�ضيه 
در ھفت�ه ھ�ای اخي�ر «: ھم خب�ر داد ک�ه» .سی. بی. بی«. را لو داده است

لب��اس شخ��صيھا ب��ه  ک��ه برخ��ورد پل��يس ض��د ش��ورش و اف��راد موس��وم ب��ه
  اي�ران جري�ان داش�ت، نتيجه ی انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وریترضان بهمع

 شايعه ای بر سر زبانھا و در سايتھای اينترنتی راه افتاد که افرادی عرب
Aي��ا از ح��زب ] لبنانن��د ي��ا از فل��سطينيان ع��ضو جن��بش زب��ان ک��ه احتم��ا 

   ١٣١».در برخورد با معترضان شرکت دارند حماس،
اتورھای جمھوريخواه، جان کايل و راديو فرانسه ھم گفت که سن

و ب�سيار پرنف�وذ ج�وزف ليب�رمن،   کين، ھمينطور سناتور مستقل جان مک
از ب�اراک اوبام��ا  و س�ناتور دم�وکرات اي�وان ب�ای در ط�رح ت�ازه ی خ�ود

در ا ه ی وی ب���ا اي��ران رد ش���د و ي���خواس��ته ان���د ک��ه اگ���ر پي���شنھاد م��ذاکر
 داد، بع�د از ي�ک مھل�ت صورتی که ايران غن�ی س�ازی اوراني�وم را ادام�ه

   ١٣٢.روزه، روند تحريمھای جديد را آغاز کند ٦٠
ريز نمرات آخون�د خامن�ه ای را اينط�وری  ١٣٣يک شيطان ب2يی

   : ؛ ببينيد استاز تو کارنامه اش بيرون کشيده
 بخاطر درس نگرفتن از تاريخ، صفر: تاريخ 

اي�ت بخ�اطر واگ�زاری دري�ای مازن�دران ب�ه روس�يه در ازای حم: جغرافيا
 اين کشور، صفر

  بخاطر نفھميدن آمارھای دروغ احمدی نژاد، صفر: رياضيات
 بخاطر سرودن شعرھای آبکی در حالت نشئگی، صفر: ادبيات
 بخاطر از دست دادن خاصيت ذوب کنندگی، صفر: شيمی

   فيزيکی و الگو قرار دادن احمدی نژاد، صفربخاطر بدسليقگی: فيزيک
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ی  مک��رر کلم��ه تک��راری و بک��ارگيری بخ��اطر نوش��تن ان��شاھای: ان��شاء
  دشمن، صفر

 بدليل استفاده از مواد دوپينگی و انرژی زا، صفر: ورزش
و ع�دم رعاي�ت نھ�ا ي�ونی و اس�تفاده مک�رر از آب�دليل حم�ل م�واد اف: اخ2ق

 نظافت و بو دادن چفيه اش، صفر
  صفر: جمع نمرات

  !آفرين به اين بچه ھا» ...و Aبد معدل بيست ساله ھم صفر
  

پ��اوA اس��ليتر مج��سمه س��از امريک��ايی ھ��م مج��سمه ای از ن��دا آق��ا   
  ژوئيه در شھر٢۵سلطان ساخته که قرار است آن را در راھپيمايی روز 

   ١٣٤.سانفرانسيسکو به نمايش بگذارد
البت��ه خيليھ��ا ب��ه اي��ن مج��سمه س��از اعت��راض ک��رده ان��د ک��ه چ��را   

ھم��ه عک��س لچ��ک ب��ه س��ر ن��دا آق��ا س��لطان را س��اخته اس��ت؛ او ک��ه اي��ن 
  !عکسھای قشنگ و مدرن دارد؟

فکر ميک�نم م�سعود ب�ه «: م نوشتي برا از درونمرزی جواندختر  
 راستش به م�سعود نگف�تم، ول�ی .م که من در تظاھرات آسيب ديدشما گفت

. گ�ر نميت�وانم ب�اردار ش�ومباتومی که ب�ه ش�کمم خ�ورد، دي بر اثر ضربات
ن��د ت��ا کثاف��ت داش��تم م��ادر ب��شوم، ول��ی ب��رای ھمي��شه توس��ط چم��ن آرزو 

  »...حرامزاده، از مادر شدن محروم شدم
  

در صفحات پيشين نوشته ام که اين دوران، دوران گذار است و   
 و ت�وده ايھ�ا و  خ�ط موس�وی و ھاش�میموسوی سوزی و دوران عب�ور از

  :  شاھد از غيب رسيد، ببينيدظ حکومت اس2می؛منقليھا برای حف/ملی
دويچ�ه ول�ه ی آلم�ان از  شيرين عبادی در م�صاحبه ی خ�ود ب�ا«

م�ردم  حرف ميزند و نگران ِ ب�ی اعتم�ادیمردم آشتی حکومت اس2می با 
و ميخواھ�د ]  حکوم�ت اس�تدر واق�ع نگ�ران س�رنگونی[به حکومت است 

شکاف�شان ب�ا حکوم�ت عب�ور   بسازد که مردم را از دره ی عميقپل آشتی
 ک�ه ی رف�سنجانی ھاش�مپ�ل ني�ز چي�زی ج�ز ھم�ان من�شور آبک�یاي�ن . دھد

   ١٣٥». نيستقع مردم دست رد به سينه اش زدند،ھمان مو
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، وس��ط اي��ن ب��از خ��وب اس��ت ک��ه اي��ن وس��ط چن��د ت��ا آدم چي��ز فھ��م
گنج�ی و ديگ�رِ  ن�ان ب�ه /عب�ادی/موس�وی/ ھاش�میبازار مکاره ی ھيستری

  !خورھای حافظان حکومت اس2می پيدا ميشوندنرخ روز
ری از دخت��  از– طب��ق روال ھمي��شه –دي��روز ای ميل��ی داش��تم   

که کلی از اين بازجوييھای اينترنتی » بازجويی موقوف«تھران با عنوان 
، من ھم ھمينطور؛ ولی من عزيزمآفرين «: در پاسخش نوشتم. شکار بود

آزادی و  ھرکس .از شارAتانھا و نان به نرخ روزخورھا پشتيبانی نميکنم
 دموکراس��ی و مردم��ساAری را در اي��ران ت���ضمين کن��د و نخواھ��د ھم���ين

اس2می را رنگ و روغن بزند و برای به قدرت رسيدن خودش  حکومت
و جنايتک��اران ھن��وز محاکم��ه ن��شده، پ��ستان ب��ه تن��ور بچ��سباند، از او ھ��م 

جوان�ان و زن�انی حماي�ت ميک�نم ک�ه جان�شان  اص2 م�ن از .پشتيبانی ميکنم
رسيده و در اين سی سال حکومت نکبتی  از اين ھمه فساد و تباھی به لب

پرستان ضد مدرنيت�ه، ديگ�ر پاس�خ آنھ�ا » ايدئولوژی« ديده اند که اس2می
   » .نيستند

  !خاک بر سرشان!! خوب نوشتم، نه؟
اس�تان [ش�ھر در ش�ھر م�شھد  بر سنگفرش پارک ملت، اول آزاد

  ]بدون شرح[ ١٣٦»!دزد کثيف، رای مرا پس بده«: نوشته اند] خراسان
  

در ش�اه اف�شار فرمانروای روسيه ب�رای ن�ا«راستی ميدانستيد که 
] فرم�انروای روس�يه[صورتی که پادشاه ايران بخواھد، در «: پيام فرستاد

اي�ران بکن�د، من�وط ب�ر اي�ن ک�ه  ميتواند برای فتح ھند کمکھای ب�سياری ب�ه
اي�ن . به او کمک کند تا روسيه، خاور اروپا را مت�صرف ش�ود] نادر شاه[

نيرومن��دترين درح��الی ب��ود ک��ه فرم��انروای روس��يه ميدان��ست ارت��ش اي��ران 
ش ف�تح اروپ�ای خ�اوری يارتش آن روز جھان است، اما از آنجايی که برا

  . د را برای فرمانروای ايران فرستادآرزو بود، اين پيشنھا يک
 ما« :نادر در پاسخ، نامه ای نوشت که پس از س2م چنين بود«

  یآنچ�ه م��ا ميخ�واھيم محاکم��ه. ب�رای کشورگ��شايی ب�ه ھن��د نخ�واھيم رف��ت
خواری است که بيست سال به اي�ران س�تم ک�رده ان�د، ب�رای اي�ن خون ٨٠٠

در ض�من م�ا ايراني�ان ني�از ب�ه خان�ه و . کم�ک ش�ما ني�ست ک�ار ني�ازی ب�ه
اي�ن ي�ای پاس�خ نادرش�اه اف�شار گو ».کشورھا ن�داريم کاشانه ی مردم ديگر

حقيقت است که او برای آرمانھای بزرگش چشم کمک از جايی جز مردم 

                                                           
136 - http://blog.gheysari.com/2009/07/blog-post_22.html  



 ١١٧

 

بگفت��ه ی ارد ب��زرگ متفک��ر برج��سته ی ک��شورمان، اي��ران را نداش��ت و 
 خ�ويش ب�از ميکنن�د و ن�ه ب�ا ب�ا داش�ته ھ�ای ميھن�ی مردان پيشآھنگ راه را

   ١٣٧»... روسھا در طول تاريخ ھمواره تجاوزگریخوی  .کمک اجنبی
را در دھان » مرگ بر روسيه«دمت گرم ای عزيزی که شعار 

  !زين انداختی وطنفروشان و متجاومردم گذاشتی و کک به تنبان
اس�م ت�شکي2تی ./ب. گ. م�امور س�ابق ک«در مطلبی ب�ا عن�وان 

برخ�ی من�ابع اخي�را اع�2م «: نوش�ته ان�د ک�ه» خامنه ای ف�اش ش�دعلی سيد
ب�رای س�ازمان اط2ع�ات و امني�ت  ند که خامنه ای در اوايل انق2به اکرد

يک�ی از خوانن�دگان ب�ا . ه اس�تکار ميکرد) ب.گ.ک(وقت اتحاد شوروی 
، نوش�ت  ويژه ای ب�ه س�ر دارد عکسی از خامنه ای که ک2ه روسیلارسا

آخون���د مارش���ال «در آن زم���ان ی  خامن���ه اک���ه احتم���اA اس���م ت���شکي2تی
   ١٣٨.بوده است» وAديمير علی الخوف

  !بابا کمی بيشتر توجه کنيد لطفااين به لقب 
 واب�ستگی اساس�ی«نوشته ھای ن�اب در م�ورد اين نوشته، از آن 

... به گزارش ايرنا از م�سکو«:  به روسيه است، ببينيد»حکومت اس2می
اس��اس آن دو ر  م��اده اس��ت ک��ه ب��١٤ی ھمک��اری دارای اي��ن تف��اھم نام��ه 

طرف ھمکاريھای خود را در زمينه ی مبادله ی اخبار و تجربيات و ني�ز 
ارائه ی ت�سھي2ت فن�ی ب�رای دف�اتر يک�ديگر در تھ�ران و م�سکو گ�سترش 

برگ�زاری در جري�ان ام�ضای اي�ن تف�اھم نام�ه  م�ديران عام�ل دو خ.ميدھند
يد محم��ود رض��ا س��جادی س��فير جمھ��وری اس��2می در ک��ه ب��ا ح��ضور س��

م��ديران و مع��اونين ايتارت��اس ص��ورت گرف��ت، روس��يه و ني��ز جمع��ی از 
تف��اھم نام��ه، ھمکاريھ��ای دو  اب��راز امي��دواری کردن��د ک��ه ب��ا ام��ضای اي��ن

زايش ھمکاريھ�ای اف� کشور بيش از پيش گ�سترش يافت�ه و زمين�ه را ب�رای
   .سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماعی ميان ايران و روسيه فراھم آورد

براساس اين تفاھم نام�ه ی ھمک�اری، ايتارت�اس موافق�ت ميکن�د «
 خود به زبانھ�ای انگلي�سی و روس�ی را در اختي�ار  ملیخبری که سرويس

ز و دفت��ر مرک��زی در تھ��ران ق��رار دھ��د و ايرن��ا ني�� دفت��ر ايرن��ا در م��سکو
 خود به زبانھای انگلي�سی و روس�ی ری ملیموافقت ميکند که سرويس خب

 .. .دفتر مرکزی مسکو قرار دھد را در اختيار دفتر ايتارتاس در تھران و
فرھنگ بومی و ملی که پايه ی تمدن ما محسوب ميشود، ھمواره دش�منان 
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دور تم�دنيمان  زيادی داشته است و آنھا اگر بتوانند ما را از س�رمايه ھ�ای
  . ميبينند کنند، راه خود را برای پيشرفت و تسلط در ساير حوزه ھا باز

 ]...ھاھاھاھا[
که ايران و روس�يه ب�ه عن�وان دو  محمد جعفر بھداد با بيان اين«

متحد استراتژيک در منطقه و جھان شناخته ميشوند، تصريح کرد که باي�د 
 را مخ�دوش بعضی قدرتھای زورگو در دنيا اين رواب�ط خ�وب مراقب بود

 اس�2می اي�ران در ب�ه توص�يه ھ�ای رئ�يس جمھ�وریبھداد با اشاره  !نکنند
 احم�دی ن�ژاد ھم�واره تاکي�د دارن�د مراق�ب ]ک�ذا [دکت�ر«: زمين�ه گف�ت اي�ن

باش��يد برخ��ی ش��يطنتھای سياس��ی و رس��انه ای ب��ه رواب��ط دو ک��شور لطم��ه 
 ت��ا قبيم،مقاب��ل اي��ن تحرک��ات ھ��شيار و م��را ل��ذا م��ا ھم��واره در. وارد نکن��د

  . ء نکنند را احيا» دو کشور2فات تاريخیاخت« بدخواھان ايران و روسيه
  ] .خيلی جالبند» کشور  دواخت2فات تاريخی«اين [

مديرعامل ايرنا سپس به نقش رسانه ھا در مناسبات دو ک�شور «
 ھ��يچ ،ب�ين سياس��ت، فرھن��گ، اقت�صاد و رس��انه«: ت��صريح ک��رد اش�اره و

رس�انه ای ب�رای حفاظ�ت از /ھای سياسیشبکه  فاصله ای نيست و تشکيل
 معاون وزير امور خارج�ه ی روس�يه در ».روری استفرھنگ بومی ض

رسانه ھای غربی «: ديدار تصريح کرد امور آسيا و اقيانوسيه نيز در اين
   ١٣٩»...دايجاد کنن ميخواھند بين ايران و روسيه شکاف و فاصله

 
آق��ای ) ايلن�ا( ک�ار اي�ران ب�ه گ�زارش خبرگ�زاری«ديگ�ر اي�ن ک�ه   

در دي��دار ب��ا گروھ��ی از ) ژوئي��ه ٢٢( تي��ر ٣١موس��وی روز چھارش��نبه 
نگ�اران گف�ت ک�ه ق�انون  م�ديران رس�انه ھ�ا، اس�تادان دان�شگاه و روزنام�ه

طيف�ی بتوانن�د   ايران اين پتانسيل را دارد ک�ه م�ردم از ھ�ر گ�روه واساسی
   ١٤٠».دور آن حلقه بزنند و مطالبات خود را پيگيری کنند

 ق��انون ظرفيتھ��ای« ح��اجی موس��وی ک��ه در رابط��ه ب��ا اي��ن ھ��م
جم��ع [!] ته ک��ه ھم��ه دور اي��ن ع��روه ال��وثقی ح��رف زده و خواس��» اساس��ی
» ق�انون اساس�ی جمھ�وری اس�2می« طفلک منظورش اين است که شوند؛

 Aب�د آن ھ�م » ظرفي�ت«ب�وده و تازگيھ�ا » بی ظرفيت«تا حاA پي�دا ک�رده؛
  !با چماق و کھريزک
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  ]روز چھلم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٣/ ١٣٨٨مردادماه ايکم 

  
 ب�سياری بع�د از واک�نش و اع�2م ھمب�ستگی «:خبر ديگر اين که  

الملل��ی ب��ا جن��بش س��بز معترض��ان اي��ران،  از روش��نفکران و ھنرمن��دان ب��ين
اتفاق�ات بع�د از انتخاب�ات در  خواننده و آھنگ�ساز ھ�م علي�ه» پيتر گابريل«

گابري�ل در .  را س�تايش ک�ردموضع گرف�ت و ش�جاعت م�ردم اي�ران ايران
» کيوس�ک«ليدر گروه » آرش سبحانی«ابتدای پيام کوتاھی که از طريق 

م��ن از ش��جاعتی ک��ه معترض��ين در اي��ران ن��شان «: ارس��ال ک��رد، نوش��ت
او ھمچن�ين ب�ا اش�اره ب�ه س�ابقه ی » ...تاثير قرار گرفتم دادند، شديدا تحت 

دالتخواه ايراني�ان را تاريخی ايران، سرانجامِ  اي�ن اعتراض�ات و جن�بش ع�
  . جالب شد١٤١».دستيابی به يک جامعه ی باز دانست

م���ن در ج���ای ج���ای اي���ن کت���اب، ب���رای داش���تن امک���ان مقاي���سه،   
کارھای جالبی را که به نظرم در ارتباط با شرايط اين روزھا ھ�ستند، در 

ميآورم، تا تصوير جامعتری از شرايط اين روزھا داده باشم، مث�ل جا اين 
خانه ی مشروطه ي�ا م�وزه ی م�شروطه ی تبري�ز يادگ�اری «: اين تصوير

و موزه ی م�شروطه در محل�ه ی خانه . انقدر از انق2ب مشروطه استگر
ی راس��ته خان��ه ی م��شروطه واق��ع در محل��ه ی ق��ديم. راس��ته کوچ��ه اس��ت

 دوره ی قاجار است ک�ه ت�اريخ بن�ای آن ب�ه س�ال کوچه از ابنيه ی تاريخی
 اين خانه، مرحوم حاج مھدی ک�وزه کن�انی بانی. شمسی برميگردد ١٢٤٥

خوش�نام تبري�زی ب�ود ک�ه ب�ه پ�اس خ�دمات و مجاھ�داتش در  از بازرگان�ان
مرح�وم ک�وزه . از او ي�اد ش�ده اس�ت» ابوالمل�ه«انق2ب مشروطيت با لقب 

مردم آذربايج�ان در آن روزھ�ای   بزرگ نھضت آزاديخواھیکنانی حامی
را ني��ز ب��ه شخ��صی خ��ود  خان��ه ی حت��یس��خت و سرنوش��ت س��از ب��ود ک��ه 

  . عنوان پايگاھی مطمئن در اختيار مجاھدين مشروطه قرار داد
پنج��ره ھ��ای زيب��ای ارس��ی، نم��ايی تماش��ايی و محت��شم ب��ه بن��ا «

 انق�2ب م�شروطيت جايگاه شھر تبري�ز در پي�روزی نظر به. بخشيده است
و نق��شی ک��ه خان��ه ی ک��وزه کن��انی ي��ا خان��ه ی م��شروطه در اي��ن نھ��ضت 

موزه ی م�شروطه   کشوررده است، سازمان ميراث فرھنگی کبزرگ ايفا
 لبن���ابراين از س���ا. را در س���طح مل���ی در ھم���ين خان���ه داي���ر ک���رده اس���ت

 ی ب�ا تب�ديل بخ�شھايی از بن�ا ب�ه م�وزه] ھنوز دوران ش�اه اس�ت ھ�ا[١٣۵٧
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ارزش از دوران م�شروطه و رھب�ران در ااسناد، تصاوير و يادگارھايی ب�
  . آن نگھداری ميشود

ام�والی ک�ه در م�وزه ی م�شروطه وج�ود  ت�رين اس�ناد واز مھم«
 س��تارخان، قلم��دان و عين��ک و دس��تخط تپانچ��ه ی کم��ریدارد، ميت��وان ب��ه 

قل�م ح�اج  شھيد ثق�ة اAس�2م، دفترچ�ه ی ھزين�ه ھ�ای نھ�ضت م�شروطه ب�ه
 آذربايج����ان، ف����رش و زه کن����انی، مھ����ر انجمنھ����ای انق2ب����یمھ����دی ک����و

ي�اد ... ان انق�2ب م�شروطه و تابلوفرشھای مشروطه، روزنام�ه ھ�ای دور
اھ�دين ص�در م�شروطيت موزه تنديسھايی از شخصيتھا و مجدر اين . کرد

، ح�سنخان باغب�ان،  ک�وزه کن�انیمھدیباقرخان، ميرزا ھمچون ستارخان، 
يل، مي�رزا اب�راھيم اAس2م، جھانگيرخان صوراسرافثقة د علی مسيو، شھي

ش��ده اس��ت و ش گذاش��ته ب��ه نم��اي... اس��ماعيل ن��وبری و آق��ا ص��با، مي��رزا 
قيمتی از دوران انق2ب مشروطه زينت بخ�ش تصاويری بسيار تاريخی و 

  ب؟ چه جال  ١٤٢».ديوارھای اين خانه ی تاريخی است
حکوم�ت حاکم�ان  س�رنگونی کاش بت�وان روزی اس�ناد چگ�ونگی

جم�ع آوری ک�رد و اس2می را به صورت م�وزه ای در مح�ل قب�ر خمين�ی 
 م�ا  روش�نفکرانريخیبن�ای ي�ادبود جھ�ل ت�ا «: به عن�وانبه تماشا گذاشت؛

  !» بشريتترين عصر بيداریدر روشن
ت�ازگی  در يک مصاحبه ی بسيار جنج�الی ک�ه ب�ه«ديگر اين که   

در ع��راق ص��ورت گرفت��ه، ح��سين خمين��ی اص��ل نظ��ام و رھب��ری را ب��ه 
 ھم��ه پرس��ی ب��رای تايي��د ي��ا ع��دم تايي��د خواھ��ان برگ��زاری چ�الش گرفت��ه و

و اع���دامھای وی ھمچن��ين از دس��تگيريھا .  اس��تجمھ��وری اس��2می ش��ده
   ١٤٣».ده استبه شدت انتقاد کر  اس2میرژيم سرکوبگر جمھوری

راستی ميدانيد که محمد رضا شاه فقيد به تيمسار خ�سروداد گفت�ه 
بود که دوست ن�دارد تخ�ت پادش�اھی اش را ب�ر روی دري�ای خ�ون ش�ناور 

    ١٤٤؟!ببيند
 کد  روزھا را بايد با اين اينن اساسا معتقدم که مدعيان سياسیم

 اسکلت حکومت اس2می ھ�ستند شناخت؛ اين که کداميک در پی نگھداری
اين خطای بزرگی است ! و کداميک برای آزادی و مدرنيته ت2ش ميکنند؟

 جمھ��وری«زاديخ��واھی را ب��ه چ��ارچوب ک��ه اي��ن ھم��ه ش��ور و خ��روش آ
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ق�انون «و » م مق�دس اس�2میحفظ نظ�ا«سنجاق کنيم و خواھان » اس2می
   ! آن باشيم مادون قرون وسطايی»اساسی

گ��ری کاس��پاروف اس��تاد برج��سته ی ش��طرنج دني��ا ک��ه در ح��ال «
 حاض�ر ب�ا ت�شکيل ح�زب ائ�ت2ف ب�رای آزادی در روس�يه ب�ه مخالف�ت ب�ا

و خ��ارج از اي��ن  او در روس��يه يمي��ر پ��وتين و سياس��تھای ض��د مردم��یوAد
تمجيد از مردم  ال به مقاله ای در وال استريت ژورنکشور پرداخته، طی 

ب�ا «: در اين مقال�ه ميگوي�د  او.و طرفداران دموکراسی در ايران پرداخت
اي�ران ميگ�ذرد، ام�ا اي�ن  وجود اينک�ه م�دت کوت�اھی از انق�2ب س�بز م�ردم

 او ميافزاي�د حاکم�ان ».حرکت آثار متعددی بر اي�ران و دني�ا گذاش�ته اس�ت
برخ��ورد ب��ا م��ردم  اي��ران، اص��ول وح��شيگری و بيرحم��ی در  ظ��المم��ذھبی

جال�ب اس�ت  ايران را از اربابان روسی و چينی خود آموخته ان�د و ب�سيار
از اعتراض��ات در اي��ران، ب��ه س��رعت ب��ه ک��ه محم��ود احم��دی ن��ژاد در آغ��

 پ�وتين ب�ه ش�دت از وض�عيت او اضافه ميکند ک�ه وAديمي�ر. روسيه ميرود
ير  روس��يه نگ��ران اس��ت و تنھ��ا راه نج��ات آن را اف��رايش چ��شمگاقت��صادی

از اين��رو روس�يه ميکوش��د ک��ه ب�ا ايج��اد ي�ک ت��نش ھم��ه . قيم�ت نف��ت ميدان�د
ايران، به ھدف خود که افزايش قيمت نف�ت  جانبه در خاورميانه از طريق

 ارتب�اط مناس�ب ب�ا ص�ورت برق�راریدر واق�ع اي�ران در. است، دست ياب�د
 ٤ق�ادر ب�ه تولي�د ب�يش از  غ�رب و س�رمايه گ�زاری ش�رکتھای چن�د مليت�ی

ک�ه ھم�ين ام�ر ني�ز  بشکه نفت بيش از توليد کنونی خود خواھد بودميليون 
   .در کاھش قيمت نفت موثر خواھد بود

اي��ن رو در ص��ورتيکه احم��دی ن��ژاد در ق��درت ب��اقی بمان��د، از «
تمايلی به سرمايه گزاری در ايران نخواھند داشت  شرکتھای خارجی ھيچ

ي�ران و اس�راييل ت�نش در خاورميان�ه ب�ين ا از طرف ديگر امک�ان ايج�اد و
کننده ی خواستھای دولت روسيه خواھ�د  افزايش مييابد که در نتيجه تامين

   .بود
 ب���ا توج���ه ب���ه خ���شونت و وح���شيگری«: ي���دميافزاکاس���پاروف «

  طی اين اعتراض�ات و ک�شتار،نيروھای طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد
بطور کام�ل م�شروعيت خ�ود   اس2میمردم به دست آنھا، دولت جمھوری

نژاد به دنبال ايج�اد ي�ک  را از دست داده و بسيار محتمل است که احمدی
ن�سبت ب�ه س�رکوب  جنگ با اسراييل از طرف حزب ] و حماس باشد، تا

شديدتر معترضان اقدام کند و مردم را در برابر يک دشمن خارجی متحد 
با ب�ه ايرانی  او در انتھا با اشاره به مردم ايران ميگويد که ميليونھا» .کند
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 خط��ر ان��داختن ج��ان خ��ود اي��ن روزھ��ا جھ��ت ک��سب آزادی و پيوس��تن ب��ه
از اين رو وظيفه ی جھانيان اين اس�ت ک�ه . جامعه ی جھانی ت2ش ميکنند

شجاع دفاع کرده، به وضوح به آنھا بگويند که با آغوش ب�از  از اين مردم
  ١٤٥».به آنھا خوشامد ميگويند

 »لب در انتخاباتتق«ديگر اين که اعتصاب غذای معترضين به 
 معروف از دي�روز ا حضور بسياری از شخصيتھای ھنریدر نيويورک ب

ش��عار ج��البی ک��ه م��ن خ��ود در عک��سی از اي��ن مراس��م دي��دم، . ش��روع ش��د
  :  نوشته بودندرا پاک کرده، روی تابلو» ورای من ک«تابلويی بود که 

  » !دوست من کو؟«
نج�ی در اي�ن من البته به دليل اعتصاب غ�ذای اکب�ر گ. جالب بود

» اون�م از اون خوش�گل خوش�گ2ش«مراسم و حضور کلی خانم خوشگل 
امي��دوارم اي��ن باب��ا م��صرف . ب��ه ش��دت نگ��ران پ��ائين تن��ه ی گنج��ی ھ��ستم

  !!ش را برای اين چند روز باA برده باشد»کافور«
ويی از علی زارع عکاس ج�وانی گزارشگران بدون مرز ويدئ«  

 ش��تم ق��رار گرفت��ه، در اختي��ار تھ��ران بازداش��ت و م��ورد ض��رب ودر ک��ه 
 چھ�ل اي�ن گزارش�گر ج�وان ب�ه م�دت ب�يش از. اس�ت رس�انه ھ�ا ق�رار داده

انتظ��امی در مح��ل ن��امعلومی م��ورد س��اعت از س��وی ب��سيجيان و ني��روی 
م ه ام�ن ھمي�شه از خ�ودم پرس�يد«: وی ميگوي�د. ت گرفت�ه اس�شکنجه قرار

لي�ست ھ�ستم چون من يک عکاسم، من يک ژورنام، که چرا بايد تنبيه بشو
اي�ن وض�عيت را ب�ه رس�انه ھ�ای  و اين بخشی از شغل من است، م�ن باي�د

قبل از اينکه شروع ب�ه عک�س  من در خيابان انق2ب بودم،. دنيا منتقل کنم
   »!ما بيا لطفا با«: گرفتن بکنم، کسی به طرف من آمد و گفت

اون شخص ايرانی بود، ولی دو نفر ديگری که م�را بازداش�ت «
من محل جايی که در آن بازداشت ب�ودم، را نمي�دانم، . بودند انیکردند، لبن

 ساعت بع�د م�ن ١٦-١٤در حدود . دستھای مرا بسته بودند چون چشمھا و
سوال به اتاقی رفتم که يک دورب�ين و ي�ک چ�اقو  برای پاسخ دادن به چند

رق�ی دادن��د و بع�ضی از آنھ��ا م��ن ش�وک ب ب�ه. و ب�اتوم برق�ی در آنج��ا ب�ود
لطف�ا «: جال�ب ب�ه م�ن ميگفتن�د آنھا يک چيز. نگشت مرا ببرندد انتميخواس

حرکت نکن، چون ميخ�واھيم انگ�شتت را ھنرمندان�ه بب�ريم، چ�ون ت�و ي�ک 
  ساعت مرا٢٤ برای ».ھنرمند ھستی و به انگشتان ظريف احتياج داری

                                                           
145 - http://armanazadi.blogspot.com/2009/07/blog-post_23.html  



 ١٢٣

 

از نظ���ر آنھ���ا ھ���ر ژورنالي���ستی ي���ک . م���ورد ض���رب و ش���تم ق���رار دادن���د
  ١٤٦».جاسوس است

  

  

  ]روز چھل و يکم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٤/ ١٣٨٨ماه مردادادوم 

  
        اک�سيم واس�يلنکو در نووس�تی، مبه گزارش خبرگزاری روس�ی «

   :از جمله نوشت که» روس بالت«سايت خبری مقاله ای که در 
تب�ديل ی دان�شجويان ب�ه ق�شر قي�ام کنن�ده ای  اس2مھوریدر جم«

رون��د . رد مي��دان مي��شوندب2فاص��له واش��ده ان��د ک��ه در ص��ورت ھ��ر اتف��اقی 
ی ھاديگری که بحران کنونی را توجيه ميکند، افزايش سطح تحصيلکرده 

معلوم ني�ست رون�د  ١٤٧».است که خواھان تغيير رژيم ھستندطبقه متوسط 
  . اين جنبش تا کجاھا کشيده ميشود، ھر چه ھست ھر روز جالبتر ميشود

اح  م�صبير مجلس خبرگان رھبری ب�ا ھمراھ�ی دب محمد يزدی«
ي�زدی و احم��د جنت��ی در اق��دامی خودس�رانه و از ط��رف نماين��دگان مجل��س 
خبرگان، اقدام به تھيه ی بيانيه ای تحت عنوان بيانيه ی نماين�دگان مجل�س 

 در خ��صوص دھم��ين دوره ی گ��ان رھب��ری خط��اب ب��ه مل��ت ش��ريفخبر
... رياست جمھوری و ل�زوم تم�سک ب�ه وAي�ت فقي�ه ک�رده و درص�ددند ت�ا

 را از رياس�ت اي�ن مجل�س و مجم�ع ت�شخيص م�صلحت ھاشمی رف�سنجانی
 ب��دجوری ب��ه ج��ان ھ��م کفتارھ��ا جال��ب اس��ت؛ ١٤٨»... کن��ار بگذارن��د نظ��ام

  .اين داستان نوه ی خمينی ھم خيلی بامزه شده استافتاده اند؛ 
] اکب��ر گنج��یب��ازی  [در مراس��م اعت��صاب غ��ذا در نيوي��ورک«

 منظ�ر جامع��ه ج�رج ت�اون واش��ينگتن از مھ�رداد م�شايخی، اس��تاد دان�شگاه
 م��شايخی .در اي��ران بي��ان ک��رد شناس��ی نک��اتی را درب��اره تغيي��رات ن��سلی

م�رداد، ن�سل  ٢٨ ن�سل حاض�ر در جن�بش کن�ونی ب�ا ن�سل کودت�ای«: گف�ت
  متف��اوت اس�ت و ھيچک��دام از١٣٧۶انق�2ب و ن��سل اص�2حات در س��ال 

  ».ردھمه ی محاسن نسلھای گذشته را دانسلھای قبلی نيست، ولی 

                                                           
146 - http://www.iranpressnews.com/source/062734.htm  
147 - http://www.iranpressnews.com/source/062749.htm 
148 - 

http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=11
64:1388-05-01-22-49-59&catid=81:matboaat&Itemid=198  



 ١٢٤

 

اي�ن ن�سل «: دي�د گف�توضيح عناص�ر اي�ن ن�سل جمشايخی در ت«
و جھ��انی عم��ل ميکن��د، نگ��اه اي��دئولوژيک ن��دارد و ب��ه جھ��انی فک��ر ميکن��د 

    ١٤٩».دنبال آرمانشھر نيست
و اي��ن درس��ت ھم��ان چي��زی اس��ت ک��ه خيليھ��ا از آن ميترس��ند و 
ميکوشند مطالبات اين جوان�ان را در چ�ارچوب حکوم�ت اس�2می تعري�ف 

م ھمه ی آنانی که ميکوشند ه انوشتبارھا مانگونه که ھ. البته نميشود. کنند
تقلي�ل دھن�د، اي�ن ن�سل خج�سته را » ور اي�ز م�ای وت«اين مطالبات را به 

دوران جن��گ س��رد و اي��دئولوژيھای کھن��ه و ت��رور و م��رگ . ن��شناخته ان��د
  ... و چه خوب. پرستی و زندگی ستيزی و شھيد پروری تمام شده است

  : استاين خبر ديگر خيلی بامزه 
ی علي�رغم  احمدی نژاد بر نگھ�داری م�شاي]کذا[پافشاری دکتر «
 رھبر انق2ب، دامنه ی اخت2ف نظرھ�ا ب�ا رئ�يس جمھ�وری را اب2غ کتبی

 ھرچند با توج�ه ب�ه اظھ�ارات احم�دی کشاند؛ به داخل جلسات ھيئت دولت
ی را مرب�وط ب�ه دول�ت نھ�م اول�ی م�شاي نژاد درباره ی اين اقدام که معاون

دانسته، ام�ا نزديک�ان وی ني�ز  زھای آخر حيات خود را طی ميکند،که رو
 وی ب��ه اي��ن  در انتظ��ار واک��نش ف��وریب��ا توج��ه ب��ه اعتراض��ات پدي��د آم��ده،

مناق��شه ی لفظ��ی  درحاليک��ه برخ��ی س��ايتھای خب��ری از .انت��صاب ھ��ستند
 وزي��ران اط2ع��ات و ارش��اد و ک��ار ب��ا احم��دی ن��ژاد ب��ر س��ر مع��اون اول��ی

تازه تری از اين ماجرا دست  خبرنگار جھان به ابعادی خبر ميدھند، مشاي
 براساس اين گزارش، پ�س از آنک�ه در جل�سه ی روز گذش�ته ی .پيدا کرد

در ص�دور حک�م ھيات دول�ت، اکثري�ت وزي�ران ب�ه انتق�اد از احم�دی ن�ژاد 
 اع2م کرد که به اي�ن یپرداختند، رئيس جمھور یمعاون اولی برای مشاي

ب�اA گ�رفتن ج�و انتق�ادی ھمين ح�ال ب�ه دلي�ل  در. شبھه ھا پاسخ خواھد داد
ی و فضای متشنج ھيئت دولت، احم�دی ن�ژاد ب�ه بھان�ه ی ت�نفس عليه مشاي

پ�س از بازگ�شت از ت�نفس در حاليک�ه . چند دقيقه ای جلسه را ترک ميکند
 احم�دی ن�ژاد و ش�فاف س�ازی وزرا و ديگ�ر اع�ضای ھيئ�ت دول�ت منتظ�ر

بودند، به ناگاه در  ی مشايدر برکناری تعلل وی  یپاسخ شنيدن از چرايی
را ت�رک  کمال تعجب مشاھده ميکنند که احمدی نژاد جلسه ی ھيئت دولت

رده و رياس��ت جل��سه را ب��ه رح��يم م��شايی ب��ه عن��وان مع��اون اول خ��ود ک��
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ی پاسخی عمل�ی درب�اره ی و با اين کار به وزرای منتقد مشاياست سپرده 
   .ی داده استمشاي کيفيت حمايتش از

ن در حالی است که وزرای کابينه ی نھم با مشاھده ی چن�ين اي«
ت در اق��دامی ھماھن��گ دس�ت ب��ه ت�رک جل��سه ی ھي��ا اق�دام ت��وھين آمي�زی

ب��ر ص��ندليھای خ��الی را پدي��د  یوزي��ران زده و موجب��ات رياس��ت م��شاي
       .گفتم که کفتارھا بدجوری به جان ھم افتاده اند  ١٥٠».ميآورند

و مجل�س  الشرق اAوسط  ھم از تحرک�ات جدي�د مراج�ع ب�زرگ 
   ١٥١.خبرگان ايران برای اثبات عدم مشروعيت خامنه ای خبر ميدھد

تازه کلی خبرھای ديگر ھم از به جان ھم افت�ادن کفتارھ�ا ھ�ست 
ي�ک باب�ايی ھ�م ط�ی نام�ه ای  !ن سر رفت�هکه ديگر حوصله ام از نوشتنشا

قيه، آن را بالک�ل  وAيت فکه به عنوان واضع تئوریاز منتظری خواست 
بعد از مطالعات فراوان به اي�ن نقط�ه رس�يدم ک�ه «:  ببينيدباطل اع2م کند؛

پايه گذار نظريه ی وAيت فقيه در حوزه در حقيقت ش�ما بودي�د و ن�ه آق�ای 
ن�شان ميدھ�د ک�ه  س�ال گذش�ته ی جامع�ه اي�ران س�ی متاسفانه رون�د .خمينی

بلکه خ�ود ميتوان�د  اين نظريه و حکومت اس2می نه تنھا قابل اجرا نيست،
 آقای منتظری م�ن و امث�ال م�ن ن�ه .به بدترين شکل ديکتاتوری تبديل شود

م�ا کودک�انی .  شما خوشحاليم و نه زده ی انق2بی ھستيمتئوری از شکست
زرگ ش��ده و ت��شنه ی آزادی و دمکراس��ی سي��ستم ب�� ھ��ستيم ک��ه در ھم��ين

گذش�ته ش�د و نت�ايج  يک تئ�وری ب�ه آزم�ايش   وقتی ل علمی در محاف.ھستيم
آن تئوری را رد کرده، اع2م دانشمندان . ، خ2ف آن را ثابت کردآزمايش

 وAي�ت فقي�ه ش�ما  تئ�وری.دليل اين تئ�وری اش�تباه اس�ت ميکنند که به ف2ن
اش�تباه ت مطلقه ی فقيه تبديل شد، از اس�اس به وAي که بعدا توسط عده ای

  ١٥٢»...گذاشتيد که فقھا کام2 عادل ھستندن چون شما فرض را بر آ. بود
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  : ببينيد... راستی اين بچه ھا ميخواھند که  
اي��ن . مراس��م تحلي��ف دزد انتخاب��ات را ب��ر س��رش خ��راب کن��يم«

ی آ« فري�اد ک�ه از گوش�ه و کن�ار اي�ران در س�وم م�رداد صدای مردم است
وم م�رداد را روز س�» آی دزد«بيايي�د ب�ا فري�اد . سرميدھد» دزد، آی دزد

  ١٥٣»! اع2م کنيم مردمساAریمقابله با دزدی
 !بکنيد، ما که بخيل نيستيم

حسن روح اAمينی، پ�سر دکت�ر عبدالح�سين . کشتارھا ادامه دارد   
ارشد ستاد محسن رضايی در زندان   آبادی از اعضای اAمينی نجف روح 

يف�ه  س�رباز وظ،ديگ�ر از جانباختگ�انھمچنين نام يکی . ن به قتل رسيداوي
   ١٥٤.رامين رمضانی اع2م شده است

از م�رزی ح�دادی، در نوش�ته ای   فيگارونشريه ی فرانسویدر 
روزنام���ه نگ���ار و فيل���سوف دکت���ر فل���سفه ی اخ���2ق در س���وربن پ���اريس، 

يافته است، ه ی حکومت مذھبی پايان  که در ايران افسانتونسی آمده است
 در اي��ران، موج��ب تقوي��ت ١٩٧٩برپ��ايی رژي��م م��ذھبی در س��ال «: ببيني��د

 اي�ن فروپاشی. اس2می در سراسر جھان، بويژه جھان عرب شدجنبشھای 
را در بخ���شھای زي���ر نف���وذ آن و در جھ���ان ک���اھش ا رژي���م مکتب���ی، تن���شھ

ًاز خراب�ی و تاس�ف ب�ر ج�ای خواھ�د  خواھد داد، و پشت س�ر خ�ود م�وجی
را نميت��وان رد ي��ک سي��ستم م��ذھبی  رخ��دادھای خ��ونين اي��ران. ..گذاش��ت

جري�ان انتخاب�ات ِ ب�ه ظ�اھر  دان�ست، ول�ی ب�ه روش�نی ع�دم ک�ارآيی آن در
  ... دموکراتيک ديده ميشود

ايرانيان از بد حادثه به زير ش2ق مذھب افتادند، و ام�روز در «
اي�ن در . برعلي�ه سل�سله ی روح�انيون م�ورد نفرت�شان ھ�ستند ح�ال مب�ارزه

شجاعت تظ�اھر .. .جامعه ديگر باور به مدينه ی فاضله از بين رفته است
 کنندگان، م2ي�ان را نگ�ران ک�رده و ف�صلی ت�ازه در ت�اريخ اي�ن مل�ت ب�از

اين جنبش فراتر از يک انفجار اجتماعی است که بخاطر يک . کرده است
 ب�ه پدي�د آم�ده باش�د، و مانن�د تي�غ دولب�ه ی عميق�ی اس�ت ک�ه تقلب انتخاباتی

 سياس�ی و از در براب�ر اي�ن وامان�دگی. خت�ه اس�تبريدن دسته ی خود پردا
در تھ��ران ب��راه افت��اده ان��د و ش��عارھای  دس��ت رف��تن تق��دس رژي��م، م��ردم

ب�ه ج�ان » ب�سيجيان« ب�ه فرم�ان رھب�ر. سر ميدھند» مرگ بر خامنه ای«
] تب�رای حکوم�[تظاھر کنندگان ميافتند؛ ترسی بيسابقه ک�ه نت�ايج س�نگينی 
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وAي�ت فقي�ه را   مردم از روحانيت شيعه،عدم فرمانبرداری. ی داشتدر پ
 س��ئوال ب��رد، و اي��ن ن��شانه ی زي��ر ع2م��ترا خ��شمگين ک��رد و تقدس��ش 

رکوب و ترس��اندن ب��رای گ��روه روح��انيونی اس��ت ک��ه در پن��اه س��نگران��ی 
   ١٥٥»...را توطئه ی خارجی ميخوانندمردم، اين واکنشھا 

 مج��سمه ی داوود  ش��ھردار فل��ورانس اق��دام بي��سابقهدر ي��کت��ازه 
   ١٥٦.سبز کردھم ميکل آنژ را 

  
 قبل از انق2ب، مردھا با تي�غ، ري�ش راستی شما ھم شنيده ايد که

  !تيغ ميزنند؟مردم را ريش، يزدند، اما حاA پس از انق2ب اينھا با م
  
  

  ]روز چھل و دوم[مي�دی  ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٥/ ١٣٨٨مردادماه اسوم 

  
آن���درآس م���وزر، وکي���ل و سياس���تمدار ع���ضو ح���زب سوس���يال 

پاسخ دادن به آدمھای نادر روزگار است که برای  دموکرات آلمان، از آن
او ب���ه . خ���رد خط���ری را ب���ه ج���ان م���یر  خ���ود، ھ���کنجکاويھ���ای ان���سانی

رضايت نميدھ�د و ت�اکنون در  ھای خبری ميگيرد، اط2عاتی که از شبکه 
 جھ�ان س��فر ک��رده، ت�ا ب��ه ق��ول ح�ران ب��ه ب�سياری از من��اطق بحران��یباوج 

   .داشته باشد» تصويری خوديافته و خود پرداخته از حقيقت«خودش 
آندرآس موزر ششماه پ�يش ب�رای نخ�ستين ب�ار ب�ه اي�ران رف�ت و 

 پرش�ور او کارن�اوال انتخاب�اتی. دي�ار ش�دمھربانيھ�ای م�ردم اي�ن  ش�يفته ی
ه به لحظه بر صفحه ی تلويزيون دنبال کرد و خرداد را لحظ ٢٢پيش از 

ميھن�ان او در بي�ست س�ال  اي�ران ميرون�د ت�ا مث�ل ھ�م مطمئن ش�د ک�ه م�ردم
ف��صلھای ت��اريخ را ب��دون خ��شونت و   يک��ی از درخ��شانترين]آلم��ان [پ��يش

ب�ا عق�ب ران�دن خونريزی رقم بزنند و موان�ع آزادی و کرام�ت ان�سانی را 
وکيل آلم�انی . بزنند نان است، پس آ ی شرمساریرئيس جمھوری که مايه

 تلويزيونھ�ا از پي�روزی  خرداد حيرت زده ديد ک�ه٢٢اما در شامگاه روز 
دو آلم��انی ب��رای وکي��ل . ده ی طالب��ان ايران��ی ميگوين��د نماين�� درص��دی۶٢

خ���رداد  ٢۵ ام��ا در روز دوش��نبه  ش��ديد ش��د؛روز دس��تخوش اف��سردگی
ب�ر  ام، زيب�ا و متمدنان�هھ�ا ايران�ی را در تظ�اھراتی آر ھنگ�امی ک�ه ميلي�ون
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صفحه ی تلويزيون ديد، به اين باور رسيد که در ايران جنبشی آغاز ش�ده 
 ای متف��اوت رق��م  ک��ه مي��رود ت��ا سرنوش��ت ھم��ه ی خاورميان��ه را ب��ه گون��ه

چن������د روز بع������د او در تھ������ران ب������ود، در مي������دان بھارس������تان               . بزن������د
 و ي�ک روز بع�د ھنگ�امی و بازو ح�س ک�رد ھای باتوم را بر گرده ضربه 

وکي��ل سرش��ناس ايران��ی را  ک��ه ق��صد ش��ام خ��وردن ب��ا محم��د م��صطفايی
   .داشت، بر سرش ريختند و او را به اوين بردند

لم��انی، ش��ش ش��ب را در س��لول آن��درآس م��وزر، اي��ران دوس��ت آ
اوي�ن گذران�د؛ بارھ��ا ب�ا چ�شم ب�سته رو ب��ه دي�وار ب�ازجوئی ش��د و انف�رادی 

 ول����ی فقي����ه ای پنج����ه ی آدمک����شان حرف����ه  و از س����رانجام ش����انس آورد
 خ��اطرات آن��درآس م��وزر در اش��پيگل آن2ي��ن ب��ه ت��اريخ ١٥٧»...گريخ��ت

  .  منتشر شده استھجدھم ژوئيه
 
ظ��ام ب��ه خواس��ت و  م��شروعيت نھ��م افاض��ه فرم��ود ک��ه منتظ��ری  

   ١٥٨.رضايت مردم بستگی دارد
 در م��شھد زم��ين ب��از ھ��م ي��ک ھواپيم��ای توپول��وف ديگ��ردي��روز 

کشته و کلی زخمی، آن ھم از ناحيه ی س�ر  به بيست نفر ورد و نزديکخ
 ت��ن در ١٨٦در م��دت ده روز گذش��ته ب��يش از . روی دس��ت م��ردم گذاش��ت

  .اس2می جانشان را از دست داده اند/سانحه ی ھوايی روسی
  
روز اق��دام جھ��انی ب��رای اعت��راض ب��ه نق��ض )  م��رداد٣(ام��روز   

 ب�ين المل�ل، دي�ده ب�ان س�ازمان عف�و. اع2م شده اس�ت حقوق بشر در ايران
م�رز، کمپ�ين ب�ين الملل�ی حق�وق ب�شر در  حق�وق ب�شر، گزارش�گران ب�دون

ب�شر در اي�ران و تع�دادی ديگ�ر  ايران، کنفدراسيون جھانی دفاع از حقوق
 م��رداد م��اه، از نھادھ��ای حق��وق ب��شری در اق��دامی ھماھن��گ، روز س��وم

ک�رده ان�د و   اقدام برای حقوق بشر در ايران اع�2مامروز را روز جھانی
مربوط ب�ه  قرار است در دھھا شھر جھان در مقابل سفارتخانه ھا و دفاتر

 اسقف دزموند.  اس2می تظاھرات و اجتماعاتی را برگزار کنندجمھوری
توتو، مايريد مگوآير، جودی ويليامز و شيرين عبادی، برن�دگان ج�ايزه ی 

 ب�ه نق�ض  اعت�راضاع�2م ک�رده ان�د ک�ه از اق�دام جھ�انی ب�رای صلح نوبل
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ي���ن ش���يرين ب���انو اي���ن دفع���ه ا ١٥٩.حماي���ت ميکنن���دن حق���وق ب���شر در اي���را
  !عجيب نيست؟به نظرتان  ناپرھيزی کرده است؛

اری ايتارت�اس ک�ه تف�اھم نام�ه ی ھمک�اری ب�ين خبرگ�زديگر اين   
 اس��2می روز چھارش��نبه ب��ا ح��ضور س��يد  جمھ��وریخبرگ��زاریروس��يه و 

م��ديران و مع��اونين  اس��2می و جمع��ی از ير جمھ��وریرض��ا س��جادی س��ف
ايتارت��اس توس��ط محم��د جعف��ر بھ��داد و ويت��الی ايگن��اتنکو م��ديران اي��ن دو 

  ....خبرگزاری در محل خبرگزاری ايتارتاس به امضا رسيد
مديران عامل دو خبرگزاری در جريان امضای اين تفاھم نامه «

ابراز اميدواری کردند که با امضای اين تفاھم نامه ھمکاريھای دو ک�شور 
از پيش گسترش يافته و زمينه را برای افزايش ھمکاريھای سياس�ی، بيش 

   ١٦٠.ی ميان ايران و روسيه فراھم آورداقتصادی، فرھنگی و اجتماع
 ايران به روس�يه »تحت الحمايگی «البته اينھا پوششھای بيرونی

تکنول��وژی «آن ھم��ه ني��روی آم��وزش دي��ده ی وح��شی و آن ھم��ه . اس��ت
 – در س�قوط توپولوفھ�ا – نفر را گرف�ت ٢٠٠که ده روزه جان » پيشرفته

  .دبه نمايش ميگذاراين تحت الحمايگی را بيشتر 
Aب�د  و کومت اس2می در ايران برای س�رکوب،شايع است که ح  

.  از لبنانيھ�ا اس�تفاده ميکن�د وحشيانه در زن�دانھابرای آن تجاوزھای جنسی
تک�ار  به دس�ت پ�روده ھ�ای جنايحتیحکومت اس2می . دليلش روشن است

جالب اين که حزب ] لبنان . خودش برای اين ھمه شقاوت اطمينان ندارد
 معرف�ی ک�رده اس�ت، از اي�ن ١٦١که خود را ذوب شده در وAيت خامنه ای

م��ردم دي��ده ان��د ک��ه اينھ��ا .  ش��رکت در س��رکوب تب��ری ج��سته اس��ت ِاتھ��ام
  . خارجی ھستند و نميتوانند به زبان فارسی حرف بزنند

يده اس��ت ک��ه م��ردم کي��سه ھ��ای کثاف��ت را در از ش��يراز خب��ر رس��
خ���ود ب���سيجيھا اي���ن را . خيابانھ��ا روی اي���ن نيروھ���ای ح���زب ] ميريزن���د

م��ردم ک��ه از . ميدانن��د و ب��رای آل��وده ن��شدن، ف��ورا فارس��ی ح��رف ميزنن��د
ايران���ی ب���ودن اي���شان مطم���ئن مي���شوند، رھاش���ان ميکنن���د و ب���ه س���راغ آن 

وAي�ت خامن�ه ای ميرون�د و اجنبيھای چماق ک�ش و متج�اوز ذوب ش�ده در 
  . حسابی از ايشان پذيرايی ميکنند
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 ژوئيه روز ايران اس�ت و ايراني�ان ٢٥خبر ديگر اين که امروز   
و خارجيھا در سراسر دنيا برای حمايت از اين جنبش مردمی و اعتراض 

در تھ�ران ھ�م دس�ت ک�م در .  اي�شان ب�ه اعت�راض پرداخت�ه ان�دیبه سرکوب
ب�ر ديگر اين که .  تا حاA کلی درگيری بوده استميدان ونک غوغاست و

ت�و پاس�اژ ون�ک ب�وديم ک�ه نگاھھ�ای وح�شت «: اساس گزارش�ی از تھ�ران
 که ٤از ساعت . خبر از درگيری ميداد زده ی مردم به سمت ميدان ونک

دختری سراسيمه وارد پاساژ . بوداز ونک رد شديم، ميدان مملو از پليس 
و » پس ب�دين رای ما رو«يت فرياد زده شد و گفت  که خانمی وسط جمع

 رفتم بيرون پاس�اژ. پليس يھو وحشی شده و به طرف جمعيت حمله کرده
ش پليس پيرمرد و پيرزنی را که پو زرھسروگوشی آب بدم، ديدم دسته ی

پيرمرد بشدت ع�صبی ش�ده و . ند، ھل داده و با باتوم ميزنندومير م راهآرا
 ا روح�ش ھ�م از م�اجرا خب�ر نداش�ته، چ�ون ظ�اھرمي�شوددرگي�ر  با پليسھا

بي�د و فرم�ان مغ�ازه ھ�ای پاس�اژ ميکو پل�يس ب�ا ش�لنگ ب�ه شي�شه ی. اس�ت
   !ميداد که تعطيل کنيد

يد وايستاده بودند و ھرچی پليس ميگفت بيايد برتو پاساژ مردم «
خ2صه جو ميدان . پاساژ فرار ميکردند بيرون، ملت از ترس به سمت ته

 فق��ط معل��وم ش��لوغ؛ز نظ��ر جمعي��ت ب��سيار  و اون��ک ب��شدت مت��شنج اس��ت
تجرب�ه   معترض و چقدر مردم عادی ھستند، ولی،نيست چقدر از جمعيت

 که اين شلوغی در مي�دان ون�ک در اي�ن روز و اي�ن س�اعت به من ميگويد
ترافي��ک در چھ��ارراه جھ��ان ک��ودک ب��شدت س��نگين ب��ود و  .ع��ادی ني��ست

   ١٦٢». درآورده بودراصدای بوق ماشينھا 
پ�ی اع�2م تجمع�ات گ�سترده در تھ�ران،  در«: اي�ن ک�ه و ب�از ھ�م

.  استتھران شدت يافته  جو امنيتی در١٣٨٨امروز شنبه سوم مرداد ماه 
در مح��ل   نف��ر ني��روی امنيت�ی٦٠خ��ودروی پل�يس و ١٥در مي�دان انق��2ب 

 نف�ر ح�ضور داش�ته ٤٠ خ�ودرو و ١٢حضور دارند و در ميدان وليعصر 
  ١٦٣».دمعی ھستنآماده ی مقابله با ھر گونه تج و

  پ�ای سي�ستم ت�ا چن�د خ�ط فقط يک س�ر برگ�شتم«: و باز اين که
 ميدان ون�ک و خيابانھ�ای اط�راف گ�زارش ب�دھم و راجع به موقعيت فعلی

پ�نج و  از س�اعت ح�دود .برگردم به قلب آزاديخ�واھی ام�روز اي�ران سريع
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جن��وب حرک��ت ک��ردم، ازھم��ان اول ترافي��ک   از پ��ارک وی ب��ه س��متن��يم
ماش��ينھا خيل��ی کن��د حرک��ت .  را مي��داد نوي��د ح��ضور م��ردم اش��ديد ماش��ينھ

ب�ه رن�گ جنب�شم س�بز  ديگر طاق�ت نداش�تم و از ماش�ين ون�ی ک�ه. ميکردند
 صد متری ب�ه چند. موبود، پياده شدم، تا با شتاب بيشتری به وعده گاه بر

. نده بود که بوی خوشی به م�شامم خ�ورد؛ ب�وی ح�ضور مردم�یاسکان ما
ند و از دورتر صدای بوق ماشينھا به گوش ميرسيد؛ شلوغ بود پياده روھا

افی ب�ود، ام�ا اي�ن يکی اش برای قاطی کردن مردم ک� بوقی که يک زمانی
 ک���ه ب���سياری از ش���نيدنش ی ميمان���دفونی گوش���نوازنروزھ���ا مث���ل ي���ک س���

 مت�ر ب�اAتر از ١٠٠ تقريبا .د، خصوصا اگه ممتد ھم باشدنوخوشحال ميش
 نفری در حال شعار دادن ٢٠٠تی حدودا و وليعصر جمعيتقاطع ميرداماد 
پ�ائين ... ديکتاتور، برادر ش�ھيدم رای ت�و پ�س ميگي�رم و  بودند؛ مرگ بر

چھارراه موتورھای م�اموران ک2نت�ری پ�ر ب�ود و چن�د دقيق�ه يکب�ار حمل�ه 
.  ن�وازش ميکردن�د،ت�و پي�اده روھ�ا بودن�دک�ه را ی کسانی ميکردند و ھمه 

ن ب�ا يکي�شا. ش�ان روزھ�ای بع�د اس�ت هظاھرا امروز تم�رين ب�ود و م�سابق
 مي�زد و ب�ا چن�ان م�ردم از پشت به کمر» يه تا پرنده«حرکتی معروف به 

عادل خودش ھم بھم ميخورد، چه برسد  انجام ميداد که تقدرتی اين کار را
  . ن بدبختی که از پشتش خبر نداشتبه آ

جمعي��ت ب��ه س��ر چھ��ارراه رس��يد و ص��دای  ب��ه مح��ض اينک��ه«
 یھ�وايی کردن�د، ام�ا ت�اثيری روورھ�ا تيران�دازی رفت، مامشعارھا باA گ
 جل�و ميرفت�ی، ھرچ�ه.  راھم را به س�مت ون�ک ادام�ه دادم.جمعيت نداشت

ف�رق  البت�ه ب�ا اي�ن. ھم به تعداد مردم اضافه ميشد و ھم ب�ه تع�داد مامورھ�ا
 ن ک��ه نماي��شگاه مامورھ��ا اض��افه مي��شد، ت��ا خ��ود مي��داک��ه م��دام ب��ه تن��وع

 ک�ه ب�ا ان�واع و اق�سام  ن بود شبه نظامی و غيرنظاميشای نظامی ونيروھا
ن دورتا دور ميدا. رت نمايی ميکردندن قدو تجھيزات ضد مردميشا لوازم

ب�ود ک�ه م�دام حرک�ت ميکردن�د و ھ�ر چن�د لحظ�ه يکب�ار ب�ا   جمعيت�ی ازپ�ر
از .  ب����ه س����مت ديگ����ری ميرفتن����د»حماق����تذوب ش����دگان در «ی حمل����ه 

ب�ه لحظ�ه ب�ه جمعي�ت داخ�ل  لحظ�ه  مردم،نخيابانھای ھر چھار سمت ميدا
روزھ�ای قب�ل  که به نسبت خيل�ی ازالبته درست است . ميدان اضافه ميشد

ز کمت�ر ا جمعيت چشمگير نبود، اما با توجه به تبليغ بسيار ان�دک و زم�ان
  گفت امروز کيفيت حضور از کميتششايد بشود. يک روز قابل قبول بود

ي�د ک�ه کنت�رل نيروھ�ا ه ا دق�ت ک�رد ت�ا ح�اA.خيل�ی جال�ب اس�ت. بيشتر ب�ود
دس��ت م��ث2 ي��ک اس��ت  دس��ت م��ردم؟ اص��2 چ��را م��ردم، افت��اده  اس��تافت��اده



 ١٣٢

 

ت ف�2ن ت�و وب بنوي�سی س�اع  ي�ک خ�طفقط کافی اس�ت!  ساله١۵نوجوان 
ميشود  فرستاده  که صدھا نيرو توسط حکومتآن وقت است... بھمان جا 

 بع�د  از اي�ن ب�هاص�2. اي�ن حکوم�ت استچقدر بدبخت و ترسو شده . نجاآ
   ١٦٤»...ن اين ور اون وربيايد اوسکولشون کنيم، بفرستيمشا

 ب��ه م��تن دس��ت ن��زدم، ت��ا ح��ال و ھ��وای عجل��ه و م��ن اينج��ا خيل��ی
 رن�گ حت�یشيطنت اين نويسنده ی ناز و دوست داشتنی را نشان دھ�م ک�ه 

  ...آخ عزيزمبز است؛ به رنگ جنبشش سھم اتومبيلش 
   :اين ديگر از ھمه جالب تر است

فرمان��ده ی س��پاه پاس��داران انق��2ب اس��2می گف��ت ک��ه مھمت��رين «
 اس�2می، در داخ��ل ک��شور ي��ه انق�2ب اس��2می و نظ�ام جمھ��وریعل تھدي�د
 پ�ذيری جعف�ری درب�اره ی اي�ن موض�وع گف�ت ک�ه آس�يب علی محم�د. است

   ١٦٥».ايدئولوژيک، بيشتر از داخل است انق2بھا و حرکتھای
البت�ه . ب�ا چ�شم ب�سته غي�ب گف�تاي�ن با. ھاھاھا، خيلی بامزه است

ان�ی تھدي�د ا را ب�ه موش�ک پرمردک کلی ھم اسرائيل و بقيه ی جاھ�ای دني�
ش و خ��ودش و ام��امش و رھب��رش و رئ��يس جمھ��وری ا برس��ر خاک. ک��رد

چه بچ�ه ھ�ايی را ک�شتند و ب�ه . روسيه  و چين و کره ی شمالی حامی اش
  ! ايشان تجاوز کردند و نميدانم چه بنويسم؟

  
ماموران امنيتی در جريان  تجاوز ولين و آخرين قربانیترانه ا«
دوس�تان تران�ه چن�د روز پ�يش . ماھه ی اخير مردم ايران ني�ستخيزش يک

 ال تج�اوز و م�رگش از مفقود شدن و احتمپيدا شدن جنازه سوخته اش،از 
تران�ه ب�سيار زيب�ا و  . و برای كم�ك ب�ه او اس�تمداد طلبي�ده بودن�دخبر داده،

رت پي��انو  آواز ميخوان��د و ب��ا مھ��ای زيب��ا و گ��رمي ص��دامھرب��ان ب��ود، ب��ا
او را ب��ه ھم��راه ح��دود .  م��سجد قب��ا دس��تگير ش��د در ح��والی او. مينواخ��ت

چھل دختر و پسر ديگر با چ�شم ب�سته ب�ه س�اختمانی ب�ا ديوارھ�ای بلن�د در 
. ا ب���ه ش���دت آزار ميدادن���ددر آنج���ا دخترھ���ا ر. خياب���ان پاس���داران بردن���د

 ب�ا ب�ه تران�ه اج�ازه داده ن�شد. کشيداز ديگران طول  ترانه بيشتر بازجويی
ك��ه ھم��ه ی بازداش��تيھا را ب��ه  س��پس در ح��الی. خ��انواده اش تم��اس بگي��رد

تقريبا بع�د . اوين و به ک2نتری نوبنياد تحويل ميدادند، ترانه را نگه داشتند
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از يكم��اه يك��ی از م��اموران وزارت اط2ع��ات رژي��م آخون��دی ب��ه عن��وان 
 جناي�ت دژخيم�ان رانه تماس گرفت و برای Aپوش�انی تبا مادر» ناشناس«

 ب�ه م��ادر  ، او در قي�امب�اط ن��شان دادن م�ساله ب�ا دس��تگيریارت رژي�م و ب�ی
 زھ�دان و ش�ديد رح�م و  تران�ه ب�دليل تج�اوز مك�رر، پ�ارگیک�هگف�ت ترانه 

 ب�ه  ک�هميب�ل بين�دازد و خودک�شی کن�دركتوم ميخواس�ته خ�ودش را جل�و اتو
منتق�ل ش�ده و بع�د در ] خ�اک ب�ر س�ر اي�ن خمين�ی[ ک�رج بيمارستان خمين�ی

دژخيم ناش�ناس ب�ه م�ادر . آنجا ھم سعی کرده با لوله ی سرم خودکشی کند
ترانه به دروغ تاكيد ميكند كه اين موضوع ربطی ب�ه دس�تگيريھا و م�سجد 

  .  ناموسی استمساله،قبا ندارد و 
ل�ی خانواده ی ترانه ب2فاصله به بيمارستان مراجع�ه ميکنن�د، و«

يک�ی از پرس�تاران محرمان�ه . اسم ترانه را در دفتر بيمارستان پيدا نميكنند
و مخفيانه به مادر ترانه ميگويد دختری با مشخصات ترانه چند روز قب�ل 
در حال��ت بيھوش��ی توس��ط چن��د نف��ر ب��ا ش��كل و ش��مايل ح��زب اللھيھ��ا ب��ه 
بيمارس����تان آورده ش����د و بع����د از چن����د س����اعت ھ����م در ھم����ان حال����ت از 

اينكه جسد ترانه در حاليکه ب�رای ن�ابود ك�ردن  تا . ستان او را بردندبيمار
آثار تجاوز و شكنجه ھای وحشيانه، س�وزانده ش�ده ب�ود، در بيابانھ�ای ب�ين 

 خ�انواده ی تران�ه را ، دژخيم�ان و ش�كنجه گ�ران .کرج و ق�زوين پي�دا ش�د
سی تھديد كرده اند که ھيچگونه مراسم بزرگداشتی برای او نگيرند و به ك

   ١٦٦»!ھم نگويند که دخترشان چگونه كشته شد
  ...Aل بشوم بھتر است! چه بنويسم؟

  
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه ی اعتم��اد مل��ی، مھ��دی«: ديگ��ر اي��ن ک��ه

ای وزي���ر  اژه   غ2مح���سين مح���سنیای ك���ه مخ���اطبش  كروب���ی در نام���ه 
 رژي�م و برخ�ورد اط2ع�اتی بود، از فعالي�ت ت�شكي2ت امنيت�ی و اط2عات

 و انتق��اد ك��ردهش��دگان و معترض��ان ش��ديدا  ا بازداش��ت ا ب��لب��اس شخ��صيھ
  اس�ت کروب�ی نوش�ته. اس�ت رژيم را شکننده توص�يف ک�ردهشرايط کنونی

م�ردم و ش�ھروندان  ک�ه آي�ا آنچ�ه ام�روز در برخ�ورد ب�ا اعتراض�ھای آرام
ک�دام [ھ�ای غيرق�انونی  ھای خياب�انی ت�ا بازداش�ت انجام ميشود، از برخورد

 اعتراف�اتی ک�ه گرفت�ه مي�شود، يھای ق�رون وس�طايی وو يا بازجوي] قانون؟
پرسم که آيا  با فرھنگ حاکم بر دنيای امروز است؟ من از شما میمنطبق 

 ھ�ا  را در مسجد، مدرس�ه و زي�رزمين ادارات و وزارتخان�ه توان مردم می
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 دس��تگاه ق��ضايی در حت��ی ھاش��ان و وک��2ی م��دافع و  خ��انواده ب��دون آنک��ه
الی ب�ا ه داشت و ش�کنجه ک�رد؟ آي�ا ب�ه نظ�ر جنابع�نگ جريان باشند، روزھا

س�رکوب م�ردم ميت�وانيم جوابگ�وی ح�ق و ھ�ای خ�شن و  اين گونه برخ�ورد
   ١٦٧»باشيم؟ مطالبات مردم خودمان و جامعه ی جھانی

در اعتراض به ھم�ين خودس�ريھای حاکم�ان جمھ�وری اس�2می، 
ب  سابق در جمھوری اس2می، اعت�صاامروز گروھی از زندانيان سياسی

 کنن��دگان در اي��ن  ش��رکت.  را در ب��رلين آغ��از کردن��د ای غ��ذای دو روزه 
خواھ�ان توج�ه ابراز ھمبستگی ب�ا زن�دانيان سياس�ی، ، ضمن  اعتصاب غذا

   ١٦٨.شدگان شدند جھانيان به شرايط خطرناک بازداشت 
اي��ن اعت��صاب غ�ذای زن��دانيان سياس��ی س��ابق و ب��رای م�ن ھ��م از 

 .لغو حکم اعدام پشتيبانی کردم کليه ی زندانيان سياسی و آزادی
معترض��ان ب��ه نح��وه ی برخ��ورد حکوم��ت اس��2می ب��ا مخالف��ان « 

در سراس�ر جھ�ان در ) ژوئي�ه ٢۵( م�رداد ٣اين کشور، روز ش�نبه  دولت
 زن�دانيان سياس�ی ي�ان ي�افتن اي�ن برخوردھ�ا و آزادیخواستار پاتجمعھايی 

ع حقوق ی مدافاز سرشناسترين گروھھای بين الملل  بعضی.در ايران شدند
روز «ن حقوق ب�شر از مراس�م سازمان ديده بابشر مانند عفو بين الملل و 

ب�يش از ھ�شتاد ش�ھر جھ�ان برنام�ه  ک�ه در»  اتح�اد ب�رای ايراني�انجھ�انی
لن�دن ھ�زاران تظاھرکنن�ده در مقاب�ل   در.ري�زی ش�ده ب�ود، حماي�ت کردن�د

 در تجمعھ��ای م��شابھی. س��اختمان س��فارت جمھ��وری اس��2می تجم��ع کردن��د
ملب�ورن،  بروک�سل، آم�ستردام، ب�رلين، م�سکو، اس�2م آب�اد، ژن�و، س�يدنی،

  ١٦٩».آدAيد، کانبرا، توکيو، سئول و چند شھر ديگر ھم برگزار شده است
  

  

  ]روز چھل و سوم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢۶/ ١٣٨٨مردادماه اچھارم 

     
 م��گ ب��ر ثاني��ه ب��ه اينترن��ت وص��ل ٥٠س��رعت  ت��صور ک��ن ب��ا«

ت��صور ک��ن . وج��ود ن��داره   فيلت��ر و مح��دوديتی ب��راتمي��شی و ھيچگون��ه
توی جھانی  کتابھای روز دنيا رو با ترجمه ی فارسی اندکی پس از پخش

 ت��صور ک��ردنش س��خته، ک��ه حت��یت��صور ک��ن اگ��ه .  محل��ه انکتابفروش��ی
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دوستات قرار گذاشتی که با ھم برين و آخ�رين ف�يلم ديوي�د فينچ�ر  امشب با
ا تمام دني�ا ت�وی تھ�ران و سراس�ر اي�ران و ھمزمان ب) عاشقشم که من(رو 

ت��صور ک��ن اي��ران ب��ه يک��ی از ک��شورھای قدرتمن��د . ببين��ين اک��ران مي��شه،
ھ�ر ک��شوری مي�شی، ب�ا ع�زت و احت�رام باھ��ات  وارد منطق�ه تب�ديل ش�ده و

تصور کن ورزشمون دوباره ب�ه جايگ�اه قدرتمن�د خ�ودش . برخورد ميکنن
و ژاپنيھا و کره ايھا رو ت�و  ابرگشته و دوباره تيمھای فوتبالمون حال عرب

چشماتو ببند و ت�صور ک�ن  تصور کن، فقط يه لحظه. زمين فوتبال ميگيره
و ژاپن���ی و ی ازيھ���ای آس���ياييه و زن و م���رد ک���ره اک���ه اي���ران ميزب���ان ب

حج�اب آزادانه و ب�دون ني�از ب�ه ... جيک و مالزيايی و افغان و عرب و تا
 ي�ا اص�فھان ي�ا تبري�ز ي�ا ھ�راجباری دارن تو خيابون�ای تھ�ران ي�ا ش�يراز 

ش��ھر ديگ��ه ای واس��ه خودش��ون ص��فا ميک��نن و ھ��يچ ک��س ھ��م ک��اری ب��ه 
  ١٧٠...نتصور ک . کارشون نداره

تصور کن که ديگر سانسور نيست، و ميتوانی ھ�ر چ�ه خواس�تی 
 ي�ا م�ث2 ت�صور اس�تی بنوي�سی و ببين�ی و کي�ف کن�ی؛بخوانی و ھر چه خو

 ک���سی را در خيابانھ���ا و ک���ن ک���ه در اي���ران ک���سی را سنگ���سار نميکنن���د،
سرگذرھا يا تو زندانھا به تخت ش2ق نميبندن�د، ديگ�ر ھ�يچکس را زن�دانی 

پ��اره /نميکنن�د و ت�و زن��دان بھ�ش تج��اوز نميکنن�د و رح�م و مقع��دش را تک�ه
تصور کن که ديگ�ر زن�دان کھري�زک وج�ود ن�دارد، اوي�ن خ�راب . نميکنند

زی ھم��ه ب��ا خ��اک ش��ده، گوھردش��ت و ع��ادل آب��اد و بقي��ه ی زن��دانھای م��وا
يک لحظه فکر کن که ديگر احمدی ن�ژادی وج�ود ن�دارد، . يکسان شده اند

 رفته است روس�يه،  را جمع کرده و زده است به چاک؛خامنه ای بساطش
از به توپ بستن مجل�س ش�ورای پس ش ممدعليشاه قاجار، درست مثل سلف

  .ملی
تصور کن روزی را که ديگر کسی به جرثقيلھ�ا آوي�زان ني�ست، 

يگر آفتابه گردن مردم نميبندند، تا تحقيرشان کنن�د، ديگ�ر ب�رای چن�د ت�ار د
موی دخترکان، برای تجاوز به ايشان، ب�ه ج�رم ب�دحجابی و ش�ل حج�ابی، 

. آلتھ��ای کثيف��شان تحقيرش��ان کنن��دب��ه جاھ��ايی خل��وت نميک��شانندشان ت��ا ب��ا 
واقعا تصور کن که ديگر مردھا با حمايت ق�انون، زنھ�ا و دخترھاش�ان را 

ديگر بچ�ه ھ�ا را ب�ه پي�رو پاتالھ�ا ب�ه زور ش�وھر . آتش نميزنند و نميکشند
نميدھند، مردھا چند ص�دتا ص�يغه و چھ�ار ت�ا زن عق�دی ب�ا ھ�م نميگيرن�د، 
 ديگ��ر خيابانھ��ا پ��ر از زنھ��ا و مردھ��ای خ��ودفروش ني��ست، ديگ��ر اعتي��اد
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وئين و تري�اک  حکومت برای پخش ھ�رغوغا نميکند و دستھای اختاپوسی
   . استقطع شده

تصور کن زمانی را که زنھا ھم آدمند، آدمھايی با عقايد ديگر و 
 آنھ���ا را ب���ه ج���رم دينھ���ايی ديگ���ر ھ���م آدمن���د و ھ���يچکس ج���رات نميکن���د

ک�ت ب�سته ب�ه پ�ائين و ت�ه از ب�اAی ک�وه،  نوزادان�شان را حت�ی دگرانديشی،
يک لحظه، فقط يک لحظه فک�ر ک�ن ک�ه ديگ�ر آخون�دھای . دره پرتاب کند

ت��صور . ه ت��و رختخواب�ت و ت��و م�ستراح رفتن�ت دخال��ت نميکنن�دعق�ب مان�د
کن، اگر چه خيل�ی س�خت اس�ت، ک�ه اگ�ر رای دادی، ک�سی و ک�سانی س�ی 

. س��ال تم��ام رای ات را نميدزدن��د و ب��ا آن ب��رای خودش��ان پ��اAن نميدوزن��د
واقع��ا ت��صور ک��ن ک��ه اي��ن ھم��ه امکان��اتی ک��ه در جھ��ان ھ��ست، اي��ن ھم��ه 

ي��ت ممن��وع ھم��ه ع��شق و دوس��تی ديگ��ر براش��ادی، اي��ن ھم��ه آزادی، اي��ن 
ت��صور ک��ن ک��ه ديگ��ر ک��سانی ني��ستند ک��ه جنب��شت را ک��ه اي��ن ھم��ه . ني��ست

تقلي�ل »  درون جن�احیاخت2ف�ات خ�انوادگی«شيده ای، ب�ه ش زحمت کيبرا
دھند و سرت را ک2ه بگذارد که بروی و دست آقا را ببوسی که ببخ�شدت 

 نباي�د ع�ذرخواھی کن�ی ت�صور ک�ن ک�ه. از اين که رای ات را خواسته ای
ت را يک��ی ک��رده و و زن��دان بھ��ت تج��اوز ک��رده و پ��س و پي��شاز اي��ن ک��ه ت��

  .جنازه ات را سوزانده و تو جاده ی قزوينت انداخته اند
يک لحظه تصور کن، روزی که ھمه با ھم حق و حق�وق براب�ر 

زنھا نصف مردھا نيستند، بھاييھا و يھوديھا و سنيھا و زرت�شتيھا و . دارند
ک�سی ب�ه . ھمه و ھمه فقط ايرانی اند... اھل حقيھا...يھا و آسوريھا و ارمن

واقع�ا . اعتقادات و به انديشه و دين و ايمان و قومي�ت  ک�سی ک�اری ن�دارد
تصور کن که کافه ھا بسته نيستند، ميکده ھ�ا ب�سته ني�ستند و ھم�ه ميتوانن�د 

 واقع�ا .ھر چه قدر خواستند و ھر وقت که خواستند، دم�ی ب�ه خم�ره بزنن�د
تصور کن که ديگر دريا ديوار کشی نيست، و مردم ميتوانند مث�ل ھم�ه ی 

ديگ�ر حک�ومتی ني�ست ک�ه . دنيا ھرطور خواستند تعطي2تشان را بگذرانن�د
واقع�ا ت�صور ک�ن روزھ�ايی را ک�ه پرچمم�ان . چوب به ماتحت مردم بکند

ش��اخ ن��دارد،  روس��ھا ک��شورمان را غيررس��می م��ستعمره نک��رده ان��د، و 
ای ديگ����ر ب����ه م����ا ب����اتوم و گ����از اش����ک آور و وس����ايل ش����کنجه ک����شورھ

زيمنس ديگر جرات نميکند به حکومتم�ان /تصور کن که نوکيا. نميفروشند
ت�صور ک�ن ک�ه ميت�وانی راح�ت و ب�دون س�ر خ�ر و . وسايل ش�نود بفروش�د

م��زاحم، تنھ��ا زن��دگی کن��ی و در ھ��ر ھتل��ی ک��ه خواس��تی، بخ��وابی و ھرج��ا 
واستی گپ بزنی و ھر جا و ھر گون�ه و خواستی تلپ شوی و با ھر که خ
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، ھرچن�د ک�ه  واقع�ا ت�صور ک�ن.بدون سر خرھای حکومتی... قدر وھر چ
  .تصورش خيلی سخت است؛ ميدانم

تصور کن که ديگر امامزاده سيار نيست و قبر خمين�ی م�وزه ی 
جناي�ات حکوم��ت اس�2می اس��ت و چ��اه جمک�ران ش��ده اس�ت مح��ل خن��ده ی 

ن اميد که خ�دا شان را توی چاه نميريزند، با ايتوريستھا، و مردم ديگر پول
تصور کن که ديگ�ر اکب�ر گنج�ی ای ني�ست ک�ه ھ�ی ب�ه م�ا . پولدارشان کند

سور بزند و ھی ک2ه سرمان بگذارد و دويست روز اعتصاب غ�ذا کن�د و 
ھيچی اش نشود و بعد ھم پ�س از دوي�ست روز اعت�صاب غ�ذا ب�دود ب�رود 

دود ب���رود ھ���اليوود ب���رای زنھ���ای روس���يه ج���ايزه اش را بگي���رد و بع���د ب���
  . آنجا درس دموکراسی دينی بدھد» مکش مرگ مای«

ک��ه اي��ن روزھ��ا ت��و امريک��ا ھم��ين باب��ا م��ث2 واقع��ا ت��صور ک��ن 
اعت��صاب غ��ذا راه نيان��دازد و م��ردم را فيلتري��زه دع��وت نکن��د و از قب��ل 

ا ممن�وع  ب�ی ش�اخمان ررای خ�ودش ک�2ه ن�دوزد و پ�رچم مل�یھنرمندان ب�
که ما ديگر  کردنش سخت است ھرچند که تصورا تصور کن؛ واقع. نکند

ني�ستيم، چ�ون ميخ�واھيم آزاد باش�يم، » واج�ب اAجتن�اب«برای امثال اينھا 
چون حکومت دينی نميخواھيم و چون نميخواھيم مث�ل س�ی س�ال گذش�ته ب�ا 

 فقط يک لحظه چ�شمھاتو ی عمامه ھا ک2ه سرمان بگذارند؛ عمامه ھا و ب
  ..ببند

باب���ا اي���ن چ���ه روي���ی اس���ت ت���و داری «: ش���ته اس���تج���وانی نو
 فک�ر  ای ب�ه چ�ی  مث�ل خامن�ه  ان�سانی  فک�ر ميک�نم ک�ه ای؟ من ھرچی خامنه

رابط�ه ب�ا اعتي�ادش گف�تم، ب�ه چي�ز  ميکنه، به غير از ھمون مطلبی ک�ه در
در زن��دانھای تھ��ران، ھن��وز . مث��الی برات��ون مي��زنم. ميخ��ورمديگ��ری برن

اAم��ين و   ب��ه پ��سر روححت��یی ميکنن��د، فرزن��دان اي��ران رو دارن��د س��2خ
جناي�ت ده ھ�ارو داغ�دار ميکنن�د، و اي�ن ھم�ه خانوا. الباقی ھم رحم نميکنند

ھ�����ر روز در ک�����شور در ح�����ال انج�����ام ھ�����ست ب�����ه دس�����ت م�����زدوران 
 ب��ه اخب��ار تابن��اک ميان��داختم، دي��دم س��ايت  ام��روز داش��تم نگ��اھی.…اي��شان

 ايج��اد اخ��ت2ف ق��ضايای اخي��ر وس��يله ی ن��د،رھب��ری فرمود فرمودن��د ک��ه
 اي�ن ان�سان یس�ر س�وزن متن خب�ر رو خوان�دم، ح�الم خ�راب ش�د ک�ه. نشود

 وجدان ندارد و ب�رای حکوم�ت ک�ردن خ�ودش و بچ�ه ھ�اش حاض�ر اس�ت
 ھ�اتون   اي�شان ميفرماي�د م�ن ميک�شم، بچ�ه تمام مردم را قتل عام کند، يعنی

و از ميک�نم، ش�ما وح�دتتان ر] ک�ذا[  س2خی ميکنم، ھمه ج�ور بيق�انونی رو
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 اي�ن ک�ه از م�ن   يعن�ی تازه وحدتی که اي�شان ازش دم ميزن�د، دست ندھيد؛
 ١٧١...اطاعت کنيد

من ھميشه نوشته ام که اي�ن اکب�ر قمارب�از خ�وبی اس�ت و مرت�ب 
در مقاب���ل ... چن���د روزی اس���ت«: بخواني���د. ب���ه م���ا ب���دبختھا س���ور ميزن���د

. ودساختمان سازمان ملل در شھر نيويورک آمريک�ا تجمع�ی برگ�زار مي�ش
از س���وی اکب���ر گنج���ی ترتي���ب داده ش���ده و چن���د خوانن���ده و ... اي���ن تجم���ع

ھنرپيشه ی صاحب نام ايرانی و شماری از ايرانيانی ک�ه در ھم�ه ی س�ی 
س��ال گذش��ته، نام��شان را در مي��ان Aبيھ��ای رژي��م ننگ��ين اس��2می ميدي��ديم، 

 در اينج�ا ک�اری ب�ه ن�ام اف�راد معل�وم الح�الی. مورد حمايت قرار گرفته اند
ن���داريم ک���ه خ���ود را در ص���ف نخ���ست ت���دارک دھن���دگان اي���ن س���ری از 

ف��رض ھ��م ميکن��يم ک��ه ق��صدشان ھمچن��ان زن��ده . گردھماييھ��ا ج��ای داده ان��د
و اي�ن خي�ال را !) چ�ه ف�رض مح�الی(نگاه داشتن جمھوری اس2می نيست 

 اي��ن قبي��ل ميخواھن��د ب��ا راه ان��دازیھ��م از خ��ود دور ميکن��يم ک��ه ب��از ھ��م 
ث، جن��بش م�ردم اي�ران را آنگون��ه تبلي�غ کنن�د ک��ه تجمع�ات پرح�رف و ح�دي

اکب�ر گنج�ی ک�ه چ�را  کاری نداريم ک�ه حتی. »نه سيخ بسوزد و نه کباب«
 به دني�ای آزاد پن�اه ب�رده اس�ت،از چنگ دژخيمانِ  تمامت خواه گريخته و 

آوردن پرچم شير و خورشيد را ممنوع ک�رده اس�ت، ت�ا ج�ايی ک�ه يک�ی از 
ساکن آمريکا ناچار ش�ود در آن�سوی خياب�ان نی ن استادان ايرابرجسته تري

و ب��ه دور از جم��ع ايراني��ان باي��ستد، زي��را ب��ا خ��ود پ��رچم ش��ير و خورش��يد 
اگرچ��ه ھم��ين حرک��ت زيب��ای . داش��ته و حاض��ر نب��وده آن را کن��ار بگ��ذارد

ه ورزان فھمان�د ک�ه تفرق�ه دکتر سيامک شجاعی، به چشمان تي�زبين اندي�ش
ز س�وی م�سئوAن رژي�م ح�اکم ب�ر اي�ران و  ميان ايراني�ان ھم�واره ااندازی

دنبالچه ھاشان در برون مرز شکل گرفت�ه و ھ�م ميھن�ان ش�ريف برونم�رز 
  ان�دھمواره دست پيوند به سوی ھموطنانشان در خاک مادری دراز ک�رده

از اين ھم ميگذريم، ولی آقای گنج�ی باي�د پاس�خی مھمت�ر بدھ�د، . و ميکنند
وبروی سازمان ملل ن�صب کردن�د،  در راين که چرا در ليست بزرگی که

شان ب�ه زن�دان نرس�يده و مطلق�ا در زن�دان ي�ند که اص�2 پانامھايی را نوشت
نيستند؛ چرا بايد اکبر گنجی به چن�ين دروغ�ی دس�ت بي�ازد، مث�ل ن�ام آق�ای 
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 آش�نا ش�دم ک�ه ب�رای م�ن ب�ا اي�ن ف�رد در لن�دن زم�انی!! کريم ارغنده پ�ور؟
ب�الطبع وقت�ی ن�امش را در . ده ب�ود فرزندش به اين شھر آم�درمان بيماری

 چ�را باي�د .فھرست پشت سر اکبر گنجی در تلويزيون دي�دم، کنجک�او ش�دم
در لن��دن فھمي��دم ک��ه او ج��زء مخالف��ان رژي��م . او را بازداش��ت ک��رده باش��ند

خونخ�وار » دي�و«نيست و مانند بسياری کنج عافيت نشينی را به چالش با 
يگر رفقا بدش نميآيد که اين رژي�م ب�ه البته ايشان ھم مانند د. ترجيح ميدھد

از ھمين رو ھ�م ھ�ست ک�ه گ�اھی ن�امش . سود او و دوستانش اص2ح شود
در مي��ان اص��2ح طلب��ان دي��ده مي��شود؛ ول��ی ن��ه از آن اص��2ح طلب��انی ک��ه 

وقت��ی ن��ام او را دي��دم، کوش��يدم از طري��ق . َس��ری پ��ر س��ودا داش��ته باش��د
ک�ه چ��ه ش�ده؟ دوس��تان دوس�تان در داخ��ل ک�شور موض��وع را پيگي�ری ک��نم 

ب���اخبرم کردن���د ک���ه اي���شان ھرگ���ز ن���ه در تظ���اھرات مردم���ی ب���وده و ن���ه 
بازداشت شده، بنا بوده روزنام�ه ای راه بيفت�د ک�ه او س�ردبيرش ب�شود ک�ه 

  ... اص2 روزنامه راه نيفتاد
اس��م ديگ�ر، نام�شان نوش��ته ش�ده ک��ه در ھ�ا آي�ا اي�ن ف��رد و ص�د «

 س��ابقه ی  دين��ی، ب��ه دلي��ل داش��تن رژي��موپاش��یآين��ده ی اي��ران و پ��س از فر
ُزندان سياس�ی ب�ه پ�ست و مق�ام برس�ند و ديگ�ر ب�ار ايراني�ان م�يھن دوس�ت 
راس���تين را ک���ه س���الھا غرب���ت را ت���اب آورده ان���د و درس خوان���ده ان���د و 

 و خ�ود معرک�ه ج�ور بگذارن�دتخصص کسب کرده ان�د، ب�ه کن�ار زده و مھ
اس��ه ھم�ان کاس��ه؟ گ�ردان ام�ور ش��وند و ب�از ھ��م آش، ھم�ان آش ب�شود و ک

د، ب��ی آنک��ه حق��وق اساس��ی و رھب��ری و رئ��يس جمھ��وری اش ع��وض ش��و
  !چه بگويم؟ ١٧٢»!!! ملت ايران به آنھا باز گردانده شود؟انسانی

  : مسيح علی نژاد در روزنامه ی اعتماد ملی نوشته است  
 کروبی اين روزھا سنگ تمام ميرحسين موسوی و شيخ مھدی«

ت�ی ک�ه ھن�وز فرص�ت نيافت�ه ت�ا بن�شيند و  ملزخم�ی ان�د ب�رای روح گذاشته 
روزھ�ايی ک�ه ب�ه س�رعت ب�رق و ب�اد گذش�ته و  ببين�د چ�ه ب�ر او رفت�ه، در

 اين دو ب�ه ھم�راه خ�اتمی. ردی از زخم بر صورت ملت به جا مانده است
دي��دگان و دربن��دان  داغ  ام��ور  انگ��ار م��سئوليت پيگي��ری]ک��ذا [ھاش��می و 

  . اند شده دار ا عھده دھم ر واقعه ی انتخابات رياست جمھوری
ان�د، ھن�وز چشم�شان ب�ه  ده اما آنان که در اين روزھا تحقي�ر ش�«
س���ياه م���ادری سراس���ر ... و منتظ���ر کارھ���ای بزرگت���ری ھ���ستنددر مان���ده 

ب���ازگويی م���اجرای و م���دام مي���ان د پوش���يده ک���ه رن���گ ب���ه ص���ورت ن���دار
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مقاب���ل  اش در  ا ي���ک قطع���ه عک���س دنب���ال گم���شدهروزھ���ايی اس���ت ک���ه ب���
از  شھر ميدويد، بغ�ض ميکن�د و ھمانن�د ھم�ه مادرھ�ای زخمدي�دهزندانھای 

الملل�ی ب�رای ش�نيدن  ب�ين  تردي�د تريبونھ�ای ب�ی... زم�ين و زم�ان گل�ه دارد
و خ�واھران از   ھ�ای م�ادر س�ھراب، ن�دا، اش�کان و ب�اقی ب�رادران واگوي�ه

 از اينھ�ا پ�يش از اي�ن ش�ايد ب�يش... دست رفته ی روزھای اخي�ر مھياس�ت
 نم���ايی ب���ر پي��شانی دگراندي���شان، زن���ان،  س��ياه بران���دازی و اتھ��ام و ان���گ

 بار ديگ�ر پ�ای م�ردم معم�ولی  اين دانشجويان و فعاAن سياسی نشست، اما
و معادAت رايج گروھی   و بستانھای سياسی شھر در ميان است که به بده

ح��سين ب��ه ميرب��سا در اي��ن مي��ان ب��سيارند ک��سانی ک��ه  ک��ار ندارن��د و چ��ه 
از  ان با ش�عارھای ام�ام و خ�اطرات ناب�ش او دليل ھمراھیموسوی تنھا به

ان�د و ب�ه ش�يخ مھ�دی کروب�ی ني�ز  رای داده ] ک�ذا[روزھای جبھه و جن�گ 
که به تن دارد و در اين معادله، احزاب ] کذا[لباس روحانيتی  تنھا به دليل

در اي�ن مي�ان ھ�ر چق�در ... ان ندارن�د آرای آن�دھ�ی ت سياسی نقشی در جھ
ب��ی، خ��اتمی، ھاش��می و برخ��ی علم��ا و زعم��ای ق��م کماک��ان موس��وی، کرو

 ديدگان مددی ميکنند، اما باز يک جای ک�ار  دلجويی از رنج  اند به ايستاده
   ١٧٣»..گيرد انگار لنگی ميکند و ملت آرام نمی

 ميکوشد جناح ح�اکم را وادار کن�د ک�ه خ�ود مسيح علی نژادالبته 
وش  ب��روی فرزن��د آغ��در نق��ش م��ادری ک��ه ک��ودکش را تحقي��ر ک��رده، ب��از

 وای ک��ه اينھ��ا چ��ه تئوريھ��ای کھن��ه ای .بگ��شايد و زخم��ش را درم��ان کن��د
دارند و چه راه و روشھای بی ارزشی را ب�رای بازگ�شتن جنايتک�اران ب�ه 

از ھم�ه چي�ز جال�ب ت�ر دلي�ل . آغوش بازمان�دگان قرباني�ان پي�شنھاد ميکنن�د
ژاد و آن اي�ن  ايرانيان با موسوی و کروب�ی اس�ت از نگ�اه عل�ی ن�ھمراھی

ح�سين موس�وی تنھ�ا ب�ه دلي�ل ب�ه مير در اين ميان بسيارند کسانی که«: که
از روزھ�ای جبھ�ه و  »ناب�شان« او با شعارھای امام و خ�اطرات ھمراھی

لب��اس  ان��د و ب��ه ش��يخ مھ��دی کروب��ی ني��ز تنھ��ا ب��ه دلي��ل جن��گ رای داده 
   !چه دAيل سخيفی» . به تن داردروحانيتی که
ن�گ و لب�اس روحاني�ت و جی جبھ�ه ت ن�اب  جنگ و خاطرا،اما

 اتفاق��ا اگ��ر ب��ه کروب��ی رای داده ش��ده، دقيق��ا ب��رای فاص��له ؛مزخرف��اتاي��ن 
گرفتنش از آن لباس است و اگر به موسوی دل خوش کرده اند، برای اين 
است که او را در ھيئت واژگون کننده ی اين نظم شيطانی ميخواھند و ن�ه 
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 و ھمپ�ای جناي�ات جنگ�ی و و ھم�راهبرای اين ک�ه آن ھم�ه س�ال، ھمدس�ت 
 و ھيھ��ات از اي��ن ھم��ه زد و بن��د،. ه اس��ت ب��ود آدمک��ش خمين��یغيرجنگ��ی

عوض�ی و ک�ج فھ�م و ب�ه نع�ل و ب�ه » روش�نفکران«ھيھات از اين لشکر  
  !!ميخ زن و توجيه کننده ی وضع موجود و حافظان نظام خبيث اس2می

 کار ميکند، تلويزيون يکی از دوستانم که در«: و باز ھم اين که
ش��نبه ب��ه وق��ت تھ��ران اس��ت، خب��ر داد ک��ه   ظھ��ر ي��ک١٢اAن ک��ه س��اعت 

 ۴اAمينی که قرار است ساعت  امروز به خاطر مراسم ختم محسن روح 
ود، ک�ل س�ازمان ص�دا و س�يما را در مسجد ب2ل ص�دا و س�يما برگ�زار ش�

 ٣ س�اعت ...۴ان�د، يعن�ی ب�ه ج�ای س�اعت  ک�رده  لزودت�ر تعطي� ساعتيک�
رده ان��د و ب�ه ھم�ه ی کارمن��دانی ک�ه اتومبيل�شان را در پارکين��گ تعطي�ل ک�
ان�د ت�ا   ان�د، گفت�ه   پ�ارک ک�رده-روی مسجد ب2ل است  روبه   که-سازمان 

ماشينھاشان را بردارند، وگرنه با جرثقيل آنھا را خواھند  ٣قبل از ساعت 
خاطر يک مجل�س خ�تم، ک�ل  به که  دوستم ميگفت اين اولين بار است .برد
ن�دا آقاس�لطان گفت�ه ک�ه  مادر .ازمان را يک ساعت زودتر تعطيل ميکنندس

خ��انواده ی  وزارت اط2ع��ات دس��تورالعملی ب��ه ھم��ه ی م��ساجد داده ک��ه
 ش�دگان ماجراھ�ای اخي�ر تھ�ران ح�ق ندارن�د در م�سجد ھيچکدام از ک�شته 

ن�ی از  اAمي اين مورد ھم استثناست، چون پدر محسن روح. مراسم بگيرند
  .  ضرغامی رئيس صدا و سيماستظام و دوست صميمیمقامات ن

ش�ان  بدھن�د مح�سن را از دم در خان�ه  که اج�ازه ًمث2 برای اين «
ت�شييع کنن��د، پ��درش و ض��رغامی تعھ��د داده ان�د ک��ه اتف��اقی نميافت��د و ک��سی 

 ش�ايد مراس�م ام�روز تنھ�ا فرص�تی باش�د ک�ه بت�وانيم در ي�ک .شعار نميدھد
 ش�دگان اي�ن  ب�رای يک�ی از ک�شته مج�وز ی دغدغ�همکان عمومی و ب�دون 

ھ�م آف�رين بچ�ه ھ�ا،  ١٧٤»!ماز دستش ندھي. روزھای تھران عزاداری کنيم
  !م از ھر امکانی استفاده ميکنيدوضعيت را خوب ميفھميد و ھ

گفت�ه ک�ه زدن » س�ردار س�يد محم�د حج�ازی«در ضمن اي�ن باب�ا 
   ١٧٥»...اتو به برق، يک حرکت اغتشاشگرانه و براندازانه است

  ! اک بر سرتان اAغھا با اين افاضاتتانخ
راس��ر جھ��ان روز ش��نبه در ھ��زاران نف��ر در س«جال��ب اي��ن ک��ه 

اعتراضات در ايران گرد ھم آمدند و خواستار پايان دادن ب�ه ھمبستگی با 
آزادی بازداشت شدگان ناآراميھای پس از انتخابات  معترضان و یسرکوب
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 به دع�وت ئيه، سوم مردادماه ژو٢۵روز شنبه   راھپيمايی.در ايران شدند
    .برگزار شدگروھھای طرفدار حقوق بشر 

و از جمل�ه   مدافع حق�وق ب�شربين المللیبسياری از گروھھای «
روز « مراس�م  برگ�زاریبين الملل و سازمان ديده بان حقوق بشر از عفو

   روز راھپيماييھ��ای .حماي��ت ک��رده بودن��د» ب��رای ايراني��ان جھ�انی اتح��اد
ھای سئول، ملبورن، سيدنی، مسکو، اس�2م آب�اد، آم�ستردام، شھرشنبه در 

 و چن�د ش�ھر ديگ�ر برگ�زار  ب�رلين، بارس�لون، واش�ينگتن لن�دن، اس�تکھلم،
  . شد

چھار ھزار در خيابانھای اي�ن ش�ھر دس�ت در استکھلم بيش از «
 فرانسه، در آمستردام نيز ب�يش خبرگزاری  به گزارش.به راھپيمايی زدند

در اي�ن راھپيم�ايی ک�ه ش�يرين . زدند ست به راھپيمايیاز يک ھزار نفر د
آنھ��ا حرک��ت ميک��رد، ی ج��ايزه ی ص��لح نوب��ل در پي��شاپيش عب��ادی، برن��ده 

  . سر ميدادند تظاھر کنندگان شعارھايی در اعتراض به خشونتھا در ايران
ند، شنيدم که عبادی از کسانی که در اين تظاھرات شرکت داشت[

  ]  جھت اط2ع. تف انداختندشکردند و بروياسم خيليھا ھو  اين مررا در
تام وندن براند سخنگوی سازمان عف�و ب�ين المل�ل در آم�ستردام «

اي�ران   خ�ود را ب�ا م�ردمما اينجا ھستيم تا ھمب�ستگی«: فتدر اين زمينه گ
 ».نشان دھيم و از مقامات ايران بخواھيم که حقوق بشر را رعايت کند

 مقاب�ل س�فارت اي�ران در  نزدي�ک ب�ه ھ�زار ت�ن دردر لندن نيز«
س��خنرانان در اي��ن تجم��ع در حماي��ت از . تظ��اھرات زدن��د  دس��ت ب��ه لن��دن

در  .رياس�ت جمھ�وری ص�حبت کردن�د  ب�ه نتيج�ه ی انتخاب�اتاتاعتراض�
س��ازمان مل��ل متح��د برگ��زار ش��د و  ني��ز تجمع��ی در مقاب��ل دفت��ر واش��ينگتن

 ی و کنگ��ره» م��ال ن��شنال«س��پس تجم��ع کنن��دگان ب��ا راھپيم��ايی ب��ه س��مت 
ن�شنال «در  تجم�ع نزدي�ک ب�ه ھفت�صد نف�ر در اي�ن. آمريکا حرک�ت کردن�د

   . حضور داشتند »مال
کاش اين مث2 منجيان آزادی جرات داش�تند از ھم�ه ی زن�دانيان [

سياسی ايران حمايت کنند و برای ھمه ی آنانی که در ھمه ی اين سالھای 
ھ��ا در تم��ام نح��س ِ نکبت��ی حکوم��ت جمھ��وری اس��2می در زن��دانھا و خيابان

حق�وق «ک�اش . کشور به خاک و خ�ون ک�شيده ش�ده ان�د، اع2مي�ه ی بدھن�د
  !] اين ھمه فصلی نبود» حقوق بشری«اين جماعت » بشر

 مراسم جودی ويليامز،  گزارش خبرنگار راديو فردا در اين به«
ھمب�ستگی او در حاليک�ه در . وبل سخنرانی ک�ردبرنده ی جايزه ی صلح ن



 ١٤٣

 

يده ب�ود، خط�اب ب�ه دولتم�ردان اي�ران  پوش� لباس سبزبا معترضان ايرانی 
  ج�ودی ويلي�امز.گفت که جھان نظاره گر آنچ�ه در اي�ران ميگ�ذرد، اس�ت

ه دروغگ�ويی پاي�ان دھي�د ب�«: ھمچنين خطاب به محمود احمدی نژاد گفت
  » !ميليونھا ايرانی برای رعايت حقوقشان احترام بگذاريدو به خواست 

ستورک معاون بخ�ش خاورميان�ه ی پس از جودی ويليامز، جو ا
ديده بان حقوق ب�شر ني�ز س�خنرانی ک�رد و اعترافگيريھ�ای ب�ا زور را ب�ی 

اس�تورک س�پس ب�ا اش�اره ب�ه اظھ�ارت ج�ودی ويلي�امز   جو.ارزش دانست
دروغ ھمي���شه پاي���دار «: اس���2می گف���تم دروغگ���ويی در نظ���ادرب���اره ی 

ين مراسم داريوش ادامه ی ادر» .دنخواھند ماند و حقيقت پديدار خواھد ش
ايرانيان خ�ارج  بايد چھره ی جديدی از«: اقبالی خطاب به حاضران گفت

 چھره ای فراتر از ھر گ�روه و اي�دئولوژی وب�ه ق�ولی از کشور نشان داد؛
  » !فراجناحی

مح��ل  ھمزم��ان ب��ا آغ��از برنام��ه ی داري��وش، ب��ارش ب��اران در«
ض�ران در ب�ا ش�دت گ�رفتن ب�اران، حا.  اين مراس�م ش�دت گرف�تبرگزاری
را ب�ه » دوب�اره مي�سازمت وط�ن«ی ھم�راه ب�ا داري�وش تران�ه  اين مراسم

 ني��ز گروھ��ی از م��ردم اي��ن زدر س��يراکيو .ص��ورت دس��ته جمع��ی خواندن��د
 در .در ھمبستگی با معترضان در ايران تجم�ع ک�رده ان�د شھر روز شنبه

  در شھر س�ئول،» الملل عفو بين«ھمين زمينه روز شنبه شعبه ی سازمان 
آزادی ف�وری و بيقي�د و  «ک�ره ی جن�وبی، در تجمع�ی اعتراض�ی تخ�تپاي

   ١٧٦».بازداشتيھا در ايران را خواستار شدتمام » شرط
م از ت�ازه دي�شب داري�وش اقب�الی ھ�. آخر ديروز روز اي�ران ب�ود

    !يکا لو داد و اکبر را تو صدای امرسور زدن اکبر گنجی شکار بود
  !به به

پاس�دارھا اتوب�وس آورده بودن�د . ديروز ھم در شيراز غوغا ب�ود
ب��ه کم��ک م��ردم آمدن��د و » Aتھ��ا«ک��ه م��ردم را دس��تگير کنن��د و ببرن��د ک��ه 

ھر روز داس�تان جال�ب ت�ر . حسابی به حساب بيسجيھا و پاسدارھا رسيدند
  .و ھمه ی اين ماجراھا را بنويسمکاش زنده باشم . ميشود
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 ید تحرک��ات نظ��امب��رديم؛ ب��اور نداري��د، بيايي��ام��روز ھ��م م��ا «
از ص�بح اينج�ا پ�ر گاردي�ه، ! ببيني�د اطراف صدا و سيما و مسجد ب�2ل رو

  ١٧٧»!ھمه بياييد تا بيشتر بترسند
ديار  ع��زل اس��فندر پ��ی«:  ک��ه– البت��ه ش��وخی ميکنن��د –ميگوين��د   

ی و م���شاير  احم���دی ن���ژاد، دخت��� محم���ودی از معاون���ت اول���یرح���يم م���شاي
درحاليک�ه وی . عروس رئيس جمھوری از دادگ�اه درخواس�ت ط�2ق ک�رد

من حکم حکومتی سرم «: عصبانی به نظر ميرسيد، اع2م داشت به شدت
ک�ه اي�ن گفت�ه ش�ده  ». خود ب�ازگرددبايد به پست قبلی نميشه و پدرم سريعا

پدرش ج�زو مھري�ه ی وی ب�وده و ب�ا منتف�ی ش�دن  پست معاون اولی برای
. اس�تدرخواست ط2ق کرده   معاون اولی، ویرش بر صندلیحضور پد

ه ميشود که پسر محمود احمدی نژاد ھم ب�ا ش�نيدن اي�ن خب�ر ب�ه من�زل شنيد
و با کوبيدن پای خود به زمين و کشيدن موی، اعت�راض خ�ود  پدری رفته

نشان داده و با شعار مرگ ب�ر ديکت�اتور، پ�درش را  به اين حرکت پدر را
اس��ناد تقل��ب در انتخاب��ات را در اختي��ار رس��انه ھ��ا ق��رار  تھدي��د ک��رده ک��ه

  !در نازند اين بچه ھاچق... آخ  ١٧٨».دادخواھد 
  
اعترافگيريھای زير ش�کنجه از بازداش�ت ش�دگان کودت�ا را «اما   

نتيج��ه ی بدس��ت آم��ده از . ح��سين طائ��ب فرمان��ده ی ب��سيج ھ��دايت ميکن��د
لی اص�غر بازجوئيھای زير شکنجه و اعترافگيريھا مستقيما توسط او به ع

 خامن��ه ای فرزن��د  مخ��صوص رھب��ر و ھمچن��ين مجتب��یميرحج��ازی من��شی
دوم عل��ی خامن��ه ای ک��ه راب��ط س��تاد کودتاچي��ان ب��ا رھب��ر اس��ت، گ��زارش 

احم�دی ن�ژاد ق�رار اس�ت بعن�وان س�پاس از نق�ش ح�سين طائ�ب در  .ميشود
 خ�ونين یدر س�رکوب] اعضای ثاب�ت ب�سيج[کودتا، رھبری لباس شخصيھا 

 ٤٦مردم و ھمچنين نقشی که در اعترافگيريھا داش�ته، او را ک�ه طلب�ه ای 
س�اله اس��ت، بعن�وان وزي��ر اط2ع�ات کابين��ه ی جدي�دش ب��ه مجل�س معرف��ی 

  ١٧٩»!کند
پنج�شنبه ی اي�ن  نامه ی درخواس�ت مج�وز ب�رای] ھم[موسوی «  
آن  روز از آغاز حوادث ناگواری که طی  مناسبت گذشت چھلھفته را به

  ای از ھموطنانمان جان خود را از دست دادند، ارسال کرد؛ اي�ن در عده
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ک�ه خبرگزاريھ�ای خ�ارجی در ي�ک حرک�ت جال�ب ھمگ�ی اي�ن حالی است 
ندا آقاسلطان دانسته اند، تا جايی که مث2 گوگل نيوز برای  مراسم را چھلم

به نظرم مھندس موس�وی . از ندا را انتخاب کرده است اين خبر تصويری
کمی معذوريت داش�ته ان�د، ام�ا توج�ه و دق�ت  و آقای کروبی در اين قضيه

   ١٨٠»...زمينه جالب توجه است  خارجی در ايننظر خبرگزاريھای
  ! را من ننوشته ام ھاھااين

  : مقاله ی جالبی دارد که به خواندنش ميارزد. تودی. اس.يو  
اس���ت موس��وی و کروب���ی ض��من اش���اره ب��ه درخو... نوي��سنده «

اخير به نکته ای اشاره ک�رده ک�ه جانباختگان چھلم   مراسمبرای برگزاری
مينوي�سد ممک�ن اس�ت ھمچ�ون . ديده ام  جای ديگرپيش از اين نيز در چند

منج�ر جانباختگ�ان  مراسم چھلم ندا و س�اير برگزاری انق2ب پنجاه و ھفت
 اي�ران ٥٧ھای مستمر شود که در انق2ب  برنامه به ايجاد يک زنجيره از

   ١٨١».نقش بسيار مھمی ايفا کرد
 ش��ھيد«بل��وای م��رده پرس��تھا و ، ٥٧» انق��2ب«باه ميکني��د؛ اش��ت

  !مدرننسبتا بود؛ اما اين جنبش، جنبشی است » زانبا
را ب�ه » ايران�ی ش�دن«انگلي�سيھا «: اين ديگر خيلی جال�ب اس�ت  

بط�ور مث�ال ب�ه يک�ديگر  … معنای مبارزه برای دموکراس�ی بک�ار ميبرن�د
يعن��ی ن��سبت ب��ه چي��زی اعت��راض داری و  .. ؟ايران��ی ش��دیr ميگوين��د 

 ٢در کمت�ر از ] ايراني�ان [ی؟لمت آميز برای آن مبارزه ميکنبصورت مسا
يک ايرانی را از يک ، ايثار و از خودگذشتيھاشان تصوير ماه با شجاعت

ونت و خ�شراديک�ال ب�ه نم�ادی ب�رای مب�ارزه ب�ا انسان متحجر جنگ طلب 
  ١٨٢».جھل در جھان تبديل کردند

  !جالب است، نه؟  
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  ]روز چھل و چھارم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٧/ ١٣٨٨مردادماه اپنجم 

  
آن که با مادر خ�ود زن�ا کن�د، «: يک ضرب المثل قديمی ميگويد  

چ�ه ھ�ا ک�ه » م�ادرش«2می با  حاA باند حاکم اس»؟!با ديگران چه ھا کند
 ھ���ای سرش���ناس خ���انواده ی س���عيد حجاري���ان از چھ���ره«:  ببيني���دنميکن���د؛

 س��ابق اي��ران ک��ه در جمھ��وری  رئ��يس و م��شاور سياس��یاص��2ح طل��ب
  زين��ب…متی او ب��ه ش��دت نگ��ران اس��تبازداش��ت اس��ت، از وض��ع س��2

چ��ه  از م��سئوAن خواس��ت ھر».س��ی. ب��ی. ب��ی«حجاري��ان در گفتگ��و ب��ا 
حجاري�ان را بررس�ی  زودتر با انجام معاين�ات دقي�ق پزش�کی عل�ت زردی

حجاري�ان از  خانم حجاريان به نقل از يک�ی از پزش�کان س�ابق س�عيد. کنند
  آن ب�رارض ج�انبیاتيت ويروسی و بروز عواحتمال ابت2ی پدرش به ھپ
در حالی که  ١٣٧٨ سعيد حجاريان در سال ...مغز و اعصاب او خبر داد

رئيس شورای شھر تھران بود، در برابر ساحتمان اي�ن ش�ورا م�ورد نايب 
 سي��ستم  از آن ت��اريخ ب��ه عل��ت آس��يب دي��دگیگرف��ت ور ق��صد ق��را س��وء

 او در انتخابات .حرکتی و گفتاری استاعصاب مرکزی، دچار مشک2ت 
 اخير از حامي�ان ميرح�سين موس�وی، يک�ی از دو ن�امزد رياست جمھوری

رياس��ت جمھ��وری ب��ه ت اص��2ح طل��ب ب��ود و پ��س از اع��2م نت��ايج انتخاب��ا
ھم���راه دھھ���ا ت���ن از سياس���تمداران اص���2ح طل���ب، روزنام���ه نگ���اران و 

 محم�د عل�ی ابطح�ی، بھ�زاد نب�وی، مح�سن ام�ين .معترضان بازداش�ت ش�د
اص��2ح طل��ب دس��تگير ز ديگ��ر سياس��تمداران م��صطفی ت��اج زاده ا زاده و

ھم��راه س��اير فع��اAن سياس��ی و روزنام��ه نگ��اران در ش��ده ھ��ستند ک��ه ب��ه 
   .بازداشت ھستند

) م2ق�ات ھنگ�ام(حجاري�ان «: گف�ت] ھمچن�ين[زينت حجاري�ان «
نمي��دانم ن��اراحتی را ب��ه چ��ه گون��ه ای ديگ��ر ني��ز . مرت��ب اش��ک ميريخ��ت

در  .اردا ھست و محدوديت ھم وجود دکلی آدم آنج. ... ميتوان ابراز کرد
چھ���ره ی پ���درم ب���ه زردی گرائي���ده و گ م2ق���ات م���ادرم متوج���ه ش���د رن���
ع2ئ����م اف����سردگی را ھ����م در او دي����ده . ھمچن����ين ض����عف ش����ديدی دارد

من واقع�ا نم�يفھمم اينھ�ا، ھم�ين اص�2حاتچيھا و ت�وده ايھ�ا و   ١٨٣»...است
ني��د ب��اور ک! ن��د؟چ��ه چي��ز اي��ن حکوم��ت را ميخواھن��د نگ��ه دار... گنجيھ��ا و

  .اص2 نميفھمم. راست ميگويم
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  : ؛ ببينيدبه نام آذربانويی  از اين نامه ای است از درونمرز،
ميخندم مث2، ام�ا . م بگويم که ھنوز جزء شھدا نشده امميخواست«

ھروق����ت از تجمع����ات اي����ن روزھ����ا . راس����تش را بخواھي����د خن����ده ن����دارد
و دود و  ي�د، از آن ھم�ه گ�ازبرميگردم، در حاليک�ه نف�سم ب�ه زور ب�اA ميآ

آت�ش، و مغ�زم انگ��ار ک�ه پخت��ه ش�ده از اي�ن ھم��ه گرم�ا و ت��وحش ک�ه م��وج 
ميزند در ھمه ج�ای ش�ھر، بع�د دوش آب س�ردی و رف�ع عط�ش و بع�د ھ�م 

اشک من راه ميافتد که  سر پشت بام؛ تازه وقتی بقيه ميخوابند، فرياد زدن
 ل�ه مي�زنم ب�رای ش�ربت ن�ه اينک�ه فک�ر کني�د م�ث2 ل�ه. برگ�شته ام ب�از س�الم

ام�ا، چط�ور . اينکه ت�نم ميخ�ارد ب�رای بي�داد گ�اه اوي�ن؛ ن�ه و] شھادت، يا
 ک�ه س�ھراب ب�ود، روز بع�دش گم�انم،» ش�ھادت« بعد از خب�ر بگويم؟ مث2
 رفتيم، »!نه شان که به مادرش تسليت بگوئيمبرويم سمت خا«: مادر گفت

ادي�م و س�رود خوان�ديم و ساختمان، جلو خان�ه ش�ان و ش�عار د نشستيم پائين
س��ر آخ��ر م��ادرش آم��د بي��رون، خ��واھش ک��رد ک��ه  ...ش��مع روش��ن ک��رديم

م��ن ج��م . م��ادر رف��ت و ت��سليت گف��ت. تگ��ران جانم��ان اس��ب��رويم، چ��ون ن
   :برای تسليت نيامدم؟ گفتموقتی برميگشتيم، مادر گفت چرا . دمنخور

چطور ميآمدم؟ چطور به چ�شمھاش نگ�اه ميک�ردم؟ چ�ه ميگف�تم «
ببخ��شيد ک��ه س��ھراب رف��ت و م��ن ھ��ستم ھن��وز؟ ازم��ن ب��ر : يگف��تماص��2؟ م

  مادر ت�شر زد».نميايد مادر، اين ھمه شرمندگی از توان من خارج است
خجالت ندارد؛ مگر نش�سته ای خان�ه ک�ه اي�ن ھم�ه خجال�ت ميک�شی؟ « :که

ک��ه ن��دا را ک��شتند، ھم��ان س��اعت بي��شتر از ص��د مت��ر فاص��له  مگ��ر روزی
ش�انس؟ ش�انس م�ن ي�ا «:  پرس�يدم»...نس ب�ود نداش�تی ب�ا او؟ نداش�تی؟ ش�ا

 م�ادر س�رش را پ�ائين ان�داخت و »شانس او؟ خ�وش شان�سی ي�ا بدشان�سی؟
  . روزگارمان غريب است اين روزھا، خيلی غريب... ھيچ نگفت

چه بگويمت که چه ھا ديديم اين روزھا؟ چطور توض�يح ب�دھم «
 اي�ن روزھ�ا؛ارم�ان را بخ�ش بخ�ش کن�يم که ياد گرفته ايم احساسات و افک

ک��ه ش��بھا س��اعت ده وق��ت فري��اد اس��ت، ک��ه تم��ام خ��شممان را ميري��زيم در 
 که وقتش ھمان آن است؛چون ل شھر، حنجره ھامان و فرياد ميزنيم در د

کسانشان، از س�ر درد، چ�ون  چطور شبھا اشک ميريزيم برای کسانمان و
 وقتش ھمان وقت است، که چطور ميخ�وانيم و ميخ�وانيم و ھ�ر چي�ز را ب�ا

چط��ور، چ��ون م ک��ه بفھم��يم ف��ردا چ��ه باي��د بکن��يم و چ��ه عط��شی ميخ��واني
داس�تان، ن، فق�ط اخب�ار نميخ�وانيم، رم�ا. رھبری نداريم و خودمان رھبريم

چک��سلواکی ز ا. ھرچ��ه دس��تمان برس��د ميخ��وانيم.. .نماي��شنامه، ت��اريخ و 
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دھ�ه ی  ميخ�وانيم و از يون�ان و از ش�يلی و از ت�اريخ خودم�ان، از جن�بش
   . و ھرچه که شايد به کارمان بيايدرانسه ميخوانيمھفتاد ف

ميترس��يم، واقع��ا . س��ختترين ق��سمت زن��دگی ش��روع مي��شودد بع��«
ميترس�يم، از فردائ�ی ک�ه باي�د ب�رويم خياب�ان، از م�رگ  ميترس�يم، از ف�ردا

نميترسيم، از کتک خوردن و از زخم برداشتن ھ�م، از دو چي�ز ميترس�يم؛ 
که کابوس شب و روزم�ان ب�شوند و دوم از باز چيزھائی ببينيم  اول اينکه

اس�ير ش�دن، ام��ا ف�ردا ک�ه مي��شود ب�از مي��رويم ب�از، و اي�ن ب��ار ن�ه از خ��شم 
در خياب�ان فق�ط باي�د .  از تحليل ي�ا ت�رسحتیخبری ھست، نه از غم و نه 
افع�ال، اول ش�خص  .ح�ضور اس�ت و آرام�ش بود، فقط جای صبر است و

اح��ساس   فک��ر ميکن��يم وجمعن��د، چ��ون اي��ن روزھ��ا عجي��ب ھم��ه ع��ين ھ��م
و اين عجيب است؛ شادترين و عجي�ب ت�رين بخ�ش ق�ضيه؛ انگ�ار . ميکنيم

 دوباره فتح کرده باشيم شھرمان را بعد از قرنھا، که حاA تھران باز شھر
و اي�ن ... م�ن اس�ت، ک�ه م�ردمش ک�سان منن�د دوب�اره، دوب�اره ش�ھر ماس�ت

  .  بی اختيارلذتبخش است، و وقتی در شھر راه ميروم، لبخند ميزنم
بگذار حراميھا دھھا ھزار باشند، ما ميليونھا نفر ھستيم و ھم�ه «

نمي�دانی ک�ه اي�ن روزھ�ا . با ھم، اينجا شھر ماست و آنھا ھ�يچ چي�ز ني�ستند
چقدر مردم باھم مھربان شده اند؟ شده اي�م مث�ل ي�ک خ�انواده، ھم�ه ک�س و 

  که اين ھم�هميدانی، نميدانم چطور پيش آمد، نميدانم چطور شد ...يشخو
 سال از ھم دور افتاديم و ھر کداممان جدا، در حاليکه اينقدر ھمه شبيه ھم
 بوديم اين ھمه سالھا، اما يک چيز را ميدانم، اينک�ه ديگ�ر ھ�يچ چي�ز مث�ل

نميگ��ويم بي��دار ش��ده اي��م ک��ه ش��ايد . س��ابق ني��ست و مث��ل س��ابق نخواھ��د ش��د
ا پي�دا ک�رده اي�م و رخواب نبوده اي�م اي�ن ھم�ه س�ال، ام�ا ھم�ديگر  ھيچوقت

باورت ميشود که ما قوم جدا افت�اده و گ�م، ھم�ديگر را پي�دا . باور کرده ايم
اگر صد براب�ر اي�ن ھ�م بنوي�سم، انگ�ار . پوف، حرف زياد است کرده ايم؟

فقط خواستم بگويم که من ھنوز ھستم، . ..پس بيخيال... که ھيچ ننوشته ام
  » شما چطور؟

ج�ا نش�سته ام و ميگ�ويم  چي�ز اينچه بگويم عزيزم؟ م�ن ِ ب�ی ھم�ه
 م�ن ھ�م ی ھم�ه چي�زم، بي�شرفم و ت�و عزي�زم، چ�ه بگ�ويم؟ من ب!لنگش کن

 ای، اينج�ا ج�ای تنف�سی ھستم، به لطف تو و به اعتباری که تو به م�ن داده
 م��ن اينج��ا ن��ان ت��و و امث��ال ت��و را ميخ��ورم و ؛راس��تی مي��دانی ک��ه. يافت��ه ام

ميگ�ويی، در ت�و ن ھم�ه ھم�دلی ک�ه پرچم بقيه را پ�اره ميک�نم و اص�2 از آ
ر ش��ماھا حک��م بل��ی ب��رای ب��ب��ری ني��ست و م��ا داري��م ب��رای ق��درت، اينج��ا خ
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 خ�وبيم و خ�وبتر ھ�م باور کن ن�ازنينم،. راندن ھمديگر را پاره پاره ميکنيم
. ديگ�ر از ش�ماھا س�واری بگي�ريم» یشکل«ميشويم، اگر بتوانيم بازھم در 

  !مرسی عزيزم؛ نباشما بله من ھم خوبم، خوبم، نگران 
  
  

  ]روز چھل و پنجم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٨/ ١٣٨٨مرداد ماه اششم 

  
ميرح��سين موس��وی گفت��ه ک��ه اگ��ر . اي��ن روزھ��ا خيل��ی خبرھاس��ت

به نظ�ر موس�وی م�اه ش�عبان . حکومت برنگردد، مردم آن را برميگردانند
باز ھم اين اکبر گنج�ی س�ور . باشد» جنبش سبز«ميتواند ماه خوبی برای 

 نوشت که ميخواھد حاکمان تھران را به جرم جنايت عليه بشريت به زد و
ش ب��رای حف��ظ ياي��نش ب��د ني��ست، چاخانھ��ا. محاکم��ه ی ب��ين الملل��ی بک��شد

حکومت اس2می بد است که ميخواھد انق2ب اس�2می و حکوم�ت اس�2می 
ک��رده، ب��ا را حف��ظ کن��د، منتھ��ا چ��ون ت��ا ح��اA اي��ن خامن��ه ای خرابک��اری 

   ! سبزی فروشی ھم سيستمی دارد و].زش کندموسوی ميخواھد سب
صانعی ھم گفته است که قت�ل و ش�کنجه ی زن�دانيان، گن�اه دارد، 

تازه گفته است که پس فردا پنجشنبه در چھلم ندا آقا سلطان ! آن ھم  کبيره
ھمچنان پستانش را به تن�ور لعنتی توده ای ھم  »پيک نت«. شرکت ميکند

 تا Aبد جل�و اي�ن فج�ايع ،دار منتظری رفته اندآيات عظام چسبانده که به دي
  . را بگيرند

ای ميلھايی ميرسد که در تمام شھرھا مراسم چھلم ن�دا آقاس�لطان 
فع�2 ھم�ه ج�ا ص�حبت از حرفھ�ای ت�ازه ی ميرح�سين . برگزار خواھد شد

موس��وی اس��ت و ت��رميم کابين��ه ی احم��دی ن��ژاد و تغيي��ر وزي��ران ارش��اد و 
ح�ال اي�ن باب�ا حجاري�ان ھ�م . خ�ودش را داردھرکسی ھ�م دلي�ل . اط2عات

ش مي�سوزد، ھم�انطور ک�ه ص�دام ح�سين را ک�ه يخوب نيست و من دلم برا
Aب��د بع��دھا وقت��ی اي��ن خامن��ه ای را ي��ا ھم��ين . ش س��وختيک��شتند، دل��م ب��را

 دل�م ب�رای اينھ�ا مرتضوی را اعدام کردند،سعيد احمدی نژاد يا آن قاضی 
قت��ی ب��ا حک��م اع��دام مخ��الف باش��د،  چ��ه مي��دانم؟ آدم و.ھ��م خواھ��د س��وخت

 ب��رای آدمک��شھا و ي��اران آدمک��شھا ھنگ��ام حت��یاينط��وری مي��شود ک��ه دل��ش 
  .ميسوزد ]مثل اين بابا حجاريان[اعدام و يا شکنجه شدنشان 
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جن����بش چن����د س����ره ش����ده اس����ت؛ ول����ی اي����ن روزھ����ا راس����تش 
ترين�شان ھم�ان ميرح�سين موس�وی اس�ت  ج�دی. ھيچکدامشان جدی نيستند

از اي��ن ھم��ه جناي��ت  پ��س  عب��ور ک��رده از او، ِاس��ت و م��ردمک��ه در درون 
در . ش خ��رد نميکنن��دي ديگ��ر زي��اد ھ��م ت��ره ب��رااس��2میجمھ��وری حاکم��ان 

برونم��رز فع��2 يک��ی اکب��ر گنج��ی اس��ت، يک��ی عليرض��ا ن��وری زاده، يک��ی 
ھم�ه ھ�م از ي�ک جن�اح درون محسن سازگارا، يکی ھم محسن مخملب�اف؛ 

. ظام است، شاھزاده رضا پھلوی است تنھا سری که بيرون از ن.حکومتی
ت ملت بيخود که نيست اينھا در برابر شاھزاده و در واقع در برابر خواس

  !  حکومت اس2می ايستاده اندبرای دگرگونی اساسی و واژگونی
حکومت کودت�ا را ت�ا «اين بچه ھای داخل در ای ميلی با عنوان 

  : نوشته اند که» . سرنگون ميکنيم٨٨زمستان 
دام���ه ی برنام���ه ی ح���ذف خامن���ه ای ب���ا ع���زل وزي���ران ادر «

سيد علی و ) سپاه( پس از اخت2ف شديد احمدی نژاد، اط2عات و فرھنگ
 اژه ای و ص�فار ھرن�دی، محسنی خامنه ای بر سر عزل مشايی با اخراج
دو وزي��ر  اي��نک��ه گفتن��ی اس��ت . جن��گ ق��درت وارد ف��ضای ت��ازه ای ش��د

نظ�ر م�ستقيم خامن�ه ای انتخ��اب  س�ال پ�يش ب�ا چھ�اراط2ع�ات و فرھن�گ، 
فع�اAن سياس�ی، ابق�ای م�شايی در . آخوند دولت ب�ود ند و اژه ای تنھاه اشد

 احم�دی ن�ژاد ب�ه رھب�ر اور، دھن کجیمش دولت را با سمت رئيس دفتر و
  ... رھبر و تخريب او ميدانند و عزل اين دو نفر را نوعی انتقام گيری از

 .تنفيذ نشده است ی نژاداين در حالی است که ھنوز حکم احمد«
مان�ده، احم�دی ن�ژاد » کودتا«در حاليکه فقط چند روز به آغاز کار دولت 

، تا نشان دھ�د ک�ه جن�گ ق�درت هوزير اط2عات و ارشاد را عزل کرد دو
  ....خامنه ای آغاز شده است در ميان سپاه و

مسيرھای ايروان، اھواز، مشھد   ھواپيما در٤ روز ١٠ظرف «
. در ق��زوين س��انحه دي��دز  س��انحه ش��دند و ي��ک قط��ار ني��ي��ه دچ��ارو اروم

اخ�راج اي�ن وزي�ران  احمدی نژاد ھم به ھيچ وجه حرفی در مورد عزل و
جنبش سبز ھم روز ھشتم م�رداد م�اه ام�سال مراس�م  .بی لياقت نگفته است
ق��رار اس��ت مراس��م در خياب��ان . ش را برگ��زار ميکن��ديس��الگرد چھل��م ش��ھدا

دھم م��رداد ھ��م روز تحلي��ف احم��دی ن��ژاد ي��ا  چھ��ار.اميرآب��اد برگ��زار ش��ود
در حاليکه ھنوز روز مراسم رسمی تنفيذ احمدی روز سقوط دولت است، 

 م��رداد ق�رار اس�ت اي�ن تحلي��ف ١٤ن�ژاد اع�2م ن�شده، ام��ا گفت�ه مي�شود ک�ه 
ھ��واداران آزادی و جن��بش س��بز ق��صد  براس��اس اي��ن خب��ر. ص��ورت گي��رد
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س��اختمان مجل��س ر براب��ر د م��رداد، تجمع��ی ميلي��ونی ١٤دارن��د چھارش��نبه 
ب��ه زودی م�سيرھای تظ�اھرات ب��ه س�مت مجل�س ب��رای روز . داش�ته باش�ند

   ١٨٤».چھاردھم مرداد اع2م ميشود
 .الگرد انق�2ب م�شروطه ھ�م ھ�ستدر ضمن چھاردھم م�رداد س�

   ! کثافتکاريھاشان درنظر ميگيرند؟پدرسوخته ھا چه روزھايی را برای
پ�در . ي�ر ش�کنجه ک�شته ان�دسه نفر ديگر از اين بچ�ه ھ�ا را ز/دو

روح اAمينی از ترس و يا اين که خودش از حکومتيان است، مراسم خ�تم 
زندانبانان گفته ان�د ک�ه روح اAمين�ی وقت�ی دس�تگير . پسرش را کنسل کرد

البته از آثار شديد شکنجه روی بدن اين بچه گ�زارش . شد، مننژيت داشت
 فع��2 ادبي��ات ھ��م .دي��ن ک��ه دھ��انش را خ��رد ک��رده بودن��ش��ده، مخ��صوصا ا

جال�ب اس�ت، ام�ا گ�اه محدود شده به نوشته ھايی در سوگ اين بچه ھا ک�ه 
، چون ب�ا  اين نوشته ھا ھم آبکی ھستند بيشتر.ممن روضه خوانی بلد نيست

عجل�ه نوش�ته مي�شوند و ب�ا اي�ن ک��ه ميخواھن�د درد را ن�شان دھن�د، ول�ی ب��ه 
تی را ک�ه حرف�ه ش�ان نوعی بندتنبانی ھستند و ھمان مويه ھ�ای زنھ�ای س�ن

. موي����ه ک����ردن و م����وی کن����دن ب����ر س����ر قبرھاس����ت، را ت����داعی ميکنن����د
ببين��يم . آنھ��م از ت��ه جگ��ر... ھيييييييييييييييييييييييييييي��ه ھييييييييييييييييييييييي��ه

  ! چه ميشود؟
  موس�وی  ب�رای درياف�ت مج�وزبه دنبال درخواست کروب�ی و«

ي�ر، دي�روز اع�2م ش�د ک�ه  مراسم يادبود کشته شدگان حوادث اخبرگزاری
نتايج انتخابات روز پنج�شنبه ب�ا اجتم�اع در م�ص2ی ب�زرگ  معترضان به

. ش��ھدای جن��بش س��بز ادای احت��رام خواھن��د ک��رد ش��ھر تھ��ران، ن��سبت ب��ه
ک�شور مط�رح نامه ای ب�ه وزي�ر   کروبی اين درخواست را درموسوی و 

ت صدور ھا درخواس البته ھنوز مجوز صادر نشده، فقط اين١٨٥».کرده اند
   .مجوز کرده اند

 اخي��را در س��ايت فارس��ی«:  نوش��ته اس��ت ک��ه ھ��مداري��وش اقب��الی
 -نادرس�ت   ب�ه-مطلبی منتشر ش�ده ک�ه در بخ�شی از آن » .سی. بی. بی«

به حمايت من از برنامه ی اعتصاب غذای آقای گنجی در مقاب�ل س�ازمان 
 اي�ن انت�شار» .س�ی. ب�ی. ب�ی«با توج�ه ب�ه س�ابقه ی . اشاره شده است ملل

ز ش�ما ل�ذا ا. سوی منبعی موثق، باعث تعج�ب م�ن ش�د خبر، بدون تاييد از
  : درج توضيحات ذيل اقدام نماييدميخواھم نسبت به تصحيح آن و 
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اي��شان ب��ا م��ن  در ط��ی تماس��ھايی ک��ه آق��ای گنج��ی و ھمک��اران«
ب��ا توج��ه ب��ه . داش��تند، ب��رای ش��رکت در اي��ن برنام��ه از م��ن دع��وت کردن��د

روھھای خاص�ی ب�ه ص�ورت انح�صاری ب�رای ش�رکت اينکه از افراد و گ
مده، من ب�ه اي�ن اعتصاب غذای آقای گنجی دعوت به عمل آ ه یدر برنام

ب��ه حرکتھ���ای جم��ع گرايان���ه، دموکراتي���ک و در ه اص��ل اش���اره ک��ردم ک���
حرکتھ��ای انح�صارگرايانه و متک��ی ب��ه  راس�تای حق��وق ب�شر معتق��دم و ن��ه
ھ�ای ف�ردی را الگ�وی مناس�بی برخورد فرد؛ چرا که عميقا و قلب�ا اينگون�ه

    ١٨٦».در جھت پيشرفت منافع ميھنم نميدانم
 اين اکب�ر گنج�ی اس�ت ک�ه ھ�م  ھمان سور زدن ھميشگیداستان،

ميخواھ���د حکوم���ت اس���2می را نگ���ه دارد و ھ���م از مخ���الفين کلي���ت اي���ن 
يک�ی . خيل�ی خن�ده دار اس�ت. ھم�ين. مت به عنوان ابزار اس�تفاده کن�دحکو

رای  م�ث2 ب�ش�وم ب�رای آدمھ�ای مع�روف مينوي�سند، يکی نام�ه ھ�ای ف�دايت
نوي���ات  و گول���شان ميزنن���د و بع���د ھ���م م آواز اي���ران،گوگ���وش ش���اه م���اھی

 واقع��ا اي��ن اکب��ر گنج��ی ب��ا اي��ن اس��تعدادش چ��را .خودش��ان را پ��يش ميبرن��د
  !ھيچکاره است؟

 رک ايرانيھا پ�رچم ش�اخدار جمھ�وریخبر ديگر اين که در دانما
   ١٨٧.ی پائين کشيدنداس2می را در سفارت اشغال
سھراب سليمانی مدير کل ش�کنجه گاھھ�ای «: بدون شرح اين که

 اAمين�ی و محم�د ک�امرانی ب�ر  مح�سن روحاستان تھران به اي�سنا گفت�ه ک�ه 
اثر بيماری مننژيت که پ�يش از انتق�ال ب�ه زن�دان ب�ه آن مب�ت2 بودن�د، ج�ان 

و ي�ک مجموع�ه و محم�د ک�امرانی ج�ز اAمين�ی روح   او گفته که. اند باخته
Aمين��ی در م��سير زن��دان و در ا روح . دبودن��د ک��ه باي��د تحوي��ل اوي��ن مي��شدن

و نيروھ���ای امنيت���ی ب���ه ل  اع���زام ح���الش ب���د ش���د و توس���ط عوام���خ���ودرو
 اAمين�ی  از روحآقای کامرانی دو يا سه س�اعت بع�د . بيمارستان منتقل شد

ه ش�دن و در مورد اخباری مبنی بر ش�کنجا. ددر زندان حالش به ھم خور
   ».داين حرفھا را افراد ضد انق2ب، معاند و مخالف ميزنن«: آنان گفت

ش�دگان ھنگ�ام  ی ب�ه بازداش�ت  ا تزري�ق م�اده در مورد سليمانی «
دارد، و ھمچن�ين ش�کنجه و س��لول  ب�ازجويی ک�ه ع�وارض مغ�زی و قلب�ی

حرفھ�ا را اف�راد ض�د انق�2ب، معان�د و مخ�الف  اي�نانف�رادی پاس�خ داد ک�ه 
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 مسئول ھستم، چن�ين چي�زی امک�ان ن�دارد و حداقل در جايی که منميزنند 
ان���سانی و اخ2ق���ی، تح���ت ھ���يچ ، و ھيچگون���ه رفت���ار خ���2ف ش���ان اداری

کن��د ک��ه ف��ردی در  بعي��د مي��دانم ک��سی ادع��ام��ن ش��رايطی انج��ام نمي��شود و 
م��ا  و ش��تم ق��رار گرفت��ه باش��د و اتاقھ��ای مجموع��ه ی زن��دان م��ورد ض��رب

و انفرادی وج�ود ] ئيت دوبلکس با تمام امکاناتفھميديد سو[سوئيت ھستند 
   ١٨٨»...ندارد

  !کثافتھا خجالت نميکشند ]ھاھاھا[
  
در مورد مبارزه ی اي�ن روزھ�ای ايراني�ان، خبرنگ�اری از ق�ول   

واژه ی تبديل ش�دن اس�م ب�ه فع�ل را م�ن ب�ار «: يک معلم امريکايی نوشت
ش�نيدم در کت�ابی  اول از زبان آگاه مرد ھمه ی دورانھا، باک مينستر فولر

ک�ه ] ھ�ستم انگار من ي�ک فع�ل] [I seem to be a verb[ از او به نام
ام��ا ت��ا اي��ن زم��ان و ت��ا وقت��ی ک��ه نوش��ته ی .  منت��شر ش��د١٩٧٣در س��ال 

کوت��اھی را از معلم��ی در نيوي��ورک نخوان��ده ب��ودم، اي��ن مفھ��وم را چن��ين 
 Huffing  اين معلم دبيرستان در روزنامه ی.آشکار احساس نکرده بودم

Post مث��له واژه ای عاميان��ه و م��ن درآوردی توض��يح داد ک��ه چگون��  
Going Iranian» ب��ا ب��اری مثب��ت در فرھن��گ  »ب��راه ايران��ی رف��تن

ًاخي�را «:  اين معلم آمريکائی نوشت.عاميانه ی مردم آمريکا جا باز ميکند
مقاب�ل ن�اظم مدرس�ه ک�ه ھم�ه ی ش�اگردان از  يکی از شاگردان مدرسه در

يکی . ًکه تقريبا ھرگز سابقه نداشت حساب ميبرند، ايستاد؛ کاری ًشديدااو 
ش سازمان دادن ديگر از شاگردھا گفت بيائيد باھاش ايرانی بشيم؛ منظور

   .می که حرف حساب به گوشش نميرفتاظاعتراض بود عليه ن
به عنوان ي�ک » ايران«از آن به بعد اين شاگردان از کلمه ی «
اس�تارش ھ�ستند، اس�تفاده ميکنن�د و اي�ران از ھر تغييری ک�ه خو فعل برای

مقاب�ل ق�درت  يعن�ی در» فع�ل اي�ران«فعل تغيير پيدا کرده و  حالت اسم به
توج�ه ش�اگرد گفت در حاليکه من کمتر توانسته ام اين معلم . حاکم ايستادن

مدرسه ھا را به آنچه در دنيا ميگذرد، جلب کنم، اين برداش�ت و رويک�رد 
 آن ش�اگرد حتی...م در حکم جايزه ی بزرگی بودي برا»ايران«آنھا از نام 

از واژه ی  مدرسه ھائی که کمترين ميزان آگاھی از اخبار دنيا را دارن�د،
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در جم2ت�����شان اس�����تفاده » تھ�����ور و ش�����جاعت«ب�����ه ج�����ای » ايراني�����ان«
  ١٨٩».ميکنند

اگر خاتمی کنار نزده و موسوی «: محسن کردی نوشته است که  
اي�ن » م�رد«خ�اتمی . امروز وض�عيت اي�ن نب�ودبود،  بجای او کانديد نشده

در گذش�ته ھ�م ک�ه رئ�يس جمھ�وری . باش�د کار نبود و چ�ه ب�سا نميخواس�ت
ق�ضيه ی  .پ�ا را جم�ع ميک�رد بود، با يکی دو تشر يا فرمان رھبر دست و

 موس�وی ھ�م پ�يش از اينک�ه م�ساله ی عقي�ده داش�تن و احت�رام گذاش�تن ب�ه
اي��ن حرفھ��ا باش��د، م��ساله ل��ج و آزادی و اس��تق2ل ف��ردی و رای م��ردم و 

 راي�ش را اينط�ور ش گ�ران ب�ود ک�هيخيل�ی ب�را. يکدن�دگی اس�ت لجبازی و
نه که در تمام اين سالھا مگ�ر  ھم با رژيم درافتاد، اگرزدند و برای ھمين 

 يکب�ار ھ�م ص�دای اعتراض�ش در حتیرژيم ھمين کارھا را نميکرد؟ چرا 
ت، ميبايد ديگر ح�داکثر پ�س که جزو اين دستگاه اس قاعدتا موسوید؟ نيام

مثل مح�سن رض�ايی ميگف�ت س�معا و طاعت�ا و  از نماز جمعه ی خامنه ای
ام�ا چ�ه . دس�تبوس رھب�ر ني�ز مي�شتافت ش ميخوابيد و ت�ازه ب�هيسر و صدا

از نگاه » غير منطقی«ميکند؟  شد؟ چرا موسوی اينچنين غيرمنطقی عمل
Aترين مق��ام و ن��ه س��ال ب��ا ي��ک ع��ضو دس��تگاه ک��ه س��ی س��ال وف��ادار ب��وده

دام��ن خ��ود را از  را داش��ته و در ھ��يچ ص��ورت نميتوان��د  ک��شوراجراي��ی
ايران را ب�ه  آنچه که نگاه مردم. ساله ی اين رژيم پاک کندسابقه ی سی  
 تا ح�دی رف�سنجانی ع�وض ک�رده، مواض�ع اخي�ر اين�ان حتیاو، کروبی و 

 آوردم�ش ت��ا ي��ن نگ�رش را قب�ول ن�دارم، ول��ی خ�ب، م�ن البت�ه ا١٩٠».اس�ت
از دي��دگاه م��ن ھم��ه ی اي��ن دس��ت و پ��ا . وش��بينان را کم��ی ن��وازش ک��نمخ

زدنھای موسوی و کروبی برای حفظ نظام اس2می است و اينھا ھمه شان 
م حکوم��ت اس��2می رفت��ار خامن��ه ای و احم��دی ن��ژاد را ب��ه ض��رر ت��داو

اکب�ر  .ھد داد که ک�داميک درس�ت ميگ�وييمآينده نشان خوا. ارزيابی ميکنند
 دارد و را در کل���ه اش» حف���ظ نظ���ام«ی ين پ���روژه ا ھم��� ام���ا دقيق���گنج���ی

 ب��دون خامن��ه ای راه بيان��دازد و خ��ودش ب��شود ميخواھ��د حکوم��ت اس��2می
 بيخود نيست ک�ه .کاره اشک  يياشده ھمه کاره ی اين حکومت استرليزه 

 ھم�ه ی .يد ن�شان ايرانم�ان س�ر س�تيز دارداين ھمه با پرچم شير و خورش�
ک�ه ھم�ان اول�ی بيخود نب�ود . و سينمايی ھستندش ھم کمدی يادا و اطوارھا

از ] س�ل و م�ل و گن�ده[دوي�ست روز اعت�صاب غ�ذا باص�ط2ح  از که پ�س
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ای داد روسيه، . ت روسيه و جايزه اش را گرفتزندان آزاد شد، فورا رف
ھ�ای مک�ش م�رگ م�ای  بعد ھم دوي�د رف�ت ھ�اليوود ب�ه زنروسيه، روسيه،

  د، يادتان نيست؟اش را ياد بدھ»  دينیدموکراسی«آنجا 
   

روز گذش��ته دس��تور تعطيل��ی يک��ی از ] ھ��م[علی خامن��ه ای س��يد«
 گاھھا را پس از عيان شدن صادر کرد، ت�ا يک�ی از آث�ار جناي�ات شکنجه

 سيونھای زي��ر نظ��ر خامن��ه ای،ھيئ��ت تحقي��ق و کمي��. خ��ود را از ب��ين بب��رد
ن  برای فري�ب و پنھ�ان ک�ردل زھرا کاظمی و ساير جانباختگان،ھمانند قت

  ١٩١».لی کردن از جنايتھای خامنه ای استو شانه خا
  کارکن�ان ھواپيم�ايی جمھ�وری اس�2میخ�وش آم�د گ�ويیھ�م اين 

 خيل��ی خوش�مزه اس��ت، ب��اور ؛پ�س از س��وار ش�دن ب��ه ھواپيماھ��ای توپول�ف
2می و مق��ام معظ��م ب��ا درود ب��ه روان پ��اك بنيانگ��ذار انق��2ب اس��«: کني��د

 را ب�ه ھواپيم�ای توپول�وف جمھ�وری ش�بتاب، ورود ش�مارھبری و رئ�يس 
خوشامد ميگ�ويم و برايت�ان س�فر خوش�ی را آرزو   ايرانجمھوری اس2می

اگر در ھوای داخل كابين اخت2لی پيش آمد، سربند مخ�صوصی از . ميكنم
 ف�ورا »ف�دای رھب�ر « ش�دهنوشتهAی سرتان به پايين ميافتد كه روی آن با

و ياح�سين گوي�ان از  ندي�دآنرا برداشته و بسيجی وار آنرا دور سر خ�ود بب
ي�ك درب و دربھای اضطراری يعنی دو درب در جل�و، دو درب درعق�ب 

توجه داشته باشيد كه در ھمه ح�ال . در وسط ھواپيما به بيرون پرت شويد
 در موق�����ع پ�����رت ش�����دن از حت�����یحج�����اب اس�����2می را رعاي�����ت كني�����د، 

  !فو شھدای توپولھميد؛ آن بپيوند»شھدا«بعد ھم به خيل   ١٩٢»...ھواپيما
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 ان�صار ح�زب ] ھ�م يت انصار نيوز ارگان اط�2ع رس�انیسا«
در تحليلی بيسابقه به احمدی نژاد و خامنه ای ھشدار داده و نوشته ک�ه آي�ا 

نيست ک�ه پ�س از ب�ه ق�درت » تسو« نژاد مانند  رفتار اين روزھای احمدی
آي��ا ! ... داش��ت؟ رس��يدن، مخالف��ان خ��ود را ب��ه قت��ل رس��اند و از س��ر راه ب��ر

نژاد مطمئن است رأی ايشان توسط ولی فقيه تنفيذ خواھد ش�د؟ آي�ا  مدی اح
 دھ�ن کج�ی ب�ه ارک�انی ، در عين بدعتھای پيش از تنفيذ و تحليف،انتصاب

   »ظام ھمچون رھبری و مجلس نيست؟از ن
  

مجموع��ه ای از لب��اس شخ��صيھا و «: ديگ��ر اي��ن ک��ه نوش��ته ان��د
 من��افع ،ی و غيرنظ��امیفرمان��دھان و ھمک��اران آنھ��ا در دس��تگاھھای نظ��ام

اينھ�ا .  اس�2می اس�تشان در ادامه ی حي�ات جمھ�وری»رویاخ«مادی و 
در زندان کھريزک بچه ھای مردم را لت و پار ميکنن�د؛ آنق�در ل�ت و پ�ار 

خامنه ای نيز ترسيد و دستور بستن اين بازداشتگاه را سيد علی کردند که 
صار حزب ] ميدانند ک�ه ان...به بھانه ی استاندارد نبودن زندان داده است

آنقدر نابکاری کرده اند ک�ه مل�ت ھرچق�در ھ�م بخ�شنده باش�د، ممک�ن اس�ت 
س�اواکيھا ک�ه اينق�در جناي�ت نک�رده بودن�د، وقت�ی ب�ه دس�ت . اينھا را نبخشد

از ھمين روست ک�ه اينھ�ا ب�رای . مردم افتادند تکه تکه شدند، وای به اينھا
را خ��رد ميکنن��د، ت��ا جن��بش دھ��ان بچ��ه ی م��ردم . حف��ظ جان��شان ميجنگن��د

س��رکوب ش��ود و اينھ��ا اس��ير دس��ت م��ردم انق2ب��ی ي��ا دادگاھھ��ای انق2ب��ی 
خامنه ای ھم تا زمانی خامن�ه ای و رھب�ر . ترس اينھا از اين است. نشوند

و عزيز است که بتواند مقتدرانه اگر شده ايران را فدا کند و مردم�انش را 
    ١٩٣»...کندھزار ھزار بکشد، تا از حيات اينھا دفاع 

 بدستور رھبری، زن�دان کھري�زک ب�دليل برای ھمين ميگويند که
  ١٩٤». تعطيل شد غيراستاندارد بودن ِ نحوه ی کشتن زندانيان

آم���وزش  زن���دان نب���وده، بلک���ه مرک���زک ميگوين���د ک���ه کھري���ز«
عربھای لبنانی و منطقه بوده که ب�ه آنھ�ا در کھري�زک آم�وزش ت�رور داده 

در .  اس��رای عراق��ی ب��ودرک��ز نگھ��داریکھري��زک پي��شتر م.  اس��تمي��شده
اخير وقتی عربھا جوانھا را دستگير ميکردند، به اينجا ميآوردند  جريانات

کھريزک براساس تاييد پزش�کان، ] ميدھند؟[شکنجه ميدادند  و تا حد مرگ
جوانھ��ا در اص��ل در اوي��ن ج��ان . اع��2م ش��ده» مننژي��ت«بارھ��ا آل��وده ب��ه 
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نزديک��ان مح��سن رض��ايی ھ��م ب��ه وی . نباختن��د، آنھ��ا در کھري��زک بودن��د
کسان ديگ�ر بدس�ت عربھ�ای تروري�ست  اط2ع داده اند که روح اAمينی و

 ب��اتیرئ��يس س��تاد انتخا ھم��ين عربھ��ای ح��زب ] پ��سر. ش��کنجه ش��ده ان��د
  . ند، چون او را نميشناختنده امحسن رضايی را ھم کشت

 مانند گرگ گرس�نه ب�ا تب�ر و دش�نه ب�ه م�ردم ]حزب ] [عربھا«
ران آدمک�ش ھ�م از اينھ�ا  م�اموجال�ب اي�ن ک�ه .حمله ور مي�شدند و مي�شوند

زي��را طب��ق اط2ع��ات  ؛ و حاض��ر ني��ستند در اي��ن مح��ل بمانن��دترس��يده ان��د
موثق، چند عرب لبنانی ھ�م خ�ود آل�وده ب�ه مننژي�ت ش�ده ان�د و ب�ه گفت�ه ی 

  » .از پاسدارھا، يکی از آنھا بر اثر آلودگی بدرک واصل شده يکی
نوش�ته » پرست ض�د وAي�ت فقي�هپاسدار وطن« ھم يک منبع خبر

 خر تو خ�ر عجيب�ی اس�ت مملک�ت در شده،  خ2صه جونم واسه تون بگه،
و  راستی سی ،دست اين جماعت آخوند و حکومت اس2می و چند تا نقطه

سال است رسم شده که بچه ھا در ھمه ی برنامه ھا و ھمه جا و به ھر يک
خ�����وردن ک�����ه ديگ�����ر مج�����وز بھان�����ه ای کت�����ک بخورن�����د، خ�����ب کت�����ک 

  ١٩٥»نميخواھد؟
 اژه ای را از سر وزارت عد از اين که احمدی نژاد محسنیاما ب  

اط2ع��ات و امني��ت حکوم��ت اس��2می کن��ار گذاش��ت، دوي��ست نماين��ده ی 
   !!]وا. [اس2می از او قدردانی کردندمجلس شورای 

ام�روز ب�ه قرارگ�اه اش�رف  خبر ديگر اين که ارتش عراق ھمين
ين خل��ق ک��ه مجاھ��د ک��رده  افاض�� ھ��م ب2فاص��له م��ريم رج��وی .حمل��ه ک��رد

واقعا چه دنيای کثيفی است اين دنيای واب�ستگی ! بروند ايرانميخواھند به 
 .م و من�افع عالي�ه ش�ان حرک�ت ک�ردنو نوکری و وطنفروشی و ض�د م�رد

ين ب�دبختھا اين رھبران بی ھمه چيز دررفته اند و ا. خيلی وحشتناک است
  .درا آنجا گذاشته ان
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  ]روز چھل و پنجم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩/ ١٣٨٨مردادماه اھفتم 

  
بازداش�ت، بارھ�ا م�ورد خبر داده ک�ه در م�دت «يک زندانی زن   

 بازجوھ�ا مرتب��ا ب�ا الف��اظ .گرفت�ه اس��تار موران م�رد ق��رض�رب و ش�تم م��ا
 م�إموران م�رد حت�یاند،  ميپرداخته اسزا به توھين و تحقير وی رکيک و ن
و دائم�ا ب�ا تم�اس ب�دنی، او را م�ورد آزار ق�رار اند را ميکشيده موھای او 

ی   ھ��ای سياس�ی، رابط��ه  چھ�ره  ت��ا اعت�راف کن�د ک��ه ب�ا برخ�ی،ان�د مي�داده 
 پيش از  اين زن زندانی کهاين گزارش حاکی است. ستنامشروع داشته ا

ھيچگون�ه  ای را امضا کند ک�ه در زن�دان ب�ا وی آزادی مجبور شده نوشته 
   !است خورده ای دو بار در زندان چلوکباب فته  ھحتی نشده و بدرفتاری

ب��ه ی ح��اکی اس��ت ک��ه ب��ه مح��ض انتق��ال و... گ��زارش ديگ��ری«
ب�ه اي�ن پاس�گاه، او و ديگ�ر بازداش�ت پاسگاه ک2نت�ری و در ابت�دای ورود 

ھ��ای  او ھمچن��ين يک��ی از ش��کنجه . ان��د ش��دگان ب��ه ش��دت کت��ک خ��ورده 
بازداش�تيھا را «: گونه توصيف کرده ک�ه گرفته را اين  تحقيرآميز صورت

ش را پ���شت گردن���شان يميخواباندن���د، س���ربازی پ���اه ک���ف توال���ت پاس���گا
 وی ھمچن�ين ف�اش ».لي�سيدن توال�ت ميک�رد ميگذاشت و آنھا را مجبور به

م�ورد ض�رب  کرد که در يک مورد که سربازی از اين کار امتن�اع ک�رد،
 زن اي�ن زن�دانی. ش�دس او ھ�م بازداش�ت و شتم مافوقش قرار گرفت و سپ

حال خبر داد که از ھم�ان روزھ�ای نخ�ست، در ح�ين کت�ک زدن  در عين
بازداش���تيھا، مرتب���ا در پاس���گاه فح���شھای رکي���ک ب���ه ھاش���می و خ���اتمی و 

  ] اين ديگه خيلی بامزه است [.اند موسوی ميداده 
فرزن���د يک���ی از » ش���ھادت«ديگ���ر اي���ن ک���ه اي���ن خب���ر پ���س از 

 ه، که آن ھم خبر ابت2ی احتمالیا درز کردھ مسئوAن دولت نھم به رسانه 
ابت�دا س�ردار ع2ي�ی در . بيماری مننژي�ت اس�ت برخی بازداشت شدگان به

وزي��ر بھداش��ت از توزي��ع گ��سترده و البت��ه  يادداش��ت خ��ود ف��اش ک��رد ک��ه
بازداش��تگاھھا خب��ر داد، س��پس  ديرھنگ��ام واک��سن مننژي��ت در زن��دانھا و

 ۴٠٠٠تنھ�ا در اوي�ن ب�ه   ک�رد ک�ه ق�ضاييه تايي�د یم�ديرکل زن�دانھای ق�وه
کمي�سيون امني�ت  زندانی واکسن مننژيت تزريق شد و دست آخر سخنگوی

ک�رد ک�ه   ی اي�ن کمي�سيون ادع�ا ملی خبر داد که سعيد مرتضوی در جلسه
  مننژي�تل�ت اب�ت2 ب�ه بيم�اریاAمين�ی ب�ه ع محمد کامرانی و محسن روح 

  اش ش�ود، در گف�ت پزشک متخصصی که نخواس�ت ن�امش ف�. اند درگذشته
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ھا و نمايندگان مجل�س خواس�ت ک�ه  از رسانه » موج سبز آزادی«گو با و 
صورت صحت اين ادعا، ن�وع مننژي�ت اي�ن دو زن�دانی  وزير بھداشت در

 از اي�ن[» ش�ھيد«ک�ه اگ�ر مننژي�ت اي�ن دو  وی ھ�شدار داد. را اع2م کنن�د
 گیباشد، خطر بزر  Meningococcal  از نوع] بيزارمکلمه ی زشت

 م��ردم را تھدي��د ميکن��د و باي��د س��ريعا ن��سبت ب��ه حت��یدس��تگير ش��دگان و 
  گي�ری  بيوتي�ک و پ�يش ک�ردن م�ردم و توزي�ع داروھ�ای آنت�ی  واک�سينه

(Prophylaxis)  شوداقدام.   
نی ک�ه ب�ه ت�ازگی آزاد ت�صريح ش�ده ج�وا...در گزارش ديگ�ری«

  چن��ان وض��عيتبازگ��شت از لن��دن ب��ود، از لح��اظ روح��یش��ده و ج��رم وی 
جل�وگيری از خودک�شی، او را در من�زل ب�ه تخ�ت اسفناکی دارد ک�ه ب�رای 

 یت���رين گزارش���ھا ب���ه بازداش���تگاه غيرق���انون دھن���ده    ام���ا تک���ان.ان���د ب���سته 
کھري�زک اخت�صاص دارد ک�ه براس�اس گزارش�ھای موث�ق و متع�دد، تح��ت 

 انتظ�امی ک�ل رمان�ده ی ني�رویمق�ام ف س�ردار رادان، ق�ائم  نظ�ارت م�ستقيم
   ...ه ميشودکشور ادار
ی  گاھھای تھويه  متری بدون وجود دست٢٠٠ی  در يک سوله «

ھاش�ان  کراکی که اميدی به زنده ماندن�شان ني�ست و ب�دنھوا، چندين معتاد 
 کن�ار آنھ�ا بازداش�ت در. ان�د دراز روی زمين افتاده  کرم گذاشته، دراز به

ب�ه اي�ن  نفرن�د ک�ه ١٠٠ھ�ا ح�دود   ش�ده  بازداشت. ميشوندشدگان نگھداری 
آنھا صف ميک�شند ت�ا . اند ھوای نامطبوع منتقل شده  محيط غيربھداشتی با

 ھ�ر .ای از ھ�وای بي�رون ت�نفس کنن�د ب�رای دقيق�ه  بتوانند از زير در، ول�و
روز صبح سردار رادان به اين مح�ل سرک�شی ميکن�د و خ�ود شخ�صا ھ�ر 

نفر از بازداشت شدگان را مورد ضرب و ش�تم و ش�کنجه ق�رار  روز چند
  . ابزار شکنجه در دست رادان، شلنگ است بھترين. ميدھد

ھ�ا ب�ه خ�ود  بچ�ه آيد،  می وقتی صبح ھر روز صدای ھليکوپتر«
 يک���ی از بازداش���تيھا در اث���ر .ميلرزن���د و ميفھمن���د ک���ه رادان آم���ده اس���ت

از دس�ت داده، ول�ی ب�ا وج�ود رد باتوم ب�ه س�رش، ک�م ک�م بين�ايی اش برخو
 وض���عيت وی، او را از اي���ن مح���ل  گ���ران کھري���زک از اط���2ع ش���کنجه

ھ�ا ب�ه  ش�ده  بل از آزادی، بازداشت دو روز ق . غيربھداشتی خارج نکردند
اوي��ن منتق��ل مي��شوند و ف��ردی ک��ه بين��ايی خ��ود را از دس��ت داده ب��ود، در 

ای يک�ی ديگ�ر از که به س�مت اوي�ن در حرک�ت ب�ود، ب�ر روی پ� اتوبوسی
 ھا در کھري�زک آن اس�ت   از ديگر شکنجه.ميسپاردبازداشت شدگان جان 
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ش�لنگ و س�يم، آنھ�ا را کت�ک ميزنن�د، ت�ا  که بدنھا را خيس ميکنند و بعد با
  !چه بگويم؟  ١٩٦».کند درد تا عمق جان آنھا نفوذ

 اي�ران ک�ه معتقدن�د اس�2م ن�اب و راس�تين را در حاکمان کنونی«  
جھ�ان ميدانن�د،  اي�ران را آزادت�رين ک�شور حت�یک�رده ان�د و  کشور ما برپا

 را در چن��ين مکانھ��ايی ش��کنجه و وادار ب��ه اعت��رافاديخواھ��ان ايران��ی آز
بازداش��تگاھھای مخف��ی زي��ر نظ��ر ارگانھ��ای مختل��ف ھم��ه ی اي��ن . ميکنن��د

ھستند و رياست کل نيروھای انتظامی ني�ز  نظامی و انتظامی و اط2عاتی
خامنه ای ديروز پس از رسوايی بازداش�تگاه کھري�زک . با خامنه ای است

اي�ن بازداش�تگاه را کميت�ه ای از مجل�س، ق�صد دي�دار از ک�ه   اي�نو بعد از
ب��ه  چن��د س��اعت بع��د. داش��ت، سراس��يمه دس��تور ب��ستن آن را ص��ادر ک��رد

نمايندگان مجلس گفت�ه ش�د از آنج�ا ک�ه بازداش�تگاه کھري�زک ب�رای ھمي�شه 
تعداد زيادی بازداشتگاه مخفی ! شده، ديدار از آن ديگر لزومی ندارد بسته

ول ش��کنجه ی م��ردم قيم ي��ا غيرم��ستقيم دفت��ر رھب��ری م��شغم��ست زي��ر نظ��ر
چند نمونه ھستند و به آنھا تعداد بسياری بازداش�تگاھھای اينھا فقط . ھستند

  ١٩٧»...نقاط کشور و شھرستانھا ھستند، اضافه کنيد ديگر را که در ساير
  : باور کنيد. اين خبر واقعا خيلی با نمک است

خ�ست وزي�ر ترکي�ه خب�ر  اردوغان ن مي2دی٢٠٠٨در دسامبر «
، ب�دون اش�اره ای ب�ه  ميلي�ارد دAرھجده و نيممبلغی بالغ بر  از وارد شدن
گذشت ماھھا يک تاجر ايرانی به نام اسماعيل  حاA پس از. منبع پول کرد

اس�ت اي�ن مبل�غ ھنگف�ت ب�ه  گفتن�ی. اس�ت صفريان ن�سب م�دعی پولھ�ا ش�ده
 ت�ن بي�ست و  ی دس�تی ميلي�ارد دAر پ�ول نق�د در س�اکھاھفت و نيمصورت 

وکي�ل . وارد ترکي�ه ش�ده اس�ت ب�ا ک�اميون شمش ط�2 ب�ه وس�يله ی ک�انتينر
 کان�ال دولت ايران به خبرنگار  از صفريان نسب با داشتن مدارکی قانونی

ب�ه آق�ای ص�فريان ن�سب   ک�دھا و ارق�ام متعل�ق خبری ترکيه گفت که تمامی
 ک�ه ترکي�ه ھ�م جال�ب اي�ن.  ترکي�ه اخ�ذ ش�ده اس�ت مرکزیاست و از بانک

   .اش نگھداری ميکندرا توقيف و آنھا را در بانک مرکزی اکنون پولھا 
س��وال اينجاس��ت ک��ه دول��ت اي��ران چگون��ه مج��وز خ��روج چن��ين «

بي�ست چگون�ه  داده، و اي�ن ت�اجر ميلي�اردر  راحت�ی مبلغ ھنگفتی را به اي�ن
وارد  ب�ه ترکي�ه  ميليارد دAر پول را به ھمين سادگیھفت و نيم تن ط2 و 

ک��رده و چ��را دول��ت اي��ران در اي��ن م��ورد س��کوت ک��رده، و اص��2 چط��ور 
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 اي�ن  خبری در اين مورد در خبرگزاريھ�ا انت�شار نيافت�ه، و از ھم�ه مھمت�ر
 را بدھي�د، ۴٩ که برای ي�ک ميلي�ون دAر باي�د ج�واب اص�ل  ايرانی که در

 اي�ن مبل�غ را ب�ه دس�ت آورده و  نسب چگونه و از چه راھی آقای صفريان
  ١٩٨»...ز کشور خارجا

  
ت�صاوير «ک�ه نوش�ته ان�د » س�ازمان مجاھ�دين ع�راق«در مورد   

راق، نتيج�ه ی اش�تباه دردناک کشته و زخمی شدن چند ھزار ايرانی در ع
اي�ن س�ازمان ب�ازھم مانن�د   رھب�ری. سازمان مجاھ�دين اس�تديگر رھبری

ھ�ا فرم�انش ق�رار داد و آن گذشته بدترين گزينه را در مقابل نيروھای تحت
اعتراض�ات اخي�ر ب�ا  را در ت2شی نابخردانه جھ�ت س�وار ش�دن ب�ر ام�واج

دول�ت ع�راق  اکبر به درگيری ب�ا نيروھ�ای فرياد يا حسين، يا حسين و ] 
بيابانھ�ای   س�ازماندھی ش�ده از س�رو کل�ه شک�ستن در فيلمب�رداری.فرس�تاد

ا عراق با ھدف انتشار آن در اينترنت، تنھ�ا ب�ه تعزي�ه خ�وانی روزعاش�ور
 شباھت دارد و نميتوان آن را ب�ه گنجين�ه ی ت�صاوير اعتراض�ات مردم�ی

حک�ومتی  که عابرين پياده ھم در ايران از حمله و کشتار  در حالی .افزود
 در ام�ان ني�ستند، بياني�ه ی م�سخره ی م�ريم رج�وی در ارتب�اط ب�ا ش�رايط

بازگشت س�اکنان اش�رف ب�ه اي�ران و درخواس�ت تعھ�د از دول�ت اي�ران در 
در اي�ن راس�تا م�دافعين حق�وق . و امني�ت آن�ان کارگ�شا ني�ست ن آزادیت�امي

 ک�ه در اي�ن مخم�صه گرفت�ار  بشر بايد ھرچه سريعتر به نجات ج�ان آن�انی
ش��ايد ديوارھ��ای . ب��شتابند و از پي��شرفت فاجع��ه جل��وگيری کنن��د  ان��د، آم��ده

اين اردوگ�اه موج�ب پيون�د اي�ن گرفت�اران ب�ا خي�زش مردم�ی  فروريخته ی
  ای  کلي�شهیه منتق�دان خ�ود الق�ابسازمان دھھ�ا س�ال اس�ت ک�ه ب� ين ا.بشود

چ��ون جاس��وس و م��زدور ميدھ��د، ب��ه ھم��ين عل��ت خ��وب اس��ت بدانن��د ک��ه 
  ای نفرت دارن�د، از رھب�ری خامنه يان به ھمان اندازه که از رھبریايران

ی اندازه که احم�دی ن�ژاد رئ�يس جمھ�ور رجويھا نيز گريزانند، و به ھمان
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 یان ايران���ی ني���ست، م���ريم رج���وی ني���ز رئ���يس جمھ���ورمنتخ���ب ش���ھروند
  !از ما گفتن  ١٩٩».برگزيده ی ايرانيان نيست

در دھ�ان اي�ن بچ�ه ھ�ا » مرگ ب�ر روس�يه«اين که چگونه شعار   
جنبش را ب�ا س�ند و م�درک گذاشته شد، بماند تا روزی که بتوان اسناد اين 

ط2عي�ه اما امروز خب�ردار ش�دم ک�ه چن�د ت�ن در ھم�ين رابط�ه افاش کرد؛ 
  ]: و کمی ويرايش به دليل عجله ی نويسندگان[ای داده اند با اين مضمون

  اق�دام ناپ�سندانه ی دول�ت جمھ�وریايرانيان در اعتراض به ما«
مداخل���ه ی آش���کار در ام���ور داخل���ی اي���ران و تائي���د ر ف���دراتيو روس���يه د

و به رسميت غيردمکراتيکترين انتخابات پس از انق2ب مشروطيت ايران 
ر را ب�ه نژاد، Aزم ميدانيم نکات زي  محمود احمدیتن دولت کودتايیشناخ

و  ش��عار » م��رگ ب��ر ديکت��اتور«م��ا ش��عار: آگ��اھی عم��وم م��ردم برس��انيم
 را ١٣٨٨ تي�ر ٢٦در روز جمع�ه ی  ی م�ردم اي�ران» مرگ بر روسيه«

حاکم��ان گذش��ته ی جمع��ی در اعت��راض ب��ه خ��اطراتی تل��خ از برآين��د خ��رد 
راس�تای وص�ايای  ان�دازی ب�ه خ�اک اي�ران، در ت�زاری در تجزي�ه و دس�ت

، قرارداد گلستان در ١٧٢٣رگ در سال بوزپترن سای عھدنامه پترکبير، 
، و س��پس تجزي��ه ی ١٨٢٨، عھدنام��ه ی ترکمنچ��ای در س��ال ١٨١٣س��ال 

قسيم ، و ت١٨٨١قرارداد آخال تپه در سال  خاک ايران در آسيای ميانه در
دو قرارداد ذلت ب�ار اس�تعماری در  ايران ايران و نقض حق حاکميت ملی

 وپ ب�ستن مجل�س نوبني�اد ش�ورای مل�یًو نھايتا به ت�١٩١٥ و سپس ١٩٠٧
و س�پس  ١٩٠٨ ژوئ�ن ٢٣ايران توسط کلنل وAديمير لياخوف روس�ی در 

  ص�در انق�2ب ک�شتن آزاديخواھ�ان و رج�ال سياس�یپيگرد و دستگيری و
   .ممشروطيت در ايران توسط قزاقھای روسی ميداني

 ايراني��ان اعت��راض خ��رد جمع��ی» م��رگ ب��ر روس��يه«عار ش��«
توس�ط ارت�ش س�رخ اتح�اد ش�وروی در س�ال  نسبت ب�ه اش�غال خ�اک اي�ران

پاي�ان موع�د مق�رر در   و سپس عدم تمک�ين ب�ه تخلي�ه ی آن پ�س از١٩٤١
ً دوم و نھايتا اقدام ب�ه تجزي�ه ی بخ�شھايی از خ�اک اي�ران در جنگ جھانی

 ھمچن����ين تحمي����ل ق����رارداد  و١٩٤٦آذربايج����ان و کردس����تان در س����ال 
 ١٩٤٧س��ادچيکف در س��ال / نف��ت ش��مال در موافقتنام��ه ی ق��واماس��تعماری

 ايراني�ان ن�سبت ب�ه اعتراض خرد جمع�ی» مرگ بر روسيه«شعار  .است
ي��ای اي��ران، تح��ت حاکمي��ت م��ساوی و م��شاع در در ت�ضييع حق��وق مح��رز

ھش  و سپس ک�ا١٩٤٠ و ١٩٢١سال  درصد در قراردادھای ٥٠خزر از 
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دوران رياس���ت  اتح���اد ش���وروی در درص���د، پ���س از فروپاش���ی١٣ ب���ه آن
  نيروگ��اه ھ��سته ایھمچن��ين ب��ا برپ��ايی. ي��ر پ��وتين اس��ت وAديموریجمھ��

گزاف�ی را اض�افه ب�ر اص�ل مبل�غ  عق�ب افت�اده، مب�الغ بوشھر با تکنول�وژی
 اي��ران ب��ه بھان��ه ھ��ای از خزان��ه و س��رمايه ی مل��ی]  دAرميلي��ون ٨٠٠[

   .  مختلف به تاراج بردن
ق�وق و خ�رد اعت�راض ب�ه ت�ضييع ح» مرگ بر روس�يه«شعار «

ً و نھايت�ا ب�ه ١٣٨٨ خ�رداد جمعی ايرانيان در انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری
دی نژاد از سوی ک�رملين و  محمود احمرسميت شناختن حکومت کودتايی

اي�ران اس�ت ک�ه در آن س�يد عل�ی  در] ک�ذا[ مسکو ب�ا نظ�ام ن�وينی ھمراھی
حکوم���ت «اس���تقرار  ھمچ���ون م2عم���ر اق���دام ب���ه ، ول���ی فقي���هخامن���ه ای

خواس�ت م�ردم  از نوع طالبانی و ھمچنين زير پ�ا گذاش�تن آرا و» اس2می
  ايرانيان نسبت بهاعتراض خرد جمعی» روسيهمرگ بر «شعار . ميدانيم

ن دوره ی انتخاب�ات رياس�ت اس�ت ک�ه در دھم�ي» زريف�ولينپاول «سخنان 
 و در ول��ت روس��يه ش��رکت ک��رداز س��وی در  اي��ران بعن��وان ن��اظجمھ��وری

انتخابات رياس�ت  «: کرد کهقيد  خود برای دولت روسيهگزارشات رسمی
 فعل��ی رئ��يس جمھ��وری  اي��ران ک��ه در آن محم��ود احم��دی ن��ژاد جمھ��وری

ھمچن�ين   زريف�ولين».ًپيروز ش�د، ک�ام2 ب�ر اس�اس اص�ول دمکراس�ی ب�ود
 نند ب2روس ومن بعنوان ناظر در بسياری از انتخابات ما«: تاکيد کرد که

مولداوی شرکت داشتم، اما چنين انتخاب�ات آزادی مانن�د اي�ران را در ھ�يچ 
   ٢٠٠»...ديگر نديده بودم کجای

حي�ف، م��تن آنق��در درھ�م و نارس��ا ب��ود ک��ه ب�ا کل��ی دس��تکاری ھ��م 
چي��ز خ��وبی از آب درنيام��د، ول��ی مھ��م ني��ست؛ مھ��م ن��شان دادن تسل��سل 

وسيالي�ستی و ت�داوم اي�ن  س ی تزاری و ش�ورویتجاوزات دولتھای روسيه
و دس��ت ان��دازيھا در دولتھ��ای پ��س از فروپاش��ی حکوم��ت دس��ت درازيھ��ا 

 به لحاظ تاريخی خوب نوشته شده  است که به ايرانشوروی سوسياليستی
 در  ک�ه طرف�دار حمل�ه ی حکوم�ت اس�2میديگر اي�ن ک�ه ب�دون اي�ن. است

] مجاھ�دين[ به پسمانده ھای واپسين حکومت اس2می در سايه باشم ،قدرت
از اي�ن ک�ه اين�ان ميخواھن�د مرک�ز توج�ه را از جن�بش درون ب�ه بي�رون از 

می و چ���ه رجويھ���ا و س���اکنان ک���شور ببرن���د، متاس���فم؛ چ���ه حاکم���ان اس���2
ن��وک پيک��ان « اي��ن ھم��ه ب��ی مب��اAتی و اي��ن ھم��ه ب��ی ت��دبيری از .اش��رف
  . واقعا کمدی است» تکامل
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  ]روز چھل و ششم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم امردادماه 

  
موس�وی ج��ان، ت�و اگ��ر رئ��يس « :نم��ک اس��تاي�ن نوش��ته خيل�ی با  

س�پاھيان  باي�د پ�يش رھب�ر و. جمھور ميشدی، ھمين آش بود و ھمين کاس�ه
اوک��ی [!] ت��ا آق��ا .... در مجل��س فرماي��شی ميرفت��ی ب��رای تنفي��ذ و اعتب��ار

وزي��رات رو باي��د ب��ا نظ��ر آق��ا انتخ��اب ... نمي��داد، نميتون��ستی آب بخ��وری
با ھ�زار ب�دبختی روزنام�ه ب�از ميک�ردی و ب�ا ي�ه اش�اره ی آق�ا ... يکردیم

 مثل خاتمی، البته اگه از اون ب�دتر  ميشدی يکی... ميکردن برات تعطيلش
فق�ط ح�سنش . ..ھم سپاه ب�رات خ�ط و ن�شون ميک�شيدراه به راه …نميشدی

مي�شدی س�وپاپ ... در اين بود که پايه ھای نظام برای آقايون سست نميشد
 خودت  ...خودت حرف ميزنی... خودت رھبر شدی ...حاA  ولی... ام نظ

... اح�ساس غ�رور ميکن�يم... وج�ود ميکن�يم م�ا ھ�م اح�ساس.... عمل ميکنی
    ٢٠١»يک صدا ھستيم... با ھم ھستيم... احساس ميکنيم که ھستيم

 امي�دوارم اي�ن موس�وی ! اس�تدAل ج�البی ب�رای ھ�ر دو ط�رفچه
 ھ�ا ميگوين�د و تنھ�ا ب�رای حف�ظ نظ�ام اي�ن ھم�ه ھمانگونه باشد که اين بچ�ه

  !د؛ واقعا اميدوارم راه نيانداخته باش»شو«
 دادس���تانی. در ِ ک���ونی اس���تاي��ن ديگ���ر واقع���ا ھ���م م��شت و ھ���م 

ب�ه  زمA«: حکوم�ت اس�2می م�دعی اس�ت و اي�ن ھ�م لي�ست اتھام�ات مل�ت
ذک��ر اس��ت ک��ه در ب��ين متھم��ان اشخاص��ی ھ��ستند ک��ه از روی ت��صاوير ب��ه 

 آنھا در ھنگام ارتک�اب ج�رم، توس�ط م�ردم بي�دار و آگاھم�ان ه ازدست آمد
. ان�د بازداش�ت ش�ده   م�ورد شناس�ايی ق�رار گرفت�ه و]ھمان باتوم ب�ه دس�تھا[

در ح��ال  البت��ه برخ��ی از ھمدس��تان اي��شان ک��ه در ت��صاوير وج��ود دارن��د،
 ًحاضر متواری ان�د ک�ه مطمئن�ا ب�ه زودی ب�ا کم�ک م�ردم عزي�ز آنھ�ا ني�ز

س�پرده خواھن�د ] آدمک�شان[ ق�رار گرفت�ه و ب�ه دس�ت ق�انون مورد شناسايی
  : باشد اتھام اين گروه از متھمين به شرح زير می .شد
   .زابا س2ح گرم و سرد و بمبھای آتش حمله به مراکز نظامی - ١
  . ا حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنھ- ٢
  . یتخريب اموال عموم -  ٣
  . من مرد ايجاد رعب و وحشت در بي- ۴
   .ينھای معاند و محارب مانند گروھگ منافق ارتباط با گروه - ۵

  ].  باA بکشندن روزھا نميتوانند تنبانشان رااياين بدبختھا [
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  .ی ضرب و شتم مأمورين انتظامی و امنيت-٦
  . ضرب و شتم شھروندان - ٧
  . م مرد تخريب اموال شخصی- ٨
  . ننه و دشم ھای بيگا تھيه ی گزارش برای رسانه - ٩

   ... توزيع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمھوری اس2می- ١٠
و پس از تکمي�ل پرون�ده در پايان يادآوری ميشود که به زودی «

        متھمين دادگاه، رس�يدگی ب�ه اتھام�ات آن�ان ني�ز ت�شکيل و ط�ی ھای بقيه ی  
  ھ��ر دادگ��اه و نت��ايج آن ب��ه اط��2عھ��ای بع��دی، زم��ان برگ��زاری ط2عي��ه ا

  ٢٠٢»...دعموم مردم عزيز خواھد رسي
  . سترو که نيست، سنگ پای قزوين ا

  : بايد گفت که ھم در مورد سازمان مجاھدين
س از ش��روع ط�رح زمانبن��دی خ�روج نيروھ��اى آمريك��ايى از پ�«

ھم به عنوان بخشی از خاك عراق به دولت  عراق، مسئوليت كمپ اشرف
 گذشته از آنجا ش�روع درگيريھاى دو روز ماجرای. آن كشور واگزار شد

پ��ست نگھب��انی در محوط��ه ی ش��د ك��ه پل��يس ع��راق در ص��دد برپ��ايی ي��ک 
   .به درگيری كشيده شد كمپ برآمد كه مجاھدين مانع شدند و در نھايت

س��ازمان مجاھ��دين ادع��ا دارد ھ��شت نف��ر از اع��ضايش در اي��ن «
درگيری كشته شده اند و دھھا نفر زخمی، اما سخنگوی دولت ع�راق اي�ن 

خوانده و خط�اب ب�ه خبرگزاريھ�ای جھ�انی گفت�ه » دروغ محض« را ادعا
ب�ه يكی از كشته ھاش�ان را «كه اگر اين ادعا درست است، مجاھدين فقط 

 ادع�ای ك�شته ش�دن مجاھ�دين در اي�ن ».معرض ديد خبرگزاريھ�ا بگذارن�د
.  اس��تدرگيريھ��ا ت��ا بح��ال از س��وی ھ��يچ خبرگ��زاری م��ستقلی تايي��د ن��شده

ھ�ستند و » پناھنده ی سياس�ی« نيروھاشان در عراق مجاھدين ميگويند كه
 پناھندگی با آنان رفتار شود؛ ام�ا دول�ت المللیبايد طبق كنوانسيونھای بين 

ع���راق ميگوي���د ك���ه آنھ���ا ھيچگ���اه در ع���راق پناھن���ده نب���وده و درخواس���ت 
  . پناھندگی ھم نداده اند

واقعيت اين است که مجاھدين در دوران جنگ ايران و ع�راق «
وان اب��زار ف��شار ص��دام ب��ه حکوم��ت اس��2می در ع��راق اس��كان داده ب��ه عن��

شدند، و در ھمين راستا صدھا ھزار دAر خرج�شان ش�د و پي�شرفته ت�رين 
ادوات نظامی در اختيارشان گذاشته شد و در نھايت  ب�ه بخ�شی از ارت�ش 

 اس�2می، ك�ه گ�اه در مقاب�ل دند كه نه تنھا در مقابل جمھوریعراق بدل ش
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ھ�م دس�ت ب�ه ) مثل كردھا و شيعيان جنوب عراق(ام حسين ناراضيان صد
پس از سقوط صدام و استقرار نيروھای آمريكايی . عمليات نظامی ميزدند

در عراق، مجاھدين بار ديگر به عن�وان اھ�رم ف�شار در خ�دمت نيروھ�ای 
ائ��ت2ف ق��رار گرفتن��د، بعب��ارتی مجاھ��دين سرنوش��ت خ��ود را ب��ه نيروھ��ای 

شه ب��ه عن��وان اھرم��ی در دس��ت ھمي��»  اش��رفكم��پ... خ��ارجی گ��ره زدن��د
اش�رف آخ�رين ب�رگ .  مجاھدين م�ستقر در من�اطق ام�ن اروپاس�ترھبری

گاھی با به صدر اخبار آوردن�ش، خودش�ان را ب�ه نم�ايش آنھاست كه ھراز
س��ه ج��ان  نج��ات  دلي��ل مجاھ��دين ھم��واره م��انع اص��لیب��ه ھم��ين. ميگذارن��د

ند ک�ه آنھا مانع.  و ھستندھزار و اندی انسان درمانده در كمپ اشرف بوده
بخ��شی از اي��ن س��ه ھ��زار و .  پناھن��ده ش��ونداي��ن اف��راد ب��ه ک��شورھای ديگ��ر

خرده ای نفر پاسپورت اروپايی و امريکايی دارند که پس از رفتن�شان ب�ه 
ب��ه اي��شان ع��راق، مدارک��شان در دس��ت رھب��ران مجاھ��دين مان��د ک��ه ديگ��ر 

شت اين���ان ب���ه  مجاھ���دين ب���شدت نگ���ران بازگ���رھب���ری. ب���ازپس داده ن���شد
اروپاست که ميدان�د م�وج ت�ازه ی اف�شاگريھا را ب�ه دنب�ال خواھ�د داش�ت و 

مچون برگ برن�ده ای ھ» كمپ اشرف«اين روزھا ھم ! البته حق ھم دارد
 مجاھدين است كه با آن بتوانند مرکز توجه جھانی شوند در دست رھبری

حماي���ت و پارلمانترھ���ای اروپ���ايی و س���ناتورھای امريک���ايی را وادار ب���ه 
  ] ... ھدايايی آنچنانی از قاليچه ھا والبته با اھدای [.کنند

اين سه ھزار و خرده ای نفر نه راه پ�يش و ن�ه راه پ�س دارن�د «
و در واق��ع قرباني��ان س��ازمانی ھ��ستند ک��ه ت��اريخ چھ��ل و چن��د س��اله اش ب��ا 

 حيف از آن ھمه حيف،  ٢٠٣»...گره خورده است» دريوزگی و نوکری«
ن جري��ان عق��ب افت��اده و امث��ال آن نظي��ر ح��زب ت��وده و اعتم��ادی ک��ه ب��ه اي��

   ! شدمنقليھا/و ملیفدائيان خلق و جبھه ی ملی 
ش دار ک�ردن نوکي�ا ب�رای قط�ع ھمک�اريکمپين وا«: ديگر اين که

 دفاتر مھم نوکيا در مناطق ساحلیبيرون . با رژيم ايران وارد خيابانھا شد
ند، ت�ا ف�شار بي�شتری ب�ه شرق و غرب آمريکا فعاAن به راھپيمايی پرداخت

نف�ر  در ھمين حال نزديک ب�ه ده ھ�زار. اين شرکت مخابراتی وارد آورند
 چندين ايال�ت م�ردم در  در.نوکيا نامه ی اعتراضی نوشته اندبه مسئوAن 
پ�انزدھم .  بيرون آوردن دارائيھای خود از سھام نوکيا ھ�ستندحال بررسی

ابتدا در .  به خيابانھا ريختندو لس آنجلس نبستشھرھای ژوئيه فعاAن در 
 ب��يش از يک��ساعت راه MITمرک��ز تحقيق��اتی نوکي��ا واب��سته ب��ه دان��شگاه 
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 از رھگذران و کارمندان مرکز تحقيقاتی اع2ميه به صدھا تن. پيمايی شد
 .، تح�ريم کنن�د اس�تھايی داده شد تا نوکيا را تا زمانی که از اي�ران نرفت�ه

نوکي�ای ش گوشی در يک حرکت سمبليک، يک فعال در وسط سخنرانی ا
روز بعد در واشنگتن دانشجويان ب�ه ش�کل . خود را به پياده رو پرت کرد

  . مبارزه در ايران اط2ع رسانی کردند  ی منحصر به فردی در باره
در پ�نج مک�ان عم�ومی از جمل�ه  ) Flash Mobs(فلش ماب «

لينکلن ممو[، چندين شرکت کننده که س�بز پوش�يده بودن�د و اع2مي�ه در 
اي��ن نم��ايش عجي��ب توج��ه .  پ��نج دقيق��ه در ي��ک ج��ا اي��ستادند دس��ت داش��تند،

ه اي��ن ع2ق��ه من��دان ب��. ص��دھا ت��ن از رھگ��ذران را ب��ه خ��ود جل��ب ک��رد
راس�تی ام�روز ھ�شتم   ٢٠٤».اط2عاتی در باره ی نوکي�ا و اي�ران داده ش�د

مرداد است و چھلمين روز کشته شدن ندا آقا س�لطان و ق�رار اس�ت اي�ران 
م��ردم در ت��دارک تھي��ه ی دس��ته ھ��ای گ��ل ب��ا روبانھ��ای س��ياه . ش��لوغ ش��ود

دی از اوض�اع اكثر فع�اAن اقت�صا«و اما ديگر اين که خوشبختانه . ھستند
آنھ�ا ب�ر اي�ن . خ�ود گل�ه دارن�د و ب�ا نگران�ی از آين�ده س�خن ميگوين�د ك�سب
كه بازار در ركود دست و پ�ا ميزن�د، ك�سب و ك�ار وج�ود ن�دارد و  باورند

  ... بازار به خواب رفته است
 بازارھ�ای ف�صلی ھ�م از رك�ود حت�یجالب اين كه اين روزھ�ا «

تن�ور س�فر، قيم�ت  رم ش�دنرن�ج ميبرن�د؛ م�ث2 ب�ا رس�يدن ف�صل گرم�ا و گ�
خ�ودرو از   ب�ازارولی امسال اھ�الیكاAھايی مثل خودرو افزايش مييافته، 

را  بازار اين روزھا بدترين دوران خود...  اين بازار ھم گله دارندکسادی
معلوم است، برای اين که بازاريھا ھمراه ب�ا حکومتي�ان   ٢٠٥»...ميگذراند

 م�ردم .ح�اA بک�شند. جه نکردند مردم برای ھمراھی توشدند و به خواست
ھ��م خ��وب ھم��اھنگی و ھمدس��تی ای ب��رای ب��ايکوت و تح��ريم دارن��د؛ مث��ل 

زيم��نس، مث��ل تح��ريم ص��دا و س��يما و مث��ل تح��ريم خري��دھای /داس��تان نوکي��ا
   . واقعا دستشان را بايد بارھا بوسيد.غيرضروری

  . در ايران کشته شدھم يک خبرنگار ديگر 
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 کشته شدن عليرض�ا افتخ�اری بدون مرزسازمان گزارشگران «
ا ب��ر اث��ر ض��ربات ب��اتوم و خبرنگ�ار س��ابق روزنام��ه ی اب��رار اقت��صادی ر

   ٢٠٦».ييد کردناشی از آن تا  مغزیخونريزی
ندا آقا سلطان ک�ه پ�يش از اي�ن اع�2م ک�رده ب�ود روز چھل�م  مادر

 در بھشت زھرا حاضر خواھد شد، دي�شب اع�2م دخترش بر سر مزار او
طبق قرار قبل�ی ع�صر روز پنج�شنبه در نميتواند » Aيلیبنا به د«کرد که 
ن قب��ال ک��سانی ک��ه خ��ود اي�� زھ��را ح��ضور ياب��د، ام��ا م��سئوليتی در بھ��شت

   !!مراسم را برگزار ميکنند، ندارد
  ! معلوم نيست چه ب2يی سرش آورده اند؟! چه بگويم؟

  
ام�روز  roma today  رم�ا ت�ودیبه گزارش سايت اينترنت�ی«

ب��ه اس��م  ايراني��ان، خياب��انی را در اي��ن ش��ھر ماي��ت ازش��ھردار رم ب��رای ح
 ن�شان نامگذاری کرد، تا ي�اد ک�سانی ک�ه در راه آزادی در اي�ران جا»ندا«

   ٢٠٧».را از دست داده اند، زنده نگه داشته شود
 ش�لوغی و .اAن ساعت ھفت بعد از ظھ�ر ب�ه وق�ت تھ�ران اس�ت

د دارد س�وابق احم�دی ن�ژا.  ھ�وايی در بھ�شت زھ�را ادام�ه داردتيران�دازی
داس�تان آن ھج�ده و ن�يم ميلي�ارد دAر . کثيف فک و فاميلش را پ�اک ميکن�د

پول نقد و بيست تن شمش ط2 ھ�م ک�ه ب�ه دس�ت دول�ت ترکي�ه افت�اده، ي�ک 
را ھم ھم�ين ام�روز و در  فيملساز  و جعفر پناھیافتضاح ديگر تازه است
 .ي�ری اس�تجن�د ھ�م تيران�دازی و درگدر شھر بير. بھشت زھرا گرفته اند

 حک�م .م�ادر ن�دا پ�س ک�شيده اس�ت. ھرا رھنورد رفته اس�ت بھ�شت زھ�راز
 . شده؛ صبر کني�د موسوی توسط حسينعلی منتظری تنفيذرياست جمھوری

 ولی خبر شعارھای نشده، چون لينکش را پيدا نکردم،اين خبر ھنوز تائيد 
در بھ�شت زھ��را از » پ�اره ک��ردن پ�رچم روس��يه«و » م�رگ ب�ر روس��يه«

ارد ض�د ش�ورش ھ�م ب�ه اتومبي�ل مھ�دی گ�  ٢٠٨.ميرسد» .ان.ان.یس«قول 
  !کروبی حمله کرده و کلی از اين خبرھای ريز و درشت

تر از ھمه اين که ش�اھزاده رض�ا پھل�وی در م�ورد حمل�ه ب�ه جالب
قرارگاه اشرف اط2عيه ای داده و خواس�تار ع�دم تحوي�ل اي�شان ب�ه اي�ران 

                                                           
206 - 

http://www.radiofarda.com/content/F7_Alireza_Eftekhari_Journalist_dead_duri
ng_aftermath_election_RSF/1788761.html  

207 - http://www.iranpressnews.com/source/063136.htm  
208 - http://twitter.com/sayahcnn/status/2929512059  



 ١٦٩

 

چھل��م ن��دا آق��ا  مراس��م دداراAن ھم��ين ھ��م » .ان.ان.س��ی «٢٠٩.ش��ده اس��ت
   ٢١٠. پخش ميکندسلطان را از بھشت زھرا

ب�ه . گفته ميشود که مسير ميدان ونک ت�ا وليعھ�د ھ�م ش�لوغ اس�ت
 فران��سه از تھ��ران، پل��يس ض��د ش��ورش دق��ايقی پ��يش گ��زارش خبرگ��زاری

 پايتخ�ت دگان در يک�ی از خيابانھ�ای مرک�زیبرای متفرق کردن تظاھرکنن
تظاھرکنن�دگان در ح�ال رژه رف�تن در . کردگاز اشک آور  اقدام به پرتاب

خ�شونت آمي�ز م�اموران پل�يس بودند که با برخورد  خيابان وليعصر تھران
  ٢١١».ضد شورش مواجه شدند

: خب���ر ديگ���ر اي���ن ک���ه ش���عارھای ام���روز يک���ی اش اي���ن ب���ود
ديگ��ر م��ردم اي��ن ک��ه و اي��ن يعن��ی »  ايران��ی، جمھ��وریاس��تق2ل، آزادی«

اکب���ر گنج���ی و  زی فروش���انی چ���وننميخواھن���د در ک���ادر ش���عارھای س���ب
 و آنھا ک�ه ميخواھن�د حکوم�ت را در ک�ادر ھم�ين نظ�ام نگھدارن�د، موسوی

ک�ه کل�ی جال�ب ب�ود، » مرگ ب�ر روس�يه«شعار !  ببينيم چه ميشود؟.دبمانن
س�2می اس�ت و اي�ن خيل�ی حاA اين شعار در واق�ع نف�ی تمامي�ت حکوم�ت ا

    ... خيلیجالب است، خيلی، خيلی،
ھ��ای مرک��زی و اھدان عين��ی، مي��دانھا و چھارراھب��ه نق��ل از ش��«

 داران و  اول��ين س�اعات پنج�شنبه در ق��رق پل�يس، درج��ه  تھ�ران ازش�مالی
زھ�را از   م�ردم ب�ه بھ�شت  ورود ت�دريجی.بودن�د سربازان مجھز ب�ه ب�اتوم
 گ�رد ھ�م  اکن�دهھ�ای کوچ�ک و پر دس�ته ر آنھ�ا د. صبح پنجشنبه آغ�از ش�د

 خ���وانی ب���ر م���زار  فاتح���هه ک��� م���انی ح���والی س���اعت چھ���ار، ز .آمدن���د م���ی
ب�اتوم ب�ه جمعي�ت   ض�د ش�ورش ب�ا جانباختگان وقايع اخير آغاز شد، يگ�ان

  یقطع�ه اين حمله مانع ح�ضور گ�سترده و مت�راکم جمعي�ت در. حمله برد
 . ان�د در اين قطع�ه، ن�دا آقاس�لطان و س�ھراب اعراب�ی دف�ن ش�ده.  شد٢۵٧

 زھرا آمده بود،  به بھشتکه برای شرکت در اين مراسم از کرج  شاعری
 اي�م و در ح�ال برگ�شت   ما اAن سخت کت�ک خ�ورده«: گفت وله به دويچه 

م را زھ�را رس�يديم، م�رد چھار و نيم ک�ه ب�ه بھ�شت  ساعت. به خانه ھستيم
خ���اک س���ھراب اعراب���ی رفت���يم و فاتح���ه ر  س��� م���ا. قب���ل از م���ا زده بودن���د

س رفت�يم س�ر خ�اک س�پ. کردن�د بعد شلوغ ش�د و م�ردم را متف�رق. خوانديم
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ش�روع کردن�د ب�ه زدن م�ا ب�ا  آنجا داش�تيم فاتح�ه ميخوان�ديم ک�ه ناگھ�ان. ندا
ن�دای م��ا «، »ديکت�اتورم�رگ ب�ر «ميگفتن�د . دم ھ�م ش�عار دادن�دم�ر. ب�اتوم

نيروھ�ای اول  »است ک�ه م�رده، اي�ن دول�ت اس�ت ک�ه م�رده نمرده، عدالت 
 ھم به کمک آنھاشخصيھا  ضد شورش بودند که ما را زدند، اما بعد لباس 

مردم متفرق شدند، اما تا ساعت شش و ن�يم ک�ه م�ا برگ�شتيم، ھن�وز . آمدند
ش�ش نف�ری جم�ع /ھ�ای پ�نج  گورس�تان، م�ردم در دس�ته کنارھای/در گوشه

 فران�سه، ميرح�سين موس�وی به نق�ل از خبرگ�زاری .بودند و شعار ميدادند
امنيتی وی زھرا شد، اما ماموران  بھشت   دقيقه وارد٣٠ و ١۵در ساعت 

 ١۶ کروبی حوالی ساعت مھدی. کردند را مجبور به خروج از گورستان
محاصره ی ماموران امنيتی قرار   دقيقه وارد بھشت زھرا شد و در٣٠و 

زھرا را ب�ين  بھشت  شاھدان عينی تعداد جمعيت حاضر در مراسم. گرفت
يز در  قرار بود روز پنجشنبه تجمعی ن.ميزنند شش تا ده ھزار نفر تخمين 

خيابانھ���ا و . برگ���زار ش���ودن م���ص2ی تھ���ران ب���رای چھل���م ک���شته ش���دگا
اي��ن . پل��يس بودن��دتھ��ی ب��ه م��ص2 از ص��بح در کنت��رل ش��ديد اتوبانھ��ای من

 .ھ�م پاش�يد  نيز پيش از ش�کلگيری توس�ط م�اموران انتظ�امی ازيیگردھما
 س��اعت ھف��ت ع��صر ب��ه در راه رف��تن ب��ه م��ص2 ب��ود، ح��والیک��ه  ش��اھدی
ان�د و  ھا را شکسته   ھای ماشين شيشه. عباس آباد ھستم« :وله گفت دويچه 
 ماش�ينھا دارن�د ب�ا  .ان�د ای پليس موتور سوار مردم را به ش�دت زده  دسته 

يم ک�ه کت�ک ک�اری ش�روع ه ب�ودبه م�ص2 نرس�يد ما. بوق اعتراض ميکنند
 ھ�ا دنب�ال راھ�ی ب�ه ط�رف خياب�ان  پ�س کوچ�ه         ھمه دارن�د در کوچ�ه ...شد

 :نگار از درگيری در مسير م�ص2 گف�ت  يک روزنامه . ميگردندوليعصر
 ش�ديدی درگي�ری. م�ص2 ب�سته ب�ود اتوبان مدرس ب�ه م�سير ب�ه«  

  .در تقاطع مفتح و وليعصر پيش آمد و خيلی گاز اشک آور پرتاب کردند
 »اورژان��س« دش نوش��ته بودن��ي��چن��د اتوب��وس خ��الی ھ��م آورده بودن��د و رو

 .کنن��د ا ح��سابی بزنن��د و س��وار اي��ن اتوبوس��ھا ای ر انگ��ار ق��رار ب��ود ع��ده
 زھرا پس از ھج�وم م�اموران، خ�ود  گروھی از جمعيت حاضر در بھشت

از اين ايستگاه ت�ا م�ص2، کمت�ر . به ايستگاه مفتح رسانده بودند را با مترو
پل�يس از «: ول�ه گف�ت ي�ک دان�شجو ب�ه دويچ�ه . کيل�ومتر راه اس�ت از ي�ک

ع�ده ی . ر کردندھا فرا رد و ھمه به کوچه مردم حمله ک دھانه ی مترو به
تع�داد پل�يس از ھمي�شه . آموزش�گاه زب�ان پن�اه گ�رفتيمزيادی رفتيم در يک 

م�ردم ت�رجيح ميدادن�د . و بسيجيھا زي�اد نبودن�د بيشتر بود و لباس شخصيھا
  آب�اد ح�والی  محل�ه ی يوس�ف.تا ب�سيجيھا موقع فرار به سمت پليس بروند،



 ١٧١

 

ی ني�روی  گي�ری مي�ان م�ردم و يگ�ان وي�ژهس�اعت ن�ه ش�ب، ص�حنه ی در
ق يگان ضد شورش با باتوم و گاز اشک آور مردم را متف�ر. انتظامی بود

ي��ک ش��اھد از استي��صال و خ��ستگی پل��يس در روي��ارويی ب��ا م��ردم  ».ک��رد
خشونتھای روز پنجشنبه را نسبت به روزھای قبل کمت�ر توص�يف و گفت 

 حضور مردم در .طع نشدندامروز موبايلھا در مراکز تجمع مردم ق. دکر
ط�اووس، يوس�ف آب�اد و کريمخ�ان ت�ا س�اعت ده  خيابانھای وليعصر، تخت 

  ٢١٢».ادامه داشت شب ھمچنان
 
  

  ]روز چھل و ھفتم[ مي�دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/٣١نھم امرداد ماه 

  
يک شھروند از تھران در م�ورد تظ�اھرات چھل�م ن�دا گف�ت ک�ه «  

عترضان زي�اد ب�ود ک�ه نميتوان�ستند ب�ه در خيابان عباس آباد آنقدر ماشين م
پ�2ک ماش�ينھايی ک�ه  رانندگان حمله کنند، بنابراين شروع کردن�د ب�ه کن�دن

خودروھ��ا ی  برخ�ی ني��ز ب��ا ب��اتوم ب�ه شي��شه. ب�صورت ممت��د ب��وق ميزدن��د
 با مترو از بھشت زھرا ی زيادمردم .دميزدند و شيشه ھا را خرد ميکردن

ش�عار دادن�د ک�ه م�اموران  در م�صلیآنھ�ا آنق�در . آم�ده بودن�د س�مت م�ص2
را قط�ع کردن�د و وقت�ی  برای مقابله، سی دقيقه برق ايستگاه مت�رو م�صلی

   .مواجه شدند مردم از ايستگاه خارج شدند، با حمله ی باتوم بدستان
نکته ی جالب توجه حرکت ام�روز م�ردم، ح�ضور گ�سترده ی «

ا خ�انم چن�د ت�! ستندمردانند و نترس تر ھم ھ خانمھا بود که خيلی بيشتر از
را ن��شان  » وی«شخ��صيھا ع2م��ت جل��و چ��شم خ��ودم ت��و ص��ورت لب��اس 

مادر ندا آقا سلطان ھم به تنھ�ايی چھل�م دخت�رش را برگ�زار   ٢١٣».ميدادند
در شھرھای اصفھان، شيراز، اھ�واز، تبري�ز و خيل�ی جاھ�ای ديگ�ر . کرد

 آور ھم مردم چھلمين روز کشته شدن ندا را در طوفان باتوم و گاز اشک
نوي��سان ج��وان درونم��رز ھ��م در يک��ی از وب2گ. وح��شت برگ��زار کردن��دو 

مراسم مص2ی تھران پس از نوش جان کردن کل�ی ب�اتوم ت�اکنون بيھ�وش 
 سخنگوی وزارت امور خارجه ی آمريکا ھم از خشونت پليس ضد. است
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شورش حکومت اس2می عليه ک�سانی ک�ه ب�رای بزرگداش�ت چھلم�ين روز 
  ٢١٤».به بھشت زھرا رفته بودند، انتقاد کرد اخيرکشته شدگان وقايع 

  
او را در پيرامون  که منوشته بود. اد کردندرا آزشادی ی صدر 

  . دن به امامت رفسنجانی دستگير کرد جمعه ی کذايی نمازآن
درس��ت دو روز اس��ت ك��ه  اAن«:  نوش��تش��ادی پ��س از آزادی

موق�ع در راھ�رو  پ�يش اي�ن دو روز. بيرون آن ديوارھای بلند Aيه Aي�ه ام
ب�ودم، منتظ�ر   با چادر زندان و چ�شم بن�د نش�سته٢٠٩دراز طبقه ی پايين 

چ�شم «:  روز بگوي�د١٢كه كسی بيايد و مرا از در بيرون ببرد و بع�د از 
ه ی و اي��ن، يعن��ی آزادی ك��ه در تم��ام آن روزھ��ا چھ��ر» !بن��دتونو برداري��د

ي�رفتم و ب�ه دري�ا راه م در تمام آن روزھ�ايی ك�ه در س�لول .پيدا نبودش آبي
 دختری كه مثل ھمه بچه ھای دنيا مادرش را انتخ�اب نك�رده فكر ميكردم؛

ت��و «: آن روزھ��ا ص��بح و ظھ��ر و ش��ب ب��ه خ��ودم ميگف��تم در تم��ام. اس��ت
 اما او انتخ�اب نك�رده ب�ود ك�ه م�ادرش فع�الكارت را انتخاب كرده بودی، 

ھ�م پ�ای در حال دويدن باشد و شب جنبش زنان باشد، كه از صبح تا شب 
كه مادرش ب�رای ب�ار دوم از  او انتخاب نكرده بود. كامپيوتر خوابش ببرد

اختي�ار خ�ودت اس�ت و   سر در بياورد؛ جايی كه نه رفتنت ب�ه آن ب�ه٢٠٩
  . نه بيرون آمدن از آن؛ مكان تعليق و حس فلج كننده ی ناتوانی مطلق

  مقوله ای است كه وقتی مادر٢٠٩زندانی بودن در جايی مثل «
دن را ب�ه آن اض�افه ميكن�ی، رن�ج، ش�كل ديگ�ری پي�دا ميكن�د، ش�كلی ك�ه بو

ي�ک . بن�ده اس�تس�خت و ب�سته ب�ه ح�ال ھ�ر لحظ�ه ات تغيي�ر يا توض�يحش
نب�ود ] دختر ش�ادی[» دريا«اص2 مگر به خاطر لحظه به خودت ميگويی 

خ�اطر نب�ود ک�ه  حوزه ی زنان را شروع کردی؟ مگ�ر ب�ه اي�نکه کار در 
چ�ه   ای بھتر را ب�رای او درس�ت خ�واھی ک�رد؟ ح�اAبھش قول دادی آينده

 داری در راه قلع����ه ی ش����ده؟ مگ����ر از ھم����ان روز اول نميدان����ستی ک����ه
 انف��رادی ف��شار لحظ��ه ای بع��د ک��ه ديوارھ��ای ميگ��ذاری؟س��نگباران ق��دم 

 ھميشه روشن سلول و گرم�ای م�رداد ِ چراغ کننده ی ميآورند و نور کور
 ای ي��ادت مي��آورد شبھاس��ت ک��ه تھ��ران، ب��دون ھ��يچ وس��يله ی خن��ک کنن��ده

بيع��دالتی تم��ام  نتوان��سته ای بخ��وابی؛ خ��شمی وص��ف ناپ��ذير از اي��ن ھم��ه
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ھدف اين چرا دختر من بايد «: وجودت را پر ميکند و از خودت ميپرسی
مييابن�د،  اما عذاب وجدانھای مادران�ه گ�اھی ت�سکين» !ھمه بيعدالتی باشد؟

س�ال ١٥شوی ک�ه بع�د از وقتی با پروان�ه در آن س�لول عم�ومی روب�رو مي�
پ��سرخاله اش /م��صيبت و خ��شونت، ب��ا دن��دانھا و بين��ی شک��سته، از ش��وھر

 س�اله اش را گذاش�ته پ�يش پ�دری ک�ه ھ�م ١٣ و ٩گرفته و دو دختر  ط2ق
خانه و ھم شغل، و خودش، بی شغل و بی تح�صي2ت، ب�ه  پول دارد و ھم

   .يکنند نفر در آنجا با ھم زندگی م٦که  خانه ی پدری برگشته، جايی
اند و اتھام او ھم مثل اتھ�ام پروانه را در خيابان دستگير کرده «

اغتشاش و تمرد از دستور  من اقدام عليه امنيت ملی از طريق تحريک به
ن�ه ب�ه خ�اطر اي�ن ک�ه در  او ھفت�ه ھ�ا دخت�رانش را ندي�ده ب�ود،. پل�يس ب�ود

او ھ�م پدرش�ان ب�ود و  زندان بود، بلکه به خاطر اينکه حضانت بچه ھا ب�ا
  .  شھرستانی دور پيش مادرشآنھا را برده بود در

آن گرم��ای ک��شنده ی داخ��ل س��لول ک��ه از روزھ��ا در و روزھ��ا «
ی آور کان��الش را دارد ک��ه از ب��اAتنھ��ا ص��دای يکنواخ��ت و ع��ذاب ک��ولر، 

 فکر ميک�نم و »دريا«زندانبانان برسد، به تمام سلولھا ميگذرد، تا به اتاق 
ھم و بودن با ھم محرومن�د؛ ام�ا انی که از ديدن مه ی دختران و مادربه ھ

يوش�يج، زن�ده ام مي�دارد؛  ي�اد و فک�ر ديگران�ی ھ�م ھ�ست ک�ه ب�ه ق�ول نيم�ا
دور و غيرقاب���ل ي���ک و غيرقاب���ل دسترس���ند و آنھ���ايی ک���ه آنھ���ايی ک���ه نزد

 در س�لول کن�اری، ي�ا س�لولھای راھ�رو ِ نزديکان نزديکم، جايی .دسترسند
و ب��دون قل��م و س��ربازی دراز ک��شيده ان��د موک��ت ي��ا پتوھ��ای پ��شتی، روی 

 ع2م���ت روزھ���ای زندان���شان را روی دي���وارکاغ���ذ، ب���ا خ���راش ن���اخن، 
ن ب��ودم، ک��ار  وقت��ی بي��روحت��ی ش��يوا نظرآھ��اری، م��وکلم ک��ه .يگذارن��دم

ش برنيامد، ژي2 بن�ی يبرا  دادسرای انق2ب از دستمچندانی در پاسخگويی
 چق�در  س�لولدست�شويی زيعقوب، روزنامه نگاری که ميدانم خ�وردن آب ا

  گوارش���ی اش خطرن���اک اس���ت، مھ���سا امرآب���ادی ک���هب���رای بيم���اری
نمي�شناسمش، ام�ا ش�نيده ام ب�اردار اس�ت و مي�دانم ک�ه ش�رايط پراض�طراب 

 ،ن مطل��ق اط2ع��ات ک��ه در تم��ام ف��ضاھاحال��ت تعلي��ق و فق��دا بازداش��ت و
 ج�اری اس�ت، ت�ا چ�ه ح�د ب�رای ي��ک زن ٢٠٩ب�ر  ق�وانين و رواب�ط ح�اکم

ھ���ايی ک���ه ميشناسم���شان ي���ا نامھاش���ان را در  ض���رر دارد و خيليب���اردار
 چ��ه بنوي��سم از اي�ن زن��انی ک�ه ھ��م اس��2م و ٢١٥»...خوان�ده امروزنام�ه ھ��ا 

تحقير و توھين را و ھم حکوم�ت اس�2می را و ھ�م مردس�اAری را ب�ا ھ�م 
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آنچ��ه اي��ن روزھ��ا ش��اھدش «: فق��ط ميت��وانم بنوي��سم! ب��ه س��خره گرفت��ه ان��د؟
اي�ن روزھ�ا . ش�ھادت و بازداش�ت و دس�تگيری ني�ست وھستيم، تنھ�ا خ�ون 

حاکمي�ت  روزھايی است ک�ه تم�ام ع2ئ�م ظھ�ور؛ روزھای پيروزی ماست
توان�سته اي�م، چ�ون حکوم�ت  م�ا.  ب�ه عيني�ت رس�يده اس�ت جامع�ه مردم بر

م�ا توان�ستيم چ�ون ھا ھم مامور و لباس شخصی ميگذارد،  در قبرستانحتی
ب�رای [گ�ز پي�ام تبريک�ی نفرس�تاده ان�د ميبينيم حکومتھ�ای م�ستقل جھ�ان ھر

را مغلوب کرده اي�م، م�ا  »ن.ا«ما توانستيم چون حاميان ] ... احمدی نژاد
را رق��م ] و حکوم�ت اس�2می[ احم��دی ن�ژاد  چ�ون م�رگ سياس�یتوان�ستيم،

م�ا ز ب�ا راه مب�ارزه ب�ا ديکت�اتوری و... اما اين تازه اول راه اس�ت... زديم
  ٢١٦».يمميتوانيم ھمانگونه که توانست

. روزھ��ای پي��شين ش��ده ب��ودش��عارھای دي��روز خيل��ی پخت��ه ت��ر از 
ديکت�اتور، «ديگر شعار »  ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری «يکی شعار

و » اي�ران آم�اده ی قي�ام اس�ت ديکتاتور، اين آخرين پي�ام اس�ت، مل�ت س�بز
 ب�اغيرت ص��احب  ام�روز، روز عزاس�ت ام�روز، ايران�یع�زا، عزاس�ت «

  »  عزاست امروز
ي��ن بچ��ه ھ��ا دارن��د تق��اص س��ی س��ال تحقي��ر و ت��وھين و تخفي��ف ا

گيرن��د، آن ھ��م ب��ا بھ��ره ای شخصيتي��شان را اي��ن ب��ار ميگيرن��د و خ��وب مي
احم�����دی ن�����ژاد را و افغان�����ستان، »  ص�����بح٨«در روزنام�����ه ی . ک�����2ن

و ک�ل عق�ب مان�دگيھای  م�ا را سياس�ی/ان ما را و پوپولي�سم دين�یروشنفکر
 ت��صوير ک��شيده ان��د و چ��ه ش��يوا و چ��ه  م��ا را اينگون��ه ب��هبيفک��ری/فک��ری

  . خواندنی و چه درست
 ٢١٧محم�د رض�ا نيکف�رتوضيح اين که ظاھرا اين مقاله نوشته ی 

ب�ه . چ�اپ ش�ده اس�ت» گوي�ا ني�وز« در ١٣٨٨ تي�ر١٦است ک�ه در ت�اريخ 
 اين ادعا کاری ندارم، فق�ط ب�رای اي�ن ک�ه ک�ارم م�ستند درستی يا نادرستی

  .م رفرانس ميدھمباشد، به اين آدرس اينترنتی ھ
رفتار او . زمان آشنايی است  ی غريب و ھم نژاد پديده احمدی «

 آمي�ز ي�ک جوان�ک  ن و ت�وھيندر چشم ب�سيار ک�سان ي�ادآور برخ�ورد خ�ش
 تفنگ به دست در برابر شھروندان محترمی است که چن�ان تحقي�ر بسيجی

 و شان اجتماعيشان، ارج فرھنگي�شان. ميشوند که ديگر جھان را نميفھمند
ش��ان لگ��دکوب مي��شود، ب��ه زن��دگی خصوصي��شان تج��اوز  م��نش و س��ليقه 
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مي���شود و دس���تگاه تبليغ���اتی م���دام از در و دي���وار ج���ار ميزن���د ک���ه باي���د 
رخ » ی س�وم  ی ھ�زاره  معج�زه«شکرگزار باش�ند ک�ه در ک�شورشان اي�ن 

  . داده است
نژاد حاشيه را ب�سيج ميکن�د ت�ا مرک�ز ق�درت را  احمدی محمود «

ردم مستمند را به دنبال ماش�ين خ�ود ميدوان�د و آن�ان ميدون�د، تقويت کند، م
  . در حاليکه به عابران ديگر تنه ميزنند و ھياھو و گرد و خاک ميکنند

نژاد از تبار آن س2طينی است که مدام در حال  محمود احمدی «
 ت�ا س�رحدات را ن�ه آب�اد، ی مرکز را تھ�ی ميکن�د او خزانه . اند جھاد بوده 

او مھن��دس نظ��ام . ی ارادت درآورد  ت��صرف کن��د و ب��ه حلق��ه بلک��ه از ن��و
است، اما ن�ه از آن مھندس�انی ک�ه در ابت�دای حکوم�ت اس�2می در خ�دمت 

 ی پيون�د ايم�ان و تکني�ک را ب�ه  م2ھا درآمدند، تا سازندگی کنند و معجزه
در م�ورد احم�دی . در ابت�دا تکني�ک در خ�دمت ايم�ان ب�ود. نمايش بگذارند

مھن�دس /او رم�الی اس�ت ک�ه دکت�ر.  خود ام�ری تکنيک�ی اس�ت،نژاد، ايمان 
در ذھن او جن و اتم، معجزه و س�انتريفوژ، مع�راج و موش�ک . شده است

  .  اند در کنار ھم رديف شده
در . او خ�تم روزگ�ار اس�ت.  ن�ژاد ب�ه ھم�ه درس ميدھ�د احم�دی«

 .پ��يش ل��وطی ھ��م انترب��ازی ميکن��د. مجل��س آخون��دی ھ��م درس دي��ن ميدھ��د
ای از  ه او مجموع��. ل��وحی اس��ت  ژاد ترکيب��ی از رذال��ت و س��ادهن�� احم�دی 

 ما را در خود جم�ع ک�رده، ب�ه اي�ن جھ�ت ب�سی بدترين خصلتھای فرھنگی
دروغ ميگوي��د و ای ب��سا ص��ادقانه، غل��و ميکن��د، . خودم��انی جل��وه ميکن��د

 ات  کند ھ�ر ج�ا ک�م آوردی، ميت�وانی از زرنگ�ی زرنگ است و تصور می
 نژاد وجود  ی ما قدری احمدی در وجود ھمه . کنیمايه بگذاری و جبران 

  دارد و درس���ت اي���ن، آن بخ���شی اس���ت ک���ه وقت���ی ب���ا آزردگ���ی از عق���ب
ام�ا آن ھنگ�ام ني�ز ک�ه . گيمان حرف ميزنيم، از آن ابراز نفرت ميکنيم ماند

 نژادی وجود ماس�ت ک�ه  ايم، باز اين وجه احمدی Aف ميزنيم و خودشيفته 
ای اس��ت ک��ه خ��ود تحقي��ر ميکن��د،  ه  اد تحقي��ر ش��دن��ژ احم��دی . نم��ود ميياب��د

به موضوع نفرتش ک�ه مينگ�رد، . سرشار از نفرت است، اما کرامت دارد
ن�ژاد  احم�دی  .ميپندارد مبعوث شده است تا ھمه را از ض2لت نج�ات دھ�د

 گیمان��د او مظھ��ر عق��ب .  ک��رده ب��ه مدرنيت��ه ی س��نتی اس��ت جھ��ش نماين��ده 
 او اع���2م ورشک���ستگی.  ی ماس���ت ن���ده ما م���درن م���ا و مدرنيت���ه ی عق���ب

آن زم�ان ک�ه در ق�م . نژاد نشان فقدان جديت ماس�ت  احمدی .فرھنگ است
 ی نور او را دربرگرفته، حق ب�ود ک�ه حج�ج اس�2م اي�ن حج�ت  گفت، ھاله
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را جدی گيرند، عمامه بر زمين کوبند، سينه چاک کنند و لب�اس ب�ر ت�ن او 
آن زم��ان ک��ه از . گ آورن��دای ب��ه ق��صد تب��رک ب��ه چن�� بردرن��د، ت��ا تک��ه 

 ای در آش�پزخانه س�خن گف�ت، ح�ق ب�ود مكتبھ�ا و  دستيابی به انرژی ھسته
دان���شگاھھا تعطي���ل مي���شدند، ح���ق ب���ود ب���ر س���ر در آم���وزش و پ���رورش 

و آموزگ�اران »  شده ت�ا اط�2ع ث�انوی تعطي�ل اس�ت اين خراب«: مينوشتند
 او ني��ز  ن��ژاد از ماس��ت، طرف��داران احم��دی .از ش��رم رو نھ��ان ميکردن��د

ن���ژاد ب���ا گروھ���ی از رھب���ران  مي���ان احم���دی . ھموAيتيھ���ای م���ا ھ���ستند
  م ن�وعی احم�دی ايران�ی ھ�در روش�نفکری. اپوزيسيون فرق چندانی نيست

گويد و در عين غيرجدی بودن،   آن جايی که ياوه مینژاديسم وجود دارد؛
در وج�ود چ�پ افراط�ی اي�ران، از دي�ر ب�از احم�دی . ش�ود سخت جدی م�ی

 رخنه کرده است، منھای مذھب، يا با مذھبی که گفت�ار و مناس�ک سمنژادي 
ن���ژاد در   آنجل���س ھمگ���ی مق���داری احم���دی  اف���سران ل���وس. ديگ���ری دارد

ن�ژاد رض�ا ش�اھی اس�ت ب�ا تع�صب م�ذھبی؛ البت�ه  احم�دی . درونشان دارند
، ول�ی مھ�م من البته دليل اين تشبيه را نفھميدم [.رضا شاه در اوايل کارش

ی  ی جنب��ه   ن��شان دھن��ده ن��ژاد  احم��دی ]ص��ل ح��رف اس��تمھ��م ا. ني��ست
ای که اکثر منتقدان آن را   جمھوری اس2می ايران است، جنبه »مردمی«

ان�د و از  نميبينند، زي�را ھن�وز از انتق�اد ب�ه دول�ت ب�ه انتق�اد جامع�ه نرس�يده 
اکنون ھمه چيز با تقل�ب . ھای دولت و جامعه غافلند ھا و ھمسويی ھمدستی

.  که ابعاد آن را نميدانيمتقلبی صورت گرفته. شودوضيح داده ميو کودتا ت
 دينی را نادي�ده نگي�ريم، Aزم اس�ت  اين که نيروی پوپوليسم فاشيستیبرای
ن��ژاد ي��ک  رای احم��دی .  ی تحليلھ��ا را ب��ر تقل��ب و کودت��ا بن��ا نکن��يم ھم��ه

  » ! فاشيسم دينی را جدی گرفتاعی ی اجتم ميليون ھم باشد، بايد ريشه
ی اس�ت ک�ه م�ن ر واقع چکي�ده ی بخ�شی از آن چي�زن نوشته داي

کتاب منتشر شده ام و بيش از صدھا جلد يازده /در تمام اين سالھا و در ده
مقال��ه و داس��تان و طن��زم ب��ه ت��صوير ک��شيده ام و چ��ون ھمي��شه و ھمچن��ان 

 دس��ت ،ھ��ا ھ��ستند و ب��ازار»م��دی نژادي��ستاح«ھم��ين » پدرخوان��ده ھ��ا«
ش��د، ت��ا ب��ه د ک��ه باي��د از Aی لن��گ و پاچ��ه ش��ان رد اينھاس��ت و اينھ��ا ھ��ستن

ت�وده ای و ت�وده ای نتوان�سته ام مث�ل خيليھ�ای ز موفقيت دس�ت ياف�ت، ھن�و
و خ�الی از » پ�وچ«تبار و آلوده به تشيع آلوده ی دوسره، راھی به ب�ازار 

اينھ�ا پي�دا ک�نم و البت�ه چ�ه  »کمونيستی/شيعی«ر از جنجالھای مدرنيته و پ
 کارھ�ای م�ن در و تبليغ اينھا برایينھا و ھمراھی با اينھا  بودن با ا.خوب
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شان ک��ه رض��ايت  موجوديت��نف��ی موجوي��ت اينھاس��ت و اينھ��ا ب��ه نف��یواق��ع 
  ! نميدھند، ميدھند؟

ه ح�ال و ھ�وايی  با اين ھمه دردسر چی درون کشوربچه ھااين 
اين بار راھکارھايی را برای برن�زه ش�دن . ش ميشود ادارند؛ آدم حسودی

]A غ��ر ش��دنوA م��ساله ی ام��روز اي��ران  چ��ون«: ببني��د. فرس��تاده ان��د] ب��د
و دھم و  حواشی انتخابات نيست و چون مشكل امروز دولت مھرورز نھم

ای روسی نيست، و چون دردس�ر اقت�صاد  ھواپيماھپیدر   پی  اينا و سقوط
ك��ردن  ای و بلوك��ه  ام��روز اي��ران تحريمھ��ای جورواج��ور و چن��د مرحل��ه 

ان در وض�عيت در اروپا نيست و چون در كل مملك�ت كماك� پولھای ايران
ميب��رد، م��ا ام��روز ب��ه مھمت��رين م��شغله ی ذھن��ی ش��ديد گ��ل و بلب��ل ب��ه س��ر 

  . ايم مردم و مسئوAن و دلسوزان و اينا پرداخته 
بي��ست و پ��نجم ھ��ر م��اه،   ھزين��ه ميتواني��د ب��رای برن��زه ش��دن ك��م«

. روی كني��د پي��اده  ادیترجيح��ا خ��رداد م��اه، از مي��دان انق��2ب ت��ا مي��دان آز
ميلي�ون نف�ر، ه توجه كنيد ھرچه تع�دادتان بي�شتر باش�د، يعن�ی ب�ين دو ت�ا س�

 رای دادن ھم ارتباط مستقيمی با برن�زه ش�دن .بيشتر و بھتر برنزه ميشويد
 ظھر در خيابانھا دنبال ١٢چون از فردای آن بايد از ساعت . پوست دارد

 ج��سم يد و ب��ا در دس��ت گ��رفتنلباس��ھای شخ��صيتان را بپوش��. رايت��ان بدوي��د
 ر چھارراھھ�ا و در مي�دانھای اص�لیمخصوص، سسخت، يا گذاشتن ك2ه 
يادت�ان باش�د فق�ط . ظھر را آفت�اب م�ستقيم بگيري�د از شھر تمام ساعات بعد

 ش�ھروندان اقیممكن است به طرف ب آفتاب بگيريد و جو نگيردتان، چون
تر اي��ن ب��رادران بي��ش در ك��ل اگ��ر دق��ت كني��د. ب��ا ج��سم س��خت حمل��ه كني��د

  . ای دارند پوستھای به شدت برنزه شده 
 اي����ن حال����ت در. در خياب����ان ب����ه حال����ت س����كوت تجم����ع كني����د«

 اند، ب�ه ش�ما آب  حال عمومی در نظر گرفته شدهماشينھايی كه برای رفاه 
اب پوس�تتان را ح�سابی برن�زه خيس ش�د، آفت� وقتی پوستتان خوب. ميپاشند
 ش�ما ھ�م مجب�ور كسانی دنب�ال ش�ما كنن�د،در حالت قبل ممكن است . ميکند

ط��رف آفت��اب  ش��ود پوس��تتان از ھم��ه  اي��ن ك��ار باع��ث م��ی. ش��ويدب��ه ف��رار 
   .بخورد و حسابی برنزه شويد

به مدت بيست روز تا يك م�اه ب�ه دنب�ال برادرت�ان ي�ا فرزن�دتان «
 ھای دركه و حومه، از آنجا به پزش�ك ق�انونی، از آنج�ا  تپه از كھريزك به

قضائيه، و در كل از آنجا به اينجا، از  انق2ب، از آنجا به قوه ی به دادگاه 
 مسئوAن مربوطه باعث مي�شود ک�ه مھرورزی. ا به آنجا مراجعه كنيداينج
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اي���ن سياس���ت ك���ه ب���رای . بماني���د و آفت���اب بگيري���در ش���ما س���اعتھا پ���شت د
شده است، پوس�ت ش�ما را در ابت�دا كلف�ت  برنزاسيون مردم در پيش گرفته

 ك��ار سياس��ی را ب��ه تنت��ان ك��ه پ��یي��ك راه ديگ��ر اين. درن��زه ميكن��و س��پس ب
. در اين حالت نه تنھا برنزه ميشويد ک�ه ممك�ن اس�ت از ت�ه ب�سوزيد. بماليد

ط�وری در حال�ت س�كوت باي�ستيد؛ اي�ن  ميتوانيد روبروی پارك ملت ھمين 
   پيشنھاد .ھم از چند جھت برنزه ميشويدطوری 

ای دس�ت پي�دا   ھ�سته  فن�اوریت�ان ب�ه خانه ميشود در زيرزمين «
.  ش�ما را برن�زه و ق�شنگ ميكن�دای قرار گرفتن در تشعشعات ھ�سته  .كنيد

  . ددانشمند ھم به دانشمندان جوان مملكت اضافه ميشوک در ضمن ي
 از س����اعت ھ����شت، از در اس����تقبالھای مردم����ی و خودج����وش«

س��اعت ن��ه، از س���اعت ده ش��ركت كني���د و زي��ر آفت���اب س��وزان س���فرھای 
 ي��ك راه ھ��م اي��ن اس��ت ك��ه ب��ا آق��ا رح��يم .نی برن��زه و برش��ته ش��ويدشھرس��تا

كني��د و آفت��اب تاب��ان و ر  ی رح��م ب��ه ب��2د خارج��ه س��ف رای ص��لهم��شايی ب��
تركي�ه و اين�ا ب�ا آق�ا ه ايضا سفر ب�. سوزان آنجا را به پوست و جان بخريد

ي���ك راه س���اده اي���ن اس���ت ك���ه اگ���ر پ���ول داري���د،  .م���شايی توص���يه مي���شود
اينط�وری برن�زه ن�شديد، اگ�ر  . دردسرھای ب�اA را نك�شيدسوAريوم كنيد و

گيري�د و  برنام�ه گ�ر م�ین ب�ا دي�دن اي�.  س�ی را ببيني�د  و شبھا برنام�ه بي�ست
 پوس��ت، روح، روان، گ��ر گرفتگ��ی و برافروختگ��ی. مي��شويدبرافروخت��ه 

   ».اعصاب و اينا، ھمه را با ھم يكھو برنزه ميكند
  

  

  ]روز چھل و ھشتم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت يکم/ ١٣٨٨دھم امردادماه 

  

 زادی، جمھوریاستق2ل، آ« از شعار ينيد اين توده ايھا چطوربب
ش�عارھای انحراف�ی ب�رای «: عنوان مطلب اي�ن اس�ت! سوخته اند» ايرانی

ه گردن خ�ود تازه طرح اين شعارھا را ب» جدا کردن مراجع از موج سبز
ج�ا س�روکله ش�ان در عده ای که معل�وم نب�ود از ک« :حکومتيان انداخته اند
ع�ارف را جان�شين اص�رار داش�تند ش�عارھای غيرمت مي�ان م�ردم پي�دا ش�ده،
و ي����ا »  خامن����ه ایم����رگ ب����ر«کنن����د؛ از جمل����ه ن ش����عارھای اي����ن دورا

مردم اعتناء به اين شعارھا نکردند . »جمھوری ايرانیاستق2ل، آزادی، «
ب�ود تعج�ب م�ن اي�ن .  اين دوران را س�ر دادن�دھميشگیشعارھای  و ھمان
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رفتن�د ين عده با ھمين شعار ب�ه مي�ان م�ردم خيابان آپادانا ھم باز ھم که در
   ٢١٨». نگذاشتند که در آنجا ھم مردم محلشان

ه در جري�����ان محاکم�����ه ی گروھ�����ی از اص�����2ح طلب�����انی ک�����«
انتخاب���ات دس��تگير ش���ده ان���د، روز ش���نبه در ز اعتراض��ات مردم���ی بع���د ا

دادگ�اه انق�2ب اس�2می آغ�از رئ�يس  به رياست ص�لواتی[!] بيدادگاه کودتا 
 نف�ر ص�دنزدي�ک ب�ه  در ب�ين متھم�ين حاض�ر در جل�سه ی دادگ�اه ک�ه. ش�د

و ش��ورای مرک��زی ھ��ای م��شھوری مث��ل بھ��زاد نب��وی ع��ض بودن��د، چھ��ره 
سازمان مجاھدين انق2ب اس�2می، ميردام�ادی دبي�ر ک�ل ح�زب م�شارکت، 

ارکت، عطري��انفر ع��ضو ع��ضو ش��ورای مرک��زی ح��زب م��ش زاده ام��ين 
محم��دعلی ابطح��ی ع��ضو ش��ورای   ح��زب ک��ارگزاران،ی مرک��زیش��ورا

ش�ورای مرک�زی   مجمع روحانيون مبارز، صفايی فراھانی عضومرکزی
 زاده عضو شورای مرکزی ح�زب م�شارکت ب�ه  حزب مشارکت، رمضان

 في��ل ت��ازه ی حکوم��ت اس��2می ھم��ين ح��اA ٢١٩»... .ميخوردن��د چ��شم
راس��تی اي��ن . ب��شودک��رده ان��د ک��ه چ��ه مي��دانم چ��ه محاکم��ات اس��ت ک��ه ھ��وا 

بي�دادگاه نکبت�ی دادگاھھا تازگيھا بيدادگاه شده اند، يا در تمام اين سی س�ال 
!  ان��د، ش��ده ان��د بي��دادگاه؟ را گرفت��هھ��اب��وده ان��د و ح��اA ک��ه يق��ه ی خودي

  !نم، فقط يک رفرانس کوچولو دادمم شيطنت کنميخواھ
نمک است و آن اين که يک بابايی نوشته است اين ديگر خيلی با

بيچ�اره ھ�ا اس�2م ھم�ين . ر اساس قوانين اس2می کافر استکه خامنه ای ب
  ؟ کی ميخواھيد بفھميداست ديگر،
ب�ه اي�ن دلي�ل او را رھب�ر پي�شين [خامنه ای رھبر پيشين اي�ران «

خواندم که اکنون رھبری ج�ز ب�رای احمق�ان و پ�ول دوس�تان و وح�شيان و 
شد و دست کم ت�ا بي�ست از خانواده ای مسلمان زاده ] وطن فروشان نيست

سال پ�يش م�سلمان ب�ود، ول�ی پ�س گذش�ت بي�ست س�ال از ب�ه دس�ت گ�رفتن 
قدرت، چھره ی کريه خود را به مردم و جھانيان نشان داد؛ چھره ای ک�ه 

   ٢٢٠»...بسياری از آن خبر داشتند، ولی مجالی برای ابراز آن نمييافتند
 ،و بع��د ھ��م طفل��ک ميکوش��د ثاب��ت کن��د ک��ه خامن��ه ای مرت��د اس��ت

 اي�ن گون�ه اتھ�ام زنيھ�ا و ک�ی چرخ�ه ی! آنھم بر اس�اس تئوريھ�ای اس�2می
  !پايان خواھند يافت، معلوم نيست؟کشتارھای ِ پيامد آن 
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  ]روز چھل و نھم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ٢/ ١٣٨٨يازدھم امردادماه 

  

 اس���تق2ل، آزادی، جمھ���وری«ن ش���عار اي���راس���تی راس���تی ک���ه   
 ھ�ا انداخت�ه» ف�روشس�بزی« ايھ�ا و  ت�ودهبدجوری کک ب�ه تنب�ان» ايرانی
ن�د اط2عي�ه ه ا، تا جايی که ميرح�سين موس�وی ب�دبخت را وادار ک�رداست

اعتراف����ات بان����د . خ����وب اس����ت. بدھ����د و از اي����ن ش����عار برائ����ت جوي����د
ميبينن���د ت���ا چ���ه ان���دازه اي���ن اص���2حاتچيھا را ھ���م اي���ن روزھ���ا ميبينن���د و 

ين ھمه ب�از ه است، با اگيريھا به دادگاھھای استالين مادر مرده شبياعتراف
 اس�2می، ن�ه ي�ک کلم�ه ب�يش و ن�ه ي�ک کلم�ه جمھ�وری«احمقھا شعار ھم 
ی س��ايت پي��ک ن��ت و س��وخته » تماتح��« از  ھ��ماي��ن مطل��ب .ميدھن��د» ک�م

  : برای تفريح بد نيست.  شماره يک ميرحسين موسوی استحامی
ب��دنبال تظ��اھرات چھل��م نخ��ستين قرباني��ان راھپيمائيھ��ای بع��د از «

اس�تق2ل، آزادی، «ر ش�عار  خرداد که در يکی از آنھ�ا چن�د نف�٢٢کودتای 
س��ردادند، ميرح��سين موس��وی در گفتگ��وئی کوت��اه ب��ا »  ايران��یجمھ��وری

ان��د،    م��ردم در راه س��بزی ک��ه برگزي��دهش��عار کلي��دی« :س��ايت قل��م گف��ت
 .اس��ت»  اس��2می ن��ه ي��ک کلم��ه کمت��ر و ن��ه ي��ک کلم��ه بي��شترجمھ��وری«

م اس�ت ک�ه فرات�ر از ق�انون ميليونی م�ردبز شعارھايی مورد حمايت راه س
 خواس���ته ی م���ردم، دف���اع از ]بيم���زه [. اس���2می ن���روداساس���ی جمھ���وری

،  اس�2میجمھ�وری«جمھوريت نظام در کنار اس2ميت آن اس�ت و ش�عار 
ي�ان اي�ن جنب�ه از مطالب�ات آن�ان  در ب»نه يک کلمه ک�م ن�ه ي�ک کلم�ه زي�اد

دالت و کرامت انسانی ھستيم و  ما به دنبال آزادی، ع.راھبردی داردنقش 
   ...]ب2 ب2 ب2[ که اينھا اھدافی ھستند

  موس��وی در بخ��ش ديگ��ری از اي��ن گفتگ��و ب��ا اش��اره ب��ه دروغ«
پراکنيھای صدا و سيما در باره ی جنبش سبز خارج از کشور در حماي�ت 

 خ�رداد ک�ه ب�ه ن�وع ديگ�ری ٢٢از مقاومت مردم ايران در برابر کودت�ای 
رغ��م  ب��ه «: نخ��ستين دادگ��اه کودت��ا ني��ز مط��رح ش��د، گف��تروز گذش��ته در 

 طلبانه و معن�وی، ک�وچکترين ارتب�اطی ب�ا  ادعای مخالفان، اين جنبش حق
اي�ن  خارج ندارد و کام2 داخلی است و ملت ما به خوبی نسبت به اھمي�ت

س�اله ی   گذاری با بيگانگان آگاه است و براساس تجربي�ات دوي�ست  فاصله
در حرکت عظيمی . د اجانب با سوء ظن برخورد ميکننسبت به نيات خود

خارج در دفاع از مردم داخ�ل  که در سراسر جھان از سوی ايرانيان مقيم
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نمايان ب�ود و   گذاری کشور صورت گرفت، به طور محسوسی اين فاصله
   ٢٢١».جا دارد از ھمه ی اين ھموطنان سپاسگزاری و تقدير شود

  : م نوشتياسياوش پس از خواندن اين افاضه، بر
نگرانی آخون�د ص�فتھای  و » ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری«

برای از دست رفتن اس2م و مقابله با اين شعار پرمعنای مردم که  مسلمان
در اي�ن نوش�ته ی موس�وی ام زيبای ايران را قرار داده اند، بجای اس2م، ن
ول���ی م���ردم و جوان���ان اي���ران از ھ���يچ گام���شان برگ���شت . م���نعکس اس���ت

نبايد گذاشت ک�ه خواس�تھای . و موسوی آب در ھاون ميکوبد واھند کردنخ
گ�ستراندن ھرچ�ه بي�شتر اي�ن ش�عار کم�ک . بحق مردم ايران م2خور شود

  یھم�ه ب�ه ھم�ت بسيار بزرگی به پيشرفت جنبش مردم خواھد کرد و اين
  : ببينيد.گفتم که جنبش دارد راھش را پيدا ميکند» .بستگی دارد ما

 زيب�����اترين و »ری ايران�����ی اس�����تق2ل، جمھ�����وآزادی،«ش�����عار 
اي�ن ش�عار ن�شان . ھوشمندانه ترين ش�عاری اس�ت ک�ه اي�ن روزھ�ا مي�شنويم

. نديمی ک�ه اص�2ح ناپ�ذير اس�ت، گذش�تميدھد که مردم از خير اص2ح رژ
زنده «و » ...سرنگون باد» «...مرگ بر«اين شعار چکيده ی شعارھای 

در ط�ول ي�ک ق�رن . ش�عار دارداين شعار در درونش دھھا . است» ...باد
بايد يک ق�رن مب�ارزه ميک�رديم . مبارزه، ما مشابه اين شعار را نداشته ايم

حاA ديگ�ر ب�ا . و شکست ميخورديم، تا به اين شعار ميرسيديم، که رسيديم
دس��تگيری و ش��کنجه و ک��شتار، ب��ا نماي��شھای اعتراف��ات، ب��ا ترس��اندن و ي��ا 

ند، اي�ن ش�عار را نميتوانن�د از اذھ�ان فريب، ھر چيز را بتوانند از ما بگير
م��ردم ب��ه درج��ه ای از آگ��اھی رس��يده ان��د ک��ه . روش��ن ش��ده م��ان پ��اک کنن��د

 سياس��ی، ب��وی خ��رد و ب��وی آگ��اھی و ھ��شياری.  برگ��شت اس��تغيرقاب��ل
ب��وی . اندي��شه، ب��وی ايران��ی آزاد و م��ستقل از اي��ن ش��عار ب��ه م��شام ميرس��د

اي�ن ش�عار . ه م�شام ميآي�درھايی از الگوھ�ای نامتناس�ب و ي�ا خيان�ت ب�ار ب�
   ٢٢٢».ميدھد» ايرانی«بوی 

کلي�دی » ح�رف« دو ت�ا ،از ق�ول موس�وی» پيک نت«نوشته ی   
ن جن��بش در ک��ادر حکوم��ت  در نگ��اه داش��تشاندارد، يک��ی ھم��ان کوشش��

ارج از  ديگر اين که ميکوشند جنبش، سرش به بيرون و خ�اس2می است؛
ھ�ا اي�ن دادگاھ. ه ج�ان ھ�مح�اA ھ�م کفتارھ�ا افت�اده ان�د ب�. نظام وصل ن�شود

 خيل��ی بانم��ک اس��ت، اعتراف��ات ابطح��ی ھ��م کل��ی. ش��ده ان��دواقع��ا خن��ده دار
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 مق�ام معظ�م ن رو مل�ت اي�ران باي�د از تيزھوش�یاز اي�«: طفلک گفته است
ک�ه اي��ن ک�شور را از اي��ن م��سئله ن س��ربازان بان�ام و بين��ام اي��را رھب�ری و

عتراف�اتی ميان�دازد ک�ه اي�ن يک�ی دقيق�ا م�را ي�اد ا. [ تشکر ک�رد،نجات دادند
ابطح�ی ب�ا اش�اره ب�ه ح�ضور  ]نبوی از طرف ابطح�ی س�اخته ب�ودابراھيم 

ک��ار ب��دی «:  خياب��انی تاکي��د ک��رددر برخ��ی راھپيماييھ��ای غيرق��انونیخ��ود 
که در راھپيماييھا شرکت کردم، ولی کروبی به بن�ده گف�ت ک�ه م�ا ب�ا  کردم
ولی خ�ود ب�رويم ت�ا . نيمنميتوانيم مردم را به خيابانھا دعوت ککم  رایاين 

 البته بنده طرفدار رياس�ت جمھ�وری .اعتراضمان را نشان بدھيمی به نوع
نژاد نبودم، ولی زمانی که يازده ميليون در انتخابات فاصله ايج�اد  احمدی 

ن م���سئله را ، اي���طرف���دار مردم���ساAری اس���ته ش���د، ب���ه عن���وان ک���سی ک���
 گرفت�ه و ب�هرا  نیجل�و ف�ضای رش�د م�د و ب�ا اي�ن موض�وع] کذا[نپذيرفتم 

   .خيانت کردمن فرھنگ و تاريخ ايرا
ص��حبتھايی را ک��ه مع��اون دادس��تان مط��رح ک��رد، ی بن��ده ھم��ه «
 ای از س�فرھای خ�اتمی ب�ه  ميکنم که بخ�ش عم�ده اعترافه  بند.قبول دارم

که اين س�فرھا بتوان�د توجھ�ات را معط�وف ب�ه  سفرھای تبليغی بود عنوان
 پي��روزی در انتخاب��ات اي��ران مط��رح وی ک��رده و خ��اتمی را تنھ��ا ش��انس

بين ي�ک  ھای مختلفی گفتيم که در بدترين شرايط که ما در مصاحبه  کنند،
 وجود ندارد، فلذا ميگفتيم ک�ه اگ�ر بت�وانيم امکان تقلب بيشتر تا دو ميليون

 در واقع .انتخابات پيروز ميشود از اين ميزان عبور کنيم، کانديدای ما در
ت�وھم  اين ت�وھم،   به باA را ميشنيديم و در واقعصداھای جامعه ی متوسط

 ميليونی يازدهاحساس ميکرد که تقلب و که موسوی پيدا کرده  بزرگی بود
سيد ممد خاتمی ھ�م افاض�ه ک�رده .  خيلی بامزه است٢٢٣».امکان پذيراست

  ٢٢٤.که دادگاه ديروز مغاير با قانون اساسی بوده و به ضرر نظام است
ديگ��ر اي��ن ک��ه خ��ود حکوم��ت . س��تخ��ب، اي��ن ک��ه خيل��ی خ��وب ا

 نف��ر را دس��تگير ک��رده اس��ت، ول��ی ھن��وز ١٧٠٠اس��2می اع��2م ک��رده ک��ه 
  ! است؟ که تعداد کشته شدگان چقدر– يا نگفته است –نميداند 

   .از روسيه بنزين وارد ميکنندکلی  دارند اين روزھادر ضمن 
  
دAسرا ھم نوشت که رژيم اي�ران   كوريرهروزنامه ی ايتاليايى«

اي�روان /تھ�رانبيست و چھارم تيرماه در مسير ر ھواپيماى توپولوفى كه د

                                                           
223 - http://weblog.atighe.ir/1388/05/10/abtahi-3/  
224 - http://www.mowjcamp.com/article/id/3024 



 ١٨٣

 

م�واد منفج�ره  سرنشين در آسمان قزوين منفجر شد، چندين ك�انتينر١٦٨با 
به نوشته ی اين روزنامه، در اين كانتينرھا ھركدامشان چن�د . حمل ميكرد

  داده ش�ده ب�ود ک�هصد چاشنى با دو كيلو م�واد منفج�ره در ھ�ر چاش�نى ج�ا
 ك��وريره .د يك��ى از اي��ن چاش��نيھا باع��ث انفج��ار ھواپيم��ا ش��انفج��ار اتف��اقى

بعد از   لبنانى نوشت که اين پرواز ميبايستدAسرا به نقل از منابع امنيتى
ميرف�ت و اي�ن كانتينرھ�ا را در دم�شق  ايروان از طريق تركي�ه ب�ه س�وريه

ش�ود، ت�ا لبن�ان فرس�تاده  تخليه ميکرد که قرار بوده اين محمول�ه ب�ه جن�وب
   ٢٢٥».ده كنداستفا ھاى انفجارى ] لبنان از آنھا براى ساختن تله حزب

  !چه بنويسم؟
  
  

  ]روز پنجاھم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھم امرداد ماه 

  

عرض ش�ود ک�ه ام�روز روز تحلي�ف و تنفي�ذ و تنقي�ه ی اي�ن باب�ا   
  و ھاش�میی از گن�ده ھ�ا مث�ل خ�اتمیاحمدی نژاد است و گفته شده که خيل�

 از ديروز سيل .شرکت نخواھند کرد» باشکوه«اسم رفسنجانی در اين مر
ای ميلھ�ا س�رازير ش�ده ک�ه ف�ردا دم در مجل�س، پ�دری از اي�ن باب�ا احم�دی 

  ! ببينيم چه ميشود؟. آوريم که ننه بزرگش را صدا کندنژاد در
تراف��ات در دادگاھھ��ای درون جن��احی حکوم��ت در رابط��ه ب��ا اع

نف�ر از خوديھاش�ان را  يی که راه انداخته اند و ص�د»شو« ھمين اس2می،
 بازرگ�ان  سالھای سال پ�يش، زم�انی ک�ه مھ�دیبه غلط کردن واداشته اند،

 ھمينھ�ا ب�ود؛ در آخ�رين جل�سه ی مجلس ش�ورای اس�2میعضو » ھنوز«
دوره ی اول مجل��س، روزھ��ای آخ��ری ک��ه او ھن��وز م��صونيت ديپلماتي��ک 

ت��ا دو «: ت ک��ه ب��امزه اس��ت، ببيني��دداش��ت، چيزھ��ايی در ھم��ان مجل��س گف��
س ش��ورای اس��2می ک��ه اينجان��ب ع��ضو آن روز ديگ��ر عم��ر نخ��ستين مجل��

بودم و از مزايای اين ع�ضويت، از جمل�ه م�صونيت پارلم�انی برخ�وردار 
 ف�ردا م�ن ني�ز مانن�د بقي�ه ی م�وکلينم قاب�ل  از پ�س. پاي�ان ميرس�د ب�ودم، ب�ه
ل نيز با استفاده از فرص�تی بازداشت و تاديب ھستم؛ به ھمين دلي تعقيب و

اند، ميخواھم به اط2ع برسانم ک�ه  در اختيار بنده گذاشته  که رئيس مجلس
بعد ديديد که بنده را بازداشت کردند و بع�د ب�ا تبليغ�ات و  اگر در روزھای

اع2م کردن�د ک�ه بن�ده جھ�ت بع�ضی توض�يحات و روش�ن ک�ردن  سروصدا
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ورتی ک�ه ديدي�د آن ش�خص ظاھر خواھم ش�د و در ص� حقايق در تلويزيون
ام���روز م���ن ميزن���د و مث���ل ط���وطی و  ر از س���خنان دي���روزحرفھ���ايی غي���

آن ف�رد مھ�دی بازرگ�ان ه مطالبی را تکرار ميکن�د، بداني�د و آگ�اه باش�يد ک�
چ���ه خ���وب ھم���ديگر را مي���شناسند اي���ن ! جال���ب اس���ت، ن���ه؟  ٢٢٦».ني���ست

  !ناس2ميون و کمونيسيتيو
ه آوردن��ش اينج��ا  موس��وی را ن��وازش ک��رده ک��تب��رزدی ھ��م کم��ی  

قصدم از اين کار، نشان دادن ف�ضا و حرفھ�ای اي�ن . خالی از لطف نيست
» مي��د اي��ن کل��ه ی ن��ادره «نوي��سی ک��ه در نھاي��ت ن��وعی تاريخروزھاس��ت

ب�ه نق�ل از  برخ�ی س�ايتھای اينترنت�یر ام�روز د«: پ�س گ�وش کني�د. اس�ت
  اس2می، نه ي�ک کلم�ه ک�م، ن�ه ي�کجمھوری«آقای موسوی گفته شد که 

 ک��ه گفت��ه ش��ده عارھای انحراف��ی از زب��ان او گفت��ه ش��د ک��ه ش��»م��ه زي��ادکل
 انح�راف از جن��بش ]اس�ت»  ايران�ی، آزادی، جمھ�وریاس�تق2ل«منظ�ور [

Aزم است به آق�ای موس�وی ي�ادآوری ک�نم ک�ه ح�ضرتعالی از ...اخير است
شديد و ھمين دس�تگاه  سوی شورای نگھبان برای رقابت در انتخابات تاييد

داد، درحاليک��ه   تبلي��غ و ح��ضور در تلويزي��ون غيرمل��ی راب��ه ش��ما امک��ان
را  ش��ما ب��ا ح��ضور در انتخاب��ات، م��ردم. ص��دھا نف��ر رد ص��2حيت ش��دند

دع��وت ب��ه پ��ای ص��ندوقھای رای کردي��د و البت��ه م��ردم ني��ز ب��ه اي��ن نتيج��ه 
بودند که از اين فرصت برای مخالف�ت ب�ا احم�دی ن�ژاد و حکوم�ت ه رسيد

مليون نفر ب�ه پ�ای ص�ندوقھا آمدن�د چھل ستگاه، به گفته ی د و استفاده کنند
احمدی نژاد با بيست و پ�نج ملي�ون رای برن�ده  و به گفته ی ھمين دستگاه،

  . شد
شما اما به مردم وعده داديد ک�ه از راي�شان ص�يانت ميکني�د، و «

چاره را در ه اين حرفتان شعاری بيش نيست، اما البته ھمگان ميدانستند ک
ب�رای م�ا ک�ه اص�ل  ...ي�ن وع�ده ی ش�ما اطمين�ان کنن�داين دان�ستند ک�ه ب�ه ا

م در  اس2می را نپذيرفته ايم و به ھمين دليل ھزاد در جمھوریت آانتخابا
رای . ی اي��ن ام��ور ش��گفت انگي��ز ب��ودھم��ه  انتخاب��ات ش��رکت نک��رده اي��م،

ش�ما حماي�ت کردن�د و  دھندگان مغم�وم بودن�د، ام�ا ب�ه خياب�ان ريختن�د و از
پ�شتيبانی کردن�د و اع�2م  آنھ�ا از ش�ما. را پ�س بگيري�دخواستند تا راي�شان 

ني�ز ق�ول دادي�د و خ�ود  ش�ما ب�ه آنھ�ا .داشتند که موسوی را تنھا نميگذارن�د
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م�ردم ني�ز ب�ه اي�ن ح�رف .  منتخ�ب ھ�ستيداع2م کرديد که رئيس جمھوری
ح��رف ش��ما   ک��سانی ک��ه رای ن��داده بودن��د، ب��هحت��یش��ما اعتم��اد کردن��د و 
   .کارزار شدنداعتماد کردند و وارد 

 ٣ خ�رداد ب�يش از ٢۵خودت�ان در   ب�ه گفت�ه ی،جناب موس�وی«
برگ�زار کردن�د، ب�ه اي�ن   س�کوتبه خيابانھا ريختند و راھپيمايیمليون تن 

اي�ن ک�ه از اي�ن  ش�ما ام�ا ب�ه ج�ای. امي�د ک�ه ش�ما رای آنھ�ا را پ�س بگيري�د
دادن تک�ان  پتانسيل استفاده کنيد و در خيابان ب�ست بن�شينيد، ب�ه ي�ک دس�ت

تک�رار تان برای مردم اکتفا کرديد و فورا به خانه تان برگشتيد و اي�ن داس�
امن����ه ای دس����تور س����رکوب  خ����رداد ک����ه خ٢٩و تک����رار ش����د، ت����ا روز 

ورت از اي��ن ج��ا ص��. ميلي��ونی و آرام م��ردم را ص��ادر ک��ردراھپيماييھ��ای 
 آرا ميبايست از طريق م�سالمت پس گيریبرای اين که . مسئله تغيير کرد

حمايتھای ميليونی باشد، ام�ا ش�ما موف�ق ب�ه   يا حداکثر با اتکا به آنآميز و
  . رفت اين کار نشديد و فرصت از دست

اگر مردم با اصل نظام مشکلی نداشتند و فقط به دنبال مخالفت «
پ��س گ��رفتن آراء ش��ان ب��ا اس��تفاده از س��از و ک��ار ق��انون ح��اکم  ب��ا تقل��ب و

گ�اه بودن�د پ�س از آن گلول�ه و آن  ک�ه ھمگ�اای خامن�ه بودند، پ�س از تھدي�د
ھيچگ�اه ب�ه خياب�ان خ�ود داش�تند،  تير را نيز ب�ا ١٨خون است و تجربه ی 

ند تا اع2م کنند که با ش�خص آمد  خرداد به خيابان٣٠ولی مردم . نميآمدند
] ک�ل[واب�سته ي�ا در واق�ع ی  فقي�ه و ش�ورای نگھب�ان و ھم�ه ی نھادھ�اول�ی

 اي�ن حرک�ت م�ردم ھم�اھنگی کردي�د،  خود شما ني�ز ب�احتی. نظام، مخالفند
نظ�ام مگر ممک�ن اس�ت ک�سانی ي�ک ! اما گويا متوجه نبوديد که چه ميکنيد

 را پذيرفت�ه باش��ند، ام��ا ت��ا آنج��ا در مقاب�ل آن اي��ستادگی کنن��د ک��ه اس��لحه و
نيروی نظامی به ميدان بيايد؟ آيا چالش فعلی که در بين دو جناح حاکميت 

 ديگر سو به راه افتاده، فقط برای ي�ک سو، و مردم با حاکميت از از يک
   سال گذشته معمول بوده است؟ ٣٠انتخاباتی است که در  تقلب

م��ردم و ھزين��ه ھ��ای س��نگين آن را در ش��ما ميخواھي��د مخالف��ت «
زن��دانی کني��د، و از اي��ن ی ب��ا احم��دی ن��ژاد و خامن��ه اچ��ارچوب مخالف��ت 

د بار ديگر به خ�ط افرا  اينا تبرئه کرده و Aبد با برکناریرھگذر نظام ر
   !امام و نظام اس2می تداوم بخشيد؟

نه تنھ�ا رای م�ردم در اختي�ار  جناب موسوی پس از آن بود که«
رژيم باقی ماند، بلکه خون جوانان نيز بر زمين ريخت و بپذيريد ک�ه اگ�ر 

ش�ما ني�ز باي�د  ام�ا ، اين وقايع بر گردن حکوم�ت اس�تیچه مسئوليت اصل
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ريخت�ه   و توجه به بار س�نگين خونھ�ای ب�ه ن�احقبا فھم خواسته ھای مردم
ش�ما ن�ه . پاس�خگوی رای دھن�دگان و ک�شته ش�وندگان باش�يد شده ی م�ردم،

پس گرفتن رای مردم کار مھم�ی انج�ام ندادي�د و از آن فرص�ت  تنھا برای
نکرديد، بلکه به محض بازداشت و سرکوب و خ�ونريزی  تاريخی استفاده

  . به لکنت زبان افتاديد
واره بر اين انديشه بوده اي�م ک�ه در مب�ارزات خ�ود ت�ا آن ھم ما«

بھان�ه ب�ه دس�ت آدمک�شھای حرف�ه ای ن�دھيم، ام�ا آق�ای  جا ک�ه ممک�ن اس�ت
کشانديد و  خود مردم را به پای صندوقھای رای مھندس شما با وعده ھای

با اظھارات خود آنھ�ا را ب�ه خياب�ان آوردي�د و اين�ک م�ردم اي�ران ھ�م رای 
ش�ھيد و مج�روح و زن�دانی روی  ند و ھ�م اي�ن ک�ه ھ�زارانخود را باخته ا
حق��وق  اگ��ر چ��ه امي��د دارن��د ب��ا ادام��ه ی مب��ارزه ب��ه .  اس��تدست��شان مان��ده

   .نرود به ھدر  خود نايل آيند و خون جوانانشاناساسی
! برادر عزيز بايد متوجه باشيد که در چه شرايطی قرار داري�د«
ام��ه ی اعتراض��ات مردم��ی  ش��ما اي��ن ب��ود ک��ه از ادس��تودنی تنھ��ا اق��دام

نتيجه ی انتخابات را نپذيرفتيد، اما بپذيريد ک�ه نتوان�ستيد  پشتيبانی کرديد و
. وفا کنيد و اي�ن م�ردم بودن�د ک�ه خ�ود مب�ارزات را ادام�ه دادن�د به عھدتان

 برای مجلس ترحيم شھدا از وزارت کشور دولت ب�ه حتی برادر من، شما
ديد، درحاليک�ه م�ادر ن�دا اع�2م قول خودتان کودتايی درخواست مجوز کر

مردم به صورت خودجوش به تظاھرات  کرد که به بھشت زھرا ميرود و
  . پرداختند

 اما اين موج که حاA بود، موج سبز شما در پای صندوق رای«
در خياب��ان اس��ت، اگرچ��ه ن��شانه ی س��بز ب��ا خ��ود دارد، ام��ا س��خت خ��ونين 

ه با آن ب�.  را برگزيندايشس اجازه دھيد خود شعارھا و خواست ھپ. است
   !دصورت دستوری به سبک خمينی برخورد نکني

انديشه اي�د ک�ه گوي�ا م�ردم ب�ه فرم�ان  آقای مھندس، شما در اين«
صندوق رای آمدند، در صدد بودند ت�ا شما ھستند؟ مردم آن گاه که به پای 
اس�تفاده کنن�د و آن روز ک�ه ب�ه خياب�ان  از موقعيت شما به نف�ع اي�ده ھاش�ان

 مگر شما نبوديد که با صدور اع2مي�ه ای .د، نيز ميدانستند چه ميکنندآمدن
ج��دا بمانن��د؟ ول��ی آي��ا م��ردم ب��ه  از ايراني��ان برونم��رز خواس��تيد ت��ا از ھ��م

ک�ه م�ردم ام�روز ب�ه ام�ر ش�ما  دستور شما عمل کردند؟ آيا گمان کرده اي�د
  کشته ميشوند؟ 
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بي���ان ان ع���املی مثب���ت ب���رای م���ردم وج���ود ش���ما را ب���ه عن���و«
نم ميشمارند و خوش�بختانه ت�اکنون، اگ�ر چ�ه ض�عيف، اعتراضات خود مغت

ھمگان ني�ز از اي�ن جن�بش حماي�ت ک�رده ان�د، . درست حرکت کرده ايد اما
 ش�ما ب�ه ش�عارھای .العمل ص�ادر نکني�ددس�تور اما لط�ف کني�د ب�رای م�ردم

 خ��رداد در درون و برونم��رز توج��ه ٣٠س��رکوب و ک��شتار م��ردم پ��س از 
م��رگ ب��ر «ک از آنھ��ا در چ��ارچوب نظ��ام ب��وده اس��ت؟ فرمايي��د؛ ک��دام ي��

ب��رادر ش��ھيدم، «ي��ا » ! بمي��ری، رھب��ری رو نبين��یمجتب��ی«ي��ا » ديکت��اتور
 رھب�ر«يا » ميکشم، ميکشم، آن که برادرم کشت«يا » راھت ادامه دارد

 و»  و فتح�ا قري�ب، م�رگ ب�ر اي�ن دول�ت م�ردم فري�بن�صر م�ن ]....ما
  ميرح�سين موس�وی جناب مھن�دس !؟» ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری«

البت�ه . و خشونت و انتقام ج�ويی م�وج ميزن�د در ھمه ی اين شعارھا مرگ
ش�ما ني��ز . العم�ل ن�شان بدھن��د ک�ه م�ردم ح��ق دارن�د ک�ه در ح��رف، عک�س

در  اثباتی که اتفاقا تاکنون حرفی نزده ايد، اما به محض اين که يک شعار
   يد؟ه اافتادگيری ن مرگ بر کسی گفته نشده، به موضعآ

ت�اده اي�ن جن�بش ت�ازه ب�ه راه نيف. نفرمايي�د آق�ای موس�وی اش�تباه«
موکراس��ی خواھان��ه ی مل��ت اي��ران داي��ن جن��بش دنبال��ه ی حرک��ت . اس��ت
ب�رای برگردان�دن رای ي�ا  م�ردم.  به ويژه حرکتھای چن�د س�ال اخي�راست؛

آنھ�ا . اعتراض علي�ه تقل�ب حاض�ر ني�ستند جوان�ان خ�ود را پرپرش�ده ببينن�د
تنھ�ا ک�سی  ش�ما. خواھند از ظلم و ستم اي�ن حکوم�ت دين�ی راح�ت ش�وندمي

م�ا . بود آخرين آنھا ھم نخواھيد. نيستيد که اخيرا به اين مبارزه پيوسته ايد
  ! پس اجازه دھيد تا مردم راه خود را بروند. ھم چنين ھستيم

! خواستی که از ش�ما دارن�د، اي�ن اس�ت ک�ه ج�ا نزني�د مردم تنھا«
 خ��واھش م��ا اي��ن اس��ت ک��ه. بازداش��ت ش��ويد ش��ما ني��ز حت��یممک��ن اس��ت 

 ام��ا انتظ��ار طلب��ان اس��ت؛اص��2ح اي��ن خواس��ت م��ردم از . اعت��راف نکني��د
کلم�ه ک�م و ن�ه ي�ک   اس�2می ن�ه ي�کجمھ�وری«دارند که خون بدھند، تا ن

ت��داوم مب��ارزات، حقاني��ت اي��ن . تثبي��ت ش��ود] از اي��ن بي��شتر[» کلم��ه زي��اد
   ٢٢٧».در راه مردم، پيروز باشيد. شما نشان خواھد داد حرف را به

ه اي��ن اس��ت ک��ه از درون  اي��ن موض��عگيری و اي��ن نوش��تج��البی
 آخ�رين بازنوي�سی  ک�ه١٣٨٨اس�فندماه ن�وزدھم البته ام�روز [. کشور است

 دس�تگير ش�ده  پ�يش و ن�يمتب�رزدی دو م�اهم، ميدانم ک�ه را انجام ميدھ کتاب
  ].است
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  ب�ا عل�ی ک�ه باب�اش ھم�راهھ�م»  مطھریمرتضیشيخ «سر اما پ
 ب�ن ب�ست  ديگ�ر ب�رای ب�هج�2ل آل احم�د و چن�د منگ�ل عقي�دتیشريعتی و 

  در اي�ران ت2ش�ھا ک�رد،يک پي�شينايدئولوژکشاندن حکومت عرفی و غير
در مورد رفتارھای اي�ن روزھ�ای حاکم�ان اس�2می حرفھ�ايی دارد ک�ه ب�د 

 ش�بيه چي�زی  ي�ا بان دشمن حرفھا صادقانه ت�ر اس�ت،ميگويند از ز. نيست
را دش�من زد، پ�س ، ب�ا اي�ن مفھ�وم ک�ه اگ�ر ح�رف ت�و  ضرب المث�لاينبه 

اف�راد به ج�رات ميت�وان گف�ت ک�ه قاطب�ه ی «:  ببينيدگفته ات درست است؛
 اند، به دليل يک غيرمغرضی که در سی سال گذشته با انق2ب قھر کرده 

اي�ن اف�راد ي�ا ظلم�ی ب�ر خودش�ان . »ظل�م«: واژه ی سه حرف�ی ب�وده اس�ت
 را، مانن�د  اند و يا ظلمی آش�کار در ح�ق ي�ک ف�رد رسی نديدهفرياد رفته و

 وح�شتناک ب�ر ھم�سر س�عيد ام�امی رف�ت، ش�اھد ب�ازجويی در جريان آنچه
دف�اع ... انتظار نشستند، آب از آب تک�ان نخ�ورد اند، و ھر چه ھم به بوده 

  ھ���ای غيراس���2می و بلک���ه از ي��ک نظ���ام اس���2می ب���ا توس���ل ب��ه ش���يوه
آميز است که کسی بخواھد با ش�رابخواری   موفقيت غيرانسانی، ھمان قدر

صا ب�ا بازداش�ت رفتارھ�ا مخ�صوبرخ�ی . نب�وی پاس�داری کن�د از سنت[!] 
  گواھی ميدھ�د ک�ه گروھ�ی پرنف�وذ،  ھای آنھاخانوادهشدگان وقايع اخير و 

خودشان چشم فتن�ه را  برای اينکه به خيال شده، شان تضمين که حفظ آبرو
 اگ�ر چي�زی از آب�روی حتیاعمال ھر ظلمی ھستند، مجاز به در بياورند، 

 باز ھم ميگويم ک�ه کفتارھ�ا  ٢٢٨»...دباقی نگذارن] و اس2م[ انق2ب و امام
 و ھم�ه ش�ان دارن�د ب�رای از ؛خيلی ب�دجوربدجوری به جان ھم افتاده اند، 

پ��ستانھای پ2س��يده ش��ان را ب��ه تن��ور زر زر » س��رمايه«دس��ت رف��تن ک��ل 
آن س��بو  گف��ت ک��ه ، ھم��ه ش��ان از دمه ھم��ه ش��انميچ��سبانند، ول��ی باي��د ب��

   !بشکست و آن پيمانه ريخت
ديگر اين که اين بابا احمدی نژاد ب�ا تنقي�ه، تنفي�ذ ش�د، ام�ا خيليھ�ا 

سنجانی و موس���وی و خيليھ���ای  رف���خ���اتمی و ھاش���می. در مراس���م نبودن���د
  . ھنوز ھم موضوع داغ، اين دادگاه خوديھای اص2حاتچيھاستاما  .ديگر

احم�دی مج�دد محم�ود ک�ل ص�دراعظم آلم�ان ھ�م انتخ�اب انم مرخ
گفت��ه ی  ب��ه«.  اي�ران تبري��ک نخواھ��د گف�تن�ژاد را ب��ه رياس�ت جمھ��وری 

دول���ت آلم���ان، تبري���ک گف���تن ب���ه مراس���می ک���ه در آن ش���ک و تردي���دھای 
چن�د در مورد تنفيذ احم�دی ن�ژاد   ٢٢٩».وجود دارد، بيمورد است فراوانی
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جموع صحبتھا ميتوان برداشت ک�رد از م« :نکته گفتنی است و آن اين که
اي��ن .  اس��تک��شور برط��رف ن��شده ک��ه نگرانيھ��ا از س��وی م��ديريت ک��2ن

 و اش تاييد شد، مخالفتھای خيابانی س�رکوب ش�دانتخابات انجام شد، نتيجه 
 م�سئوAن نگرانی ای نيز در حال محاکمه ھستند؛ اما اين ھمه به رفع عده 

  ميت��وان از ص��حبت.ان��د ن��ده اب��اقی مھمچن��ان  ابھامھ��ا منج��ر ن��شده اس��ت؛
ک����سانی ک����ه در اي����ن مراس����م س����خن گفتن����د، اي����ن نگرانيھ����ا را است����شمام 

 نيروھ��ای س��رکوبگر تح��ت ١۵:۵٠از س��اعت «: از س��ويی ٢٣٠»....ک��رد
يگ�ان وي�ژه، س�پاه پاس�داران، ب�سيج و  امر ول�ی فقي�ه عل�ی خامن�ه ای مانن�د

2ب ت��ا دارن��د، از مي��دان انق�� لب��اس شخ��صيھا در حاليک��ه ب��اتوم ب��ه دس��ت
 مت�ر ۴مت�ر ب�ه  ۴وليعصر و از وليعصر تا ون�ک و ف�اطمی ب�ه فاص�له ی 

انتظ�امی ھ�م دو نف�ر ب�ه دو نف�ر در ح�ال   اف�سران ني�روی.م�ستقر ش�ده ان�د
در مي�دان انق�2ب و مي�دان . گشت زنی در ميدان انق2ب ت�ا وليعصرھ�ستند

در ون�ک و  .ش�ده ان�دانتظ�امی م�ستقر  وليع�صر اتومبي�ل و ونھ�ای ني�روی
اطمی ني��ز در س��ر چھارراھھ��ا ني��روی انتظ��امی و نيروھ��ای يگ��ان وي��ژه ف��

) سپاه شخصی(در سر خيابانھای فرعی دو نيروی بسيج . مستقر کرده اند
ا�ن بي��شتر نيروھ��ا ش��امل ب��سيجيھا و . ک��رده ان��د ھم��راه ب��ا موت��ور م��ستقر

 ان�ان تھ�ران در نق�اط مختل�ف مرک�زی م�ردم و جو.نيروی انتظامی ھ�ستند
نق��اطی ک��ه در آن م��ردم و جوان��ان در ح��ال . ح��ال تجم��ع ھ��ستندتھ��ران در 

انق��2ب، مي��دان وليع��صر، ف��اطمی،  ش�کلگيری اعتراض��ات ھ��ستند، مي��دان
حاض�ر در مي�دان انق�2ب تع�داد  در ح�ال. خيابان آزادی و ساير نقاط است

زيادی از جوانان آماده ی آغاز اعتراضات خ�ود مي�شوند و ھ�ر لحظ�ه ب�ر 
 لحظ��اتی پ��يش م��ردم و بخ��صوص جوان��ان در .ي��شودتع��داد آنھ��ا اف��زوده م

ون��ک اعتراض��ات خ��ود را آغ��از ک��رده، اق��دام ب��ه دادن ش��عارھايی مانن��د 
اعتراض�ات در ون�ک، ھمزم�ان ب�ا آغ�از . ن�ده اکرد»  ديکتاتورمرگ بر«

آنھ�ا  ب�ه نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ی لباس شخصی و س�پاه پاس�داران
د وي�ژه ی س�پاه پاس�داران، ب�سيج  نيروھای سرکوبگر گ�ار.نده ايورش برد

مي��دان آزادی ت��ا مي��دان انق��2ب ب��ه ص��ورت زي��ادی  و لب��اس شخ��صيھا از
    ٢٣١».سوی مردم ھستند يورش بهی مستقر شده اند و آماده 

 احم�دی  ب�ه لحظ�ه ی مراس�م تنفي�ذ خياب�انیاين ھم گزارش لحظه
گ�سترده در  که گزارشھای غيررسمی از وج�ود تجمع�ات حالی در «:نژاد

                                                           
٢٤٣ - http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4538660,00.html 

231 - http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/091649.php  



 ١٩٠

 

از » ايرن�ا« رسمی دول�ت  تھران خبر ميدھند، خبرگزارید ميدان شھرچن
استقرار وضعيتی ش�به حکوم�ت نظ�امی در تھ�ران خب�ر داد و اع�2م ک�رد 

ھای اص�لی ش�ھر  نيروھای پليس ضد شورش در تمام ميادين و خيابان که
گزارشھای دري�افتی اولين »  آزادیموج سبز« به گزارش .اند مستقر شده 

مي�دان ی مردم در خياب�ان وليع�صر، ح�د فاص�ل ر گسترده حاکی از حضو
 وی تھ��ران  ک ت��ا چھ��ارراه پ��ارکوليع��صر ت��ا پ��ارک س��اعی و مي��دان ون��

ی ديگ��ری از ن��اآرامی در مي��ادين  چن��ين گزارش��ھای تايي�د ن��شده  ھ��م. اس�ت
 در اي��ن . ح��وض نارم��ک ني��ز درياف��ت ش��ده اس��ت آزادی، انق��2ب و ھف��ت

 نيروھ�ای ض�د ش�ورش ني�روی«:  داد ايرنا نيز گزارشحال، خبرگزاری
 نق�اط  ان�د و امني�ت در تم�امی ستقر ش�ده ش�ھر م�اص�لیانتظامی در مي�ادين 

  . برقرار است شھر
  مي�ادين و دوش�نبه ی خبرنگ�ار ايرن�ا، تم�امیبه گ�زارش روز«

يچگون��ه  تھ��ران تح��ت كنت��رل نيروھ��ای امنيت��ی ب��وده و ھخيابانھ��ای اص��لی
 پ�يش از س�اعاتی. ھر وجود نداردمبنی بر برھمزدن آرامش در شتحركی 

تھ�ران ب�زرگ ب�ا اس�تقرار در مي�ادين و   نيروھای ض�د ش�ورشفرماندھان
   ٢٣٢».ھای اصلی از وقوع ھرگونه ناآرامی جلوگيری كرده اند خيابان

به نقل از شھود، فضای تھ�ران از «: تھران ھمچنان شلوغ است
ر و مراس�م  دادگ�اه دستگيرش�دگان اخي�آغاز روز به دليل پخ�ش تلويزي�ونی

تظاھرات از س�اعت .  نژاد، ملتھب و آبستن حادثه بود تنفيذ محمود احمدی
شروع شد و » مرگ بر ديکتاتور«و » ] اکبر«شش با شعارھايی چون 

ي��ا » جه، ديگ��ر اث��ر ن��دارداعت��راف، ش��کن«ب��ا ش��عارھای ديگ��ری چ��ون 
  : يک شاھد ميگويد. ادامه يافت»  سياسی آزاد بايد گرددزندانی«

ت ش��ش و ن��يم، آق��ای کروب��ی در ي��ک لن��دکروز س��فيد از س��اع«
پ�س از اي�ن يکھ�و . خيابان عب�ور ک�رد و م�ردم او را خيل�ی ت�شويق کردن�د

 نيروھ��ای موتورس��وار در ح��ال ش��ليک گلول��ه ی. جمعي��ت خيل��ی زي��اد ش��د
س�ه نقط�ه گ�از /در دو.  وليع�صر ھ�ستندپ2ستيکی به مردم در ضلع شرقی

  : ان ديگری در خيابان فرياد ميزندزن جو.  اند آور شليک کرده اشک 
م��ا در خيابانھ��ا ھ��ستيم ت��ا بگ��وييم ديگ��ر ھيچک��دامتان را قب��ول «

ما نه دنبال موسوی ھستيم، . يم، ديگر نميخواھيمه انداريم، ديگر خسته شد
  » ! کنيد نه کس ديگر، بس است ديگر، تمامش
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ب��رای ش���اھدان عين���ی تخم���ين زدن تع���داد جمعي���ت حاض���ر در «
آنھا از حمله ی نيروی انتظامی به ھ�ر جم�ع کوچ�ک . وار بودخيابانھا دش

يک شاھد عين�ی . و ت2ش برای شکل نگرفتن گروھھای بزرگ خبر دادند
 ش�مار زن�ان ب�ه م�ردان و وليعصر از برت�ری/آباد حاضر در تقاطع عباس 

ب���ه نق���ل از او، ني���روی . ش���جاعت بي���شتر آنھ���ا در س���ر دادن ش���عار گف���ت
ساندن و متفرق کردن مردم داشت، تا خ�شونت انتظامی بيشتر سعی در تر

ش��اھد ديگ��ری از خ��شم م��ردم بخ��اطر ح��ضور اف��شين قطب��ی در . ب��ا آنھ��ا
از س�اير حاض�ران ت�وقعی ب�يش «:  نژاد گفت و اف�زود مراسم تنفيد احمدی

ول�ه م�ورد حمل�ه ی ي�ک  اين شاھد ھنگام گفتگو با دويچه . رفت از آن نمی
   ٢٣٣»..رار کردی فلفل پاشيد و فبسيجی قرار گرفت که به صورتش اسپر

  
  

  ]روز پنجاه و يکم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ٤/ ١٣٨٨سيزدھم امرداد ماه 

  

 سود ناخالص ملی ٤/٥ يا ٥/٤ميگويند شرکت ايران خودرو که   
کلی جاھای ديگر ھم ورشکست شدند، . را دارد، يا داشت، ورشکست شد

... ميني�وم اي�ران ص�نايع دري�ايی و آلوورشک�ستگی«: يا دارند ميشود، مثل
 س��يمانيھا، گ��روه درو و ش��رکتھای گ��روه ل��وازم خ��انگیپ��س از اي��ران خ��و

وض�ع تولي�د کنن��دگان ]. ني�ز ورشک��ست ش�دند[ن�ساجی، ش�رکت پتروش�يمی 
ز تعري��ف چن��دانی ندارن��د و بسياري��شان ب��ا م��شکل مواج��ه م��وارد غ��ذايی ني��

 در مراس��م تنفي��ذ احم��دی ن��ژاد گفت��ه اس��ت ک��هھ��م خامن��ه ای  ٢٣٤».ش��ده ان��د
 ک�رده ان�د، ي�ا چي�زی ب�ا ٥٧مردم خيابانھا را تب�ديل ب�ه کاريک�اتور انق�2ب 

يک��ی از اي�ن آت��ش پ��اره ھ�ای درونم��رز در وب2گ��ش نوش��ته . اي�ن م��ضمون
آقای خامنه ای، خوبه که فع2 صدای کاريکاتور انق2ب ما رو «: کهاست 

  : و اضافه کرده که» .شنيدی، به زودی خود انق2ب رو ھم نشونت ميديم
فته که اين حرکات پ�س آقای خامنه ای تو مراسم تنفيذ گامروز «

ح���اA اي���شا] ب���ه زودی ي���ه .  ب���وده٥٧کاريک���اتور انق���2ب از انتخاب���ات، 
  ! نازی٢٣٥»... بگه زکی٥٧به انق2ب  انق2بی نشونت بديم که
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بيانيه ای در مورد وض�عيت ی داريوش ھمايون  حزب مشروطه  
  : رف دارد که آوردنش اينجا بد نيستسازمان مجاھدين در قرارگاه اش

ھ��ای عراق�ی ب�ار ديگ��ر  اش�غال پايگ�اه اش��رف از س�وی ني�روب�ا «
اع��ضای س��ازمان مجاھ��دين خل��ق ب��اA گرفت��ه  نگران��ی درب��اره ی س��2مت

کنت��رل پايگاھھ��ای نيروھ��ای از س��وئی دول��ت ع��راق ک��ه ب��ه ت��دريج . تاس��
ق خ�ود ميدان�د ک�ه  حميگيرد، بريتانيا و استراليا و امريکا را نيز در دست

ز س��وی ديگ��ر ب��ا  اد؛گوش��ه ی س��رزمينش برق��رار س��ازح��اکميتش را برھر
ه در عراق ن�سبت ب�ه اي�ن س�ازمان دس�ت ای ک توجه به احساسات دشمنانه 

 صدام حسين ھست، معلوم نيست چ�ه نشانده و ھمکار دستگاه سرکوبگری
  ! د؟ميھنانمان خواھد بو ای در انتظار ھم تيره ه ی آيند

در [سازمان مجاھدين خل�ق در پناھگاھھ�ای ام�ن خ�ود  رھبری«
  سرنوش��ت اف��رادی ک��ه ج��وانی و ھ��ستیھن��وز ھ��م دس��ت از کنت��رل] اروپ��ا

 ب�رداری  بھره نميدارد و ھمچنان در پیاند، بر د را در پای آنھا ريخته خو
 روزگ�ار تي�ره ی اي�ن  مجاھ�دين خل�ق م�سئول اص�لیرھب�ری...از آنھاست

ظيفه دارد اين بار، اندکی ھ�م در اندي�شه ی  وھم ميھنان ماست و از گروه 
 ھ�يچ ]مرده [سیسازمان مجاھدين خلق به عنوان يک گروه سيا. آنھا باشد

 تنھا نتيجه ی ادامه ی فعاليت آن، فدا شدن زن�ان ای در ايران ندارد؛ آينده 
ای ب���ه عن���وان  ای دارن���د و ن���ه آين���ده  و مردان���ی اس���ت ک���ه ن���ه گذش���ته 

اف�راد مجاھ�د ب�رای آنک�ه . يرملی و غيرانسانی غسرسپردگان يک رھبری
کمترين انتظار از . رھبرشان در فرانسه بماند، خود را آتش زدند و کشتند

رھبران مجاھدين اين است که امروز با انح2ل سازمان، خود پاسخ چھار 
 حت�یام�روز آنھ�ا ديگ�ر . دھه ھ�در رف�تن زن�دگيھای ھ�زاران ت�ن را بدھن�د

 بيش از چھار ھ�زار ت�ن اف�راد ١٣٦٧/١٩٨٨ند سال نميتوانند از اينکه مان
   ٢٣٦». بسازند سياسیگاه خمينی سپردند، سرمايه ی خود را به کشتار

 ١٣٨٨پ��يش از اي��ن ھم��ان روزھ��ای اول در ت��اريخ ھف��تم م��رداد 
ش���اھزاده رض���ا پھل���وی از جايگ���اھی فراحزب���ی و فراگروھ���ی بياني���ه ای 

نی و متم�دن ب�ا اي�ن منتشر ک�رد ک�ه ب�ه نظ�ر م�ن بھت�رين ن�وع برخ�ورد م�د
بنظر ميرسد گروھ�ی از م�سئولين عراق�ی ب�ا  «: افراد و سرنوشتشان است
 اس��2می، عملي��اتی را برعلي��ه اردوگ��اه اش��رف پ��شتيبانی رژي��م جمھ��وری
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نيروھای عراقی و ساکنين اردوگاه، ام داده اند که در اين برخورد بين انج
 در اي�ن موقعي�ت .دزخم�ی ش�ده ان� تعدادی از ايرانيان کشته و بسياری نيز

ک�ه ھ�يچ ان�سانی را نميت�وان ب�ه  م�ا باي�د ب�ه م�سئولين عراق�ی ي�ادآور ش�ويم
ان�سانی و حماي�ت ق�انونی  ش از ح�قاطر عقاي�د سياس�ی و تعلق�ات م�ذھبيخ�

اص�لی مھمتر از ھمـه، ھيچ پناھنده ای را نميتوان به ک�شور . محروم کرد
رفت���ار  وی را در مع���رض ش���کنجه، اش م���سترد ک���رد، اگ���ر اس���تردادش

بيرحمان����ه و مجازاتھ����ای غيرق����انونی و غيران����سانی ق����رار دھ����د، و ي����ا 
 ناظر ب�ر کنند که تابع مقررات بين المللیدادگاھھايی تعيين  سرنوشتش را
 پذيرفت�ه ش�ده در جامع�ه ی ب�ين الملل�ی آئين دادرس�ی کيف�ری حقوق بشر و

   .نباشند
 ب�ا توج�ه ب�ه کارنام�ه ی س�ياه س�ی س�اله ی رژي�م ميھن�انم، ھ�م«

ه حقوق ب�شر، و ب�ه وي�ژه ب�ا  اس2می در نقض و تجاوز مستمر بجمھوری
رفتار وحشيانه و ھولناک آن حکومت نسبت به شھروندان بيگن�اه ه توجه ب

اخي�ر، تردي�د نميت�وان ک�رد ک�ه سرنوش�ت مجاھ�دين  ايرانی در روي�دادھای
کم از سرنوشت ديگر مخالفان رژي�م نخواھ�د  بازگردانده شده به ايران نيز

واقعي�ات و چن�ين م2حظ�اتی اس�ت ک�ه انتظ�ار دارم   ب�ا توج�ه ب�ه اي�ن.دب�و
ه اشرف ناخواسته مجاھدين ساکن اردوگا دولت عراق اجازه ندھد اعضای

   ٢٣٧».شوند  اس2می تحويل دادهبه رژيم جمھوری
م�ريم رج�وی را ک�ه از خامن�ه ای تلويحا شاھزاده در اين بيانيه، 

ھ�دين بتوانن�د ب�ه اي�ران برون�د، ب�ه درخواست امان نامه ک�رده اس�ت ت�ا مجا
  !نوعی در کنار حکومت اس2می و دولت عراق قرار داده است

  
دي��روز ي��ادم رف��ت بنوي��سم ک��ه تح��ريم بن��زين علي��ه اي��ران ش��ديدتر 
ميشود و اينطور ک�ه معل�وم اس�ت روس�ھا ق�رار اس�ت اي�ن کمب�ود را ت�امين 

اگ�ر اي�ن .  مي�شودمامظاھرا ذخيره ی بنزين ايران تمام شده يا دارد ت. کنند
و بن���زين ديگ���ر نباش���د، ي���ک سرف���صل کيف���ی ب���رای ت���شديد اتف���اق بيافت���د 

بيخ��ود ني��ست ک��ه .  حکوم��ت خواھ��د ش��دیاعتراض��ات و و رون��د س��رنگون
  .  شير بنزينش را اينطرفی کج کرده است»ننه روسيه«
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ت��ن از برن��دگان ج��ايزه ی نوب��ل ب��ا ام��ضای  ۴۵«جال��ب اي��ن ک��ه 
عب�ادی، فع�ال حق�وق ب�شر و برن�ده ی را از ای سرگشاده، حمايت�شان نامه 

 اين نام�ه ی .اع2م کرده اندوبل و تمام مخالفان دولت ايران را جايزه ی ن
 ب��زرگ، تم��ام ب��ه ش��کل ي��ک آگھ��ی) س��وم اوت(وش��نبه سرگ��شاده روز د

 نيوي���ورک ت���ايمز را ب���ه خ���ود ص���فحه ی ھف���تم روزنام���ه ی آمريک���ايی
 ١٩٨٦ی ص�لح نوب�ل س�ال نام الی ويزل، برنده ی ج�ايزه  .اختصاص داد

ع�ام يھودي�ان در جري�ان جن�گ ھولوکاست، قتل  مي2دی که از بازماندگان
 دزمون��د توت��و، اس��قف اعظ��م . دي��ده مي��شوده دوم اس��ت، در اي��ن نام��جھ��انی

 برن�ده ی و بت�ی ويلي�امزسابق کيپ تاون و برنده ی ج�ايزه ی ص�لح نوب�ل 
از يبانی خ�ود را از چھره ھايی ھستند ک�ه پ�شتديگر جايزه ی صلح نوبل، 

ين عب��ادی م��ن البت��ه از ش��ير ٢٣٨».مخالف��ان دول��ت اي��ران اع��2م ک��رده ان��د
مخ��الف » نوب��ل«او را ھ��م ب��رخ2ف گفت��ه ی اي��ن اھ��الی . خوش��م نمياي��د

حکومت اس2می نميدانم؛ عب�ادی ن�ه تنھ�ا مخ�الف حکوم�ت اس�2می ني�ست 
 که در س�نخ حامي�ان حف�ظ نظ�ام کھريزک�ی اس�2می اس�ت؛ ب�ا اي�ن ک�ه م�ث2

  ! دکان اين زن استاينھا . قوق زنان و کودکانوکيل است و مدافع ح
   

 م�رداد، ي�ک ١٣يک خبر فوری ھم از ميدان بھارستان، امروز 
از صبح امروز پل�يس م�شغول کارھ�ای « : اين که مرداد١۴روز پيش از 

گذاش��ته و مرت��ب در رف��ت و رکاتی اش ش��ده، چن��د کيوس��ک جدي��د ک��ار ت��دا
کنار دبيرستان اتحاد شينھای پليس، روبروی مجلس تقرار ماآمده، محل اس

] پل�يس[احداثه که لفه گزارش شده، يک ساختمان در دست و ساختمان موت
دوستانی که فردا ميرن بھارستان، . برای ماشينھاش از آنجا استفاده ميکنه

از احتم�اA اينج�ا يک�ی . تمون جمع باشهحواسشون کام2 نسبت به اين ساخ
   ٢٣٩»...ھاشون ھم مستقر ميشنمراکزيه که نيرو

باي��د بگ��ويم ک��ه م��ن اي��ن ن��وع نوش��تن، يعن��ی گفت��اری نوش��تن را 
درست نميدانم، تنھا برای حفظ حالت نوش�ته، آن را نگھمي�دارم و جاھ�ايی 

  .  تصحيح ميکنم،بد و غلطھايی عجيب و غرينرا که ويرايشی Aزم دار
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زم ھرک��اری A«ک��اخ س��فيد ھ��م اع��2م ک��رده ک��ه اي��اAت متح��ده «
 ای را  انجام خواھد داد، ت�ا جل�و رس�يدن اي�ران ب�ه س�2حھای ھ�سته» باشد

    !ک خرده بجنبيد آقايان و خانمھا لطفا يخب،  ٢٤٠».بگيرد
  

ب��ه ھ��م »  حکوم��ت اس��2میادبي��ات درون جن��احی«ح��الم از اي��ن 
برويد بابا ھمه ت�ان را دارد توف�ان از ري�شه ميکن�د و ھن�وز ش�ما . ميخورد

  : واقعا خاک بر سرتان!  ھم گله گزاری ميکنيد؟بدبختھا اينطوری از
 اس�2می، پ��س از ز س�رمقاله ی روزنام�ه ی جمھ�وریبخ�شی ا«

آي�ا ب�ه س�ابقون در انق�2ب و ب�ازوان « :اي�ن اس�ت» کودت�ا«ت�شکيل دادگ�اه 
ام��ام خمين��ی ب��ه ج��رم اعت��راض ب��ه بع��ضی وق��ايع باي��د برچ��سب مف��سد ف��ی 

ن خدمت رای سوابق درخشااAرض زده شود؟ آيا قرار است افرادی که دا
 غل�ط کردي�د[ اس2می و ک�شور و م�ردم ھ�ستند به انق2ب و نظام جمھوری

 و پ�ائين تن�ه ھات�ان خ�دمت ميکردي�د و دروغگوھا، ھمگيتان فق�ط ب�ه جي�ب
ب��ه ج��رم اع��2م نارض��ايتی محاکم��ه ش��وند؟ ب��سيار خ��وب کارگ��اه ] ميکني��د

را بگي�رد و ] ذاک[کار خود را بکند و  يقه ی اين بزرگان » حذف و دفع«
سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سابقه ای در انق2ب دارند و 

و نه امام را ميشناسند و ...  اس2مینه نقشی در شکلگيری نظام جمھوری
ن��ه ام��ام آنھ��ا را مي��شناخت، ھم��ه ک��اره ی ک��شور کنن��د، ت��ا معل��وم ش��ود در 

س�ال بچ�اپ  ک�شور دارد پ�س از س�ی ٢٤١»!آنصورت کشور به کجا ميرود
بيخ��ودی ب��رای ھ��م . بچ��اپ ھم��ه ی ش��ماھا ش��رتان را از س��رش ک��م ميکن��د

    !عشوه ی انگوری و ناز خرکی نياييد، حقه بازھا
ح��سينعلی منتظ��ری ھ��م در رابط��ه ب��ا موض��وع دادگ��اه خوديھ��ای 
حکومتی گفته است که مردم اين دادگاھھا را با دادگاھھای استالين و صدام 

 مگ�ر اس�تالين راس�تی. چشم بسته غيب گف�تھم ا اين باب  ٢٤٢.مقايسه ميکنند
بيچاره ی مادر مرده چه ميکرد که اينھا نکردند و نميکنند؛ آن ھ�م در ق�رن 

   ! اين ھمه امکانات تمدن و تجدد؟بيست و يکم و با
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م�ن دع�ا ميک�نم اگ�ر روزی «: ھاشم آغاجری ھ�م گفت�ه اس�ت ک�ه
د، اما ب�ا اي�ن روي�ه ی و مخملی باش انق2بی در اين کشور اتفاق افتاد، آرام

که جامع�ه ی م�ا را کين�ه و  آقايان بايد منتظر يک انق2ب کلنگی بود، چرا
   ٢٤٣».کرده است نفرت پر

 اي��ن آغ��اجری را يادت��ان ھ��ست؟ اي��ن ھم��ان اس��تاد  ش��ماراس��تی
ه  است ک�ه ي�ک ج�ايی ت�و ھم�دان گفت�صد مجروح جنگی در دانشگاه ھفتاد

و Aب�د ح�اA ک�ه يادت�ان ! د کن�يم؟ ک�ه مگ�ر م�ا ميم�ونيم ک�ه از ک�سی تقلي�بود
آوردم، يادتان ميآيد که داشتند بيچاره ی مادر مرده را با کلی جنج�ال نفل�ه 

ش بريدن��د و کل��ی س��ر م��ا را ک��2ه گذاش��تند و يميکردن��د و حک��م اع��دام ب��را
   يادتان آمد؟  درست مثل ھمين بابا اکبر گنجی،!وقتمان تلف کردند؟

» تبري�ک«ی نميبين�د ب�ه اي�ران پرزيدنت اوبام�ا ھ�م گفت�ه ک�ه دليل�
   .فرانسه ھم برای احمدی نژاد پيام تبريک نميفرستد .بگويد

 بل��يط  ِ ب��ه خري��داران دروغ ميگوي��د؛»ک��يش اي��ر«ديگ��ر اي��ن ک��ه 
اي��ن ديگ��ر . ھ��د، ول��ی س��وار توپولوف��شان ميکن��دين��گ ميدئھواپيم��ا ق��ول بو

   .خيلی مسخره است
ن�د اول�ين وب�2گ يک بابايی بود به نام ح�سين درخ�شان ک�ه ميگفت

ھ��م آن زم��ان . ن��ويس ايران��ی ب��ود و اص��2 او وب��2گ نوي��سی را ب��اب ک��رد
ب�رای ج�ا ان�داختن خيلی سروصدا کرد، مثل ھمين ابراھيم نبوی و امث�الھم 

 ح��اA خ��ط خ��اتمی ب��ازی؛ بع��د ھ��م رف��ت اي��ران و ديگ��ر نمي��دانم چ��ه ش��د؟
ا ف��انش رب��رای محاکم��ه ی مخال» کيف��ر خواس��ت«نظ��امی ک��ه «: ميگوين��د

رتبه ی مراسم تنفي�ذ رئ�يس و مھمانان عالی ميدھد حسين درخشان بنويسد 
کھ��ن و اف��شين قطب��ی و  ش مي��شوند ح��سين رض��ازاده و م��ايلی اجمھ��وری

   ٢٤٤»! پس واقعا خاک بر سر اين نظام،عمو پورنگ و واحدی
  ! باور کنيدجان مامانم من ننوشتم،اين را ديگر به 

ترن�ت را ت�رک ک�نم، چ�ون من نبايد يک لحظه ھم ک�امپيوتر و اين
ن�ه زن�دگی ام را ح�اA از کج�ا بخ�ورم و چگو. خيلی چيزھا از دستم ميرود

   !بگذرانم، بماند
ت درونم��رز ب��ر ض��د ي��ک موض��وع ت��ازه ب��ه مب��ارزان و مب��ارزا

. ھمه ی وجوھش اضافه شده که واقعا س�تودنی اس�تحکومت اس2می در 
 جن�وب ش�ھر و ميگفت ک�ه اگ�ر اي�ن جن�بش ب�هدوستی ھمان روزھای اول 
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خ�ورد، ک��ار حکوم��ت تم��ام اس��ت و ح��اA باق�شار وي��ژه ی پ��ائين ش��ھر گ��ره 
اينج�ا اي�ران اس�ت، ش�ما فري�اد م�ا را از اي�ران «: ببينيد. اينگونه شده است

روزس���رانجام و دي���شب و ت���ا بام���داد امآگ���اه ش���ديم ك���ه دي���روز  .مي���شنويد
رخاس���تن ھم��ه مي���دانيم ك��ه ب���ا ب. ب���راه افتادن���د» ن��دوھای پ���ايين ش��ھركما«

 ٦از . دنزديكت���ر از ھمي���شه خواھ���د ش���مب���ارزين پ���ايين ش���ھر، پي���روزی 
ديروز سراسر كوی و برزنھ�ايی مانن�د ش�ھر ری، ج�وانمرد ) عصر(پسين

+ واژه ای ايراني�ست؛ پ�ارت ( و نازی آباد، جايگاه درگيريھايی پارتيزانی
 ٣از ھم���ان زم���ان . دAوران پ���ايين ش���ھر ب���ود) ارتیدان���ايی پ���= زان���ی

كه بر پره ھاش�ان ني�ز ن�شان اس�2م كوبي�ده ش�ده ب�ود، ب�ر ) بالگرد(Aشخور
  .  بامداد دنباله داشت٦فراز اين بخش از شھر ميچرخيدند و اين تا 

پروازھ�ا پي�اپی و ب�ه گون�ه ی چرخ�شی ب�ر روی ي�ك داي�ره ك�ه «
و اي�ن در ھ�يچ كج�ای ش�ھر ت�ا . يشداين سه بخش را دربرميگيرد، انجام م

اين زمان پيشينه نداشت ك�ه Aش�خورھای رژي�م ش�بانه ني�ز از ت�رس و ب�يم 
  . خود پرواز كنند

 برخی از مبارزين آگاه و دAور ،ديروز و ديشب در شھر ری«
آغ��از ب��ه س��ردادن بانگھ��ای آزادی كردن��د و اي��ن آم��دن ب��سيجيان م��زدور و 

گونه كه آگاھي�د جوان�ان و م�ردم پ�ايين ولی ھمان. خونريز را در پی داشت
ميمانن��د ك��ه از ھ��يچ چي��ز و ھ��يچكس » تانكھ��ای زرھ��ی«ش��ھر ھمچ��ون 

اي��ن را آم��ار ب��سيار ب��اAی ش��ھيدان جن��گ اي��ن بخ��ش از ش��ھر . نميھراس��ند
   . بخوبی نشان ميدھد

ما درگيريھای ش�ماری از آن�ان را در اي�ن دو م�اه دي�ده اي�م ك�ه «
اين مب�ارزين . ت تھی بر سر دشمن ميريختندچه بيباكانه و پاپك وار با دس

ُھمچون كاوه ھايی درفش بر دست و رستمھايی گ�رز ب�ر ك�ف ميمانن�د ك�ه 

آغازی دي�روز ي�ك آغ�از ب�ود و بيگم�ان س�ر. ن�ده ادر برابر ستم بپا خواس�ت
.  آزاديخواھ�ان و آب�ادگران خواھ�د ب�ودبس شگرف در سرنوشت پي�روزی

رد و مردم و بويژه موتورسواران درگيريھا در گوشه گوشه به چشم ميخو
 خون آشامان ي�ورش ميبردن�د و آن�ان را ي�ك  یدسته ای به سيل تازی زده

ولی تا آنجا كه آگاه ش�ديم در اي�ن جن�گ و گري�ز . به يك به زمين ميكوفتند
، ي����ا بھت����ر اس����ت بگ����وييم نتوان����ستند ندھيچي����ك از م����ردم دس����تگير ن����شد

  . دستگيرشان كنند
ه ان�دازه ای ب�ود ك�ه م�زدوران گ�اردی مبارزه و گستره ی آن ب«

در زمانی كوت�اه ب�ه ش�ھر ری و ن�ازی آب�اد ريخت�ه و گوش�ه ھ�ايی از آن�را 
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جوان��ان ك��ه ھمگ��ی ب��ا چھ��ره ھ��ای . زي��ر نگ��اه ش��وم و س��ياه خ��ود گزاردن��د
پوش��يده ب��ا ماس��ك آل��ودگی بودن��د، ناگھ��انی از ھ��ر كوچ��ه و ب��ام و خياب��انی 

و » مرگ بر خامنه ا ی«اد خشم  فري،بيرون ميريختند و با سنگ انداختن
در ميانشان آرش�ھای كم�ان بدس�تی ھ�م . سر ميدادندرا » درود بر آزادی«

ن�د و تي�ر خ�ود را  كه با تير و كمان سنگی، مزدوران را نشانه ميرفتندبود
آری گ�ستره ی م�وج س�بز ب�ه پ�ايين . شومشان ميدوختندآرش وار بر پيكر 

را داش�تيم، زم�ان خ�روش اي�ن شھر نيز كشيد و ھمانگونه كه چ�شمداشتش 
   ٢٤٥».ج فرارسيدمردمان سختی كشيده و در رن

  
  

  ]روز پنجاه و دوم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ۵/ ١٣٨٨چھاردھم امرداد ماه 

  

  :  چه بگويمامه ی مادر ھنگامه، يک زندانی؛ن  
س2م عزيز مادر كه نزدي�ك ب�ه چھ�ل روزه . س2م ھنگامه جان«

در تم�ام اي�ن س�الھا روزی نب�ود ك�ه . مكه نه ديدمت و نه خبری از ت�و دار
 ای ج���ز اراده ی  اي���ن ب���ار انگ���ار اراده باش���م، ام���ا از ت���و خب���ری نداش���ته
ي�ك وق�ت نگ�ويی م�ادر . كن�د  ت�ا ت�و را از م�ن ج�دا،خداوندی در كار است

ام و ميك��نم ت��ا   خ��دا ق��سم ھ��ر ك��اری ك��رده  ب��ه خداون��دی...فراموش��م ك��رده
ج�ان، عزي�ز دل�م  اما ھنگام�ه. بينمصدای تو را بشنوم، تا روی ماھت را ب

چ�ه ح�الی  خبر اس�ت، نميدانند كه وقتی يك مادر از دخترش بی. نميگذارند
  ك�هخم ب�ه اب�رو ني�اوردم. من ضجه نزدمبرادرانم كه شھيد شدند، ! دارد؟

 اAن وق�ت جن�گ اس�ت ك�ه ام�ا مگ�ر. جنگ و مبارزه و دفاع از وطن بود
 اند؟ ب�ه چ�ه  ا از او بيخبر گذاشتهاند و مادرش ر حبس كرده دخترم را در 

 ت�ا ردی از ت�و گناه؟ از اين دادگاه به آن زندان مي�روم، جرمی؟ به كدامين
. ميگ��ويم ح��الش ب��د اس��ت.  ام ميزنن��د رد ب��ه س��ينهبگي��رم، ام��ا ھم��ه دس��ت 

و  نه زنگ�ی از او ندارم،روز است كه خبری  ٤٠ميگويم . جواب نميدھند
   .نه م2قاتی، سكوت ميكنند

ج��ان حال��ت خ��وب اس��ت م��ادر؟ ھنگام��ه، وق��ت رف��تن  ام��ه ھنگ«
ات را ک�ه در  ت را بردار، دفت�ر نقاش�ی يرنگيھا مداد  .است، بلند شو مادر
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. ات دي�ر ن�شود ک�شيدی ي�ادت ن�رود، مدرس�ه  م نق�ش ي�ک گ�ليآن ش�ب ب�را
چ�ه ! گذرد اين ثانيه ھ�ا ديرمی چرا حرفی نميزنی؟ حالت خوب نيست؟ چه

ب�ا ھ�رکس ک�ه . توانستم، رف�تم می جا کهھر.  دوریاست اينپايانی  رنج بی
    ٢٤٦»...ت گفتم، اما چه سود اميتوانستم، از بيگناھی

  !مادر بودن چه شغل خطرناکی استکه آخ 
ديگ��ر اي��ن ک��ه در نام��ه ای ب��ه پ��در روح اAمين��ی نوش��ته ش��ده ک��ه 

  ٢٤٧.است» دار رادانسر«قاتل پسرش 
  

ه و در  و س���الگرد انق���2ب م���شروط١٣٨٨ م���رداد ١۴ام���روز 
  . ضمن روز ترور شاھپور بختيار است

 م���رداد نماين���ده ی ١٤ دقيق���ه ی ص���بح ام���روز ٧:٥٥س���اعت «
از ) ٥کان���ال (راھنم���ايی و رانن���دگی در برنام���ه ای در ش���بکه ی تھ���ران 

ب�ا توج�ه بھارس�تان نرون�د، چ�را ک�ه  رانندگان درخواست کرد که به ميدان
معل�وم . در آنج�ا مي�شود ترافيک ب�سيار س�نگين به مراسم تحليف پيش بينی

و ھمينطور گفت که ما جايی را نبستيم، اما از ش�ما خ�واھش ! نيست چرا؟
   ٢٤٨»!ميکنيم اگر کار ضروری نداريد، به آن منطقه نرويد

باي�د ک�ف . بايد پستانھاتان را به تنور بچسبانيد. اينطوری نميشود
وي�د جمک�ران ت�ازه باي�د بر. بايد التماس و تمنا کنيد. پای مردم را ماچ کنيد

  !ھارستان نرونددخيل ببنديد که مردم به ميدان ب
  : نيوز خبر داد که پارلمان ھمين اAن ھم 

ن�ژاد ب�ا  محم�ود احم�دی  ساعت ھ�شت و پنج�اه دقيق�ه ی ام�روز«
 درحاليک��ه ق��رار ب��ود .ي��ک دس��تگاه ب��الگرد وارد محوط��ه ی مجل��س ش��د

گان ھمچن�ان مراسم تحليف ساعت ن�ه ص�بح آغ�از ش�ود، مھمان�ان و نماين�د
حظه افرادی ھمچون علی کردان،  تا اين ل.در حال ورود به مجلس ھستند

 دان، سرلشگر فيروزآبادی، پرويز داوودی، ص�ادق مح�صولی، س�رداررا
 آي��ت ] ت��سخيری، -ش��لوار اس��ت  ک��ه ب��ر خ��2ف معم��ول ب��ا ک��ت و-نج��ار

مجل��س ش��ده  وارد ب��رای ش��رکت در اي��ن مراس��م..... مھ��دی چم��ران و
   ٢٤٩».دان 

  . ديگر اين که فع2 فقط روسھا به احمدی نژاد تبريک گفته اند
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  . اين بچه ھای داخل واقعا آتش پاره اند
  :  مولوی در توئيتر نوشته اندبچه ھای قديمی«
  » ما بچه ھای مولوی، ريديم به حکم رھبری«

  : بعد ھم نوشته اند. منظورشان حکم تنفيذ بود
  » .د استبرای عموم آزا استفاده از اين شعار«

   ٢٥٠» مولویچه ھای قديمیب«: تازه امضا ھم کرده اند
  ! خيلی نازند و]

  
جوانی در وب2گش در پاسخ به خامن�ه ای ک�ه اعتراض�ات م�ردم 

 خوانده بود، نوشته که تو ھم کاريک�اتور خمين�ی ۵٧را کاريکاتور انق2ب 
  ٢٥١... بچه ھا چه قشنگ استدAل ميکنند اينی؛ھست

  :  ديگرو اين ھم چند شعار
   ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری

  باد جنبش سبز زنده باد، ايران پاينده
  مجلس فرمايشی تعطيل بايد گردد
  برادر شھيدم، ايرانو پس ميگيرم

  ای خواھر شھيدم، وطن رو پس ميگيرم
  شعار ھر ايرانی، زنده باد آزادی

 يم، مجلسنماد تغيير نميخوايم، محمود ملعون نميخوايم، رھبر قاتل نميخوا
    ترسو نميخوايم

  ای ملت آزاده، آماده ايم، آماده
رھبر خونخوار آواره گردی، خاک وطن را ويرانه کردی، کشتی جوانان 
وط��ن، آه و واوي��2، ک��ردی ھ��زاران در کف��ن، آه و واوي��2، م��رگ ب��ر ت��و، 

  مرگ بر تو
  سھراب ما نمرده، وAيته كه مرده

  ندای ما زنده است، رھبر اين ملت است 
  نداييم، سھرابيم، ما ھمه يك صداييم

    ما ھمه با ھم ھستيم، خواھان تغيير ھستيم
  ايرانی ميميرد، ذلت نميپذيرد

  ...مرگ بر ديکتاتور
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  : اين ھم گزارش مراسم تحليف در مجلس بھارستان  

ح�دود س�اعت )  م�رداد١٤( اوت ٥اين مراس�م روز چھارش�نبه «
  آغ�از ش�د و ب�ا س�خنان عل�یوت ق�رآنوق�ت محل�ی ب�ا ت�2  بام�داد ب�ه٩:١٥

معترض�ان   به منظور مقابله ب�ا تجم�ع.Aريجانی، رئيس مجلس ادامه يافت
گ��سترده ای را در  ب��ات، نيروھ��ای دولت��ی ت��دابير امنيت��یب��ه نتيج��ه ی انتخا

مي��دان بھارس��تان و اط��راف آن ب��ه اج��را گذاش��ته بودن��د و براس��اس برخ��ی 
سيجی ب�ا ب�اتوم و گ�از نفرات پليس ضد شورش و شبه نظاميان ب� گزارشھا

عليه انتخاب محم�ود احم�دی ن�ژاد ش�عار ميدادن�د، حمل�ه  که فلفل به کسانی
مقام��ات امنيت��ی، در  س��ايت تابن��اک گ��زارش ک��رد ک��ه ب��ه دس��تور .ميکردن��د

تحلي��ف، قطارھ��ای مت��رو تھ��ران اج��ازه ی توق��ف در دو  زم�ان برگ��زاری
جل�وگيری از نداش�تند ک�ه ظ�اھرا ب�ه منظ�ور  اي�ستگاه بھارس�تان و مل�ت را

 .حضور معترضان در اين دو محل بود
به گفت�ه ی س�ايت پارلم�ان ني�وز واب�سته ب�ه نماين�دگان اص�2ح « 

احم�دی ن�ژاد ب�ا ي�ک فرون�د ھليک�وپتر وارد محوط�ه ی  طلب مجلس، آقای
 تحليف به مراسم تنفيذ حکم آقای احمدی نژاد، مراسم  برخ2ف.مجلس شد

ولتی ايران پخ�ش ش�د و ب�ه گفت�ه ی تلويزيون دطور مستقيم از شبکه ھای 
قضائيه، اعضای شورای نگھب�ان،  تلويزيون، رئيس قوه ی گزارشگر اين
] خامن�ه ای،  ت�شخيص م�صلحت نظ�ام، رئ�يس دفت�ر آي�ت اعضای مجم�ع

و ی  از مقام����ات ل����شکری و ک����شورنماين����دگان خبرگزاريھ����ا، و تع����دادی
م ح���ضور نماين���دگان س���فارتخانه ھ���ای خ���ارجی در تھ���ران در اي���ن مراس���

 برخ�ی س�فارتخانه ھ�ای ]ايلن�ا[ ک�ار اي�ران گ�زارش خبرگ�زاری  به.داشتند
ری را به اي�ن مراس�م اع�زام سفير، نمايندگان پائين رتبه ت خارجی به جای

ه ھ��ای ب��ين الملل��ی ب��رخ2ف گذش��ته، نماين��دگان ب��سياری از رس��انکردن��د و 
 رئ�يس  اکبر ھاش�می رف�سنجانی.اين مراسم را نيافتنداجازه ی حضور در 

مجلس خبرگان و رئيس مجمع تشخيص مصلحت، و محم�د خ�اتمی رئ�يس 
 از جمل��ه غايب��ان جمھ��وری پي��شين، مھ��دی کروب��ی و ميرح��سين موس��وی

حضور س�يد ح�سن خمين�ی، ن�وه ی آي�ت ] خمين�ی ني�ز مراسم بودند و از 
   .گزارشی نرسيده است

 بني�ادگرای مجل�س ني�ز الف وابسته به يک�ی از نماين�دگان سايت«
 در مراس��م روز - اص��2ح طلب��ان -نماين��دگان خ��ط ام��ام وش��ت ک��ه اکث��ر ن

 احمدی ن�ژاد، حاضران نيز با آغاز سخنرانیو چھارشنبه حضور نداشتند 
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آغاز مراس�م، عل�ی Aريج�انی رئ�يس مجل�س در ر  د.جلسه را ترک کردند
اي�ن روز ب�ا س�الروز اعط�ای فرم�ان  س�خنانی از جمل�ه ب�ه م�صادف ب�ودن

 .ت�امين ع�دالت دان�ست د و ھ�دف انق�2ب م�شروطه رامشروطه اش�اره ک�ر
م��ه ري��زی، جمھ��وری توص��يه ک��رد ک��ه موض��وع برنايج��انی ب��ه رئ��يس Aر

متخص�صان در  اداره ی ام�ور را م�ورد  گيریحرکت قانونمن�د و ب�ه ک�ار
شورھای ک�» تحوAت بعد از انتخاب�ات«در اشاره به   وی.توجه قرار دھد

Aت م��تھم ک��رد و گف��ت ک��ه م��ردم اي��ن تح��وز غرب��ی را ب��ه اس��تنباط غل��ط ا
   .غرب خواھند داد» درايی به موقع پاسخ مناسبی به ھرزه«ايران 

عتماد به وزي�ران، ب�ه که مجلس در دادن رای اAريجانی گفت «
 انق2بی و تبعي�ت آن�ان از وAي�ت  یسابقه  وزرای پيشنھادی،اصالت دينی

   ٢٥٢»...ميدھدمورد توجه قرار  فقيه و تخصص و تجربه ی کاری آنان را
ين حرفھ�ا  شاھرودی  از ھمبعد ھم ھاشمی... 2 ب2 ب2 ب2 ب2 ب
 ام��ا در تھ��ران خبرھ��ای ؛ بع��د ھ��م يک��ی ديگ��ر، بع��د يک��ی ديگ��رزده اس��ت،

ي�ک ش�اھد عين�ی از ح�ضور گ�سترده ی م�ردم «: ديگری ھم ھست، ببينيد
چ���ه اس���م [در خيابانھ���ای منتھ���ی ب���ه مي���دان بھارس���تان، از مي���دان ش���ھدا 

دول��ت کودت��ايی، «ش��عارھای م��ردم مث��ل ھمي��شه . خب��ر ميدھ��د] مزخرف��ی
 فلفل و از ھمين مراسم خيابانی با چاشنیگاردين ھم . ست»استعفا، استعفا

ن اس��ت و ب��از گازاش��ک آور، گ��زارش لحظ��ه ب��ه لحظ��ه دارد ک��ه ب��از خ��و
چند روز بود و ھست و  ھمين خبرھا که اين پنجاه و اعتراض است و باز
ر و ن�ه ي�ک ن�ه ي�ک کلم�ه بي�شتم�ام حکوم�ت اس�2می، تا سرنگونی تام و ت

  !تر ادامه خواھد داشت؛ خواھيم ديدکلمه کم
مراس��م تحلي��ف م��سخره ی احم��دی ن��ژاد ھ��م اکن��ون در ب��ا آنک��ه «  

مجل��س اس��2می در ح��ال برگ��زاری اس��ت، م��ردم غي��ور و خ��ستگی ناپ��ذير 
تھران در ج�ای ج�ای مي�دان بھارس�تان و خيابانھ�ای اط�راف ب�ا خ�روش و 

 و مجموع��ه ی نظ��ام اس��2می را بل��رزه  ادھ��ای خ��ود مجل��س اس��2میفري
ماموان و مزدوران رژيم ھمه ی خيابانھای منتھی ب�ه مي�دان . درآورده اند

بھارستان را از صبح زود قرق کرده اند، تا شايد از ح�ضور م�ردم ب�رای 
بی آبرو ک�ردن اي�ن مراس�م جل�وگيری کنن�د؛ ول�ی م�ردم ب�ا ح�ضور جانان�ه 

ر آب پاکی را روی دست رژيم اس2می ريختند و نشان دادند شان بار ديگ
ھيچ نيروئ�ی را ي�ارای  و» ديگر اثر ندارد... و توپ، تانک، بسيجی«که 

                                                           
252 - 

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090805_he_ir88_swearing.shtml  



 ٢٠٣

 

ھ��م . مقابل�ه ب�ا س�يل توفن��ده و ويرانگ�ر م�ردم ع��صيان زده ی اي�ران ني�ست
 اس�ت، ١٣٨٨ م�رداد ١۴ دقيقه ی صبح روز ٢٠اکنون که ساعت يازده و

يابانھای سرچشمه، ری، چراغ ب�رق، ناصرخ�سرو، مردم با حضور در خ
بازار و تمام خيابانھ�ای آن منطق�ه، چن�ان ف�ضائی را بوج�ود آورده ان�د ک�ه 

 در جلسه و رئيس جمھوری و تمامی نماين�دگان خ�ارجینمايندگان حاضر 
 کل نظام اس�2می را ی آبروئی اين مراسم و بی آبروئیحاضر درجلسه، ب

  . ان لمس ميکنندبا گوشت و پوست و استخوانش
 به بعد بازار ممل�و از جمعي�ت معت�رض ب�ود ک�ه ١٠از ساعت «

در واق�ع ش�رايط . ھر لحظه بر حجم و تع�داد و دامن�ه ش�ان اف�زوده مي�شود
بکلی از دست رژيم خارج شده و مردم تسلط و ص2بت و نيروی خود را 

از جمعي��ت ب��ازار و خيابانھ��ای اط��راف آن انباش��ته . ب��رخ رژي��م ک��شيده ان��د
ک�ه  اي�نه ب�ا توج�ه ب�. تع�داد آنھ�ا اف�زوده مي�شود است وھنوز ھ�م مرتب�ا ب�ر

مراسم صبح بوده و بسياری از مردم در اين ساعات سر کار ھستند، باي�د 
شرايطی بوجود بيايد ک�ه ادام�ه ی اي�ن مراس�م در بع�د از ظھ�ر ام�روز در 

  . گسترده ترين شکل ممکن برگزار شود
يھا و ب��سيجيھا و نيروھ��ای  و لب��اس شخ��ص ان��د بري��ده،م��اموران«

آنچ�ه شخ�صا ش�اھد ب�وده و . سرکوبگر اقدام ب�ه دس�تگيريھای ک�ور ميکنن�د
انی بي��سابقه ب��سر ميب��رد و ھ��ستم، اينک��ه تھ��ران در التھ��اب کام��ل و ع��صي

  و خ��رده ای ب��ود ک��ه ک2نت��ریدهح��دود س��اعت .  انفج��ار را داردآم��ادگی
ميتوان���ست ب���ازار ب���ا ي���ک ھج���وم در حال���ت ت���سخير م���ردم قرارگرف���ت و 

ھمه چيز برای ي�ک قي�ام درھ�م . ک2نتری بطور کامل به دست مردم بيافتد
دني�ا باي�د ب�ه حماي�ت معن�وی از م�ردم . کوبنده و ويرانگر مردمی مھياس�ت

. تھ��ران آب��ستن ح��وادث بينظي��ر و ويرانگ��ری اس��ت/اي��ران. اي��ران برخي��زد
م�ت رژيم و ماموران آن بشدت عصبی و بريده بنظ�ر ميرس�ند و ت�اب مقاو

در براب��ر ني��روی عظ��يم مردم��ی را نخواھن��د آورد ک��ه نمون��ه ی آن را در 
ب�رای بع�د از ظھ�ر . حرکت و واکنش امروز مردم و نيروھا بچشم ميبينيم

داد، تا نفس نيروھا ھرچه بيشتر امروز بايد اين غليان و خروش را ادامه 
  ]از يک ای ميل [».به شماره بيفتد

» کودتا «ض به رئيس جمھوری آنند که اعتراخبرھا حاکی از«  
مراس��م تحلي��ف او ب��ه جن��وب تھ��ران ک��شيده و جوان��ان در ن��ازی آب��اد و  و

دی از آن�ان را نيروھای سرکوبگر بسيج درگي�ر ش�ده ان�د و تع�دا جواديه با
ب��ر اس��اس  .موتورھاش��ان ب��ه گروگ��ان گرفت��ه ان��دض��من پ��ائين ک��شيدن از 
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م�ردم خ�ودداری ک�رده خبری ديگر ک2نتری در بازار تھران از مقابل�ه ب�ا 
ام�روز تم�ام معلم�ين و م�راجعين ب�ه م�دارس «: و باز اين ک�ه  ٢٥٣».است

  . مستقر در مدرسه مواجه شدند منطقه ی بھارستان با نيروھای نظامی
ديروز در  نيروی يگان ويژه و بسيجی از ظھر ٣٠٠٠بالغ بر «

کلي��ه ی م��دارس منطق��ه ی بھارس��تان ب��ه ص��ورت آم��اده ب��اش م��ستقر ش��ده 
کنت��رل اوض��اع من��اطق اط��راف مجل��س را در روز تحلي��ف ب��ه  د، ت��ابودن��

 يگ�ان روھای ضد شورش و نيروھ�ای موت�وریخودستقرار ا. عھده گيرند
در کوچ�ه ی  اس�تق2ل، دبيرس�تان  ويژه در ھنرستان ش�ھيد س�روندی واق�ع

 ملت واق�ع در ی راھنمايی آزادی باAتر از ميدان بھارستان، مدرسه اتحاد
Aروز چھارش�نبه  س�2م، باع�ث تعج�ب مراجعين�ی ش�د ک�هکوچ�ه ی ظھيرا

گفتن�ی . بودن�د طبق روال معمول در تابستانھا به اين مکانھا مراجعه ک�رده
ک�ه   مدرسه در اين منطقه بدين منظ�ور انتخ�اب ش�ده بودن�د٢٠است حدود 

ب�ا اي�ن . اغلب آنھا در کوچه ھای کم رفت و آمد منطقه ی بھارستان بودند
 در زم���ان عب���ور خودروھ���ای ت���شريفات حام���ل در روز تحلي���ف، ح���ال

چھ���ار راه مخبرالدول���ه و مي���دان بھارس���تان،  نماين���دگان در ح���د فاص���ل
ای ام�ر باع�ث حمل�ه ی نيروھ� اعتراض مردم را به ھم�راه داش�ت ک�ه اي�ن

 ع��ده زي��ادی ش��د ک��ه ت��صادفی انتخ��اب يگ��ان وي��ژه ب��ه م��ردم و دس��تگيری
   ٢٥٤».ميشدند

 جال�ب اي�ن ک�ه ت�صادفی؛الب اس�ت، دس�تگيری اين ديگر خيلی ج
» م�رگ ب�ر روس�يه«در سلسله تظ�اھرات ام�روز در ب�ازار تھ�ران ش�عار 

   .محکم و جاندار و جانانه گفته ميشد
ش�ھر تع�داد زي�ادی از  نقاط مرک�زیبه گزارشات رسيده از بنا «

نھ��ای مرک��زی ش��ھر ح��ضور دارن��د و در مي��ادين و خيابا م��ردم و جوان��ان
 در نق��اط مرک��زی ش��ھر .ات ميکنن��داعتراض��خ��ودرا آم��اده ی ش��کل گي��ری 

ممل�و از  تع�داد زي�ادی از م�ردم تجم�ع ک�رده ان�د، بط�وری ک�ه پي�اده روھ�ا
آنھا خود را برای آغاز اعتراضات گسترده در س�طح ش�ھر . جمعيت است

محلھ�ايی ک�ه م�ردم در ح�ال . بخصوص نقاط مرکزی شھر آماده ميکنن�د و
دان انق�2ب، يع�صر، مي�تجمع ھ�ستند، عبارتن�د از مي�دان ف�اطمی، مي�دان ول

 .ھ���ر لحظ���ه امک���ان ش���روع اعتراض���ات مي���رود... ون���ک و نق���اط ديگ���ر
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نيروھای سرکوبگر گارد ويژه ی سپاه پاسداران، ب�سيج و لب�اس شخ�صيھا 
ی موتور نيروھا.  شھر مسقر شده اند مرکزیدر نواحی بصورت گسترده

 ايجاد رع�ب و وح�شت ھ�ستند و گ�ارد وي�ژه،سوار در حال مانور دادن و 
آنھ��ا ھمچن��ين تع��داد زي��ادی از . دب��اتوم بدس��ت آم��اده ی تھ��اجم ب��ه مردمن��

   ٢٥٥».مستقر کرده اند خودروھای خود را که مملو از نيرو ھستند،
. احمدی نژاد ھم گفته است که کسی منتظر تبريک شماھا ني�ست

نظ���ورش ک���شورھای خ���ارجی ھ���ستند؛ طفل���ک، داش���ت گري���ه اش Aب���د م
  ! ميگرفت ھا

 ١۴ده و چھ��ل و پ�نج دقيق�ه ی ع��صر روز س�اعت ن�وز«: ب�ازھم
 ب���ين جمعي���ت کثي���ری از عزي���زان ی ش���ديددرگي���ری... ١٣٨٨مردادم���اه 

ترافي�ک ک�ام2 قف��ل . rھم�وطن ب�ا نيروھ�ای س��رکوبگر آغ�از ش�ده اس��ت 
نيروھای لباس شخ�صی  متاسفانه. شده و ماشينھا در حال بوق زدن ھستند

دو . ار ميدھن�دبشدت زنان و مردان را مورد تع�رض و ض�رب و ش�تم ق�ر
جوان و يک زن ميانسال توسط لباس شخصيھا تاکنون دس�تگير ش�ده و ب�ه 

معترض�ين r محل ونھای مسثقر شده ی نيروی انتظ�امی منتق�ل ش�ده ان�د 
» م�رگ ب�ر ديکت�اتور«و » استق2ل، آزادی، جمھوری ايرانی«شعارھای 

ال نيروھای ضد شورش، افرادی را که در ح ...دسر ميدھن» ] اکبر«و 
. فيلمب��رداری ب��ا موباي��ل ھ��ستند، ش��ديدا م��ورد ض��رب و ش��تم ق��رار ميدھن��د

  ٢٥٦».تپيش رفته اس روی جام جمترافيک از ھر دو سمت تا روب
  
  

  ]روز پنجاه و سوم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ۶/ ١٣٨٨پانزدھم امرداد ماه 

  
واش��ينگتن پ��ست ب��ه ش��باھتھای دادگ��اه نماي��شی «ديگ��ر اي��ن ک��ه   

اش��اره ميکن��د و  ١٩٣٠  یاس��تالين در دھ��ه اي��شیتھ��ران ب��ا دادگاھھ��ای نم
ب�ر اي�ران ب�ا وامگي�ری از  مينويسد که رژيم ِ بيش از پيش س�ردرگم ح�اکم

آوری ش�ده، ت�ا  سنت روسيه ی استالينی، متوس�ل ب�ه دادگ�اه نماي�شی تھ�وع
  خ��رداد را ب��ه پرس��ش بگي��رد،٢٢ھ��ر ک��ه را ک��ه ج��رات کن��د انتخاب��ات 

  ٢٥٧».مجازات کند
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 از  م، ب�ا خيل�یھ�ضت س�بز را پ�شتيبانی ميکن�يخيلی از م�ا ک�ه ن«  
. آقاي��ان موس��وی، رف��سنجانی و خ��اتمی مخ��الف ب��وديمسياس��تھايی دولتھ��ای 

 يرجانی، فرزندان داريوش و پروانهاگر قبول نداريد از دوستان سعيدی س
فروھ��ر، م��ادر من��وچھر محم��دی و ھم��سر س��ابق احم��د ب��اطبی ب��ه ط��ور 

اما غالب ما ! ان چه فکر ميکنند؟خصوصی بپرسيد که در باره ی اين آقاي
از دردھ�ای خ�ود و ظلمھ�ايی ک�ه ب�ه م�ا ش�ده،  ب�ا رض�ای خ�اطر حاض�ريم

  در راه ايج�اد ايران�ی آزاد ک�ه در آن چشم بپوشيم، اگر اين آقايان صادقانه
ص�حبت م�ا در . ت�2ش کنن�د منشور حقوق بشر سازمان ملل اج�را مي�شود،

س�ت ک�ه ديگ�ر ھيچگ�اه در ھ�دف م�ا اي�ن ا. باره ی سعادت يک ملت اس�ت
م��ا ميخ��واھيم . ی خ��ونين نداش��ته باش��يم]و ديگ��ر ف��صلھا[ميھنم��ان تاب��ستانھا 

 ،ي�ا روس�ری«با مقوله ی چند ھمسری مواجه نباشند، و ش�عار  دخترانمان
م�ا ميخ�واھيم دان�شجويانمان ديگ�ر ھيچگ�اه . را ھرگ�ز ن�شنوند» يا توسری

 بتوانن�د ب�ا خي�ال راح�ت م�ا ميخ�واھيم دروي�شانمان. ستاره ی قرمز نگيرند
م�ا ميخ�واھيم س�نيھا و . عب�ادت کنن�د در ح�سينيه و خانقاھ�شان خداش�ان را

.  براب�ر ب�ا ش�يعيان برخ�وردار باش�ندھائيھای ميھنمان از حقوق شھروندیب
م�ا . قصاص اعدام نکنن�دی ما ميخواھيم نوجوانانمان را با قانون وحشيانه 

 ھاش�ان خج�ل  خ�انواده اه پ�يشميخواھيم کارگران و معلمانم�ان روز اول م�
م�ا ميخ�واھيم . کن�يم ما ميخواھيم کليه فروشی را در اي�ران من�سوخ. نباشند

ميھنم�ان را از  ما ميخواھيم. فروش دخترانمان را در امارات متوقف کنيم
  کراک و شيشه پاک کنيم؛ درھای اين جن�بش باي�د ب�ه روی ھم�ه ی ک�سانی

 اب�ر م�ردم اي�ران معتقدن�د، ب�ازک�ه خال�صانه ب�ه آزادی اي�ران و حق�وق بر
اگ�ر م��ا ھ�م مث�ل رژي��م وAي�ت ش��روع ب�ه خ�ط ک��شيھای قرم�ز کن��يم، . باش�د

اگ�ر م�ا ھ�م بخ�واھيم م�ردم را . درون اين خطھا گم خواھيم ش�د نھايتا خود
ب�ه خ��ودی و غيرخ��ودی و بيخ�ودی تق��سيم کن��يم، رژي�م اي��ن جن��بش را ي��ک 

دمکراسی . مکراسی باشدخط سبز ما بايد قبول د. بردشبه از ميان خواھد 
 انتخابات بدون دخالت ش�ورای نگھب�ان  دمکراسی يعنید،  احزاب آزا يعنی

 آزادان��ه کاندي��دا ش��دن، آزادی بي��ان،  و حک��م حک��ومتی، دمکراس��ی يعن��ی
. قب�ول براب�ری در مقاب�ل ق�انون باش�د خط سبز ما بايد. ھای آزاد روزنامه 

خ�ط س�بز م�ا باي�د رد . باشدسياسی   و خط سبز ما بايد آزادی عقايد مذھبی
م�ا . ميخ�واھيم، ن�ه خ�ط قرم�زز ما خط س�ب.  و قومی باشد تبعيضات جنسی

ب��ه مح��صور و مح��دود   و حق��وق ف��ردی مياندي��شيم، ن��ه ب��ه کرام��ت ان��سانی
  ھ��مھم��ينی ب��را.  ن��ه ب��ه دي��روزم��ا ب��ه ف��ردا روی داري��م،. ک��ردن ان��سانھا



 ٢٠٧

 

 ف��ردای ن��ه   آن ک��ه ميخواھن��د دریميت��وانيم آغ��وش خ��ود را ب��ه روی آن��ان
 اگ�ر حت�ی کنن�د، بگ�شاييم،  دور در ک�شوری آزاد و مترق�ی زن�دگی چن�دان

 اگ�ر در دوران حکوم�ت حت�یھاش�می و خ�اتمی باش�د،  نامشان موس�وی و
 عزي�زی از حتیبه زندان انداخته اند و يا  اينان ما را مضروب کرده اند،

. نگين دارد آزادی واقعی، بھ�ائی ب�س س�.ميان ما را به شھادت رسانده اند
عمل���ه ی ظل���م و ش���قاوت در  بي���شتر از روي���ارويی ب���ا   ب���سیبھ���ای آزادی
ببخ�شيم، و ب�ه آن�ان  بھای واقع�ی آزادی در آن�ست ک�ه بت�وانيم. خيابانھاست

   ٢٥٨».که روزی س2ممان را پاسخ نميدادند، س2می دوباره کنيم
  !چه بگويم؟...کاش... کاش اينگونه بشود

 ١۵اوت، به ش���شم ش���ن روز پ���نج اتحادي���ه ی اروپ���ا ھ���م بام���داد «
 ای ب�ار ديگ�ر اعم�ال مج�ازات  ب�ا ص�دور بياني�ه] امروز [١٣٨٨مردادماه 

 ٢۴بيانيه، با اشاره ب�ه اع�دام . اعدام در جمھوری اس2می را محکوم کرد
  ٢٥٩».اعدامھای گروھی را مورد اعتراض قرار داد نفر در کرج،

  
ي��ا ب��ا نوش��ت ک��ه ام��شب س��بزھا پي��اده و ھ��م س��ايت م��وج آزادی «

 ش��ب، ١٠خواھن��د آم��د و بخ��صوص پ��س از س��اعت  ماش��ين ب��ه خيابانھ��ا
خياب�ان وليع�صر از مي�دان وليع�صر  ھای اصلی تھران، بخ�صوص خيابان

در شھرس��تانھا ني��ز . ت��ا مي��دان تج��ريش را در انح��صار در خواھن��د آورد
و در م�شھد ھ�م م�سير  خيابانھای اصلی و مرک�زی ھ�ر ش�ھر پي�شنھاد ش�ده

. پي��شنھاد ش��ده اس��ت بل�وار وكي��ل آب��اد/بل��وار مل��ك آب��اد / دخياب�ان احم��د آب��ا
گزارش��ھا ح��اکی اس��ت ک��ه نيروھ��ای پل��يس ض��د ش��ورش در تھ��ران و در 

   ٢٦٠».دآمده ان به حالت آماده باش دررھاساير شھ
نا به گزارش�ات رس�يده از من�اطق مرک�زی ش�ھر ب«ديگر اين که 

ي��ن مناس��بت زي��ادی از م��ردم، ا تھ��ران، ب��ه مناس��بت نيم��ه ی ش��عبان تع��داد
ح�ال حاض�ر در مي�دان در . به اعتراض عمومی کرده اندمذھبی را تبديل 

ون�ک، خياب�ان  انق2ب، ميدان وليعصر، ميدان فاطمی، ميدان ام�ام ح�سين،
آزادی، خياب��ان وليع��صر تع��داد زي��ادی از م��ردم ب��ه خيابانھ��ا آم��ده ان��د و 

وھای گارد در ميدان انق2ب نير .نيروھای سرکوبگر را غافلگير کرده اند
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 نف�ر ب�ا ١٦ب�ه ب�يش از  ت�ا ب�ه ح�ال. ويژه و ب�سيج ب�ه م�ردم ي�ورش ميبرن�د
. داده ان�در باتوم حمله کرده اند و آنھ�ا را ب�شدت م�ورد ض�رب و ش�تم ق�را

اکث��ر ک��سانی ک��ه م��ورد ض��رب و ش��تم ق��رار ميگيرن��د، دخت��ران و پ��سران 
ينی  ماشينھا به عنوان اعتراض، بوق ميزنند و ترافي�ک س�نگ.جوان ھستند

نيروھای لباس شخصی با باتوم به شي�شه ھ�ای ماش�ينھا . ايجاد کرده اند را
ميکوبن�د ک��ه ت��ا ب��ه ح��ال ح��داقل شي�شه ھ��ای جل��و دو ماش��ين م��ورد اص��ابت 

 ديگ��ر م��ردم نيروھ��ای  از ط��رف. اس��تب��اتوم ق��رار گرفت��ه و شک��سته ش��ده
گزارش��ھای م��شابھی از . ماش��ينھا ب��وق ميزنن��دکنن��د و س��رکوبگر را ھ��و مي

نيروھ�ای س�رکوبگر گ�ارد وي�ژه، س�پاه .  جنوبی شھر تھران ميرسدنواحی
گ��سترده و انب��وه در ش��ھر  پاس��داران، ب��سيج و لب��اس شخ��صيھا ب��صورت

بلک�ه من�اطق جن�وبی  اين بار نه تنھا نقاط مرک�زی ش�ھر را. حضور دارند
ام���ام ح���سين و در ح���ال حاض���ر مي���دان . ش���ھر را ني���ز اش���غال ک���رده ان���د

   ٢٦١». مملو از نيروھای سرکوبگر استخيابانھای منتھی به آنھا
اتحاديه ی اروپا ھم گفته است که به احم�دی ن�ژاد تبري�ک نگفت�ه 

دولت امريکا ھ�م گفت�ه اس�ت ک�ه مقاوم�ت ايراني�ان . و تبريک نخواھد گفت
 احم�دی ن�ژاد را ب�ه عن�وان ي�ک  تحسين ميکند، ول�ی رياس�ت جمھ�وریرا

  ! تمامپفيوزیواقعيت ميپذيرد؛ البته با 
  
  

  ]روز پنجاه و چھارم[ مي�دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٧دھم امرداد ماه شانز

  

   :اکونوميست نوشت  

ع��2وه ب��ر ش��کاف عمي��ق در س��طوح ب��اAی ق��درت و ادام��ه ی «
وج�ود تحريمھ�ای ب�ين الملل�ی و س�قوط  اعتراضات خودج�وش مردم�ی، ب�ا

س�رمايه گ�زاری در اي�ران   قبل از شروع اغت�شاشاتی ک�هحتیقيمت نفت، 
توان�ايی ادام�ه ی ف اي�ران دي�ک ک�رده اس�ت، اقت�صاد ض�عيرا به ص�فر نز

ني�ز ديگ�ر  دولت احم�دی ن�ژاد. سياستھای پوپوليستی احمدی نژاد را ندارد
 زشتی خود را ک�ام2 نماي�ان ک�رده و ديگ�ر آنھ�ا انتظ�اری ب�رای ت�رحم از

٢٦٢»دنيای خارج نميتوانند داشته باشند
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ت م�ردان کمی ھم اندرباب خريت بخ�وانيم، خري�ت زن�ان و خري�  
  : اکمان اس2میو چه در بين حمردم توجيه کننده ی خريت، چه در بين 

حسين اس2می چند روز پيش در جمع خبرنگاران پارلمانی که «
ک�ه تع�دد  او .عموما خانم بودند، از ديدگاھش در مورد تعدد زوجات گف�ت

 زوجات را بر اساس موازين اس2می، امری مثبت تلق�ی ميک�رد، ب�ا تايي�د
در عربستان اگر مردی ت�ک «:  چند زنی در کشورھای عربی گفترواج

او فقير ميگويند و معتقدن�د ک�ه دي�نش کام�ل ني�ست، ام�ا در  ھمسر باشد، به
  » .مساله ديد منفی دارند و چند زنی را نميپسندند ايران نسبت به اين

 حق�وق در پاسخ به اينکه مردان ع�رب چط�ور ت�ساویاس2می «
  :  رعايت ميکنند، گفت،در اس2م است د ھمسری که شرط چنزنانشان را
زنان�شان . س�رکاررون�د مردان عرب، ص�بحھا مي! خيلی راحت«

ھ��م ک��ه آق��ا  ش��ب. ھ��م در خان��ه ب��اھم ميزنن��د و ميرق��صند و خري��د ميرون��د
برگشت خانه، مث2 در يک خانه ی چھار طبقه، ھ�ر زن�ی اي�ن را ص�واب 

   »!يکی از اين طبقات برودميداند که حقش را به زن ديگر بدھد و آقا به 
 در س��خنان وی ک��ه ماي��ه ی تعج��ب خبرنگ��اران ش��ده ب��ود، اي��ن

   :اصولگرای ساوه روبرو شد کهنھايت با اين ھشدار نماينده ی 
مردان اس�ت و  در ايران از لحاظ ژنتيکی تعداد زنان بيشتر از«

ھرگ�ز  اگ�ر ھ�ر م�رد تنھ�ا ي�ک زن داش�ته باش�د، برخ�ی از زن�ان نميتوانن�د
  ٢٦٣»!ج کنندازدوا

  
  :  ھمين روزھا نوشته ام؛ ببينيدکار رااين   

»  امروزيھ�ا« و ٥٧س�ال » انق2بي�ون« تف�اوت ب�ين اگر بپرسيد«
چيست، ميگويم که برپای خ�ود اي�ستادن، آل�ودگی ب�ه اح�زاب و گروھھ�ا و 
سازمانھای سياسی نداشتن، يعنی به خود انديشيدن، گله ای راه نيافت�ادن و 

 »يھ��اديروز«. ت��صميم گ��رفتن و عم��ل ک��ردنخ��ود  ب��ه تنھ��ايی و ب��ا فک��ر
 ھ��يچ ک��دام ھوي��ت ،له ش��دند اس��2ميون ب��ه ق��درت برس��ندھمانھ��ا ک��ه وس��ي

نداشتند، نه زن�ده ھ�ا و ن�ه م�رده ھاش�ان؛ چ�را ک�ه ھم�ه را راھبران�شان ب�ه 
انسانھا ھمه مھر داش�تند، ي�ا مجاھ�د بودن�د، ي�ا  ف�دايی و . جيبشان ميريختند
 ولی ب�از ھ�م در ی، که اين باند آخری زد و برد؛مينی چيا توده ای و يا خ

زن��دان و زي��ر ش��کنجه، ک��سی ن��امی نداش��ت؛ ھم��ه را رھب��ران اح��زاب و 
  !ھھا باA ميکشيدند، افتخارات و بقيه ی چيزھا راگرو
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آن ھم��ه دع��وا و درگي��ری ب��ين » دي��روز«اگ��ر بپرس��يد چ��را «
ت، ب�از احزاب و گروھھا و جريانھای سياسی بود و اين روزھا ديگر نيس

اق��ع دع��وای ھ��م خ��واھم گف��ت ب��ه ھم��ان دلي��ل ب��اA؛ چ��را ک��ه دعواھ��ا در و
شکل ب��ود، ب��رای س��وء اس��تفاده ک��ردن از اي��شان، رھب��ران آن ت��وده ھ��ای بي��

» امروزيھ�ا«برای پيشبرد منوياتشان و برای دست يافتن ب�ه ق�درت؛ ول�ی 
  کرس�یاز اين برنامه ھا ندارن�د؛ ن�ه ميخواھن�د ح�زب ط�راز ن�وينی را ب�ر

 دموکراتيک خلقی و نه جامعه ی ب�ی طبق�ه ی  نه جمھوریدرت بنشانند،ق
ن��ه ي��ک کلم��ه « را اس��2می توحي��دی و ک��ارگری و پرولت��ری و حکوم��ت 

 اي�ن موس�وی آن روزھ�ا و مث�ل مث�ل خمين�ی»  و نه ي�ک کلم�ه بي�شترکمتر
روزھا؛ ش�عاری ک�ه از ھم�ان دي�روز، از ھم�ان دوره ھ�ای دور ج�ا مان�ده 

م در گردھماييھ�ای خ�ارج ک�شوری ميبيني�د، ب�از ھ�م اگ�ر دع�وايی ھ�. است
 ،ست، بر سر قدرت، و سھمی از ق�درت»ديروزيھا «قديمیھمان دعوای 

و خ���ب الزام���ا ن���ه ب���رای آزادی و ن���ه ب���رای تحق���ق حق���وق ش���ھروندی 
ش ج�ان ميدھن�د و يميخواھن�د و ب�را» امروزيھ�ا«شھروندان، آن گون�ه ک�ه 

 عرض آقای موسوی رسانده اند؛  بدبختی اين که اشتباه به.دشکنجه ميشون
جانف���شانی » ديروزيھ���ا«ب���رای ش���عارھای ن���خ نم��ا ش���ده ی » امروزيھ��ا«

دي�روز ت�ا ھم�ين «نميکنند؛ مرض که ندارن�د، ج�ان بدھن�د ت�ا ھم�ان را ک�ه 
  ! داشتند و دارند، داشته باشند؛ اين با کدام منطقی ميخواند؟» امروز

 ميرح��سين .ي��ی اتف��اق نيفت��اده ب��ود»کودت��ا«ف��رض کن��يم اص��2 «
موسوی شده بود رئيس جمھوری و اين روزھا بايد ميرفت بيت خامنه ای 

م حکم�ش را از دس�ت خ�اتمی و ھاش�می رف�سنجانی به دست بوس و بعد ھ
 البته ديگ�ر اي�ن ب�ساط راه نميافت�اد؛ ول�ی ، و خبو از اين حرفھا ميگرفت

آيا بساط سنگسار و قصاص و ديه و ص�يغه و تع�دد زوج�ات و س�ھم ارث 
برابر و شھروند درج�ه دو ب�ودن خيل�ی از مل�ت ھ�م تغيي�ری ميک�رد؟ آي�ا نا

ديگ��ر م��ردم را ب��ه تخ��ت ش��2ق نميب��ستند، زنھ��ا ب��ا مردھ��ا براب��ر مي��شدند، 
حقوق دگرانديشان با شيعه ھای ناب محمدی برابر ميشد، تورم ک�م مي�شد، 

 اي�ن آق�ای اص�2! بيکاری کم ميشد، يا مث2 وابستگی به روس�يه ک�م مي�شد؟
 فرضی آيا ميتوانست و آيا مھره ای بود که بتواند در اي�ن س جمھوریرئي

 ي�ا ي�ا روس�ری«گونه موارد ک�اری بکن�د و ق�درتی داش�ته باش�د؟ آي�ا ب�ساط 
 کماندوھای مزاحم ِ زنان در خيابانھا و جمع ميشد؟ آيا آن فاطمه» توسری

؟ محل کار و تحصيل زنان، ديگر تو خيابانھ�ا و س�رگذرھا پيداش�ان نمي�شد
  ...  يک سری از اين پرسشھای بی پاسخو خب،
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 ِ »ه ي�ک کلم�ه بي�شتر اس2می، نه يک کلمه کمتر و نجمھوری«
نه بابا ھيچ چيزی با اي�ن ک�ه ح�اA «:  فرضی يعنی اين کهرئيس جمھوری

  . ھست، فرق نميکرد
از فردای تحليف و تنقيذ باز ھم ھمين آش بود و ھمين کاس�ه و «

 و ھم�ين چپاولھ�ای نج�ومی و ھم�ين حج�اب ھمين رھبری و ھم�ين دزديھ�ا
اجباری و ھمين آمار وحشتناک اعتياد و فحشا و ھمين خانه ھای عفاف و 
ھم��ين ص��ف طوي��ل م��رگ و زن��دان و ش��کنجه و اع��دام و آفتاب��ه ب��ه گ��ردن 

  » ...مردم بستن و مردم را به جرتقيل آويزان کردن
ای آنھايی ک�ه پوپولي�ستی عم�ل ميکنن�د و دنب�ال ن�خ س�بز ن�خ نم�«

ش��ان ھم��ين »اتوپي��ا«ميرح��سين موس��وی راه افت��اده ان��د، يادش��ان باش��د ک��ه 
يخود که ت�و ب. حکومت اس2می است که ھست و خيلی ھم وحشتناک است

 پ��رچم ش��ير و خورش��يد ن��شان را از دس��ت م��ردم  اي��ن اھ��الیخ��ارج ک��شور
نميقاپن���د و پ���رچم شاخدارش���ان را در ھ���ر مراس���می ب���ه م���ردم زورچپ���ان 

  !! نميکنند، ميکنند؟
ی ھم�ين باص�ط2ح روش�نفکران اي�ن »اتوپي�ا«مگر در دوران «

 ١٨ندي��ديم ] ھمينھ��ا ک��ه ح��اA دارن��د اعت��راف ميکنن��د[روزھ��ای حک��ومتی 
 چه ب2يی س�ر دان�شجويان آوردن�د؟ يادم�ان ک�ه نرفت�ه، رفت�ه ١٣٧٨تيرماه 

  است؟ قتلھای زنجيره ای را يادمان نرفته، رفته است؟ 
 جمھ�وری«، ھم�ان ميخواھند» امروزيھا«ی که »چنج«واقعا «

اس�ت؟ خ�ب پ�س Aب�د » اس2می، نه ي�ک کلم�ه کمت�ر، ن�ه ي�ک کلم�ه بي�شتر
 پ�س ديگ�ر ساط و ھم�ان رفتارھ�ا ب�ود ک�ه ب�ود؛ھمان ب! مردم مرض دارند

چنج و منج و اين حرفھا برای چي�ست؟ ب�رای اس�تفاده از ھم�ان روحي�ه ی 
  ! ؟»ديروزيھا«

 داش�ته ان�د و آن اي�ن ک�ه اين دولتي�ان اينج�ا ي�ک اش�تباه محاس�به«
آن ھ��م ت��وده ای ب��ی ش��کل و خي��ال ميکنن��د، ت��وده ھ��ا ھمي��شه ت��وده ميمانن��د؛ 

 طفلکھا نميدانستند ک�ه يک�ی از اس�باب تم�دن و تج�دد ھم�ين تغيي�ر نميدانند؛
 و ه ش��ھروند، ب��ه جمع��ی از ش��ھروندان،ماھي��ت و ھوي��ت ِ ت��وده ھاس��ت ب��

  .»امروزيھا«به » ديروزيھا«ھمان تغيير 
  »Aھ��م تلگراف��ی مينوي��سم ک��ه لطف��ا از اي��ن ب��ه بع��د ش��عارھای ح��ا 

س���بازيھای کھن���ه را کن���ار کھن���ه و حرفھ���ای کھن���ه و راھھ���ای کھن���ه و لو
  اگر کنار نگذاريد، توده ی تغيير ماھيت يافت�ه ب�ه ش�ھروند م�درن!بگذاريد
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 پس از آن ھمه خرابکاريھا ديگ�ر واقع�ا و متمدن کنارتان خواھند گذاشت؛
  »!باور کنيد؟» بايد برود اس2می جمھوری«
  

  : م نوشتيبرانازنين   فراھانیدر ھمين رابطه مھدی
ًما امروزيھا واقعا شھرونديم و توده و گله و فله نيستيم؛ به «

ھيچ حزب و ايدئولوژی و گروه و گروھک و سازمان و شعبه ھم تعلق 
نداريم و تنھا ھدفمان احيای حقوق شھروندی، برابری و عدالت و رفاه و 

 صرفنظر از جنسيت و -منيت و شھروند درجه يک بودن برای ھمه ا
 است و ھر حکومتی که پايبند و مجری چنين -رنگ و نژاد و انديشه 

جوان . اصولی باشد، مورد تاييد و حمايت تک تک ملت ايران است
امروز، آزادی، حقوق انسانی، آرامش، رفاه، احترام و اعتبار ميخواھد و 

  » .يردست ھيچ سرکرده و رئيس و آقا باAسری نيستبرده و گوسفند و ز
جالب است نه؟ اين حرفھا نوشته ی يک جوان سی و چھارساله 

 چه نازند و چه .ش شدهيھفت سالی است در غرب پيدااست که تازه 
» ديروزيھا«و چه ناآگاه بودند و عقب افتاده آن » امروزيھا«عاقلند اين 

کتر و مھندس و وکيل و گردن پروفسور و دھمه شان از دانشجو تا 
  . کلفتھای سياسی

ان با شان با مدرنيته و ضديتشلعنت بر ھمه شان که برای دشمني
ما ،  و ماچين آن دوران و اعراب و چينزن و نوکريشان برای شوروی

   !را به اين روز سياه نشاندند

در روايات نقل است که جھان ب�ه «: بامزه ی ديگر» چيز«يک   
ر آن ک�ه ام�ام زم�ان ظھ�ور کن�د و کارھ�ای معوق�ه را ب�ه آخر نميرسد، مگ

  .  ظھور اين امام زمان در روايات ھم ع2ئمی دارد.انجام برساند
حرفھ���ايی زده » زم���ان آخ���ر« ع2ئ���م  یدر رواي���ات در ب���اره«

مردھا در آخر زمان لباس زنانه ميپوشند و خودش�ان  شده، از جمله آن که
 یاز اي�ن ک�ه آي�ت ] ام�ام بع�د .کنن�درا به شکل و قيافه ی زنھا آرايش مي

افتاده و ام�ام » پت پت«کاشانی اعتراف فرمودند که چراغ وAيت فقيه به 
تحت م�ديريت ا اوضاع نابسامان ايران و جھان را زمان بايد ظھور کند، ت

نرين�ه ی خودش، منظم و مرتب کن�د، س�ردار ح�سين طائ�ب ب�ه ب�سيجيھای 
را ب�ه ش�کل زنھ�ا آراي�ش کنن�د و ب�ا تحت امرش دس�تور داده، ت�ا خودش�ان 
ب��ه دي��دار فرمانفرم��ای آدمخ���واران روبن��ده و مقنع��ه و چ��ادر و چ���اقچور 

با استناد ب�ه ھم�ان رواي�ات، باي�د بدانن�د ک�ه ام�ام زم�ان ھروق�ت   اما.بروند
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کارش آن است که گردن يکی يک�ی آخون�دکھای ش�يطان  ظھور کند، اولين
آنھ�ا پ�اک ميکن�د، ک�ه ھم�ه ی ل�وث وج�ود  پرست را ميزن�د و جھ�ان را از

آخون��دکھای بي��وطن س��ر  بينظميھ��ای کن��ونی جھ��ان از زي��ر عب��ای اي��ن
سيد علی م امام زمان ھمين کنميمن فکر ! و] چه بگويم؟  ٢٦٤».درآورده

ند و ميک» و دادعدل « دارد با شمشيرش دنيا را پر از خامنه ای است که
رد ي�ارانش را ھ�م دا؛ ت�ازه خون تا زانوی اسب گ�اری اش ب�اA آم�ده اس�ت

  !نميبينيد؟؛ سربه نيست ميکند
  
 زن��دانيان و اش��پيگل پنج��شنبه اي��ن ب��ود ک��همجل��ه ی يت��ر اول ت«  

ب�دار آويختنھ�ا و دوب�اره رھ�ا ک�ردن  ه ھاشان از تجاوزات جن�سی وخانواد
شکنجه در زن�دانھای اي�ران خب�ر  زندانيان قبل از خفگی، بعنوان روشھای

اخير جسد دخت�ران و پ�سران  ھا در ھفته ھایبسياری از خانواده . ميدھند
از ش�کنجه ھ�ای حويل گرفت�ه ان�د ک�ه اي�ن اج�ساد ح�اکی خود را در حالی ت

  ] عينا ترجمه شده. [بيرحمانه و تجاوز جنسی به آنان بوده است
 س��اله ای در نزديک��ی دان��شگاه تھ��ران دس��تگير ٢١دان��شجوی «

 وارد ش���دند، زم���انی ک���ه دو اتوب���وس ب���ه بازداش���تگاه کھري���زک. مي���شود
ه واردان دست مانند جنون زدگان به سوی تاز پانزده نفر نگھبان زندان/ده

شان آب ي�� برواز تن��شان پ��اره کردن��د،ا  لباس��شان رب��سته حمل��ه ور ش��دند،
. ش��ان را آش و Aش کردن��د ريختن��د و ب��ا کمربن��د و زنجي��ر، ج��سم برھن��ه

م�ا . ن�ده ب�ودنما بعد از آن ديگر جانی در تنمان«: جوان دستگير شده گفت
داش�ت اي�نھم ز داس�تان ا. از ضعف، ت�وان اي�ستادن روی پام�ان را نداش�تيم

 ج��ای س��وزن ان��داختن تع��دادی از بچ��ه ھ��ای س��لولی ک��ه ديگ��ر.  مي��شدب��دتر
تعداد ديگ�ری را . توش نبود، را ساعتھا از پا از سقف آويزان کرده بودند

ا را طن�اب دار جوانترھ�. ه بودن�دپاشان را در قير داغ کرده و سوزاند نيز
د و آويزان��شان گردن��شان انداخت��ه بودن��د و چن��د ثاني��ه طن��اب را ميک��شيدنب��ه 

اول فکر ميکردند خواھند مرد . و دوباره به زمين ميانداختندشانميکردند 
    ٢٦٥»... به و لحظه ای بعد

  !م از اين ھمه پفيوزی بند ميآيدچه بنويسم؟ زبان آد
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  :اين چند شعار ھم جالب است
   

 !مھدی بيا، مھدی بيا  شده ونزوئ2،ايران
 !مھدی بيا، مھدی بيا/مموتی کرده کودتا
 !مھدی بيا، مھدی بيا/رسوا شده علی گدا

  ٢٦٦!امھدی بيا، مھدی بي/اس2م شده لنگاش ھوا
  

 :باA از شعارھای ضد حکومتی/اين ھم يک ليست بلندو   
  

 رای نداديم به ميمون/يه ميليون دو ميليون
 مرگ بر ديکتاتور

 ننگ بر اين دولت مردم فريب/دموکراسی مرده و مردم غريب
 ما ھمه با ھم ھستيم/نترسيد، نترسيد
 سبزی فروشی وا کن/احمدی حيا کن

 رأی ما رو پس بگير/موسوی، موسوی
 پرچم ايران ما رو پس بگير/ موسوی، موسوی

 رييس جمھورمه/موسوی جونمه
 رييس جمھور مايی/موسوی بيايی نيايی

 صد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصدتقلب يه در
 دارن باھاش پز ميدن/ رای ما رو دزديدن

 ی ما رو پس بدينرا
  درصدت کو؟٦٣/ دروغگو دروغگو

    درصد که ميگن کو؟٦٣اين 
 ما خس و خاشاکيم؟

 !ما مردميم نه اوباش/احمدی به گوش باش
 چه کابل چه تھران/مرگ بر طالبان

 باز نميری از رو؟/ين ھمه آدمها/اون خس و خاشاکی که ميگی پس کو
 حمايت حمايت/ايرانيه با غيرت

 دموکراسی فرار کرده کی اونو ديده؟/از خون جوانان وطن Aله دميده
 جدا شو از وحشيھای عقده ای/بسيجی واقعی

 بسيجی واقعی تو ھم بيا با ما باش/ما در پی نابودی اراذليم و اوباش
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 ه تمام اقشارنه يک عده بلک/ کامل برای افکارآزادی
يابو و باتوم و مسلسل که تو /حمله به اموال عمومی که بدست ما نيست

 دست ما نيست
 به حق کشی مردم تن نميديم/رايمونو تو انتخاب نديديم

 از ھمکاری با اوباش خجالت خجالت/نيروی انتظامی حمايت حمايت
 وليتچون ميکنيم احساس مسئ/مرگ جمھوريتما نه ميگيم به 

 چه دکتر/چه بی سواد/کتاتورمرگ بر دي
 واسه ھمين پيگير اين دزدی در انتخابيم/ھای اول انق2بيمما در پی ارزش

 ]کذا[
دستبندای سبزمون ھم ھميشه /ما ايرانی ميمونيم و ھميشه پرچم باAست

 بر دستماست
 با ديکتاتور نميشه/آزادی انديشه

د يکم به ما اما ديکتاتور نميخوا/ما خواھان آرامشيم خدا خودش شاھده
 حق بده

ما ميخوايم که موسوی رئيس /خدايا يه کاری کن که خائن رسوا بشه
 جمھور ما بشه

نصفشون که Aييکن /2 تبريکشون برا چيست، ونزوئ چين،روسيه
 نصفشونم کومونيست

با اين ھمه ادعا دموکراسی پس /جواب آرامشمونه پليس ضد شورش
 کوشش؟

مخالف ظلم و ستم و مشت و /حسين موسويه جمھور منتخب ميريسرئ
 ]کذا [لگد و توسريه

به فکر بيگانه اينو تو فکر /ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين
 ھا نيستينما

 تن /مقابل ديکتاتور/اين مردم است و ملت/اين خس و خاشاک نيست
 نميديم به ذلت
 بازم بگو نواره/احمدی بيچاره

 رای ما رو نديده/نورو ديدهی ھاله 
 رای مو پس ميگيرم/ اگه بميرمیحت

 فکری به حا ل ما کن/فلسطينو رھا کن
 دشمن اين خاک تويی/اون خس و خاشاک تويی

 ای دولت کودتا، استعفا، استعفا



 ٢١٦

 

  موسویگوش به فرمان تو ايم/ما خس و خاشاک تو ايم موسوی
 ميرحسين/يا حسين

 ايران قيامت ميشه/گفته بوديم اگه تقلب بشه
 گردد آزاد بايددانشجوی زندانی 

 موسوی، سکوت کنی خائنی موسوی،
 دعی عدالت، خجالت، خجالتم

 مخابرات مزدور، خجالت، خجالت
 نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران

 بازم تقلب شده/احمدی سيد شده
 ايران شيلی نميشه/احمدی پينوشه

 ننگ ما، ننگ ما، صدا و سيمای ماست
  چرا برادر کشی؟،برادر ارتشی

 ، نه لبنان، جانم فدای ايراننه غزه
  کل نظام نشانه اس/موسوی بھانه اس

 نه بد ميخواھيم، نه بدتر، آزادی ھر چی بيشتر
 چوبه ی دار ميکاشتی/ برادر بسيجی/دنبال من گذاشتی/پاس منو نداشتی

 بايد بره سر داده/ ظلمتا سرنگونی/آماده ی آماده/اين ملت آزاده
حرامه نانت /بساط ظلم و برچين/ سيدجان و جھانت / آتش به جانت سيد

 دسي
 سيد علی ميلرزد/ ايران من ميرزمد
تاج و عباش ھوا / با جنبش من و تو/ قاتل جان ما شد/ خامنه ای به پا شد

 شد
 وAيتش باطله/ رھبر ما قاتله

 به پا زده به سر زده/ با ھمه بيمروتی/ گلوله بيخبر زده/ سيد جد کمر زده
پوتين فرنگی / ولی ی ما آدم کشه/  پلنگی پوشيدهآA/ لباس جنگی پوشيده

 پوشيده
 امام آخر نميخوام/ بنده رھبر نميخوام

 شمر مثه اون نديدی/  ما يزيدیولی
 دشمن ايران توئی/يزيد دوران توئی

 فردا ميشی دربدر/ احمدی بيخبر
 لعنت به بيت رھبریی، نه احمد/نه موسوی

 رانیمزد رای توست ای اي/ويرانی/شکنجه/اعدام



 ٢١٧

 

 ويرانی/شکنجه/اعدام/رای تو ای ايرانی
 ست به اين اھريمن اآری/رای تو ای ھم ميھن

 !تخجالت، خجال/دولت بی لياقت
 ذلت نميپذيرد/ايرانی ميميرد

 نيروی انتظامی، تو فرزند ايرانی
 مسئوAن مملكت، علم بھتر است يا ثروت، البته ثروت، ثروت

 پر از دزد و خبرچين/ وزارت نفت رژيم
 وزير مردم فريب، ننگت باد، ننگت باد

 آزادی، عدالت، اين است شعار ملت
 ايران جنايت ميکند، اروپا حمايت ميکند

  آخوند بيا، اين لچک ھم عمامه کن
 
   »نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری«
 ]اين شعار را عنوان ھمين کتاب کرده ام[
  

 کارگر نفت ما، رھبر سرسخت ما
 امروز ستزيرعبا/نفت مادرآمد/عزاست امروزروز/عزاست امروزعزا

 جنتی لعنتی، تو دشمن ملتی
 ھاشمی حيا کن، مصلحت را رھا کن

 نه شاه ميخواھيم، نه رھبر، نه مموتی، نه اکبر
 رفراندوم، رفراندوم، راه شکست مردم

 رفراندوم دروغ است، مساوی سکوت است
 خروش و خشم ملت، دامنگير نظام است

 نه جنبش آمريکا/استاين جنبش مردم 
 ملت انق2بی، آماده ی قيام است/ اين آخرين پيام است،جمھوری اس2می

  اتحاد، ضرورت انق2ب،اتحاد
 خامنه ای، خاتمی، رفسنجانی/مرگ بر سه سيد فاطمی

  که ايران به دشمن دھيم بهاز آن/ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم
  روز مادرھای سرخ پرپر، ھديه یگل

لشکر بيت رھبری ھم نتواند که جوابم /که ملت حکم جھادم دھدوای اگر 
 دھد

 خود را نميفروشد/دانشجو ميخروشد



 ٢١٨

 

 امنه ای خيط ميشهخ/ريش و عبا و تيشه
 ملت بايد بجنگی/ نون و پنير و سبزی
  عمامه، عبا تو صندوق/نون و پنير و فندق

 خائنين، خائنين، شرم و حيا بر شما
  به ميھنسكوت ھر ايرانی، خيانت است

 برانداز، برانداز، شعار ملت ماست
 آزادی، آزادی، فرياد ملت ماست

 ھمبستگی، اتحاد، برای سرنگونی
 ابزار دست نميشه/انسان با انديشه

 هملت شده خسته، تبعيض ديگه بس
 خود در رفاه و نعمت، ما را كند نصيحت

 وزير بيكفايت، استعفا، استعفا
 اين جناح مردم فريبمرگ بر / نصر من ] و فتح قريب

 برگرد به باغ پسته/رفسنجانی ورشکسته
 به مادرم بگوييد ديگر پسر ندارد/چوب، چماق، بسيجی ديگر اثر ندارد

 رھبر حمايت ميکند/ بسيج جنايت ميکند
 مذھب شده دستاويز/ دانشجو بپا خيز

 ايران شيلی نميشه/ای رھبر پينوشه
 ملت غيرتت کو؟

  حمايت حمايت/ای ملت آزاده
 يک دولت، يک ملت، آن ھم به رای ملت

 ملت گدايی ميکنه/آخوند خدايی ميکنه
 حکومت را رھا کن/خامنه ای حيا کن

 نابود بايد گردد/دشمن مردم ما/استبداد آخوندی
 ملت آروم نشود/تا ايران آزاد نشود

 خامنه ای، مموتی، رفسنجانی/مرگ بر مثلث خائن و دزد و جانی
 دام بس است کشتار و اع/فقر بس است

 کارت دگر تمام است/جمھوری اس2می
 يا مرگ يا آزادی

 مرگ بر طالبان/چه کابل، چه تھران/کشتار ايرانيان/کشتار زندانيان
 آزادی انديشه، ھميشه، ھميشه

 توپ، تانک، بسيجی ديگر اثر ندارد



 ٢١٩

 

 ملت ايران زمين ديگر طاقت ندارد
 آخوند انگليسی حيا کن، حيا کن، مملکتو رھا کن

 يکشم، ميکشم، آنکه برادرم کشتم
 ايرانی ميميرد، ذلت نميپذيرد

 شعار و حرف مردم، رفراندوم، رفراندوم
 اين است دين اس2م/ترور، شکنجه، اعدام

 با ريش و پشم نميشه/ آزادی انديشه
 ھيچ وقت آدم نميشه/آخوند باA منبر

 مردم چرا نشستين/ايران شده فلسطين
  ن پز ميدنباھاش دار/ندرای ما را دزدي

  
 ش��عارھا و تن��وع و گ��اه زاوي��ه داشتنھاش��ان در واق��ع گ��ستردگی  

 روزی ک�ه ت�ا ھم�ين ٥٤ روز را ن�شان ميدھن�د، ٥٤روزھای مختل�ف اي�ن 
آرام ھن�وز ذاشته است و مردم  گز از انتخابات دھم رياست جمھوریامرو

دس�ته کاش ميشد شعارھا را بر اساس روزھای پس از انتخابات . نشده اند
» فنومن« رشد مردم و فاصله گرفتنھاشان از کرد، آنگاه روند کيفیبندی 

 ... حيفسوی نشان داده ميشد؛مو
روزنامه ی صبح بلژيک Aليبر که تمامی ص�فحه ی نخ�ست و «  

را ب�ه ح�وادث اي�ران اخت�صاص داده،  دو صفحه ی کامل بين الملل�ی خ�ود
ر د: [چن��ين توص��يف ک��رد ب��ا س��ه تيت��ر ب��زرگ وض��عيت احم��دی ن��ژاد را

ک�ه روی آتشف�شان نش�سته  احمدی نژاد، رئيس جمھ�وری«] صفحه نخست
احمدی ن�ژاد «:  و در دو تيتر ديگر در صفحات داخلی نوشته است»است

يک رئيس جمھ�وری « و در صفحه ای ديگر» ی نامحبوبرئيس جمھور
  ٢٦٧»محترم باشد، مورد شکايت است که بيشتر از اين که

  
  ...حکايتواقعيت است، نه آنچه ميخوانيد، «  

ح��والی پ��ارك س��اعی، م��اموران ج��وانی را دنب��ال كردن��د و ب��ا «
رحمانه او را ب�ه زي�ر م�شت و لگ�د و ض�ربات  ناپذير، بی وصف  خشونتی

ای رھايی از چنگ نيروھ�ای شرت جوان در اثر تق2 بر تی. باتوم گرفتند
رض ديد مردم خت و کبودش را به معد و تن لش  از چند سو پارهانتظامی
! نزني�د«: ص�دا فري�اد زد اين صحنه ی فجيع يک جمعيت با ديدن . گذاشت
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رو وارد خياب�ان ش�دند و خ�ود  زن از پياده  در اين لحظه چند» !ولش كنيد
انداختند تا س�دی باش�ند در مقاب�ل ض�ربات  را به زير دست وپای مامورين

بر صورت داشت، دست در گ�ردن پ�سر  زنی ميانسال كه دھانبندی. باتوم
بکشاند، ت�ا از چن�گ گارديھ�ا  رو کرد او را به سمت پياده  سعی انداخت و 
ان�دام، چن�گ ب�ر گ�ردن  يك�ی از گارديھ�ای ورزي�ده و درش�ت. رھايی ياب�د

 زن جوان .پرت کردد و به داخل جوی آب نزن انداخته، او را از زمين ک
كم�ك او ش�تافت و  ديگری پريشان و گريان و با فريادھای جگرخ�راش ب�ه

م�ردان ديگ�ر  زن�ان و. وگردن مامور معترض آويزان ک�ردخود را به سر
زن�دان  ھ�ا پ�سرش را ب�ه به ھم گفتند برويم كمك مادرش و نگذاريم گ�اردی

  . ببرند
ن نه را مامورين به سمت شمال خياب�ادر ھمين حين جوان برھ«

كشيدند و بعد از سوار کردن او ب�ه ت�رك يك�ی از موتورس�يكلتھا، دس�تانش 
ب2فاص��له يک��ی از اف��راد لب��اس . د پ2س��تيكی ب��ستنداز پ��شت ب��ا دس��تبن را

پري��د و در پ��شت پ��سر ج��وان نش��ست، ت��ا م��انع  پ��شت موت��ور  شخ��صی ب��ه
زن��انی ش��ود ک��ه بط��رف موت��ور س��يكلت ھج��وم آورده  رھ��ايی او از س��وی

سيکلت حركت کرد، ام�ا در ع�وض،  پيش از رسيدن مردم، موتور. بودند
نيروھ��ا را محاص��ره  ه یگروھ��ی از زن��ان ب��ه ھم��راه چن��د م��رد، فرمان��د

  . کردند و مانع حرکت و پيوستنش به ديگر نيروھای سرکوب شدند
س��و چن��د زن��ی ك��ه از س��مت ش��مالی ب��ه ط��رف جن��وب  از آن «
ن بودن�د، ھم�راه ب�ا گ�ر فريادھ�ای خ�شمآگين زن�ا از دور نظ�اره  ميآمدن�د و

زن ديگ��ر ب�ه وس�ط خياب��ان دويدن�د و راه حرك�ت را ب��ر م�ادر پ�سر و چن�د 
   .ھا بستند  سيكلتموتور

 ای متوقف شدند که جمعيت حاضر در پياده  موتورھا در نقطه«
 زده ی ج�وان و ت�ن   طور دقيق ميتوانستند چھ�ره ی وح�شت به  شرقی،رو 

وقت�ی نگ�اه غمگ�ين و ملتم�سانه ی . نزدي�ک ببينن�د کب�ود و عري�انش را از
.  ش�دندت�أثر شرقی ت2قی کرد، ھم�ه مرو پياده  جوان با جمعيت حاضر در

بجنبي��د، آزادش «: ک��هد ت��شويق ک��رم��ردم را  اي�ن لحظ��ه زن��ی ميان��سالدر 
   »!كنيد، واA فردا بايد جسدش را از سردخانه تحويل بگيريم

 و م�ردی مي�اناند   حاA زنان زيادی فرمانده را محاصره کرده«
! كني���دش باي���د آزاد! باي���د آزادش كني���د«: س���ال خط���اب ب���ه فرمان���ده گف���ت

ب�ه  مگر چه كرده؟ در پي�اده رو راھپيم�ايی ك�رده؟! ا ببريدگذاريم او ر نمی
 با ف�شارھای ھم�ه س�ويه و متح�د م�ردم و جم�ع ش�دن »چه حقی ميزنيدش؟
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ريز جيغ و فرياد ميکشيدند، فرمانده سست  بيشتری از زنان که يک گروه
زنی كه مصر است به ھر قيمتی مانع بازداشت جوان بيگن�اه  حتی. ميشود

ميزن��د و پاھ��ای فرمان��ده را محک��م ميگي��رد و جي��غ  ش��ود، زان��و ب��ر زم��ين
  »! بايد آزادش كنیی؛جا برو محال است بگذارم از اين «: کشان ميگويد 

نظي�ر ان�سانھا ن�سبت ب�ه  یص�حنه ی مقاوم�ت و ھم�دردی ب� اين«
باAخره جوان آزاد شد و دستش . چشمان بسياری نشاند ھم، اشك شوق در

جمعي�ت ي�ك ص�دا دس�ت . رو آورده ش�دبه پي�اده  در دستان زنان و مادران
سمت مادرش رفتند و او را غ�رق بوس�ه  چند زن به. زدند و ھورا كشيدند

او خ��يس ع��رق و خ��سته از پيك��اری نيم��ساعته، آرام ب��ر س��كوی . كردن��د
آمي�ز م�ردم  ت�شويق  ديواره ی پارك ساعی نشست و وقتی تعريف و تمجيد

ش�نيد،  اش ميگفتن�د، ن�ه را كه دورش جمع ش�ده بودن�د و از ف�داكاری مادرا
 :فروتنانه گفت

   ٢٦٨»ممن مادرش نيست« 
  !آخ عزيزم

  
  ]روز پنجاه و پنجم[ مي�دی ٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٨ھفدھم امرداد ماه 

  

  : يک فرمانده ی بسيج در تھران جايی گفته است که  
 در جنوب شھر. شعارھای مردم روز بروز راديکالتر ميشود«

ھای سابقم که اينک در مسجدی من خود با يکی از ھمک2سي تھران
است که ما واقعيتش اين  «: گفتاو.  برخوردماست، فرمانده ی بسيج

کرده و اينک نه راه پيش دارد و نه  نابخشودنی  رھبری اشتباھیميدانيم
کوچکترين عقب نشينی کند، انق2ب حتمی  راه پس، اما چه کنيم؟ اگر

بجايی  د بحران کار راھم برو است و دگرگونی اجتناب ناپذير، اگر جلو
فروپاشی حتمی  سرنگونی و] بازھم[وحشتناک خواھد رساند، و آنگاه 

بسيجيھا  ما. بسوی يک بحران براندازانه پيش ميرويم درھرحال ما! ست
 رھبری. بوديم، که بياييم با مردم دربيافتيم برای اين کار ساخته نشده

 ه جا رخنهاز ظرف خارج شده، در ھم دچار خطای مشورتی شد، آب
ديشب شعارھای مردم . کرده و جمع کردن آن ديگر ممکن نخواھد بود

در  بچه ھای بسيج. بامھا بسيار فراتر از ديگر شبھا بود روی پشت
   ».بچه محلھای خودشان دربيفتند مسجد نميتوانند با
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بود که  به شعارھای ديشب اشاره ی اين فرمانده ی بسيج«
 بسيار زياد» ديکتاتور مرگ بر«يار کم و تکرار ] اکبرھا در آنھا بس

 مرگ بر خامنه«و » مرگ بر وAيت فقيه«تا جايی که سرانجام به بود؛ 
قرار ما «: چند تير ھوايی شليک شد و مردم گفتند آنوقت. رسيد» ای

  : ھمک2سی بسيجی ام گفت »!فردا شب
در جواديه و ميدان . ديده ھا و شنيده ھای خود من است اينھا«

سه مکانی را که من رابطه دارم، وضع  دوAب اين ان و سرآسيابخراس
 و حکومت دنميشو لحظه راديکالتر شعارھا ھر. به ھمين منوال است

آنھا را  طرفداران خودش را، يعنی حتی. واقعا درمانده است که چه بکند
 در ميان بسيجيھا و. داده است که به احمدی نژاد رای داده اند، از دست

 بزودی ما . شک و ترديد به سرعت سرسام آوری پيش ميرودپاسداران،
اشتباه  اينھا ھمه از. داخل پادگانھا خواھيم بود شاھد تشنجات قھری در

روحانيت را به مفسده کشيد و  او. بزرگ رھبری سرچشمه ميگيرد
   ».ردمثل خوره رو به نابودی ب روحانيت را
من چنان  بااز صحبت د که اين فرمانده بعدبداني جالب است«

حيف شد که در جبھه « :ميگفت. ش ميلرزيدنديھا گريه ای کرد که شانه
بايد بروی  بجايی رسيده که کشته نشدم، تا شاھد باشم که امروز کارم

   ٢٦٩»!مردمی که به من نان و آب ميدھند، اسلحه بکشم
الھاست منتظرش سما چه بگويم؟ اين ھمان چيزی است که 

 آن ن پشت کند و علنا به اشتباھکاریمت به آی حکو اين که بدنه ھستيم؛
ره کار از باAخ. اما نميشود که اينھا ھيچگاه اشتباه نکنند. ايراد بگيرد

  !نه؟يکجايی درز وا ميکند؛ 
  

  !وم محاکمه ی خوديھا ھم آغاز شدجلسه ی د
   

اس��تينگ، خوانن��ده ی مع��روف راک و بل��وز و «: ديگ��ر اي��ن ک��ه
عاAن دموکراسی در ايران اعتراض ک�رده جاز اھل انگليس به بازداشت ف

 اس�تينگ .دولت�ی اي�ران ش�د س�رکوبھایعمومی عليه و خواستار اعتراض 
   :دنويس  شنبه منتشر شد، می در پيام خود که روز پنج

آمريکايی، کي�ان ت�اجبخش /بازداشت نادرست پژوھشگر ايرانی«
ری م�ا تن ديگر از فعاAن جنبش دموکراسی در ايران توجه فو] ھا[و صد
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 من از تمام کسانی ک�ه در جوام�ع دموکراتي�ک زن�دگی ميکنن�د، .را ميطلبد
وق ب�شر درخواست ميکنم عليه سيستم جاری سرکوب سياسی و نق�ض حق�

را تھدي�د ب�ه س�کوت ميکن�د، ن�دای اعت�راض توسط رژيم ايران که فع�اAن 
پ�ذير   بدون آزادی بيان و حق اعتراض، دمکراسی واقعی امک�ان.بلند کنند

   ٢٧٠».تسني
 اوت ب���ا ٧ روز جمع���ه، »س���ازمان عف���و ب���ين المل���ل«ھمچن���ين 

 در اي��ران اب��راز نگران��ی  ای از اف��زايش چ��شمگير اع��دامھا ص��دور بياني��ه 
 ی پس از انتخابات رياست جمھ�وری در   ھفته٧بنا به اين بيانيه در . کرد

  تصريح شده، ی ياد شده در بيانيه. اند  نفر اعدام شده ١١۵ايران، بيش از 
اس�ت، ام�ا اع�دام دو نف�ر  که گرچه آمار اعدامھا در ايران ھميشه باA بوده 

ھای اخي�ر   ی قضائيه ی ايران در ھفته  قوه در روز که شاخص رويکرد 
  ايرين خان، دبيرکل عفو بين .است، از ھر زمان ديگری باAتر است بوده 

ی ت��ا د م��ي2گوي��د ک��ه از ابت��دای س��ال ج��اری ی خ��ود مي المل��ل در بياني��ه
ھ�ا در  تع�داد اع�دام)  م�اه۶َح�دودا ( اي�ران انتخابات اخير رياست جمھوری

 م��ورد ١١۵در مقاي��سه ب��ا اي��ن رق��م، .  م��ورد ب��وده اس��ت١٩۶اي��ن ک��شور 
 روز پ�����س از انتخاب�����ات اف�����زايش چ�����شمگيری را ن�����شان ۵٠اع�����دام در 

 از » ي����ک ذره«در نوش����ته ای  ھ����م  م����سعود نق����ره ک����ار ٢٧١».دھ����د م����ی
  : ببينيد.  نشان ميدھدراھای اکبر گنجی دروغگوييھا و تقلب

اعت��صاب غ��ذای نيوي��ورک اگ��ر چ��ه ارزش��ھايی در رابط��ه ب��ا «
اس���2می داش���ت، ام���ا ن���شان ديگ���ری از حکوم���ت اف���شای بي���شتر جناي���ات 

تي�ک حضور فرقه گرايی، تفرقه افکنی و بکارگيری روشھای غيردموکرا
 افکن��یفرک��ه ن��شان داد در   اردوئ��یدر اردوی ح��ول و ح��وش گنج��ی ب��ود؛

ويژگيھ�ای . اردگراي�ی ب�ه س�اير نيروھ�ای اپوزي�سيون تبح�ر ک�افی د فرق�ه
در برخوردھ��ا و س��خنان گنج��ی و گردانن��دگان اي��ن برش��مرده ش��ده ن��ه فق��ط 

حاميان گفتار و رفتار گنجی در  اعتصاب غذا، که در اظھار نظر يکی از
ی نيوي�ورک [در اين اعت�صاب غ�ذا ... اين اعتصاب غذا عيانتر رخ نمود

جز به رنگ س�بز و حماي�ل ش�نل ]  ژوئن٢٦ تا ٢٤ر برابر سازمان ملل د
 ھ��يچ نم��اد و واره ھ��ای س��بز ب��ر گ��رده ی حامي��ان اي��ن اعت��صاب غ��ذا، ب��ه

 از ن�صب پرچمھ�ای حت�یگنجی . رنگ ديگری اجازه ی حضور داده نشد
س��ه رن��گ، ب��ا و ي��ا ب��دون ع2م��ت ش��ير و خورش��يد در مح��دوده و جايگ��اه 
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؛ پرچمی ک�ه ن�ه فق�ط س�لطنت طلب�ان و مجاھ�دين اعتصاب غذا پرھيز کرد
خلق که بسياری از ايرانيان مستقل و وطنپرست حام�ل آن ب�وده و ھ�ستند؛ 

گنج��ی .  ب�ر آن نق�ش ب�سته اس�ت پرچم�ی ک�ه نمادھ�ای ھ�زاران س�ال تم��دن
  گون��ه ک��ه در اتخ��اذ و ط��رح ش��عارھا ني��ز ايج��اد مح��دوديت ک��رد، آنحت��ی

وران آزاديخ���واه ميھنم���ان در  دA از س���وی ش���عارھايی ک���ه اي���ن روزھ���ا
گنج�ی  .خيابانھ�ای اي�ران فري�اد مي�شوند، در اي�ن اعت�صاب غ�ذا راه نيافتن�د

بارھا کاربرد اينگونه روشھای غيردموکراتي�ک و فرق�ه گرايان�ه ی ] خود[
ھيھا و گروھھ�ای ف�شار حکوم�ت اس�2می را در گفت�ار و نوش�تار لحزب ال

ن اف��راد جامع��ه را ب��ه درون اين��ا...«:  ق��رار داده اس��ت م��ورد نق��د و نف��ی
ّگ���روه و ب���رون گ���روه تق���سيم ميکنن���د و ب���رون گروھھ���ا را دش���من تلق���ی 

   ٢٧٢»...ميکنند
 از زمانی که در تاييد آزادی به کلمات ق�صار گنجی مدعی است

ب��ه ھم��ين  ٢٧٣ اس��تناد ميک��رد، فاص��له گرفت��ه اس��ت- ج��2د آزادی -خمين��ی 
 . تعج�ب آور اس�ت و دAيل وج�ود چن�ين رفت�اری از س�وی او غيرمنتظ�ره

گنجی حضور پرچم س�لطنت طلب�ان و ش�عارھای آن�ان ] به نظر من نيست[
رژيم س�لطنتی ب�ه دوران م�ا قب�ل م�درن تعل�ق «را ـ شايد به اين خاطر که 

 برنتابيد، اما روشن ني�ست چ�را در برخ�وردی غيرروش�نفکرانه ٢٧٤»دارد
 وانن�ده یخ  که تا آنجا پيش رفت ی و ابزاریو برای بھره برداری تبليغات

ای حماي��ت از اعت��صاب غ��ذا س��لطنت طلب��ی چ��ون خ��انم گوگ��وش را ب��ر
ش ب�ا پ�رچم ي خواننده ی محترمی ک�ه در ب�سياری از کن�سرتھادعوت کرد؛
  ٢٧٥»...به روی صحنه رفته است» دوران ما قبل مدرن«نماد ھمان 

   !چه بنويسم؛ اينھا از ما بھترانند
  

ام��ه ی ھفت��ه نرادي��و آلم��ان گف��ت ک��ه ب��ه گ��زارش «ديگ��ر اي��ن ک��ه 
ھای دولت�ی اي�ران از س�ال  ميشود، سازماناشپيگل که روز دوشنبه منتشر 

ارزی مخف�ی ای ب�ه مي�زان چن�دين  ھ�ای  مي2دی به اي�ن س�و ح�ساب٢٠٠۵
اي�ن .  ان�د گ�شوده در فرانکف�ورت» .اف. اچ. ب�ی«ميليارد يورو در بان�ک 
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ھ�ايم  ون اوپن ساAم  بانکھای آلمان بنام ترين بانک متعلق به يکی از قديمی
  . شده استبحران مالی جھانی با دشواری روبرو است که اکنون بخاطر 

دويچ��ه بان��ک، يک��ی از بزرگت��رين بانکھ��ای آلم��ان و جھ��ان در «
گذش�ته اع�2م آم�ادگی ک�رد، ب�ا تزري�ق پ�ول اي�ن بان�ک را نج�ات  ھای روز
به قب2 زير فشار دولت آمريکا معام2تش با ايران را  خود اين بانک. دھد

 اف��شای ک��هاس��ت ان��ک اع��2م ک��رده اکن��ون دويچ��ه ب. دش��دت تن��زل داده ب��و
کم�ک م�الی ب�ه بان�ک » .اف. اچ .ب�ی«ح�سابھای مخف�ی اي�ران در بان�ک 

   ٢٧٦».تھايم را با دشواری سياسی روبرو کرده اس اوپن 
» آرم�ان اس�تخريان«ديگر اين که نوجوانی شانزده س�اله ب�ه ن�ام 

  .جان سپرددر شيراز در درگيريھای خيابانی 

  

ھ��ای حکوم��ت خيل��ی جال��ب اس��ت و وض��عيت دادگاھنوش��ته اي��ن   
ھيئت از گرج�ستان ب�رای م2ق�ات  يک«: بخوانيد؛ اس2می را نشان ميدھد

بعد از جل�سه، اس�تالين متوج�ه ش�د ک�ه پي�پش . با استالين به مسکو آمده بود
ک�سی از ھيئ�ت  خواست تا ببيند آيا» .ب. گ. کا«از رئيس . گم شده است

بع�د از نيم�ساعت اس�تالين پي�پش را در ! ی پيپ او را برداش�ته ي�ا ن�ه؟گرج
خواست که ھيئت گرج�ی را » .ب.گ.کا«از رئيس . کشو ميزش پيدا کرد

 نخست وزير فعل�ی و که مدتی ھمين پوتين[» .ب.گ.کا«رئيس  .آزاد کند
متاس�فم رفي�ق، تقريب�ا ن�صف «:گف�ت] پي�شين روس�يه باش�درئيس جمھوری 

 و بقي��ه ھ��م موق��ع را برداش��ته ان��دش��ما ه ان��د ک��ه پي��پ ھيئ��ت اق��رار ک��رد
     !جالب است، نه؟ » !بازجويی مردند

  : راستی تا يادم نرفته از يک شعار تازه بنويسم
   »با چادر، بيچادر، مرگ بر ديکتاتور«

وب ب�رای ام�شب س�اعت ن�ه و ن�يم  اي�ن ھ�م ب�رای پاي�انی خ�خ�ب،
  ! تا فرداشب، شب خوش،

  
  

  ] روز پنجاه و ششم [ مي�دی٢٠٠٩ اوت ٩/ ١٣٨٨ھجدھم امرداد ماه 

  

ای ديروز، و اين بار اينگون�ه  فردخب، س2م، امروز، فرداست؛
برای تو مينويسم که به من لبخند زدی در آن آفت�اب داغ، و  «:مآغاز ميکن
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از چشمانت ديدم که دھانت، مثل م�ن پوش�يده ش�ده ب�ود، ب�ه ن لبخندت را م
مان نبود ک�ه در س�کوت راه مي�رفتيم، م�ن قصد ناشناس ماندن و ک2می بين

س�ايه ب�رای ت�و مينوي�سم ک�ه  . ميليونھ�ا آدم ديگ�رر،تن ديگ رانا ھزوو تو 
خان�ه ی کوت�اھتر، جھ�ت   پشت ب�ام، رویای بودی آن شب در آن تاريکی

ھ��وا منفج��ر ر ص��دايت را ک��ه دنب��ال ميک��ردم، ميرس��يدم ب��ه ص��دايی ک��ه د
 ھ��وای تھ��ران، رنگ��ی، بلن��د مي��شد، ش��بيه ب��ه آت��ش ب��ازی، رنگارن��گ، در

 خ��دای م��ا ترکي��ب ماس��ت، اجم��اع اي��ن بمبھ��ای »خ��دای م��ا ب��زرگ اس��ت«
   !ر ميشوند، در ھوای گرفته ی تھرانرنگی که در ھوا منفج

نميدي��دمت، ت��اريکترين نقط��ه اي��ستاده ب��وديم، ھ��ر دو، ب��ه ق��صد «
 ب���رای ت���و مينوي���سم ک���ه .رنگارن���گ ناش���ناس مان���دن، در اي���ن آت���شبازی

جل�و ديوارھ�ای  ن ش�بيه اس�ت، روی ديوارھ�ای ش�ھر و ازدستخطت ب�ه م�
 ،کوچه ی سبز خانه ی خاله که ميگذرم، کلمه ھايت را چند ب�اره ميخ�وانم
 دقيق و با حوصله که ميدانم در نوشتنشان شتاب داشتی، ش�تابی ک�ه نقط�ه

 چن�د ب�ار ت�و را ک�ه .ھای ديکتاتور را جا انداختی، من با حوصله ميخ�وانم
آن شتاب و ترس و با دستخطی ش�بيه م�ن، و ش�بيه ھم�ه، تصور ميکنم در 

 ب�رای ت�و مينوي�سم ک�ه ج�وابم را ام�شب بلن�د فري�اد ...مان�دن برای ناش�ناس
بلن�د ن��شده ب��ود و پ�در ميترس��يد ک��ه ص��دای  زدی، وقت�ی ک��ه ھن��وز ص�داھا

 از راه برس��ند و  باش��يم و موتوريھ��ا تنھ��ای م��ا در کوچ��ه بپيچ��د و م��ا تنھ��ا
گوشخراش آنھا که به قصد  ھایھا بيايد و عربده صدای خرد شدن شيشه 

. پاي��ان ت��رس ب��ود ام��ا ت��و فري��اد زدی، ص��دايت. ترس��اندن م��ا آم��ده ان��د
گ�اھی ب�ه ت�و،  صدايمان به ھم پيچيد در آسمان و از دوردست تر صدايی،

ش�بيه  ھام�ان را ب�ه ھمھم�ه ای» اکب�ر]«گ�اھی ب�ه م�ن پيوس�ت و ترتي�ب 
  . کرد

. دد، ھمھمه ای بلند مي�شوميريزا به ھم زياد که ميشويم، صداھ«
ش��دگی م��ا ن ح��ل ه، م��ن را و ت��و را در خ��ودش ح��ل ميکن��د و در آھمھم��

برای ت�و مينوي�سم  .اين صداھای بلنديمی  ما يکی از ھمه ؛ناشناس ميمانيم
و برای او که ايستاده که نميتوانم ببينمت، که بايد ناشناس بمانيم برای ھم، 

تفکي�ک م�ا، ک�ه  ، سرگردان و ناتوان است ازاوت در ميان ماضاست به ق
بزرگی بی سر  ناتوان است از تسخير اين صداھا در شب، در آسمان، در

برای تو مينويسم که دس�تانت را گذاش�تی دو ط�رف ص�ورتم،  .و ته تھران
ک�ردی ت�و چ�شمانم، و چ�شمانم نميديدن�د ک�ه ببينن�د و  و دود سيگار را فوت
وختند، چشمانم ک�ه ب�از ش�دند، دود رفت�ه ميسم چشمان. بشناسند صورتت را



 ٢٢٧

 

 ب�ه روی م�ا  برای تو مينويسم که در را باز کردی.م رفته بودیتو ھ بود،
دويده بوديم و صدای خرد شدن در پشت سرمان که وحشت زده پله ھا را 

زده ک�ه ب�ه خان�ه ی ت�و ھج�وم آورده  وحشت و در انبوه صورتھای ميآمد،
 از م�ايی ک�ه ت�و ک�دام ي�ک دان�ستم ک�هبودند، صورت تو گ�م ش�د، و م�ن نمي

 خانه ی کوچکت را به روی م�ا گ�شودی؛ ب�رای ت�و ک�ه رد پ�ای ب�اتوم درِ 
نميشناسمت، و کب�ودی را نميت�وانم ببي�نم، زي�ر  بر تنت ماندگار شده، و من
  .. .اين ھمه تن پوش ھر روزه

 ميخواھم ببينمت دوست ناشناس من، ميخواھم يکی از اين شب«
 ص�ورتت را ،را پ�ايين ب�دوم، بي�ايم خان�ه ات را پي�دا ک�نم هھا پله ھای خان�

بگ�ويم براي�ت ک�ه . را ب�شنوم، ب�ا ص�دای خ�ودت ببينم در روشنايی، اسمت
حضورت، اين شھر را برای ابد ش�ھر م�ن ت، بودنت، زنده بودنت، صداي

 ميخ��واھم تم��ام روز از ت��صور بودن��ت ج��ايی در اي��ن ش��ھر، زن��ده .ميکن��د
يخ��واھم ب��ا چ��شمھای ب��سته ج��ايی ت��ه ذھ��نم ب��ه ت��و  م.ب��ودنم را ج��شن بگي��رم

م ترسيم کنم، با آن دو چ�شم  اخيره شوم، صورتت را تو دفترھای طراحی
روش��ن، ب��ا آن يگان��ه نگ��اه رنج��ور،  ب��زرگ و س��ياه، ب��ا آن چ��شمھای ري��ز

 ترس�يم ص�ورتت، از خ�ط خط�ی اميدوار، ص�بور، کاغ�ذھايم س�ياه مي�شوند
   .ھزاران صورت تو، ھزاران چشمان تو

ھ��ای ص��بح اي��ستاده يب��رای ت��و مينوي��سم ک��ه ش��ب ھنگ��ام نزديک«
 بيح�د ش�بھای و م�ن در آن گيج�یتکي�ه ب�ه دي�وار آج�ری  ب�ودی آنج�ا، تنھ�ا

پايين ميآورم که دستم را دراز ک�نم ب�ه س�متت،  تھران، پنجره ی ماشين را
ن�شانه ی پي�روزی، دس�تانت را ب�اA ب�ردی، ب�ه  با آن دو انگشت ک�شيده ب�ه

کردن�د چ�شمھايت، چ�ه ذوق�ی دارد ی چ�ه ذوق�. ن لبخند روش�نثانيه ای و آ
ميخواھم روزھ�ا را جل�و ب�زنم ت�ا برس�د آن روز ب�زرگ  .تصوير پيروزی

دس�تت را ب�ه م�ن مي�دھی، و ص�ورتت را ميبي�نم و بلن�د  که» بھار تھران«
دي�دی چ�ه  «:که چه ساده صلح را پيدا کرديم، به اينکه بلند ميخنديم به اين

ب��رای ت��و مينوي��سم، ک��ه  »!؟ش��د س��ياھی تھ��رانم تم��ادي��دی  زود گذش��ت؟
ايستاده اند در ميانمان، تماسمان را قط�ع ک�رده ان�د ک�ه نکن�د ت�ک جمل�ه ی 

که از زنده بودنت با خب�ر ش�وم، ک�ه نام�ت را و، کوتاھی از من برسد به ت
ب��دانم، ک��ه ص��ورتت را ببي��نم، ک��ه از تنھ��ا نبودنم��ان ب��اخبر ب��شويم، ک��ه از 

دس��تت را ميگي��رم، ج��ايی مي��ان خوابھ��ايم، . مخبر ش��ويبي��شمار بودنم��ان ب��ا
ت�و تنھ�ا ني�ستی، ترس�ھامان «:  در گوشت زمزم�ه ميک�نم.بيواسطه، مستقيم

 دس��تت را ميگي��رم مي��ان خ��واب و .م��ا اي��رانيم. م��ا تنھ��ا ني��ستيم. تم��ام ش��د
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خنک�ی A ب�ه Aی درختھ�ای  باد. بيداری دم صبح، بعد از کابوسھای شبانه
دس�تت « :زمزم�ه ميکن�دم د ماه تھ�ران، ک�سی ت�و گوش�مردا. باغچه ميپيچد
 م�ن  ک�ه را م�ن ننوش�ته ام،اينھ�ا ٢٧٧»!نامت را ب�ه م�ن بگ�وه، را به من بد

به ژرفن�ای خواس�تنھا ب�رای  که ميکشد تو را آنجا نيستم و اين حس و حال
 جاني�ان  اينھا اين ھمه نفرت را که اين.تغيير؛ موسوی و ديگران بھانه اند

 خواھ���د رس���يد آن روز آه عزي���زانم، عزي���زانم،.  ميزنن���دکاش���ته ان���د، دور
ط��ن ط2ي��ی ک��ه ش��اھزاده ی آرزوھ��ای م��ا پاھ��ای ن��ازنينش را ب��ر خ��اک و

 نفرتھ�ايی را ک�ه اي�ن جاني�ان، س�ی س�ال، بگذارد و م�ا جاروک�شان، تم�امی
کاش�ته ان�د، ج�ارو کن�يم،   س�ال تم�ام در ميھنم�ان١٤٠٠ تمام، نه، سی سال
  ! چه بگويم؟...رت و جدايی وم ايران را از نفپاک کني

  
کسی از يک سنگ قبر ديگر اين که يک شير پاک خورده ای ع

و Aبد ب�ا ت�اريخ » ...مرحوم جمھوری«:  نوشته استفرستاده که روی آن
  ! جالب است، نه؟. و تاريخ مرگ ھمين روزھا١٣٥٧ن  بھم٢٢تولد 

اي�ن ! واقعا دست مريزاد به اين فک�ر بک�ر«: عکاس نوشته است
 بھ�شت ١٥٧ از قطع�ه ی ٨٨م�رداد ١٧ را طی بازديدی که امروز عکس
 خ�رداد ٢٢ محل خاکسپاری برخ�ی ش�ھدای وق�ايع بع�د از انتخاب�ات[زھرا 
اي��ن اس��م بعي��د مي��دانم . ١٥ ش��ماره ٣٦ردي��ف . مداش��تم، تھي��ه ک��رد] ١٣٨٨

خ��دايش رحم��ت . درھرص��ورت ک��ار ق��شنگی اس��ت. واقع��ی مت��وفی باش��د
  ! را ميگويد»جمھوری«  ٢٧٨».کند

  
مب���ادAت تج���اری اي����ران و «: ھم���شھری آن Aي���ن ھ���م نوش���ت

 در مقايسه با ٢٠٠٩ ماھه ی نخست سال ٥ اروپا در  یاتحاديه عضو٢٧
 براس�اس . درصد كاھش پي�دا ك�رده اس�ت٣٦از  مدت مشابه سال قبل بيش

  يوروس�تات، مجم�وع مب�ادAت تج�ارید مرك�ز آم�ار اروپ�ا،گ�زارش جدي�
 ی ژانوي��ه ت��ا   ماھ��ه٥ع��ضو اتحادي��ه ی اروپ��ا ط��ی دوره ی ٢٧و  اي��ران

 ٦ب�ه ) ١٣٨٨  م�اه خ�رداد١٠ت�ا  ١٣٨٧ م�اهيد ١٠ (٢٠٠٩ پاي�ان م�اه م�ی 
 اين در حالی است كه در م�دت . ميليون يورو رسيده است٥٢٤ميليارد و 

ه ميلي����ارد و ط����رف ددو  م����شابه س����ال قب����ل، ارزش مب����ادAت تج����اری
  . ميليون يورو بود٢٢٨
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مب�ادAت  ارزش ٢٠٠٩ ماھه ی نخست سال ٥ب در بدين ترتي«
 در . درصد كاھش پيدا ك�رده اس�ت٢/٣٦ و اتحاديه ی اروپاتجاری ايران 

 ٥٧٣ميلي�ارد و ٢ ص�ادرات اي�ران ب�ه اع�ضای اتحادي�ه ی اروپ�ا ن مدتاي
  ماھه ی٥د يورويی  ميليار٧/٥يورو بوده كه نسبت به رقم حدودا  ميليون

واردات اي�ران  . درصد كمت�ر ش�ده اس�ت٥٥نزديك به  ٢٠٠٨نخست سال 
ج��اری م��ي2دی   ماھ��ه ی نخ��ست س��ال ٥از ك��شورھای اروپ��ايی ني��ز در 

 ميليارد يوروی س�ال قب�ل ب�ه ٥/٤كاھش مواجه شده و از با  درصد ١/١٢
   .جاری رسيده است ميليون يورو در سال  ٩۵١و  ميليارد ٣

نفت خام و محصوAت نفتی اتحاديه ی اروپا از ايران واردات «
.  درص�د كمت�ر ش�ده اس�ت٥٦ذك�ر ش�ده ن�سبت ب�ه س�ال قب�ل  ني�ز در م�دت

 درصد و ٥٢ درصد، مواد شيميايی ٣٠واردات مواد غذايی از ايران نيز 
 در مقاب��ل واردات . درص��د ك��اھش پي��دا ك��رده اس��ت٦٤كاAھ��ای ص��نعتی 

 ھ�ای نفت�ی  ف�رآورده ش مح�صوAت وايران از ك�شورھای اروپ�ايی در بخ�
 آAت  ماش�ين درصد، ١٦ درصد، مواد شيميايی ٥٨درصد، مواد خام  ٦٩
  درصد نسبت به سال قبل افت پيدا كرده٢٢ درصد و كاAھای صنعتی ٩

  ٢٧٩»...است
 ب���از ھ���م نگران���ی و ٢٨٠ش»پي���ک ن���ت«ح���زب ت���وده در س���ايت 

ش�عارھای ترسش را از فرارفتن و پشت س�ر گذاش�تن ش�عارھای م�ردم از 
ن��شان داده و ب��رای ھم��ان اص��2حاتچيھای درون نظ��ام حکوم��ت اس��2می 

 پ�ستان ب�ه » اس2می، نه يک کلمه کمتر و نه ي�ک کلم�ه بي�شترجمھوری«
 اس���تق2ل، آزادی، جمھ���وری«ن ش��عار  وای ک���ه اي���.تن��ور چ���سبانده اس��ت

   !چه داغی به دل اينھا گذاشته است؟» ايرانی
 ی اتحادي��ه ی اروپ��ا، روزب��ه عن��وان رئ��يس دوره اھ��م س��وئد «

 در محاکمه ی يک شھروند  به ايران ھشدار داد که اقدام اين کشور شنبه
انه ھ��ای بريتاني��ا و فران��سه، فران��سوی ب��ه ھم��راه کارمن��دان محل��ی س��فارتخ

عليه ھمه ی کشورھای عضو اين اتحاديه است و به اي�ن اق�دام پاس�خ اقدام 
   ٢٨١».داد متناسب خواھد
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: ی ب��ازجو ھ��م در کيھ��انش نوش��ته اس��تاي��ن ح��سين ش��ريعتمدار
   ٢٨٢»!اينھا که ھمه زندانند، پس اين اط2عيه ھا را که مينويسد؟«

ھم�ان چن�د » اکودت�«چه بگويم؟ اين بيچاره خيال ميکند مخ�الفين 
کيفرخواس��ت، در ان��شاء و «مطلب��ی ھ��م ب��ا عن��وان . نف��ر دادگاھيھ��ا ھ��ستند

اپ ش�ده ک�ه بانم�ک  در مورد دادگاه اص2حاتچيھا چ�٢٨٣»ام2ء مردود شد
  . است

  
  

  ]روز پنجاه و ھفتم[ مي�دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٠نوزدھم امرداد ماه 

  
آور روی ماجرا از آنجا آغ�از ش�د ک�ه چن�دی قب�ل خب�ری بھ�ت «  

 خب���ری ب���ه غاي���ت وح���شتناک، ھم���راه ب���ا س���ايت ب���اAترين ق���رار گرف���ت؛
 ک�ه نوي�سنده »ترانه موس�وی«تصويری از يک دختر جوان و زيبا به نام 

ادع�ا ميک��رد در روز ھف��تم تي��ر م��اه و در ح��والی م��سجد قب��ا دس��تگير و ب��ه 
ک��اربران ب��اAترين ع��2وه ب��ر ش��وک اي��ن . ش��دت ب��ه وی تج��اوز ش��ده اس��ت

خبر، با شک و ترديد به اين موضوع نزديک شدند و بيشتر ت�رجيح دادن�د 
از کنار آن بگذرند و ش�ايد ھ�م در دل آرزو کردن�د ک�ه ای ک�اش اي�ن خب�ر 

 موسوی مجددا در نام�ه ی بعد از چند روز نام ترانه.  باشدداشتهواقعيت ن
مطھری مطرح شد و بار ديگر نيز اين ن�ام، در نام�ه ی ] آخوند... [فرزند

ھمچن�ين خبرھ�ايی ب�ود .  شمس ذکر ش�دخانم زھرا رھنورد به خانم فاطمه
. داش�ت ش�دگان م�رد ني�ز تج�اوز ش�ده اس�تمبنی بر اينکه به برخ�ی از باز

  . ع را نيز گاردين فاش ساختاين موضو
بيشتر کسانی که به ف�ضای مج�ازی ميآين�د و اخب�ار سياس�ی را «

ند، اما ھ�يچکس قاطعان�ه اظھ�ار نظ�ری ه ادنبال ميکنند، اين اخبار را شنيد
ھاش�می ... ماجرا گذشت تا اينکه ام�روز نام�ه ی مھ�دی کروب�ی ب�ه. نکرد

ن م��اجرا ص��حه رف��سنجانی پ��س از ده روز منت��شر ش��د و ب��ه ن��وعی ب��ر اي��
گذاشت؛ بر اينکه با زندانيان سياس�ی و ني�ز معترض�ان ب�ه نت�ايج انتخاب�ات 
به وحشيانه ترين ش�کل ممک�ن برخ�ورد مي�شود و آنھ�ا را ب�ا ش�کنجه ھ�ای 

 شکی ني�ست و ھم�ه ی آزار ميدھند؛] بيچاره قرون وسطا [قرون وسطايی
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وع م��ا در اعم��اق وجودم��ان ب��ه بيرحم��ی حاکمي��ت ب��اور داري��م، ام��ا موض��
  » .خامنه ای بود ...عبور از«مھمی که امروز اتفاق افتاد؛ 

 کروبی به عنوان يک�ی از کاندي�داھای ناراض�ی، ام�روز مھدی«
 رئيس مجلس خبرگان را خطاب ق�رار ميدھ�د و ب�ه ن�وعی خوددر نامه ی 

ھر طور که ص2ح ميدانيد، «: به وی وظايفش را يادآور ميشود و ميگويد
  » ...منه ای مطرح کنيدخا... اين موضوع را با

يعن�ی آق�ای خامن�ه ای ب�ه عن�وان ي�ک ! نکته ی مھم ھمين است«
طرف دعوا وارد م�اجرايی ش�ده ک�ه ص�2حيت رس�يدگی ب�ه آن در اختي�ار 

 نام�ه ھ�ايی از اي�ن يادم�ان باش�د پ�يش از اي�ن. گ�ان اس�ترئيس مجلس خبر
ی ام�ا ام�روز ھاش�می رف�سنجان. دست معموA برای خامنه ای ارسال ميشد

در مقامی باAتر نش�سته اس�ت؛ مق�امی ک�ه ت�ا پ�يش از انتخاب�ات، ت�شريفاتی 
اگ�ر . بود، امروز کارآم�د ش�ده اس�ت و اي�ن ب�سيار ميم�ون و خج�سته اس�ت

» آيت ] خامن�ه ای« خرداد، قداست ٢٢پس از انتخابات جنجال برانگيز 
شک��ست، ام��روز ب��ا انت��شار نام��ه ی مھ��دی کروب��ی، پ��روژه ی عب��ور از 

  ! طفلکھا٢٨٤».خوشحال باشيم که ھاشمی با ماست. کليد خوردرھبری 
اين خبر از آن رو ارزش دارد که به نظر م�ن ي�ک ف�از و ف�راز   

ی بع�دی ک�ه در  مرحل�ه ؛خامن�ه ای اس�تگريزناپذير است و آن عب�ور از 
خواھد انجاميد، ب�رای » نظام جمھوری اس2می«ت به عبور از کليت نھاي

س���ی س���ال اس���ت اي���ن .  در پ���يش اس���تدس���ته ای مت���وھم درون حک���ومتی
 ب��ی ب��ه ھاش���میخ��شی از نام��ه ی کرو ب...زھ��ا ص��ورت ميگي��رد و تجاو

که شنيده نشده يا ديده نشده که  به اين دارد ای رفسنجانی که در آن اشاره 
  ... کسی چنين رفته باشدادشاھی بردر زندانھای دوران پ

ای   مھدی کروبی نامزد معت�رض ب�ه نتيج�ه انتخاب�ات، در نام�ه«  
تج��اوز  « یھ��ا درب��اره رف��سنجانی خواس��ت ت��ا گ��زارش از اکب��ر ھاش��می

بازداش��تی در ح��وادث پ��س از انتخاب��ات را » جن��سی ب��ه دخت��ران و پ��سران
آق��ای کروب��ی در اي��ن نام��ه نوش��ته اس��ت ک��ه خب��ر اي��ن اق��دام  !پيگي��ری کن��د

در ک�شور » ھ�ای ح�ساس پ�ست«کسانی ک�ه دارای  را گروھی از» شنيع«
ط��ور ک��ه ح��سين کروب��ی  اي��ن نام��ه، آن . ان��د رش گذاش��ته ھ��ستند، در اختي��ا

ب�رای رئ�يس مجم�ع ت�شخيص   روز پيشدهفرزند آقای کروبی گفته است، 
پاس�خی ن�داد،  مصلحت نظام ارسال شده و پس از آنکه آقای ھاشمی به آن

  : در اين نامه آمده است . ھا قرار گرفته است در اختيار رسانه
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اند ک�ه  نموده  شتی با شدتی تجاوزبرخی افراد به دختران بازدا«
از . اس�ت منجر به ايجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آن�ان گردي�ده

 سوی ديگر افرادی به پ�سرھای ج�وان زن�دانی ب�ا ح�التی وح�شيانه تج�اوز
 روح�ی و جدی که برخی دچار افسردگی و مشک2ت  اند، به طوری کرده 
  ».اند گرديده  جسمی

ی  س�اله ١۵زن�دانيان دوران «کن�د  ن نم�یکروب�ی نوش�ته ک�ه گم�ا
ھ��ای م��سلح  انق��2ب، از اف��راد ت��وده ای گرفت��ه ت��ا گ��روه مب��ارزات قب��ل از

نھ�ضت آزادی و موتلف�ه و ح�زب مل�ل اس�2می  مبارز التقاطی ت�ا اع�ضای
 .باش�ند» ديده ي�ا ش�نيده«نين چيزی چ اند، که در زندان باھم زندگی کرده 

لرزي�ده و ت�ا ص�بح «نين خبری بر خود آقای کروبی نوشته که با شنيدن چ
  . »تنبرده اس خوابش

» م���صرانه«دبيرک���ل ح���زب اعتم���اد مل���ی از آق���ای ھاش���می «
ای مط�رح کن�د ت�ا در  عل�ی خامن�ه ... ب�ا سته است که اي�ن موض�وع رااخو

از » ھيئت��ی بيغ��رض«وی پي��شنھاد ک��رده ک��ه . اي��ن خ��صوص تحقي��ق ش��ود
ن موض�وع ت�شکيل بررس�ی اي� طرف رئيس مجلس خبرگان رھبری ب�رای

بدون حب و بغض و ب�ا رعاي�ت «کروبی اع2م کرده که آماده است . شود
  ... دتحقيق و بررسی را برعھده بگير» مسئوليت کمال انصاف،

ھ��ا نف��ر  ھ��ا ب��ه نتيج��ه ی انتخاب��ات ک��ه ص��د در جري��ان اعت��راض«
ھ�ايی ني��ز در  ن�د، گ�زارشه اش��تم ق�رار گرفت� بازداش�ت و م�ورد ض�رب و

ھ�ا منت�شر ش�د ک�ه  شدگان در زندان ه برخی از بازداشت ب» تجاوز«مورد 
اي�ن ب�رای  .ھ�ا مواج�ه ش�ده اس�ت بازداش�ت ھ�ای م�رتبط ب�ا ب�ا س�کوت مق�ام

  ای رس�می ب�ه بار است که ي�ک مق�ام بلن�د پاي�ه ی اي�ران در نام�ه نخستين 
 ش��دگان اش��اره ک��رده و  ب��ه برخ��ی بازداش��ت» تج��اوز جن��سی«موض��وع 

اس�2می  ...ھای مقام .شود آن می» مصحت و سق« خواستار مشخص شدن
   ٢٨٥»اند تاکنون واکنشی به اين نامه نشان نداده 
  : بعد يکی ديگر نوشته است که

  !پس چرا ساواکيھا را اعدام کرديد و اينھا را عزل؟«
آيا از موضوع بازداشتگاه کھريزک ميشود اين برداشت را ھم «

واکيھا ھ�م متخل�ف س�ا يعن�ی کرد که در ساواک ھم عده ای متخل�ف بودن�د،
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پ�س چ�را س�اواکيھا را  !!بودند، مجرم نبودند و ھيچ ربطی به ش�اه نداش�تند
  ٢٨٦»عزل کرديد؟] مث2[اعدام کرديد؟ اما اينھا را يا تذکر داديد يا 

 ص�دای نآق�ای كنگرل�و از مجري�ا مھتاب آجودانی، دختر داي�ی«  
 امريك���ا و دخت���ر ب���رادر تيم���سار آج���ودانی اس���ت؛ اي���ن دخت���ر بين���وا در

اعتراضات، دستگير و بع�د از چن�د ھفت�ه ش�كنجه و در ح�الی وح�شتناك ب�ا 
خ�واھر وی مھن��از . زاد و در بيمارس�تان ب��ستری مي�شودآس�نگين ه ی وثيق�

گام��ه اف��شار تلويزي��ون پ��ارس تم��اس ميگي��رد و ب��ا خ��انم ھن آج��ودانی ب��ا
ق��رار ب��وده اي��ن م��صاحبه بط��ور ناش��ناس پخ��ش . م��صاحبه ی تلفن��ی ميكن��د

قرار معلوم تلفن شنود شده است   از پخش اين مصاحبه، ازشود، ولی قبل
   .و خانم مھناز با ضرب و جرح دستگير ميشود

اف���شار بع���د از اطمين���ان از دس���تگيری اي���ن دو  خ���انم ھنگام���ه«
اين مصاحبه با مشخصات حقيقی مھناز و مھتاب  خواھر، مجبور به پخش

ر اث�ر ش�كنجه دچار شكستگی جمجمه ب� خانم مھتاب آجودانی. آجودانی شد
دو خواھر بينوا اكنون در بن�د  اين .شده و خانم مھناز اجودانی حامله است

و ن�سبت ف�اميلی ب�ا خدمت پدر و عمويشان در حكومت قبل�ی و با توجه به 
 اس�2می مھ�وری ص�دای امريك�ا، طعم�ه ی خ�وبی ب�رای جكنگرلو مج�ری

 در اي���ن. ش��ده ان��د ب��رای ع��وامفريبی و جن���گ روان��ی و پرون��ده س���ازی 
ج�ودانی از ق�ول خ�واھرش مھت�اب، داس�تان دردن�اك آمصاحبه خانم مھن�از 

دخترانی را كه آشكارا مورد تجاوز قرار گرفته ان�د، نق�ل ميكن�د؛ ف�ارغ از 
 اس��2می آي��ا ش��ركتھای زيم��نس و نوكي��ا و ك��شورھای مھ��وریجناي��ات ج

اس�2می  جمھ�وری اروپايی ب�ا سياس�ت ي�ك ب�ام و دو ھواش�ان ش�ريك ج�رم
در اواخ��ر م��اه ژوئي��ه، يک��ی از مقام��ات «: ديگ��ر اي��ن ک��ه و  ٢٨٧»ني��ستند

قاچاقچي�ان م�واد مخ�در ب�وده ان�د،   ت�ن را ک�ه گفت�ه مي�شد٢٤ايران�ی اع�دام 
 اع��دام رس��يده ان��د، ب��ه ق��درت  ک��ه م2ھ��ا در اي��ران از زم��انی. تأيي��د ک��رد

  س�ال٣٠ جمع�ی  نفر يک�ی از بزرگت�رين اع�دامھای دس�ته٢٤ اين گروھی
ايران�ی  در سال قبل مقام�ات AFP ه گزارش آژانسب. اخير بشمار ميرود

، در فيلم��ی دي��دم ک��ه در آنراس��تی  ٢٨٨»...د نف��ر را اع��دام ک��رده ان��٢١٩
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يک فيلم ديگر ھم ھست  ٢٨٩!باور کنيد... عکس خامنه ای را آتش زده اند
در اين ف�يلم آي�ت ] مجتب�ى «: که بامزه تر از اين يکی است و آن اين که

ح��وزه و در مقاب��ل  عه ی ص��فوی در درسش��يرازی مرج��ع سرش��ناس ش��ي
لب��اس  ای را ان��سانی بيغي��رت، من��افق، گرگ��ی در ص��دھا دان��شجو، خامن��ه 

ميش، ک�افر و ملح�د، ناص�بی، وح�شی، بين�اموس و بيحي�ا معرف�ی ميکن�د و 
پاس�داران و ب�سيجيھا و لب�اس شخ�صيھای [ای  گوي�د ک�ه س�گھای خامن�ه  می

   . مؤمن تجاوز ميکننددر بازجوئيھا به زنان باحجاب و] خط رھبری
  ] حجابھا و غيرمومنھا البته گور پدر بی[

از  اي�ن مرج�ع ب�زرگ ش�يعه ی ص�فوی پ�رده«: و گفته است ک�ه
و دام��اد ... يده، ب��ه پ��در زن پي��امبری خ��ود برک��ش  ی کين��ه توزان��ه  چھ��ره

 ی فاطم��ه ی  ش��وھر ام کلث��وم، دخت��ر و جگ��ر گوش��ه... اميرمؤمن��ان عل��ی
ن�ام ح�ضرت عم�ر ت�وھين نم�وده، ...ن دوم رس�ولالزھراء، خليفه و جانشي

 ای را ب��ه او ت��شبيه  ظالم��ان و مجرم��ان ق��رار داده، خامن��هاو را در ص��ف 
 .ميکند

ھ��ای جھ��ان ميخواھ��د ک��ه  ب��زرگ ش��يعه، از ش��يعه  اي��ن مرج��ع«
 ای و  ای و صدام خامن�ه  نامھای يزيد خامنه  ای را تا روز قيامت با  خامنه 

ای ص��دا  و ابولھ��ب خامن��ه ] خيل��ی ب��امزه اس��تاي��ن ديگ��ر [ ای  ش��اه خامن��ه
 ای ب�ه اي�ن نامھ�ا   البته او تأکيد دارد که در حقيقت ب�ا وص�ف خامن�ه.بزنند

ای از ھمه ی آنھا  به صاحبان اين نامھا ظلم و ستم ميشود؛ چرا که خامنه 
 !اس�ت پستتر و حقيرتر است؛ چون او با شعارھای وAيت، دني�ا را فريفت�ه

و  اه ش�اگردانش نائ�ب ام�ام زم�ان، رھب�ر ع�ادل و ع�ارفدر پايان او ھم�ر
خواھد  می  ای را لعن و نفرين کرده، از خداوند عالم ايران، آيت ] خامنه

اي��ن باب��ا را [ت��ا روز قيام��ت او را در جھ��نم س��وزان ھم��راه ش��مر و قنف��ذ 
شاي�سته اس�ت دوس�تان ب�ا دي�دن اي�ن …مح�شور گردان�د] نميشناسم بدبختان�ه

متوج���ه ش���ديد؟   ٢٩٠»! حقيق���ت مراج���ع خ���ود تأم���ل کنن���دف���يلم ان���دکی در
ش�يعه ی «  ش�ريعتیمث�ل عل�یدرس�ت  را ن خامن�ه ای اي�ن آخون�دطرفدارا
  . کفتارھا به جان ھم افتاده اند خوبجانمی جان؛. خوانده اند» صفوی
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 بوک، ايميلھ�ا وازدرون گزارش�ات، في�سچند تا شعار ک�ه اين ھم 
و آن را امي��ر ج��واھری ب��رای يتر درون ک��شور ف��راھم آم��ده ئمطال��ب ت��و

  :فرستاده است» برگ پارسی«
 

 ] خرداد٢٢ [ايران قيامت ميشه/تقلب بشه اگر
 کنيم صندوق دست خورده شمارش/نداديم که سازش کنيم ما کشته

 خودش سفارش دارد/دارد سری که خارش
  کاخ ظلم را ويران خواھد کرد/ما طوفان سکوت

 يد چه ميخواھيد؟ شما ميدان/چه ميخواھيم ما ميدانيم
 !  شودت ميکنيم تا صدای گلوله بھتر شنيدهسکو

 احمدی سيد شده/ شده باز ھم تقلب
 قلم نه صدا، نه تصوير، نه/شھر طالبان/ سوان اينجا دره

 سيما ننگ بر صدا و/تحداد، ظالم اس/ نيست حداد، عادل
 خوانديد احمدی نژاد/ ميرحسين نوشتيم

 خودمو ميخوام من فقط رای
 لحظه ھای سکوت/ بلند است چهببين 

 پليس ضد شورش نيست/ جواب ھمصداييھا
ه ترا داش خوب است حاکميت ظرفيت باخت/برد را دارد ملت ظرفيت

 باشد
 دکشتيد، مردم بودن آنھا که

 نام سياه تو نبود/ من رای سبزدر 
 ستبه اميد خسته شدن ما دولت کودتا

 نه اوباش ما ملتيم،
 خاشاک نيستيم ما خس و

 ابطال انتخابات طفق
 معنا ندارد، فقط ابطال بازشماری

 گيرم رايتو پس می برادر شھيدم
 رو پس بدين رای ما

 ما سبز بود نه سياه رای
 من کجاست؟ رای

 مالک اين خاک منم/ منم دلير بيباک
 پذيريم ميميريم، ذلت نمی  ميجنگيم،
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 چرا؟ خشونت
 ابطال انتخابات/آزادی مطبوعات

 ديگر اثر ندارد/توپ تانک چماقدار
 حکومت کودتا نميخوايم، نميخوايم

 شمارش کنيم صندوق دست خورده/کشته نداديم که سازش کنيم
 ما مردميم نه اوباش/احمدی به گوش باش

 پست تر از خاک تويی/آن خس و خاشاک تويی
 کل نظام نشانه است/ بھانه است رنگ سبز
 دستگير بايد بشه/ پينوشه خامنه ای
  ]دداده ش دراصفھان [شھر قيامت بشه/لب بشهاگر تق منتظريم

 دولت ديکتاتور/شد رای ما چه
 بگير بخواب خسته ای/ ای دAور ھسته

 ھر روز ھمين بساطه/ نژاده تا احمدی
 تقلب، اين دولت خباثت، محکوم است اين دولت

 محمود بايد شسته شه/ و فشفشه توپ و تانک
 احمدی حموم نرفته /تهدو ھف يک ھفته،

 بی آزادی نميشه/ يان، انديشهقلم، ب
 ھميشه ھميشه/هآزادی انديش

 رھبر کارت تمامه /همرگ برعمام
   ٢٩١...سازش، نه تسليم، نبرد تا رھايی نه

  ...و کلی شعارھای ديگر
  

 س�اله ی ايران�ی ١٦، کارتوني�ست ش�اھين ک2نت�ری«آخی، نازی   
ش�د،  ج�شنواره ی ب�ين الملل�ی ک�ارتون ايتالي�اک�ه اخي�را برن�ده ی ج�ايزه ی 

 پ���س از انتخاب���ات رياس���ت ج���ايزه ی خ���ود را ب���ه آس���يب دي���دگان وق���ايع
 جشنواره ی بين المللی کارتون ايتاليا ھر س�اله . ايران تقديم کردجمھوری

ب��ا موض��وع ص��لح و موض��وعات م��رتبط ب��ا آن توس��ط س��ازمانھای م��رتبط 
  ٢٩٢».برگزار ميشود

» ستان دب�درس اول کتاب فارس�ی«ی باذوق  بچه ھايکی از اين  
 ، چون در زن�دان ب�ود به زندان رفت؛بابا«: را اين گونه تنظيم کرده است
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. در اعت��رافش باب��ا دروغ گف��ت. اعت��راف ک��رد باب��ا. نتوان��ست ن��ان بي��اورد
س�ارا .  کت�ک خ�ورد لب�اس شخ�صی  و س�ارا از ب�سيجی. سارا کتک خ�ورد

ب�ه دارا در . دس�تگير ش�د دارا.  کتک خ�وردچون به نماز جمعه رفته بود،
 م�رگ ب�ر«ب�ود  ب�ه دارا تج�اوز کردن�د، چ�ون گفت�ه. زن�دان تج�اوز کردن�د

 .ای را در تلويزي�ون دي�دم و از ت�رس گري�ه ک�ردم من خامن�ه . »ديکتاتور
دارا ھ�م گري�ه .  باب�ا ھ�م گري�ه ک�رد ول�ی. مادر گفت م�رد ک�ه گري�ه نميکن�د

. م�ادر آش نميپ�زد.  ديدم که گري�ه ميک�ردمن در خيابان پيرمردی را .دکر
ھ�ا م�ردم را ب�ه ک�2غ پ�ر مجب�ور   ش�کنجه گ�ر ول�ی. نميپ�رد سار از درخت

موزگار به ما ميگويد تقل�ب ب�د آ. خود را دوست داريم ما آموزگار. ميکنند
آموزگ�ار ميگوي�د دروغ ب�د . اردتقل�ب اي�رادی ن�د  رھبر ميگوي�د  ولیاست،
من و سارا و دارا .  خوب است دروغ خيلی  شکنجه گر ميگويد  ولیاست،

   ٢٩٣».بابا به آسمان آبی فرستاديم بادکنک سبز درست کرديم و به ياد
  چه بگويم؟

    
روزھ�ای اخي�ر  ك�ه در با عناي�ت ب�ه اي�ن  «:ايسنا گزارش داد که

منت�شر  مشاھده ميشود بع�ضا اخب�ار نادرس�تی ن�سبت ب�ه وزارت اط2ع�ات
 اذھان عمومی است، نظر به اين ك�هميشود كه موجب نگرانی و تشويش 

وزارتخانه از قبيل اسناد، ھويت پرس�نل، س�اختار اين اط2عات مربوط به 
بن��دی ش��ده مح��سوب مي��شود،  ج��زء م��وارد طبق��ه ... اط2ع��ات و  وزارت

كليه ی اشخاص به ويژه اصحاب رسانه و وسايل  بنابراين ضروری است
بت ب�ه ع�دم درج اس�امی و س�ايتھا ن�س ھ�ا و ارتباط جمعی منجمله روزنامه 

س��مت آنھ��ا ك��ه موج��ب اف��شای اط2ع��ات محرمان��ه گردي��ده و اخ��ت2ل در 
را مخ���دوش ر  ی ام���ور وزارت ايج���اد و م���صالح ك���شووظ���ايف و اداره

ب��ديھی اس��ت ع��دم توج��ه ب��ه ق��وانين و مق��ررات . دميکن��د، خ��ودداری كنن��
اين حق را برای وزارت اط2ع�ات ايج�اد ميكن�د  موضوعه در اين زمينه،

   ٢٩٤».دقانونی قرار دھ كه متخلفان را تحت پيگيرد
  !خيلی پررو ھستيد

 که افشين قطب�ی وتبال دوست ندارم، نفھميدم چی شداز بس که ف  
ش تو يکی از اتاقھای پالت�اک ھم�. نامی از احمدی نژاد حمايت کرده است
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گوي�ا اي�ن باب�ا شش�صدھزار دAر گرفت�ه و در مراس��م . ح�رف اي�ن باب�ا ب�ود
پ�ای آنھ�ا ک�ه . اک ميگفتن�دت�و پالت�. مدی نژاد شرکت کرده اس�ته ی احتنقي

 .گفتند
  
  

  ]روز پنجاه و ھشتم[  مي�دی٢٠٠٩ اوت ١١/ ١٣٨٨م امرداد ماه بيست

  

  کروب�ی ب�رای مھ�دیاشمی رفسنجانی در واکنش به نام�ه یھ«  
پيگيری اخبار تعدی و تجاوز به زندانيان، موضوع را به آقای ش�اھرودی 

پسر آقای کروبی ميگويد قصد پدرش از ارسال نامه به . داده است ارجاع
   .ه استای بود  انتقال آن به آقای خامنه رفسنجانی،

 
  :مصاحبه با حسين کروبی

 
که تصميم به نوشتن نامه   چه اط2عاتی به آقای کروبی رسيد- وله  دويچه

 گرفتند؟
  را ک��ه چ��ه ک��سانی  اAن پ��درم م��سافرت اس��ت و اي��ن-ح��سين کروب��ی 

البت��ه م��ن از ري��ز نام��ه خب��ر . 2ع��ات را ب��ه وی داده ان��د، م��ن نمي��دانماط
م�سلم . داشتم، اما اين که چه کسانی با پ�درم ص�حبت ک�رده ان�د، را نمي�دانم

کھري�زک رخ داده و اي�شان ميخواھ�د بدان�د ک�ه اينھ�ا  اس�ت ک�ه اتفاق�اتی در
ه ی فکر ميکنم از حمله ی مغول به بعد در جامع� من! حقيقت دارند يا نه؟

 - اگر چنين چي�زی ھ�ست - ميخواھد مسئوAن پدرم. ما چنين چيزی نبوده
 .بيايند دفاع کنند به آن رسيدگی کنند و اگر نيست،

  چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟-دويچه وله 
 خب، آقای رفسنجانی رئيس خبرگان است و به يک معنا –حسين کروبی 

ی ھستند، مثل خبرگان ميتوان�د در اي�ن زمين�ه زير نظر رھبر نھادھايی که
البت�ه ب�ه نظ�ر م�ن ت�اکنون خبرگ�ان از خيل�ی کارھ�ا . تحقيق و بررسی کن�د

 آق��ای کردن��د ک��ه ارتب��اط خ��وب و دوس��تیپ��درم فک��ر .  اس��تغاف��ل ب��وده
 .روشن شدن موضوع کمک کند ای ميتواند به رفسنجانی با آقای خامنه 

 فسنجانی داديد؟ شما نامه را به دفتر ر-دويچه وله 
 نه، پدرم دو روز پس از فرستادن نامه، جريان را به من –حسين کروبی 

  .گفت
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  از واکنشھا اط2عی نداريد؟-دويچه وله 
 آقای Aريجانی واکنش خوبی نشان داده که بروند بررسی -حسين کروبی 

 .اند که پی قضيه را بگيرند ظاھرا ھمه به صرافت افتاده . کنند
سنجانی ب��ود ک��ه ظ��اھرا رف��ھاش��می  منظ��ورم واک��نش آق��ای -دويچ��ه ول��ه 
 .نده اسکوت کرد

. ان��د ک��ه م��ن متعج��ب ش��دم ای داده   آق��ای رف��سنجانی نام��ه -ح��سين کروب��ی 
که آقای شاھرودی در ھمين چن�د روز باقيمان�ده ی ک�ار خ�ود  ايشان نوشته

ک�ه   در ح�الی. قضاييه، اين موض�وع را بررس�ی کن�د بعنوان رئيس قوه ی
ای در  رف�سنجانی موض�وع را ب�ا آق�ای خامن�ه  درم اين بود که آق�ایقصد پ

 .توانست به شاھرودی نامه بنويسد می ميان بگذارد، وگرنه خودش ھم
 با توجه به حساسيت شديد افکار عمومی ب�ه موض�وع تج�اوز -دويچه وله 

 در زندان، پژواک انتشار اين نامه در اعتماد ملی چه بود؟
 انعکاس انتشار آن در اعتماد ملی خب�ری ن�دارم؛  ھنوز از-حسين کروبی 

. ن�دبا ھمه اين نامه را منتشر کردھای ايرانی و خارجی، تقري اما در سايت
. ن�دج�اوز جن�سی را از نام�ه ح�ذف کردداخل�ی البت�ه موض�وع ت ھ�ای س�ايت

 .اند خارجی ھم پوشش خوبی داده  ھای تلويزيون
م�سئوليت  خ�صا حاض�رندان�د خودش�ان ش  آق�ای کروب�ی گفت�ه -دويچ�ه ول�ه 

 تحقيق در باره ی اين قضايا را عھده بگيرند؛ به چه ترتيب؟
ش�ان م�ن ني�ست، ول�ی در  پدرم به م�ن گف�ت ک�ه البت�ه اي�ن -حسين کروبی 

برای حفظ حقوق مردم حاض�رم اي�ن ک�ار را بک�نم و نتيج�ه را ب�ه م�ردم و 
ص��دد ني��ست ک��ه تنھ��ا موض��وع را ب��ه س��ران  اي��شان در. م��سئوAن بگ��ويم

 .جريان بگذارد خواھد مردم را ھم در کومت بگويد، میح
   چه مورد مشخصی ايشان شنيد که خيلی منقلب شد؟-دويچه وله 

م�ن . ھ�ای زن�دانيان م2ق�ات دارد  ايشان مرتب ب�ا خ�انواده -حسين کروبی 
شب که اين خبر را شنيده بود، کدام خانواده پيش او بودند، ام�ا  آن نفھميدم

 .ت خوابش نبردآقاجان مادرم گفت
 به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرده که چيزی از زندان -دويچه وله 

 بگويد؟
ول��ی . اخب��ار ب��دی از کھري��زک ش��نيدم.  چ��را خيل��ی زي��اد-ح��سين کروب��ی 

  .ماجازه بدھيد چيزی نگوي
 ايد؟   خوب سربسته ھم که شده بگوييد چه شنيده-دويچه وله 
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ر س�لول بودن�د و آنج�ا را م�دام گفتن�د ح�شرات م�وذی د  م�ی-حسين کروبی 
آنھ�ا را روی . ان�د گاز اشک آور توی خود س�وله زده . کردند می پاشی سم 

گفتن�د ب�ا م�ا ھ�ر ج�ور  می. از مسائل جنسی ھم گفتند. اند کرده  می ھم پرت
گفتن��د م��ا را دوA  م��ی. توان��ستند، انج��ام دادن��د و خيل��ی کت��ک زدن��دی اذيت��
ش�د و  ای سوار م�ا م�ی يد و يک آدم گنده گفتند شما خر ھست می کردند و می

   ٢٩٥».دزد که راه بروي ما می با کابل به پشت
  !اينھا سی سال است سوار ما ھستند، نميدانستيد؟

  
] واجب[ دو رکعت تجاوز جنسی ميکنيم«نوان در مطلبی زير ع  

اگرچه تج�اوز جن�سی ب�ه زن�دانيان و بازداش�ت «: آمده است» قربه الی ]
اينک��ه از آن بعن��وان خ��رد ک��ردن   ای ني��ست، ول��ی ازهش��دگان موض��وع ت��

تب��ديل ب��ه ي��ک ش��يوه و و شخ��صيت زن��دانی و اعترافگي��ری اس��تفاده ش��ود 
ھمي�شه اي�ن   م�ن.راھکار مقابله با مخالفين شود، واقعا يک م�صيبت اس�ت

 ام که قتل و جرم و جنايت در ھمه جا ھست و ممک�ن اس�ت نکته را گفته 
م سر بزند، ولی تاريخ گواه آن است که قت�ل از ھر آدم عادی و معمولی ھ

جنايتی که به نام مذھب و برای خشنودی خدا ص�ورت ميگي�رد،  و جرم و
اين است که در نامه ی آقای کروب�ی . تر است وحشيانه  بسيار ھولناکتر و

 بصورت جمعی ،به زندانيان چه مرد و چه زن به اين نکته اشاره شده که
   .ی آنھا را در پی داشته استانحتگی اندام تآنچنان تجاوز ميشود که پار

 نم���ايی ک���ه مرتک���ب چن���ين  فک���ر نکني���د آن موج���ودات ان���سان«
 ]  م�ث2 اع�ضای ح�زب ان�د، ي�ا م�ريخ آم�ده ی جنايتھايی مي�شوند، از ک�ره 

وح��شيانه ب��ا  لبن��ان و حم��اس و ي��ا س��ربازان روس��ی ھ��ستند ک��ه اينچن��ين
خودم��ان  ن ب�رادران پاس��دارھموطن�ان م��ا رفت��ار ميکنن�د؛ خي��ر، اينھ��ا ھم��ا

  ھمانھايی که يک من ريش دارند و شبھای جمع�ه دع�ای کميل�شانھستند؛
» آق��ا«ت��رک نمي��شود و روزھ��ای جمع��ه در دع��ای ندب��ه آنچن��ان در ف��راق 

 اينھ��ا ھم��ان ک��ه صورت��شان از ش��دت اش��ک خ��يس مي��شود؛ گري��ه ميکنن��د
 اش  ریکسانی ھستند که موقع مواجھه با يک خانم بدحجاب که مث2 روس�

اندازند  سرشان را به زير می تر رفته، فورا  عقب»استاندارد«کمی از حد 
 کسانی مرتکب اين تج�اوز ميگويند؛] کذا[گويند و اتوبواليه و استغفر] مي

درگاه خ�دا  روزه ميگيرند و در شبھای احيا به  اند که در ماه رمضان شده
 گيرد، حتما دس�ت ب�هخواھم بگويم ھرکس روزه ب البته نمی. ضجه ميزنند
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چنين جناياتی ميزند؛ نه، منظورم اين است که آنگاه ک�ه م�ذھب و ش�رع و 
 شدت جنايت ،رضای خدا و نماينده ی خدا پشت يک جنايت قرار ميگيرند

 اينھا از شگفتی تاريخ و اعج�از ت�داخل دي�ن .تر است و وحشيانه  ھولناکتر
  . قدرت است در سياست و
ھ��ا ب��ه آنھ��ا  ن اي��ن جناي��ت پي��شه ب��دون ش��ک بزرگ��ان و رھب��را«

چراغ سبز ميدھند که اگرچه زنا و لواط و قتل از گناھان کبي�ره ان�د، ول�ی 
آنجا ک�ه پ�ای حف�ظ نظ�ام اس�2م و وAي�ت فقي�ه ب�ه مي�ان ميآي�د، ھم�ه ی اي�ن 

  :  اند Aبد به اينھا گفته. بلکه واجب ھم ميشود کارھا بر شما ح2ل و
را چن�ان ترتيب�شان را بدھي�د ک�ه   ھ�ا بگيريد اين ف2ن ف2ن ش�ده«

از خجال���ت نتوانن���د از خان���ه بي���رون بياين���د و ديگ���ر ھ���وس تظ���اھرات و 
 بک�شيد ت�ا ،بکني�دح�سابی بزني�د، . امخ وAي�ت را نکنن�داعتراض به مقام ش�

  ٢٩٦».پايدار بمانداس2می نظام 
چرا چنين ميکنند؟ آيا برای حفظ اس�2م تج�اوز ميکنن�د؟ آي�ا ... «

داست نداشته ی رھبر است که با س�يگار ج�ای ج�ای ت�ن نگھداشتن ق برای
  سوزانند؟ پسران را مي
آنق�در در اي�ن . ا ن�شان دھن�دنميتوانند عم�ق فاجع�ه ر ، کلماتنه«

 دي�دگان م�ن احم�دی که اگ�ر ھم�ين ح�اA و در جل�و چند ماھه ظلم کرده اند
اص��2 ديگ��ر نمي��دانم چ��ه . نميگي��رم ن��ژاد را ھ��م اع��دام کنن��د، ب��از ھ��م آرام

چ�ه؟ ان�سان باي�د درگي�ر  يک روزی رايم را ميخواستم، اما حاA. خواھممي
ھنگ��امی ک��ه اي��ن کلم��ات را . باش��د، ت��ا معن��ی ظل��م و جناي��ت را درک کن��د

ميخواني�د، فق��ط ي�ک اح��ساس گن��گ نف�رت در وجودت��ان ايج�اد مي��شود؛ ام��ا 
نزدي��ک ش��اھد باش��يد، ھ��يچ مرھم��ی نميتوان��د از درد آن  اگ��ر ظل��م را از

ديگ�ران، وقت�ی ک�ه ھم�ه ی ھياھوھ�ا،   م�ادر ن�دا، س�ھراب وب�رای. بکاھ�د
ي�ک چي�ز ميمان�د، ج�ای  بيانيه ھا، تسليتھا و گرد و غبارھا تمام شود، تنھ�ا

م آد«آن وقت است که به قول مرحوم گلشيری ... خالی جگرگوشه ھاشان
  » .حسابی گريه اش ميگيرد

آخ��ر مگ��ر مي��شود؟ ت��ا ھم��ين چن��د وق��ت پ��يش بودن��د، ح��رف «
 ، نظر ميدادند، تحليل ميکردند؛ اما حاA نيستند، گم شده اند، آنھا راميزدند

چ��را بزرگ��ان از اي��ن ھم��ه درد «: وقت��ی ميرح��سين فري��اد زد... دزديدن��د
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 اط2عات خيلی بيشتری داشت، و ميدانست جانيان چه ب�ه »فرياد نميکشند
   ٢٩٧»...روز مردم اين ديار ميآورند

 ب���از ھ���م ميگف���ت و يدان���ست وموس���وی ممي���ر ح���سين ای داد، 
   ؟» اس2می، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشترجمھوری«: ميگويد

 اس��2می باي��د ب��رود، ن��ه ي��ک کلم��ه جمھ��وری«: م��ن ک��ه ميگ��ويم
  ؟.کی. او»!بيشتر، نه يک کلمه کمتر

باز ھم حرف از نامه ی کروبی است و ھمين تجاوزھ�ا و ھم�ين 
اره از آن چي��زی ک��ه عم��ق فاجع��ه ھم�و«: دردی ک�ه م��ردم را گرفت��ه اس�ت

اين اصل ھمواره ب�ر سي�ستمھائی ک�ه خ�ود . ميبينيم و ميشنويم، فراتر است
اوي��ن و . را ت��ابع ق��انون و ح��ساب و کت��اب خاص��ی نميبينن��د، ص��ادق اس��ت

 فقيه، نه ت�ابع ح�ساب و چوله ھای نظام مقدس ولی/کھريزک و ديگر چاله
. نان رھ�ا ش�ده ان�د زن�دانباوج�دانی کتاب، بلکه به امان ذوق و س�ليقه و ب�ی

وقت��ی فاجع��ه ای را در يک��ی از زن��دانھای تھ��ران ميبين��يم و ي��ا مي��شنويم، 
؟ !ھمواره بايد از خود بپرسيم که در زن�دانھای شھرس�تانھا چ�ه خب�ر اس�ت

وقت��ی تج��اوز ب��ه دخت��ران ب��اکره در ش��ب پ��يش از اعدام��شان در دھ��ه ی 
، کم�ی  اص2ح حضرت واAی اين رژيم ميبخ�شيمشصت را به لقای واھی

آنطرفتر ھيوAئی مثل ف2حي�ان ب�ا دخت�ران و فرزن�دان م�ا چن�ان ميکن�د ک�ه 
تنھ��ا ب��رای دان��ستن ک��رده ھ��ای او ب��ه کميت��ه ی حقيق��ت ي��اب مخ��صوصی 

  ! نيازمنديم
در چاله ای از چاله ھای » بنی يعقوبزھرا« کمی آنطرفترک«

ھم��دان م���ورد تج���اوز ق���رار گرفت��ه، ک���شته مي���شود و جن���ازه اش را زي���ر 
 ی نام�ه ی اف�شاگرانهاين�ک ني�ز ب�ا خوان�دن . ی از سيمان دفن ميکنندانبوھ
 کروبی قرار است دوباره خوشبينيھای خود را م�ورد ب�ازبينی ق�رار مھدی
 فقيه ب�ه زن�ان و م�ردان  که ھنوز است سربازان گمنام ولیھنوز ھم. دھيم

اينک��ه ع��2وه ب��ر تج��اوز، آنھ��ا را ميرباين��د، . م��ا در زن��دانھا تج��اوز ميکنن��د
شکنجه کرده و در خيابان و زندان ميکشند، ش�ايد ت�ا ب�ه اي�ن لحظ�ه ام�ری 

  ! طبيعی باشد
 دختران ايرانی در  باش که رگ غيرتمان از خودفروشیما را«

م، انتظ�ار  انتقاد از رژيامارات و ديگر کشورھا در حال انفجار است و با
س��ه ب��ار ب��ا /م��ا را ب��اش ک��ه س��الی دو!  روزھ��ای بھت��ر را ميک��شيمھپروت��ی
 فاجع��ه ی تج��اوز ب��ه دخت��ران ب��اکره، قب��ل از اع��دام در دھ��ه ی ي��ادآوری
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! شصت، ھمچنان در ھپروت به اتمام رسيدن آن دوران س�ياه ب�سر ميب�ريم
 زھ�را«ما را باش که با ژست فيلسوف مآبانه فکر ميکرديم ک�ه فاجع�ه ی 

ام��ری ت��صادفی و غيرسي��ستماتيک اس��ت ک��ه مقل��دين و ج��ان » بن��ی يعق��وب
   ...برکفان آقا از آن بعنوان يک دستور کار استفاده نميکنند

وAي�ت «تمامی اين فجايع ميتوانند بنحوی ترجم�ه ی اص�ط2ح «
البت���ه . داز س���وی ح���سين ش���ريعتمداری و دارودس���ته اش باش���ن» پ���ذيری
ھ�م ميدانن�د؛ ام�ا » ق�انون پ�ذيری«دف با را مترا» وAيت پذيری «ھيوAھا

آق��ا ن��ه . ش��ما آنھ��ا را در فھ��م واژه ی ق��انون و ق��انون پ��ذيری ج��دی نگيري��د
ص��2حيت رھبري��ت و مرجعي��ت را داش��ته اس��ت، ن��ه ص��2حيت و اھلي��ت 

جال�ب اينجاس�ت ک�ه ... امانتداری از ي�ک زن و م�رد ايران�ی در زن�دان را
ی ران محترم��ی ک��ه در بدن��ه راه حلھ��ای پي��شنھادی از س��وی دوس��تان و ي��ا

ھم���واره ب���ه اي���ن خ���تم مي���شود ک���ه از آق���ا بخواھن���د ] بودن���د[نظ���ام ھ���ستند 
آدمخوارانی که بدستور ايشان، اي�ن جنايتھ�ا را مرتک�ب مي�شوند، شناس�ائی 

  ! شده و اين جنايات متوقف شوند
گفته ميشود که جنايتھ�ا ک�م ک�م روی دوران ستم�شاھی را س�فيد «

بنده با مطالعه ی چند کت�اب و م�شاھده ی . ] سقيفیچه مقايسه ی [کرده اند
چن��د ف��يلم از دوران ق���رون وس��طی، جمل��ه ی اخي���ر را ت��صحيح ک���رده و 

رون وس�طا را ھ�م س�فيد جنايتھ�ای اي�ن رژي�م، روی جنايتھ�ای ق�«: ميگويم
، جنايتھ��ای م��دل ص��دامی و اس��تالينی و ق��ذافی و دارودس��ته ش��ان ک��رده ان��د

 ني��ست، راه ح��ل بدس��ت م��ا مل��ت اي��ران راه ح��ل بدس��ت آق��ا... پي��شکش آق��ا
 اينھا را اينجا ميآورم، تا عمق درد جامع�ه را در زي�ر پوش�ش  ٢٩٨»!است

س�ال ب�ر اي�ن م�ردم چ�ه و ان�دی وای ک�ه در اي�ن س�ی . گريه اش نشان دھم
  !رفته است؟
  
اس���تالين « فرازھ���ايی از كت���ابترجم��ه ی ج���البی پي���دا ک���ردم از   

 ی ين ايم��يس ب��ا ترجم��هنوش��ته ی م��ارت  koba the dread »مخ��وف
 ش�اھرخ را خيل�ی دوس�تحسن کامشاد دوست خوب ش�اھرخ م�سکوب ک�ه 

  : ، حيف که ديگر نيستدارم
خودكشی در اردوگاھھای » کمبود حيرت آور«سولژنيتسين از«

شوروی به شگفت ميآيد و از اينك�ه آن ش�رايط دوزخ�ی نميتوان�د منج�ر ب�ه 
   :دخودكشی زندانيان شود، يك نتيجه بيشتر نميگير
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اين ميليونھا مخلوق انگل درمانده و قابل ت�رحم ب�ه زن�دگی  اگر«
 را ميرس�اند ك�ه گون�ه ای اح�ساس مغل�وب ، اي�نخود خاتمه ن�داده ان�د، اي�ن

اي�ن اح�ساس آنھ�ا . نشدنی و انديشه ای بسيار توانمند در نھاد آنھا زنده بود
. ودن�دب�ه س�خن ديگ�ر سياس�يھا ھم�ه بيگن�اه ب .از بيگناھی ھمگانی آنھا ب�ود

ش��نيد ک��ه يك��ی از » ناژداماندل��شتام«وقت��ی خ��انم . ھ��يچ ك��اری نك��رده بودن��د
   چرا؟ :دوستانش بازداشت شده است، بی اختيار پرسيده بود

  : آخماتوا شكيبايی را از دست داد و در جواب گفت آنا«
  )٩٥ص.(» بازداشت ميكنندھيچنميفھمی، حاA مردم را برای «
م��رگ، ح��2ل «: دنی داش��تي��ك گفت��ه ی فرام��وش ن��ش اس��تالين«

  ) ١٣٦ص(»!مشك2ت است؛ آدم كه رفت، مشكل ھم ميرود
استالين ناراحت است كه نميتواند ھيچكس، از جمله خ�ودش را «

قانع كند كه وی بزرگتر از ھمه اس�ت، و اي�ن ن�اراحتی ش�ايد تنھ�ا خ�صلت 
انسانی او باشد؛ ولی آنچه ان�سانی ني�ست و بلك�ه ب�سيار ش�يطانی اس�ت، آن 

ه او ب��ه دلي��ل اي��ن عق��ده ی خ��ودكم بين��ی اش ميخواھ��د از ھم��ه ب��ه اس��ت ك��
 بھت�ر از خصوص از آنھايی كه از او بھترند، انتق�ام بگي�رد و از نظ�ر او،

   )١٤٠ص(»!او يعنی ملت
 به ما گفتند كه ھمين حاA خيليھا را دارند ١٩٣٧ اكتبر ٢٢در «

از بازداش���ت ميكنن���د، زي���را ميخواھن���د ش���ر عناص���ر ن���امطلوب را پ���يش 
 دس��امبر رف��ت رای ١٢ليب��وف واي��سلييونا ش��پورينا روز . انتخاب��ات بكنن��د

  : بدھد
ا ب��ه اص��ط2ح چ�ه م��سخره ب��ازی ای؛ وارد اتاق��ك رای ش��دم، ت��«

 ب���رای ش���ورای ع���الی ش���وروی رای ب���دھم و ن���امزدی را ک���ه ميخواس���تم،
 انتخاب كنم، اما روی ورقه ی رای ي�ك ن�ام از قب�ل نوش�ته ش�ده و ع2م�ت

د، و م���ن فق���ط باي���د زحم���ت ان���داختن داخ���ل ص���ندوق را گ���ذاری ش���ده ب���و
ھمانج��ا دراتاق��ك زدم زي��ر خن��ده، ام��ا ب��ه زور خ��ودم را جم��ع و . ميك��شيدم

از اتاقک كه بيرون آمدم، نگاه خشمگين ژوری بر من دوخته . جور كردم
خيل�ی . شده بود، يقه ام را باA ك�شيدم و درون پ�التوی ض�خيمم پنھ�ان ش�دم

   »!خنده دار بود
  :  بعد استالين در مورد انتخابات چنين گفتروز«
انتخاباتی به راستی چن�ين دموكراتي�ك ت�اكنون در جھ�ان وج�ود «

ك��ف ممت��د [» نداش��ته اس��ت؛ ھرگ��ز، ت��اريخ نمون��ه ی ديگ��ری را نمي��شناسد
  ) ٢٣١ص ](حاضران



 ٢٤٥

 

در انتخاب�ات رای دھن�ده مھ�م  «:استالين بع�دھا اعت�راف ك�رد ك�ه
   ٢٩٩»...نيست، رای شمارنده مھم است
 و ھم�ه ی آن س�ی  ايران١٣٨٨ خرداد ٢٢درست مثل انتخابات 

به ان�دازه ی » موقعيت کھريزک«سخن ما اين است که «اما ؛ سال نکبتی
موقعي���ت «ھ���ست ک���ه ني���از نباش���د ب���ا افی وح���شتناک و ض���د ان���سانی ک���

اينکه ممکن اس�ت اي�ن ش�بيه  برای  تشبيه شود؛»گوانتاناما«يا » ابوغريب
  . بکاھد» کھريزکموقعيت «ه وجود آمده در مق فجايع بسازی از ع
درع�ين ح�ال اظھارنظرھ��ای م�سئولين نظ��ام اس�2می در م��ورد «

آنھا به گون�ه ای ح�رف ميزنن�د ک�ه . وحشتناک جالب است» موقعيت« اين
اي��ن کلم��ه را خامن��ه ای در [» موقعي��ت«انگ��ار جناي��ات ارتک��ابی در اي��ن 

 اس�2می در مھ�وریب�ا روح ح�اکم ب�ر نظ�ام ج] مورد کھريزک گفته اس�ت
 يا اينکه رھبر از اين حوادث اگاھی نداش�ته و اکن�ون ک�ه آگ�اه تضاد است،

  . شده، بسيار متاثر است
 و اف�راد ھم�سو، مرت�ب افرادی مثل علی مطھری ي�ا Aريج�انی«

 ي��ا آدمھ��ايی مث��ل کروب��ی و موس��وی از ار ميکنن��د؛تک��ررا اي��ن جم��2ت 
ناي��اتی س��خن ب��ر زب��ان ت��ضعيف نظ��ام اس��2می ب��ه دلي��ل ارتک��اب چن��ين ج

ھيچيک از اين داوريھا درست نيست؛ يا نعل وارون�ه زدن اس�ت . مياورند
  . و يا خود را به جھالت زدن

اگ���ر يادت���ان باش���د در جري���ان اف���شای جناي���ت در گوانتانام���ا و «
ک�ه خامن�ه ای علي�ه امريکاييھ�ا ب�ه ھم�ين بھان�ه ي�ک  ابوغريب روزی نبود

 يک ک�2م نميگوي�د؟ البت�ه حتی است که شده سخنرانی نکند؛ اما اکنون چه
ی باري��ک بک��شد، ھ��ااي��شان زرنگ��ی ک��رده و ت��ا پ��يش از اينک��ه ک��ار ب��ه جا

مربوطه نيز ف�ورا  مسئولين. را ببندند» موقعيت کھريزک«دستور داده تا 
ولی مگر ميشود کسی که . دست به کار شدند و آثار جرم را از بين بردند

نھا ی آت ھشدار ميداد که بيش از ھمه درست چند ماه پيش به منتقدان دول
در جريان جزئيات امور کشور است، از وجود چن�ين ش�کنجه گ�اھی خب�ر 

  باشد؟ نداشته
 مطھ�ری ش�ھيد مرت�ضیپسر ھمان ش�يخ [يا مث2 علی مطھری «

 در دف�اع از ک�شته[!] س�اده دAن�ه خط�اب ب�ه ح�سين ش�ريعتمدار ] فرقانيھا
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 ميکن��د ک��ه چ��را ش��کنجه را ش��دگان و ش��کنجه ش��ده ھ��ا ح��رف زده، گ2ي��ه
و ي���ا کروب���ی ب���سيار س���اده دAن���ه خط���اب ب���ه ھاش���می ! کن���ديمحک���وم نم

تج�اوز صادقانه برای روشن شدن وضع ش�کنجه و  رفسنجانی مينويسد که
 و البت��ه ک��ار زيرکان��ه را کن��د؛اق��دام ب��ه پ��سرھا و دخترھ��ا حاض��ر اس��ت 

  . رفسنجانی انجام ميدھد
ک���ه ھم���ه ی اي���ن ]  دو خ���وب خ���وب ميدان���[ميدان���د  رف���سنجانی«

صد ايج�اد وح�شت در ب�ين م�ردم اعت�راض گاھی و ب�ه ق�ت از روی آجنايا
کننده صورت گرفته و ھيچ نيازی ندارد ک�ه کروب�ی ق�سم ح�ضرت عب�اس 

چ�ون آن ک�سی ک�ه دس�تور اي�ن جناي�ات را . بخورد که ببطرف خواھد ب�ود
 داده، عمدا س�کوت ک�رده، ت�ا اي�ن جناي�ات ب�ا دش�منان خ�دا ص�ورت بگي�رد

پ�س رف�سنجانی خ�ودش را . خندي�دد به راحتی به ريش کروبی خواھ] کذا[
شاھرودی ميدھ�د، ت�ا در  به کوچه ی علی چپ ميزند و اين گزارش را به

ھاش�می خ�ودش خ�وب . بياي�د پرونده ی آنھا باقی بمان�د، ت�ا روزی ب�ه ک�ار
م داده اند؛ ام�ا اي�ن را ھ� با بچه ھای مردم انجامرا ميداند که بدتر از اينھا 

با بچه ھ�ای خ�ودش ھ�م  ميداند که آن تيم جنايتکار اگر جرات پيدا ميکرد،
ھمچ�ون گن�دم  به ھمين دليل بدون اين که مث�ل کروب�ی. از اين بدتر ميکرد

ارج��اع  برش��ته ب��اA و پ��ايين بپ��رد، گ��زارش را ب��ه ب��اAترين مق��ام م��سئول
جنايتھ�ا  ميدھد، تا به آنھا بفھماند که او ھنوز ب�رای رس�يدگی ب�ه اي�ن گون�ه

به روال قانونی باور دارد، ام�ا در پ�س اي�ن اق�دام، گ�وش خوابان�ده، ت�ا در 
 درس���ت   اي���ن جنايتھ���ام���رين اص���لیروز واقع���ه از آنھ���ا، س���ندی علي���ه آ

   ٣٠٠»...کند
 را  رف���سنجانیج��انوران و مخ���صوصاچ���ه خ��وب اي���ن نوي��سنده 

  : معلوم نيست اين حيوانات به چه چيزشان مينازند؟ ببينيد !ميشناسد
 فروش�ى ھ�م اكن�ون   بار و مي�وه گزارش ايلنا، در ميادين تره به«

سيب چينى، پرتقال مصرى، نارنگى پاكستانى، موز اكوادور، س�يب س�بز 
 حت��یانب��ه ی پاك��ستانی، نارگي��ل م��الزى و  ش��يلى و پ��رو، آنان��اس فيليپ��ين،

ھايى ك�ه ب�ه   فروشيھاست؛ ميوه  ميوهشخوان  بخش پي سيب آمريكايى زينت
 ھ��اى ايران��ى  س��بدھاى خ��انوادهزب��ان ھ��اى ب��ادآورده ی نفت��ى، ميلط��ف دAر

  ٣٠١».شده اند

                                                           
300 - 

http://www.khabarnet.info/index.php?option=com_content&view=article&id=12
82:1388-05-20-15-25-25&catid=58:siasi&Itemid=182  

301 - http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19070/  



 ٢٤٧

 

  
  ]نھم پنجاه و روز[٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٢يکم امرداد ماه  بيست و

  
از کشورھای عربی شمال آفريقا خبر ميرس�د ک�ه اخب�ار اي�ران «  

زي��ادی را برانگيخت��ه اس��ت؛ بخ��صوص موض��وع  در آن ک��شورھا توج��ه
بوک در اي���ن اع���ضای في���سوی در مي���ان  دخت���ر ج���وان فران���سدس���تگيری

Aزم ب��ه . و حماي��ت و س��مپاتی ن��سبت ب��ه وی اس��تک��شورھا مح��ل گفتگ��و 
 ،توضيح است ک�ه زب�ان دوم ک�شورھايی مث�ل م�راکش، الجزاي�ر و ت�ونس

حکوم��ت . فران��سوی اس��ت و ب��سياری ب��ه اي��ن زب��ان ميخوانن��د و مينوي��سند
] ک�شورھا[ن آب�ازار /بخصوص احمدی نژاد در ميان مردم کوچ�ه اس2می

محبوبي��ت ک��سب کن��د، ول��ی ب��ا ح��وادث اخي��ر  حت��یتوان��سته ب��ود توج��ه و 
بخصوص وجود تجاوز در زندانھای اي�ران، ھال�ه ی تقدس�ی را ک�ه ب�رای 

بود، به ناگھان چ�ون حب�ابی   اس2می در ذھنشان شکل گرفتهمھورینام ج
  . ترکانده است
ا در زن�دان، م�ردم ر خب�ر تج�اوز ب�ه دخت�ران و پ�سران ج�وان«

. ]طفلکھ�ا [نسبت به اس2می بودن حکومت ايران دچ�ار تردي�د ک�رده اس�ت
توفيق رغيوی که ريش بلندش بيشتر او را شبيه به نيروھای القاعده جل�وه 

تج�اوز از . آنھا با اين کار، نام اس2م را خراب کرده اند«: ميگويد ميدھد،
ف اس�را آي�ا در اس�2م ت�صر«:  خبرنگار سئوال ميکن�د.کبيره استن گناھا

اعتراض�ات «: توفيق کمی مکث ميکند و سپس ادام�ه ميدھ�د »جايز است؟
حکومت، دخلی به جنگ با کفار ندارد، مگر آنک�ه  مردم مسلمان نسبت به

   ]ھاھاھا[» !کافر بدانند علمای شيعه در ايران، معترضين را
يعن���ی  [ب���ه نظ���ر ميرس���د توفي���ق ب���ا تج���اوز ب���ه اس���رای کف���ار«

فاطيم��ا الب�اج اي��ن وق��ايع را ش��رم آور . دارد دی نظ��ر م��ساع]غيرم�سلمانھا
ايران بھشتی برای مسلمانان است و م�ن  ما فکر ميکرديم«: خواند و گفت

و از ک�شور مري�دان اھ�ل بي�ت  شخصأ آرزو داشتم روزی ب�ه اي�ران ب�روم
  :  وی پاسخ ميدھد»شما شيعه ھستيد؟«:  خبرنگار ميپرسد».ديدار کنم

   ».ز طرفداران اھل بيت ھستيمنخير، ولی در خانواده، ما ا«
ميرس�د موض�وع تج�اوز ب�ه زن�دانيان، اخب�ار دس�تيابی  ب�ه نظ�ر«

گزارش�ی از طانج�ه . ال�شعاع ق�رار داده اس�ت ايران به بمب اتمی را تحت
  ٣٠٢»...تی وی
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ص��احب ث��روت اف��سانه ای پي��دا ش��د؛ اس��ماعيل ص��فاری راس��تی 
ن�����سب دوس�����ت نزدي�����ک احم�����دی ن�����ژاد و از اع�����ضاء س�����تاد کودت�����ا 

اسماعيل صفاری نسب صاحب ھژده و ن�يم ميلي�ارد دAری ک�ه در …است
ترکيه کشف شد، يکی از ده ثروتمند دني�ا، دوس�ت نزدي�ک احم�دی ن�ژاد و 

   ٣٠٣.ستخرداد ا ٢٢از اعضای کميته کودتای 
  

  : سايتش نوشتپزشکی در وب
امروز بحث تجاوز در بيمارستان مطرح ش�د، نام�ه ی کروب�ی «

خ��واب را از چ��شمانم گرفت��ه، ام��ا دوس��تان، مطل��ب مھم��ی ھ��ست ک��ه باي��د 
برايت�ان افت�اد، حتم�ا دو  اگ�ر خ�دای نک�رده اي�ن اتف�اق. خدمتتان عرض کنم

کني�د و از او  کار انجام دھيد؛ اول به يک دکتر متخصص گوارش مراجع
 بخواھي��د آزماي��شات ک��املی از ش��ما ب��ه عم��ل بي��اورد و در ص��ورت ني��از

احتم�ال عفونتھ�ای خيل�ی ش�ديد . کولون شما را به طور کامل بررس�ی کن�د
در م��ورد خانمھ��ا حتم��ا بع��د از اي��ن مرحل��ه ب��ه دکت��ر زن��ان ھ��م  .باAس��ت

 مراجعه کنند و وضعيت دستگاه تناسليشان را به ط�ور کام�ل چ�ک کنن�د و
م��ورد را حتم��ا ج��دی بگيري��د، آم��ار  اي��ن... س��پس ب��ه ي��ک روانپزش��ک

ب�ستگانتان ک�سی  در ضمن اگ�ر از. خودکشی بعد از تجاوز بسيار باAست
تازه از زن�دان آزاد ش�ده، حتم�ا از او ي�ک چ�ک آپ کام�ل ب�ه عم�ل آورده 

اگ�ر دکت�ر . ب�ه ھ�ر نح�و او را تح�ت نظ�ر روانپزش�ک ق�رار دھي�د ش�ود و
يادت�ان باش�د اتف�اقی اس�ت ک�ه . ميک�نم ن به ش�ما معرف�ی م،مطمئن خواستيد

  ٣٠٤»!ضرر بيشتر رابگيريد افتاده، اکنون به فکر اين باشيد که جلوی
چھ�ار ھ�زار » خجسته«راستی رژيم خودش گفته که پس از اين انتخابات 

تعداد کشته شده ھای اع2م ش�ده ی رس�می ھ�م . نفر را دستگير کرده است
  ٣٠٥... نفر است٦٩

  
  .تھران بار ديگر خيلی شلوغ است] بيست و يکم مرداد[امروز   
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 ھاش���ان از  زن���دانيان و خ���انواده«: تيت���ر اول اش���پيگل پنج���شنبه  
ب��دار آويختنھ�ا و دوب��اره رھ��ا ک�ردن زن��دانيان قب��ل از  تج�اوزات جن��سی و

  ٣٠٦»شکنجه در زندانھای ايران خبر ميدھند خفگی بعنوان روشھای
  : استتم که امروز بازار خيلی شلوغ نوش

  ازار ب��زرگ تھ��ران،ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار اعزام��ی ايلن��ا ب��ه ب��«
ر، نيروھ���ای تھ���ران و در خيابانھ���ای منتھ���ی ب���ه ب���ازاام���روز در ب���ازار 

از چھارراه گلوبندك تا چھ�ار راه .  اند پيدا كردهانتظامی و امنيتی حضور 
انتظ��امی ح��ضور دارن��د و از اي��ستادن ی س��واران ني��رو س��يروس، موت��ور

به گفت�ه ی دبيرك�ل  .جلوگيری ميشود ھا روھا و خيابان ر پياده خريداران د
دنب�ال پخ�ش  ھای اس�2می اص�ناف و ب�ازار، اي�ن اق�دام ب�ه   انجمن یجامعه

گ�زارش ايلن�ا م�ردم و خري�داران   ب�ه. ای مجھول انجام شده اس�ت اط2عيه
اط2عي��ه ق��رار نداش��تند، از  در جري��ان اي��ن حاض��ر در ب��ازار تھ��ران ك��ه 

  . كنند وھای انتظامی در بازار ابراز تعجب میحضور نير
 يك���ی از ك���سانی ك���ه ام���روز در ب���ازار تھ���ران »پ .مھ���رداد«

در ب��ازار ھ��يچ ق��رار ني��ست «: خبرنگ��ار ايلن��ا گف��ت ح��ضور داش��ت، ب��ه
برگزارش��ود، ام��ا ح��ضور اي��ن مي��زان ني��روی انتظ��امی در ب��ازار،  تجمع��ی

يكديگر عل�ت ح�ضور دائم از مردم  فضا را امنيتی كرده و موجب شده كه 
   .نيروھای انتظامی در بازار را جويا شوند

برخ�ی «:  يكی از دكانداران بازار كفاشان گف�ت»م .احمد حاج«
ش�ان را تعطي��ل   ھ�ا زي��اد ني�ست، ام�روز مغ��ازه از ھمك�اران ك�ه تعدادش�ان

فق��ط ح��ضور انب��وه نيروھ��ای . اس��ت  ام��ا تجمع��ی ش��كل نگرفت��ه  ان��د، ك��رده
. ازار موج��ب ش��ده ف��ضای ب��ازار دگرگ��ون ش��ودانتظ��امی و امنيت��ی در ب��

اي��ن ف��ضا را   دائ��م از م��ا عل��ت،كنن��د خري��دارانی ك��ه ام��روز مراجع��ه م��ی
 ب�ه .دھ�يم ت�وانيم اي�ن ك�ار را انج�ام پرسند كه ما ھ�م چن�دان درس�ت نم�ی می

ك�ه ب�ازار  ، در اي�ن ش�رايط گزارش خبرنگار اعزامی ايلنا به بازار تھران
كن��د، گروھ��ی از ص��دا و س��يما  م��یپری تھ��ران ام��روز روز ش��لوغی را س��

 ان���د و در ح���ال تھي���ه ی   گ���زارش در ب���ازار م���ستقر ش���ده یتھي���هب���رای 
   ٣٠٧»...بازار ھستند گزارشی از وجود رونق در

  با لباس شخصيھا و کت�ک زدن م�ردم و بع�د ھ�م ت�و!چه رونقی؟
آن تئوري��سين » اقت��صاد ک��2ن« واقع��ا زن��دانھا کارھ��ايی آنچن��انی ک��ردن؟
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ن، بايد از اين ھمه رونق در حکومت اس2می بساطش را جمع اقتصاد نوي
  ...کند و برود

ب��يش از  «ه ب��ه لحظ��ه از ب��ازار تھ��ران، ام��روزخبرھ��ای لحظ��
 . نف�ری ھ�ستند٥٠٠ نفر در ح�ال تظ�اھرات موض�عی در گروھ�ای ٥٠٠٠

س��اعت دو و ن��يم بع��د از ظھ��ر نيروھ��ای انتظ��امی از اي��ستادن خودروھ��ا 
. وحشيانه ب�ه م�ردم در پي�اده روھ�ا حمل�ه ميکنن�د ًشديدا جلوگيری ميکنند و

 بوق���ت ١٣ س��اعت . نف���ر راھ��ی بيمارس��تانھا ش���ده ان��د٨ت��اکنون ب��يش از 
جري�ان  ھم اکنون در منطق�ه ی ب�ازار تھ�ران اعت�صاب بازاري�ان…تھران

دارد و چن���د ھ���زار نف���ر در پ���ی ورود زھ���را رھن���ورد ھم���سر ميرح���سين 
. زده ان��دعلي��ه حکوم��ت منطق��ه ی ب��ازار دس��ت ب��ه اعت��راض ه موس��وی ب��

جري�ان دارد و کلي��ه ی ارتباط��ات موب��ايلی درگي�ری و زد وخ��ورد ش��ديدی 
  در١٣:٢٥ حوالی ساعت .است در اطراف بازار و سبزه ميدان قطع شده

 م��ورد درگي��ری ب��ين تظاھرکنن��دگان و دو ، خ��رداد مقاب��ل مت��رو١٥مي��دان 
» تورم�رگ ب�ر ديکت�ا«م�ردم ش�عار . ه اس�تنيروھای سرکوبگر روی داد

دس��ت خ��ود را ب��ه ن��شانه ی پي��روزی ب��اA  ميدادن��د و در ح��الی ک��ه را س��ر
پياده روھا مملو از جمعي�ت . گرفته بودند، به سمت بازار حرکت ميکردند

نيروھ��ای س�رکوبگر ب��ه س�وی م��ردم ي�ورش ميبردن��د و آنھ�ا را آم��اج . ب�ود
م در اثر يورشھای وحشيانه، تع�دادی از م�رد. قرار ميدادند باتومھای خود

سرکوبگر ض�ربات ب�اتوم را ب�ر س�ر و ص�ورت  نيروھای. نده ازخمی شد
 نف�ر ب�شدت ٤نقطه شاھد بودند که  شاھدان عينی در يک. مردم ميکوبيدند

از ای ميلھ�ای دري�افتی از درون  [».زخمی شدند و دچار خونريزی بودند
  ]کشور

يعنی در  [اين ھم خبری از پيک نت که ھنوز آدرس ندارد
امروز «: ]ک نت به تاريخ امروز چاپ شده استصفحه ی اول پي

 جمع زيادی از مردم تھران. چھارشنبه بازار ضد کودتا در ايران است
 بازار تھران شدند و در مقابل بازار از اولين ساعات صبح امروز راھی

مرگ بر « خرداد اعتراض خود را با شعار ١٥سرپوشيده ی خيابان 
  . آغاز کردند» ديکتاتور

د امروز نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا در از بامدا«
با آغاز تظاھرات مردم، . اطراف بازار تھران مستقر شده بودند

 عليرغم .موتورسوارھای چماق بدست به طرف مردم حمله ور شدند
ھشدار موتلفه ی اس2می، بسياری از مغازه داران بازار تھران، بعنوان 
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 خسارت، صبح امروز تعطيل ھمدردی با مردم و يا از بيم درگيريھا و
 .اع2م کرده بود» چھارشنبه ی بازار سبز«جنبش سبز امروز را . کردند

اين کلمه ی ن مامانم به جا [لبيکمانند ديگر مردمی که به حرکت امروز 
ه و راھی بازار تھران شده گفت] نده ارا توده ايھا نوشت» لبيک«اس2می 

موسوی نيز وارد بازار  خانم زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين بودند؛
تھران شد و به مردم پيوست، اما نيروھای امنيتی وی را مجبور به 

در شماری از سراھای بازار تھران، بازاريان از . خروج از بازار کردند
نيروھای . مردم حمايت کردند و ھمراه با مردم شعار ] اکبر دادند

زرگ دفتر امور امنيتی و بويژه لباس شخصيھا از صبح زود در حياط ب
رئيس بنکدارھای مواد . اصناف تھران در ميدان اعدام مستقر شده بودند

. غذايی، قاسم فراھانی با اعتراض اعضای صنف روبرو شده است
بنکدارھا به او اعتراض کرده و گفته اند که ما با مردم سروکار داريم و 

. منميخواھيم از جانب مردم به ھمکاری با لباس شخصيھا متھم شوي
   »!ما موظف به ھمکاری با دولت ھستيم«: فراھانی گفته که

عرب بگيريد تا چينيھا، ھای از خبرگزاريامروز «ديگر اين که 
را در رد موضوع تجاوز به  از مالزی تا کردھا، صحبتھای Aريجانی

اين انتشار آن باشد  شايد يکی از دAيل عمده ی. زندانيان منتشر کرده اند
دارد و از  عنوان رئيس مجلس، جايگاه قانونی مشخصیکه Aريجانی به 

ا  امرھبران محافظه کار به شمار ميآيد؛طرف ديگر به گونه ای از 
نکته ی جالبی در اين ميان نبايد از چشم پنھان بماند؛ آن ھم اينکه  ]شايد[

که اين  تکذيب Aريجانی باعث گسترش بيشتر خبر شد، تا جايی در واقع
لينک اول  .داخبار مرتبط با ايران قرار دار رخبر ھمچنان در صد
اين  ،آسيايی لينک دوم خبرگزاری.  است»البوابه«مربوط به خبرگزاری 

رسانه ھای آمريکايی مثل  ،ليايیھم يک لينک از يک رسانه ی ايتا
Aريجانی را  صدای آمريکا و لس آنجلس تايمز ھم موضوع صحبتھای

کروبی را  در ادامه ی اين خبر رسانه ھا مجددا سخنان. منتشر کرده اند
 در اين زمينه منتشر کرده اند که خودش زمينه ساز انتشار بيشتر خبر

 خبرگزاريھا را ميتوان نک اين البته در لينک زير صفحه، لي٣٠٨».است
  . ديد

                                                           
308 - 

http://economistbalatarin.wordpress.com/2009/08/12/%D9%84%D8%A7%D8
%B1%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-

%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-



 ٢٥٢

 

: موضوع انشاء «:با عنوانتکه ای نوشته ام ديگر اين که 
  :متنش اين است »! اسEمی را تعريف کنيدجمھوری

و » ان���شاء«بيايي���د ف���رض کن���يم ک���ه م���ن ام���سال از درس���ھای «
 ب��ه –تجدي��د ب��ودم » تعليم��ات دين��ی«پارس��ال از . تجدي��د ش��ده ام» ت��اريخ«

 ام�سال باي�د تم�ام اي�ن تاب�ستان را ب�ه و ح�اA – ٣٠٩جان مامانم راست ميگم
جای شنا کردن و تو ساحل دراز کشيدن و کرج رفتن و دوچرخه سواری 

گ��ي2س چي��دن ميھم��ان ش��دن و ت��و ج��اده ی /و ب��اغ عموج��ان ب��رای آلب��الو
بتم�رگم ت�و خان�ه و اي�ن دو ت�ا ... چالوس موھا را به باد خن�ک راه س�پردن

تق�ويتی ھ�م / بابا اسمم را در ک2س تجديدیتازه. درس کوفتی را دوره کنم
  . نوشته که برای اين دو تا درس قزميت رفوزه نشوم

واره است و نسبتی دبير اکابرمان که يک مرد شکم گنده ی بدق«
پلوغيھ�ا ي�ک موض�وع /ھ�ا دارد، ب�ه خ�اطر ھم�ين ش�لوغ»دس�تغيب«ھم با 

معل�م ! م؟بيمزه داده است برای انشاء ک�ه نمي�دانم چ�ه خ�اکی ب�ه س�رم بري�ز
تاريخمان ھم ھمين دستغيب اس�ت ک�ه امي�دوارم ھم�ين روزھ�ا، ھ�م دس�تش 
غي�ب ش��ود و ھ��م خ��ودش ک��ه عينھ�و عن��ق منک��سره وادارم ميکن��د ھ��ی اي��ن 

 درس��ھای ان��شاء و نم و دوره ک��نم؛ آخ��ر تنھ��ا تجدي��دیاراجي��ف را دوره ک��
کم تاريخِ  اينجا منم و ک2سِ  به اين گندگی فقط با تنه ی لش تنبل من و ش

پ��ر مي��شود؛ بقي�ه ب��رای درس��ھای مھمت��ری تجدي��د » دس��تغيب«گن�ده ی اي��ن 
  .شده اند

  
  ! اس�می را تعريف کنيدجمھوری: موضوع انشاء«

  

بگي�ر «: ديشب تا صبح نشستم و ھرچی مامان رف�ت و آم�د ک�ه«
گ�وش ب�ه ح�رفش ن�دادم، ت�ا ان�شای خ�وبی » !بخواب دختر، م�ريض مي�شی

م چپان�دم »ان�شاء«ت�و » ت�اريخ«ی ھ�م زرنگی ھم کردم و کم�. نوشته باشم
که به آقای دستغيب حالی کنم، ميخواھم سفت و سخت حتما قبول شوم، ت�ا 

خ�ودش گفت�ه اس�ت ک�ه اگ�ر . بابا بھانه ای ب�رای ش�وھر دادن�م نداش�ته باش�د
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تنبلی کنی، معلوم است ک�ه ديگ�ر حوص�له ی درس خوان�دن ن�داری و باي�د 
 ھم�ان ؛»لبه ی تخ�ت«ش گفته که بروی خانه ی بخت و بعد ھم Aبد تو دل

وض ملک طلق مردان است و جز م2فه ع�» تختخواب« چون لبه ی لبه؛
ک�ه تجدي�د » خان�ه داری« ول�ش ک�ن؛ از .کردنش چي�زی ب�ه زنھ�ا نميماس�د

  !نشده ام
داشتم از انشاءم مينوشتم که ھمچين تي�ز و تن�د ش�د ک�ه ميترس�م «

عمام�ه داران ھ�م  الیب�ه ميرح�سين رای داده و از اھ�که » دستغيب«آقای 
  ! به درکھست، دقمرگ شود؛

  » ! اس2می را تعريف کنيدجمھوری«اما انشای «
اول چرکنوي�����سش را ميخ�����وانم، اگ�����ر خ�����وب از آب درآم�����د، «

  ؟.کی.او. پاکنويسش ميکنم
 جمھوری اس2می کودتای جمع�ی«: نوشته ام کهتو چرکنويس «

، زنھ�ا کم�ی آزادی آن دوره ھ�ا. چ�را؟ معل�وم اس�ت. مردھا عليه زنھا ب�ود
ميتوانستند ھرج�ا دل�شان ] با درصدی مزاحم[داشتند و ميتوانستند کار کنند 

ب�دون [نستند درس بخوانن�د ميتوا] با مزاحمتھای غيردولتی[خواست بروند 
ب�ا انگولکھ�ای [ت بپوشند ميتوانستند ھرچه دلشان خواس]   دولتیخط کشی

] قانون حکومتی[ زن بگيرند مردھا نميتوانستند چند تا]  غيردولتیخيابانی
ب�ازھم ق�انون [بابا نميتوانست مرا تا ھجده سالم نشده، زورکی شوھر بدھد 

ي��ک ش��اھی ھ��م ب��ود آن زمانھ��ای دور ک��ه ح��اA بھ��ش ميگوين��د ]... دولت��ی
ی س�کس و کلف�ت و که به زنھا ياد داد آدمند و فقط اب�ژه » شاه وزوزک«

  . دش را خراب کردن نيستند که ريختند و قبروالده ی آقا مصطفی
  ]  دوم خردادی را با کلنگش؟يادتان ھست اين صادق خلخالی[

روش��نفکر و «بع��د مردھ��ا و آخون��دھا جم��ع ش��دند، ي��ک عالم��ه «
ھ��م کمک��شان کردن��د، ت��ا زنھ��ا را بچپانن��د ت��و » تح��صيلکرده ی زن و م��رد

 زن ک2غ سياه کمکشان کردند و  البته کلی ھم و تو آشپزخانه ھا؛خانه ھا 
و ي���ک  بع���د ھم��ه ی اينھ��ا جم���ع ش��د .ي��ه خودش��ان تظ���اھرات رفتن��دبرعل

 اس2می، نه يک کلمه کمتر، نه يک کلم�ه جمھوری«يی آمد و گفت »آقا«
اس2می شد و از ھمان اول مردھا راه افتادن�د » حکومت«بعد ھم » بيشتر

چ��ادر اجب��اری و بع��د ھ��م ش��د ... ب��ه توس��ری زدن ب��ه زنھ��ا و روس��ری و 
» فاح�شه«ند  و خيليھا ش�دو شل حجاب و بدحجاب؛ حجاب برتر مساله ی

يک چيزھ�ايی » چيز فروشی«يھا رفتند دوبی به  و خيلو کليھا شدند معتاد
 زنھ�ا و ھم با تيغ موکت بری و ب�اتوم و کت�ک و خ�ون ت�و س�ر و ص�ورت
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 اجب�اری و ھفت�اد و دو توم�ان زندان و م�ساله ی ش�يرينی بع�د از عروس�ی
چ���ون چرکن���ويس اس���ت، [مي���دان تي���رمھري���ه و بع���د ھ���م چوب���ه ی دار و 

ه و درھ�ای بع�د ھ�م پ�رده ی وس�ط ک2س�ھای درس دان�شگا] اينط�وری ش�ده
 ب��ا نم��از اجب��اری و مج��زای ورودی و خروج��ی، بع��د ھ��م کل��ی خب��رچين،

  ...روزه ی اجباری و گريه ی اجباری و مردن اجباری و
پ�����سرانه و معلمھ�����ای / و م�����دارس دختران�����هبع�����د، سنگ�����سار«

مردانه و /دخترانه و اتوبوسھای زنانه/يابانھای پسرانهدخترانه و خ/پسرانه
مردان��ه و قبرس��تانھای /مردان��ه و رس��تورانھای زنان��ه/بيمارس��تانھای زنان��ه

  ... مردانه و /مردانه و عروسيھای زنانه/زنانه
بع��د ھ��م آن دان��ش آم��وزی ک��ه غ��ش ک��رده ب��ود و معل��م م��ردش «

 بعد آن آقای .مردتا دخترک !]  نرود خاک برسرتا به جھنم[کمکش نکرد 
استی اين باب�ا ھ�م ر[کارگردان که زنش آمد و تبليغ چند زنه بودن را کرد 

 بعد فيلمھايی در وصف جمال حاج آقاھ�ای چن�د زن�ه !]دوم خردادی بودھا
زيھ�ای و زنھای بدجنسی که چون خراب شده اند، حاضر ني�ستند ص�يغه با

 بع�د] خ�رداد[يبھ�شتيلم ب�انوی ارد بع�د ھ�م اي�ن ف�!مردھاشان را تحمل کنند
س��يد مم��د خ��اتمی و تائي��د حک��م اع��دام س��لمان ] اينج��اش خيل��ی ب��امزه اس��ت[

 و ھمھم��ه ی ھم��ه ی آنھ��ايی ک��ه ح��اA دارن��د اعت��راف ميکنن��د و ٣١٠رش��دی
ه ی گ��ردون و ب2گ��ردون و مجل��» زن«روزنام��ه ی ن��شاط و ش��بنامه ی 

رتن خ��وابی از راس��تی ک��ا[ بع��د ک��ارتن خوابھ��ای دوم خ��ردادی حک��ومتی و
 جنگ و بچه ھا را به جای گوسفند رو آھان، پيش از اينھا،] ی باب شد؟ک

وای اين داشت ي�ادم [مينھا فرستادن و به بچه ھا تو جبھه ھا تجاوز کردن 
 و بع�د ھ�م خي�ل فراريھ�ای ٣١١ رف�سنجانیلھ�ای ھاش�میبع�د پو!] ميرفت ھا

ی امريک�ای ش�يطان دوران خاتمی که ھم�ه ش�ان ش�دند اس�تادان دان�شگاھھا
کنفرانس برلين و اکبر گنج�ی ... آھان... ھان...  بعد ھم جھانخوار،بزرگ

» بھ�روز ن�رو اي�ران«و محسن مخملباف و کلی جايزه و مايزه و بع�د ھ�م 
  ! من»تھران محشر است«داستان و بعد ھم 

                                                           
 ی  نويسندهسلمان رشدی   از قول سيد ممد خاتمی در رابطه با١٣٦٧ اسفند ١٦ كيھان چاپ تھران، - 310
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و اص�2 » مھ�اجر«تبديل کلم�ه ی تبعي�دی ب�ه ... چی... بعد ھم«
  شما اين چيزھا را يادتان ھست؟ 

  تاريخ چی؟ !  ی انشام چند ميشود؟حاA نمره«
  
نخ�ست در ش�عارھای م�ردم مط��رح » یجمھ�وری ايران�«]ش�عار[

س���پس بح���ث ب���سياری در ب���ين . ني���ز از آن موج���ود اس���تی فيلم���  وش���د
 ھ�ايیفارسی درگرف�ت و مف�اھيم و نگ�ره  وب2گنويسان در فضای اينترنتی

 از اي��ن ش��عار، ح��ذفف د ھ��ب��ه ط��ور قط��ع،. ب��ر اي��ن ش��عار نوش��ته ش��د
ايران�ی  جمھوری اس2می و جايگزينی مفھومی نو تح�ت عن�وان جمھ�وری

جنبه ی اثباتی و نظام سياسی ای که امروز مردم ايران  شده گفته است که
ام�ا آي�ا چن�ين م�ساله ای ب�ه س�ادگی امک�ان پ�ذير .  را بيان ميکن�دميخواھند،

 فروپاش�ی س�ريع رژي�م س�لطانی«: مينويسد ای مقاله است؟ اکبر گنجی در
ش���عور ک���اذب ب���ه معن���ای ح���اکم ب���ر اي���ران م���دعايی اي���دئولوژيک، ] ک���ذا[

مسأله ی ما فروپاشی .   بيش نيست]نظورش مارکسيستی استم [مارکسی
م��سأله ی م��ا گ��ذار م��سالمت آمي��ز ب��ه نظ��ام دموکراتي��ک  و انق�2ب ني��ست،

  ».است ملتزم به آزادی و حقوق بشر
 ايرانی از ح�ذف س�ريع ي�ا زمانبن�دی اگرچه در بحث جمھوری«

حذف جمھوری اس2می س�خنی ب�ه مي�ان نيام�ده، ام�ا آنچ�ه  مشخصی برای
اس�2می  آن بيشک متفق القولند، حذف جمھوری ينک تمام جنبش سبز برا

ي��ک نظ��ام دموکراتي��ک ملت��زم ب��ه « حک��ومتی اي��ران و ايج��اد از س��اختار 
ميکن��د ک��ه اي��ن ح��ذف،  بين��ی  نگارن��ده پ��يش.اس��ت» آزادی و حق��وق ب��شر

چھ�ره ی سياس�ی  زم�انی ک�ه رخ دھ�د، ھمانن�د ح�ذف نازي�سم و فاشي�سم از
ني�ز   آوردن ن�ام جمھ�وری اس�2میحت�ی بھتر که ديگر اروپا خواھد بود و

ن اي�ن تن�دروی ني�ست، ع�ي. مترادف با جرم، مج�ازات بھم�راه داش�ته باش�د
اين صورت چھره ی امروز ع�راق ي�ا افغان�ستان ب�ا  درغير. واقعيت است

گ���ذاريھای انتح���اری ي���ا س���ازش از س���ر ناچ���اری ب���ا اس���2مگراھای  بم���ب
   ٣١٢»...يران نيز خواھد بودافراطی در انتظار فردای آزادی ا

  !جالب است، نه؟
ک����ه پرون����ده ی چن����د ت����ن از دوس����ت وکيل���ی «ديگ���ر اي����ن ک����ه 

  : تبازداشتيھای زندان کھريزک را پيگيری ميکند، ميگف
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دستگاه قضايی دست ما را برای پيگيری حقوق متھم�ان ک�ام2 «
سازمان پزشکی قانونی دس�تور داده، ب�ه اف�رادی ک�ه ادع�ا  بسته است و به

 ق�انونی  پزش�کیتجاوز قرار گرفته ان�د، تاييدي�ه ی کنند در زندان موردمي
سازی برای طرح دعوی در مح�اکم  مستنده ی ندھند و بدين وسيله،  اجاز

م�دارک پزش�کی، م�تھم ي�ا متھم�ه  قضايی از متھم سلب ميشود و بدون اين
نميتوان��د در دادگ��اه ادع��ای خ��ود را ثاب���ت کن��د و چ��ون در زن��دان، بج���ز 

 ان، شھود ديگری در محل ارتکاب جرم وجود نداش�ته ان�د، عم�2متجاوز
 در اثبات ادعا استفاده - مرد عاقل و بالغ  چھار آن ھم -نميتوان از شاھد 

 وکال��ت آس��يب اي��ن وکي��ل ش��ريف ک��ه خ��ودش ب��دليل برعھ��ده گ��رفتن. دک��ر
تحت فشار است، از ھمه ی م�ردم و بخ�صوص ديدگان کھريزک و اوين، 

اف�شای م�ستمر اي�ن وق�ايع،  ان خواست تا با پيگي�ری ونخبگان و روشنفکر
حکوم��ت اس��2می  اج��ازه ندھن��د حق��وق عزي��زان آس��يب دي��ده در زن��دانھای

 ...ی خامچه خيالی، چه خيال  ٣١٣».پايمال شود
  
  

  ]روز شصتم[  مي�دی٢٠٠٩ اوت ١٣/ ١٣٨٨بيست و دوم امرداد ماه 

  
 ٢٩ يادتان ھست، خامنه ای در آن نم�از جمع�ه ی مع�روف در«

» اس�2می اھ�ل خيان�ت در آرای م�ردم ني�ست؟ یجمھ�ور«خرداد گفت که 
خيان�ت ب�ه آرای م�ردم اس�ت، بلک�ه ب�ه  ولی اAن نه تنھا ثابت شده ک�ه اھ�ل

   ٣١٤».فرقی ندارد شيناموس مردم ھم خيانت ميکند؛ زن و مرد ھم برا
 کروب���ی ھ���م گفت���ه اس���ت ک���ه س���عيد ح���سين کروب���ی پ���سر مھ���دی

دن اس�م خبرنگ�ارانی اس�ت ک�ه خب�ر تج�اوز ب�ه مرتضوی به دنبال پي�دا ک�ر
   ٣١٥.پسران و دختران را منتشر کرده اند

ب��ه ش��ما  بن��ده «: ھ��م از آن طنزھ��ای گزن��ده اس��ت ک��هاي��ن طن��ز
 عرض ميکنم، حفظ ارزشھای اين نظام، حفظ ارزشھای انق2ب اس2می و

 ٥٧ از بھم��ن م��اه س��ال. ام��ام راح��ل، تنھ��ا از طري��ق تج��اوز ممک��ن اس��ت
اس�ت و اکن�ون ھ�م ب�ه ح�ول و ق�وه ی الھ�ی ب�ر ھم�ين من�وال  هاينگونه ب�ود
تعجب ميکنم، چ�را اينط�ور س�ياه  برخی نخبگان کشور بنده از .ادامه دارد
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را به اين نحو بازگو ميکنيد، ما مسئوليم، امروز  نمائی ميکنيد، اين مسائل
بن��ده خ��ود . دش��منان اس��2م اي��ن چيزھ��ا را بفھمن��د ھم��ه م��سئولند، نگذارن��د

دي�دم، تج�اوزات ب�سيار خ�وبی انج�ام ش�د،  ر چند مورد ص�حنه راشخصا د
برط�رف  که انشاء] ب�ه زودی مشاھده شد ھم پيشرفتھائی بود، کاستيھائی

و م��ا ب��ا ھم��ين حرکتھ��ا  انق��2ب ادام��ه دارد مي��شود؛ اي��ن رون��د از ابت��دای
بن�ده مخ�الف . و خ�ارجی زده اي�م مشتھای محکمی بر دھان دشمنان داخلی

   ٣١٦»...مقابله خواھم کرد ھستم و با جديت با اين بدعتھا زاتافشاء تجاو
يک چيز بامزه ی ديگر اين که آخوند م�صباح ي�زدی گفت�ه اس�ت 

در واق����ع اي�����ن . ک����ه اطاع����ت از احم����دی ن�����ژاد، اطاع����ت از خداس����ت
  !، مرتيکه ی الدنگسوسمارالدوله فتوا صادر کرده است

  
  

  ]دوم وشصت  روز[٢٠٠٩اوت ١٣٨٨/١۵ چھارم امرداد بيست و

  

از پري��روز ت��ا ھم��ين اAن ک��ه س��اعت چھ��ار بع��د از ظھ��ر ش��نبه   
در اي�ن دو روز . اس�ت، اينترن�ت نداش�تم و دو روز از خبرھ�ا عق�ب مان�دم

کوش�ش با اين ھم�ه در اي�ن آخ�ر ھفت�ه ای . دلم مثل سير و سرکه ميجوشيد
  . خبرھا را جمع آوری کنم که چيزی از دست نداده باشمميکنم

ه رئ��يس ق��وه ی ق��ضاييه ھم��ين دو روزه ع��وض خب��ر اول اي��ن ک��  
ص��ادق  ی در حاليک��ه مراس��م معارف��ه«ش��ده و ديگ��ر ش��اھرودی ني��ست و 

 Aريجانی که قرار بود امروز شنبه برگزار شود، لغو شد، برخی منابع از
دھن�د ک�ه Aريج�انی ب�رای ش�روع ب�ه ک�ار خ�ويش ق�رار  شرطھايی خبر می

ک�ه ص�ادق Aريج�انی ش�روع ب�ه  ان�د   برخی من�ابع ق�ضايی گفت�ه.داده است
در » انق2ب مخملی«اتمام کار دادگاه متھمان به اصط2ح  کار خود را به

 اس�ت ک�ه اگ�ر ق�رار باش�د در همن�وط ک�رده و گفت� دوره ی آقای شاھرودی
   ٣١٧»...يابد، متھمان را آزاد خواھد کرد زمان مسئوليت او دادگاه ادامه

ده اند، ھن�وز معل�وم اين که اين وسط، چرا اين بابا را عوض کر
  !ببينيم اخبار چه ميگويند؟. نيست

 کروبی پ�س از آن نام�ه ی مع�روفش در رابط�ه ب�ا تج�اوز مھدی  
به زنان و جوانان در زندانھای حکومت اس�2می، م�ورد بغ�ض و کين�ه ی 
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در نماز جمعه ی ديروز کليھا . خيلی از حاکمان اس2می قرار گرفته است
ح��اA کروب��ی پاس��خی نوش��ته ک��ه . ن��ده اردو ب��ی احترام��ی ک��ب��ه او فخاش��ی 

  : برای درک وضعيت اين روزھا بد نيست
 کروب�ی ب�ا اب�راز تاس�ف از حم�2ت ش�ديد و مھدی: سحام نيوز«

از ائمه ی جمعه به ايشان، ھشدار داد ک�ه ب�ه زودی و  توھين آميز تعدادی
دبي�ر ک�ل ح�زب .. .در فرصتی مناسب پاسخ اين دينفروشان را خواھ�د داد

ملی با اب�راز تاس�ف از اب�راز نظرھ�ای وھ�ن آل�ود ب�ه خبرنگ�ار م�ا  داعتما
عده ای از ائمه ی جمعه با سوء استفاده از جايگاه مقدس  متاسفانه«: گفت

ت�ه و تھم�ت، افت�را و دروغ ب�ه دينفروش�ی پرداخ نماز جمع�ه ب�ا ي�ک م�شت
   ».نموده اندت نسبت به اين ساحت مقدس اھان

ام��ه ای را از س��ر دل��سوزی و بن��ده ن«: کروب��ی در ادام��ه گف��ت«
وظيفه نوشتم که عده ای آن را به باد انتق�اد گرفتن�د و ع�ده ای ھ�م  احساس

اس�تقبال کردن�د، ام�ا اي�ن م�سئله نباي�د بھان�ه ای ش�ود ب�رای تخري�ب،  از آن
بنده ھم از منتق�دين و ھ�م از م�وافقين اس�تقبال ک�ردم، ام�ا .. .تھمت و ناسزا

ًک��نم و حتم��ا ب��ه ان و دينفروش��ان س��کوت مقاب��ل ت��وھين کنن��دگ نميت��وانم در
  ٣١٨».خواھم دادزودی پاسخ آنھا را 

، »حافظ�ان نظ�ام«ھ�ای اي�ن روزھ�ای فيل ھوا کردن در رابطه با  
  : اينجا ميآورم ايی از آن راکه بخشھمطلبی پيدا کرده ام 

گنج��ی اي��ن مطل��ب را ب��رای ايج��اد ت��شبيھی بي��ان کنن��ده ی نظ��ر «
در اعتصاب غذای نيويورک آورده و » غريبه ھا«خود در مورد شرکت 

ک�ردن حاض�ر » خ�ودی و غيرخ�ودی«بدينسان تصميم آگاھانه ی خود ب�ه 
را » دعوت عام برای عمل م�شترک«شدگان در نيويورک، اما تظاھر به 

ًدر اين پاراگراف کام2 آش�کار ک�رده اس�ت و در واق�ع ھم�ان فرم�ان آق�ای 
ف خ�ود را ج�دا س�بزھا ص�فو«مھندس موس�وی را تک�رار ک�رده اس�ت ک�ه 

  ... ما يک حزبيم و شما حزبی ديگر؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز» !کنند
ک���ه گوي���ا نماين���دگی اخت���صاصی [» س���بزھا«در اي���ن ت���شبيه، «

ھمچون يکی از » نھاد سياسی«يک ] تظاھرکنندگان داخل کشور را دارند
 اس2می اص2ح پ�ذير جمھوری[احزاب آمريکا ھستند، با مفروضی معين 

دم���وکراتيزه ک���ردن ت���دريجی [ھ���دفی مع���ين ] وکرات ش���ونده اس���تو دم���
يک ياحسين تا ميرحسين؛ رأی من  با شعارھای معين، ]اس2می جمھوری

چ��ه ش��د؛ زن��دانيان سياس��ی را، ک��ه ب��ه گفت��ه ی آق��ای گنج��ی و پوس��ترھای 
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اعتصاب غذا، آق�ای حجاري�ان نمادش�ان ھ�ستند، آزاد کني�د، و خامن�ه ای و 
پ��رچم [ و ني�ز پرچم��ی مع�ين ،ت جناي��ت ک�رده ان��داحم�دی ن�ژاد علي��ه ب�شري

 ]ندنه ی خاندان عترت و عصمت خواندسبزی که آقای موسوی آن را نشا
  !]... که ھمان آقای موسوی باشد[ معين و رھبری

م��ن يق��ين دارم ک��ه اگ��ر آق��ای گنج��ی زودت��ر مقال��ه ی ش��شم را «
د، را ب��ه اي��ن روش��نی توض��يح داده ب��و» آنھ��ا«و » م��ا«نوش��ته و داس��تان 

ھمان چند نفری ھم که در نيويورک گرد ھم آمدند، ميفھميدن�د ک�ه جاي�شان 
ن��شانه ھ��ائی وج��ود » عم��ل از س��ر بيخب��ری«در م��ورد اي��ن . آنج��ا ني��ست

ًمث2 مگر خانم گوگوش که حضورش را در ب�وق کردن�د و ب�ه ع�الم . دارد
و آدم خب��ر دادن��د، در س��خنان خ��ود در آن جم��ع ب��ه ارادت خ��ود ن��سبت ب��ه 

اشاره نکرد؟ آيا اگ�ر او ميدان�ست ک�ه از نظ�ر ر و خورشيد نشان پرچم شي
آقای گنجی پرچم شير و خورشيد فقط مال سلطنت طلبھا و مجاھدين است 
و آوردن آن ب��ه آن مجل��س، حک��م ح��ضور ي��ک جمھوريخ��واه در مجل��س 
دموکراتھ��ا را دارد، ميتوان��ست در س��خنان خ��ود آنگون��ه از پ��رچم س��خن 

نبود، آقای گنجی ب2فاص�له » ه ماھی آواز ايرانشا«بگويد؟ و نيز اگر او 
را از ص��فوف اعت��صابيون » عام��ل نف��وذی«از پل��يس نميخواس��ت ت��ا اي��ن 

را ش����امل » بيخب����ری«م����ن البت����ه اي����ن ص����فت احتم����الی [خ����ارج کن����د؟ 
فرصت طلب�ی ک�ه تکليف�شان روش�ن اس�ت و حاض�رند ـ اگ�ر » ھنرمندان«

 حت�یروی ص�حنه ی Aزم ش�ود ـ ھم�ين پ�رچم را وس�يله ی لودگي�شان ب�ر 
آنھا بيشتر و بھتر از جوانان بی پيراي�ه و مع�صوم !]... دوبی کنند، نميدانم

را ک��ه ب��ر آن نش��سته ان��د، ] حکوم��ت اس��2می[ميدانن��د ک��ه نباي��د ش��اخه ای 
را ف�ارغ از ] جوان�ان[ببرند، پس ھم�ه ی ترفن�دھا را بک�ار ميبرن�د ت�ا ش�ما 

م�ن . رده، رنگت�ان کنن�دانديشه ی سکوAريستی، به زير چادر سبز خ�ود ب�
   ٣١٩».يکی اما از سن و سال رنگ شدنم گذشته است

. را مي�شناسماکب�ر گنج�ی   حقه ھایپس فقط من نيستم که نيد؛ببي 
 و پ����ان »ونالي����ستھای اس����2میيسعنترنا«خيليھ����ای ديگ����ر ھ����م از اي����ن 

 را  تو روز روش�ن ماھي�ت ض�د ايراني�شانکه ھستند »کاريش«اس2ميسھا 
پ�س ش�نيده ش�ده يک�ی از روح�انيون زن�دانی، «ر اين ک�ه ديگ .نشان ميدھند

رھب����ر نظ����ام، فج����ايع روی داده در  ای ب����ه  از آزادی ب����ا ارس����ال نام����ه
اي�ن روح�انی . داده اس�ت بازداشتگاه را به ط�ور تف�صيلی ب�رای وی ش�رح
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دوران انق�2ب و  جانباز و معلم اخ2ق که برادر يکی از شھدای سرشناس
م تير و در نزديک�ی م�سجد در روز ھفت] خاک بر سرتان[جنگ نيز ھست 

آنکه به رفت�ار ھتاکان�ه و ض�رب و ش�تم چن�د خ�انم توس�ط لب�اس قبا پس از 
س��ط لب��اس کن��د، ب��ا خ��شونت و ض��رب و ش��تم تو م��یھا اعت��راض شخ��صي
   .نامعلومی منتقل ميشودھا دستگير و به مکان  شخصی

ک��ه بع��د از ح��دود ده روز آزاد ش��ده اس��ت، در اي��ن م��دت وی «
ای ب�وده  دھن�ده  ھای جسمی تکان  آزار و اذيت  ھای فجيع و شکنجه  تحت 

ب��ا ذک��ر جزئي��ات ب��رای رھب��ری  ای ک��ه ش��رح کام��ل م��اوقع را در نام��ه 
برخوردھ���ای وح���شيانه و ا و ھ��� و در اي���ن نام���ه، داس���تان اھان���تفرس���تاده 

اط��2ع آق��ای  ناس��زاھای رکي��ک و وض��عيت بازداش��تگاه را ب��ه تف��صيل ب��ه
  . ستای رسانده ا خامنه 

خاطرن�شان ک�رده ک�ه در  اين روحانی منتق�د در نام�ه ب�ه رھب�ر«
ب�ا لب�اس زي�ر پ�ايين  او را به صورت نيمه عري�ان و تنھ�ا زمان آزادی نيز

آور   ش�رماو ھمچن�ين ش�رحی از رفتارھ�ای .  ان�دتنه در خيابان رھ�ا ک�رده 
 اس2می را برای رھبر نظام فرستاده که ذک�ر جزئي�ات مأموران جمھوری

، بع�د را داده اندپيرمرد، ترتيبش بيچاره   ٣٢٠».ت دAيلی مقدور نيسآن به
  !ھم کون لخت تو بيابان ولش کرده اند

  
؛ در ش ھمينجاس���تي ک���ه ج���انوش���ته ای داردمھ���شيد اميرش���اھی 

من گاه از خودم ميپرسم چگونه ميشود « : است» کاروان اکبر «رابطه با
بّر تشخيص دھند،  را ازمردمی که درسی خوانده اند و انتظار ميرود ھّر 

چ�شم ميپوش�ند،  شيدنبال آدمی کم مايه به راه ميافتند و ن�ه فق�ط ب�ر خطاھ�ا
که به او ميدان جوAن ھم ميدھند؟ مثال خمينی را نميزنم، چ�ون ھ�م زي�اده 

 مثال کوچکتری را نقل. روشن است و ھم تکرار مصائبش زياده دردناک
طالق�انی از ده ب�ه ش�ھر آم�د و وقتی ج2ل آل احمد، آخون�د زاده ی  :ميکنم

عرقخور شد، عده ای اين مطلب را به حساب آزادگ�ی و ش�عور اجتم�اعی 
ھم به روی خودش نياورد که پدر م2يش اين ح�ضرت  کسی. اش گذاشتند

منبرن�شين ش�ود، ام�ا ح�ضرتش از نيم�ه راه  را به عراق ع�رب فرس�تاد ت�ا
ي��اد گ��رفتن در س��ھلتر از عرب��ی ت��وده ای ب��ازی در تھ��ران برگ��شت و دي��د 

  . نجف است
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در زم���ره ی نگ���امی ک���ه مي���ان چن���د ص���احب فک���ر سياس���ی ھ«
ب�ه ح�ساب آزاديخ�واھی و ُانشعابيون ب�ر خ�ورد، گروھ�ی اي�ن موض�وع را 

ک��سی ھ��م متع��رض اي��ن نکت��ه ن��شد ک��ه ح��زب . سياس��ی اش گذاش��تند رش��عو
او به عنوان قلمزن دست و پا کرده بود، ول�ی   گرچه شھرتکی برای،توده

او ھ�م آم�اج دش�نامھايی مي�شد ک�ه نث�ار  اسی نمي�شناختش، وگرن�همتفکر سي
 ک�ه در ميان�شان درس نتيج�ه جمع�ی در. دخليل ملکی و ان�ور خام�ه ای ش�

جلو انداختند، ] پيشين[خوانده کم نبود، آل احمد را به عنوان مخالف رژيم 
پ�شتش س�ينه ، در محاف�ل دان�شگاھی زب�انش ش�دند و باد در آس�تينش کردن�د

 آخوندی اش و يا کج فھميھای بارزش  رجوع اين مرد به اصلحتی. زدند
در ب�اره ی ن�سبت ش�عوری » س�ينه زن�ان«از مسائل سياسی سبب نشد ک�ه 

 کمتر ک�سی ب�ه عي�وب نوش�ته حتی. بودند، تجديد نظری کنند که به او داده
اوضاع ب�ر ھم�ين من�وال ب�ود ت�ا . ش پرداخت يا به غلطھای ترجمه اشيھا

مکرر شده است و گويا حاA نوبت اکبر گنج�ی  د تاريخاز بخت ب...انق2ب
ص�ادقانه ب�ه جمھ�وری اس�2می، چن�د س�الی  است که پ�س از س�الھا خ�دمت

زنان حرف�ه ای ک�ه گن�ده اش  خوان شده است و جلودار سينه است مخالف
منصفانه در اينجا بايد اض�افه ک�نم، . ميکنند و ھندوانه زير بغلش ميگذارند

اکب�ر گنج�ی و ج�2ل  کمی دان�ش از وج�وه م�شترک تن زبان وگرچه ندانس
س�زاوارش   اي�ن دو، ش�أنی ب�ه اول�ی ميدھ�د ک�ه یمقاي�سه آل احم�د اس�ت، 

ک�ه  ًم�ن در اي�ن نوش�ته طبع�ا ق�صد انتق�اد از اکب�ر گنج�ی را ن�دارم. تني�س
روزنامه نگاری است با تحصي2ت ناچيز و م�وقعيتش را م�ديون م�صيبت 

ش انج�ام ييغاتی است ک�ه در ھم�ه ج�ا ب�رااعتصاب غذا و البته تبل ديدگی و
ای ھم در باب توان تحليلگری او ندارم، تا جايی برای شبھه . گرفته است

کسانی است که سبب ش�ده ان�د ی من در اينجا متوجه  انتقاد. گله باقی باشد
از تعيين نوع پرچم تا تعري�ف جناي�ت علي�ه  گنجی را يابو چنان بردارد که

آنک�ه اط�2ع ت�اريخی در ب�اره ی ه بگي�رد، ب�ی  يک تنه بر عھ�دبشريت را
  . یاولی داشته باشد، يا سواد حقوقی در مورد آخر

ايراد به کسانی وارد است که از او نماد مخالفت با رژيم�ی را «
در واق�ع نميخواھ�د عوض�ش کن�د، ب�ه ذات اس�2ميش دلب�سته  ساخته اند ک�ه

 اس�ت از س�اختن دمکراس�ی«دارد و ادع�ايش  اس�ت، خمين�ی اش را قب�ول
ش���کايت م���ن از دان���شگاھيان و ] تب���دون در دس���ت داش���تن دول���[ »پ���ائين

بازاري��اب و م��دير امريکاس��ت، ک��ه مت��رجم و روش��نفکران سياس��ی س��اکن 
  . دروابط عمومی اش شده اند و حرفش را به ايرانی و فرنگی ميقبوAنن
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 نام��ه نگ��اری ب��ا ص��احب من��صبان ًاکب��ر گنج��ی اخي��را دس��ت ب��ه«
با س�رعتی ک�ه ميتوان�د ماي�ه ی رش�ک رقع�ه نوي�سان گذاشته است؛ جھانی 

يک�ی : م�ن ب�ه دو نام�ه ی اخي�رش اش�اره ميک�نم! باشد حرفه ای مسجد شاه
ب�ا ام�ضاھای [ حق�وق ب�شر س�ازمان مل�ل متح�د یخطاب به کميساريای عال

  ] با امضاھای فرنگی[سازمان ديگری خطاب به دبيرکل اين ] ايرانی
ام���ضا  «:ج���ود دارددر نام���ه ی اول ي���ک ادع���ای مح���وری و«

 کارنامه ی زمامداران سياسی ايران را مصداق روشن جنايت... کنندگان 
ب�ه احم�دی ن�ژاد ] يی مبنی بر اين ک�ه[ميدانند؛ و دوم تقاضا» عليه بشريت

ی [ش��ورا«عم��ومی س��ازمان مل��ل داده ن��شود، و ع اج��ازه ی ورود ب��ه مجم��
ب��ه ... » يتجناي�ت علي�ه ب�شر«پرون�ده ی س�ران رژي�م را بعن�وان ] امني�ت

م�شک2ت ک�ار روش�ن اس�ت؛ آنچ�ه  .دادگاه بين المللی کيف�ری ارس�ال نماي�د
روشن ني�ست، اي�ن اس�ت ک�ه چگون�ه اي�ن م�شک2ت از دي�د ام�ضا کنن�دگان 

اينکه جنايات حکومت اس2می بر تعاريف موجود  اول! ت؟پنھان مانده اس
 تنھ�ا ًاحتم�اA. به آسانی منطبق ني�ست» جنايت عليه بشريت«و معمول از 

محکم��ه پ��سند باش��د، آزار م��ستمر ي��ات رژي��م ک��ه ب��ا اي��ن اتھ��ام ميتوان��د جنا
ش�صت و ھف�ت، ک�ه ھ�م  بھائي�ان اس�ت و ک�شتار زن�دانيان سياس�ی در س�ال

اي�دئولوژيک  جمعی است و ھم به طور سيستماتيک و به دAي�ل م�ذھبی ي�ا
ن بپ�ردازد، چ�و اما Aبد نامه نگار خ�وش ن�دارد ب�ه آنھ�ا. انجام گرفته است

در ض�من اص�رار ! رات خمين�ی برميگ�رددھر دو به زمان خمينی و دستو
ب�ه چن�د س�ردمدار جمھ�وری » جناي�ت علي�ه ب�شريت«به اينکه با برچ�سب 

ًشود، ھ�م ظ�اھرا ب�رای اي�ن اس�ت ک�ه عن�وان، پ�ر طمط�راق  اس2می حمله
جنايات ديگر رژيم ھم در حد دعوای م�وجر و  است و دھن پرکن، وگرنه

قلم�داد نمي�شود؛ ھ�م چ�شمگير اس�ت و ھ�م  ف�ات خ�انوادگیم�ستأجر ي�ا اخت2
گنج��ی اي��ن عب��ارت را ب��ه ني��ت  قاب��ل تعقي��ب، ول��ی ب��سياری مث��ل آق��ای

ک��ه ] مث��ل نام��ه ی م��ورد بح��ث[تأثيرگ��ذاری ب��ه ک��ار ميبرن��د و چن��ان نابج��ا 
   .اصل قضيه در معرض لوث شدن قرار ميگيرد

ی ک�ه ديگر اينکه راه ندادن يک رئيس دولت به سازمانی جھ�ان«
کشورش در آن عضويت دارد، و ب�ه رس�ميت ھ�م ش�ناخته ش�ده اس�ت، چ�ه 

يا کلوب گلف است که ب�ه » ديسکوتک«مفھومی دارد؟ مگر سازمان ملل 
را نخواستند، ن�ه؟   ھرکس را خواستند راه بدھند و ھرکس،تصميم دبيرکل

راه ندادن به احمدی نژاد م�ستلزم اي�ن اس�ت ک�ه اي�ران را از ع�ضويت در 
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ن�امعلوم  اين کار نه فقط آسان ني�ست، فاي�ده اش ھ�م. ملل خلع کنندسازمان 
   کمکی ھم به مردم ايران ميکند؟] آيا[گيريم چنين کاری انجام شود، . است

ًب�ين الملل�ی کيف�ری، ظ�اھرا  پرونده ب�ه دادگ�اه احاله یتقاضای «
از محکوميت عمرالبشير الھام گرفت�ه ش�ده اس�ت ک�ه مت�أخرتر از آن اس�ت 

باشد؛ فقط به اختصار يادآوری ميکنم ک�ه  به توضيح مفصل داشتهکه نياز 
 سنگينی ايران نيست، داستان اع2م  در مورد سودان، که وزنه ای بهحتی

 برانگيخت، و المللی واکنشھايی رابين  جرم ھم در ابتدا در محافل حقوقی
   .نھايت گرچه جنجال به پا کرد، ولی نتيجه ای ندادھم در

ب�ين  از جھانيان و س�ازمانھای: ن نامه آمده استدر جايی از اي«
  » !مردم ايران دفاع کنند انسانیالمللی ميخواھيم که از حقوق 

اين دفاع چيست؟ ميت�وان از جھاني�ان و س�ازمانھای مقصود از «
مبارزه ی مردم ايران پشتيبانی کنن�د، ول�ی دف�اع از  بين المللی خواست از

اق حق است، اين امر فق�ط ب�ر عھ�ده مقصود احق حقوق آنھا يعنی چه؟ اگر
ح��اکمتيم، ھ��ستيم ک�ه ص��احب ح�ق  اگ�ر م��ا م�دعی. ی خ�ود ايراني�ان اس��ت

غ�رض از .  بپ�ذيريم،اس�ت ميبايست مسئوليتی را نيز که با اين حق ھمراه
 ءچون ام�ضا ست؛خالت نيروی نظامی از خارج ھم نيًاين حرفھا ظاھرا د

 ان�د ک�ه ب�ا حمل�ه ی نظ�امی دهکنندگان نامه در ابتدای متن سنگشان را واکن
 پ��س Aب��د طال��ب قيمومتن��د، منتھ��ا اي��ن ب��ار ب��ه دنب��ال ق��يم فرنگ��ی ،مخالفن��د

   !تر از خامنه ای باشدا شيکميگردند، ت
انگي�زه ی نگ�ارش نام�ه اي�ن ت�ّوھم  اين طور به نظر ميرسد که«

ّتظل�م و در دادگ�اه ح�ل  است که م�شکل وج�ود نظ�ام اس�2می را ميت�وان ب�ا
. ممک��ن ني��ست ص��ريح باي��د ت��ذکر داد ک��ه خي��ر، چن��ين چي��زیخيل��ی . ک��رد

ايران نياز به تغيير نظام سياسی دارد و تغيير نظام سياسی ھر کشور کار 
  ب��رويم س��ر نام��ه ی دوم ت��ا.م��ردم آن اس��ت، ن��ه ک��ار دادگ��اه و محکم��ه

خوانن��دگان ت��صور نکنن��د آن ن��وع س��اده ل��وحی ک��ه اس��باب دلم��شغولی م��ن 
در اينج��ا ع��ده ای از ص��احب نام��ان .  اس��تانح��صار ايراني��ان اس��ت، در

پيشنھادی گنجی صحه گذاشته اند، ولی دقتشان در خوان�دن  جھانی بر متن
 کنن�دگان اي�ن نام�ه، ک�ه خط�اب ءام�ضا. نبوده است متن بيش از گروه اول

ت��شکيل ي�ک کميت��ه ی «اس�ت، خواس�تار  ب�ه دبي�ر ک��ل س�ازمان مل�ل متح��د
ش�مارش آرا و اع�2م   گي�ری،حقيقت ي�اب ب�ه منظ�ور بررس�ی فراين�د رأی

چن�د خواس�ت   ولیشده اند؛» و دستکاری در آراء مردمنتايج موارد تقلب 
 اعم��ال ف��شار ب��ه دول��ت اي��ران جھ��ت ابط��ال«: ب2فاص��له ش��ان اينھاس��ت



 ٢٦٤

 

  انتخاب�ات آزادب�رای برگ�زاری] عمال فشار ب�ه دول�تا... [انتخابات تقلبی
در ...ن ح��ق م��ردمب��ه رس��ميت ش��ناخت] اعم��ال ف��شار ب��ه دول��ت ب��رای[...

کودتايی  به رسميت نشناختن دولت ... نتايج انتخابات اخير به... اعتراض
   »...احمدی نژاد
اينج�ا باي�د پرس�يد پ�س عل�ت وج�ودی کميت�ه ی حقيق�ت ي�اب  در«

ب�ا خواس�تھای بع�دی ن�شان ميدھن�د ک�ه ک�ل  چيست؟ چ�ون متقاض�يان کميت�ه
ت�ه ان�د ک�ه اي�ن کميت�ه حاA تصميم گرف حقيقت را خود در چنگال دارند، از

بايد برسد، بن�ابراين بھت�ر اس�ت خودش�ان بيواس�طه اق�دام » حقايقی«به چه 
  ! کنند

بايد ب�ر رژي�م وارد ش�ود،  ی که ميگويند»فشار«به ع2وه اين «
] پ�س[خ�وب، ؟ جنگ نيست، تحريم ھ�م ني�ست، ب�سيار از چه طريقی است

ن�ژاد را وادارن�د ش کنن�د؟ ي�ا احم�دی چيست؟ خامنه ای را بخوابانند و فلک
 در ابت�دای مقال�ه گف�تم م�شکل اص�لی اي�ن ؟»غل�ط ک�ردم«:صد بار بنويسد

. نيست که چرا چنين مطالب سستی از طرف اکبر گنجی منتشر شده است
نوشته ھا ماھی چن�د ع�دد از س�وی گروھھ�ای مختل�ف ايران�ی  از اين قبيل

اي�ن آنچ�ه در اي�ن م�ورد مھ�م اس�ت، . اعتن�ا ھ�م ني�ست پخش ميشود و محل
مي�رود، ناگھ�ان ّآنھ�ا توق�ع دق�ت و اط�2ع  اس�ت ک�ه چگون�ه مردم�ی ک�ه از

نکت�ه ی قاب�ل تأم�ل .  ميکنن�دءام�ضا  گ�ويی نخوان�ده،زير چن�ين مت�ونی را،
منطق�ی ب�ه نظ�ر نميرس�د،  ًفقط ھمين اس�ت، چ�ون ن�ه تنھ�ا اص�وA اي�ن ام�ر

را  ع�وامگرايی مايه ی نگرانی نيز ھست، چ�ون ردی از ھم�ان ن�وع] که[
خود دارد که در انق2ب پنجاه و ھف�ت از روش�نفکران مملک�ت دي�ديم و بر 

  ! دست مريزاد ايران بانوی فرھيخته٣٢١».ثمره اش را چشيديم
  

و زب�ان در ان�د ا ترسيده که ي - اس2می علمایآن دسته رندی از 
 و باز Aلمونی گرفته اند  و يا ھمکار جنياتکاران اس2می اندکام کشيده اند

آقايان علما مگر به فتوای شما يک دروغ، روزه را «:  کهته اس پرسيد -
را؛ حاA چرا اين ھمه جنايت و تجاوز يک  باطل نميکند و يک باد، وضو

ري�ب ک�ه اس�2می اس�ت ک�ه ب�رای ابوغ رھب�ری را باط�ل نميکن�د؛ اي�ن چ�ه
ک�رد، ول�ی ب�رای ک�ر را  فريادتان گوش فل�ک مسبب آن آمريکاييان بودند،

مطلق��ه ی  کھري��زک ک��ه مجري��انش م��اموران وAي��ت تج��اوازات و جناي��ات
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 در مح�اق خاموش�ی ف�رو رفت�ه اي�د و فري�اد ان�سانيت و ]ھ�ستند [فقيه بودن�د
ميآي�د؟ آي�ت ] ھ�ا کجاين�د بر حلقوم شيخ ش�جاع مھ�دی کروب�ی تنھا از دين

چ�ه ش�ده  شانه ھای تنھای يک شيخ باي�د تحم�ل کن�د؟ را که دفاع از اس2م 
اس���ت ک���ه سالھاس���ت ب���ه ن���ام دي���ن آدم ميک���شند، ش���کنجه ميکنن���د، زن���دان 

دروغ و تمل�ق را رواج ميدھن�د و ش�ما مياندازند، ب�ی آب�رو ميکنن�د، ري�ا و 
ي���ک دخت���ر محجب���ه را در فران���سه ب���ه دان���شگاه راه وقت���ی س���اکتيد؟ چ���را 

لخ��ت را ب��ه نم��از جماع��ت وا ميدارن��د، ی زن��ان نميدھن��د، بيان��ه ميدھي��د، ول��
انسانيت را آزار ميدھد؟ اين چه دين�ی اس�ت ک�ه سکوت مرگبارتان وجدان 

ميخوابد و شما ساکتيد؟ اين چه دينی اس�ت  در آن امام جمعه با زنان مردم
که خانه ی عفاف در کرج درست ميکنند که خودش�ان ب�ا زن�ان بخوابن�د و 

به ج�رم ھمج�نس ب�ازی و زن�ا است که مردم را کتيد؟ اين چه دينی شما سا
 ،اعدام و سنگسار ميکنند و بعد خود مجري�ان، ھ�م زن�ا ميکنن�د و ھ�م ل�واط

 ھم�ه چي�ز را گف�ت اي�ن بن�ی ٣٢٢»...آن ھم با نھايت وحشيگری و ش�ناعت
  ...بشر

  
  

  ]سوم شصت و روز[ ٢٠٠٩ اوت ١۶/ ١٣٨٨ پنجم امرداد بيست و

  
م��وج س��بز «ی رس��يده ب��ه ھ��ا گ��زارشب��ر اس��اس «ديگ��ر اي��ن ک��ه   

نمايندگان مجل�س از زن�دان اوي�ن،  سه زندانی که در زمان بازديد» آزادی
 ش��دگان پ��رده برداش��ته بودن��د، از بن��د عم��ومی ب��ه   ی بازداش��ت از ش��کنجه

ھای عب�اس بيگ�دلی،  اين سه زندانی به نام.. .اند  جای نامعلومی منتقل شده
بروج��ردی و   آق��ایرض��ا رس��تگار و مجي��د مقيم��ی ک��ه در زم��ان ح��ضور

داده ه ب��ر روی ب��دن خ��ود را ب��ه آنھ��ا ن��شان ديگ��ر نماين��دگان، آث��ار ش��کنج
ان�د و ت�ا ب�ه ح�ال خب�ری  بودند، پس از آن روز از بند عمومی خارج ش�ده 

    ٣٢٣».تمحل نگھداری آنھا به دست نيامده اس از
 حکومت اس2می واقعا استان اعترافگيريھای درون جناحیاين د

  ھ�ای زن�دانيان سياس�ی ب�ا خ�انواده«: کی به خود ميگي�رددارد ابعاد تراژي
 یھ�ای ديگ�ر ای فاش ساختند که به دستگيری و آزار و اذيت انتشار بيانيه 

                                                           
322 - http://harfehesaaby.blogspot.com/2009/08/blog-post_14.html  
323 - http://www.mowjcamp.com/article/id/18797  



 ٢٦٦

 

اجبار زندانيان ب�ه اس�تعمال داروھ�ايی ک�ه اث�رات «آنھا از . شوند مید تھدي
 ٣٢٤».د ان ابراز نگرانی کرده» روانی فراوان دارد جسمی و

ک�رده » ف�اش«A پس از دو ماه و اندی ميرحسين موسوی ھم حا
که از ھمان روز انتخابات ميدان�سته ک�ه دارد تقل�ب مي�شود و دي�ده اس�ت و 

   ٣٢٥.ھم خبر داده است و از اين حرفھا» مقامات«به 
 سياس��ی س��پاه پاس��داران انق��2ب اس��2می يس اداره یرئ��«ت��ازه 

ده چھره ی نظام اس2می را مخدوش ک�ر حوادث پس از انتخابات،«: گفت
   ».کامل آتش فتنه است و تنھا راه جبران اين خسارت خاموش کردن
 س���ردار ج��وانی ص���بح روز  ب��ه گ��زارش گ���روه سياس��ی آفت��اب،

سياس��ی وزارت دف��اع و /روح��انيون س��ازمان عقي��دتی پنج��شنبه در ھم��ايش
تحليل�ی ب�ر م�سائل «س�خنانی ب�ا موض�وع  پ�شتيبانی نيروھ�ای م�سلح، ط�ی

انتخابات دوره ی دھم رياست «: گفت » جاری کشور در حوزه ی سياسی
س�اخته، ب�ه  جمھوری، ش�رايط جدي�دی را ب�ر ف�ضای سياس�ی ک�شور ح�اکم

ه ی رو، چ��ه در ح��وز ای ک��ه ب��رای فھ��م ب��سياری از اتفاق��ات پ��يش  گون��ه 
 الملل�ی، نيازمن�د  ای و ب�ين مسائل داخلی و چه در ح�وزه ی م�سائل منطق�ه 

س از انتخاب��ات ب��ه وض��عيت پ�� …ش��ناخت درس��تی از ش��رايط جدي��د ھ��ستيم
به حمد] ب�ا ھوش�ياری  ...بود» فتنه ی عميقی«تعبير مقام معظم رھبری 

ھ�ای آن  ل�ه، ش�عله  قاطعي�ت معظ�م  نھادھای انتظامی و امنيت�ی و دراي�ت و
ميتوان�د در ش�رايط ام�ا ب�ن اي�ن آت�ش ھن�وز خ�اموش ن�شده و فروکش کرد، 

ھوش�يار دف�ع آن در ديگری دوباره برافروخته شود؛ ل�ذا باي�د جل�وگيری و 
  ... باشيم

دارد؛ براس�اس نگ�رش  در بحث انتخابات اخير دو نگ�اه وج�ود«
ھ���واداران ب���ات برخ���ی نامزدھ���ا ب���داخ2قی ک���رده و نخ���ست در اي���ن انتخا

ش�تابزدگيھايی در  نامزدھا ني�ز افراطيگ�ری نمودن�د، پ�س از انتخاب�ات ني�ز
ک�ه باي�د از آن  ای پ�يش آم�د حال قضيه يان نامزدھا به وجود آمد و به ھرم

انتخاب�ات اساس�ا دش�من، ب�رای ک�ه اما نگرش دوم معتق�د اس�ت . عبور کرد
 ري�زی ک�رده و  ھ�ا پ�يش برنام�ه دھمين دوره ی رياست جمھ�وری از م�دت

  در نظ�ر گرفت�ه اس�ت؛يير نظ�امبستری مناسب برای براندازی و تغ آن را
ب�ا توج�ه …يمبراساس شواھد و قراين به اين نوع ديدگاه معتقد ھ�ست ما نيز 

ھ��ای ک��شور، اکن��ون ک��ه  و توانمن��دی... ب��ه اقت��دار نظ��ام جمھ��وری اس��2می
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 ھای جدي�د ب�ه  لذا امروز دشمن با شيوه تحريم و کودتا نتيجه نداده،  جنگ، 
   ٣٢٦».آورده استراندازی نرم روی استفاده از جريان ب

  .تخيلی بامزه اسحرفھای اين بابا 
ک�ه ق�رار اس�ت بريزن�د و  مث2 اين کلی خبرھای ديگر ھم ھست،

 کل�ی از  بگيرند و روزنامه ی اعتماد مل�ی او را تعطي�ل کنن�د وکروبی را
 ب�ا ھم�ان – ١٣۴٢ مث�ل س�ال –عاشوراييھای اس2می ھم قرار شده اس�ت 

ترفند کفن پوشی به ميدان بيايند و کفن بپوشند و م�ردم را تحري�ک کنن�د و 
  ... شلوغ کنند و خ2صه از اين حرفھا

:  ک��ه ب��ازجويی ھنگ��ام تج��اوز ب��ه زن��دانيان ميگفت��ه ک��هديگ��ر اي��ن
 و ف�2ن کث�يفش را ميک�رده اس�ت ت�و ٣٢٧»!اومدی رايتو پس بگي�ری، بي�ا«

عق��ب و جل��و آن دخت��رک ي��ا آن پ��سرک ي��ا آن زن و م��رد ايران��ی و تم��ام 
   »!دارم رايتو پس ميدم «کهرده، پاره ميک/تنشان را تکه
  ! چه بنويسم؟...وای

  
اش��پيگل در گزارش��ی اع��2م ك��رد ك��ه آم��ادگی نام��ه ی  ھفت��ه ... «

ھ��ای  آلم�ان و ديگ�ر اع��ضای اتحادي�ه ی اروپ�ا ب�رای اعم�ال تح�ريم دول�ت
 اش اف�زايش يافت�ه  علي�ه اي�ران ب�ه دلي�ل برنام�ه ی اتم�ی ت�ر بي�شتر و س�خت

ھ��ايی در م��ورد توق��ف   رايزن��ی در گ��زارش اش��پيگل آم��ده اس��ت ك��ه.اس��ت
ھمچن����ين ايج����اد . تبن����زين ب����ه اي����ران ص����ورت گرفت����ه اس����ص����ادرات 

 ب�ه .ھای آبی و ھوايی نيز مد نظر ھ�ستند راه ھايی در استفاده از محدوديت
اج�ازه  ھ�ائی ع�دم گزارش اشپيگل يکی از ابزارھای ايجاد چنين محدوديت

ھ���ای اتحادي���ه ی اروپ���ا و ف���رود  ھ���ای ايران���ی ب���ه بن���در ی ورود ک���شتی
 بنا .حاديه استھای کشورھای عضو اين ات ايرانی در فرودگاه ھواپيماھای

چ�ارچوب  خواھد نخست ت2ش کند در به گزارش اشپيگل، دولت آلمان می
ای صاحب ح�ق وت�و ھمچ�ون روس�يه ھ شورای امنيت و با مشارکت قدرت

ھ�ای آلم�انی در   نظ�ر ديپلم�ات  ب�ه.ھ�ای جدي�د را وض�ع کن�د تح�ريمو چين، 
ت�ری  ھ�ای س�خت توانند تحريم صورت لزوم، آمريکا و اتحاديه ی اروپا می

  ٣٢٨».را عليه ايران اعمال کنند
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 ص�2حيت خامن�ه ای ی از روحانيون ھم در مورد بررسیعده ا
محم��ود  ٣٢٩.اط2عي��ه ای داده ان��د، ام��ا نخواس��ته ان��د اسم��شان آورده ش��ود

دو تا زن چادر به سر را به عنوان وزير معرف�ی ک�رده و ھم احمدی نژاد 
ر نميک��ردم اي��ن م��ن يک�ی ک��ه فک�  ٣٣٠!گفت�ه ک��ه يک�ی ديگ��ه ش�ونم ت��و راھ�ه

 کروب�ی بلن�د خواس�ته رو دس�ت مھ�دیAبد . بزمجه عقلش به اينجاھا برسد
  .شود

 جن�بش شاھزاده رض�ا پھل�وی مطلب�ی دارد در ب�اره ی ب�ازنگری
حافظ�ان «که اين بخشش خيلی جالب است، تا آزاديخواھانه ی ملت ايران 

ي��ران بخوانن��د و بدانن��د ک��ه ايراني��ان راس��تين و اآن را » نظ��ام کھريزک��ی
دوست، چگونه ميانديشند و چگونه اين مادون�ان مدرنيت�ه و ان�سان دوس�تی 

نزاي�د، و از » ھ�يچ«چي�زی ج�ز » ھيچ«از درون «: را به چالش ميکشند
پايه اش را گذاشت، چيزی ج�ز ھم�ين  که خمينی» ھيچ بزرگ«درون آن 

خامن�ه ای در اعت��راف  ک�ه اين��ک رژي�م» ھ�يچ ب�زرگ و آل�وده ب��ه نن�گ«
 ق��انون .ن��سان ش��کنش ب��ه نم��ايش ميگ��ذارد، نميتوان��د ب��رون آي��دخان��ه ھ��ای ا

ِاساس���ی اي���ن نظ���ام اس���توار ب���ر کودت���ا و يخزدگ���ی فک���ری، چي���زی ج���ز 
از . ني��ست» ت��ابوت ارزش�ھای جھ��ان م��درن«و » گورس�تان حق��وق ب��شر«

ُنظام که بن بستی است در تاريکی، ھيچ راھی ب�ه روش�نی پي�دا  درون اين
  ٣٣١»...نيست

  
  

  ]چھارمروزشصت و [٢٠٠٩اوت ١٧/ ١٣٨٨بيست وششم امرداد

  

مھ��دی کروب��ی در ت��ازه ت��رين اظھ��ارات خ��ود ک��ه روز يک��شنبه «  
رد  موسوی و فيلم�ی ک�ه در اي�ن م�وقتل ترانه  از ماجرای،صورت گرفت

او در عين حال، . ، پرده برداشتشداز تلويزيون جمھوری اس2می پخش 
ھای فعل�ی رون�د چن�ان چ�ه« : ک�هدر اظھارات مشروح خ�ود ت�صريح ک�رد

   »...ادامه يابد، حقايق ديگری را نيز افشا خواھد کرد
  ماجرای ترانه ی موسوی چه بود؟«
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انی ک�ه در پرده ی اين م�اجرا ميگ�ويم ت�ا ببي�نم ک�س من از پشت «
برآش�فته خواھن�د ش�د و در براب�ر اي�ن  مت دروغگويی ص�حبت ميکنن�د،مذ

بری منتشر شد خ مدتی پيش در سايتھا ... کنندميدروغگويی موضعگيری 
خ�انم تران�ه موس�وی ب�ه ھم�راه تع�دادی ديگ�ر در حاش�يه ی  مبنی بر اينکه

چن�د ک�ه تع�دادی از ھم�ان  مدتی بعد ھر. مراسم مسجد قبا ربوده شده است
موس�وی آزاد ن�شد و س�پس اع�2م   ول�ی تران�ه،بازداشت شدگان آزاد ش�دند

 در ھم��ان .تحوي��ل بگيرن��د کردن��د ک��ه خ��انواده اش بياين��د و جن��ازه اش را
شود، در مقاب�ل   اين موضوع انجام یزمان به جای آنکه تحقيقاتی درباره

 ھي��اھوی رس��انه ھ��ای بيگان��ه، برخ��ی م��سئوAن در اندي��شه ی طراح��ی
. سناريويی برای به انحراف کشاندن اين موضوع در داخل و خارج بودند

اريويی را  س���ن]ک���ذا [و م���ديرانی دوران���ديش[!] طراح���ان نابغ���ه ن بن���ابراي
 فردی ک�ه ن�ام او را نميب�رم،ی سناريو به وسيله برای اجرای اين . نوشتند

عروس�ی دارن�د ب�ه ن�ام تران�ه موس�وی ک�ه در متوجه شدند ک�ه خ�انواده ای 
د و ن بود که به ص�حنه س�ازی بپردازن�آ کانادا زندگی ميکند و تنھا نياز به

ن بگوين�د مصاحبه ای کنند که در آ خانواده ی اين دختر را وادار به انجام
پ��س چن��د نف��ر از اف��راد . دخترش��ان زن��ده اس��ت و در کان��ادا زن��دگی ميکن��د

شده ھستند، به من�زل  انتظامی و اط2عاتی که چھره ھايی شناخته نظامی، 
ط�اب ب�ه خ�انواده ميگوين�د ک�ه اين خانواده ی محترم و شريف ميرون�د و خ

د اي�ن نکه معلوم ش�وآ موسوی دچار سانحه ی سوختگی شده و برای ترانه
در ھم�ين . عروس آنھا ھست يا خير، بيايند و جنازه اش را تحويل بگيرند

پدر خانواده ميگويد که عروس ما در ايران زن�دگی نميکن�د و چ�ون  ھنگام
 ب�سيار س�اده ،اھل سياست نب�وده و چھ�ره ھ�ای علم�ی ھ�ستند بزرگان خانه

 يکی در ھمين حال پدر خانواده به پسرش که. کردند به اين موضوع نگاه
 تلفن��ی ميگوي�د ک��ه چن�ين م��اجرايی ،اس�ت از چھ�ره ھ�ای علم��ی و سياس�ی

 را ميخواھ��د ک��ه ]ش��وھر تران�ه[پ��سرش  تلف��ن ديگ�ر روی داده و ش�ماره ی
بدان�د موض�وع از چ�ه ق�رار  فرزن�دش ب�ه او ميگوي�د ب�رادرش ب�رای آنک�ه

در . او تم�اس بگيرن�د است، به کان�ادا رفت�ه و ھن�وز نرس�يده ک�ه بتوانن�د ب�ا
 حال مادر متوجه ميشود ک�ه چن�ين اتف�اقی افت�اده و از ح�ال مي�رود و ھمين

پ�در خ��انواده وقت�ی ک��ه متوج�ه مي��شود ق��ضيه . ب�ه بيمارس��تان منتق�ل مي��شود
 جدی است، برای بار دوم با پ�سرش تم�اس ميگي�رد ک�ه او متوج�ه مي�شود

 او. قضيه بيخ پيدا کرده و بنابراين خود را ش�تاب زده ب�ه من�زل ميرس�اند
 ميکند که چند نفری در خان�ه ح�ضور دارن�د ک�ه برخ�ی از آنھ�ا از مشاھده



 ٢٧٠

 

س�يد منظور آن جنگ لعنت�ی  [ھايی ھستند که در دوران دفاع مقدس چھره
روح ] خمينی با صدام حسين است که آن ھمه کشته رو دست ايرانيھا و 

س�خنی از   حضور داشته اند که اين موض�وع م�را ب�ه ي�اد]عراقيھا گذاشت
ش�ھادت  ايکاش ما درجبھه ھا ب�ه« : باکری مياندازد که ميگفتشھيد حميد 

 وبرسيم، زيرا اگر مانديدم، معلوم نيست چه ب2ي�ی ب�ر س�رمان آي�د و ج�ز
  »!چه جمعيتی باشيم

اف�راد  اين آق�ا ک�ه دارای آگ�اھی سياس�ی ب�ود، ھنگاميک�ه ب�ا اي�ن«
انم صحبت ميکند، ميگويد که نزد من اين حرفھا را نزنيد، چرا که من ميد

 اين اصط2ح را ب�ه ک�ار ميب�رد ک�ه پ�يش ک�ولی حتیاصل قضيه چيست و 
اي�ن ف�رد مي�شوند، از اي�ن  آن افراد نيز چون متوجه ی آگ�اھی. نزنيد معلق

ص��حبت ميکنن��د ک��ه ب��رای حف��ظ نظ��ام و در مقابل��ه ب��ا جنج��ال  جھ��ت ب��ا او
در . بيگانه به ص2ح است که ب�ا آنھ�ا ھمک�اری کنن�د سازيھای رسانه ھای

گفت�ه ان�د ک�ه ش�ما از م�ا چ�ه ميخواھي�د؟ آنھ�ا  ح�ال اع�ضای خ�انواده نھم�ا
دورب�ين ق�رار بگيري�د و بگويي�د ک�ه تران�ه زن�ده  ميگويند که شما در مقاب�ل

مخالف��ت ميکن��د و ميگوي��د ک��ه اص��ل اي��ن  ب��رادر ش��وھر تران��ه ابت��دا. اس��ت
تا حدودی چھره ھايی شناخته  قضيه صحيح نيست و از سوی ديگر ما ھم

چن�ين ک�اری انج�ام ش�ود، ب�ا  نھا پرس�يده ک�ه چنانچ�هآم و البته از شده ھستي
ان�د ک�ه ش�ما ب�ه اي�ن  ترانه ی واقعی چه کار خواھند کرد که آن افراد گفت�ه

خ�انواده گفت�ه ان�د  ھمچن�ين اي�ن. کارھا کاری نداشته باشيد و نگران نباش�يد
ھا اين کار  عروس ما نيست که آنھا ميگويند شما به،عکسی که شما داريد

  . کاری نداشته باشيد
ھای علمی  در ھمين حال برادر شوھر ترانه که يکی از چھره«

انج�ام  ب�ا و سياسی بوده است، تحت ت�اثير ق�رار ميگي�رد و فک�ر ميکن�د ک�ه
 ول�ی او ،چنين کاری در مقاب�ل سوءاس�تفاده ی بيگانگ�ان اي�ستادگی مي�شود

در ھم�ين . نن�دپيشنھاد ميکن�د ک�ه برون�د و ب�ا پ�در و م�ادر تران�ه ص�حبت ک
اين افراد شماره ی تلفن منزل آنھا را جويا ميشوند ک�ه ب�رادر ش�وھر  حال

ترانه ميگويد بنابراين که آنھا منزلشان را تغيير داده اند، ما ش�ماره ای از 
. نداريم و برادرم ھم به مقصد نرسيده که از او شماره شان را بگيريمنھا آ

ش�ماره ای در ) ھم�سرش( خ�انم پدرشوھر ترانه نيز ميگويد که ش�ايد ح�اج
ک�ه ھم�سرش ب�ه بيمارس�تان منتق�ل ش�ده   ول�ی بن�ابر اي�ن،باش�د اتاقش داشته

و کليد نبود که افراد حاض�ر ت�صميم ميگيرن�د ک�ه  بود، در اتاقش بسته بود
ممانعت اع�ضای خ�انواده رو ب�ه رو ش�ده ان�د ک�ه  در اتاق را بشکنند که با
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د و ما خودمان س�عی ميکن�يم ش�ماره بروي خطاب به اين افراد گفته اند شما
توجه اينکه قبل از آنک�ه اع�ضای اي�ن  ولی جالب. نھا را پيدا کنيم تلفن آی

پي�دا کنن�د، آنھ�ا خودش�ان تلف�ن  خانواده شماره ی تلفن پدر و مادر ترانه را
تران��ه ب��ا پ��در و م��ادر وی  در ھم��ين راس��تا ب��رادر ش�وھر. را پي�دا ميکنن��د

ص�حبت کني�د و خط�اب  شما تنھا تا اي�ن ان�دازهتماس ميگيرد و ميگويد که 
ني�ستند و در اي�ن  به اين آقايان ميگويد که اين خانواده در جريان موض�وع

ترانه موسوی در  چنين شد که مادر و پدر. اندازه تنھا با آنھا صحبت کنيد
در کان�ادا  مقابل دورب�ين ق�رار گرفتن�د و گفتن�د ک�ه دخترش�ان زن�ده اس�ت و

اص�ل م�اجرا  ته بعد از اينکه اين خانواده متوجه شدند کهالب. زندگی ميکند
ب�ازگو کنن�د  چه بوده است، بسيار ناراحت شدند و ميخواستند که ماجرا را

سرنوش�ت  نھا گفته حرف�ی نزني�د، و گرن�هآکه ھمين برادر شوھر ترانه به 
   ٣٣٢».شما معلوم نيست که چه شود

   !آشغالھا چه ھنرپيشه ھا و سناريونويسھايی ھستند
  

 مسئولين کشور  تا پزشک خواھان معاينه ی روانی١٢٠راستی 
 ھم م�شکل دارن�د ک�ه  کمدی نيست؟ احتماA اين باباھا خودشان٣٣٣ند؟ه اشد

  .  بياورندوی کردند، سرشان  موسترانه سری را که نميترسند ھمان ب2ي
  

  !مخملباف ھم دوباره آفتابی شده؛ طفلک مدتی غيب شده بود ھا
ھ�ای اي�ران را تأيي�د   تج�اوز جن�سی در زن�دانمحسن مخملباف،«

بسياری از قربانيان تجاوز جنسی با اي�شان تم�اس گرفت�ه و « : و گفتکرد
باي�د . که امنيتشان تأمين شود، حاضر به اق�دام ھ�ستند اند در صورتی گفته 

س�ی س�ال . م�سئله ت�ازه ني�ست، فق�ط اAن رو ش�ده اس�ت اضافه کنم که اي�ن
ی اول ب�ه  در دھه . افتد ھايی می چنين اتفاق یاست که در جمھوری اس2م

اما . حاکم بود، اين موضوع کمتر ديده شد دليل فضای انق2بی بيشتری که
در بع�ضی م�وارد . نظام شدت پي�دا ک�رد رفته رفته با باAتر رفتن فساد در

 ای ک�ه  تج�اوز ب�ه دخت�ر ب�اکره ی شرعی و قانونی به آن دادن�د، مث�ل جنبه 
دختر اگر باکره باشد، به  عد اعدام شود، فقط برای اينکهقرار است روز ب

ی  رود، ب��ا اي��ن توجي��ه او را ب��ه اص��ط2ح ب��ه عق��د و ص��يغه  بھ��شت م��ی
آوردن�د،  گرھ�ا ي�ا م�أموران اع�دام درم�ی اجباری ھمين بازجوھا و ش�کنجه 

                                                           
332 - http://azizanpress.blogspot.com/2009/08/blog-post_17.html  
333 - http://www.ayandenews.com/fa/pages/?cid=11151  



 ٢٧٢

 

در  ب�سياری از اينھ�ا ن�ه تنھ�ا. ش درست کردن�دي مبنای شرعی ھم براحتی
.  ھای ديگر ھ�م م�ورد تج�اوز واق�ع ش�ده ان�د بازداشتگاه بلکه در  کھريزک،

 اقوام�شان  ب�ه تھدي�د ب�ه تج�اوزحت�یگويم که بسياری  طور قاطع می من به
 اش  آق��ای ابطح��ی ک��ه بع��د از م2ق��اتی ک��ه ب��ا خ��انواده از جمل��ه. ن��ده اش��د

ک��ه اگ��ر اعت��راف نکن��د، ب��ه ھم��سر و  م��ورد تھدي��د ق��رار گرف��ت داش��ت،
عنوان يک تاکتيک جنگی در  اينھا از تجاوز به. شود دخترانش تجاوز می

کنن�د؛ غاف�ل از اينک�ه  کنند، ت�ا ت�رس را ح�اکم مقابل جنبش سبز استفاده می
در روز ب ط��ور ک��ه تقل�� اي��ن تج��اوز ب��ه نفرت��ی مل��ی تب��ديل ش��ده و ھم��ان 

 اف�شای اي�ن ]ھاھاھ�ا [انتخابات باعث شد جمھوريت نظام زير سئوال برود
دس��ته از  نظ��ام را زي��ر س��ئوال ب��رده و آن جن��سی، اس��2ميت ی تجاوزھ��ا

، ي�ک   ی م�ذھب ماھي�ت اي�ن نظ�ام ک�ه زي�ر پوس�ته نسبت ب�ه مردمی ھم که 
ش�وند ک�ه وقت�ی  نداش�تند، آنھ�ا ھ�م متوج�ه م�ی  دارد، آگاھیی فاسدی  ھسته

زم�انی م�سئول بني�اد ش�ھيد و رئ�يس  آقای کروبی که يک روح�انی اس�ت و
روی ک�سانی ک�ه م�ورد  ش ھميشه به، انسانی است که در دفترهمجلس بود

اي�ن آدم ب�ه  وقت�ی. زن�د اند، باز است و بدون سند حرف نمی ظلم واقع شده 
 کن�د و ب�ه آق�ای ھاش�می اع�2م ص�ورت گ�سترده اي�ن م�سئله را اع�2م م�ی

ای بگوي�د ک�ه در قطعي�ت اي�ن م�سئله ھ�يچ ش�کی  کند که به آقای خامن�ه  می
  ٣٣٤». ...ندارد وجود

  
  :  اند که کورش کبير گفته استدر کتيبه ھا نوشته

کردم ک�ه بي�داران و آزادگ�ان سربازان خويش را چنين وصيت «
. را نيازاري���دزن���ان و م���ادران م���ا . ن م���را نيازاري���درا نيازاري���د، مردم���ا

س�ربازانم را  و م�ن. ن�دمراق�ب مرزھ�ا و خانم�ان من سربازان خردمن�د م�ن
تگوی و درس�تکردار  آموخته ام که راس� ودوست ميدارم و به آنان گفته ام

 و به سربازانم چنين گفته ام که ھرگز ھيچ شک�ست خ�ورده ای را. برآيند
و . زيرا مدارا مکتب من اس�ت. تحقير نکنيد و ھيچ اسيری را دشنام ندھيد

سپاھيان خويش گفته ام چون به ش�ھرھا در آيي�د، شک�ست خوردگ�ان را  به
 ک�ودکی را ھراس�ان ھ�ر او ک�ه. مردمان مھرب�انی کني�د گرامی بداريد و با

بلرزاند، به سختی کيف�رش خ�واھم داد؛ زي�را  کند، ھر او که دل انسانی را
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 و چ�ون ب�ه باب�ل ش�ديم،  م�ن افت�اد باب�ل ب�ه دس�ت. م�دارا مکت�ب م�ن اس�ت
. دامن��ی دراز نکني��د س��ربازان و پارس��يان خ��ويش را گف��تم، دس��ت ب��ه ھ��يچ

شک�ست . ن�دمنه خاموش�ان و خ�ستگان در پن�ا. ن�دزنان و کودکان در پناه من
من  سلوک سربازان من، سلوک پارسيان سرزمين. ندخوردگان در پناه من

تنھ����ا تران����ه و ش����ادمانی . اس����ت و م����ا ب����رای آزادی مردم����ان آم����ده اي����م
در اي��ران اي��ن ک��ورش ن��ازنين، ب��ه آگ��اھی ات ميرس��انم ک��ه   ٣٣٥»...باش��د

ای؛ » ش�ادمانی« و چ�ه » تران�ه«ھست و ھ�م » ندا«ھم  ی ما ھم،روزھا
  ج��انوران وح��شیپيک��ر خونين��شان را ندي��دی زي��ر ران! ؟دی ن��ازنينندي��

 برای کشتار و برای تجاوز؛ کورش جان آسوده بخواب؛ حکومت اس2می
 اي���ن حرامي���ان زن���ده ان���د و دم���اری از دم���اغ ؛ بخ���وابآس���وده ی آس���وده

ھموطنانت درآورده اند که اگ�ر بي�دار ش�وی و زن�دگی را از س�ر بگي�ری، 
 دان ايران�ی در اي�ن روزھ�ا مي�رود؛ب�ر زن�ان و م�ربر تو ھمان ميرود ک�ه 

  ... نازنين شاه شاھان در خوش خيالی ات آسوده بخوابی؛ھمان بھتر که
  
 م��داح مع��روف تھ��ران در فھرس��ت س��ازمان پ��نجن��ام اي��ن ھ��م و 

  :شخصيھا دھندگان لباس 
 تح�صي2ت س�يکل، م�داح ١٣٥٤ حسين س�يب س�رخی متول�د - ١  

وف تھران، مداح ج�وانی اس�ت ک�ه خصوصی بيت رھبری و قمه زن معر
خان��ه ی ف��ساد ب��ه ج��رم اينک��ه ب��ا ن��ام   ب��ه عل��ت دس��تگيری در ٧٧در س��ال 

وج  ا. ب��ه دو س��ال زن��دان محک��وم ش��د،م��امور ق2ب��ی ق��صد اخ��اذی داش��ت
از آن س�ال ب�ه بع�د نوچ�ه ی ح�سين  .  ميرس�د١٣٨٠معروفيت او به س�ال 

ملي�ات لب�اس او ھمواره ب�ه عن�وان س�رتيم ع. سازور و منصور ارضی شد
. شخصيھا بوده است و تنھا قمه زنی است که رھبر با اي�شان ارتب�اط دارد

از نيروھای ايشان ميتوان به مصطفی خيريان، مشاور ايث�ارگران احم�دی 
اش�اره ) برادر زاده ی قاضی ظفر قن�دی(نژاد و سجاد صابری ظفر قندی 

ان لب��اس ھ��م از س��ردمدار) معت��اد(دو ب��رادر ديگ��ر او مجي��د و س��عيد . ک��رد
 . شخصيھا ھستند
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 تحصي2ت ١٣٦٠ احد قدمی داماد پروين احمدی نژاد متولد - ٢  
 آقای مجتھدی به ج�رم ل�واط، اخراج�ی  یسيکل، اخراجی حوزه ی علميه

سپاه انصار و حراس�ت اي�ران خ�ودرو ب�ه ج�رم درياف�ت رش�وه، در دول�ت 
  .احمدی نژاد مديرکل حراست شھرداريھا و دھياريھا کل کشور شد

 حسين س�ازور، رئ�يس لب�اس شخ�صيھا، مح�ل تجمع�شان مق�ر -٣
او ھمواره مسلح بوده و رو ب�ه م�ردم . چکش ط2 در ميدان خراسان است

  .تيراندازی ميکند
 منصور ارضی، رھب�ر م�داحان ک�ه ھمي�شه نطقھ�ای تن�د او -  ٤  

  .گريبان ھاشمی و خانمی را ميگيرد
ن����ژاد، روح ] بھمن����ی، دام����اد ديگ����ر پ����روين احم����دی   - ۵

   ٣٣٦...کارچاقکن وام ميلياردی
  ... آدم حسابی که اين کاره نميشودچه بگويم؛

       ميرفط�روس را ب��ه دلي�ل اي��ن ک��ه بخ�شھايی از ک��ار ت�ازه ی عل��ی
 در رابط��ه ب��ا پ��رچم اس��ت و. ورمدغدغ��ه ی ام��روزين ماس��ت، اينج��ا مي��آ

 حافظ�ان« و دو دوزه بازيھ�ای  انح�صار طلبيھ�اارھای تفرقه افکنان�ه وشع
  ! در اين روزھا»نظام اس2می
اّما وقتی گنجی ب�ه خ�ارج از ک�شور آم�د، اّول�ين پرس�ش م�ن ...«

ی نزدي�ک از دکت�ر اگنجی درگذش�ته ... اين بود که او برای چه آمده است
عبدالکريم سروش، دکتر عل�ی ش�ريعتی و مجتھ�د شب�ستری و ديگ�ران ک�ه 

امع�ه ی م�دنی و ِاز دل دين، دموکراسی و پلوراليسم و ج«ت2ش ميکردند 
انتق�اد ميک�رد » تساھل و تسامح و رواداری و حقوق بشر را بيرون آورند

و س���نت قطع���ی پيغمب���ر ب���ا ليب���رال ) ق���رآن(کت���اب «: و معتق���د ب���ود ک���ه
و دان�ه ی دموکراس�ی ... دموکراسی و سوسيال دموکراسی تع�ارض دارد 

  » ...توان نشاندن نمي ديبرال دموکراسی را در مزرعه یيا لي
فاتح�ه ی » بن بست اص2حات« درمقاله ی ١٣٧٩ر سال او د«

خ�اتمی ک�سی «:  ختم خاتمی را گرف�ت و گف�تحتیاص2حات را خواند و 
ف�دا   -  ب�رای توجي�ه وض�ع موج�ود-است که حقيقت را در پ�ای م�صلحت 

خ���اتمی ن���ه ... ک���رد و امک���ان اص���2حات دموکراتي���ک را منتف���ی س���اخت 
  » ... ميخواھد و نه ميتواند رھبر جنبش باشد

گنجی در مھن�دس ميرح�سين موس�وی، ک�دام  آيا اينک، اکبر... «
شخصيت ترقيخواھی را کشف کرده که اينچنين به حمايت و ھمگامی وی 
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برخاسته است؟ آقای گنجی آيا با کدام کارنامه ی مھندس موسوی، وی را 
پي��ام آور آزادی، دموکراس��ی، جامع��ه ی م��دنی و رف��اه اجتم��اعی ميدان��د؟ 

گنجی در اين حمايت و ھمگامی چنان افراط ميکن�د ک�ه ب�ا ن�وعی متأسفانه 
ّاي�ن رس�تاخيز مل�ی » جنبش سبز«انحصارطلبی ميکوشد تا با مصادره ی 

تقلي��ل دھ��د، در حاليک��ه چ��ه از نظ��ر » ھ��واداران مھن��دس موس��وی«را ب��ه 
اندي��شه و چ��ه از نظ��ر کارنام��ه و عملک��رد سياس��ی، مھن��دس موس��وی ب��ه 

مد خاتمی است، به اين دلي�ل روش�ن ک�ه مھن�دس مراتب، عقبتر از سيد مح
وی » ِاص�ولگرايی«اس�ت ک�ه » اصولگرای اص�2ح طل�ب«موسوی يک 

  .... بر اص2ح طلبی او رجحان دارد
جلوه ی ديگری از انح�صارطلبی و تقلي�ل گراي�ی اکب�ر گنج�ی، «

ًاين امر خ�صوصا . تأکيد او بر عدم وجود پرچم ايران درجنبش سبز است
را ت��داعی »  رھب��رحک��م حک��ومتی« ک��ه متأس��فانه  ویه یدر آخ��رين بياني��

  :  چشمگير استيکند،م
از ھم��ين لحظ��ه ب��ه ط��ور ش��فاف و ب��ه ص��راحت تم��ام اع��2م «

مھن�دس » ِش�عارھای ق�انونی«ّرستاخيز مل�ی ايراني�ان، اين�ک از ... ميکنيم
 ک�رده و س�رنگونی حسين موسوی و ديگر اص2ح طلب�ان حک�ومتی عب�ور

ب�ه اعتق�اد م�ن، ش�عار ...  ھدف خود ق�رارداده اس�تکلّيت رژيم اس2می را
جن��گ، ن��ه، تح��ريم اقت��صادی، ن��ه، محاکم��ه ی س��ران «: اخي��ر اکب��ر گنج��ی

ّمل�ت  متضمن خواستھای کن�ونی» رژيم به جرم جنايت عليه بشريت، آری
ازاين گذشته شعار محاکمه ی سران رژيم به ج�رم جناي�ت علي�ه . ما نيست

ح�����سين موس�����وی ني�����ز ميرس ب����شريت، چ�����ه ب�����سا ک�����ه دامنگي�����ر مھن�����د
ع�ام زن�دانيان سياس�ی در  بخاطر مسئوليت موسوی در زم�ان قت�ل...[بشود

  . r]١٣۶٧شھريور ماه 
به باور من انجام رفراندوم ب�رای تعي�ين ن�وع نظ�ام، زي�ر نظ�ر «

س��ازمانھای م��ستقل مل��ی و ب��ين الملل��ی، عين��ی ت��رين و ع��اجلترين خواس��ت 
ی ب���از و آزاد و اب��ه جامع��ه ّمل��ت م��ا ب��رای گ��ذار آرام و م���سالمت آمي��ز 

ّآيا اکبر گنجی و يارانش به اين خواست ملی، معقول و . دموکراتيک است
   ٣٣٧»...مدنی باور دارند؟

  ...به راستی که منطقش ستودنی است اين مرد
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ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران اع2م کرده که نزديک ب�ه «اما 
از دو ميلي�ون نف�ر ر بي�شت . سال سن دارن�د٢٩نيمی از معتادان ايران زير 

آنھ�ا معت�ادان ميلي�ون و دوي�ست ھ�زار نف�ر در ايران معتاد ھ�ستند ک�ه ي�ک 
ام�روز اي�ران  ٣٣٨»...د ھزار نفر آنھ�ا معت�ادان تفنن�ی ھ�ستن٨٠٠رسمی و 

دليل بستن روزنام�ه ی اعتم�اد مل�ی مھ�دی گفته اند به . باز ھم شلوغ است
ی ھمچن��ان در ح��ال م��ردم ب��ا وج��ود حمل��ه ی نيروھ��ای امنيت��«...کروب��ی

 ٣٣٩».سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستند
نيروھ��ای گ��ارد وي��ژه در براب��ر س��اختمان روزنام��ه ی اعتم��اد «  

 ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار .کنن��د مل��ی ب��ه ش��دت ب��ا تجم��ع کنن��دگان برخ��ورد م��ی
روزنام�ه تجم�ع کنن�د،  ادوارنيوز، صدھا نفر که قصد داشتند در برابر اين

حمل��ه موتورس��وار مواج��ه ش��دند ک��ه ب��ه م��ردم  ب��ا ھج��وم نيروھ��ای وي��ژه ی
   .ميکنند و آنھا را متفرق ميسازند

 نفر از تجمع کنندگان ١٥براساس اين گزارش تاکنون بيش از «
 ھمچن�ين  ش�ده ان�د؛اتوميبلھای ون به مک�ان ن�امعلومی منتق�ل بازداشت و با

 نيروھ�ای .وی نيروھای انتظ�امی م�ضروب ش�ده ان�ددو زن به شدت از س
ان�د، ھمچن�ين   يژه که فضای امنيتی در ميدان ھفت تي�ر ايج�اد ک�ردهگارد و

 اي�ن درح�الی اس�ت ک�ه . ان�د به يک اتوبوس ش�رکت واح�د ني�ز حمل�ه ک�رده
 ٣٤٠».دساعتی پيش خبر توقيف روزنامه ی اعتماد ملی منتشر ش

احم�دی ن�ژاد ت�ا ح�اA دو ت�ا از اي�ن . اين ديگ�ه خيل�ی ب�امزه اس�ت  
  ول�یف�ی ک�رده اس�ت؛ن وزي�ران زھرم�ار معرآبجی مچاله ھ�ا را ب�ه عن�وا

روزنامه ی جمھوری اس�2می در «:  خودتان بخوانيد و بخنديد! حاA؟چرا
اع��2م نوش��ته ک��ه ] ام��روز[ ش��ماره ی دوش��نبه اش »جھ��ت اط��2ع«س��تون 

س�ط رئ�يس جمھ�وری، آنھ�م از اسامی بعضی از وزرای كابينه ی آين�ده تو
. نھا موجب تعجب مردم ش�ده اس�تبا توجه به پرونده دار بودن آتلويزيون 

 آجرل��و ك��ه  یجمھ��وری اس��2می، خ��انم فاطم��هروزنام��ه ی ب��ه نوش��ته ی 
 ب��ه دلي��ل ھ��م پرون��ده ب��ودن ب��ا ،گرفت��ه ش��ده ب��رای وزارت رف��اه در نظ��ر

دستگاه قضائی است، و وزير صنايع  ماجرای پاليزدار اكنون تحت تعقيب
ت در دادگ��اه محكومي�� كن��ونی ك��ه وع��ده ی ابق��ای وی داده ش��ده، دارای

  ! ھاھاھا٣٤١»...ميباشد
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 ٢٦دو ش��نبه [خبرنگ��ار آين��ده گ��زارش داد ک��ه ع��صر ام��روز «
اعتم�اد مل�ی در  خان زند که دفتر روزنام�ه ی خيابان کريم  ]١٣٨٨مرداد 

ز درحاليکه صبح امرو... دای بو آن قرار دارد، شاھد درگيريھای پراکنده 
شر ش�ده و فراخوانھ�ايی زنام�ه منت�اخباری درباره ی توقيف موقت اين رو

  یمقاب�ل دفت�ر اي�ن روزنام�ه  در١٦در اينترنت برای حضور در س�اعت 
ش�ماری از نيروھ�ای   کروب�ی انج�ام ش�د، ع�صر ام�روزواب�سته ب�ه مھ�دی

ريھ��ای برخ��ی اخب��ار از درگي. ن��ده اانتظ��امی در ھم��ين مح��ل م��ستقر ش��د
   . دفتر اين روزنامه حکايت داردپراکنده و مختصر در حوالی

تنی است روز جمعه ني�ز برخ�ی گروھھ�ای تن�درو ب�ا انت�شار گف«
خ��ورد در حاش��يه ی نم��از جمع��ه ی تھ��ران، خواس��تار بر  ای در اط2عي��ه

بودن��د ک��ه منج��ر ب��ه درخواس��ت م��دير   کروب��ی ش��دهش��نبه ب��ا عوام��لروز 
ًروزنام��ه ش��د و نھايت��ا  روزنام��ه ی اعتم��اد مل��ی ب��رای ت��أمين امني��ت دفت��ر

 ھمچن��ين س��حام ني�وز گ��زارش داد ک��ه از .ت�اداتف�اق خاص��ی در آن روز نيف
 نيروی انتظامی در مقابل روزنامه ی اعتماد مل�ی و] امروز[دقايقی پيش 

گ�سترده ی م�ردم در  به دنب�ال ت�ردد... خيابانھای اطراف مستقر شده است
 ني��روی انتظ��امی در اط���راف ،پي��اده رو مقاب��ل روزنام��ه ی اعتم���اد مل��ی

  ھرگون�ه تجم�ع احتم�الی از برگ�زاریزنام�ه م�ستقر ش�ده، ت�اساختمان رو
  . جلوگيری کند

 کروب�ی اع�2م ک�رد ک�ه تنی است که روز گذشته دفتر مھدیگف«
 تجم�ع از س�وی منتق�دان ب�ه کروب�ی، روز دوش�نبه ع�دم برگ�زاریعلت  به

ني��ز وی و حامي��انش تجمع��ی در براب��ر روزنام��ه ی اعتم��اد مل��ی برگ��زار 
  ٣٤٢».دنخواھند کر
 که در س�ايت نيوي�ورک ت�ايمز درج براساس خبری از رويترز«

شده، پل�يس از تجم�ع ھ�واداران کروب�ی در اط�راف س�اختمان روزنام�ه ی 
اين در ح�الی اس�ت ک�ه گروھ�ی از م�ردم در . ملی جلوگيری ميکند اعتماد

   ٣٤٣».اطراف ساختمان در حال سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستند
  !خيلی جالب است، نه؟
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    مي�دی٢٠٠٩ اوت ١٨/ ١٣٨٨ه بيست و ھفتم امرداد ما

 در روز ش��صت و پ��نجم پ��س از انتخاب��ات دھم��ين دور رياس��ت جمھ��وری[
  ]زدهايران فلک

  
ح�افظ « جماعت که حال درستی ندارم و از دست اينامروز را   

 عصبانی ام، ب�رای آغ�از روزی ن�و، و روزی از ن�و  ھم»نظام کھريزکی
 ... درون مرزھ�ای م�يھنرا اينج�ا ميگ�ذارم؛ از» پريش ياھکين«اين کار 

 زمانی که گنجی زندان بود و نامه ھايش به طور اس�رارآميزی از زن�دان
ز مي��ان س��ايتھای فيلت��ر ش��ده بي��رون ميآم��د، ب��ا ھ��زار س��ختی نام��ه ھ��ا را ا

جوھرم�ان تکثيرش�ان کن�يم  پيدا ميکرديم، تا با پرينتر ق�ديمی ب�یجستجو و 
 و ماشينھا و مغ�ازه ھ�ای شبنامه ھای سياسی Aی در خانه ھا و شبانه مثل

با چه ھيج�انی کتابھ�ايش را دس�ت بدس�ت ميچرخان�ديم و ب�ا . مردم بگذاريم
 تم�ام يارانم�ان را ب�ه بيمارستان مي2د زي�ر نظ�ر ب�ود، چه شوری وقتی در

 آنج��ا ش��رکت ک��رده  ت��ا در تجم��ع اعتراض��ی در بيمارس��تان مي��آورديم،جل��و
را آنج��ا در » م��انقھر«دلم��ان مث��ل س��ير و س��رکه ميجوش��يد ک��ه . باش��يم

دوب�اره ملت�ی مي�شويم ب�ی  باAترين طبقه ی بيمارستان خواھن�د ک�شت و م�ا
   .»قھرمان«ياور و بی

. ما مشروطه خواه بوديم و ميدانستيم که او جمھوريخ�واه اس�ت«
 او زم��انی عمل��ه ی  ک��هم��ا جمھ��وری اس��2می را نميخواس��تيم و ميدان��ستيم

ا نميخواس�تيم و ميدان�ستيم ک�ه او استبداد رژيم بوده است، ما وAي�ت فقي�ه ر
  ما بازگ�شت او یفقط خامنه ای را نميخواھد، با اين ھمه دغدغه ی ھمه

نميخواس��تيم او را بک��شند، . ب��ه آغ��وش م��ردم و ب��ه آغ��وش م��ام م��يھن ب��ود
از آزاد ش�دنش . س�پری ش�ود» قھرمان«نميخواستيم تاريخ آن سالھامان بی

ک�ه دي�ديم پاس�پورتش را دادن�د، ت�ا جانھامان افت�اد؛ ام�ا از اين چه شوری به
کنفرانس و دريافت جايزه از کشور خ�ارج ش�ود، ماتم�ان  برای شرکت در

  ! برد
ب����سيارانی در . اي����ن ميان����ه رخ دادر روي����دادھای ب����سياری د«

ک��ه ھرک��دام ميتوان��ستند  زن��دانھای رژي��م ج��ان س��پردند، جوان��ان برومن��دی
ياری م�ورد بيحرمت�ی بسزنان و دختران . قھرمانان واقعی يک ملت باشند

ق��رار گرفتن��د، ام��ا در تم��ام اي��ن م��دت ھيچگ��اه گنج��ی آنگون��ه ک��ه ديگ��ران 
ش نوشتند و گفتند و کردند، برای ديگران ننوشت و نگفت و دست ب�ه يبرا



 ٢٧٩

 

نب�ود،  که از ايران رفت، ديگربرای ما قھرم�ان گنجی از زمانی. کار نشد
 ودت�ای انتخاب�اتی رفته رفت�ه داش�تيم فراموش�ش ميک�رديم ک�ه پ�س از کحتی

و ب�ه خ�اک و خ�ون ک�شيده ش�دن قھرمان�انی ب�سيار، ناگھ�ان  ١٣٨٨د خ�ردا
پيدا شد و شروع کرد به قلمفرس�ايی و اف�شاگری؛ ت�ا  دوباره سر و کله اش

غذايی ک�ه ب�ه راه انداخت�ه، ک�سانی را ک�ه پ�رچم  اينکه شنيديم در اعتصاب
کمی گذش�ت و او ! تتجمع راه نداده اس ملی ايران را به ھمراه داشتند، به

  .بيشتر آشکار کردا ش، منويات درونی اش ريدر نوشته ھا
آقای گنجی اينک نوبت ماست، اين�ک ب�ه م�ا پاس�خ دھي�د ب�ه م�ا «

از قل��ب خ��ونين حادث��ه از ش��ما ميپرس��يم آي��ا ھوي��ت  ک��ه از درون اي��ران و
ش کجاست؟ يواقعی خود را به ياد ميآوريد؟ نام کشورتان چيست و مرزھا

چي�ست؟ ب�رای رس�يدن ب�ه دموکراس�ی  شما برای دست يافتن ب�همبارزه ی 
 ک��ه ھن��د و آلم��ان و  ایک��ه ورد زب��ان ش��ما ش��ده اس��ت، ھم��ان دموکراس��ی

 فران�سه، ص�احبان اص�لی آن ھ�ستند؟ آي�ا ص�احبان دموکراس�يھای ب�زرگ
جھان نيز ھمچون ش�ما ک�اری ب�ه ک�ار ملي�ت و ھوي�ت مل�ی خ�ود نداش�ته و 

   ندارند؟
واني��د ب��رای رس��يدن ب��ه دموکراس��ی، از آق��ای گنج��ی ش��ما نميت«
و ت�اريخ و جغرافي�ای مل�ی خ�ود را چ�وب ح�راج  خ�ود بگذري�د ھويت ملی

 س�ال گذش�ته ب�رای ١٠٠رشادتھای ايرانيان در ؟ ھمه ی جانبازيھا و!بزنيد
نھادين��ه س��ازند، ام��ا ھيچگ��اه  اي��ن ب��وده اس��ت ک��ه دموکراس��ی را در اي��ران
   . فدای دموکراسی کندھيچکس نخواسته ايران و ھويت ايرانی را

اي��ران در آس��تانه ی ي��ک انق��2ب ب��زرگ اس��ت و جن��بش س��بز «
ت، ملت�ی ک�ه م�شروطه خ�واه و ملت ماس� بخشی از جنبش آزاديخواھانه ی

و بل��وچش، زن و م��ردش،  خ��واھش، دين��ی و غيردين��ی اش، ک��ردجمھوري
ھمه و ھمه به سھم خود برای آزادی و زيستن در ايرانی دموکرات بھايی 

 بدن�ه ی  جنبش س�بز را از رداخته اند؛ از شما ميخواھيم خود را وگزاف پ
 س��ال ٣٠ چ��ه نخواھي��د پ��س از  اي��ران ج��دا نکني��د؛ چ��ه بخواھي��د یجامع��ه

تک���صدايی حک���ومتگران اش���غالگر، مل���ت اي���ران ھن���وز ھ���م س���رکوب و 
مجموع���ه ای اس���ت در بردارن���ده ی اندي���شه ھ���ا و گراي���شھای گون���اگون؛ 

ھستيد؛ پ�س آس�تانه ی م�دارای   اين گوناگونیبپذيريد که شما ھم بخشی از
  یديرين�ه اش از آن ھم�ه ايران ھمراه با نمادھای مل�ی. خود را باA ببريد

   !قشنگ بود، نه؟  ٣٤٤».ماست
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 ق�وه ی ق�ضائيه اي�ن م�رد انشين آحوند ش�اھرودی، رئ�يس قبل�یج

ت�شره، ص�ادق Aريج�انی، ب�رادر عل�ی Aريج�انی بر طبق اخبار من«: است
 ش�اھرودی ب�ر م�سند ق�وه ی باص�ط2ح ق�ضائيه ی حکوم�ت میبجای ھاش�

 در ش�ھر نج�ف ع�راق ب�دنيا ١٣٣٩اين شخص در س�ال . اس2می تکيه زد
ص�ادق Aريج�انی و ب�رادرش .  به اي�ران آم�ده اس�ت١٣۵۶آمده و در سال 

  » ...علی Aريجانی اکنون دو قوه ی قضائيه و مقننه را در اختيار دارند
 ، کل��ی فح��ش چاش��نی ب��ود ارس��ال ش��دهی مي��لاي��ن نوش��ته ک��ه ب��ا ا
  ...  کردمفحشھا را به خاطر دل خودم حذفمعرفی Aريجانيھا داشت که 

 Made In China گ�زارش ع�صر اي�ران ت�ا قب�ل از اي�ن به«
»  ]«ايرانيان رس�يده ب�ود و ح�اA كلم�ه ی ی  به تسبيحھا و جانمازھاحتی

را ب�ه ق�سمت » حيم] ال�رحمن ال�ر ب�سم«و عبارت مقدس مسلمانان يعن�ی 
آنك�ه برخ�ی م�دعيان ك�ه پي�شتر  پشت شلوارھای ايرانيان برده اند و عج�ب

پوش�ان ب�ه خيابانھ�ا  در اعتراض به عبارت كوكاكوAی برعكس شده، كفن
در ... ميكردن���دک���ت ميريختن��د و در جھ���ت تح��ريم كوك���اكوA و ن��ستله حر

 ت��وھين  ان��د، و در براب��ر اي��ن براب��ر ك��شتار م��سلمانان چ��ين س��كوت ك��رده
آش��كار و اي��ن ش��لوارھای ج��ين زنان��ه در فروش��گاھھای اف��سريه، ح��والی 

 ھزارتوم�ان در حراج�ی ب�ه ف�روش ٢١خيابانھای اول و دوم که ب�ه قيم�ت 
  !شان در نميآيد اص2 صدا٣٤٥»دميرسن

  
  

  ]شصت و ششمين روز[ ٢٠٠٩ اوت ١٩/ ١٣٨٨ بيست و ھشتم امرداد

  

ت و ب��از اي��ن  م��رداد ھ��م ھ�س٢٨. ام�روز ھ��م روز ديگ��ری اس�ت  
اده اند به سينه زنی و قمه زنی؛ حوص�له ی آدم را افت شيعيان مصدق راه 

  !ولشان کنسر ميبرند، 
ام��ا س��ه ت��ا وزي��ر زن معرف��ی ک��ردن احم��دی ن��ژاد خيل��ی بانم��ک   

 م��ستراح حت��ی ض��د زن و ب��رای س��ت، مخ��صوصا ب��ا آن ق��وانين اس��2میا
ھم�ه از آن » آبج�ی« جالب اين که اي�ن س�ه ت�ا .ز آقا اجازه خواستنرفتن ا
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 اي�ن تک�ه را ح�اAی تيغ کش ھستند و خودشان ض�د زن؛ فاطمه کوماندوھا
  : اين ياران آدمکشھا را نشان ميدھد، بخوانيدکه احوال خانوادگی 

اکن��ون خ��انم وزي��ر را ت��صور کني��د ک��ه ب��ه ش��وھرش ب��ه خ��اطر «
اختي���ار ک���ردن زن دوم و س���وم، اعت���راض ک���رده و از او خواس���ته اس���ت 

2ق دھ��د و ش��وھر ھ��م بن��ا ب��ه ح��ق و وظيف��ه ی ش��رعی اش ھووھ��ا را ط��
ح�اA خ��انم وزي�ر ميخواھ��د ب��ه .  اس��تتنبي�ه ب��دنی ک�رده را» خ�انم وزي��ر«

م�سائل مھ�م مملکت�ی اظھ�ارنظر  جلسه ی ھيئت دول�ت ب�رود، ت�ا در م�ورد
را وادار روج از من�زل را ب�ه او نميدھ�د و او خ» اذن«کند، اما شوھرش 

به ! شود» متمتع«ھر جور که بخواھد از او ميکند تا » تمکين خاص«به 
خ��انم وزي��ر خ��ودش را ب��ا ھ��زار ب��دبختی ب��ه جل��سه ی س��خنرانی  ھرح��ال

ھنگ��ام غ��روب در ف��2ن س��مينار ميرس��اند، در حاليک��ه تم��ام ب��دنش کب��ود 
   ٣٤٦».است

ک کارشناس و اندي�شمند مع�روف م�ذھب اس�2م ي«ديگر اين که   
وت�ردام ھلن�د و م�درس در ش�ھر ر به نام طارق رمضان نماينده ی شورای

تلويزي�ون جمھ�وری اس�2می  اراسموس به دليل اجرای برنامه در دانشگاه
دلي�ل اي�ن ت�صميم  .از سمتھای خود کنار گذاشته ش�د) پرس تی وی(ايران 

نق��ص ...« و »تائي��د جمھ��وری اس��2می اي��ران«ب��ه گفت��ه ی مقام��ات ھلن��د 
  .  ايران است»پرس تی وی«با اجرای برنامه در » حقوق انسانی در آن

» اس���2م و زن���دگی«برنام���ه ای ب���ا ن���ام  ط���ارق رم���ضان در «
 ھلند رمضان در مصاحبه ای با راديو دولتی طارق. شرکت ميکرده است

حق�وقی در اي�ن رابط�ه را ادام�ه خواھ��د   ش�کايت و پيگي�ریگفت�ه اس�ت ک�ه
ھرگون�ه ھمک�اری ب�ا ک�شورھای  گفتنی است که در قانون اداری ھلند. داد

کارھا ان ممنوع است، زيرا دولت ھلند اين ق بشر از جمله ايرناقض حقو
 ک��ه ھ��م از نمي��شودن��وش ج��ان؛   ٣٤٧».را تائي��د اينگون��ه ک��شورھا ميدانن��د

   ! ھم از آخور باباجاندتوبره بخوري
 م��رداد، س��الروز اع��2م حک��م ٢٨ ]يعن��ی ام��روز[ف��ردا «راس��تی 

ز اع�2م ا پ�س.  مل�ت ک�رد، در ش�رق کردس�تان اس�ت جھاد خمينی بر عليه
 و  گرف�ت عام رژي�م ق�رار  و قتل اين حکم، ملت کرد مورد ھجوم وحشيانه

  ادام�ه کردن کردھ�ا امروز نيز اين ھجوم با کشتن، زندانی و شکنجه  تا به 
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ب�ه  رھب�ر ت�ازه » خمينیسيد روح ]  «١٣٥٨ مرداد سال ٢٨روز . ددار
 تاکيد کردن�د، کردھا بر خواست خود رسيده ی ايران، پس از اينکه  قدرت 

مل�ت  حک�م جھ�اد خمين�ی ب�ر علي�ه . آنان صادر ک�رد حکم جھاد را بر عليه 
صورت رسمی اع2م شد و پس از   ھای عمومی به  رسانه کرد، از طريق
کردس�تان ھج�وم  ھا ھزار نفر برای شرکت در اي�ن جھ�اد ب�ه  اين اع2م، ده

   ٣٤٨»..دبردن
ه ی او روز دوش���نبه روزنام���«: واش���ينگتن پ���ست ھ���م نوش���ت«

س��رداران نظ��امی  را ب��ستند و م2ھ��ای تن��درو ب��ه ھم��راه]  کروب��یمھ��دی[
ک��ه ب��ا اي��ن وج��ود مھ��دی کروب��ی ميگوي��د . دوی ش��دنی خواس��تار محاکم��ه 

اين روح�انی عمام�ه س�فيد ک�ه . بندمخالفان دولت روز به روز افزايش مييا
 ت��اکنون س��متھای مھم��ی را ب��ه ١٩٧٩ابت��دای انق��2ب اس��2می در س��ال از 

است، در مصاحبه ی روز سه شنبه ی خ�ود گف�ت ک�ه محم�ود   داشتهعھده
ح�امی اش، در نھاي�ت از جن�بش نظامي�ان  احمدی ن�ژاد ب�ه ھم�راه م2ھ�ا و
ب�ه . ق�انونگزاران شک�ست خواھن�د خ�ورد فزاينده ی مردمی، آيت ] ھا و

در خيابانھا، بازار، عروسيھا و مساجد، ھمه جا ميتوان «: گفته ی کروبی
  ٣٤٩».اض مردم از روند جاری را شنيدصدای اعتر
  
ميخ��واھم بگ��ويم ي��ک تران��ه موس��وی، ک��م ي��ا زي��اد، فرق��ی ... «  

برخی افراد با دختران بازداش�تی «مينويسد که  نميکند وقتی مھدی کروبی
منجر به ايج�اد جراح�ات و پ�ارگی در سي�ستم  اند كه با شدتی تجاوز نموده 

ادع�ای کروب�ی سراس�ر دروغ  اگر حتی و باز» .تناسلی آنان گرديده است
جل�و دورب�ين ) نين�ا اق�دم(کنع�ان  باش�د، ب�از ھ�م فرق�ی نميکن�د وقت�ی آذر آل

س�نندج م�ستند ميکن�د، وقت�ی  مينشيند و روايت تجاوز به خود را در زن�دان
ب�رادران در کت�اب  رويا طلوعی از تجاوز بازجو ميگويد، وقت�ی مني�ره ی

پاس�داری ديوان�ه  اث�ر تج�اوزحقيقت ساده، از طاھره، دختری زيب�ا ک�ه ب�ر 
اش را   خ�اطره٦٠شد، طاھره ای که بيشتر زن�دانيان زن تھ�ران در دھ�ه 

در ذھن دارند، مينويسد، وقتی جنازه ی زھرا ک�اظمی را س�يمان ميگيرن�د 
چرا لب�اس مقت�ول از اي�ن «شيرين عبادی، وکيلش در دادگاه ميپرسد که  و

  » پاره و خونی شده؟ ناحيه ی خاص
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 نظري���ه ی پزش���کی ق���انونی حکاي���ت از تج���اوز ب���ه و وقت��ی...«
تج��اوز ب��ه ... يعق��وب در بازداش��تگاه پايگ��اه ب�سيج ھم��دان دارد زھ�را بن��ی

 در کنار تھديد به تجاوز و آزارھای جن�سی ديگ�ر ک�ه زنان زندانی سياسی
 مقام�ات حت�یدس�تگير کنن�دگان، بازجوي�ان، زن�دانبانان و  ميتواند از س�وی

است که آثار ج�سمی و ين نوع شکنجه ای تر قضايی صورت گيرد، خشن
. ش��کنجه ھ��ا قاب��ل مقاي��سه ني��ست آن ب��ا ان��واع ديگ��ر ب��ه خ��صوص روح��ی

سياس�ی زن پ�س از  گزارش�ھايی از اعم�ال اي�ن ن�وع ش�کنجه ب�ر زن�دانيان
ش��ده  انق�2ب، چ��ه ب��ه ش�کل سي��ستماتيک و چ��ه ب�ه ص��ورت اتف��اقی منت�شر

  . است
وز ب�ه دخت�ران ترين نوع تجاوز گزارش شده، تج�ا سيستماتيک«

در ش�ب  سياسی ب�ه اع�دام محک�وم ش�ده بودن�د، که به دAيل باکره ای است
م��ستند اي��ن گزارش��ھا، گفت��ه ھ��ای مت��واتر خ��انواده ھ��ای  !پ��يش از اع��دام
دختری بوده که فردای اعدام، ھم�راه ب�ا تحوي�ل جن�ازه ی  یزندانيان سياس

ر اي��ن د. مھري��ه ی او تحوي��ل ميگرفت��ه ان��د دخترش��ان، پ��ولی ب��ه عن��وان
مردان��ی ک��ه زن��دان را در دس��ت  گزارش��ھا دخت��ران ب��اکره ب��ه عق��د موق��ت

 اين ص�ورت درغير. بدھند داشتند، در ميآمدند تا بکارت خود را از دست
 ب�ه بھ�شت -اس�ت   چون ب�اکره-خطر اين وجود داشت که زندانی اعدامی 

   ٣٥٠»!برود
 تجاوزھ��ا و چ��را م��ن آرام آخ ک��ه چ��ه حکاي��ت تلخ��ی اس��ت اي��ن

   نميشوم؟
پاس��داری تران��ه ي��ا تران��ه ھ��ا را لخ��ت ک��ه لحظ��ه ای ت��صور کني��د 

بع�د .  بيھ�وش انداخت�ه ان�دپيش از آن او را به ش�دت زده ان�د و. کرده است
 ب�از کتک�ی و بع�د. رميآورند و دخترک مقاومت ميکن�دش را از تنش دلباس

 خ�ر اس�ت، ميچپان�د در عق�ب دک ف2نش را که حتما اندازه ی ف2نبعد مر
ن دخت�رک و بع�د خ�ودش را تک�ان تک�ان ميدھ�د و کي�ف ميکن�د و و جلو اي�
 دخ�ول و بع�د Aب�د غ�سل،  بع�داز چک و چولش راه ميافتد و بع�د،بعد آب 

جنازه ی دخترک را که بارھا ھمان لمپنھا ب�ه ن�يش ک�شيده ان�د، در بعد ، اه
، از ھمانج��ا خ��ونين و از ھمانج��اک��ه س��يمان دف��ن ميکنن��د و لب��اس دخت��رک 

 دارن�د »ف�2ن س�اAری«ال است حکوم�ت ا سی س اينھ...ایمالين است؛ و
  ! حکومت اس2می گذاشته ايمو ما اسمشان را
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. ترانه موسوی استروز اول شھريور چھلمين روز درگذشت «
روز  تجم�ع م�سجد قب�ا در ھف�تم تي�ر  بازداش�تی، موس�ویتران�هخب�ر م�رگ 

ن، تران�ه گزارش چريک آن2ي� به . تير به وسيله خانواده اش اع2م شد٢٤
 روز ناپدي��د ش��د و پ��س از اي��ن ١٨موس��وی از زم��ان دس��تگيری ب��ه م��دت 

تيرم�اه  ٢٤روز . ی او مواج�ه ش�دند   ی سوخته مدت خانواده اش با جنازه
 درياف��ت  ق��زويندر ح��والیرا ی او  ی او خب��ر پي��دا ش��دن جن��ازه  خ��انواده 

کردند، اما تاريخ دقيق م�رگ او م�شخص ني�ست؛ از اي�ن رو زم�ان م�رگ 
ب��ا اي��ن ح��ساب چھلم��ين روز . ش��ود تي��ر م��اه محاس��به م��ی ٢٤و از ت��اريخ ا

محل دف�ن تران�ه .. .ر ماه است روز اول شھريوشکشته شدن و دريده شدن
را در روستای وازيوار از توابع چمستان در استان مازندران اع2م کرده 

  چه بنويسم عزيزم؟  ٣٥١».اند
  
، روز ني���روی انتظ���امی جمھ���وری اس���2میايرن���ا نوش���ت ک���ه «

چھارشنبه در اط2عي�ه ای از ش�ھروندان خواس�ت در ص�ورت م�شاھده ی 
رم��ضان، پل��يس را از تظ��اھر ب��ه روزه خ��واری در م��اه مب��ارک م��وارد 

 ناج�ا در اط2عي�ه ای ب�ه مناس�بت فرارس�يدن . مطلع کنند١١٠طريق تلفن 
ماه مبارک رمضان، م�اه ن�زول ق�رآن مجي�د و م�اه خودس�ازی ھمچن�ين از 

ب�ه رعاي�ت ق�وانين  اصناف و اماکن عمومی خواست ن�سبتھمه ی مردم، 
   ٣٥٢»...و مقررات اين ماه اقدام کنند
 از بيحي�ايی و پرروي�ی خ�رد ش�دن اع�صابمانکافی است، ب�رای 

در رابط�ه . يی ک�افی اس�تھمچين چند سطر بيحيا» اس2می«اين جماعت 
 با وزير شدن فاطمه کماندوھا در دولت تروريست و ات�م ب�از و تجاوزک�ار

 اول�ين زن دگیز زن شمه ای اشاھرودی؛/Aريجانی/خامنه ای/ژاداحمدی ن
   :اينجا ميآورمه به دست ھمين جانيان اعدام شد،  ک راوزير ايران

  
خذ درجه ی  با ا١٣٢٩، در سال ١٣٠١رو پارسا، متولد  فرخ«

ه عن�وان  ب�١٩۶٨او در سال . التحصيل شد فارغ دکترا از دانشگاه تھران 
 ١٣۵٧پ���س از انق���2ب . انتخ���اب ش���د پ���رورش اي���ران وزي���ر آم���وزش و

خورشيدی، وی با اتھام�اتی چ�ون حي�ف و مي�ل ام�وال بي�ت الم�ال و ايج�اد 
فح��شا در  ف��ساد در وزارت آم��وزش و پ��رورش و کم��ک ب��ه ن��شو و نم��ای

                                                           
351 - http://cherikonline.blogspot.com/2009/08/blog-post_17.html  
352 - http://www.alborznews.net/pages/?cid=9389  



 ٢٨٥

 

آم���وزش و پ���رورش و ھمک���اری م���وثر ب���ا س���اواک و اخ���راج فرھنگي���ان 
ادگ�اه انق�2ب اس�2می از وزارت فرھن�گ اي�ران و غي�ره در د »انق2ب�ی«

محاکم�ه ش�د و ب�ه عن�وان » ص�ادق خلخ�الیش�يخ «شعبه تھران به رياست 
 ١٨در ت����اريخ ) زم����ينعام����ل ف����ساد ب����ر روی (» مف����سد ف����ی اAرض«

 . اعدام شد١٩٨٠ مه سال ٨ برابر با ١٣۵٩ارديبھشت سال 
دار را ک���ه ب���اA ک���شيدند، طن���اب پ���اره ش���د و ف���رخ رو طن���اب «

حاA ديگر به کلی از ح�ال . به زمين افتاد ری فاصله ی يک مت ازسایپار
از سر و رو و ب�دن او ب�از کردن�د و او  طناب را. رفته و بيھوش شده بود

کثي��ف و آب خ�زه گرفت��ه ای  را ب�ه داخ�ل حي��اط بردن�د و در کن�ار ح��وض
خ�انم . آوردن�د مشتی آب بر س�ر و روی او زدن�د و مج�ددا او را ب�ه ھ�وش

با پاره ... ه راحتی کشيد و تصور ميکردپارسای که به ھوش آمد، نفسی ب
  بيگناھی او نيز به اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار،شدن طناب

کم���ی آرام گرفت���ه ب���ود و ديگ���ر گري���ه و زاری و نال���ه ھ���م . گرفت���ه اس���ت
از گذشت نزديک به ي�ک رب�ع س�اعت مج�ددا او را ب�ه مح�ل  پس. نميکرد

اين بار س�يم قط�ور و . کشيده بودجنگ تن به تن  کارشان به. قتلگاه بردند
درخت بستند و سپس سيم دار را بر گردن  مقاوم بکسل آوردند و به باAی

او خ��الی پپ��سی را زي��ر پ��ای  ف��رخ رو پارس��ای انداختن��د و چن��د جعب��ه ی
محکم�ی ب�ه جعب�ه ھ�ا   لگ�د،ند و دقايقی بعد يک�ی از دژخيم�ان م�رگگذاشت

   ...پرتاب کرد به گوشه ایزد و جعبه ھا را از زير پای خانم پارسای 
س�ه .  ب�ود١٣٥٩ ارديبھ�شت ١٨ساعت ي�ک و ن�يم ص�بح روز «
   ٣٥٣»...بر پيکر بيجان وی شليک شد تير خ2ص

و تج�اوز و » کودت�ا«اما حزب ] لبنان و انتخاب�ات و تقلب�ات و 
اگ��ر انتخاب���ات اي��ران زودت���ر از ... لب��اس شخ��صيھای ح���زب ] لبن��ان و

شد و اي�ن ح�وادث در اي�ران پ�يش ميآم�د، ح�زب ] انتخابات لبنان انجام مي
البت��ه . ص��د رای ھ��م در انتخاب��ات پارلم��انی لبن��ان نمي��آورد  در٣٠لبن��ان 
اي�ن . که در اين انتخابات ھم خيل�ی از رای ح�زب ] لبن�ان ک�م ش�د ميدانيد

ک�ه درب��اره ی اف��راد ح�زب ] در ح��وادث بع��د از انتخاب��ات  اف�شاگريھائی
به اعتبار حزب ] لبنان در خ�ود اي�ن ک�شور لطم�ه زده خيلی  ايران شده،

 حاA، ھم مردم و ھم ارتش لبنان، ح�زب ] لبن�ان را س�ازمانی ک�ه .است
ھرس��ال . م��ن ھفت��ه ی پ��يش از لبن��ان برگ��شتم. آم��اده ی کودتاس��ت، ميدانن��د

متوج�ه ش�دم ک�ه  در س�فر اخي�رم ک�ام2. برای کار، س�فری ب�ه لبن�ان ميک�نم
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پ��ر و ب�الش شک�سته اس��ت ک�ه فک�ر ميک��نم بخ�اطر ح��وادث ح�زب ] لبن�ان 
از ايست و بازرس�يھای ق�ديم در . ايران و خشم و نفرت مردم از آنھا باشد
خيلی کم در خيابانھا اف�راد م�سلح  مح2ت جنوبی لبنان ديگر خبری نبود و

را امسال آرامتر و آزادتر دي�دم؛ منظ�ورم ک�م  لبنان. حزب ] ديده ميشدند
فکر ميک�نم آخ�رين پي�ام . برای مذھبی کردن لبنان است يعيانشدن فشار ش

نصر] را شنيده ايد که گفته اس�ت ام�ام خامن�ه ای ب�ا ق�درت از  حسن سيد
اين گفته زير فشار بدن�ه ی ح�زب ] لبن�ان اس�ت . اخير عبور کرد بحران

اطمين��ان خ��ود را ن��سبت ب��ه آين��ده ی جمھ��وری اس��2می و حماي��ت از  ک��ه
اف�رادش  نصر] با اين پيام ميخواس�ت. ان از دست داده است] لبن حزب

  ٣٥٤»!نباشيد را آرام کند و بگويد که بحران ايران تمام شده، نگران
  
  

  ]روز شصت و ھفتم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٠/ ١٣٨٨بيست و نھم امرداد ماه 

  

در رابط��ه ب��ا اع��دام خ��انم دکت��ر ف��رخ رو پارس��ای، مطلب��ی پي��دا   
دی فرس�����تادم؛ ھم�����ان را ک������ه در ک�����ردم و آن را ب�����رای مح�����سن ک�����ر

 گذاش��ت ٣٥٥مح�سن آن را در وب2گ��ش.  اوت گذاش��ته ام١٩روزنگاريھ�ای 
ش نوش��تم ک��ه م��ن ي��ک زن��م ک��ه ج��وش يب��را. دو خ��ب، خيل��ی ج��وش آور

مي�آورم، ش��ما ک�ه اي��ن ھم�ه معت��دل ھ�ستيد، چ��را ج�وش آورده اي��د؟ پاس��خی 
ر  وزرای زن د در م��ورد«:  آن را اينج��ا مي�آورم؛ جال��ب اس�تنوش�ت ک�ه

کابينه ی احمدی نژاد ھم البته بايد ھمچن�ان از در مخالف�ت برخ�ورد ک�رد، 
اينھ�ا از اي�ن پ�س . مثبت است و نشانه ی عق�ب ن�شينی آنھ�ا اما در مجموع

امتي�از بدھن�د و البت�ه امتيازات�شان مف�ت ھ�م نمي�ارزد،  ت2ش ميکنند که ھ�ی
ذا گذش�ته ل�. قوی ای داش�تند، ھم�ين را ھ�م نميکردن�د  یاما قب2 که روحيه

کابين�ه ی احم�دی ن�ژاد ک�ه ب�ه براب�ری  حق�وق  از اينکه يک وزير زن در
اما ن�شانه ی آن اس�ت ک�ه آس�انگيريھای د؛ انسانھا باور ندارد، مفت نميارز

اينک�ه . ن�شينيھای آين�ده ن�دارد بيشتری در راه اس�ت ک�ه معن�ايی بج�ز عق�ب
مک��ان گ��شتھای روس��ری و حج��اب را جم��ع کنن��د و م��ردم آزادت��ر باش��ند، ا

مف�ت ھ�م  مبارزه را بيشتر ميکند؛ چرا که شايد از نظ�ر سياس�ی اي�ن عم�ل
 نيارزد، اما از نظر روحيه ای که به جوان�ان ميدھ�د، ب�رای مب�ارزه ش�ان
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پ�ايين ب�ردن /ساله برای ب�اAاينکه پس از يک جنگ سی . بسيار مفيد است
ه ی باAخره رژيم را شکسته اند، تاثير نمادين زي�ادی ب�ر روحي�روسری، 

دل » امتي�ازات«ھم�ين روس�ت ک�ه ب�دون آنک�ه ب�ه اي�ن  از. مب�ارزان دارد
ھ�ايی اس�ت ک�ه حاکمي�ت باشيم که اينھا ھم�ه ترک ببنديم، بايد در نظر داشته

جوش آوردم ھم فکر ميکنم بھترين زمان برای زدن   اينکه.ميدارددارد بر
حق�وق ب�شر «ھم�ين حاAس�ت ک�ه ميت�وان  . ھم�ين حاAس�ت،ش�2ق وج�دان

ک��شيد و اتفاق��ا ف��رخ رو  ح��ضرات را ب��ه رخ��شان» دی و غيرخ��ودیخ��و
نمون��ه ن  يک��ی از بھت��ريپارس��ای ک��ه ق��ب2 ھ��م در م��وردش نوش��ته ب��ودم،

 اينکه آن. مطلب به لحاظ روانی تاثير زيادی بر خواننده ميگذارد. ھاست
 رسيده باشد، ب�دجوری »جنگ تن به تن«زن در آن سن و سال کارش به 

را قلقلک ميدھد که چرا ] البته سابق[»  و باغيرتمردان جنگجو«وجدان 
اين نوشته يک س�يلی ب�ر ص�ورت ! لذت برده اند از تماشای اين صحنه ھا

 کک�شان ھ�م نگزي�د ک�ه حت�یم�ردم  که تقريبا ھم�ه ی مردم ايران ھم ھست
فرخ رو پارسای  من فکر ميکنم که. اين زن را صادق خلخالی اعدام کرد

 ل��ی مظل��وم و مث��ل ب��سياری ديگ��ر ازخي. زم��ان خ��ودش ب��ود» ن��دای«
  . دخدمت به اين آب و خاک اعدام شھمکارانش بخاطر 

مطل��ب ديگ��ری ک��ه در م��ورد ف��رخ رو  آھ��ان ي��ادم آم��د، ي��ک«
 ک�ه يک�ی -فرستاديد  ميشما براھم  فکر ميکنم آن را - نوشته بودم یپارسا

سخنرانی اش گفت�ه  از طلبکاران سابق که در» کک نگزيده ھا«از ھمين 
پ�اک دخت�ران را د فرخ رو پارسای جل�و در مدرس�ه مياي�ستاد و آراي�ش بو

اي�ن حرام�زاده نرف�ت ب�ه خلخ�الی اي�ن ح�رف را بزن�د، بلک�ه او را . ميکرد
 ب��ه -کن��د؛ ام��ا ام��روز پ��س از س��ی س��ال ب��رای چ��س ک��ردن خ��ودش  خ��ر

خيل�ی ب�ی تعھ�دی ميخواھ�د ک�ه . ي�اد ميکن�د  از آن زن ب�زرگ-ناشايستگی 
  »...آدم جوش نياورد

ای ميل��ی داش���تم ک��ه ناشناس���ی طن��زی نوش���ته ب��ود زي���ر عن���وان   
ک��ه ب��ه دلي��ل ظراف��ت طب��ع نوي��سنده و » ان��شای دان��ش آم��وز دوم دب��ستان«

  : ميان ايرانيان، عالی استنمايش زيربنای جنون خشونت در
م�ا .  دوس�ت داري�م، بابايم�ان ھ�م ھمينط�ور ما حيوانات را خيلی«  

. يم ، بابايم��ان ھ��م ھمينط��ورزن�� ھ��ر روز در م��ورد حيوان��ات ح��رف م��ی
کن�د، م�ث2   از حيوانات ھم ي�اد م�ی، با ما حرف ميزند بابايمان ھميشه وقتی

ام��روز بابايم��ان دوب��ار ب��ه م��ا گف��ت؛ تول��ه س��گ مگ��ه ت��و م��شق ن��داری ک��ه 
زي��ون؟ و ھ��ر وق��ت م��ا پ��ول ميخ��واھيم ميگوي��د؛ ک��ره خ��ر ينش��ستی پ��ای تلو



 ٢٨٨

 

ا ب�ا مامانم�ان و بابايم�ان  م� مگه من نشستم سر گ�نج؟ چن�د روز پي�شا وقت�ی
 ي��ک تاک��سی داش��ت مي��زد ب��ه پيک��ان ؛عم��ه زھ��را اين��ای مي��رفتيم خون��ه 

 باA به آقاھ�ه گف�ت؛ مگ�ه ايمان ھم که آن روی سگش آمده بودباب. بابايمان
ک��وری گوس��اله؟ آقاھ��ه ھ��م گف��ت؛ ک��ور بابات��ه ي��ابو، پي��اده مي��شم ھمچ��ين 

ب�رو بين�يم باب�ا جوج�ه : ت زن دايی، بابايمان ھم گف ميزنمت که به خر بگی
 گن��ده ت��ر ب��ود و   آقاھ��ه از بابايم��ان خيل��ی و ع��ين قرق��ی پري��د پ��ايين، ول��ی
بع��دش مامانم��ان ب��ه بابايم��ان گف��ت؛ مگ��ه . بابايم��ان را مث��ل س��گ کت��ک زد

  کرم داری آخه؟ خرس گنده مجبوری عين خروس جنگی بپری به مردم؟ 
وس���ت  حي���وان ن���شان ميدھ���د د زي���ون را ھ���م ک���ه خيل���یيم���ا تلو«

زيون فق�ط ش�ده راز ي آقا شوھر خاله مان ميگويد که تلو ميداريم، البته علی
بق��ا، ق��ديما ک��ه ھم��ش گرب��ه و کوس��ه ن��شون مي��داد، ح��اA ھ��م ک��ه ي��ا اون 

ھا رو نشون ميده، ي�ا اي�ن بوزين�ه رو ک�ه ع�ين اس�ب واس�ه مل�ت  مارمولک
 ؛و باش�ه آق�ا ک�ارتون پينوکي� کنيم که منظ�ور عل�ی ما فکر می. بنده  می خالی

  . چون ھم توش گربه نره داشت ھم کوسه ھم پينوکيو که دروغ ميگفت
پارس��ال در .  را دوس��ت دارن��د حيوان��ات فاميلھ��ای م��ا ھ��م خيل��ی«

 مرغھ�ا، ش�وھر خال�ه م�ان   منوچھر پسر خاله مان که رفت قاطی عروسی
 بع�دش ش�وھر   ب�ازی ک�رديم، ول�ی دو تا گوس�فند آورد ک�ه م�ا ب�ا آنھ�ا خيل�ی

   ترس��يديم، ول��ی م��ا اول��ش خيل��ی! ن ھم��ان وس��ط سرش��ان را بري��دخال��ه م��ا
کن�يم، البت�ه گوس�فندھا ھ�م   ب�رويم ع�ادت م�ی بابايمان گف�ت چن�د ت�ا عروس�ی

چيزی نگفتند و گذاشتند شوھر خاله م�ان سرش�ان را بب�رد، حتم�ا دردش�ان 
م���ا نفھمي���ديم چط���ور دردش���ان نيام���ده، چ���ون يکب���ار در ک���امپيوتر . نيام���د

 ميگفتند ] اکب�ر، س�ر ي�ک آق�ا  يلم ديديم که دوتا آقا که ھیداداشمان يک ف
و م��ا .  دردش اوم��د رو ک��ه نميگف��ت ] اکب��ر بريدن��د و اون آقاھ��ه خيل��ی

  .  سر ما را نبرد تصميم گرفتيم که ھميشه بگيم ] اکبر که يک وقت کسی
 خ�وب ش�د ک�ه م�ا در اي�ران ب�ه دني�ا  ما نتيجه ميگيريم که خيل�ی«

بتونيم ھر روز از اسم حيوانات که نعم�ت خداون�د ھ�ستند، اس�تفاده آمديم تا 
زي����ون ببين����يم و در موردش����ان ح����رف ب����زنيم و يکن����يم و آنھ����ا را در تلو

ھ��ای آنھ��ا را ب��ه دي��وار بچ��سبانيم و ب��ه آن ھ��ا مھ��رورزی کن��يم و  عک��س
  » !نميدانيم اگر در ايران به دنيا نيامده بوديم، چه غلطی بايد ميکرديم؟

ھم اين مطلب  ! بماند »اوريژنال «اری اش نکردم که دستکزياد
که رفرانسی است به دادگاھھای استالين و مقاي�سه ای اس�ت ب�ا دادگاھھ�ای 

 ». س��ی. ب��ی.ب��ی«وب��سايت در حکوم��ت اس��2می، در » خوديھ��ا«ام��روز 
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  ک�ه ت�اريخانیآن� گفته اندبخشی از آن را اينجا ميآورم که . چاپ شده است
  : کنندش تکرارورندرا فراموش ميکنند، مجب

رھب��ر انق��2ب اکتب��ر از ) ١٨٧٠-١٩٢۴(وAديمي��ر ايل��يچ لن��ين «
به خاطر بيماری از زندگی سياس�ی کن�اره گرف�ت و در ١٩٢٢اواخر سال 

از . کموني�ست ن�زاع ب�ر س�ر رھب�ری ش�روع ش�د کميت�ه ی مرک�زی ح�زب
شخصيت لئو تروتسکی ب�ود ک�ه ھم�ه او  ھمکاران نزديک لنين بانفوذترين

 تروت���سکی در بني���ادگزاری ک���شور .دان���ستند ين قطع���ی لن���ين م���یرا جان���ش
صدر کميت�ه ی نظ�امی انق2ب�ی او . ا به پای لنين پيکار کرده بودشوراھا پ

ھف��تم ن��وامبر س��ال در ( ب��ود ک��ه انق��2ب بل��شويکی را ش��ورای پتروگ��راد
نظ�ام  گزار ارت�ش س�رخ ب�ود و پي�روزی پايه .  به پيروزی رساند) ١٩١٧

 ام�ا. م�ديون ت�2ش و نب�وغ نظ�امی او ب�ود» ھ�ای س�فيد روس«انق2بی بر 
اند که تروت�سکی س�خت متکب�ر و تک�رو ب�ود و ب�ه ترتيب�ات و رواب�ط  گفته 

 اس��تالين يک��سره ب��ه ح��زب ، در براب��ر.توج��ه زي��ادی نداش��ت درون ح��زب
دول��ت و اداره ی ک��شور  توج��ه داش��ت و آن را اھ��رم اص��لی در رھب��ری

 ھ��ای تروت��سکی، ھ��ا و غيب��ت  ض��عفاس��تالين ب��ا اس��تفاده از. دان��ست م��ی
 لنين در دو .موقعيت محکمی در حزب به دست آورد و دبيرکل حزب شد

  ح�زب درفتن م�سئوليت مھ�م رھب�رینامه، نگران�ی خ�ود را از ق�رار گ�ر
موف�ق  اب�راز ک�رد، ام�ا اس�تالين ]اس�تالين[» مردی تندخو و نامدارا«دست 

 سه و زد و بن�د، و ب�ااو ب�ا دسي�. ش�د از ن�شر اي�ن دو نام�ه جل�وگيری کن�د
 ھ�ای حزب�ی را ب�ه تم�ام اھ�رمتوان�ست افکن�ی مي�ان مخالف�ان خ�ود،  تفرق�ه 

 تروتسکی در س�ال .نزديکان خود بسپارد و تروتسکی را به انزوا بکشاند
او  . شوروی را ترک ک�رد١٩٢٩ از حزب اخراج شد، و در سال ١٩٢٧

م در س�ال به دس�تور اس�تالين ب�ه ط�ور غي�ابی ب�ه اع�دام محک�وم ش�د و حک�
 .تبعيدگاھش در مکزيک در مورد او اجرا شد  در١٩۴٠

 رھبر مطلق کشور شد و تمام ام�ور را ١٩٢٩استالين از سال «
ی روی ن�ادانی، ب�ه اج�رای ف�وری و اجب�اری برنام�ه  از. به دس�ت گرف�ت

اي�ن برنام�ه ب�ا . ک�شاورزی فرم�ان داد ھای  سازی سراسری بنگاه اشتراکی
گرسنگی ک�شور را ف�را گرف�ت و  قحطی و.  شدبار روبرو شکستی فاجعه 

برخ�ی مج�امع علم�ی و  در. به مرگ نزديک ده ميلي�ون روس�تايی انجامي�د
 در کنگ�ره ی ح�زب ک�ه . زبان به انتقاد از استالين باز ش�د،محافل سياسی

توان�ست ب�ار   برگزار شد، اس�تالين تنھ�ا ب�ا تقل�ب و نيرن�گ١٩٣۴در سال 
يه صفت� گرف�ت ب�ا رقب�ا و مخالف�ان خ�وداو ت�صميم . ديگر به رھبری برس�د
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دبي��ر !] چ��ه اس��می؟[ ان��دکی پ��س از کنگ��ره، س��رگئی کي��روف .ح��ساب کن��د
دھ�د ک�ه   ھم�ه ی ش�واھد ن�شان م�ی.حزب کمونيست در لنينگراد ت�رور ش�د

اس�تالين ب�ه نيرنگ�ی . داد اين ترور را پليس مخفی به دستور استالين انجام
 و از س�وی ميک�ردح�ذف  دانماھرانه دست زد؛ از سويی رقي�ب را از مي�

اس�تالين ش�ايع  عوام�ل. ک�رد شمشير تيز می» مجازات قات2ن«ديگر برای 
 کردند که ياران تروتسکی در ھيئت سياسی کميته مرک�زی ح�زب، ت�رور

 . اند کيروف را طراحی کرده
ب2فاص��له پ��س از قت��ل کي��روف، ب��يش از ص��د نف��ر از مقام��ات «

ھ�ای بع�د ھ�زاران نف�ر   ھ�ا و م�اه  هدر ھفت�. تيرب�اران ش�دند حزبی و دولتی
ش�د،  حک�م آنھ�ا ف�وری ص�ادر م�ی. ج2دان سپرده شدند دستگير و به دست

 ام�ا اس�تالين ن�ه .ارفاق، تبعي�د اب�دی ب�ه س�يبری که معموA اعدام بود، يا با
خ��ود را  ب��ود، بلک��ه» نخ��ستين ک��شور ک��ارگران و دھقان��ان«تنھ��ا پي��شوای 

او ن��اگزير ب��ود . دان��ست  م��یرھب��ر جن��بش کموني��ستی در سراس��ر جھ��ان
 ی مخالفان سياسی را از نظر ايدئولوژيک توجيه کند و سرکوب وحشيانه 

ب�ا اي�ن م2حظ�ات ب�ود ک�ه او چن�د . دھ�د» مشروعيت«خود  به ديکتاتوری
به دس�تور  . ی تبليغاتی داشت که صرفا جنبه محاکمه ی علنی سازمان داد

 ص��در« و فع��اAن  ی ح��زب  ھ��ای برج��سته  نف��ر از چھ��ره۶۶اس��تالين 
 معروفي�ت جھ�انی داش�تند، در س�ه دادگ�اه حت�یکه برخ�ی از آنھ�ا » انق2ب

 .محاکمه شدند» علنی«
ی   شانزده نفر از اعضای برج�سته ١٩٣۶ اوت ٢۴ تا ١٩از : دادگاه اول

اران نزدي�ک لن�ين حزب کمونيست از جمله زينووي�ف و ک�امنف ي� رھبری
 .متھمان اعدام شدند ه یھم. محاکمه شدند

 ھف���ده نف���ر از مقام���ات حزب���ی ١٩٣٧ ژانوي���ه ٣٠ ت���ا ٢٣از : دادگ���اه دوم
 نفر به اردوگاه کار اجباری فرس�تاده ۴ نفر تيرباران و ١٣. شدند محاکمه

 .شدند
 نف���ره از س���ران ٢١ گروھ���ی ١٩٣٨ م���ارس ١٣از دوم ت���ا : دادگ���اه س���وم

ن در مي�ا. بيشتر آنھا از وزيران سابق دولت بودند. محاکمه شدند بلشويک
و ) رئ��يس س��ابق کمينت��رن(ھ��ايی نام��دار مانن��د بوخ��ارين  کموني��ست آنھ��ا

 . متھمان اعدام شدند یھمه. قرار داشتند) وزير قبلی نخست(ريکوف 
 ١٩٣٧به موازات اين سه دادگاه، يک دادگاه نظامی در ژوئن «

تش س�رخ را ب�ه توخاچفسکی و يازده نفر از فرماندھان ار ژنرال ميخائيل
ال آن ب���ه دنب���.  ھ���ا انت���شار ياف���ت آن در رس���انهک���ه خب���ر محاکم���ه ک���شيد، 
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 متھم��ان اتھ��ام اص��لی .ش��د» ت��صفيه«خ ارت��ش س��ر چھ��ارم فرمان��دھی/س��ه
ک�ه گفت�ه   راس�تی عب�ارت ب�ود از ھمک�اری ب�ا تروت�سکی و عناص�ر دس�ت

 آلم��ان ي��ا[ داری  کنن��د ب��ا حماي��ت ک��شورھای س��رمايه ش��د ت��2ش م��ی م��ی
مبن�ای . را در شوروی سرنگون کنندنظام سوسياليستی ] انگلستان يا ژاپن

 قانون کيفری شوروی بود ک�ه ب�رای توطئ�ه علي�ه نظ�ام ۵٨اصل  دادرسی
داری، مجازات اعدام  برای برگرداندن نظام سرمايه ش سوسياليستی و ت2
 .درنظر گرفته بود

ھدف استالين تنھا حذف يا ن�ابود ک�ردن مخالف�ان خ�ود نب�ود، او «
شکستن ايدئولوژيک آنھ�ا و م�شروعيت دادن اين، خواھان درھم  فراتر از

دن ھ�ا محک�وم ک�ردن، بلک�ه ب�ه ت�سليم ک�شانھدف ن�ه تند؛ به سيادت خود بو
. ش�دند درھای بسته و ب�سيار س�ريع انج�ام م�یت  ھا پش دادگاه. مخالفان بود

 . خ��واھی مح��روم بودن��د فرج��ام زن��دانيان از ح��ق داش��تن وکي��ل م��دافع و
ی اق�اريری تنظ�يم  د و تنھ�ا ب�ر پاي�ه کيفرخواست حاوی ی ھ�يچ س�ندی نب�و

 ارائ�ه ک�رده ]و حتما زير شکنجه [ھا که خود متھمان در بازجويیشده بود 
ض��د و نق��يض ب��ود و روش��ن ب��ود ک��ه  اي��ن اق��ارير پ��ر از اظھ��ارات. بودن�د

کردن�د ک�ه » اعت�راف«متھم�ان  برای نمونه برخی.  اند متھمان دروغ گفته
دانم��ارک و ن��روژ ب��ا تروت��سکی ي��ا در ک��شورھای خ��ارجی مانن��د فن2ن��د و 

دانستند که آنھ�ا  می اند، در حاليکه اطرافيان آنھا فرستادگان او ديدار کرده 
 در مواردی دروغ ک�ام2 آش�کار .اند ھرگز خاک شوروی را ترک نکرده 

بود، مث2 ايوان س�ميرنوف اعت�راف ک�رده ب�ود ک�ه در س�وء ق�صد ب�ه ج�ان 
از ي�ک س�ال قب�ل   در حاليکه او شرکت داشته،١٩٣۴کيروف در دسامبر 

چي�زی ب�ود ک�ه ب�رای » حقيق�ت« ام�ا .از آن دستگير شده و در زندان ب�ود
طرف��داران اس��تالين باي��د اح��ساس . ھ��ا کمت��رين اھميت��ی نداش��ت اي��ن دادگ��اه 

   .شدند می  بايد مرعوبکردند و دشمنانشان ت میحقاني
ن اي�ن تشابه ھا را با اين روزھا ميبيني�د؟ جال�ب اي�ن ک�ه ھمراھ�ا[

کم��دی . ای ھ��ستند».ب.گ.ک��ا«آخون��دھای حک��ومتی ھم��ان ت��وده ايھ��ای 
   ]!!نيست؟ انگار اينھا به برگزار کردن اين جور دادگاه معتادند

ھای  تمام کسانی که در برابر دادگاه قرار گرفتند، از کمونيست«
يعن��ی  اس��تالينھای کوچ��ک و ب��زرگ [مب��ارزان باس��ابقه بودن��د  انق2ب��ی و

برخ��ی زن��دانھای ] منتھ��ا اس��تالين نميتوان��ست تحمل��شان کن��دديگ��ری بودن��د، 
ھمگ�ی مثل اين باباھا ک�ه ... ھاھاھا [مخوف تزار را از سر گذرانده بودند

شگفت آنک�ه ھم�ين اف�راد  .]دوران شاه را گذرانده اند!] [زندانھای مخوف 
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ف�داکاری در بن�ای آن  در دادگ�اه اعت�راف کردن�د علي�ه نظ�امی ک�ه خ�ود ب�ا
ب�از ھ�م درس�ت  [د ان� شده ند، انواع و اقسام جنايات را مرتکبشرکت داشت

چ���ون  و ھن���وز چن���د ]!مث���ل اي���ن ابطح���ی و حجاري���ان و بقي���ه ی ھمينھ���ا
روش��ن  ھ�ايی ک�ه ب��رای گ�رفتن اعت�راف ب�ه ک��ار رفت�ه ب�ود، ک��ام2 ش�کنجه

 و شي�شه ی نوش�ابه  ي�ک قل�م کھري�زک.برای ما کام2 روشن است [نيست
   ]!؟.کی. او. و از ھمين سنخ اسباب شکنجهوھای در دار و ف2ن بازج

ھ��ای چن��د  خ��وابی م��سلما ف��شارھای زي��ادی در ک��ار ب��وده؛ از ب��ی«
ای ک�ه زن�دانی   شکن، ب�ه گون�ه   مداوم و طاقتھای جسمی  شکنجهروزه، 

 ھ��ای  ھ��زار ب��ار م��رگ خ��ود را آرزو کن��د؛ ت��ا ش��کنجه نمي��رد، ام��ا روزی
 ب�ا ف�شارھا و ...و ط�وAنیھ�ای ناگھ�انی  ب�ازجويی روانی، انزوای مطل�ق،

و   و ھوي�ت ھنج�اریش�کند تحقيرھای دايمی، شخصيت زندانی در ھ�م م�ی
راستی چقدر اين شيوه ھا با شيوه ھای ش�کنجه [.ريزد اخ2قی او درھم می

] زن�دانی[ رفت�ه رفت�ه !]نھای اس�2می ش�باھت داردو اعترافگي�ری در زن�دا
 فل��ج  اشحافظ��هدھ��د و  م��ی ح�ساسيت و ھ��شياری ذھن��ی خ��ود را از دس��ت

 زي�ر دس�ت م�أموران چن�ان اح�ساس ض�عف و حق�ارت] زن�دانی[. شود می
 .شود  بی معنا میشيکند، که ھمه چيز، از جمله مقاومت برا می

.  دلخواه برس�د یشد تا به نتيجه جلسات دادگاه آنقدر تکرار می«
وقتی او در دادگاه . بوخارين را شخص استالين تدوين کرده بود اعترافات

از م���تن س���رباز زد، رون���د بازرس���ی متوق���ف ش���د و ان���دن بخ���شی از خو
 .دادگاه بعدی بوخارين سر به راه شده بود در. بوخارين به سلول برگشت

زن�دانی . ينی مي�ان زن�دانيان ب�ود پراکندن تخم بدب،يکی از شگردھای رايج
رادک و .  ان���د ک��رد ک��ه ھم��ه علي���ه او دس��ت ب��ه دس��ت ھ��م داده م��یس ح��

ھمرزم قديمی بودند، اما بازجويان توان�ستند آنھ�ا را بوخارين دو دوست و 
ھ�ای ديگ�ر ف�شار ب�ر متھم�ان ب�ا   يکی از شيوه .عليه يکديگر تحريک کنند

زينووي�ف و ک�امنف ب�ه برخ�ی . استفاده از روابط خانوادگی و عاطفی ب�ود
» خيان���ت«ام���ا زي���ر ب���ار اتھ���ام  کردن���د، »اعت���راف«خطاھ���ای سياس���ی 

آنھ�ا ق�ول داد ک�ه اگ�ر   ھيئت سياسی ح�زب ب�هاستالين از طرف. رفتند نمی
پ�س . خواھند مان�د شوند و بستگان آنھا نيز در امان اعتراف کنند، آزاد می

بي�شتر   ب�ه قت�ل رس�يدند، بلک�هی آنھ�ااز صدور رأی دادگاه ن�ه تنھ�ا ھ�ر دو
 . نيز دستگير و اعدام شدندخويشاوندانشان

  افب��ه نظ��ر مؤرخ��ان ي��ک عام��ل اي��دئولوژيک ني��ز در اعت��ر«
ش�د ک�ه او قرب�انی س�ادگی  به زندانی تلقين م�ی. بود گيری از متھمان مؤثر
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خيانت کرده است و » آرمان کمونيسم«ناخواسته به  و نيکدلی خود شده و
 .تواند اين خطا را جبران کند داوطلبانه است که می اکنون تنھا با اعتراف

ي�ون  ک�ه ح�دود ي�ک و ن�يم ميلھای بيرحمانه و خونين  با تصفيه «
ھ�ای ت�اريخ ب�شر در اتح�اد  ت�رين نظ�ام گرف�ت، يک�ی از مخ�وف نفر قرب�انی

جھنم�ی ک�ه اس�تالين ب�ر پ�ا ک�رده ب�ود، ھ�ر ک�سی  در. شوروی برق�رار ش�د
ای   ثابت کند، و راه آن، لو دادن ع�ده ناچار بود وفاداری خود را به رژيم

 شش�د، خوي�شان و دوس�تان م�یاگر ک�سی دس�تگير .  بود»دشمنان خلق«از 
خط��ر دس���تگيری دادن��د، و گرن��ه خ���ود ب��ه  اری ن��شان م���یاي��د از او بي��زب

برد، م�دام در ح�ال   استالين که از نوعی جنون بدگمانی رنج می.افتادند می
   . ی خود بود  کردن آنھا به شيوهخنثیھای عجيب و   کشف توطئه
ح��زب کموني��ست محاکم��ه ش��دند،  تم��ام اع��ضای ھيئ��ت سياس��ی«

تروتسکی از ش�وروی ف�رار ک�رد و .  استالينغير از دو نفر، تروتسکی و
 ع��ضو کميت��ه ی ١٣٩از . ديگ��ران ب��ودی ه اس��تالين خ��ود م��شغول محاکم��

نف��ر دس��تگير و  ٩٨ م��ي2دی، ١٩٣۴مرک��زی ح��زب کموني��ست در س��ال 
 ت��صفيه ی ارت��ش از اف��سران   ی عم��ق فاجع��ه. تيرب��اران ش��دندبي��شترشان

ھ�ای  ب ن�شينیش�وروی و عق� ک�اردان، در زم�ان حمل�ه ی ارت�ش ن�ازی ب�ه
تعداد افسرانی  گويد که يک آمار تاريخی می. پياپی ارتش سرخ آشکار شد

 ک�ه ب�ه دس�ت اس��تالين ک�شته ش�دند، ب��يش از اف�سرانی اس�ت ک��ه در جن�گ
 طبق آمار .نده اجان داد» جنگ بزرگ ميھنی«ھای   جھانی دوم در جبھه

  و۴ ب�ين ١٩٣٨ و ١٩٣٧رسمی که در زمان گورباچف منتشر ش�د، در 
 ھ�زار نف�ر ب�ه ٩٠٠ ت�ا ٨٠٠ و نيم ميليون نفر دستگير ش�دند، ب�ين ۵يم تا ن

 و ن��يم ۶ و ن��يم ت��ا ۵ مي��ان ١٩۴٠در اواخ��ر دھ��ه . محک��وم ش��دند اع��دام
تنھا يک دھ�م اف�رادی . مجمع الجزاير گوAگ زندانی بودند ميليون نفر در

فرس�تاده ش�دند، از س�رما و گرس�نگی ج�ان س�الم ب�ه در  ک�ه ب�ه اردوگاھھ�ا
برخ��ی از ] پنج��اه م��ي2دی ی ب��ه وي��ژه دھ��ه[ در دوران جن��گ س��رد .ن��دبرد

کشورھای اروپای شرقی؛ مجارستان و چک�سلواکی و بلغارس�تان، الگ�وی 
 .تکرار کردند دادگاھھای نمايشی استالين را

زم��ام ] ١٩۵٣ [ن��يک2ی خروش��چف ک��ه پ��س از م��رگ اس��تالين«
ب کموني�ست دست گرفت، در کنگره ی بيستم حز امور را در شوروی به

ب�ا مراجع�ه ب�ه اس�ناد ف�راوان  ای کمي�سيون وي�ژه «ف�اش ک�رد ک�ه  ]١٩٥٦[
بيگن�اه بي�شماری در   ک�ه اف�راد اس�تآرشيوھای سری به اين نتيج�ه رس�يده

اع�ضای ح�زب و  روش�ن ش�ده ک�ه ب�سياری از. اند کشور ما به قتل رسيده 
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  دشمن خوانده شدند، ھرگز دشمن و١٩٣٨ و ١٩٣٧دولت که در سالھای 
. ن�ده اھای ش�ريف و ص�ادقی ب�ودند، بلکه کموني�سته ائن و جاسوس نبودخا

  » .نده اھای وحشيانه، گناھان سنگينی را به گردن گرفت شکنجه  آنھا زير
 ١٩٨٩ در ژانوي��ه ی .منت��شر ن��شد اي��ن م��تن ب��ه ط��ور کام��ل«
ی رس��می پ��راودا اط��2ع داد ک��ه ھم��راه ب��ا تح��وAت ش��وروی از  روزنام��ه 
ان��د، اع��اده  ف��ر ک��ه در دوران اس��تالين تيرب��اران ش��ده  ھ��زار ن٢۵ب��يش از 

تنھ��ا در ھم��ين س��ال ب��ود ک��ه م��تن س��خنرانی ] چ��ه دي��ر[ش��ده اس��ت  حيثي��ت
ط��وAنی ب��ود، مي��دانم، ول��ی   ٣٥٦».ش��د خروش��چف ب��ه ط��ور کام��ل چ��اپ

  !س ميکنم در اين روزھا Aزم استاحسا
  

 ک�ه اط2ع�اتی را ک�ه ب�ه او ه کروبی شکايت ک�ردکسی از مھدی
کروبی در پاس�خ اي�ن ف�رد، ض�من . ود، خودسرانه منتشر کرده استداده ب

دادن کلی اط2عات شجره نامه ای که دست آخر به ھمان طرفيھا ميرسد، 
  .ه استموارد ديگری از شکنجه ھای حکومتيان را فاش کرد

 ای رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که  به ديدار خانواده«
 و شتم قرار گرفته است، پس از در حوادث اخير به شدت مورد ضرب

دست .  روز، ھنوز آثار کبودی بر صورت اين زن نمايان بود۶٠گذشت 
  ...اين زن نيز از چند جا شکسته و ھنوز به گردنش آويزان است

کروبی ھمچنين از جوانی نوشت که ھم اکنون در بيمارستان «
مصنوعی ی ای به شکم تغذيه  بستری است و او را با وصل لوله 

اند و چشم ديگرش نيز در  يک چشم اين جوان را تخليه کرده ....کنند یم
او چندين . سر اين جوان پر از ساچمه است. معرض نابينائی قرار دارد

  ٣٥٧»...بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و ھنوز ھم بايد عمل شود
  
ی »اي��ده« ک��ه  ھ��م از ق��ول گ��اردين نوش��ته اس��ت»مي��دان زن��ان«  

کپ��ی «ن رض��ايی  احم��دی ن��ژاد از کروب��ی و مح��س را زن��ان وزي��رمعرف��ی
 358! پای خودشانکرده است؛» برداری

 ش�ريعتی و ج�2ل  مطھری درست مث�ل عل�یز اين مرتضیمن ا  
آدمھ��ای دگم��ی بودن��د ک��ه ب��رای س��ر ک��ار آوردن . آل احم��د خوش��م نمياي��د
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دو تاش��ان خي��ر حکوم��ت . حکوم��ت اس��2می ھ��ر ناشاي��ستی را انج��ام دادن��د
 ک��ه ھم��ين مطھ��ری باش��د، ب��ه تي��ر غي��ب شان و سومي��اس��2می را نديدن��د

اي��ن . ک��شته ش��دھم��ان روزھ��ای اول ب��ه حکوم��ت رس��يدن خمين��ی فرقانيھ��ا 
  . بدنيست. داده اند نوشته را به او نسبت 

مطھ��ری در داس��تان راس��تان آورده اس��ت ک��ه گوي��ا در زم��ان «
. ودن��دمعت��صم عباس��ی، ترک��ان عھ��ده دار ب��سياری از کارھ��ای حک��ومتی ب

ک�اری  سرداران ترک در بغداد ميگشتند و ھ�ر. ..ترکان ماوراءالنھرالبته 
ت�ا .  ميکردند و حکومت عباسی ھ�م ک�اری ب�ه کارش�ان نداش�ت،ميخواستند

  نيم�ه ش�بی...به عرض و ناموس مردم دراز کردن�دکه کم کم دست  جايی
مسلمانی ميبيند که يکی از اين سرداران ت�رک دس�ت زن�ی را گرفت�ه و ب�ه 

مرد جلو مي�رود، فاي�ده نميکن�د؛ زن التم�اس ميکن�د، .  ميبردشزور با خود
م�سلمان ک�ه . و آن سردار ترک زن را ب�ه خان�ه ای ميک�شاند. افاقه نميکند

نميآي�د، ب�ر ب�ام خان�ه ای مي�رود و ب�ا ص�دای بلن�د د کاری از دستش برميبين
با صدای ] اکبر او در نيمه شب م�ردم ب�ه کوچ�ه و خياب�ان . اذان ميگويد

زند که چه شده است و او با فرياد ماوقع را ميگويد و آنھا نيز يورش ميري
اي��ن . ميبرن��د و زن بيچ��اره را از دس��ت آن س��ردار ت��رک خ��ارج ميکنن��د

 دس��ت درازيھ��ای م��اجرا باع��ث مي��شود ک��ه حکوم��ت عباس��ی فک��ری ب��رای
 کروب�ی خودم�ان چقدر اين مسلمان شبيه ش�يخ مھ�دی...نظاميان ترک بکند
دينفروشان او را به . استکرده  شبش، خوابھا را آشفته است که اذان نيمه

ناسزا گرفته اند که چرا خواب خوش�مان را برآش�فتی و مردم�ان، اي�ن ب�ار 
  . بيدارند، چون اين جا بغداد نيست و تھران است و تمام ايران است

اي�ن ب�ار ش�ايد ب�شود . عده ای ديگر نيز از خواب برخاس�ته ان�د«
  ٣٥٩».دبرای اين تعديھا کاری کر

 ط��رح  کروب��ی مھ��دی داغ��ی ک��هم��ن اتفاق��ا ب��رای اي��ن موض��وع
نگ��ران از اي��ن ک��ه آخون��دی پي��دا ش��ده اس��ت ک��ه ميخواھ��د .  نگ��رانمميکن��د،

بگويد اس2م حکومتی اين نيست ک�ه خامن�ه ای و احم�دی ن�ژاد و اع�وان و 
م�ن معتق�دم ک�ه اس�2م حک�ومتی ھم�ين اس�ت برعکس  .ميگويندانصارشان 

اس�2م دقيق�ا  سال تاريخ اس2م ثابت کرده است ک�ه ١٤٠٠که اينھا دارند و 
 و ي��ا م��ث2  ميگوين��د و ن��شان ميدھن��د ک��ه خمين��ی و خامن��ه ایھم��ين اس��ت

د، ن�ه آنچ�ه کروب�ی انج�ام ميدھ�. نھاش�انسعوديھا در عربستان با گ�ردن زد
؛ ب�ا اي�ن اوس�تشخ�صيت  وج�ه ان�سانیتنھ�ا وجه اس2می شخصيت او ک�ه 

                                                           
359 - http://hadibayat.blogfa.com/post-228.aspx  
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اس2مش سوخته اس�ت و ميخواھ�د » لوميتمظ«پرانتز که طفلک دلش بر 
 ک�ه اف�شاگريھای امي�دوارمالبته م�ن  ؛اس2مش را طور ديگری نمايش بدھد

 به جايی برسد، ول�ی شکنجه ھای اس2میکروبی در رابطه با تجاوزھا و 
ی ب�ه م�وفقيتی  ديگ�ربرای نمايش اس2م حکومتینتواند خودش آرزو دارم 

د و دين  کنار بکش باشد، بايدن مدرنیميخواھد انسا اگر کروبی. دست يابد
 ن��ه اي��ن ک��ه اي��ران را ب��ه تجرب��ه ی اس��2م را از حکوم��ت ج��دا بخواھ��د،

  !!ی مجبور سازد ديگرومت اس2میحکومتی يا حک
  
  

  ]روز شصت و ھشتم[ ٢٠٠٩ اوت ٢١/ ١٣٨٨سی ام امرداد ماه 

  

نام��ه ی م��ادر اکب��ر گنج��ی ب��ه «طنزگون��ه ای نوش��ته ام ب��ه ن��ام 
خواس�ته ام دوگانگيھ�ای . تسايتم ھ�س که اي�ن ھفت�ه در وب�»!اصغر گنجی؟

در ض��من دو . بدني��ست! بخواني��دش.  امث��ال گنجيھ��ا را ن��شان دھ��مرفت��اری
صادق ھ�دايت را ني�ز ب�ه » طلب آمرزش«و » علويه خانم«داستان کوتاه 

عن��وان پ��انويس زي��ر اي��ن طن��ز گذاش��ته ام، ت��ا ھم��ان دوگانگيھ��ا و فرص��ت 
بم ھ�م ي�ادآوری ک�رده زبان اين داستان نويس محبوطلبيھای مذھبيون را با 

  ...قرار است اين کار به صورت صدا ھم تنظيم شود. باشم
ننه ج�ون ...  عزيزم، الھی قربون قد و باAت بشم، ننهاصغری«  

... ھر چی ھم ميگردم اين اکب�ری رو پي�داش نميک�نم...من دارم ميرم مکه
 اين چن�د ت�ا کلم�ه رو واس�ه پسر گلم تو رو خدا، تو رو به خاک آقاجونت،

  ...»برفست«آقا داداشت ھر جور ميتونی 

پسرم، قربون قد و باAت بشم، واس�ه آقادادش�ت بن�ويس ک�ه نن�ه «  
به قربونت ب�ره ک�ه رفت�ی ينگ�ه ی دني�ا و ديگ�ه ح�الی ھ�م از نن�ه ی پي�رت 

اين کارھا چيه ميکنی؟ مگه خودت، با ھم�ون ... آخه پسر گلم... نميپرسی
... ھ�دف وس�يله را«ت چند دفعه، بگيريم صد دفعه نگفتی ک�ه دھن مثل گل

ميخ�وام ... ن�دارم» س�وات«م�ن ک�ه ... چه ميدونم نن�ه ج�ون» ... يا وسيله
آخه ننه به قربونت بشه، ننه جون، برای حفظ اس�2م عزي�ز ک�ه آدم ... بگم

نن�ه ج�ون، ... فدات بشم گل پسرم... که... عاقل دست به دامن کفار نميشه
دا نيگا کن، رفتی اونجا تو مملکت غربت و دور و برت پ�ر ش�ده تو رو خ
آخ��ه م��ادرجون آدم��و ت��و ي��ه ...  لخ��ت و پت��ینھ��ای بيحي��ای غرب��یاز اي��ن ز

آخه واقعا ص�رف ميکن�ه ک�ه ت�و واس�ه رس�يدن ب�ه ... وجب قبر ميخوابونن
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قدرت، واسه شاه و وزير شدن اين ھمه ف�2ن ختن�ه ن�شده ی اي�ن کف�ار رو 
راشون نومه بنويسی و ازش�ون بخ�وای بي�ان زي�ر علم�ت دستمالی کنی و ب

آخ�ه م�ن ج�واب خ�دا را چ�ی ... آخه اين چ�ه کاري�ه نن�ه ج�ون! سينه بزنن؟
  پسر گلم؟ ... بدم

از ھم�ون ... داشت يادم ميرفت ھا، ننه جون، جونم ب�رات بگ�ه«  
که ننه مجبور شد بره خوردش�ون ... دسته دسته... پولھا که برام فرستادی

ه ت��ومنی دوزار ب��ده ب��ه اي��ن مجتھ��د م��سجد ش��اه س��ابق ک��ه ب��راش کن��ه و ت��از
و] پ�سر ج�ون خوبي�ت ... و] ت�نم داره مث�ل بي�د ميل�رزه... ح2لشون کنه

ح��اA نن��ه ات باي��د عينھ��و ... آدم��و ت��و ي��ه وج��ب ج��ا ميخواب��ونن... ن��داره
ت�ا ب�ه ج�ده نزدي�ک مي�شه، ھ�ی ...  خانوم، ھم�سايه ی باب�ا بزرگ�ت٣٦٠گلين

باھ�اس ...  و خ�دابيامرزی واس�ه ت�و و باب�ات از خ�دا بخ�وادبزنه تو س�رش
مثل ابر بھار اشک بريزه که خدايا، خداوندا، اونو ببخش، اي�ن اکب�ری رو 

... نميفھمه که پول کفار برک�ت ن�داره... خره... بچه ام، بچه اس... ببخش
ن��وآم [و چ��ی مي��دونم چاموس��چی ] مايک��ل ل��دين[اي��ن مرتيک��ه کي��ه لي��دين 

  ...از ننه گفتن... و] پول اينا برکت نداره ننه ھا]... چامسکی
اگه اين کفار کمکت کنن و بيارنت سر ِ ک�ار، ... ببين پسرجون«

نن�ه ! زنده بادھا شروع ميشه ھا/چند روز بيشتر طول نميکشه که مرده باد
 خ�دا نن�ه ات اي�ن ننه، به خداون�دی... خوام پسرجونمن خوبيتو مي... جون

و] م�ن ... الھ�ی نن�ه ف�دات ش�ه پ�سرم... فيد نکرده ھاگيساشو تو آسياب س
از نکير و منکر و شب اول قبر و سوال و جواب اونجا خيلی ميترسم نن�ه 

 شب اول قبرو که واسم فرستادی، ».دی. سی«ون راستی ننه ج... جون،
گوش کردم؛ مرسی ننه جون، دستت درد نکنه، کلی صفا ک�ردم، ول�ی نن�ه 

 خ�دا خيل�ی از آخ�ر و عاقبت�ت ميترس�م به خداوندیجون، کلی ھم ترسيدم؛ 
  ...ننه جون

داره تمام تنم عينھ�و بي�د مجن�ون ... حاAم که دارم ميرم زيارت«
اي�ن راس�ته ک�ه م�يگن ت�و مملک�ت غرب�ت ت�و ... راستی ننه جون... ميلرزه

قمارباز شدی؟ راسته که ميگن ھ�ی ب�ه م�ردم س�ور » يکاره«شاه پسر ننه 
 ميذاری ننه؟ آخه مگه يادت رفته پ�سر گل�م اونوقت�ا ميزنی و سرشونو ک2ه

رو که ھمچين زدی تو گوش ھمين اصغری که بچ�م ت�ا چن�د وق�ت گوش�ش 
درس��ت نمي��شنيد؛ فق��ط واس��ه اي��ن ک��ه بچ��م ي��ه دف��ه ب��ا اي��ن کارت��ای لعنت��ی 

  استخاره کرده بود ننه؟ 
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ح��اA چ��ی ش��ده ک��ه اونج��ا ق��بح و قباح��ت ھم��ه چ��ی ... نن��ه ج��ون«
فک��ر اي��ن ک��ه پ��سر نجي��ب و باحي��ای م��ن ک��ه نميذاش��ت واس��ت ريخت��ه نن��ه؟ 

مطرب��و / رق��اصپت��ی چ��شاش ت��و چ��ش زن��ا بيافت��ه، ح��اA  زنھ��ای لخ��ت و 
دعوت ميکنه، مياره تشون تو خيابونای ينگه ی دنيا، گشنگيشون مي�ده ک�ه 

مگ�ر اس�2م و ديان�ت، ب�ا ... آخ�ه ش�اه پ�سر نن�ه... بعد بره باھاشون پز ب�ده
 ه اس�2م و انق�2ب ب�ا ق�ر کم�ر اي�ن زنھ�ای ب�یپول کفار آبياری مي�شه، مگ�

حجاب از خدا بيخب�ر ب�ه ج�ايی ميرس�ه؟ آخ�ه نن�ه ج�ون اي�ن چ�ه کاري�ه ک�ه 
  ميکنی ننه؟
ننه جون، مگه نميشه آدم ھمينج�وری ش�اه و وزي�ر ب�شه و ن�ره «

زير بال و پر ھمونا که ميگفتی ش�يطونو درس مي�دن و ش�يطون ب�زرگ و 
ن�ذار ... چ�ی بگ�م نن�ه... کھن�ه ی ت�و بج�زکوچيکن؛ و] نن�ه ج�ون اين�ا از 

روش�ن ب�ود و » تيلي�ويزون«ننه، يادت رفت�ه اونوقت�ا اگ�ه ...  بشهزدھنم وا
تو خونه بودی، فوری عربده ميکشيدی که خاموشش کنيم ننه جون؟ يادت 

نيگا کنه، جاش ته ی ته ی جھنمه، ننه » تيليويزون«رفته ميگقتی ھر کی 
  !ام و] خوب چيزيه ننه جونيادت رفته ننه جون؟ حي! جون؟

گرد خون�ه، اگ�ه ننه، جون ننه، تا دير نشده بساطتو جمع کن بر«
ق�ت  ام�و ح2ل�ت نميک�نم نن�ه، عا خدا شير صاحاب مردهنيای، به خداوندی

ميکنم ننه، الھی جز جيگ�ر بزن�ه اي�ن ق�درت ذلي�ل م�رده ک�ه بچ�ه ی نجي�ب 
نون�ت نب�ود، آب�ت نب�ود، ... آخه پسر گل�م... منو اينطوری از راه بدر کرده

حاA دعوت کردی، سرتو بخ�وره، چ�را ...گوگوش دعوت کردنت چی بود
حاA براش خ�ط ميک�شی ک�ه پرچم�ی رو ک�ه دوس�ت داره، بي�اره، ي�ا ني�اره 
نن�ه، اص�2 ب�ه ت�و چ�ه نن�ه، ش�ايد اون�ا دل�شون ميخ�واد ت�و پ�رچم اونج��وری 

 جن��ازه جن��ازه ش��ونو بپ��يچن، ھم��ه ک��ه م��ث ت��و ني��ستن نن��ه ج��ون ک��ه بخ��وان
شونو تو پرچم سبز سعوديا با اون شمشير مرتضی عل�يش کف�ن پ�يچ ک�نن، 

وای خ�اک ع�الم ... که رفتی وھابی ھم شدی ننه ج�ون» ارميکا«نکنه ننه 
  به سر من، ننه ات جواب خدا رو چی بده اکبری؟ 

الھی جز جيگر بزنه اي�ن جيف�ه ی دني�ا ک�ه بچ�ه ی نجي�ب من�و، «
 و نم��رد، ح��اA داره دس��تی دس��تی ب��ه ک��ه دوي��ست روز اعت��صاب غ��ذا ک��رد

  ... کشتن ميده 
 خ��دا ج��ون نن��ه برگ��رد خون��ه، ب��ه خداون��دیبب��ين، نن��ه ج��ون، «

خ�انوم رفت�ه مک�ه  ٣٦١ن�وه ی علوي�ه... حوضمون ترک ورداشته، ته کوچه
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ديگه کی کار داره که چيکاره بوده زنيک�ه؟ ي�ا ... و کلی ھم به من پز ميده
ادش مياد ک�ه چ�ه ب2ي�ی س�ر بچ�ه ھ�ای کی ديگه ي... اون يکی گلين خانوم

تو ھم ھر چی زودت�ر برگ�رد بي�ا خون�ه، و] ... ننه جون... ھووش آورده
خودم ميام پيشوازت، خودم برات اسفند دود ميکنم، غلط ميکنن اي�ن لب�اس 
شخصيھا که اذيتت کنن، اين اصغری داداشت باھاشون رفيقه، نمي�ذاره ي�ه 

اه و يا اينج�ا، و] از ھمينج�ام مي�شه ش�مو از سرت کم بشه ننه چون، تو ب
ذليل مرده ن�شد نن�ه ج�ون، الھ�ی ف�دات ب�شه وزير بشی، مگه اين محمودی 

باب�ا کمت�ره نن�ه /مگه تو چی چی ات از اين ذليل مرده ی بی نن�ه... ننه ات
  !جون؟

رفتن�ت چ�ی ب��ود؟ و] » ارميک�ا«آخ�ه نون�ت نب�ود، آب�ت نب�ود، «
و] اي�ن مطرب�ا و دلقک�ا و آوازه خون�ا ... اين پولھا برکت نداره نن�ه ج�ون

اينج�ا ھم�ين ذلي�ل م�رده ن�وه ی علوي�ه ... برات نون و آب نميشن ننه ج�ون
چ��ی بگ��م نن��ه ... خ��انوم ص��د دفع��ه س��رکوفت ت��و رو ب��ه نن��ه ات زده ک��ه

نن�ه م�ن ... تو رو خدا، تو رو به اون وAی علی برگ�رد بي�ا خون�ه... جون
گ��رو مي��ذارم ک��ه ک��اری بھ��ت نداش��ته آق��ا ح��اج خ��ودم مي��رم گي��سمو پ��يش 

نديدی اونايی ھم که تو عراق بودن، از آق�ا ام�ون نوم�ه خواس�تن؟ ... باشن
اونا آدمکش بودن، چی ميدونم نن�ه، ... و] کار تو که از اونھا بدتر نيست

  !ميگن تروريست بودن، تو که نبودی ننه جون، بودی؟
تو ک�ه ... ت بشه وای ننه به قربونت اون قد و باA... ننه جون«

و] اي�ن ... آخ�ه خ�دا رو خ�وش نمي�اد... آزارت به علويه خانومم نرسيده 
... ت��و رو خ�دا برگ��رد خون��ه... پ�وA از گل��وی نن�ه ات ھ��م پ��ايين نمي�ره نن��ه

  ...واA آقت ميکنم ننه... جون ننه
ھ��ر ج��ور ميت��ونی اي��ن چھارت��ا ... پ��سر گل��م... خ��ب اص��غری«

نن��ه ... زن��ده باش��ی... باش��ه پ��سرم... »ف��ستبر«کلوم��و واس��ه آق��ا داداش��ت 
فردا ک�اروان راه ميافت�ه، از دم ھم�ون م�سجد ش�اه ... ميره که ساکشو ببنده

ت��و فق��ط ... نن��ه ج��ون... نميخ��واد من��و برس��ونی... س��ابق ق��راره راه بيافت��ه
الھ��ی ... نن��ه... ش�ير نن��ه ح2ل��ت باش��ه... بگ�رد اي��ن اکب��ری رو پي��داش ک��ن

  »... ننه جون دومادت کنم،خودم برای دفعه ی چھارم
  
 حکومتي��ان و چاپي�دن و ب��اAک2ھبرداريھ�ای اي�ن ھ�م ش��مه ای از   

 حرك�ت اعتراض�ی،  ش�اھرود در پ�یخيابان رج�ايی« :کشيدن اموال مردم
كاركن�ان ش�ركت ص�نايع چ�وبی پ�اييزان و خوابي�دن آنھ�ا  نف�ر از ٦٠حدود 
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ان در اعتراض اين كاركن. ددقايقی مسدود شاين اقدام اعتراضی برای در 
و ک��ارگران در   و کارکن��ان،ب��ه درياف��ت نک��ردن س��ود و اص��ل پ��ول خ��ود

 گفت�ه .اعتراض به ع�دم درياف�ت حق�وق و مزاي�ای خ�ود تجم�ع ک�رده بودن�د
م�ردم د از دريافت چند ميلي�ارد توم�ان از ميشود كه مديران اين شركت بع

ن  درص�د س�ود، اکن�و ٢٥  تا٢٠از طريق قرارداد سلف و پرداخت ماھانه
ورشک�ستگی، اص�ل پ�ول م�ردم و حق�وق کارکن�ان و ک�ارگران  به بھانه ی

 ساعت به ط�ول انجامي�د، ٥ در خ2ل اين تجمع که حدود .خود را نميدھند
ب�ه گفت�ه ی برخ�ی از تجم�ع .  س�ر ميدادن�د»] اکبر« تجمع کنندگان شعار

ب�ا دادس�تانی و ]  مع�صومی[كنندگان به دليل تبانی م�ديرعامل اي�ن ش�ركت 
پيگي�ری اي�ن خ�سارت خ�ودداری ك�رده و  روی انتظ�امی، اي�ن نھادھ�ا ازني�

س��رانجام اي��ن تجم��ع ب��ا دخال��ت  .جوابگ��وی م��ردم و معترض��ين ني��ستند
 ١٥م��اموران انتظ��امی و دس��تگيری س��ه ت��ن از تجم��ع کنن��دگان در س��اعت

 ]دي�روز [براساس آخرين خبرھای دريافتی، معترضان امروز .پايان يافت
ددا مقاب�ل دفت�ر اي�ن ش�رکت واق�ع در خياب�ان رج�ايی  مرداد ماه نيز مج٢٩

  ٣٦٢».شاھرود تجمع کردند
  

» ترغي��ب«گراي��ان ح��اکم ب��ر اي��ران ب��رای  اس��2م اي��ن ک��ه «ام��ا   
اس�تفاده ميکنن�د، » تعزي�ر اس�2می«ن�ام  مخالفان خود از زبان ويژه ای ب�ه

ی  نظ�ام مق�دس، م�زه  س�ی س�ال اس�ت ک�ه قرباني�ان. کسی پوشيده نيست بر
ان�د و   را چ�شيده]يا ھمان تعزي�ر اس�2می[ماق و ش2ق و تجاوز گفتمان چ

 اي�ن دي�سکورس وانشان، واژگان و جم2ت و مع�انیاز راه پوست و استخ
و چھارص��د س��اله را از ن��و آموخت��ه ان��د؛ ام��ا اينک��ه ھم��ين  ق��ديمی ِ ھ��زار

 خود را در مورد ھمقطاران روش اقناعیم گرفته اند ًحاکمان اخيرا تصمي
ب�ا م�ا « درآورده ک�ه  را ی ک�م رم�ق خوديھ�ا ه کارگيرند، ناله خودی نيز ب

چرا؟ ما که محارب و کافر و سکوAر نيستيم؛ ما که فقط ميخواھيم با شما 
ديالوگ داشته باشيم؛ درون ھمين نظام مقدس، نه ي�ک کلم�ه ب�يش ن�ه ي�ک 

   م، چرا ما را به بازی نميگيريد؟ک کلمه
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   ]روز شصت و نھم[ ٢٠٠٩وت  ا٢٢/ ١٣٨٨سی و يکم امرداد ماه 
  

ه چ�ه ک�نم، فع�2 خبرھ�ا ھم�. امروز را با خبر بدی شروع ميک�نم  
جن�بش « و حقه بازيھای نمايندگان خ�ود انگيخت�ه ی در ھمين رديف ھستند

  . در راه حفظ کليت حکومت اس2می»سبز
يکی از پرس�نل زحم�تکش بھ�شت زھ�رای تھ�ران ب�ه خبرنگ�ار «  

 تيرم�اه جن�ازه ھ�ايی ب�دون ن�ام و ٢۴و  ٢١روزھ�ای  ن�وروز گف�ت ک�ه در
امنيت�ی، ب�ه اي�ن قبرس�تان آورده ش�ده و ب�ا  مشخصات و تح�ت ت�دابير ش�ديد

ب�ا  . ب�ه خ�اک س�پرده ش�ده ان�د٣٠٢قطع�ه  دراز دف�ن، صدور اجب�اری ج�و
خبرنگار متوجه شد [پيگيريھای خبرنگار نوروز از بھشت زھرای تھران 

ای دف�ن ص�ادر ش��ده در آن تيرم�اه از ب�ين جوازھ�� روز بي�ست و يک�م] ک�ه
و ن�ام خ�انوادگی ص�ادر ش�ده و ھمگ�ی   جواز بدون ذک�ر ن�ام٢٨قبرستان، 
 ج�واز دف�ن ب�ا ١۶تيرم�اه ني�ز  ٢۴.  به خاک سپرده شده اند٣٠٢در قطعه 

 ٢۴ گفتنی است که سايت ن�وروز در ت�اريخ .شرايط فوق صادر شده است
دث اخي�ر، از وج�ود از قربانيان ح�وا تيرماه نيز به نقل از خانواده ی يکی

تھ�ران خب�ر داده ب�ود ک�ه ب�ا  دھھا جنازه در سردخانه ای در جنوب غربی
بع�دی اي�ن خب�ر  تحويل جنازه ھای منجمدشان به خ�انواده ھ�ا در روزھ�ای

          گفتن����ی اس����ت ک����ه اج����ساد در . ت����ا ح����دودی م����ورد تائي����د ق����رار گرف����ت
اين جنازه ھ�ا در دليل اينکه  ھای پزشکی منجمد نميشوند، اما به سردخانه

منجم�د ش�ده و ف�رم خ�ود  سردخانه ھای صنعتی نگھداری شده ان�د، اج�ساد
   ٣٦٣»...را از دست داده اند

ديگ���ر اي���ن ک���ه پري���شب، پ���نج ش���نبه ش���ب ک���ه احم���دی ن���ژاد در 
 حرف مي�زد، م�ردم ب�ازھم در پ�شت بامھ�ا و خيابانھ�ا و »زنده«تلويزيون 
حکومتش، اعتراضشان را  او و ا با دادن شعارھايی مبنی بر نفیگذرگاھھ

   ٣٦٤.زير برق تيغ لباس شخصيھا و پاسدارھا و بسيجيھا نشان دادند
نامه ی  «گونه یی نوشته ام که طنزدر پاسخ دوستھم  يادداشتی

؛ چ��را ک��ه درس��ت ه اس��ترا نپ��سنديد» م��ادر اکب��ر گنج��ی ب��ه اص��غر گنج��ی
  : نميداند امثال گنجيھا اين روزھا زده شوند
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ان را ميدانستم و نيازی ھم به توض�يح موضعتن، مرسی، نازني«
د ت��ا نظ��ام را از ام��ا معتق��دم ک��ه اينھ��ا اساس��ا آم��ده ان�� م��ن .واض��حات نب��ود

ب�ه ھم�ين دلي�ل ھ�م فک�ر . اعتراض�ات را دھن�ه بزنن�دسقوطش حفظ کنند و 
شھروندس���اAری ب���از   ب���رای دموکراس���ی و راه را ،ميک���نم اف���شای اينھ���ا

ارھ���ا ھم���ين را گفت���ه ان���د و به ک���ه خودش���ان بارھ���ا و ِب���ه وي���ژ. ميکن���د
خمين���ی ک���ه درس���ت مث���ل دوران . ميخواھ���د ب���اور کن���دن» اپوزي���سيون«

 ھم��ه،. نميخواس��تند ب��اور کنن��د غ��ولی را دارن��د از شي��شه بي��رون ميک��شند
حرفھای خودشان را در دھان خمينی ميگذاشتند و ھجده سال بعد باز ھمه 

   .خودشان را در دھان خاتمی گذاشتند حرفھای
 ی احترام���ی ک���ه ب���رای جن���بش س���بز دارم و ب���ه ب���ا ھم���هن م���«

 - ھمه ی کاستيھا و دس�ت ب�ستگيھا با -نظام   اعتراضات مردمی به کليت
 کروب�ی ش�جاع حت�یگنجی و خ�اتمی و  آن جنبش بينظير را در موسوی و

. خ�اتمی خ2ص�ه نک�ردم خ2صه نميکنم، کما اين که دوم خرداد را ھم در
و ک����ومتی اف����سار بزن����د ول����ی خ����اتمی توان����ست ب����ه آن جن����بش ض����د ح

ھا و جبھه ی مليھ�ا ھ�م دس�ت منقلي/اکثريتی و ملی/توده ای» روشنفکران«
  ... ھمين کار شدند و امروز ھم بار ديگراندرکار 

ميتوان��د ب��ه ک��شته ش��دنش  کروب�ی ھ��م ب��ا ھم��ه ی ش��جاعتش ک��ه«
 کروبی ميخواھد !بيانجامد، باز ھم در فکر حفظ ھمان نظام است و من نه

ربط��ی ب��ه اس��2م ن��دارد و اس��2م ... جنايتھ��ا و تجاوزھ��ا و بگوي��د ک��ه اي��ن
مياندي�شد، در نھاي�ت » ان�سانی«کروب�ی ح�اA اينگون�ه  اگ�ر... واقع�ی م�نم 

 ھست و آن اين است ک�ه م�ا  ديگری ھمحکومتی ميخواھد بگويد که اس2م
...  ھمان که خاتمی ھم ميگفت و موسوی ھم ميگوي�د و گنجيھ�ا وميگوييم؛

نداش�ته باش�ند؛ » کيف�ری«پيشينه ی  چکدامشان نيستند کهخوب است که ھي
دوران حکومت���شان و  ش���جاع؛ ول���ی ھم���ه ش���ان در  ھم���ين کروب���یحت���ی

مردم�ی چ�ه  ھمدستيھاش�ان ب�ا حکومتي�ان ن�شان داده ان�د ک�ه ب�ا اعتراض�ات
  . .. حاA قھرمان شده ھمين رفسنجانیحتی ای ميکنند و معامله

  
. اف��شای آن جال��ب اس��تاي��ن ديگ��ر خيل��ی وح��شتناک اس��ت، ام��ا    

 ساله گريه کنان در خانه مخفی خويش در ١۵پسری «: نميدانم چه بنويسم
ميگويد که ميخواھ�د ب�ه . شکسته، نشسته است مرکز ايران با تن و روحی

 روز ٢٠که  چندان مشکل نيست، چرا زندگی خود خاتمه دھد و فھميدنش
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2ح طلب�ان، طرف�داری از اص� مت�والی ب�ه ج�رم پوش�يدن دس�تبندی س�بز ب�ه
   ...تحت شکنجه و تجاوز پی درپی قرار گرفته است

زندگی من تمام شده، فکر نميکنم ھرگز بتوانم دوباره مثل قب�ل «
 در ح��ين ب��ازگوئی The Times او ب��ه روزنام��ه ی اي��ن را» ...ب��شوم

دکتری که اورا معالج�ه ميکن�د، علي�رغم ري�سک . تجاربش در زندان گفت
ز تجاوز ب�ه او  ميشود، صدمه ھای ناشی او خطر بزرگی که خود متحمل

   ...را تأييد ميکند
بازجو دستور داد که رض�ا را ب�سته و ب�ار ديگ�ر ب�ه او تج�اوز «

 ک�ه ب�ری داس�تانت تاين بار ب�ه خ�اطر اي�ن ھ�س«کنند و به رضا گفت که 
 ونبھت��. رو ھم�ه ج��ا و ب��ه ديگ��ران تعري��ف کن�ی، ش��ما م��ستحق اي��ن ھ��ستيد

روز سوم مأموران پل�يس در نيم�ه ش�ب ... ميريناينقدر تجاوز ميکنيم که ب
وارد س��لول ش��دند، چ��شمانش را ب��سته، ب��ه توال��ت بردن��د و دوب��اره ب��ه او 

فکر .  به ما ميگفتن که اين کارھا رو به خاطر خدا ميکنيم...تجاوز کردند
  ...»!ھا کی ھستيد که ميآييد تظاھرات ميکنيد؟ ميکنيد که شما

ر به دادگاه انق�2ب ش�ھر ب�رده  ديگ زندانی١٣٠رضا ھمراه با «
قاض�ی در آنج�ا ب�ه ھم�ه گف�ت . ھمه را وارد يک حياط وسيع کردند. شدند

که ک�سانی را ک�ه در مقاب�ل انق�2ب اس�2می مقاوم�ت کنن�د، اع�دام خواھن�د 
پيام م�شخص ب�ود؛ اگ�ر ک�سی اق�رار ب�ه تج�اوز کن�د، اع�دام خواھ�د ... کرد
را از  ليون توم�ان وديع�ه او مي٧٠ روز خانواده رضا با ٢٠بعد از ... شد

زن�دان آزاد  ش�بی ک�ه رض�ا از«ب�رادر رض�ا گف�ت ک�ه . زندان آزاد کردند
  ». بی اختيار گريه ميکرد و ھمه چيز را برای مادرم باز گفت،شد

اي���ن « گف���ت ک���ه The Timesدکت���ر مع���الج رض���ا ب���ه ...«
ما نمون�ه ھ�ای زي�ادی در بيمارس�تان . سرنوشت زندانيھای ديگر ھم ھست

م، اما نميت�وانيم اونھ�ا رو گ�زارش ب�ديم، نميگ�ذارن ک�ه پرون�ده ای رو داري
  ».باز کنيم، يا چيزی رو روی کاغذ بياريم

ھ��م . را ب��از گوي��د ح��داقل رض��ا زن��ده مان��د ت��ا داس��تان خ��ود...«
 ساله ی او در بيمارس�تان بخ�اطر ص�دمات ناش�ی از تج�اوزات ١۶سلولی 

  ]!بدون شرح[ ٣٦٥».پی در پی جان سپرد
 مرداد، ٣١ساعت ھشت و نيم صبح امروز شنبه «ين که ديگر ا  

محم�د ملک�ی ھج�وم آورده و ب�ه  اط2عات به منزل دکتروزارت  مامور ۵
 م��اموران ک��ه .کردن��د گ��شتن کام��ل من��زل پرداخت��ه و نھايت��ا او را دس��تگير
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 ھمگ�ی ھم��ديگر را عل��وی خط��اب ميکردن��د، ھ��شتاد جل��د کت��اب، م��دارک
رچ�ه ی يادداش�ت و ديگ�ر م�دارک را  دکت�ر ملک�ی، ک�امپيوتر، دفتشخصی

  ٣٦٦»...ضبط کردند
 »ج�وان«روزنامه ی حک�ومتی «: اين ديگر خيلی با نمک است  

ك�ه در  وابسته به سپاه پاسداران نوشت که آقاى مھدى كروبى با مواضعى
 ماھھ��اى اخي��ر اتخ��اذ ک��رده و اتھام��ات ك��ذب و ش��رم آورى ك��ه ب��ه نظ��ام

انق��2ب و   ی رس��انه اى ض��داس��2مى ن��سبت داده، اي��ن روزھ��ا ب��ه س��تاره
مخ�الف نظ�ام ب�راى كف و ھورايى كه رسانه ھاى . است غرب تبديل شده

است و به خوبى از افول بى بازگشت ش�يخ س�ابق  سابقهكروبى مٮكشند، بي
در اي�ن مي�ان قاب�ل تام�ل اس�ت، ص�فت  نكت�ه اى ك�ه. اص2حات خبر مٮدھد

ظير ميرحسين افرادى ن است كه رسانه ھاى ضدانق2ب و نيز »شجاعت«
ط�ور م�داوم و در  آقاى كروبى ني�ز ب�ه. موسوى، كروبى را بدان مٮستايند
از  ذات��ى خ��ود اش��اره و تاكي��د مٮكن��د ك��ه ھ��ر م��صاحبه اى ب��ه اي��ن ص��فت

 ميلي��ون ٣٠٠ البت��ه آق��اى كروب��ى ح��ق دارد؛ ك��سى ك��ه !ترس��دچكس نميھ��ي
به نام ش�ھرام جزاي�رى پ�ول درياف�ت ك�رد،  تومان از يك متخلف اقتصادى

ميليون ايرانى ھم به دريافت  ٧٠ در مناظره ی انتخاباتى و در چشم مقابل
ھ�يچ برخ�وردى ھ�م از جان�ب  اين پول از شھرام جزايرى اعتراف ک�رد و

نباي��د از ھ��يچ چي��ز  دس��تگاه ق��ضايى ب��ا او ص��ورت نگرف��ت، عل��ى القاع��ده
به احتمال (ھراس به دل راه دھد؛ كسى كه به رغم ھزينه كردن ميلياردى 

در انتخابات موف�ق ب�ه ك�سب ) شھرام جزايرى  از جنس ھمان پولھاىزياد
 باطل��ه ھ��م ء اش از آراءو آرا  ميلي��ون راى ش��ده۴٠ ھ��زار راى از ٣٠٠

دان��د و ب��راى پي��روز مي كمت��ر ب��وده، ام��ا ب��ا اعتم��اد ب��ه نف��س كام��ل خ��ود را
محاس��به   ميلي��ون را٢۵ ھ��زار ت��ا ٣٠٠فاص��له ی ب��ين ( احق��اق ح��ق خ��ود

   .آشوب مٮكند، على القاعده آدم شجاعى استدعوت به !) كنيد
اما اينجا يك نكته ی كوچك و يك سؤال كوچك تر وج�ود دارد؛ «

بع�د از چن�د م�اه دع�وت ب�ه آش�وب و اغت�شاش، نظ�ام  نكته اين ك�ه ب�اAخره
ھ�ا، آق�اى كروب�ى را رھ�ا حرم�ت نگ�ه داري اس2مى بر اس�اس م�صلحتھا و

 حرمت بشكند و دلش به ك�ف بگويد وش خواھد دل تنگ تا ھر چه ميکرده،
س�ؤال كوچ�ك از آق�اى كروب�ى ي�ک ام�ا  .و ھوراى ضدانق2ب خوش باش�د

آي��د، اي��ن اس��ت ك��ه نمي ك��ه تي��غ آخت��ه اش در براب��ر نظ��ام اس��2مى پ��ايين
يد، خ�ود ش�ما، بك�ش حضرت شيخ شجاع، بدون اينكه پاى ديگران را وس�ط
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س���م مرا در ١٣۵۵ترس���يد، چ���را در بھم���ن م���اه ش���ما ك���ه از ھ���يچكس نمي
ش�ركت كردي�د و تمن�اى عف�و ملوكان�ه کردي�د، ت�ا از » سپاس اعليحضرتا«

س����پاس «آق����اى كروب����ى، آن روز ش����ما ب����ه ش����اه  زن����دان آزاد ش����ويد؟
به خاطر مواضعتان ب�ه ] کذا[گفتيد، اكنون بقاياى شاه منفور » اعليحضرتا

 اس�2مى از ھ�يچكس  آقاى كروب�ى، در جمھ�ورى مٮگويند؛» سپاس«شما 
   ٣٦٧»!ز خدا بترسيدنترسيد، اما ا

  . انگار اين افشاگريھا دارد کار دست حکومت اس2می ميدھد
  

  

  ]روز ھفتادم[  مي�دی٢٠٠٩ اوت ٢٣/ ١٣٨٨يکم شھريور ماه 

  

م���سعود «اي���ن م���تن را ب���ه ص���ورت ک���امنتی زي���ر مطلب���ی از   
 گذاش�تم ک�ه ب�از ھم�ان حرفھ�ای کھن�ه ی اي�ن س�الھا را نوش��ته ٣٦٨»رج�وی

ش ي ي�ا نفل�ه ش�ده اس�ت و ب�رادش ني�ست و ک�شتهه معتق�دم ک�ه خ�والبت. است
بردارھ��ا  ک��ه اي��ن کپ��ی دل��يلش اي��ن. ش ح��رف ميزنن��ديمينوي��سند و ب��ه ج��ا

گ�اف و کل�ی  خ�ود رھب�ر غي�ب ش�ده ش�ان باش�ند، نميتوانند به پدرسوختگی
نند، آن ھم برای س�يد ح�سين سينه ميز فقط روضه ميخوانند و يدھند؛ آنھام

ايھا که آن ھمه با ادب بود و ب�ر اس�اس  پيش برنده ی منويات توده فاطمی
  ...بگذريم... منويات دولت وقت شوروی

ھم ھمان حرفھای کھنه و آدمھای کھنه و شعارھای کھنه ی باز«
. م�ذھبی م�ردم/باز ھم ھمان سوء استفاده ھا از احساسات مل�ی. سالھا پيش
خودس�وزی و ش�کنجه  جنبش ب�ا تروري�سم و.  عوض شده استآقاجان دنيا

شتارھای درون گروھی و عاش�ورا ب�ازی، چ�ه عاش�ورای ک�رب2 و ھا و ک
چھ��ل س��ال پ��يش /اگ��ر س��ی.  م��رداد ب��ه ج��ايی نميرس��د٢٨چ��ه عاش��ورای 

روشھای کھنه و شعارھای کھنه ی شما عقب افت�اده ھ�ا و قف�ل ش�ده ھ�ا در 
دوران جنگ سرد و دو قطبی بودن دنيا کارکرد داشت، اين روزھا ديگ�ر 

نميبيني�د؟ نمي�شنويد؟ نميخواني�د؟ .  ج�وک ش�ده اي�دتبديل به. کارکردی ندارد
س��رباز «و ھ��م طيف��ان و ھمراھ��ان ش��ما را برانگيخ��ت ت��ا  آن چ��ه ک��ه ش��ما

و اي��ران را ب��ه تحج�ر بازگرداني��د، ديگ��ر ک��ارکردش را از د ش��وي» خمين�ی
 در نب�ردی ک�ه در درون اي�ران. دنيا، دني�ای آگ�اھی اس�ت. دست داده است
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 با تحجر اس�ت، ب�ا ان�سانھا را اب�زار ح�ساب ؛گرفته است، اتفاقا با شماست
 ش�ما خودت�ان ھ�يچ س�نخيتی .کردن است، با س�وء اس�تفاده از ناآگاھيھاس�ت

اي�ن نب�رد . و ايدئولوژيتان ميبينيد؟ م�ن ک�ه نميبي�نم بين اين جنبش با روشھا
  ٣٦٩»!باور کنيد. انسانی، مدرن و متمدن استسخت 

 م��رداد ٣١به اکب��ر ھاش��می رف��سنجانی روز ش��ن«ديگ��ر اي��ن ک��ه  
ابراز امي�دواری ک�رد  در جلسه ی مجمع تشخيص مصلحت نظام] ديروز[

انسجام وحدت و ويت ماه رمضان، برای حفظ، تقويت و در پرتو معن«که 
  » .وفاق جامعه بھره برداری کامل انجام شود

خامن��ه ای از زم��ان ... ھاش��می در نخ��ستين حماي��ت آش��کار از «
و ھم��دلی مي��ان م��سئوAن و م��ردم را انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری، اتح��اد 

2ت و اوض�اع م�شک«کشور از بحران داخلی و مقابل�ه ب�ا  عبور Aزمه ی
ت���دبير، اص���ولی و  ب���ا«پ���يش گ���رفتن اق���دام دان���ست و ب���ر در » خ���ارجی
   ٣٧٠».تأکيد کرد» صحيح

 رف�سنجانی ھايی فکر ميک�نم ک�ه داش�تند ھاش�میمن ھمه اش به آن
انگ��ار ب��ه ...  وای.ش ميبخ��شيدندارا ب�رای ھم��ه ی دزديھ��ا و پدرس��وختگيھ

» اص�2حاتچيھا« حاA مانده اس�ت ت�ا بقي�ه ی جاوز کرده اند واين بابا ھم ت
نام�ه ھ�ايی را ک�ه براي�شان  گه خوردنبرنامه ی تلويزيونيشان بيايند و در 

  .  دارد بانمک ميشودوای،.  روخوانی کنندمينويسند،
در اي��ران،  ق��درت ِمعادل��ه ی چن��د ص��د مجھ��ولی«ديگ��ر اي��ن ک��ه   

تحلي��ل آين��ده را ب��سيار دش��وار و  گمی ايج��اد ک��رده ک��هچن��ان ک��2ف س��ردر
   »برو ھستيم؟ِجانورعجيبی رو با چه«: بقول فوکوياما. پيچيده کرده است

دان��شمندان عل���وم سياس���ی، جمھ��وری اس���2می اي���ران را ن���وع «
 طبق��ه بن���دی ميکنن���د ک��ه» انتخاب���اتی/اس��تبدادی«جدي��دی از رژيمھ���ای 

 حک�ومتی ک�ه ق�انون  را نه از مردم، بلک�ه از خ�دا ميدان�د؛مشروعيت خود
ادی، حکوم�ت دين�ی ملغمه ای غريب از عناصر حکومت استبد  آناساسی

 از تناق���ضات ک���ه بن���دھای ن���سبتا ق���انونی ممل���وو مردم���ساAری اس���ت؛ 
آن توس��ط ق��وانين ديگ��ر موج��ود در آن مح��دود و م��شروط » دموکراتي��ک«

   .ميگردند
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پيچيدگيھای منح�صر ب�ه ف�رد  و عليرغمبا ھمه ی اين اوصاف «
از بغ�ضی س�ی  اي�ن نظ�ام، رون�د اعتراض�ات اخي�ر م�ردم اي�ران ک�ه ناش�ی

 ساله از عملکرد س�ردمداران نظ�ام جمھ�وری اس�2می ب�ود و ب�ه بھان�ه ی
 و ص�حت نت�ايج  دھ�م انتخابات رياست جمھوری یباره ابھامات متعدد در

ج�دی روب�رو س�اخت، م�شروعيت حاکمي�ت را ب�ا چال�شی  آن اب�راز ش�د و
ک��ه اي��ن پروس��ه را ريزبينان��ه زي��ر نظ��ر ] را واداش��ت[جامع��ه ی جھ��انی 

آنچ��ه م��سلم اس��ت ش��کافی عمي��ق ب��ين حاکمي��ت و م��ردم ايج��اد ش��ده . بگي��رد
 ب��ا اس��تفاده از م��صالح ک��ه امک��ان پ��ر ک��ردنش ب��ا م2ت��ی ک��ه ق��درت، اس��ت

بک���ار ميب���رد، بعي���د بنظ���ر ميرس���د؛ م���صالحی از ج���نس ه ن���اھمگونی ک���
گرفته، تا زندان و شکنجه و توھين و  ، خشونت و کشتار خيابانیسرکوب

تج��اوز و دادگاھھ��ای اس��تالينی، ک��ه نتيج��ه ای ج��ز واگراي��ی خواس��ته ھ��ای 
اي���ن کلم���ه درس���ت ني���ست، چ���ون معن���ی  [م���ردم و حاکمي���ت نام���شروع

 ھرچند در طول اين س�ی س�ال . آنھا بدنبال نداشته است]غيرشرعی ميدھد
ک�شور ب�وده اي�م،  ی از عملک�رد رژي�م در داخ�لشاھد نارض�ايتيھای عم�وم

ھم�واره  اما در اين جريانات اخير شاھد يک نوع بازی با خون ھ�ستيم ک�ه
س�توه  مردمی ب�هل استبداد و ديکتاتوری بوده است؛ شرط مقاومت در مقاب

آم����ده ک����ه سالھاس����ت ش����اھد تزري����ق اجب����اری اھ����داف و اي����دئولوژيھای 
ھ�ر چن�د اي�ن ش�کاف ني�ز ب�ه س�ران  نظ�ام ح�اکم ب�وده ان�د؛ ی واپ�سگرايانه

ديگری سرايت کرده و اخت2فات و تن�شھای ب�سيار  رژيم بيش از ھرزمان
 که ، اما توجه به اين نکته اھميت دارد استکرده عميقی را بين آنھا ايجاد

ای جناحی گذشته و به يک چ�الش و دعواھشکاف بين سران از اخت2فات 
 د اتک�اء جن�اح انح�صارطلب وچن�  و فراجن�احی تب�ديل ش�ده؛ ھ�رجدی ملی

اق�شار منتف�ع ممک�ن  سرکوبگر ب�ه ق�درت نظ�امی و پ�ول نف�ت و بخ�شی از
س�ازد؛  است پروسه ی تغيير حاکميت را از نظ�ر زم�انی ب�ا ت�أخير مواج�ه

ِام��ا س��رانجام ب��رگ برن��ده از آن اي��ن بغ��ضھای فروخفت��ه و اخي��را ش��کفته 
ام درون�ی ب�ين  بنظر ميرسد ک�ه ن�وعی ھمخ�وانی و ان�سجحتی. خواھد بود

ِو ج�نس جن�بش وج�ود دارد ک�ه ھ�ر دو، ن�ه در پ�ی  اخت2ف�ات س�ران نظ�ام
ھرچن�د ک�ه اي�ن تفک�ر ج�زء اج�زاء   و.اص�2ح، بلک�ه در پ�ی تغيي�ر ھ�ستند

 ک��ه ديکتاتوريھاس��ت، Aينف��ک Aي��ه ھ��ای ق��درت ح��اکم و خ��صلت تم��امی
ی س�رکوبگرانه  مماشات با مردم و به ھر نحوی عق�ب ن�شينی از مواض�ع

قلمداد  به قيمت از دست دادن تخت و تاج و يک نوع انتحار سياسی ،خود
فقي�ه ول قدرت از آن چيزی که نظام وAي�ت  اما آنچه مسلم است اف،ميشود
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فک���رش را ميکن���د، س���ريعتر خواھ���د ب���ود؛  ش���واھد و ق���راين موج���ود از 
  ٣٧١».ناپذير بودن اين روند حکايت دارند برگشت

» جنبش« که ھيچ ربطی ھم به نميدانم چرا از اين نوشته، با اين  
 اي�ن ن�شانه ی رش�د  ب�اور کني�درب�ط دارد،! اين روزھا ندارد، خوش�م آم�د؟

يک جامعه ی پوياست که دارد عقب ماندگيھای گذشتگان و درگذش�تگانش 
  !ببينيد...را دور ميريزد

 به راحتی و با يک ارتب�اط س�اده داش�تن ب�ا نوجوانتر که بوديم،«  
 جانب ھرآن و از  ون حاشيه ھای اضافی، ھر پسر خيلی معمولی، بديک

» ده.ج�ن«بزرگتر که شدم فق�ط . يموخطاب ش» ده. جن«کسی ممکن بود 
ن رو  س���الگی ابروھاش���ا١٧-١٦ ت���وی س���ن »خ���راب«ھ���ا و دخترھ���ای 

وش��ن و ھاي2ي��ت س��ند ؛ رن��گ ردرن��گ کنن��  و ممک��ن ب��ود م��ودبرميداش��تن
 و مج��وز  س��يگار فق��ط در ش��ان خانمھ��ای خ��راب ب��ودبع��دا. رس��می ب��ود

پ�شت چ�شم   به خاطر دارم که سايه ی م�شکیحتیپيشتر . شدن» ده.جن«
 »ده. جن«ا�ن اما . و ناخنھای فرنچ شده ھم يادآور ايکس ايکس ال بود

 ،ت پي�دا ب�شودت�وی کيف�» دوم.ن.ک�ا« بايد  مث2شدن به راحتی قديم نيست؛
 »ده. ج�ن«ی؛ من خوشحالم که سال به س�ال وش»  ده.جن«دردسر تا بی 

طفلک زنان و دخت�ران در ٣٧٢»...، خوشحالمميشودشدن سختتر و سختتر 
اي��ران ک��ه چ��ه ميک��شند از دس��ت اي��ن مردس��اAری و پيرس��اAری و دي��ن 

دفرم��ه و عق��ب » فرھن��گ« اي��ن س��اAری تم��ام ناش��دنی»چي��ز«Aری و س��ا
  ...وای... افتاده

 
 ي�ک دول�ت تروري�ست ب�ا معرف�ی کمدی ب�رای درگيريھای لفظی  

تر است، ولی برای نشان دادن فضای اين روزھا  مللی کمدیمحافل بين ال
ايلنا نوشت که ع2ءالدين بروجردی رئ�يس كمي�سيون امني�ت و «: بد نيست

پاس�خ ب��ه س�والی ک��ه ب�ه معرف�ی احم��د وحي�دی ب��رای  سياس�ت خ�ارجی در
ھای خارجی مبنی بر حضور  اخبار رسانه  وزارت دفاع اشاره داشت، از

آرژانت�ين ي�اد  حادث�ه ی ميکون�وس و حک�م دادگ�اهاين وزير دفاع فعل�ی در 
تعقيب  الملل تحت  شود که وحيدی از سوی پليس بين کرد و اينکه گفته می 

ک�ه اي�ن گون�ه اخب�ار ھ�يچ ت�اثيری «: او در اين رابطه اظھار داش�ت. است
 آنھا را حتینمايندگان به وحيدی نخواھد داشت و  در ارائه ی رای اعتماد
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اي�ن در ح�الی  ]خ�وش ب�ه حال�شان [».ک�رد  خواھ�ددر موض�ع خ�ود تقوي�ت
جدي�د احم�دی  است که معرفی احم�د وحي�دی ب�ه عن�وان وزي�ر دف�اع دول�ت

اول��ين ز دول��ت آرژانت��ين ا. ه اس��تن��ژاد ب��ا واکن��شھای جھ��انی مواج��ه ش��د
ک�نش ن�شان داد و ب�ه آن اعت�راض اکشورھايی بود که به معرفی وحيدی و

ندی از انتخ��اب وحي��دی گف��ت ک��ه س��اي��اAت متح��ده ھ��م ب��ا اب��راز ناخر. ک��رد
. اد ب��ه وی ميمان��دت��صميم مجل��س ش��ورای اس��2می در رای اعتم��منتظ��ر 

  ٣٧٣»...دنيز به معرفی وحيدی واکنش نشان دادنمقامات اسراييلی 
  
  

  ]روز ھفتاد و يکم[  مي�دی٢٠٠٩ اوت ٢۴/ ١٣٨٨دوم شھريور ماه 

  
که حمي�د رض�ا کاتوزي�ان ع�ضو کميت�ه ی  روز پس از آن يک«  

  یاز انتخابات، خواس�تار ارائ�ه يژه ی مجلس برای بررسی حوادث پسو
انتخاب�ات در  ش�دگان ح�وادث بع�د از جمع�ی ک�شته   از دف�ن دس�ته یمستندات

  رسانی نوروز شماره ی جوازھايی را که بھشت زھرا شد، پايگاه اط2ع
   .برای دفن اين افراد صادر شده، در وبسايت خود منتشر کرد

 مجل���س... اه خب���ری فراک���سيون خ���ط ام���امب���ه گ���زارش پايگ���«
 خب��ری جبھ�ه ی م�شارکت در روزھ��ای گذش�ته، ارگ��ان» ني�وز پارلم�ان «

ھ���ا ت���ن از ھتيرم���اه پيک���ر د ٢٤ و ٢١مبن���ی ب���ر اينک���ه در روزھ���ای 
ھموطنانمان بدون شناسائی و ب�دون درج مشخ�صات شخ�صی و ص�رفا ب�ا 

 شده را بھشت زھرا به خاک سپرده ٣٠٢يک شماره جواز دفن در قطعه 
 پس از آن فرھاد تجری، عضو کميسيون بررسی حوادث پس .منتشر کرد

پارلمان نيوز گفت که اص�ل خب�ر دروغ اس�ت، چ�ه برس�د  از انتخابات، به
   ٣٧٤»...دان  افراد دفن و خاکسپاری شده به اينکه تعيين کنند کدام

عده ای را کشته اند و بدون نام و نشان در . داستان روشن است
ان دف��ن ک��رده ان��د، ح��اA از درون خودش��ان گن��دش درآم��ده بھ��شت زھراش��

ه ين س��بز و جن���بش س��بز ش��ده اس��ت مح��ل ت���صفانگ��ار اي��ن جري��ا. اس��ت
  . دم فقط اسباب بازی اينھا ھستندمر. حسابھای دو جناح حکومتی باھم

  
  :خودتان ببينيد؛ تيتر خبر اين است
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  »؟! حقوقشان با مردانبه برابری» مالی«عتراض زنان مسلمان ا «

   
ون ب��ه زن��ان در ب��ه گ��زارش ع��صر اي��ران ب��ر اس��اس اي��ن ق��ان«

م���ردان داده ش���ده اس���ت و ني���ز حق���وق فرزن���دان ازدواج ح���ق م���ساوی ب���ا 
 س�ھم اAرث ،اس�اس اي�ن ق�انون ھمچن�ين ب�ر. نامشروع ت�ضمين ش�ده اس�ت

رغم علي�» م�الی«اکثريت زن�ان م�سلمان   با اين وجود.زنان افزايش مييابد
اي��ن ک��شور از اي��ن ق��انون، ب��ه   زن��ان پي��شروحماي��ت اقلي��ت روش��نفکر و

 در بام�اکو، پايتخ�ت  تصويب آن اعتراض دارند و دھھا ھزار تن از آن�ان
 ،جدي�د زن�ان و ديگر شھرھای اين کشور در اعت�راض ب�ه ت�صويب ق�انون

 مھمت��رين س��ازمان مخ��الف اي��ن ق��انون ک��ه .ن��ده ادس��ت ب��ه تظ��اھرات زد
تحادي��ه ی مل��ی انجمنھ��ای ا«تظ��اھرات اعتراض��ی را س��ازماندھی ميکن��د 

اتحاديه معتقد است که اين قانون با اصول  اين. مالی است» اس2می زنان
 م�الی خواس�ته اس�ت ت�ا اي�ن یجمھور دين اس2م مغايرت دارد و از رئيس

قانون اساسی مالی، قوانين   طبق .مصوبه ی پارلمان را به توشيح نرساند
  . خود ميگيرد شکل اجرايی به یمجلس با امضای رئيس جمھور

ه زن��ان م��سلمان م��الی ب��ه ق��انون  از ج��ديترين انتق��ادی ک�� يک��ی«
مک����ين از ش����وھر را دارن����د، آوردن م����اده ای در آن اس����ت ک����ه تد جدي����

حاجيه ساپياتو دمبله، رئيس اتحاديه ی ملی انجمنھ�ای . دغيرالزامی ميساز
  وی.اس2می زنان مالی ميگويد که اين قانون بر ضد اصول اس�2م اس�ت

...  گفت که ما بايد از اس2م اطاعت کنيم ».سی. بی. بی«ين باره به در ا
   م�رد باي�د از ھم�سرش محافظ�ت کن�د و در مقاب�ل براساس اص�ول اس�2م

م�الی  تنھا اقليت کوچکی از زنان.. . اطاعت کند از شوھرش زن نيز بايد
  زن�ان  خواس�تار اي�ن ق�انون جديدن�د، در ح�الی ک�ه ک�ه روش�نفکر ھ�ستند،

   ٣٧٥»! اين کشور که مسلمانان واقعی ھستند، با اين قانون مخالفند فقير
  ! اد مسلمانان واقعی اينھا ھستند؟ای د

         حکومتي��ان از جوان��انی ک��ه م��ورد تج��اوز ق��رار اي��ن ھ��م پيگي��ری
ب�ه ) مرت�ضوی (نماين�دگان ق�وه ی ق�ضائيه«: شاھد کروب�ی...«: گرفته اند

ھم نوشتم؛ بعد سواAت�شان ش�روع من ! بنويس وقع رامن گفتند که شرح ما
من از کجا آقای کروبی را مي�شناسم،  شد که اکثر آنھا درمورد اين بود که

ارتب�اط برق�رار ک�ردم، چ�را نف�س  از کجا ب�ه اي�شان اعتم�اد ک�ردم، چگون�ه
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کروب�ی بگ�ويم، چ�را حاض�ر  نفس ميزنم، چه طور اعتماد کردم تا به آقای
گ�رفتيم، ھ�دف آق�ای  را اص�2 ف�يلممن ف�يلم بگي�رد، چ� شدم آقای کروبی از

ب�ود، آقاي�ان  کروب�ی از آگ�اه ک�ردن آق�ای گرام�ی مق�دم و آق�ای داوری چ�ه
گرام��ی مق��دم و داوری کي��ستند، چ��ه س��اعتی ب��ه ح��زب زن��گ زدم، ب��ا چ��ه 

ای زنگ زدم، به چه بھانه به حزب رفتم، آنجا چ�ه گف�تم، آنھ�ا چ�ه  شماره
ش�ت، بع�د ب�ه چ�ه ک�سی زدم، چ�ه ک�سی گوش�ی را بردا گفتند، وقت�ی زن�گ

کسی رف�تم، در ک�دام تظاھراتھ�ا  وصل کرد، به آن شخص چه گفتم، با چه
ی تجاوز که بعد از  ھزار چرای ديگر بيربط به قضيه... شرکت کردم، و

اي�شان ب�ه م�ن گفتن�د م�ا   ساعت که من ب�ه اي�شان اعت�راض ک�ردم،٣حدود 
ی، ک�ل نظ�ام نميدانيم ت�و راس�ت ميگ�ويی، ي�ا ن�ه، ت�و ادع�ای س�نگينی ميکن�
... نک�رده ان�د مقدس را زير سوال بردی، ما از کجا بدانيم که تورا تطمي�ع

ب�ه ظ�اھر   گفتم که شما مثل اينکه يادتان رفته است م�سئله چي�ست؛و وقتی
نن��د، س��ئواAتی از اي��ن دس��ت ک��ه خواس��تند س��ئواAتی در اي��ن خ��صوص ک

ي��ن ت��ا کج��ا ب��وده، و آي��ا آن ش��خص ارض��ا ش��ده اس��ت ي��ا ن��ه، ک��ه ال دخ��و
    ٣٧٦»...روان من شد باعث تخريب روح و سواAت بيش از پيش

تج��اوز ق��رار ج��وانی ھ��م ب��ه ن��ام مھ��دی ک��ه م��ورد ديگ��ر اي��ن ک��ه 
 ساله ١٨ قربانی ،اAن خبردار شدم که مھدی«: گرفته، رگ دستش را زد

دست خود را در حم�ام ب�ا جاوز جنسی در كھريزك، صبح جمعه رگ ی ت
دچ���ار مھ���دی . ری از دس���ت داده اس���تخ���ون ب���سياتي���غ زده و متأس���فانه 

افسردگی شديد و عفونت زخم مقعد و روده بود و روز جمع�ه، خ�واھر او 
در من�زل ب��وده و م�أموران اورژان�س در آخ��رين لحظ�ات خ��ونريزی  تنھ�ا

آنھ�ا تلف��ن جدي�دم را نداش�تند، ت��ا . مھ�دی را بن��د ميآورن�د ش�ديد ش�ريان م�چ
ظ�اھرا . ی ك�نمداقل خبررس�انبت�وانم كمك�ی بك�نم ي�ا ح� زودتر خبرم كنن�د و

كيسه ی خ�ون ب�ه مھ�دی تزري�ق و مجبور شده اند دپزشكان در بيمارستان 
متأس�فانه امك�ان رف�تن ب�ه شھرس�تان  .كنند و از م�رگ حتم�ی نج�اتش دھن�د

  . محل زندگی آنھا را ندارم، ولی تلفنی خبر ميگيرم
 حف�ظ حاكمي�ت اينھا تبعات جنايات كثيف�ی اس�ت ك�ه ب�ه بھان�ه ی«

مھ�دی ھن�وز ب�ستری اس�ت و . ع�ادل، در زن�دانھا انج�ام داده ان�د فقي�ه ول�ی
آي��ا حرف��ی ھ��م مان��ده ك��ه . ھ��يچ حرف��ی ن��زده و نميزن��د خ��واھرش ميگوي��د

ب�ه فك�ر خ�ارج ] پ�ی نوش�ت...[قلبم تير ميك�شد بگويد، ما را چه شده است؟
روز قب��ل ك��ه تلف��ن  ام؛ ب��رای م��داوا، چن��د از ك��شور افت��اده فرس�تادن مھ��دی
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. مي��زد، بنظ��ر امي��دوار ميآم��د م ح��رفيب��را» پ��درام«ب��اره ی ك��ردم و در
خواھرش ميگفت دارد بھتر ميشود، وقت�ی ش�نيد ک�ه ھم�دردی م�ردم چق�در 

ام��ا ظ��اھرا خوش��بينی زي��ادی . زي��اد اس��ت، ح��س ك��ردم دارد احي��اء مي��شود
ح�س . تبر اس� بينی است و درمانش زمان افسردگی غيرقابل پيش. داشتم

   ٣٧٧»...كی از بدترين اثرات تجاوز جنسی استتنفر از خود و نااميدی، ي
  چه بنويسم؟

  
  

  ]دومو روز ھفتاد [  مي�دی٢٠٠٩ اوت ٢۵/ ١٣٨٨سوم شھريور ماه 

  

 روزی ديگ�ر در ت�داوم ش�کنجه ھ�ا و امروز روز ديگری است؛  
درس��ت ب���يخ گ���وش ...  ھم���ه ج���ا... و زن��دانھا... دروغھ��ا و تجاوزھ���ا و 

گفتگ�ويی دارم زي�ر عن�وان ... دی و ان�س�ی س�ال... سی سال اس�ت... ھمه
 ک�ه  » س�ال پنج�اه و ھف�تی سی امين سالگرد افتضاح ت�اريخیبه بھانه «

که آنجا زمينه ھ�ای ... سايتم صدای اين گفتگو ھم روی نت است؛ در وب
ب��ه ق��درت رس��يدن اي��ن حکوم��ت اس��2می را در چن��د وج��ه ن��شان داده ام و 

نوش��ته اس��ت، درس��ت ب��يخ ح��اA اينج��ا ک��سی از زن��دانی در خياب��ان انق��2ب 
   ...گوش ھمه

درس���ت ب���ين تق���اطع خياب���ان فل���سطين و انق���2ب ب���ا چھ���ار راه «
ن�بش اي�ن . اس�م ب�رادران مظف�ر خيابانی ھ�ست ب�ه] !چه اسمھايی[وليعصر 

شويد، س�مت راس�ت، گاه جورابان اس�ت و کم�ی ک�ه داخ�ل مي�خيابان فروش
پارکين�گ  قبل از رسيدن به ورودی پشتی بازار کامپيوتر رضا درب ي�ک

و ب���ه ظ���اھر ج���ای » توق���ف ممن���وع«را ميبيني���د ک���ه روی آن نوش���ته ان���د 
اما در حقيقت درب ورودی زندانی زيرزمينی است که ب�ه  .خاصی نيست

داخل اين حياط کوچک جای پارک کردن دو يا . حياط کوچکی باز ميشود
در آھن�ی ش�ما را ب�ه زيرزمين�ی ھ�دايت  به سختی س�ه ماش�ين اس�ت و ي�ک

حداقل تا زير دانشکده ی ھنر  در حقيقت زندان مخوفی است کهميکند که 
در . ادام�ه دارد و معم�اری آزاد ک�ه ن�بش تق�اطع انق�2ب و فل�سطين اس�ت،

منتق���ل د زي���ادی از بازداش���تيھا را ب���ه آنج���ا ط���ول دو م���اه اخي���ر ھ���م تع���دا
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 چھ��ارم محاکم��ه ی اص��2حاتچيھاجل��سه ی ھ��م ام��روز   ٣٧٨»...ان��د ک��رده
ن خواس��ت ک��ه ح��زب م��شارکت تعطي��ل ش��ود و م��تن برگ��زار ش��د و دادس��تا

بع��د از آن ھم��ه ت��ازه   ٣٧٩.اعتراف��ات س��عيد حجاري��ان ھ��م روخ��وانی ش��د
  خاکبرس�رھا بچه ھای مردم، ح�اAو لو رفتن قبر دسته جمعیھا کثافتکاري

  ٣٨٠.مديرعامل بھشت زھرا را برکنار ميکنند
  

  : اين ھم داروی تجاوز
. وش�ی موق�ت مي�شودداروی ارزان قيمتی است ک�ه باع�ث فرام«

، Roofiesمختلف������ی دارد، والي������وم مکزيک������ی، ی روھپين������ول اس������مھا
Roachies محب�وبيتش در ب�ين م�ردم و م�دارس ث  باع اين داروارزانی

استفاده قرار ميگيرد ک�ه  عمومآ اين دارو به اين صورت مورد. شده است
م�ث� در نوش�يدنی . [شخصی دارو را با حيل�ه ای ب�ه خ�ورد قرب�انی ميدھ�د

حال�ت م�ستی   دقيق�ه٢٠ ت�ا ١٥فرد مصرف کننده بعد از حدود ] ل ميکندح
از اي�ن . د ب�ه خ�اطر ب�سپارپيدا کرده و نميتواند آن چه را که اتف�اق ميافت�د،

 جن���سی دارو در مھمانيھ���ا اس���تفاده مي���شود، ت���ا از اف���راد س���وء اس���تفاده ی
ميتوان�د موج�ب . داردروھپين�ول اث�رات مخ�رب خيل�ی زي�ادی ] ب�ه ب�ه[شود

 م���صرف.  م���رگ ش��ودحت��یخ���ون، اف��سردگی، کم���ا و ف��ت ش���ديد ف��شار ا
روھپين�ول . را مخربتر و ش�ديدتر ميکن�دنروھپينول به ھمراه الکل اثرات آ

  ]از يک ای ميل[».ده برابر واليوم قدرت دارد
  

م��اموران س�ركوبگر ني�روى انتظ�امى در تھ��ران « ديگ�ر اي�ن ک�ه
ياب��ان فرش��ته، بع��د از راھنم��ايى و رانن��دگى در خ ن��د ت��ابلوىه امجب�ور ش��د

روى آن مستمرا شعار مرگ بر ديكت�اتور و  ميدان تختى را كه جوانان بر
م�اموران رژي�م ط�ى روزھ�اى . نوشتند را جمع كنن�داى ميمرگ بر خامنه 

كردن��د، ول��ى جوان��ان اخي��ر ھ��ر روز ش��عارھا را ب��ا رن��گ س��ياه پ��اک م��ی
كن�دن  ور ب�هنوش�تند ك�ه م�اموران در نھاي�ت مجب�مجددا روى آن شعار مى

   ٣٨١».اين تابلوھا شدند
  !جالب است، نه؟
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  ]روز ھفتاد و سوم[ ٢٠٠٩ اوت ٢۶/ ١٣٨٨چھارم شھريور ماه 

  

استاندار «: ايسنا نوشتاين خبر واقعا جالب است؛   
اصلی وقوع قتل و مشک2ت امنيتی برای   با بيان اينکه علت٣٨٢خوزستان

 است، گفت؛ ما زنان، رعايت نکردن مسائل ايمنی از سوی خود زنان
نميتوانيم برای محافظت از ھر زن يک پليس قرار دھيم، بلکه نکات 

گو  در گفتجعفر حجازی سيد. ايمنی بايد از سوی شھروندان رعايت شود
اعتقاد ندارم امنيت زنان خوزستانی در خطر «: با ايسنا اظھار داشت

است، بلکه معتقدم رعايت نکردن نکات امنيتی از سوی زنان موجب 
قتلھای زنجيره ای آبادان و ماھشھر از سوی .. .بروز مشک2ت ميشود

افرادی اتفاق افتاده که از نظر روانی دچار مشکل ھستند و نيروی 
قتلھای ...  افراد نيست یانتظامی قادر به تشخيص مشک2ت روانی ھمه

ی حاشيه ای ا در منطقه ًرا محاکمه شد، که متھم آن اخي آبادانزنجيره ای
ه که قربانيان آن منطقه در انتخاب مسير عبور و مرور، امنيت را رخ داد

با کارھای ... آن منطقه، متروکه و مخروبه است. رعايت نکرده اند
از اين اتفاقات که . انتظامی و امنيتی که نميتوان ذھن افراد را کنترل کرد

جنون به سر کسی بزند و دست به چنين قتلھا و جناياتی بزند، در ھمه 
طرحھای پيشگيرانه ای که از سوی ما بايد انجام .  دنيا وجود داردجای

   ».شود را انجام ميدھيم، ولی از سوی ديگر برخی زنان رعايت نميکنند
  !ھيچی، رقاص پای نقاره؟! پس شماھا چه کاره ايد؟

    
  چيست؟» قرارگاه ثار]«راستی اين 

در . شته ش�دسنگ بنای قرارگاه ثار] برای مقابله با مردم گذا«
واح��دھائی از س��پاه جم��ع ش��دند ک��ه آم��وزش و ماموريت��شان  اي��ن قرارگ��اه

  کن�ونی ی فرمان�دهفرمان�دھی آن در ابت�دا برعھ�ده ی .س�رکوب م�ردم ب�ود
ب��ود و مبتک��ر ت��شکيل چن��ين قرارگ��اھی سرل��شگر » عزي��ز جعف��ری«س��پاه 

از دوران رياس�ت  فيروزآب�ادی رئ�يس س�تاد ک�ل نيروھ�ای نظ�امی ب�ود ک�ه
 ای در کن���ار اوس���ت و پ��س از او، نزديکت���رين  عل���ی خامن��ه جمھ��وری

 پ�س از چن�د م�انور و ب�ه اص�ط2ح .جنت�ی دارد] آخون�د[... مناسبات را ب�ا
اس��تراتژی س��پردن  رزم��آيش ب��زرگ ض��د ش��ورش در تھ��ران و ت��صويب
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اس�تراتژی،  نژاد ب�ه عن�وان ک�ارگزار اي�ن دولت به سپاه و دفاع از احمدی 
          وی، عزي�����ز جعف�����ری ب�����ا  جمھ�����وریھ�����ای دوران رياس�����ت  از نيم�����ه

در برپ�ائی قرارگ�اه ث�ار] اندوخت�ه ب�ود، جان�شين سرل�شگر  ای ک�ه تجربه 
مع�رف و توص�يه . فرمان�ده ی ک�ل س�پاه پاس�داران ش�د رحيم صفوی ش�د و

عل��ی س��يد  ک��ل س��پاه از حک��م فرمان��دھی اي��ن س��مت و گيرن��ده ی  یکنن��ده
 پس .مطيع اوست عزيز جعفریای، سرلشگر فيروز آبادی بود که  خامنه 

از اي���ن انت���صاب، س���رتيپ پاس���دار حج���ازی جان���شين عزي���ز جعف���ری در 
  . ثار] شد قرارگاه

 س���اله رياس���ت ۴ھم���ه ی اي���ن تح���وAت در نيم���ه ی دوره ی «
 ۴ب�ا نزدي�ک ش�دن پاي�ان دوره ی . ص�ورت گرف�ت نژاد جمھوری احمدی 

 او در وح��شت از شک��ستن��ژاد و ب��ا  ت جمھ��وری احم��دی س��اله ی رياس��
ث�ار] م�امور  قرارگ�اه] کذا [انتخابات و به صحنه بازگشتن اص2ح طلبان

ح��الی ب��ود ک��ه   اي��ن در.تھي��ه ی ط��رح ي��ک کودت��ا ب��ا تم��ام جزئي��ات آن ش��د
م�ردم از نظ�ام،  به کاخ سفيد، ب�رای نم�ايش حماي�ت» اوباما«بدنبال ورود 

نامزدی ي�ک  هاين استقبال ب. بشدت نيازمند يک انتخابات پر استقبال بودند
 خ��اتمی س��د بزرگ��ی ب��ود ک��ه. اص��2ح طل��ب ممک��ن ب��ود، ام��ا ن��ه خ��اتمی

رھبر در م2قات ح�ضوری ب�ه او . ھا را پنبه کند  توانست ھمه ی بافته می
خاتمی گفت که احساس وظيفه و احساس خط�ر ب�رای نظ�ام . نيايد گفت که

ر چن�د روز پ�س از اي�ن دي�دار ح�سين ش�ريعتمداری ک�ه د. دآي� کند و می می
کن�د،  فرمان�دھی قرارگ�اه ث�ار] ش�رکت م�ی کن�ار احم�دی ن�ژاد در جل�سات

خ�اتمی سرنوش�ت خ�انم بينظي�ر بوت�و  ای نوش�ته و ب�ه ماموريت يافت مقاله 
 خ��اتمی ک��ه اکن��ون م��ستقيما از ق��ول خ��ود او گفت��ه ش��ده، .را ي��ادآوری کن��د

انتخاب�ات و خ�تم ش�دن انتخاب�ات ب�ه ي�ک  نگران ب�اقی مان�دن در ص�حنه ی
 ک�شد و ميرح�سين  کن�ار م�ی]اين ديگر خيلی کم�دی اس�ت [مرداد بوده ٢٨

نه خاتمی و نه بسياری از مقام�ات ل�شگری . شود موسوی وارد صحنه می
نيز دست به کودتا ] موسوی[ه عليه او کردند که سپا تصور نمی و کشوری

 ھ��ای  س�الھای جن�گ ب�ا ع��راق ي�ک پ�ا در جبھ�ه  علي�ه ک�سی ک�ه دربزن�د؛
 ب�ا حماي�ت قرارگ�اه ث�ار] ک�ه پ�ل . پا در جلسات کابينهجنگ داشته و يک

 اس��ت، ب��ه احم��دی ن��ژاد ک��ارت س��بز   ای پيون��د آن ب��ا رھب��ر، مجتب��ی خامن��ه
داده ی  ھ���ای تلويزي���ون  قرمزھ���ا در من���اظرهخ���طی ب���رای عب���ور از ھم���ه 

ھ��دف اي��ن ب��ود ک��ه ھ��م اس��تقبال از انتخاب��ات ممک��ن ش��ود و ھ��م . ش��ود م��ی
ردم انتخ�اب گيرد، با رای م�  ھا می ه در مناظرهنژاد با مواضعی ک احمدی
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وع ض��رغامی فرمان��ده ی ص��دا و س��يما ماموري��ت ھم��ه ن��س��ردار . ش��ود
 .گي��رد از س�وی قرارگ��اه ث��ار] م��یھمک�اری و کم��ک ب��ه احم��دی ن��ژاد را 

 ھ�ای تلويزي�ونی   عليرغم ھمه ی اين تدابير، از ميانه ی برنامه ی من�اظره
ب�ه س�رعت در س�طح ک�شور جم�ع آوری ھ�ائی ک�ه   نظرس�نجی و نتيج�ه ی

نژاد برای گرفتن رای مردم ب�سرعت رو ب�ه  شد، معلوم شد شانس احمدی
  . افزايش کاھش است و استقبال از موسوی رو به

 احمدی ن�ژاد ھم�راه ب�ا نگرانی از نتيجه ی انتخابات و شکست«
گي�رد، ت�ا ب�ا رھب�ر در  ای ق�رار م�ی اختي�ار مجتب�ی خامن�ه يک گزارش در 

 دادن وق�ت اض�افه ی تلويزي�ونی ب�ه احم�دی ن�ژاد،  .اره ص�حبت کن�داين ب
و ب�از گذاش�تن دس�ت او ب�رای ھ�ر  توصيه به چند سفر ش�تابزده ی اس�تانی

ست ک�ه مجتب�ی   ای ا نتيجه سخن و ت2شی که بتواند آراء وی را باA ببرد،
ح��ال اي��ن توص��يه ن در ع��ي. گردان��د اه ث��ار] ب��از م��یای ب��ه قرارگ�� خامن��ه 
جمل��ه  قرارگ�اه ث��ار] ک�ه در آن ازی  ای در جل�سه   مجتب�ی خامن�هتوس�ط

 ان�د، اب�2غ  فرمان�ده ی س�پاه ح�ضور داش�ته فيروزآبادی و عزي�ز جعف�ری 
   !که در عين حال، شما طرح اقدام را دنبال کنيد شود می

بقي���ه ی  خواس���تند در فرص���تی ب���سيار تن���گ، از آنج���ا ک���ه نم���ی«
دام ق��رار گيرن��د و احتم��اA ب��ا توج��ه ب��ه فرمان��دھان س��پاه در جري��ان اي��ن اق��

 خب�ر ب�ه گ�وش او ،فرمان�دھان س�پاه رواب�ط و مناس�بات موس�وی ب�ا برخ�ی
در دس�تور ک�ار  ۵٧ برسد، ط�رح دول�ت نظ�امی ارت�شبد ازھ�اری در س�ال

   ]گم کردن گورتان را از چه کسانی الگوبرداری ميکنيد؟ [گيرد قرار می
سياس�ی، روزنام�ه  ھ�ای وس�يع از مي�ان فع�اAن  دستگيریليست«

ب�رای آغ�از . ش�ود تھي�ه م�ی... رھب�ران دان�شجوئی وھ�ا،  نگاران، حقوقدان 
که اکن�ون ب�ه عن�وان وزي�ر دف�اع دول�ت » احمد وحيدی« سرتيپ ،عمليات

الھای فرماندھيش نژاد به مجلس معرفی شده، بدليل س  احمدی  یکابينه در
ت���ا را  واح���د ض���ربه ی اول کودق���دس ماموري���ت م���افوق س���ریه در س���پا

افراد واحد امنيتی سپاه قدس که عمدتا لبن�انی  شماری از. گيرد برعھده می
 ان��د، واح��د ض��ربه ی اول را ت��شکيل  ب��وده] از اف��راد حم��اس[و فل��سطينی 

ش�وند، وح�شت  ھر چه به زمان برگزاری انتخاب�ات نزديکت�ر م�ی. ددھن می
  . شود نژاد بيشتر می از شکست احمدی

ی گي�ری، شک�ست قطع�ی گ�زارش رادر ساعات اوليه ی روز «
و ب�ه ھم�ين دلي�ل از ط�رف قرارگ�اه ث�ار] وزي�ر ک�شور، س�ردار شود  می

او . ش��ود اح��ضار م��ی» ت��وجيھی«ف��وری ی جل��سه  مح��صولی ب��رای ي��ک
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ی شمارش آراء را ابتدا در اختيار  کند که نتيجه ی اوليه ماموريت پيدا می
آم��اده ب��اش . بگ��ذارد بي��ت رھب��ری و س��پس در اختي��ار قرارگ��اه ث��ار]

کام�ل  نخستين گزارش شمارش آراء شک�ست. شود وضعيت قرمز داده می
. دھ���د پي���روزی ق���اطع ميرح���سين موس���وی را ن���شان م���ی احم���دی ن���ژاد و 

ای  مجتب�ی خامن�ه . شود ھا از بيت رھبری می منتظر اولين واکنش قرارگاه
معل�وم . دھ�د و عزم خودش برای آغ�از عملي�ات خب�ر م�ی از تزلزل پدرش

، ي�ک ص�حنه س�ازی ب�وده و ي�ا دھ�د گ�زارش م�ی  اين تزلزل�ی ک�ه اونيست
اولي��ه ی ش��مارش آراء توس��ط   ميرح��سين موس��وی از نتيج��ه ی!واقعي��ت؟

ت ک�شور وزار ب�ا. ش�ود عواملی که در وزارت کشور داش�ته، ب�ا خب�ر م�ی
آنھ��ا . کنن��د م��ی  اولي��ه، پي��روزی او را تائي��دنت��ايج. کن��د تم��اس برق��رار م��ی

   . به بيت رھبری نيز گزارش شده استگويند که مراتب می
 آخ��رين جل��سه ی. ش��ود سرنوش��ت س��ازترين س��اعات آغ��از م��ی«

ت دف���اع از نظ��ام، ت���صميم ب��ه آغ���از عملي���ای قرارگ��اه ث���ار]، ب��ه بھان���ه 
 ميرح��سين موس���وی در اول��ين ي��ورش ب���ه س��تادھای انتخاب��اتی. گي��رد م��ی

 ض��ربه ی اول سراس�ر ک��شور و س��رانجام ي�ورش ب��زرگ ب��ا کم��ک واح�د
 ھا ب�ه متعاقب آن، ليست دستگيری. گيرد سپاه قدس در تھران صورت می

ش�ود و  ھ�ا ش�روع م�ی از ھم�ان نيم�ه ش�ب دس�تگيری. شود اجرا گذاشته می
گوين�د، ب�ا   ای ک�ه آن را بياني�ه ی کودت�ا م�ی ب�دنبال پخ�ش بياني�ه روز بع�د،
   .گيرد ھا سرعت می ای، دستگيری  علی خامنهسيد امضای 

ا، ب��ا بياني��ه ی ھ�� ي��ن ب��وده ک��ه ب��ا اي��ن دس��تگيریت��صور اولي��ه ا«
 از راديو و سپس از سيمای ای ابتدا امضای علی خامنه ای که با  شتابزده 
متعاقب آن، اع�2م ج�شن پي�روزی از س�وی   اس2می پخش شد وجمھوری

 ھ�ا و ش�کل گي�ری م�ردم ب�ه خياب�ان ريخ�تن. ش�ود احمدی نژاد کار تمام م�ی
ای ب�ود ک�ه  آن حادث�ه  ۵٧ بع�د از انق�2ب خودجوش بزرگت�رين راھپيم�ائی

بين��ی آن را ش پ��ي در واق��ع  آن نک��رده ب��ود؛ یس��تاد ث��ار] خ��ود را آم��اده
  . نکرده بودند
ھ��ای  راھپيم��ائیھ��ا از  نخ��ستين گ��زارش. غ��افلگير ش��دندھم��ه «

تنھ�ا  اعتراضی مردم به بيت رھبری ارسال شد، با اين قيد ک�ه اگ�ر وض�ع
 ديدار رھبر ب�ا !ه پيدا کند، سقوط قطعی استيک ھفته به ھمين شکل ادام

خ�تم  س�ت ک�ه م�شاورانش ب�رای ای ا نمايندگان س�تادھای انتخاب�اتی توص�يه 
 او ھن�وز ب�اور نک��رده ب�ود ک�ه م��ردم ب�رای. کنن�د ھ�ا ب�ه او م��ی راھپيم�ائی

شاوران نظامی و غيرنظ�امی اش ب�ه سالھا، م. اند انق2ب به خيابان ريخته 
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شان و ف�صل الخط�اب ب�ودن س�خن او گ�زارش داده از عشق مردم به اياو 
Aدي��دار ب��ا نماين��دگان . ھ��ا جري��ان داش��ت عک��س آن درخياب��ان بودن��د و ح��ا

در آن شرکت ک�رده بودن�د، » درجه دوم«در سطح  ستادھای انتخاباتی که
شخ��صا ب��ه اي��ن جل��سه نرفت��ه بودن��د،  يعن��ی کروب��ی و موس��وی و رض��ائی

 و او ک�ه خ�وب هش�د د ک�ه تقل�بھم�ه ی آنھ�ا گفتن�. حاص�لی در پ�ی نداش�ت
ث�ار] گ�زارش  گوين�د و پ�يش از آنھ�ا قرارگ�اه ميدانست آنھا حقيقت را م�ی

شکست احمدی نژاد را دراختيارش گذاشته بود، تقل�ب را رد ک�رد و گف�ت 
 يک ھفته بازجوئی .زند ھايش را آنجا می آيد به نماز جمعه و حرف که می

ش�دگان بازداش�ت ی ھ�ا درب�اره  سخت و ت�وام ب�ا ان�واع ش�گردھا و ش�کنجه
ھ��ا  راھپيم��ائی. لويزي��ونی ممک��ن نب��ودای در پ��ی نداش��ت و نم��ايش ت نتيج��ه 

ھمچنان در تھ�ران و ش�ھرھا رو ب�ه گ�سترش ب�ود و چن�د ده ميلي�ون م�ردم 
اطمينان داشتند به روی مردم بی دفاع و مسالمت جو تيراندازی  ايران که

 خ��رداد ٢٩ جمع��ه .دندھ��ا ش�� زن و بچ��ه راھ��ی خياب��ان نخواھ��د ش��د، ب��ا
ی تھ�ران ب�ود در م�ص2 ای ک�ه ابت�دا ق�رار در نماز جمعه رھبر . فرارسيد

بصورت امنيت�ی  برپا شود، اما بدليل بيم از حرکت مردم به سمت مصلی،
ک�رد؛  در دانشگاه تھران ترتيب داده شد، خطابه ی معروف خود را اي�راد

از اينج�ا ب�ه . ود ای که حکم فرمان آت�ش ب�ه روی م�ردم معت�رض ب� خطابه
 حج�ازی، جان�شين را از قول م�ستقيم س�ردار س�رتيپ پاس�دار محم�ددش بع

ر ھم�ايش پاس�داران و فرمانده ی قرارگاه ثار] سپاه دفرمانده ی کل سپاه 
 در ق�ضايای اخي�ر م�سائلی در !]، ن�ه؟خيلی مافيايی اس�ت[ داھل قلم بخواني

 كارھ�ای انتخاب�اتی ،كشور اتفاق افتاد، ج�دا از جنب�ه ی عم�ومی و مردم�ی
خ�ارج ش�د و  تا جايی پ�يش رف�ت ك�ه از م�دار ي�ك رقاب�ت انتخاب�اتی ع�ادی

 ای خواس�تند از اح�ساسات م�ردم س�وء اس�تفاده كنن�د و ش�رايط را ب�ه ع�ده 
سمت اھداف خود پيش ببرند و به ناامنی دامن بزنند و ناامنی را مقدمه ی 

ھ��ا را  م آرام ن��اامنیخواس��تند آرا آنھ��ا م��ی. بيگانگ��ان ق��رار بدھن��د دخال��ت
ت�ا ك�شور ب�ا ي�ك بح�ران سراس�ری روب�رو ش�ود و كي�ست ك�ه  توسعه دھن�د

كه ناامنی، آتش زدن و حمله ب�ه ام�وال عم�ومی  نداند بخشی از اين مسائل
توان�د   س�پاه نم�ی.خ�ورده ی انق�2ب بودن�د در راستای خواست دشمنان قسم

دس��تور و  ه ب��اھ��ايی ك�� امنی اي��ن ق��ضايا ب��ه راحت��ی گ��ذر كن��د، ن��ااز كن��ار
ق��ط ي��ك ام��ر انتظ��امی ني��ست ك��ه گي��رد، ف خواس��ت بيگانگ��ان ص��ورت م��ی

بيگان�ه پي�دا  ھ�ر ج�ا رد پ�ای. خواھند خود را تخليه كنند ای می  عدهبگويند 
   .ھم حضور خواھد داشت  سپاه،شود
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 از مق��ام معظ��م رھب��ری در  راھ��ا عميقت��رين و ناف��ذترين دي��دگاه«
بيان��ات مق��ام معظ��م رھب��ری در . م�شاھده ك��رديم خ�صوص ق��ضايای اخي��ر

امني��ت را از م��ردم ج��دا ك��رد و 2لگ��ران و ناق��ضان نم��از جمع��ه ص��ف اخ
راھبرد روش�نی در مقاب�ل  تكليف مردم را با اغتشاشگران مشخص كرد و

 ك�ه نيروھای امنيتی داد اغتشاشگران و توطئه گران به مردم، مسئوAن و
ور ب�وديم و اAن ك�شمش موثر بود و ش�اھد آرام�ش خ�وبی در در حفظ آرا

   ٣٨٣».ھم آرامش و امنيت در كشور برقرار است
  !، مگه کوری، نميبينی؟، مرتيکه ی اAغھاھاھا

  
  :  سکس و اعتراف را اينجا ميتوان ديد و چه فجيعاما ھماھنگی

ب�ار در  دستگيری من غافگيرانه بود، سحرگاه يك روز كسالت«
.  ام�اكن ش�د یرهماه رم�ضان ك�ه ھم�راه ب�ا ي�ورش گروھ�ی از م�ردان ادا

سيه چرده ای كه كفشھای چرمی س�ياھش را Aی در گذاش�ته ب�ود، ت�ا  مرد
بسختی . رم ترازو داشترويشان نبندم، كاغذی را نشانم داد كه آ در را به

بازداش���ت از دادس���رای فرودگ���اه را ب���ه ام���ضای قاض���ی توان���ستم حك���م 
  . آدمھای قاضی مرتضوی بود او از. ظفرقندی تشخيص دھم

ر ذھنم چرخيد كه اي�ن م�امواران ھم�ان نيروھ�ايی ھ�ستند فقط د«
عنكب��وت ی ك��ه گروھ��ی از وب2گنوي��سان را تح��ت طرح��ی ب��ه ن��ام خان��ه 

 شوكی ك�ه از حمل�ه ی م�اموران ب�ه م�ن دس�ت داد، در .بازداشت كرده اند
 و دس��تگاه .دی. ط��ول م��دتی ك��ه خان��ه ام را زي��ر رو ميكردن��د و از س��ی

 م���دارك و دس���ت نوش���ته ھ���ام را ض���بط  ت���ا،م���اھواره و ك���امپيوتر گرفت���ه
بعدھا فھميدم ھم�ه ی آدمھ�ا در . تبديل به آرامشی غيرمعمول شد ميكردند،

   .ھمينطور ميشوند شرايط خطر
 مامور زن انتقال من به بازداشتگاه توسط چند مرد خشن و يك«

چھ�ره ی ه  ب�چقدر با خشم به مردھا مينگري�ستم،نميدانم چرا ھر. انجام شد
آنھ��ا م��را س��وار ي��ك ھ��ايس تي��ره .  دل��سوزی نگ��اه ميك��ردممتعج��ب زن ب��ا

يك دختر با چادر زندان و چشمبند در صندلی پ�شتی نش�سته ب�ود و  .دندكر
در ح�الی ك�ه داش�تم داخ�ل ھ�ايس را بران�داز ميك�ردم، . مرتب گريه ميكرد

، چ�ادری چ�شمبندی ب�ه چ�شمم ب�سته ش�د. زندانی شدم بسرعت تبديل به يك
مردی كه كنار راننده نشسته بود، به زن مامور ند و بويناك بر سرم انداخت

 »!نزار بيرون رو ببينه«گفت 
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زن مث��ل ي��ك رب��اط ب��ی اختي��ار ب��ا تم��ام ق��وا س��رم را ب��ه ك��ف «
 م�دتی بع�د ھ�ايس توق�ف .تھوع امانم را بريده بود صندلی فشار داد، حالت

 نابينايی كه سعی ميكرد زمين نخورد، به داخل بازداش�تگاه كرد و من مثل
ق�رار دارد، ھ�دايت ) اط�راف ميردام�اد(ميدان جوانان  كه بعدھا فھميدم در

. به من داده بودند، سخت آش�فته ش�ده ب�ودم كه حس معلول را اين از. شدم
چ�ه «: طرف بند زنان فري�اد زدم سر مردی كه ميخواست مرا ھل دھد به

آوردی، درس�ت ب�ا م�ن رفت�ار مگه فكر ميكن�ی من�و از كن�ار خي�ابون خبره 
  » !نك

شك�سته ام و ي�ك راھ�رو دانستم كه قانون سكوت آنجا را من نمي«
. افت��اده ان��د ھ��ام ب��ه حي��رت آن طرفت��ر در بخ��ش م��ردان، ھ��م پرون��ده ای

 ب2فاص�له پارچ�ه ای را در دس�تم ح�س ك�ردم ك�ه از ط�رف ديگ�ر ك�شيده
  . ميشد و مرا جلو ميبرد

 بعد صدای دو ضربه ی در و باز شدنش و ب2فاصله ص�دايی«
در آوردم و اول�ين واك�نش م�ن ب�ه » !چشم بن�دتو در بي�ار«: نه كه گفتزنا
حج�اب ب�ود و  زن زن�دانبان ب�ی. ھميشگی لبخند ب�ود و س�2می آرامت عاد

ھمين راحتی او به منی كه تمام روز در اداره ی اماكن ب�ازجويی مي�شدم، 
م�ن فك�ر ك�ردم ب�ا اون «: ف�وری گف�ت. را مي�داد حس كمرنگی از فراغ�ت

 ط��رف  چ��ه بازداش��تی ناس��ازگاری  باي��د ب��ا دی، دھ��ن روزهدادی ك��ه ز
  » .بشوم

. زنھا را دوست دارمآخه ميدونی من «: بی اختيار جواب دادم«
س�رريز ك�ردم  و ھم�ه خ�شم خ�ودم را» .برعكس از مردای قلدر بدم ميي�اد

ی  ري�شه. به سمت ھم�ان م�رد قل�در موب�وری ك�ه م�را ھ�ل داده ب�ود داخ�ل
خ��شمی ب��ود ك��ه ب��ه ب��سيجيھای زنجي��ر ب��ه دس��تی خ��شم را مي��شناختم؛ ش��بيه 

 .بارھا جلو چشمان من دخترھا را در كوچه و خيابان زده بودن�د داشتم كه
و س��رش را پ��ايين ان��داخت ت��ا وقت��ی » !باي��د تفت��يش ب��دنی ب��شی«: زن گف��ت

» مقرارت زندان است«: گفت. م خيلی سخت بوديبرا. بكنم لباسم را كام2
 سخت اس�ت، ب�رای ت�و ھ�م تفت�يش م�ن س�خت برای من اينقدر كه«: گفتم. 

ول�ی . ای ني�ست، مق�ررات اس�ت چ�اره«:  تك�ان داد و گف�تسری» ھست؟
  . »!حاA نميخواد اون زيری رو ديگه در بياری

      ميگفت كه او ھم ك2فه است و من در دلم ميگفتم ش�ايد نگاھش «
 حاليك�ه در. ، با دستگاه تفتيش كنندژی پيشرفت كرد تكنولو دفعه ی بعد كه

لباس��م را ميپوش��يدم، ب��ه خ��ودم دل��داری دادم ك��ه ش��ايد اگ��ر س��ر او ھ��م داد 
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سگ وح�شی پ�ارس يكی از ھمان زندانبانھايی كه مثل  ميزدم، او ھم ميشد
افت��اد ك��ه پ�س مي��شود خ��شونت زن��ان زن��دانبان را ب��ا مغ��زم ب��ه ك��ار . ميكنن�د

ي�ای كرد، فقط كافی اس�ت ك�ه ت�ن ب�ه دن  كنترل»برخورد از نوعی ديگر«
 بعدھا يكماه وقت داشتم كه با او و با زنھای ت�سبيح .سياه و سفيدشان ندھی

تيم��ارداری از اس��رای اس��2م  ب��ه دس��ت ديگ��ری ك��ه خودش��ان را م��سئول
ش�ھر از خ�انواده ھ�ايی  شش نفر بودند مقيم جنوب. ميدانستند، دوست شوم

ا بودند و بعد ب� تنگدست، با سوادی اندك كه در بسيج خواھران عضو شده
  س�پاه رده ھ�ای حفاظ�ت اط2ع�ات اسطه ی دوس�ت و آش�نا در پ�ايينترينو

 و ش�ده ب�ود ك�ه روزنام�هشمغزش�ان آنق�در شست�. استخدامشان ك�رده بودن�د
راس��تی [! نخوانن��د و نفھمن��د ك��ه جري��ان پرون��ده ی وب��2گ نوي��سھا چي��ست

شان ي�کت�اب براند که روزنامه و مجل�ه و ين ھستاينھا چقدر شبيه به مجاھد
ب�ودم، در مقاي�سه ب�ا زن�ان قاچ�اقچی و ی به من چ�ون سياس�« ]! بودممنوع

درعين ح�ال مث�ل ي�ك زن . معتادی كه به آنجا ميآوردند، احترام ميگذاشتند
م��ردان ھمكارش��ان بي��شتر ب��رای نظ��امی مطي��ع ك��ه باي��د ب��رای اثب��ات خ��ود 

ميتوان�ستم بفھم�م و  آنھا را. خوشخدمتی كنند، به ظرافت زير نظرم داشتند
ب�ار ك�ه آن را  شان بي�اورم، اج�ازه مي�دادم س�لولم را ھ�ري�آنكه ب�ه روبدون 

روی   ب�هحت�ی. م، تفت�يش كنن�دك�ردبرای بازجويی ي�ا حم�ام گ�رفتن ت�رك مي
خودم نميآوردم كه چگونه شبھا و روزھا از دريچ�ه ی كوچ�ك س�لول م�را 

  گفتگوھام را با خودشان ب�هحتیزيرنظر دارند و يا تغيير حالتھای من و 
 ن زن�ان زن�دانبان تحم�ل س�لولفھ�م ت�ضادھای اي�.  گزارش ميدھن�دبازجوم

 از ح�رف  برای جل�وگيری.ر ميكردتم راحتيانفرادی يك در دو متر را برا
و حديث، دستور آمده بود كه ب�ازجو نميتوان�د ب�ا زن ن�امحرم در اط�اق در 

برای ھمين Aزم بود يكی از زنان زندانبان در طول ب�ازجويی . باشد بسته
د و ھم��راه ب��ا ش��رم م��ن س��رخ ش��ود و ھم��راه ب��ا ناط��اق بن��شي ه یدر گوش��

باعث مي�شد خ�ود را در براب�ر ب�ازجو تنھ�ا » حسی ھم«اين . خشمم بلرزد
ت�و رو «: ك�ردزن معم�وA در گوش�م نج�وا مي، در راه كه برميگشتيم. نبينم

و من » !ھست بگو خودتو راحت كن خدا خودتو اينقدر عذاب نده، ھرچی
 داي�ی ام، خال�ه ام، تی سركوبگر از ج�نس م�ادرم، زندر صدای او صميم

ھمي�شه ميخواس�تند   معلم�م ميدي�دم ك�هحت�ی و  ھم بازيھای دوره ك�ودكی ام
آنھ�ا چ�شم غ�ره   م�انع از آن مي�شد ك�ه ب�ه ت�سليم باش�م و مھ�ر م�ن ب�ر آن�ان

ب�ازجو را ی  وابستگانم بود كه باعث مي�شد زدوبن�دھاھمين يادآوری. بروم
ھم��ان  ي��ده بگي��رم و بگ��ذارم ك��ه خي��ال كن��د آرام ش��ده ام؛ ناد ب��ا زن��دانبانم
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چق�در ك�ه   ام�ا ھ�ر. به كار ميب�ستم شگردی كه با زنان رام شده ی زندگيم
 م ت�داعی ميكردن�د،يزنان زندانبان دركی از زنانگی س�ركوب ش�ده را ب�را

بازجو با آن ھيبت پ�شم آل�ود و چ�شمھای ترس�ناكش، ت�داعی فراگي�ری ب�ود 
 ھم��سر س��ابقم، دودوی چ��شمھای لمپنھ��ای  ، تحك��م پ��درم از تع��صب خ��شك

و ك�ابوس عربھ�ای آواره » گ2ب�دره « كوھپايه ھ�ای خل�وت پناه گرفته در
ك�ودكی ك�ه در ق�صه ھ�ای م�ادرم ع�ادت داش�تند ب�ا  ی نخل�ستانھای دوران

 يكج�ا   مردان مسلط و متج�اوز زن�دگيم تمام .دچوب به دختران تجاوز كنن
ع�صيانی را ك�ه م�ن ان�دك ان�دك در  د ودر تصوير ب�ازجو جم�ع ش�ده بودن�

   .ددنفراميخوان طول زندگی ام تجربه كرده بودم، يكجا به خود
م ناآش����نا نب����ود؛ ي ام ب����رابازجوييھ����ای او از رواب����ط شخ����صی«

 ھمانھايی بود كه بارھا و بارھا وقتی دختر جوانی بودم، در بازجوييھ�ای
ود، عميقت�ر از  نب� بی حرمتی و تحقيرش ھم غريب. خانگی پس داده بودم

ھمين باعث ميشد كه در روزھای . زخمھا را از عزيزانم خورده بودمن اي
را از دني��ای س�ياه و س��فيدش ب��ه بي��رون پرت��اب ك��نم و وارد  نخ�ست خ��ودم

 روزھای اول بازداشت دو گزينه در پيش روی من ب�ود؛ .بازی اش نشوم
ب�ران خ�ارجی ھ�ستم و از بع�ضی از رھ يا اعتراف در مورد اينكه مزدور

حجابم، شرب خم�ر ميك�نم و  اص2ح طلب دستور ميگيرم، يا بگويم كه بی
پرس�شم اي�ن ب�ود . باز كنم ش جزيياتش رايروابطی با اين و آن دارم و برا

ميماند كه با من چه  جو او ھاج و وا! كه فرض ھمه ی اينھا باشد كه چه؟
ار ب�ود م خنده ديبرا سئواAتش در مورد روابط جنسی از يك طرف !كند؟ب

داش�تم، جنب�ه  و از طرفی توھين آميز، ام�ا روزھ�ای اول ك�ه ھن�وز رمق�ی
عريض  خنده دار چون نميفھميدم اين دستگاه؛ شتر بودھای خنده آورش بي

  !؟و طويلی كه بازجو را حمايت ميكرد، اين قصه ھا را ميخواھد چه كند
 ي�ك واقع�ا ميخ�واھی جزيي�ات«: يكبار با تم�سخر و خ�شم ب�ه ب�ازجو نوش�تم

ت آنچنان تصويری بنويسم ك�ه ل�ذتت كام�ل يرا بدانی، ميخواھی برا رابطه
وقتی از شدت عصبانيت كاغذ ب�ازجويی ! چيزی نوشته بودم عجب! شود؟

ك��ه بخ��ودش ميپيچي��د، چن��د ب��ار دس��تانش را ب��ه  ح��الی را مچال��ه ك��رد و در
مدتی بع�د . كه بدجوری به ھدف زده ام ع2مت كتك زدن باA برد، فھميدم

بناس�ت اح�ساس ك�وچكی و . ش�وم ھميدم كه بناست با اي�ن س�ئوالھا شك�ستهف
اذع�ان ميك�نم ك�ه آگ�اھی ام�ا . حقارت كنم و خودم را ببازم و چموشی نكنم

و ج�وراب  مردان�ه ای ك�ه در ذھ�نم ب�ا ب�وی گ�2ب من از عورت انگاری 
   .كرد تا تسليم بيشتر عاصی ام ميگنديده و ريش بھم آميخته بود،
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ك��ار و يگ��ر س��ئوالھای سياس��ی و عقي��دتی، س��وابق د گزين��ه ی«
معيارھ��ای درس��ت و غل��ط م��ا . آش��نايانم ب��ودفعالي��ت و لي��ستھای دوس��تان و 

 زد،را ك�ه او از آنھ�ا ح�رف مي� ارزش�ھايی. ھم داش�تند ب�افاصله ھای جدی
ب�ازاری /نميفھميدم و او ھ�م زب�ان تحليل�ی م�را در ج�واب س�ئوالھای كوچ�ه

ورقه ھ�ا را  ا كه عاشق حجم بود، با اشتياقولی از آنج. اش متوجه نميشد
 روزی ھزار بار يك سئوال را. ميكردشان ھم دسته  روی قاپ ميزد و بر

ياد گرفته ب�ودم . تكرار ميكرد و من سر حوصله از نو مينوشتم و مينوشتم
مثل سئوالھای امتحانی كه جوابش را نميدانستم و بايد ممتحن را فريب  كه

.  پاس�خھای خ�ودم را بنوي�سم ورقه ھ�ای ب�ازجويی،ميدادم، برای پركردن 
تخيل��ی و آدمھ��ايی ك��ه وج��ود خ��ارجی نداش��تند و ي��ا بازنوي��سی  ق��صه ھ��ای

 آنھ�ا ك�ه درھ�ر كت�ابی پي�دا  گروھبن�دیھ�ا و».او .ج�ی. ان«تاريخ پيدايش 
داش��تم؛ باي���د اي���ن جل��سات ب���ه نح���وی  مي��شد و خ���اطراتی ك��ه از گذش���ته

گف��ت يك��ی از ورق��ه ھ��ای   ايھ��امبع��دھا يك��ی از ھ��م پرون��ده. ميگذش��تند
چرا اينقدر ريز  تعجب كردم كه«: ميگفت. بازجويی ام را نشانش داده اند

فھمي�ده  او ھ�م» .نوشته بودی، درشت مينوشتی تا ورق�ه زودت�ر تم�ام ش�ود
   .بود كه بازجو عاشق حجم است

بي�شتر ك�رد، باي�د در م�ورد  چند روز بعد بازجو فشار خ�ود را«
اص�2ح طلب�ی ك�ه ب�ه  تكليف من در مورد رھبران. تماص2ح طلبھا مينوش

اس�تفاده   زب�انی ك�ه م�نحت�ی. عمرم با آنھا حرف نزده بودم، مشخص ب�ود
 م��ن اص��2«:  گف��تم .ميك��ردم، زب��ان پرت��ی ب��ود از داي��ره ی سياس��ت روز

  : مرتب تكرار ميكرد» !نميدانم اينھا چكاره اند و چه ميكنند
 اي�ن حرفھ�ا را اعت�راف پرون�ده ای ھ�ات بب�ين ھم�ه ی اي�ن ھ�م«

باھم آزاد كنم، وگرنه به خاطر ت�و بقي�ه  توھم بگو تا ھمه تان را. كرده اند
ببين اين دستخط را كه ميشناسی، بب�ين چ�ی  ن،بيا ببي. ھم اينجا گير ميافتند

 و م�ن واقع�ا ن�ه اي�ن» !عين ھمين�و بن�ويس نوشته، بيا ھمينو بزار جلوت و
جوان�ان . پرون�ده ای ھ�ام داش�تم ب�ا ھ�می دستخطھا را ميشناختم و نه سنخيت

 !م�ن ميتوان�ستند داش�ته باش�ند؟ وب2گنويس و روزنامه نگار چ�ه ربط�ی ب�ه
انك�ار داش�ت بت�دريج ب�ه كابوس�ھای  ام�ا اي�ن س�يكل پاي�ان ناپ�ذير اص�رار و

 ماھھ��ا در انف��رادی   ك��ه ب��ود تم��ام آرزوم اي��ن. ش��بانه ی م��ن تب��ديل مي��شد
فھمي�دم ب�رای م�ن پرس�ش از  آنج�ا.  ن�دھمبمانم، اما يكساعت بازجويی پ�س

ديگ��ران ب��شدت زج��رآور اس��ت؛ زج��ری ك��ه در م��ورد س��ئوالھای جن��سی 
 از ح�س خيان�ت متنف�ر ب�ودم و نوش�تن از ديگ�ران. اح�ساسش نك�رده ب�ودم
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بشدت قادر بود احساس دوگانگی و حقارتی را ك�ه در س�ئوالھای شخ�صی 
 و تم�ام   ك�نموي�سی س�عی ميك�ردم كل�ی ن .بودم، در من ايجاد كن�د پس زده

 ھم��ه از آن اط���2ع  ك���نم روی جوابھ��ای روش��نی ك���هھوش��م را متمرك��ز 
 ماي�ه ی آزار مرت�ضوی ب�ود، فق�ط  در مورد يكی از خوي�شانم ك�ه. داشتند

ك�ه از  اي�ن ش�د بھان�ه ای ب�رای اي�ن  و حقی را كه به گردنم داشت، نوشتم
بی ب�ودنش كه چقدر به خاطر م�ذھ  و از ھمكار ديگرم اين او خط ميگيرم
 پايان اين سيكل مرگ آور روزی بود كه از م�ن خواس�ت .م2ل آور است
  : تك نويسی كنم

 برو داخل سلول، خوب فكر كن و در مورد اين اسمھا بنويس؛«
نوش��تن يعن��ی ب��ا زب��ان و ادبي��ات روزنام��ه ی  درس��ت »!سبن��وي درس��ت

دم،  خالی ميكر اشھست بر سر اسامی ميبايد ھر چه اتھام. كيھانی نوشتن
بيگانه، ايادی، آل�ت دس�ت و غي�ره  بايد از واژه ی سياه نمايی، رسانه ھای

 ب��ازجويی ام را  یبارھ��ا ورق��ه اي��ن را وقت��ی بارھ��ا و. اس��تفاده ميك��ردم
ام�ا ت�ك . اص2ح كنم، فھمي�دم عبرميگرداند، تا روايتھای روشنم را از وقاي

  . نويسی از ديگران آخر خط من بود
ه ھای كف سلول پخش بود، م�را در در ورق دستخط بازجو كه«

دوگان�ه ی خيان�ت و آزادی ق�رار  برابر كابوس بازجوييھای مك�رر و ح�س
زدم و ب��ه بھان��ه ھ��ای  مت��ری ق��دم رو تم��ام روز را در س��لول دو. مي��داد

غيرقاب�ل كنت�رل   سرانجام رفتارم آنچن�ان .مختلف به در و ديوار ميكوبيدم
كردن�د؛ ج�ايی   زي�رزمين من�تقلمريك شد كه برای تنبي�ه ب�ه انف�رادیو ھيست

دوس�تانم خيان�ت  كه ھرچه با صدای گرفته ام فرياد ميزدم كه نميخواھم ب�ه
نشك�سته  م�ن ب�ه ان�دازه ی ك�افی.  زن�دانبان ھ�م نمي�شنيدحت�یك�نم، ھ�يچكس 

ديوانگيھای   روز بعد بازجو آخرين برگ برنده اش را برای شكستن.بودم
مقاوم�ت باي�د   ك�ه پ�س از روزھ�امن رو کرد؛ مواجھه با جوان له شده ای

زن  در برابر ھمه ميگفت که با من رابطه داشته است، ھمه يعنی ب�ازجو،
زن��دانبان، زن��دانی ديگ��ری از ھم��ان جوان��ان ك��ه نفھيم��دم ب��ودنش در آنج��ا 

بع�دھا فھمي�دم ب�ازجو بارھ�ا ب�ا آن . شكنجه ی او بود يا نه و دورب�ين برای
و را به پشت در اطاق بازجويی م�ن بازی كرده بود، بارھا ا جوان له شده

باي��د اي��ن زن را «: اش داده ب��ود و ب��ه او گفت��ه ب��ود آورده ب��ود، ش��كنجه
طفل��ک روش ن�شده واژه ی جن��ده را [... ج ب�شكنی، فھمي�دی باي��د اي�ن زن

   »!کنی خرد  را بشكنی،] بنويسد
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، »زن�ا«ك�رده ب�ودم  ھرگز گمان نميكردم برای من�ی ك�ه ت�2ش«
مسخره ت�ا اي�ن  را به سخره بگيرم، اين مواجھه ی.. و» اقرار به رابطه«

چند ھفته   آنچنان از عق2نيتی كه در اين رفتار غريزی ام. حد گران باشد
 مرا در برابر شكستن حفظ ميكرد، سبقت گرفته بود كه خ�ود نفھمي�دم چ�ه

 از كج���ا س��ر ب���از ك���رده ب��ود، ب���ه فريادھ���ای  خ���شمی ك��ه نمي���دانم. ميك��نم
نيروي�ی چن�د براب�ر . شد و در تمام زندان ميپيچيدميل مكرر تبدي ھيستيريك
بودم كه از دس�تانم، گل�وم و چ�شمان از حدق�ه در آم�ده ام بي�رون  پيدا كرده

 خط�اب ب�ه  ھمه وحشی شدن را در خود سراغ نداشتم، وقتی اين. ميپاشيد
قسم ميخورم تو را خواھم ك�شت؛ ت�و را ھرج�ا «كه  آن جوان فرياد ميزدم

و در . و اين را بارھا و بارھ�ا فري�اد زدم» !نم و ميكشمتباشی پيدات ميك
كه بازجو ھم دارد جوابھای مرا به آن م�رد تلق�ين  ميان اين فرياد نميشنيدم

كاغذ را بياوريد تا من بنويسم ھ�ر كج�ا اي�ن «: من فقط فرياد ميزدم. ميكند
و ج�وان ب�ر » !مردم بدانيد قات�ل اي�ن م�رد م�نم! مرد را پيدا كنم، ميکشمش
 ب�ا ،زن زندانبان كه حاA نحيفتر به نظر ميرسيد خود ميلرزيد و ميپيچيد و

م��رد آن جل��و حمل��ه ی م��را ب��ه   م��ضطرب و دس��تان ل��رزانش چھ��ره ی
  . ش را گم ميکرديميگرفت و بازجو دست و پا

بعدھا به خودم . فرسا و خشونتی غيرقابل كنترل توانایصحنه «
ن�د، چ�ون مطمئن�ا ق�ادر ب�ودم اي�ن به ج�ان او نيانداخت گفتم كه خوب شد مرا

 در اواخ�ر ح�بس در بن�د عم�ومی ن�سوان  ك�ه مرد را مثل ھمان بچه ھ�ايی
اب�د داش�تند، از حي�ات س�اقط  ھم خرجم بودند و ب�ه ج�رم شوھرك�شی ح�بس

از اطاق خ�ارج كردن�د،  دقايقی بعد مرد له شده و دوستش را با عجله. كنم
ط�اق بي�رون رف�ت و از زن من نيمه جان روی صندلی افتادم، ب�ازجو از ا

ش�كنجه  يقين�ا در آن اط�اق ھم�ه ی م�ا. زندانبان خواس�ت ك�ه م�را آرام كن�د
ك�ه   برای ساعتی ھمچنان وحشی بودم، موج�ودی مھ�ار ن�شدنی.شده بوديم

، م بعد از خارج كردن عجوAنه ی آن مرد، ب�ه دنب�ال متج�اوز ميگ�شتحتی
وي�ا ب�ين م�رگ و  ك�ه گ ب�اره آنچن�ان رخ�وتی م�را در خ�ود گرف�ت ام�ا ي�ك

م�ن نشك�سته ب�ودم، بلك�ه از درون م�رده ب�ودم؛ . زدن�م حي�ات در ح�ال ق�دم
 خ�ودم را از حت�یون�ور س�فيد ب�اAی س�رم و  اطاق، دوربين، زن زن�دانبان

 شبيه پدرم ش�ده بازجو برگشت؛ .باAی سرم، جايی در آسمان نگاه ميكردم
ام ب�ه چي�زی وع�ده و وعي�د و ب�ا ص�دايی آر بود وقتی كه ميخواست مرا با

عذاب بكشم، گفت كه فكر ميكنی  گفت كه Aزم نيست اين ھمه .متقاعد كند
گف��ت ك��ه در اينج��ا . ميت��وانی تحم��ل كن��ی، ام��ا م��ن دارم ب��ه ت��و رح��م ميك��نم
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نميخواھ�د «:  گف�ت.آدمھای مھم و بزرگ مثل عب�دی. خيليھا را شكسته اند
ھ�ا را و جمل�ه  فق�ط از روی ھم�ين كاغ�ذ بن�ويس به خودت زحم�ت ب�دھی،

  » !يك طوری جابجا كن كه مال خودت باشد
آم�ده ب�ود، خ�ارج از پ�يش بين�ی او ب�ود، م�ن  فشاری كه بر م�ن«

:  ب�ه كاغ�ذ نگ�اه ك�ردم، س�ئوال اول.قصد نداشتم ھيچ ت2شی ب�رای بق�ا ك�نم
اظھ�ار ن�دامت و طل�ب بخ�شش  :سئوال دوم. شرح رابطه ام با مرد له شده

كه ميگ�ويم اول�ی  شنيدم.  خورده اماز فريبی كه از سياسيون اص2ح طلب
زدم و از  از اينك��ه نميخ�واھم جل��و دورب��ين ب�روم، حرفھ��ايی. دروغ اس�ت

م مھ���م ني���ست، ن���ه آزادی و ن���ه ھ���يچ چي���ز ياينك���ه ديگ���ر ھ���يچ چي���ز ب���را
دستم داد و مھربانتر از قبل گفت نميتوان�د ام�شب دس�ت  كاغذ را...ديگری

 تھ�ی ش�ده، ك�ودكی ام را  ِم�نبود و انتظار داشت  او پدر شده. خالی برود
كه كودكی م�ن لجب�از اس�ت و نميدان�ست ك�ه  او نميدانست. بر او تكيه بزنم

گف�تم ن�دامت . از پ�درم دور ب�وده ام من ھمانقدر كه به م�ادرم تكي�ه زده ام،
 ي�ادم ھ�ست ك�ه ب�ه  .برای م�ن  اما،نامه را مينويسم؛ مثل وصيت نامه بود

را به براب�ری خوان�ده ام   ھستم و زنھاخودم اقرار كردم، اينكه فعال مدنی
نب�وده، چ�ون ني�ت  و اگر اين كار خ2ف اراده ی نظام است، بر م�ن ب�اكی

ب�ا چن�ين !  و امي�د ك�ه خداون�د از س�ر تق�صيراتم بگ�ذرد، ھم�ين خير داش�تم
دوب��اره  باي��د. مد ك��ردن��دامت نام��ه ی پ��رت و پ2ي��ی او را از خ��ودم ناامي��

گف��ت ك��ار خ��ودت را س��خت .  نب��ودب��ازجويی مي��شدم و از آزادی خب��ری
 »!منياز داشتم كه به خودم يادآوری كنم كيست«: و من در دل گفتم ميكنی

به ياد دارم ك�ه . گرفتاين حس خ2ء تا مدتھا مرا در خود  اما«
س���لول ت���ابوت مانن���دم دراز ميك���شيدم و ح���س ميك���ردم در ر ص���ليب وار د

ا وقتی ب�ه خ�ود تنھ. و زندگی غوطه ميخورم آرامگاھی برزخی بين مرگ
نوشته ھ�ای او خواست دستشرورانه از من ميی ميآمدم كه بازجو با سماجت

نوش��تن درب��اره ی ديگ��ران تعھ��دی  را ب��ا خ��ط خ��ودم بازنوي��سی ك��نم؛ ام��ا
م��ن ب��ا زن��دگی  ان��سانی را ب��ه م��ن ي��ادآوری ميك��رد ك��ه نقط��ه ی وص��ل

ب�رای ب�ازجو  بت�دريج فھمي�دم ك�ه ارزش اعت�راف ناموس�ی و سياس�ی .دب�و
ي�ك  در اي�ن م�دت. چالش دو طرفه ی ما روزھا ط�ول ك�شيد. سان استکي

ند و بعد از عكاسی و درس�ت ك�ردن ك�ارتكس، ن بردبار مرا به زندان اوي
 ھ�م پرون�ده ای ھ�ام ھم�ه در. ھم�ان بازداش�تگاه ن�امعلوم ب�ازم گرداندن�د ب�ه

 در ،ماندند و ح�اA م�ن ك�ه م�داركم ن�شان مي�داد درزن�دان اوي�ن ھ�ستم اوين
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اينج�ا چ�ه ب2ي�ی ب�ر  ھيچكس نميفھمي�د در. نامعلومی حبس شده بودم مكان
   .اين بازی را بايد تمام ميكردم. آمد سرم خواھد
ك�ه اثب��ات ناپ�اك ب�ودنم ب��رای   ك�شف ك�ردم ب��ه ميزان�ی ناگھ�ان«

. بازجو مھم است، عفيف بودنم برای خودم جنبه ی حياتی پيدا كرده اس�ت
س�ايه . ب�ود  تاريخی ام را برانگيخت�ه آن مواجھه ی لعنتی تمام آموزه ھای

تصرف  ھايی كه سالھا بود از سيطره شان ميگريختم، اكنون تمام ذھنم را
ش در يدر دام ع��ورت انگ��اری بيم��اری افت��اده ب��ودم ك��ه زنھ��ا. ك��رده بودن��د

از عفاف و ھرزگی سرگردانند؛ در ھمان دامی كه ب�رای برائ�ت از  طيفی
  . ھیخود را عفيفتر نشان د ھرزگی، بايد
ك�رد، ھم�ان ارزش�ھايی ك�ه او داشت ارزشھای مرا ت�صرف مي«

 نخست ب�ه س�خره گرفت�ه ب�ودم و م�را از س�لطه ی او خ�ارج نگ�ه روزھای
 كلم��اتم و ادبي��ات  حت��ی.  ب��ر م��ن غال��ب مي��شدند ميداش��ت، اكن��ون بت��دريج

 ھم�ان   نگ�اه ميك�ردم؛ ميبه دست نوشته ھا. آن او شده بود نوشتاری ام از
ب��ود ك��ه ش��بيه مقال��ه ھ��ای روزنام��ه ی كيھ��ان ش��ده  اولگزارش��ھای روز 

مھم��ی نداش��تند، ام��ا بيان��شان ط��ور  در بط��ن خ��ود ھ��يچ اط2ع��ات. بودن��د
خ�وابی ب�ود از  دني�ای خ�ارج فرس�نگھا دور ب�ود، مث�ل. ديگری ش�ده بودن�د

جھ�ان نگ�اه  ميباي�د ب�رای بق�ای خ�ودم، از چ�شم ب�ازجو ب�ه. زندگی قبل�ی ام
خ�انواده ام  ن آزادی را ھديه بدھد، بگذارد كه بهاو قادر بود به م. ميكردم

. و به زن زندانبان امر كند كه شبھا ي�ك ن�خ س�يگار ب�ه م�ن بدھ�د تلفن بزنم
   .او تنھا منجی من شده بود

ك�ودكی ك�ه ب�ه دنب�ال م؛ مدتھا در دنيای ك�ودكی غوط�ه ور ب�ود«
 او شكايت كند و از از خشم پدر به او. مادرش ميگشت، تا به او تكيه زند

مذھبی ام،  آموزه ھای. احاطه اش كند واربخواھد كه ھمچون طفلی شيرخ
ج�ای  كتاب قران و آيه ھايی كه از يوسف كنعان و مريم مطھر ميخواندم،

ی رنج�ور و »ايگ�و«به معنويت تكي�ه زده ب�ودم ت�ا . مادرم را گرفته بودند
، ماه رمضان بود و صبح و شام تنھا ص�دای موج�ود. را ترميم كنمی زخم

آوری ميكرد كه ھنوز زندگی در جريان است؛ ص�دای اذان اداذان به من ي
اداره ھ�ای دولت��ی و پايگاھھ�ای ب�سيج ب�ا طنين��ی  از راھروھ�ای خاك�ستری

ميشد ب�ه ن�وای روح�انی دلچ�سبی در م�تن  سركوبگر ميگذشت و بعد تبديل
ام�امزاده ص��الح، ھي��اھوی آم��د و ش��د ب��ای مھمانيھ�ای افط��ار، غروبھ��ای زي

ن�وای م�ذھب را از ھ�زار  ب�رای ي�افتن حي�ات،.. ر ميدان تجريش ومردم د
ھ��دايت ت يب ك��شيده ش��ده، ب��ه چ��شمه ھ��ای معنوي��ت��وی آزاديھ��ای ب��ه ص��ل
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ميك��ردم و چن��ين تن��ازعی م��را در جري��ان س��يال ذھن��ی آرامبخ��شی غ��رق 
ك�ه مھمت�رين ت�اثيرش آگ�اھی ب�ه وج�ود حي�ات در پ�شت ديوارھ�ای  ميك�رد

  . زندان بود
.  بازگ�شته ب�ودم بھای ط�وAنی دوره ج�وانی امی تھ�ذي به دوره«
عرب�ی داش�تم و دان�شم از آي�ه ھ�ايی ك�ه امي�د بخ�ش  كه در زبان مھارتھايی

ميكردن�د، باع�ث مي�شدند ت�ا بت�دريج از  بودند و بر صبر و استقامت دAل�ت
موازات دور ش�دنم از دني�ايی ك�ه   به.سلطه ی روانی بازجو فاصله بگيرم

 را ني��ز ب��ا بيرحم��یم ، دني��ای گذش��ته ی خ��ودزن��دان ب��ر م��ن الق��ا ميك��رد
 ت2ش�ھای  یكه ھم�ه يك روز ناگھان دريافتم. ناباورانه ای به نقد ميكشيدم

اي�ن وقت�ی ب�ود ك�ه ب�رای . من در جامعه ی مدنی دروغی بيش نبوده اس�ت
. بنوي�سم چندمين بار مجبور ش�دم ت�اريخ پي�دايش س�ازمانھای غيردولت�ی را

ن تنھ�ا نقط�ه ی روش�. رم بيھ�وده ت�ر ميآمدن�دھرچه بيشتر مينوش�تم، ب�ه نظ�
 اين پوچ انگاری به. اين ت2شھا وقتی بود كه دردی از زنان دوا شده بود

 باره گسترده تر شدند و نوع نگ�اھم را ب�ه دين�داری،ت2شھای گذشته به يك
وقت�ی ك�ه . ن�د دس�تخوش بح�ران كرد زن�انی سياست و قدرت و به مسئله 

شان برای تكيه زدن به ق�درت و تحق�ق حكوم�ت بازجو از نقشه ھای آينده 
 ب��ا نف��رت از ف��ساد دوره ی ھاش��می رف��سنجانی وو اس��2می گف��ت  واقع��ی

م��ن از اس��2مگرايی سياس��ی و خ��اتمی ح��رف زد، دان��ستم ك��ه فاص��له  ی 
. چ�ه ح�د دور اس�ت سرنوشت محتومی كه آن مرد برای ما رقم ميزن�د، ت�ا

بي�دين  ش�ماھا س�كوAرھای «:به ھمين جھت وقتی كه با تحقير به من گف�ت
 و» بل�ه م�ن سكوAرھ�ستم«بی ھيچ مقاومتی اذعان كردم ك�ه » !و ايمانيد

ني�سيم تنھ�ا تعريف�ی يدريافتم كه فم» !نيست منحرفیيتو يك فم«: وقتی گفت
از او بعدھا در دل ممنون ش�دم ك�ه ت�ا اي�ن ح�د . كه به من معنا ميدھد است

  . بودبی پرده و بی رحمانه درونم را باز كرده
 قوی داش�ته ماندن بايد فانتزی  بتدريج ياد گرفتم كه برای زنده«

دخترك��انم ح��س  باي��د بت��وانم گرم��ايی را ك��ه از در آغ��وش ك��شيدن. باش��م
نف�س بك�شم  ميكردم، بازآفرينی كنم، ھوای تازه ی كوھ�ستانھای جنگل�ی را

پي�دا  باي�د ج�ايی در خ�ودم ع�شق را. و با دوستانم گپ بزنم و قھ�وه بخ�ورم
 يكردم و قطعات رمانتيكی را كه سالھاست به آنھا مراجع�ه نك�رده ام، ب�ام

خودك��اری ك��ه ب��رای پرك��ردن س��ئواAت تم��ام ن��شدنی ب��ازجو در اختي��ارم 
اف�زون ب�ر ھم�ه ی اينھ�ا .  سبز سلول ح�ك ك�نمروی در فلزی گذاشته شده،

رب�وده » م�ذھب تبخي�ر ش�ده«ت�ه ن�شين ش�دن  معنوي�ت دلچ�سبی ب�ود ك�ه از
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 را  زخم�ی ام» م�ن«ب�سرعت   اينھ�ا ب�ه م�ن كم�ك ميك�رد ت�اھم�ه ی. بودم
درم��ان ك��نم و ك��ودكی ام را ب��ه بل��وغی رھ��ا ش��ده از قي��دھای گذش��ته تب��ديل 

از دام ع�ورت  کنم؛ من با شكستن ھمه باورھا و ارزشھای چند ھفته پي�شم
  .انگاری بازجو رھا شده بودم

و روزھای بازداشتم وقتی كه بازجو د صبح گاه يكی از آخرين«
سياس��ی را در براب��رم ري��ب گزين��ه ی اق��رار ب��ه رابط��ه و اعت��راف ب��ه ف

ش�عف حف�ظ  .گذاشت، انتخاب خودم را ك�ردم، حيثي�ت ديگ�ران مھمت�ر ب�ود
 ديگران آنچن�ان رض�ايت خ�اطری در م�ن ايج�اد ك�رد ك�ه ص�دای شك�ستن

  . نازك غرورم را ناشنيده گرفتم
شد، بازجو كشيده مي  اقرار نامه ای كه از زير دستم از Aب2ی«

و چشمانش از  را ميديدم كه غبغبش مثل خروس خواب آلوده ای باد ميكند
كه ھ�م   عاشقانه ای راداستان بازاری. دو ميزندخشم به سمت رضايت دو

 آغوش��ی لطيف��ی ب��ه دنب��ال داش��ته اس��ت، ب��ا ظراف��ت از روی پاورقيھ��ای
مج��2ت زرد كپ��ی ب��رداری ك��ردم، ت��ا غنيمت��ی را ك��ه دس��تگاه ع��ريض و 

شخ�صيتھای داس�تانم . دادستانی درانتظارش ب�ود، ب�ه آنھ�ا تق�ديم ك�نم طويل
ی ك�ه در ت�وافقی عق2ن�ی ب�ا خ�ودم » م�ن«ج�وان ل�ه ش�ده،  من ب�ودم و آن

بعدھا يك كارشناس ش�كنجه ی . تعھدات انسانی ام ميشد ميبايست نجاتبخش
معم��وA زنھ��ا در اي��ن موقعي��ت «تجرب��ه ی او  س��فيد ب��ه م��ن گف��ت ك��ه در

و م�ن در دل�م » ! ت�ا س�كسكنن�د، د در مورد ديگران اعت�رافترجيح ميدھن
» .سكسوآليته رھ�ا ن�شده ان�د چون ھنوز از روابط قدرت مردانه در«گفتم 

كنت��رل،  ع��ورت انگ��اری در رابط��ه ی م��رد و زن، بخ��شی از روش��ھای
ارعاب، تحقي�ر و شك�ستن زن�دانيان سياس�ی ب�ود و م�ن باي�د اي�ن ارزش را 

ه رھ���ايی از كنت���رل س���كس ب���ه روش ب���ازجو نفھمي���د ك���. مي���زدم پ���س
بود كه من از دست او ربودم، غنيم�ت ديگ�ر راحت�ی اھا، غنيمتی بينادگراي

 ب�ه بع�د ازآن چن�د روزی.  م�ن ب�ود جدیآخرين بازجويی  اين.وجدانم بود
اتھ�امم ت�شويش .  نسوان اوين منتقل شدم و بع�د موقت�ا آزاد ش�دمعمومی بند

ود، اتھام�اتی ك�ه بع�دھا بيم�ورد در امني�ت مل�ی ب� اذھ�ان عم�ومی و اخ�2ل
   ٣٨٤»...تشخيص داده شدند

ن ھي�����وAی دي�����ن س�����اAر و مردس�����اAری چ�����ه بنوي�����سم از اي�����
  اي�رانان ب�زرگ ک�شورم جاری در م�تن زن�دانھا و زن�دکمونيستی/اس2می

  !؟استفاده ميکند و چه تلخ که برای تحقير زنان، از اين شيوه ھای کمدی
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  ... است است شلوغیدانشگاه شيراز چند روز

رسد ک�ه اعتراض�ات دان�شجويی در دان�شگاه  از شيراز خبر می«
  به.ھای مختلف ادامه يافته است شيراز، برای دومين شب متوالی به شکل

ھای دس�تغيب و مف�تح ک�ه  گزارش سايت موج آزادی، دوشنبه شب خوابگاه
ھ�ستند، ب�رای دوم�ين دان�شگاه عل�وم پزش�کی و دان�شگاه ش�يراز  متعل�ق ب�ه
براس�اس اي�ن گ�زارش،  .ن�دھای دان�شجويی بود اعتراضلی شاھد شب متوا

 دس��تغيب و س��پس  یابت��دا در خوابگ��اه پ��سرانه ٢٣  تس��اعدان��شجويان از 
و م��رگ ب���ر ديکت��اتور س��ر دادن���د و  در خوابگ��اه مف��تح فري��اد ] اکب���ر

ھ�ا   اعت�راض.اع�2م کردن�د خود را برای شب دوم به کودتاچيان اعتراض
ش�عارھايی ھمچ�ون م�رگ ب�ر  ش�وند، بلک�ه دود نم�یبه شعارھای شبانه مح�

ب�ه وف�ور در دول�ت کودت�ا و ش�عارھايی علي�ه رھب�ری ديکتاتور، مرگ بر 
 دي��ده... ھ��ای اتوب��وس و  ھ��ايی چ��ون آسان��سورھا، داخ��ل س��رويس مک��ان

   ٣٨٥».شود می
  
  

  ]روز ھفتاد و چھارم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٧/ ١٣٨٨پنجم شھريور ماه 

  
 رئ�يس جمھ�وری فران�سه، ب��ه ن�يک2 س��ارکوزی،«اي�ن ک�ه ديگ�ر   
که تھران به فعالي�ت ح�ساس   در صورتی کهاس2می ھشدار داد جمھوری

عليه اي�ران حماي�ت خواھ�د » شديد«از تحريمھای  اتمی ادامه دھد، پاريس
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آقای سارکوزی ھمچنين تاکي�د . دکر

جھ�انی ب�رای سرپيچی ايران از درخواس�ت ق�درتھای  کرد که در صورت
اورانيوم، فرانسه ع2وه بر تحريمھ�ای ت�ازه، از  توقف فعاليت غنی سازی

ن�يک2 س�ارکوزی  .دني�ز حماي�ت خواھ�د ک�ر اقتدار بيشتر بازرس�ان آژان�س
 جمھ�وری در سخنرانی خود با اشاره به حوادث پ�س از انتخاب�ات رياس�ت

م�ا  سته ایه اينان ھمان رھبرانی ھستند که ميگويند برنامه ھ کايران گفت
ح�رف آنھ�ا را  آيا کسی...صلح آميز است و انتخابات نيز سالم برگزار شد

    »باور ميکند؟
 پس از آن ھمه عربده ک�شيھا و تجاوزھ�ا ھمين ديشب خامنه ای،

ھا، معلوم ني�ست »ببريد حامله شان کنيد«... و قتلھای خيابانی و زندانی و

                                                           
385 - http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1539.aspx  



 ٣٣١

 

ب�رای اي�ن ک�ه . اس�ت ک�ه جال�ب ه حرفھ�ايی زد؛ خ2صههوادادظاھرا چرا 
 ش���گرف را لحظ���ه لحظ���ه ح���س کن���يم، بخ���شی از رون���د اي���ن فروپاش���ی

  : خواھد شد، اينجا ميآورمسرفصل سرنگونيشانAبد را که » افاضاتش«
 ش���ھريور در س���خنانی در ۴روز چھارش���نبه ...  ای خامن���ه...«  

ب��سيجی و لب��اس شخ��صی و ش��کنجه گ��ر و [ ای از دان��شجويان  ع��ده  جم�ع 
در حوادث پس از انتخاب�ات، تخلف�ات و جناي�اتی ص�ورت گفت که ] خودی

ای از ت�شکيل  خامن�ه . ورقط�ع ب�ا آنھ�ا برخ�ورد خواھ�د ش�دگرفته ک�ه ب�ه ط
پرون��ده ی وي��ژه، ب��رای حمل��ه ب��ه ک��وی دان��شگاه تھ��ران در روز پ��س از 

مجرم�ان ب�دون توج�ه ب�ه واب�ستگی «انتخابات، س�خن گف�ت و ق�ول داد ک�ه 
با اينھمه وی ت�صريح ک�رد ک�ه در ] سخرهم[».سازمانی به مجازات برسند

ھ�ايی  برای بسياری از شايعات، شواھد و قرينه « اگر حتیچنين مسائلی، 
توان��د مبن��ای ق��ضاوت ق��رار  اي��ن ش��واھد نم��ی!] ج��دی؟[وج��ود داش��ته باش��د 

  ».بگيرد
، قت�ل و  ھمچنين حمله به ک�وی دان�شگاه و ش�کنجه... خامنه ای«

ی اص��لی  م��سئله « در قي��اس ب��ا آزارھ��ای جن��سی در زن��دان کھري��زک را
مع��دود «کي��د ب��ر وی در اي��ن رابط��ه ب��ا تا. ھمي��ت ش��مردا ک��م » انتخاب��ات

 ای ظل�م بزرگ�ی را ک�ه  ع�ده«: قربانيان بازداشتگاه کھريزک گف�ت» بودن
پ��س از انتخاب��ات ب��ه م��ردم و نظ��ام اس��2می ش��د و ھت��ک آب��روی نظ��ام در 

يزک ي�ا ک�وی دان�شگاه را گيرند و مسئله ی کھر ھا را ناديده می مقابل ملت
   ».کنند، اما اين يک ظلم آشکار است ی اصلی قلمداد می قضيه 

تظ��اھرات و » ظل��م ب��زرگ«ای از   خامن��ه... َظ��اھرا منظ��ور«
سيد علی ... ی انتخابات است  ی اع2م شده  ھای گسترده به نتيجه اعتراض

Aن ای گرچه تصريح کرد که ھنوز ب�رايش ثاب�ت ن�شده ک�ه پي�شقراو خامنه 
 ی بيگانگ��ان  ن��شانده ی انتخاب��ات دس��ت  ش��ده   ی اع��2م اعت��راض ب��ه نتيج��ه 

ی  ب�ه گفت�ه . توص�يف ک�رد» ش�ده ح�ساب «ھا را  ھستند، اما خود اعتراض
 گردان��انی دارن��د و ص��حنه  طراح��ان ح��وادث اخي��ر، ص��حنه «:خامن��ه ای

اص��ل ح��وادث خيل��ی خ��2ف انتظ��ار ... کنن��د گردان��ان ديگ��ری ني��ز پي��دا م��ی 
  » .، اما اشخاصی که وارد صحنه شدند، خ2ف انتظار ما بودنبود

ای تل�ويحی ب�ه امک�ان ب�روز ن�اآرامی در  با اشاره ... خامنه ای«
ط�رح دش�منان ب�رای «ھا ب�ه دان�شجويان و دان�شگاھيان درب�اره ی  دانشگاه

ھمه مراقبت «: ھشدار داد و گفت» ايجاد اخت2ل در کار علمی دانشگاھھا
ھ��ا و   ل سياس��ی کوچ��ک و حقي��ر، ک��ار علم��ی دان��شگاهکنن��د در اي��ن م��سائ
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ھا و مراکز تحقيقاتی دچار آسيب ن�شود و ھ�دف آش�کار و م�شخص   ک2س
ھا را به تعطيلی و تشنج و اخت2ل   دشمن برای اينکه حداقل مدتی دانشگاه

 ديگ�ر ھ�م ھ�ست و آن اي�ن يک خب�ر کم�دی  ٣٨٦»...بکشاند، محقق نگردد
ح محاکم�اتی ک�ه ب�ه دادگاھھ�ای اس�تالينی افت�ضای که پس از چھ�ار جل�سه 

» آپ دي��ت«پھل�و ميزنن�د، خب�ر دادن�د ک�ه وب�2گ ابطح�ی از درون زن�دان 
 منتظری ھم فرموده است که اي�ن حکوم�ت، ن�ه اس�2می حسينعلی  ٣٨٧.شد

   ٣٨٨.است و نه جمھوری
و با بخش دوم حرفش موافقم، اما اين حکومت در تمام اي�ن س�ی 

. ده اس��ت؛ منتھ�ا ح�اA گن�دش درآم�ده اس��تب�و» اس�2می«س�ال دقيق�ا ان�دی 
ديگر ھيچ ديکتاتوری نميتواند در برابر پيشرفت شگفت انگي�ز تکنول�وژی 

 دي���ن از حکوم���ت اس���ت، رآورده ی ب2ف���صل رن���سانس و ج���دايیک���ه ف���
 اي�ن اينھا در برابر تکنيک و تکنولوژی و جوانان مسلح ب�ه. ايستادگی کند

  ! مينويسموزیدانش، کمرشان خواھد شکست؛ ببينيد چه ر
زن�دانی   س�ه رسيده ب�ه م�وج س�بز آزادی،ھای اساس گزارشبر«  

 ی  ک��ه در زم��ان بازدي��د نماين��دگان مجل��س از زن��دان اوي��ن، از ش��کنجه
 بن�د عم�ومی ب�ه ج�ای ن�امعلومی شدگان پ�رده برداش�ته بودن�د، از بازداشت 

نامھ�ای   ب�ه گ�زارش م�وج س�بز آزادی، اي�ن س�ه زن�دانی ب�ه. ان�د شدهمنتقل 
 مجي�د مقيم�ی ک�ه در زم�ان ح�ضور آق�ای اس بيگدلی، رض�ا رس�تگار وعب

بروجردی و ديگر نمايندگان، آث�ار ش�کنجه ب�ر روی ب�دن خ�ود را ب�ه آنھ�ا 
 ان�د و ت�ا ب�ه  داده بودن�د، پ�س از آن روز از بن�د عم�ومی خ�ارج ش�ده ن�شان

  ٣٨٩».محل نگھداری آنھا به دست نيامده است حال خبری از
    

دارند جا مياندازند که در زندان » کیجمھوری کھريز«حاکمان 
به کسی با ف2نشان تجاوز نکرده اند، بلکه فقط با باتوم و شيشه ی بط�ری 

عی شکنجه است و ربط�ی به جلو و عقب مردم فرو کرده اند و اين ھم نو
  ... ارضای دخول کننده و اين چيزھای فقھی آقايونا نداردبه دخول و
   : زندانبانی ھم نوشته است که  
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 اع�2م يک پرسنل گمن�ام بازداش�تگاھھای اي�ران و ب�ابه عنوان «
ھ��ستيم و نق��ل مطال��ب مرب��وط ب��ه ش��کنجه و اينک��ه م��ا ھ��م دارای خ��انواده 

 آب��روی م��ا را ن��زد ]ب��ردن [تج��اوز ب��ه زن��دانيان توس��ط م��اموران موجب��ات
حقيق�ی حکوم�ت ھم آورده، م�وارد زي�ر را از عملک�رد ھمسر و فرزند فرا

جرايم، مجازاتھا و تجاوزات وحشيانه در داخل زندانھا   بيشترکنم؛افشا مي
 حت�یدار به کار گرفته شده، به صورت مستقيم و يا  توسط زندانيان سابقه

 اي�ن اس�تفاده از. کامل ناظرين ب�ه انج�ام ميرس�د غيرآگاھانه ليکن با اط2ع
 و ک�ه در زن�دانھای ک�شور مرس�وم اس�تروشھای ناجوانمردانه سالھاس�ت 

بن�د و  به اصط2ح عادی و ھم د نظر حکومت، توسط افرادفشارھای مور
اف�شا، م�امورين م�ورد   در ص�ورتحت�یھ�م س�لوليھا ب�ه انج�ام ميرس�د، ت�ا 

اتف�اقی قلم�داد  و موارد به صورت حوادث غيرعمدی و اتھام قرار نگيرند
ش���وند؛ در ص���ورتيکه قري���ب ب���ه اتف���اق کارکن���ان و م���سئولين و ن���اظرين 

 داقل درد دل و التماسھای بخ�صوص نوجوانھ�ا وزندانھا بارھا و بارھا ح
م؛  تحت تاثير قرار گرفته و گريستدانشجويان را شنيده اند؛ خود من بارھا

ل�يکن چ�ه کن�يم ک��ه ج�رات اف�شا و مقاوم�ت ن��داريم و ب�ه ن�وعی محک�وم ب��ه 
  . اينجا ھستيم خدمت در

 س�اله ک�ه س�ه ١٩شخ�صا ش�اھد ب�ودم نوج�وانی ح�دود  يک ب�ار«
 سابقه دار شده بود، با التم�اس و گري�ه م�رگ  ای اراذلسلول عده شب ھم

کاش ھرگز آزاد نشوم و ھمينجا بمي�رم ک�ه «: خود را ميخواست و ميگفت
 اين وحشيھا شبھا من را دست ب�ه دس�ت ميگردانن�د و ،نماندهم يآبرويی برا

 ،روش�ھا م�ورد تج�اوز ق�رار ميدھن�د؛ يعن�ی ش�ما نميداني�د به وحشيانه ترين
 ت���را بخ���دا ح���داقل از ام���شب ديگ���ران را ب���ه اينج���ا ،ستيداگ���ر ھ���م نميدان���

امثال اين نوجوان ميان ھمقطاران  پس از چند روز با فرستادن» !نفرستيد
و تن دادن آنھا ب�ه ان�واع  خود موجبات نقل مطالب توسط او برای سايرين

  . اعترافات و ھمکاريھا فراھم ميشد
وت است، که نيز شرايط ھم مشابه و ھم متفادر مورد دختران «

کن��ار دخت��ران مع��صوم ک��ه  ض��من ح��ضور زن��ان باس��ابقه و ب��درفتار در
 ان���د، ي���ا پ���س ازغ���وش خ���انواده ی خ���ود را تجرب���ه نک���رده ت���اکنون ج���ز آ

مث2 تحريک کننده و خواب آور انتقال به خوراندن داروھای روانگردان، 
 انفرادی يا برای بازجويی، م2قات خ�انواده، وکي�ل ي�ا م�ددکاری زن�دان و

  . ر حقيقت تجاوز به آنھا صورت ميگيردد
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ک���ه خ���ارج از ر ر م���ورد دخت���ران يک���ی از روش���ھای ديگ���د«
بازداش��تگاھھا ص��ورت ميگي��رد، ط��رح رب��وده ش��دن ب��ه ج��ای دس��تگيری 

که پس از حبس و اعمال تجاوز توسط افراد ناشناس، روزی جسد  ميباشد
 عم��2 آنھ��ا پي��دا مي��شود و ي��ا ب��ا انب��وھی از خط��رات زج��رآور و ک��شنده ک��ه

مدنی و سياسی از وی سلب ش�ده باش�د، در  امکان ادامه ی ھرنوع فعاليت
مورد آخر به جھت خارج بودن از  د که از چگونگینمنطقه ای رھا ميشو

ايج�اد ش�رايط اس�تعمال و خ�ش پ ...حيطه ی شغلی ک�ام2 ب�ی اط�2ع ھ�ستم
اعتي���اد ه ی م���واد مخ���در و داروھ���ای روانگ���ردان و ف���راھم ک���ردن زمين���

 تيان ني��ز توس��ط اف��راد باس��ابقه و البت��ه تح��ت نظ��ارت غيرم��ستقيمبازداش��
ناظرين به انجام ميرسد که توضيح آن شايد ب�ه چ�اپ چن�د جل�د کت�اب ني�از 

   .باشد داشته
س��ت ک��ه ب��ه مجروح��ان و ص��دمه  ااز روش��ھا آنيک��ی ديگ��ر «

زم�ان ب�ه اص�ط2ح درم�ان در در ديدگان ناش�ی از ش�کنجه ھ�ای فيزيک�ی 
جل�وگيری از دف�ع  تزري�ق م�سکن، آمپ�ولی ک�ه موج�ببھداری ھمزم�ان ب�ا 
  تزري��ق ميکنن��د ک��ه فق��ط پزش��کان و متخص��صين و،ارادی ادرار مي��شود

گرفتار شدگان ميتوانند شرايط درد و عذاب ناشی از اين مورد را وص�ف 
که زندانی در اين شرايط برای ھر اقرار و اعتراف و ھمکاری ب�ه  نمايند

  بدون اينکه بداند بانی؛تسليم خواھد شدزدن سوند ادراری  شرط درمان و
 اعم�ال جراح�ت نکه اين مورد دارای آثار فيزيک�یاي مشکل کيست؛ ضمن

بيم�اری و اخ�ت2ل ناش�ی از اس�ترس و ت�رس  و شکنجه نيست و به عن�وان
 .احتمالی قلمداد ميشود

از ب�اتوم، بط��ری و ب�سياری وس��ايل ديگ�ر ب��رای آزار  اس�تفاده«
و ادرار، ادرار ک��ردن روی زن��دانی،  دفوعجن��سی، ال��زام ب��ه خ��وردن م��

افشای بسياری از م�وارد  امکان.... ضربات وحشيانه به دستگاه تناسلی و
بدانن�د غال�ب  در اي�ن مخت�صر وج�ود ن�دارد، فق�ط ق�صد اي�ن ب�ود ک�ه م�ردم

 ش��کنجه ھ��ا و آس��يبھا و تج��اوزات ط��وری طراح��ی و اج��را مي��شوند ک��ه
  اگ�رحت�یي�ت را ن�شناسد، ت�ا زندانی ھرگز مجري�ان و ع�ام2ن واقع�ی جنا

را ک�رد، از جرات پذيرش به اصط2ح آبروريزی و نقل و اف�شای م�وارد 
در ... پ�ست ب�ودن ھ�م س�لوليھا و غي�ره و غي�ره آنھا ب�ه عن�وان ح�وادث و 

خاطرات روح�ی دردن�اک ي�اد کن�د و ميان توھمات و ابھامات و فشارھا و 
رس�شھای ب�ی پاس�خ ب�ا پ از نظر روانی تا آخ�ر عم�ر تح�ت ف�شار و مواج�ه

  بسياری از زندانيان که تحت شکنجه به قتل که ذکر است  Aزم به. باشد
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از م�شاھده ی اج�ساد و جراح�ات آنھ�ا ند، به خاطر ترس حکومت ه ارسيد
و غي��ره ھمچن��ان در  مراس��م و جل��وگيری از اف��شای م��وارد و برگ��زاری

ورت ب�ه ص� ،سردخانه ھستند، يا اجسادی که به نوعی آش و Aش ميشوند
پيدا ک�ردن  مخفيانه دفن ميشوند، در حاليکه خانواده ھا منتظر م2قات و يا

 س2مت���شان و ي���ا تحوي���ل ،اث���ری از آنھ���ا ھ���ستند و جھ���ت بازگ���شت آنھ���ا
س��کوت مي��شوند ک��ه البت��ه احتم��اA پ��س از آرام ش��دن  ج��سدشان تھدي��د ب��ه

   »...فقط شايد محل دفنشان اع2م ميشود اوضاع تحويل خواھند شد، يا
   ]از يک ای ميلزارشی گ[

  

  

  ]روز ھفتاد و پنجم[  مي�دی٢٠٠٩ اوت ٢٨/ ١٣٨٨ششم شھريور ماه 

  
  :  کھريزک دوباره به سر کارش برگشتقاضی  

چن��دی پ��يش خب��ر دادي��م ک��ه ي��ک قاض��ی ب��ه عل��ت تخلف��اتش در «
اکنون متاسفانه باي�د اي�ن . است خصوص بازداشتگاه کھريزک برکنار شده

نفوذ سران کودت�ا مج�ددا ب�ه  وييم که او با اعمالخبر را تصحيح کنيم و بگ
   .کار خود بازگشته است

ف�رد ن�ام م�وج س�بز آزادی، اي�ن قاض�ی ک�ه حي�دری به گزارش «
و دو دادي��اری امني��ت دادگ��اه انق��2ب ھ��ای ي��ک   دارد و ت��اکنون در ش��عبه

است، به دنبال دس�تور رھب�ری ب�رای برخ�ورد ب�ا جناي�ات  مسئوليت داشته
ی ش��د ت��ا دو مق��ام م��افوق او يعن��ی ح��سن ح��داد و س��عيد قرب��ان کھري��زک،

ھ���ای اي���ن   انتظ���امی و امنيت���ی دخي���ل در ش���کنجه مرت��ضوی، و عوام���ل
کدام کارشان قانون دارد ک�ه ش�کنجه و تجاوزش�ان  [قانونیبازداشتگاه غير

 ب�ا اي�ن ح�ال خب�ر .ک�ار خ�ود ادام�ه دھن�د  ھمچن�ان ب�ه]ق�انون داش�ته باش�د؟
کھري��زک از   تنھ��ا ع��ام2ن اص��لی جناي��اتب��ارتر اي��ن اس��ت ک��ه ن��ه  تاس�ف

 ک�ار خ�ودس�ر اند، بلکه حي�دری ف�رد ني�ز ب�ه   تعقيب قضايی مصون مانده
  .  استگشتهباز

 اين اتفاق در آخرين روزھای م�سئوليت ھاش�می ش�اھرودی در«
حي�دری ف�رد در ب�سياری از ک�ه  گفتن�ی اس�ت .افت�اده اس�ت  ق�ضاييه یق�وه

  یفعاAن حقوق زنان و نيز پرونده  ھای سياسی ھمچون پرونده ی پرونده
خ�دمات پي�شين که رسد  می رکسانا صابری، مسئول مستقيم بوده و به نظر
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ب���ه وی  او ب���ه اقت���دارگرايان دي���روز، باع���ث لط���ف کودتاچي���ان ام���روز
  !لطفشاناين برسرشان با  خاک  ٣٩٠».دباش

  
 اي�ن ص�د ت�ن یاستاليني�ست/حوصله نداشتم م�تن دادگاھھ�ای کم�دی  

. و وزرا و وک2ی پيشين حکومت اس2می را کليشه ک�نم» نفرات خودی«
فق��ط . ق��ضيه آنچن��ان کم��دی و فجي��ع اس��ت ک��ه تک��رارش س��رگيجه مي��آورد

س�ه ب�اره نوش�ت و چرکنوي�سھا ... مينويسم که تاريخ را بايد دوباره نوش�ت
    ...دور دور... را دور ريخت

        دس��تگير ش��دگان » دادگ��اه«چھ��ارمين جل��سه ی نم��ايش مفت��ضح «
 اي��ن چھ��ار جل��سه، در ط��ی. ر ش��دش��نبه برگ��زا  ھ��ای اخي��ر روز س��ه ھفت��ه

ھ�ای تلويزي�ون رس�می  دورب�ينالب سران جبھ�ه ی اص�2حات در براب�ر غ
از آن�ان ب�ه اظھ�ار  جمھوری اس2می مورد تحقير ق�رار گرفتن�د و ب�سياری

متھم�انی ک�ه در  دادس�تان ب�رای آن�ان و س�اير. توبه و ندامت واداشته شدند
ع�2وه  .کرده است» اشد مجازات« تقاضای ،ش رديف شده بودنداين نماي

 ھ�ای متب�وع ق�انونی ش�دن س�ازمان آن، دادستان خواستار انح2ل و غيربر
در مجموع، حاکميت بر آن اس�ت ک�ه ب�ر جن�بش اص�2حی . آنان شده است

 طلبان را برای ھمي�شه  اس2می مھر ختام بزند و نه فقط اص2ح جمھوری
 اي�ن جن�بش را ني�ز  نظ�ری بلک�ه محت�وایروم ب�دارد؛مح� از قدرت سياسی

 ی س��وم  دھ�هش�ده اس�ت ک�ه حرک�ت اص�2حی حاکمي�ت ب�ر آن. ن�ابود کن�د
انحراف���ی از تاريخچ���ه ی ی  اس���2می را ب���ه عن���وان ي���ک خط���اجمھ���وری

 ]ھاھاھا[ ...زندگی خود پاک کند؛ کأن لم يکن شيئا مذکورا
ا گرف�ت ت�اد پ�وقتی جنبش اص2حات در نيمه ی دوم دھ�ه ی ھف«

 ای ب�ه مق�ام رياس�ت  خ�اتمی ب�ه ص�ورت ن�امنتظرهو نماد اي�ن جن�بش آق�ای 
 بودن�د ک�ه گروھ�ی ب�ر آن. مط�رح ش�د ھای مختلف�ی جمھوری رسيد، تحليل

و کلي��ت جمھ��وری فقي��ه  ص��ريحی علي��ه ول��ی انتخ��اب خ��اتمی رأی منف��ی
برخی . گرفتندت، و آن را سرآغاز زوال اين نظام اس2می بشمار رفته اس

 اي��ن پدي��ده را ي��ک س��ناريوی ح��ساب ش��ده از س��وی خ��ود نظ��امديگ��ر، 
دانستند و معتقد بودن�د ک�ه نظ�ام جمھ�وری اس�2می ب�رای جل�وگيری از  می

ترفن�د ب�ه اين محتوم خود در آينده ی نزديک، تن به اين کار داده و  سقوط
  . کار زده است

                                                           
390 - http://www.mowjcamp.org/article/id/22830  
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ھ�ايی وج�ود داش�ت   طلب�ی ني�ز گ�رايش درون جنبش اص2ح در«
برخ�ی مانن�د خ�ود . ک�رد تقوي�ت م�ی  از اي�ن دو نظ�ر رای، يک�که ھ�ر ي�ک
گف�تن از تغيي�ر ق�انون  س�خن حت�یکردن�د و  فظ نظ�ام تأکي�د م�یخاتمی بر ح

ب�رد  خواھ�ان پ�يش از س�وی ديگ�ر عناص�ری. دانستند اساسی را خيانت می
نداش��تند و  اص��2حات بودن��د و از عب��ور از برخ��ی از خ��ط قرمزھ��ا اب��ايی

ھای به   ولی صرفنظر از اين تحليل.کشيدند میرا پيش » گذار از خاتمی«
جن�بش : ش�د واقعيت به تدريج روشن می  بينانه يا بدبينانه، يک شدت خوش

اس��2می ف��راھم آورده و  اص��2حی ف��ضای تنف��سی جدي��دی ب��رای جمھ��وری
   .ده بوددر حد انتظار آن افزو] حکومت اس2می[به طول عمر ] بدبختانه[

 درون مخالف��ان س��رکوب بزرگ��ی درش��کاف جن��بش اص��2حی «
آن��ان را ب��ه حماي��ت از ی ان��داخت و ب��سياری از  جمھ��وری اس��2مش��ده ی
ی  ا چھره اس2می  المللی نيز جمھوری در سطح بين. طلبان کشاند اص2ح 

و رواب��ط رژي��م ب��ا جھ��ان ] ب��از ھ��م بدبختان��ه[ خن��دان و متمدنان��ه پي��دا ک��رد
 اس�2می در قال�ب شد که جمھوری استنباط می. رو به بھبود گذاشت غرب

از ھم�ه . ای يافته و مرگ آن به تأخير افت�اده اس�ت  تازه  حيات،اص2حات
اين بود که جن�بش اص�2حی رو ب�ه رش�د اس�ت، و ب�ه ل غالب مھمتر، تحلي
  ش�دنی ي�ا توق�ف ش�د، س�رکوب  آن م�ی گردھ�ايی ک�ه گ�اه ن�صيب رغ�م عق�ب

ممک�ن جن�بش اص�2حی  ش�د ک�ه اي�ن س�خن بارھ�ا ش�نيده م�ی. ي�افتنی ني�ست
 پس حتی اين نظر .است با موانعی روبرو شود، ولی از بين نخواھد رفت

ران�ده ش�دن   طلبان در مبارزه با جناح مخالف و بيرون از شکست اص2ح
 چنان به حيات خود ادامه آنان از قدرت در نيمه ی اول دھه ی فعلی، ھم 

ی در ن�ار زده ش�ده بودن�د، ول�طلب�ان از م�سندھای ق�درت ک اص2ح . داد می
اح�زاب . گذاش�تند سياسی ايران حضور داشتند و بر آن تأثير میصحنه ی 
ھ��ا و ن��شريات آن��ان   سياس��ی آن��ان فع��ال بودن��د و روزنام��ه ھ��ای و س��ازمان

پ�ردازان  و مھمت�ر از ھم�ه، نظري�ه . ندش�د  منت�شر م�ی)تیگرچه با مشک2(
ا راھبردی خود مشغول بودند و متناسب ب�طلب به تدوين نظريات  اص2ح 

جدي��دی ب��رای فعالي��ت سياس��ی را  ش�رايط روز و ت��وازن ق��وا راھکارھ��ای
  . کشيدند پيش می

توانست در خ�روج از ب�ن ب�ست ب�ه  می  به ندرتاين راھکارھا«
ای ني�ز  ھ�ای ن�امنتظره موفقيت طلب�ان کم�ک زي�ادی بکن�د، ول�ی گ�اه اص�2ح 

ب�ات ب�ود، در جري�ان انتخا ھا که بسيار چ�شمگير يکی از اين استثنا. داشت
 ن��امزد اي��ن انتخاب��ات، طلب��ان ب��ا حماي��ت از دو اص��2ح . اخي��ر اتف��اق افت��اد
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 آنان يکی انتخاباتی ھای   و کمک به تنظيم برنامهآقايان کروبی و موسوی
س�ازمان  ٧٦ خ�ردداد ٢ھ�ای سياس�ی خ�ود را پ�س از  ترين فعالي�تاز موفق

 ت�یح ن�امنتظره نب�ود و ٧۶اي�ن موفقي�ت سياس�ی ب�ر خ�2ف خ�رداد  .دادن�د
دلي��ل اي��ن ام��ر را باي��د در . ک��شيد ظ��اھرا آن را انتظ��ار م��یحاکمي��ت ني��ز 

در . ريزی ش�ده ی جن�بش س�بز دي�د سرکوب برنامه  حاکميت برای آمادگی
 ک�سی از اس��تقبال م�ردم از انتخاب��ات و حماي��ت ٧٦خ2ف س��ال اي�ن ج��ا ب�ر

س�ناريوی س�رکوب ني�ز . ن�شدزده    طل�ب ش�گفت آنان از نامزدھای اص2ح
ھای روزنامه ی کيھان که با المثل تحليل د و فیز پيش آماده شده بوظاھرا ا

ب��رای  طلب��ان س��ناريوھای از پ��يش آم��اده ش��ده ی اص��2ح «فرافکن��ی از 
  . گفت، گويای اين مطلب بود سخن می» ھا ريختن مردم به خيابان

 رفت، واک�نش حاکمي�ت ب�ه نتيج�ه ی کمتر انتظار میآن چه که «
 بود که حاکميت به قواع�د ب�ازی انتخاب�اتی اين تصور غالب. انتخابات بود

ھ�د و د کن�د، ت�ن م�ی کنترل م�ی  که خود از طريق شورای نگھبان آن راای
ک�ه ط�رح ديگ�ری   ولی حاکمي�ت ن�شان دادنتيجه ی آن را خواھد پذيرفت؛

ط�رح  ای برای اجرای اي�ن در سر داشته و به انتخابات به صورت وسيله 
ھ��ای اي��ن ط��رح ک��ه ب��ه ت��دريج ابع��اد آن  يک��ی از ھ��دف .نگري��سته اس��ت م��ی

آق�ای . ن�ژاد ب�وده اس�ت ی رياست جمھوری احمدی  روشن شد، البته ادامه
مج�دد احم�دی » انتخ�اب«ھ�ا پ�يش تماي�ل خ�ود را ب�رای  ای از مدت خامنه 

ھ��ای ب��ا نف��وذ  س��اير ارگ��ان. ن��ژاد ب��ه رياس��ت جمھ��وری اب��راز داش��ته ب��ود 
ول�ی . کردن�د م�ی اس�ت را مط�رححاکميت نيز به تلويح ي�ا ت�صريح اي�ن خو

. اس�ته ھای طرح منحصر به اين امر نبود شود که ھدف اکنون روشن می
 حاکميت ظاھرا در صدد بوده است که ب�ا اس�تفاده از فرص�ت انتخاب�ات و

طلب�ان را ني�ز ب�رای ھمي�شه  جنبشی که حول آن شکل گرفت، کار اص2ح 
  . و به حيات سياسی آنان خاتمه دھد سره کند يک

برج��سته ی  رای اي��ن ک��ار Aزم ب��ود ک��ه رھب��ران و عناص��رب��«
 طلبی به بھانه ی ھدايت اعتراضات اخي�ر بازداش�ت ش�وند،  جنبش اص2ح

قرار گيرند، آنان را به توبه و » بازجويی«زندان انفرادی بيفتند، تحت  به
» محاکم�ه«وادارند و سپس آنان را به ص�ورت تحقيرآمي�زی تح�ت  ندامت

نظ�امی  آنان را در ھم شکنند و آنان را ب�ه ح�د پي�اده  قرار دھند، شخصيت
 و اين وض�عی اس�ت ک�ه .شود، تنزل دھند تسليم می که به راحتی به دشمن

ی محاکم�ه ی   طلبان دستگير شده در طی چھار جلسه رژيم برای اص2ح
 مھم اين نيست که ابطح�ی و عطري�انفر چگون�ه. نمايشی پيش آورده است
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 ن، گذشته ی خود را به لجن بکشند و يا اي�ن ک�ه آي�ااند با ھيجا وادار شده 
 مھ�م اي�ن ً واقع�ا نوش�ته اس�ت؛چه را که به نام او خوانده ش�د، حجاريان آن 

ھ�ا شخ�صيت و اعتب�ار سياس�ی آن�ان را در ھ�م  که رژيم با اين نمايش است
   .شکسته است
کن��د و » رح��م« اگ��ر حاکمي��ت ب��ه آن��ان حت��یدر اي��ن ص��ورت، «

در نظر نگيرد، و يا فرض کنيم ف�ردا آن�ان را  ی آنانمجازات سنگينی برا
ي�ا توانن�د ب�ا اعتب�ار و اتوريت�ه ی سياس�ی  م�ی آزاد کن�د، ک�دام ي�ک از آن�ان

 ي��ا ،ھ��واداران پي��شين خ��ود س��خن بگوين��داجتم��اعی ای ک��ه ق��ب2 داش��تند، ب��ا 
  ھواداران جديدی را جذب کنند؟ 

ي�ن چنين�ی ھ�ای ا  داده است که افراد پس از تجربه تجربه نشان«
از ي�ا ل�ب ] دوران اسارت�شان ب�اقی نمانن�د اگر ب�ه مواض�ع اظھ�ار ش�ده در[

کشند، و ي�ا  سياسی پيشين خود کنار میبندند و از جمع ھمفکران  سخن می
فج�ايعی را ک�ه ب�ر آن�ان رفت�ه، ب�ازگو  ش�وند، ت�ا بتوانن�د از ايران خارج می

 دو حال�ت، درھ�ر ي�ک از اي�ن. کنند و حرف دل خويش را بر زبان آورند
ھ��دف  ان��د و آن��ان از ص��حنه ی عم��ل سياس��ی داخ��ل ک��شور بي��رون رفت��ه 

   .حاکميت تأمين شده است
 حاکی از آن است که حاکميت ب�ه نف�یدر ھر صورت، شواھد «

. پايان دادن به حيات سياسی آن�ان کم�ر ب�سته اس�ت طلبان و مطلق اص2ح 
 س�رکوب  طلب�ی از اي�ن جن�بش اص�2ح ت�وان ت�صور ک�رد ک�ه به سختی می

اق�دام حاکمي�ت در نھاي�ت ي�ک  اي�ن از س�وی ديگ�ر. ان س�الم ب�ه در بب�ردج
اص�2حات س�ود  رژي�م از ي�ک دھ�ه تجرب�ه ی. عمل خودزنی ب�يش ني�ست

جمل�ه در  ھايی ايج�اد کن�د و از در داخل کشور توانست ھيجان. زيادی برد
ھ�ای   در صد از مردم را ب�ه پ�ای ص�ندوق٨٥اخير نزديک به  گيری رأی 
طلب�ان توان�ستند ب�رای رژي�م اعتب��ار  در خ�ارج ني�ز اص��2ح . ک�شاندب رأی

جن��بش اص��2حی چن��دان س��ودی ب��رای م��ردم نداش��ت . کنن��د زي��ادی ک��سب
ول�ی ب�ه ادام�ه ی حي�ات رژي�م خ�دمت زي�ادی ] تغيي�ر بيشتر توھم آفريد ت�ا[

  . کرده است
را که به او مدد حي�اتی رس�انده اس�ت، ب�ا کميت دستی اکنون حا«

ای  نتيجه ن قطع دست يک خودزنی آشکار است واي. کند خشونت قطع می
دموکراتيک مردم ايران  تر کردن مرگی که با گسترش جنبش جز نزديک 
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ک�ه محسن ک�ديور ھ�م گفت�ه اس�ت  ٣٩١».در انتظار آن است، نخواھد داشت
  . استبداد دينی به صدا درآمده استکوس رسوايی

ره ب���ه در س���رمقاله اش، ب���ا اش���ا» دي���روز«نيوي���ورک ت���ايمز «
  : با لحنی عصبانی نوشت که حوادث اخير پس از کودتا در ايران

دولت اي�ران ب�ه ج�ای پيگي�ری م�سائلی ک�ه مھ�دی کروب�ی بي�ان «
ک�شته ھ�ا و ش�کنجه ھ�ا، تم�ام اي�ن م�سائل را حاش�ا  کرد و به جای پيگيری

  ٣٩٢»...تمير حسين و کروبی اس ميکند و برعکس خواستار تنبيه
  : اين ديگر خيلی بامزه است  

م���ا رو ب���اش؛ خي���ال ميک���رديم ح���اA ک���ه تج���اوزات جن���سی در «
ای ھ��م آن��را اعت��راف  حج��ت اAس��2م خامن��ه  بازداش��تگاھھا مح��رز ش��ده و

گيرن�د و چ�وب   از فردا ھمه ی مامورين و بازجويان متخلف را م�ی،کرده
اAن . اص�2 از اي�ن خبرھ�ا ني�ست! باطل شان ميکنند؛ زھی خيال تو آستين

اوA بايد معلوم ش�ود ت�ا کج�ا دخ�ول   ھست مبنی بر اينکهبين علما اخت2ف
ثانيا آيا تجاوزگزار ب�ه ق�صد قرب�ت  گاه بوده و يا تا دسته؛ شده؛ آيا تا ختنه 

بخاطر سرگرمی و مزاح؛ ثالثا آيا ن عمل را بجا آورده و يا ھمينطوری اي
چھ�ار ع�ادل آن ص�حنه را  ،موقع ارتکاب عمل منافی عفت تج�اوز جن�سی

   اند، تا نوبتشان برسد؟   يا آنھا ھم توی صف بودهدند وشاھد بو
از ھم��ه مھمت��ر اينک��ه اگ��ر تج��اوز جن��سی بوس��يله ی شي��شه ی «

 اش چگونه است؛ آي�ا نوش�ابه ی نوشابه صورت گرفته باشد، حکم شرعی 
آي�ا س�رپوش فل�زی نوش�ابه را  کوکاکوA بوده، يا کانادادرای؛استعمال شده 

آيا محتويات نوشابه را قب�ل   اند؛ وری فرو کردهدرآورده بودند و يا ھمينط
اش را ب�ه ک�سی اس�تعمال کنن�د، نوش�يده بودن�د و ي�ا بع�د از  از اينکه شيشه 

 گن�اه انج�ام ، ب�ا ف�رض اثب�ات ھم�ه ی اينھ�ا،ت�ازه اند؟ عمل اينکار را کرده 
است و غسل بر او واج�ب مي�شود » شخص شيشه ی نوشابه«شده متوجه 

   !ه؟و نه بر صاحب شيش
ھمانطور که م2حظه ميفرماييد خوش�بختانه ب�اب دب�ه درآوردن «

گ�سترده اس�ت و ھم�انطور ک�ه در جري�ان فج�ايع  در فقه شيعه بسيار باز و
به گم شدن ي�ک دس�تگاه ري�ش ت�راش   ھمه ی تخلفات، سال قبل تير ده١٨

 ب��هھ��م ھم��ه ی تق��صيرات  اي��ن ب��ار ھ��م ،گ��اه دان��شجويان خ��تم ش��ددر خواب
 که چرا ميافتدکوA کوکا] اس2می[نوشابه سازی پارسی  کارخانه ی گردن
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  ھ�ايش را اينق�در غيراس�تاندارد درس�ت ک�رده ک�ه ماتح�ت بچ�ه شي�شه  سايز
ی اي��ن ب��ی ھم��ه چيزھ��ا  چ��ه بنوي��سم؟ ٣٩٣»!د؟پ��اره ميکن�� ھ��ای م��ردم را

  !را از رو ميبرند آدم شانی با اين شکنجه ھای ابتکاري کھريزکحکومت
  
 گرفت، ولی رفت�ار حکومتي�ان  بايد جدیدادگاه اص2ح طلبان را  

 چه، اين آخرين دست و پا زدنھای اين�ان اس�ت ک�ه در براب�ر به سخره؛را 
مدرنيته ھم�ان ش�عاع کمرنگ�ی اس�ت ک�ه از . مدارا و مدرنيته کم آورده اند

حق اخت�راع [ پارازيته شده  فيلتر شده، کانالھای تلويزيونیAب2ی سايتھای
و ديشھای شکسته و فيلمھ�ای » شھيد«اديوھای ر!] اين واژه مال من است

 ب�از ھ�م ن�سيم دل انگي�زش ب�ه اي�ران ع�صر ن�سور ش�ده،ترجمه ن�شده و سا
  ... سنگ رسيده است؛ ايرانی که در آن پاسخ ھر ت2شی سنگ است

و حاA خياط در کوزه افتاده است؛ در برابر ھمان اسباب تم�دنی 
س��ت ت��ا چيزک��ی تحويل��شان ک�ه کل��ی پورس��انتش را از م��ردم واداده گرفت��ه ا

  ... ، کم آورده استدھد
ی گرف��ت، و از ھ��ر ک��ه در زن��دان زن��دان و ش��کنجه را باي��د ج��د  

جانب�داری ک�رد و ب�رای آزادی اش کوش�يد، ام�ا ب�ساط ] ھر که ھ�ست[است
س�ال امتح�ان و ان�دی  چھره ی ھم�ين حکوم�ت س�ی آمده اند تا آنان را که 

 امکان�ات دن و اس�تفاده از تم�امی اس�باب تم�د، آنھم ب�انپس داده را بزک کن
 خ��دمت عناص��ر تحج��ر و خ��ط درب��رھم زد؛ ب��ساط آن��انی را ک��ه مدرنيت��ه، 

خودی ک�ردن و ی تفرقه افکندن، برای خودی و غير بين انسانھا، براکشی
شان با مدرنيت�ه، پ�ستانھای پ2س�يده ش�ان را ب�ه تن�ور خمين�ی و برای ضديت

   !لت ميچسبانندحکومت کھريزکی جامانده از سالھای حماقت م
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  ]روز ھفتاد و ششم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٩/ ١٣٨٨ھفتم شھريور ماه 

  

اي��ن روزھ��ا بي��شتر حرفھ��ا پيرام��ون مزخرف��ات احم��دی ن��ژاد در 
کارھايی که در کوی دانشگاه و برخی «: نماز جمعه است که ديروز گفت

اي��ن   ٣٩٤»...بازداش��تگاھھا انج��ام ش��د، از اج��زای س��ناريوی دش��من ب��ود
  ... ھمينند؛ندارو بررسی ارزش تکرار اساسا  که آنقدر سخيفندحرفھا 

م��ورد احم��دی ن��ژاد چي��زی م��ن ھيچگ��اه در ک��ه راس��تی ميداني��د 
 چ���ون آدم���ش ح���ساب نک���رده ام، ام���ا ت���ا بخواھي���د در م���ورد ننوش���ته ام،

چھ��ره ی ھم��ه نقليھ��ا نوش��ته ام؛ اينھ��ا م/ميچيھ��ا و مل��یاص��2حاتچيھا و خات
  !اس2می ھستند/یفريبکار اين جمھوری کھريزک

؛ نوش��ته ان��د ک��ه حکوم��ت اس��2می قانقاري��ا گرفت��ه اس��تتازگيھ��ا 
پزش��کان دل��سوزی اع��2م ک��رده ان��د ک��ه جمھ��وری اس��2می دچ��ار «: ببيني��د

از خصوصيات اين بيماری اين اس�ت ک�ه . شده است قانقاريای پای راست
اي�ن . کنند، امکان نج�ات بيم�ار وج�ود دارد اگر عضو مبت2 را بموقع قطع

 س�اعت چھ�ارطبيبان ميدھد ھر  بيمار خودسر بجای گوش کردن به حرف
گذاش��ته ت��و   ھ��م ش��مع عط��ر دار پان��سمان پ��ای خ��ود را ع��وض کنن��د، کل��ی

بيمار  اين.  ھا نرسد اتاقش که بوی گند زخمھای چرکينش به مشام ھمسايه
 .د از خوردن آنتی بيوتيک ني�ز س�رباز ميزن�،يکدنده به بھانه ی حساسيت

يمار ق�رار اس�ت او را ب�رای ش�فا گ�رفتن ب�ه ح�والی چ�اه جمک�ران اوليای ب
   ٣٩٥»...امام زمان ببرند

 متر دهشمال /خيابان شريعتی جنوب«: اين ھم زندانی ديگر  
 خيابان، کوچه ای است به  ِميرداماد، سمت راستخيابان مانده به ابتدای 

 نبش اين کوچه ساختمانی است که روی در ورودی آن» بھشت آسا«نام 
اين ساختمان در اختيار ستاد کودتای » مرکز چاپ و نشر«نوشته شده 

جريان کودتا از آن بعنوان زندان مخفی   خرداد است و در ٢٢انتخابات 
 ھمين ن شھرداری کانالی که در پياده روروزی که کارگرا. استفاده شد

کندند، تا مخابرات بتواند خطوط تلفن را ارتقاء دھد، ميساختمان بود را 
پيمانکار نظامی فورا . با ديواره ھای اين زندان مخفی روبرو شدند

. دستور داد منطقه ای را که کنده و خاک برداری کرده بودند، پر کنند
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کارگران ابتدا اعتراض کردند، سرکارگر نظامی داخل مرکز باصط2ح 
چاپ و نشر شد و سپس ھمراه چند سرباز بيرون آمد و خطاب به 

گر از پر کردن منطقه ای که کنده اند، خودداری کنند، کارگران گفت که ا
به اين ترتيب آن گودال دوباره . ھمه را دستبند زده و زندانی خواھد کرد

  ٣٩٦».پر شد و ديواره ی زندان مخفی پشت خاک ھا پنھان
روزنام��ه ی فاينن��شيال )  اوت٢٨(روز جمع��ه «: ديگ��ر اي��ن ک��ه  

تيک سازمان ملل متحد نوشت که تايمز چاپ لندن، به نقل از محافل ديپلما
يک کشتی حامل تسليحات جنگی ب�ه مق�صد اي�ران در خل�يج ف�ارس توس�ط 

ب�ه نوش�ته ی فاينن�شال . ماموران دريائی امارات متح�ده متوق�ف ش�ده اس�ت
تايمز محموله ی کشتی کره شمالی، به دروغ قطعات ماشين گزارش ش�ده 

   ٣٩٧»...بود
ز زندان اوين وب�2گ  و حجاريان ا که ابطحیدر خبر است تازه

ک��سی کاريک��اتوری ک��شيده ک��ه خيل��ی . ميکنن��د» آپ دي��ت«شان را ي��ا سايت��
... وب����2گ ابط����ی» آپ دي����ت ک����ردن«پينوکي����و در ح����ال . ب����امزه اس����ت

  ...آخی...درازش چوبیپينوکيوی دروغگو با ان دماغ    ٣٩٨...آخی
    

 فردای انتخابات :  اول یپرده/پشت صحنه ی اعترافات

  
  ! مردم ما خيلی آزادند،دی در حد مطلق داريمما در ايران آزا

  
  نيم ساعت قبل از شروع دادگاه:  دوم یپرده

  
  !بنويس): اصغر(بازجو 

  چی بنويسم؟: رمضان زاده
  ! کله پا کنيمخواستيم نظام رابنويس من با موسوی مي: بازجو

 سال پيش ٤ که  نظام رانه من نميخواستم از اين کارا بکنم،: رمضان زده
  نده کله پا کنيم؟ مگه چيزی ھم برای ما مانژاد کله پا کرد،احمدی 
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 م��رداد ب��ه رھب��ر انق��2ب و ٢٥بن��ويس م��ن در راھپيم��ايی دوش��نبه : ب��ازجو
احم���دی ن���ژاد ت���وھين ک���ردم و ب���ا ي���ک قب���ضه ک2ش���ينکف ب���ه مب���ارزه ی 

  !مسلحانه عليه نظام دست زدم
ع��2م  س�اعت بع��د از ا٢ ک��ه آق��ای ب�ازجو ن��وکر پ��درت م�را: ان زادهرم�ض

   خرداد سخنرانی کردم؟٢٥نتايج گرفتيد، چه جوری تو 
ی  نوش�ابه  ینه مثل اينکه اين تفھيم اتھام نمي�شه؛ مم�د ي�ک شي�شه: بازجو

  !تميز بيار
  

  )حجاريان (هبيست و پنج دقيقه قبل از دادگا:  سوم یپرده

  
  بگو چرا ميخواستی کودتای مخملی بکنی؟: بازجو

  .کندبا تعجب فقط نگاه مي: حجاريان
   قبل از انتخابات با مارکس وبر تماس تلفنی داشتی؟ یچرا ھفته: بازجو

  .حجاريان با تعجب بيشتر فقط نگاه ميکند
ن اينگلي�سی ک�شف ک�رديم، آي�ا اي�ن چرا توی خانه تان کتاب با زب�ا: بازجو

  کتابھا ربطی به دAرھای امريکا داره؟
  .خيلی تعجب ميکند: حجاريان

اف نداری، خودم واس�ت ي�ک اعت�راف مينوي�سم، تو که قصد اعتر: بازجو
  ! ميدم شريعتی بخونه

  
  

  :خوانددادگاه دادستان کيفرخواست را مي/زمان دادگاه: چھارمی پرده 

  
  ن الرحيمبسم ] الرحم

پ��س از انت��صابات اخي��ر و ش��رکت بي��سابقه ی مل��ت ش��ھيد پ��رور 
س  ميلي��ونی ب��ه رئ��ي٣٠ ميلي��ونی و رای ٤٠  یاي��ران و ح��ضور بي��سابقه

 ملت ايران ،جمھور ارزشی و در راستای ماليدن دماغ امت به خاک پاک
 ب�زرگ را ب�ر ک�ام رھب�ر مع�زز انق�2ب  اي�ن پي�روزیقصد داشت شيرينی

يج تلخ نمايد، لذا ط�ی ي�ک عملي�ات گ�ازانبری توس�ط ب�رادران ارزش�ی ب�س
ده ب�ه اي�ن ع� .خب�ر را دس�تگير نم�وده اي�مکمر ملت را شکسته و عده ای بي

 دھان، عکس گرفتن، خبر جمع کردن، راه رف�تن،  دستمال جلوجرم بستن
س��کوت ک��ردن، بياني��ه دادن، ح��رف زدن، فک��ر ک��ردن و در ک��ل زن��دگی 



 ٣٤٥

 

 ت��ا ط��ی ي��ک س��ری ،ک��ردن در اي��ن دادگ��اه ح��ضور ب��ه ھ��م رس��انيده ان��د
  . زندان شوند یاعترافات ساختگی روانه

  
  سخنرانی احمدی نژاد/نماز جمعه: م پنج یپرده

  

 در کھريزک دست به اعمال مجرمانه و وقيحانه زدند، ھم�ه آن کسانی که
  .عوامل آمريکا بودند

  
  ھفته ی آينده: ششمی پرده 

  

اصغر ھمان . ممد، شيشه ی نوشابه ی تميزی را برای اصغر آماده ميکند
عام��ل نف��وذی آمريک��ا ب��وده ک��ه ب��ه دس��تور رئ��يس جمھ��وری کل��ی ديگ��ر از 

  ٣٩٩».کرده استزاده را شکنجه  عوامل آمريکا مثل تاج
  ... ھيچ نوشته ای مثل طنز کارکرد نداردراستی که   

  

   ]روز ھفتاد و ھفتم[ ٢٠٠٩ اوت ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم شھريور ماه 

  

روز رای گيری است و من ميروم اينجا . امروز يکشنبه است  
ھر که را دوست . رای بدھم، بدون اين که نگران تقلب در انتخابات باشم

  : تو خيابان ھم داد و بيداد نميکنم کهداشتم، انتخاب ميکنم و 
  » !اگر تقلب بشه، آلمان قيامت ميشه«
  : کرده اند» سرنگون«اما در خبر است که قاضی مرتضوی را   

 در حکم���ی، ...ص���ادق Aريج���انی، رئ���يس ق���وه ی ق���ضائيه... «
 آبادی را به سمت دادستان عمومی و انق�2ب تھ�ران  دولت عباس جعفری

ي��ب س��عيد مرت��ضوی پ��س از ش��ش س��ال از دادس��تانی ب��ه اي��ن ترت. برگزي��د
   .رفت تھران کنار
ھای مطبوعات و  سعيد مرتضوی، دادستانی که نامش به دادگاه«

طل�ب در  س�رانجام تع�داد زي�ادی از ن�شريات اص�2ح  موق�ت و ب�ی  توقي�ف
 و ھمزم�ان ب�ا ١٣٨٢خ�ورده، از ارديبھ�شت م�اه س�ال  ھای اخير گ�ره سال

محم���ود ش���اھرودی ب���ر ق���وه ی ... رياس���ت  در زم���اناحي���ای دادس���تانی 
  .. .را بر عھده داشت قضائيه، سمت دادستان عمومی و انق2ب تھران
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پرون�ده ی ھ�ای م�شھوری چ�ون  مرتضوی ھمچنين در پرون�ده «
جان سپرده در بازداشتگاه ] کانادايی/ايرانی[نگار  زھرا کاظمی، روزنامه 

ای در زمين�ه   وي�ژه  طلب�ان، نق�ش و ب�ه گفت�ه ی اص�2حت اوين دس�ت داش�
 پ�س از انتخاب�ات چينی ب�رای بازداش�ت و برگ�زاری دادگ�اه متھم�ان وق�ايع 

البت��ه ب2فاص��له پ��ست مھمت��ر   ٤٠٠»...تعھ��ده داش��رياس��ت جمھ��وری بر
 داده ش��د؛ عينھ��و ش��کنجه گ��ران  ک��ل ک��شور ب��ه ي��اروی دادس��تانتمعاون��

  !کھريزکی/اس2میجمھوری اين است ...کھريزک
  

  : ک استاين ديگر خيلی بانم
ان در يک����ی از ش����ھرھای آلم���ان در حاليک����ه ايراني����ز دي���روز«

 م�ال نم�ودن خ�ون ش�ھيدان راه آزادیپايمشغول تظ�اھرات و اعت�راض ب�ه 
ت�ا برسميت شناخته نشدن دول�ت کود ايران و حمايت از زندانيان سياسی و

داش��تن عک��سھايی از  از س��وی ک��شورھای غرب��ی و اروپ��ايی ب��ا در دس��ت
گروھ�ی  ک�شته ش�دگان ن�دا و س�ھراب و ديگ�ران عزيزانم�ان بودن�د، بناگ�اه

 دس�ت يک�ی ازنان و اعتراض برعک�سی ک�ه پنج تا شش نفره با حمله به آ
کنندگان بود که در آن خامنه ای را نشان داده، با ض�ربدری قرم�ز تظاھر 
  . »مرگ بر ديکتاتور«آن و زير نوشته ای ی بر روي

و » !ب�ه قائ�د م�ا اس�ت اي�ن ت�وھين«: گروه حمل�ه کنن�ده ميگفتن�د«
تظاھرکنن���دگان و دن عک���س را داش���تند ک���ه ب���ا ت���و دھن���ی ق���صد پ���اره ک���ر

 حماي���ت ت���ر از ھم���ه جال���ب! آلمانيھ���ای حاض���ر در مراس���م روب���رو ش���دند
  :  لبنانيھا کهو پاسخشان بهکنندگان بود چشمگير آلمانيھا از تظاھر

  » !نه بمانيد؟بروند و شما گرس) آخوندھا(يد اينا ميترس«
دادن خ�ود، ق�صد ه پيش نيز شخ�صی ب�ا فيلمب�ردار جل�وه چند ھفت

عزي�زان  فيلمبرداری از تظاھرکنندگان را داشت که خبر آن نيز به اط2ع
   ٤٠١».رسيد

اين ھم جالب است؛ اقرار رئيس صدا و سيمای اس�2می ب�ه اف�ت 
سازمان صدا و سيما در حالی از س�قوط  رئيس«: بينندگان تلويزيونتعداد 

خب�ر داد ک�ه در روزھ�ای ] ک�ذا[تع�داد بينن�دگان رس�انه ی مل�ی بسيار زياد 
بسياری قرار گرفت و  پس از انتخابات، عملکرد صدا و سيما مورد انتقاد
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] غي�ر[چھره ھای زيادی به عملک�رد جن�احی و يکجانب�ه ی اي�ن رس�انه ی 
س��رمايه داران «خب��ر ديگ��ری ھ��م ب��ود ک��ه   ٤٠٢».ت��راض کردن��دمل��ی اع

يعن��ی ص��دا و س��يمای  [»رس��انه ی مل��ی«نميخواھن��د کاAھاش��ان در اي��ن 
جال�ب اس��ت، ... دن تبلي�غ ش�ود، ک�ه ب�ا ب�ايکوت م�ردم روب�رو ن�شو]اس�2می

    .فيل از پشه ميترسد! نه؟
خياب��ان وليعھ��د را يکطرف��ه ک��رده ان��د و ظ��اھرا کارش��ناس اي��ن 

اط2ع��ات ب��ا اس��تفاده از نق��شه ی وزارت «:  روس��ھا ھ��ستندط��رح کم��دی
ميدانھای وليع�صر ت�ا  تظاھرات در مناطق شمال شھر در امتداد پراکندگی

ک�انونی تظ�اھرات  ميدان ونک و چھار راه پ�ارک وی ک�ه ب�ه عن�وان نق�اط
ک ترافي� خيابانی ت�شخيص داده ش�ده ان�د و ب�ا م�شورت مھندس�ين ش�ھری و

 سال ٢٠٠[بازديد و ارائه ی نظر به ايران آمده بودند  که برای »روسی«
طرف��ه ک��ردن يکدس��تور ف��وری ] اس��ت آم��ده ان��د و خي��ال ھ��م ندارن��د برون��د

امنيت��ی ی ھ��ااد امک��ان واک��نش س��ريع نيرورا ب��رای ايج�� وليع��صرخياب��ان 
س��يما ب��ه ش��ھرداری و راھنم��ايی رانن��دگی م��ستقر در پادگ��ان پ��شت ص��دا و

 ع�ادی زن�دگی کشور تاييد شده، اين طرح که توسط مقامھای ارشد. دادند
 به ھم ريخته  از شاغلين در اين منطقه و کسبه راو کسب و کار بسياری

  ٤٠٣».تاثير مثبتی ھم در روند ترافيک منطقه نداشته و ندارد است و ھيچ
 ]من��وچھر متک���ی [نوش���ت ک��ه وزي���ر ام��ور خارج���هھ��م ايرن��ا «

در م�سجد » دول�تی ھفت�ه « مراسم گراميداش�ت ش�ھدای شامگاه جمعه در
آن�ان ک�ه ميخواس�تند ب�ا انق�2ب رنگ�ی و کودت�ای « :فت�همص2ی اصفھان گ

مخمل��ی ب��ه نظ��ام ص��دمه بزنن��د، نميدان��ستند ک��ه نظ��ام جمھ��وری اس��2می ب��ا 
پ��س از وق��وع ...کودت��ا ب��ر پ��ا ن��شده، ت��ا بت��وان آن را ب��ا کودت��ا س��اقط ک��رد

 ک���شورھای یب���سياری از روس���ای جمھ���ورح���وادث بع���د از انتخاب���ات، 
غيرم�سلمان دوس�ت اس2می، سازمانھا و نھ�ضتھای اس�2می و ک�شورھای 

کردن���د ک���ه جمھ���وری اظھ���ار نگران���ی ] گانگ���سترھای آمريک���ای Aت���ين[
اس2می، الگو و پيشتاز ماست، مراقب اي�ن آش�وبھا باش�يد؛ دوس�تان م�ا در 

  : مرزھا اشک ميريختند و ميگفتند خارج از
   ٤٠٤»!دببين اين پناھگاه و سنگر اميد بخش صدمهنکند «
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و » وزارت ھل��و«: تيت��ر زده ان��د. ب��امزه ان��دخيل��ی اي��ن بچ��ه ھ��ا 
 محب�وب، محم�ود یدر راس�تای اينک�ه رئ�يس جمھ�ور« :زيرش نوشته ان�د

احمدی نژاد اع2م کرد که آق�ای دکت�ر لنکران�ی وزي�ر بھداش�ت و درم�ان، 
  :  دولت منتشر شدمثل ھلو ميماند، ليست زير از طرف ھيئت

اس��فنديار ] ت ليم��و عم��انیوزار[ح��سين ص��فار ھرن��دی  محم��د«
وزارت مارماAد [ صادق محصولی] وزارت زيتون پرورده[ یرحيم مشاي

من��وچھر متک��ی ] وزارت آل��و بخ��ارا[ای   غ2مح��سين مح��سنی اژه ]ک��اھو
 ]خرب�زه ی درخت�ی/وزارت پاپاي�ا[عل�ی Aريج�انی ] وزارت کمپوت خيار[

وزارت مرب���ای [ رجب���ی فاطم���ه] وزارت تمبرھن���دی[الھ���ام ن غ2مح���سي
ح���سين ش���ريعتمداری ] وزارت کل���م پل���و[محم���ود احم���دی ن���ژاد ] کمب���وزه

مسعود ده نمک�ی ] وزارت ماست و موسير[احمد جنتی ] وزارت تخم کدو[
  ] وزارت علف خارشتر[ عادل غ2معلی حداد] وزارت ريواس[

  
 . ايرانيھای درونمرزطفلک. و آمدمديگر اين که رفتم رای دادم 

چه ميشود کرد، ... ولی خبخوب نبود؛زياد ھوا عالی بود، البته حال من 
  .زندگیروزھای  از اين  ھم روزی بود امروزھمين است ديگر،

  
 ھمچ���ون ی دخت���ر ديگ���راد ک���هس���ايت م���وج آزادی گ���زارش د«

و پ�س از آن  پيشگی برخی بسيجيان ش�ده قربانی جنايت » ترانه موسوی«
 اش  خ�انواده  با اسيد سوزانده شده و در نھايت بدون حضوراش  ھم جنازه

جال��ب .  بھ��شت زھ��را دف��ن ش��ده اس��ت٣٠٢ب��ه ص��ورت مخفيان��ه در قطع��ه 
تقدير اين بوده که خبر اي�ن جناي�ت، درس�ت در روزی منت�شر ش�ود  است؛

 دارد؛ دولتی ک�ه شنمايش تشکيل کابينه را در دستور کار که دولت کودتا
   .و جنايت بر سرکار آمده استريزی اغراق با خون  بی

اکن�ون پيک�ر او  دختر جوانی اس�ت ک�ه» آمايی/پورآقايی سعيده«
س�عيده  . بھشت زھرا دفن ش�ده اس�ت٣٠٢  یدر يکی از قبور گمنام قطعه

يک�ی  آمايی اس�ت ک�ه در/پورآقايی تنھا فرزند جانباز شھيد عباس پورآقايی
 کبر گفتن ش�بانه ب�ر پ�شت ب�امھای پس از کودتا در حاليکه به ] ا از شب

 شان در خيابان دول�ت تھ�ران م�شغول ب�ود، از س�وی نيروھ�ای لب�اس  خانه
 روز جن�ازه ی او در ٢٠وابسته به ب�سيج دس�تگير ش�د و پ�س از  شخصی

جن�وب تھ�ران از س�وی م�ادرش شناس�ايی ش�د؛ ام�ا   ھای يکی از سردخانه
دند و حاA پ�س به مادرش خودداری کر ربط از تحويل جنازه مسئوAن ذی
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 دخترش�ان ب�ه ص�ورت  ک�ه ان�د شده اش مطلع خبری خانواده  ھا بی  از ھفته
   . بھشت زھرا به خاک سپرده شده است٣٠٢مخفيانه در قطعه ی 

ھ�ای اخي�ر ب��ه ش�دت تح�ت ف��شار  س�عيده ط�ی ھفت��ه  خ�انواده ی«
کنن�د؛ ام�ا ب�اAخره س�کوت درب�اره ی  بودند تا از افشای م�اجرا خ�ودداری

اي�ن فرزن�د  ظلم�ی ک�ه ب�ربرانگيز   شکسته شد و ماجرای تاسف رااين ماج
به گفته ی  . شرح داده شده استرفته از سوی برخی افراد مطلع» دشھي«

وح�شيانه ق�رار   پورآق�ايی پ�س از بازداش�ت، م�ورد تج�اوز س�عيدهمطلع�ان
زان�و ب�ه   ی وی را از متجاوزان جنازه. گرفته و سپس به قتل رسيده است

اند، تا آثار اين جنايت شنيع به صورت کامل از بين  د سوزانده باA در اسي
گيرن��د، ت��ا عل��ت م��رگ  ی وی تح��ت ف��شار ق��رار م��ی س��پس خ��انواده . ب��رود

 اين موضوع در حالی اتف�اق . شديد کليوی اع2م کنندبيماری دخترشان را
ي��ل ن��شده اس��ت و ی س��عيده اساس��ا ب��ه خ��انواده اش تحو جن��ازه  افت��د ک��ه م��ی

 ک�ه اطمين�ان دارن�د موجب تعجب اقوام وی شده  سعيدهبيماریشنيدن خبر 
بيماری ای نداشته اس�ت؛ و ھم�ين دروغ ب�ود ک�ه  ی ھيچ نوع سعيده سابقه 

   .در نھايت به افشای ماجرا منجر شد
به ذکر است که برخی اط2عات تازه که به مح�ض تکمي�ل  Aزم

 مخفيان�ه و دھد که اکثر کسانی که ب�ه ص�ورت می منتشر خواھد شد، نشان
ن�د، دختران�ی ھ�ستند ک�ه م�ورد ش�ده ا ن�ام و ن�شان در بھ�شت زھ�را دف�ن ب�ی

د و دف�ن ان� ق�رار گرفت�ه  ی نيروھ�ای امنيت�ی و ش�به نظ�امی وحشيانه تجاوز
ابع�اد جناي�ات رخ  ھ�ا ني�ز ب�رای جل�وگيری از اف�شای آنشبانه و غيرقانونی

ن، از وجود يک و نشا نام  ھمچنين جدا از اين قبرھای بی.استبوده داده، 
  بھ�شت زھ�را مطل�ع ش�ده اي�م ک�ه ب�هدر نزديکی] ديگر[جمعی  ور دسته گ

مح���ض تايي���د و درياف���ت جزئي���ات بي���شتر، اي���ن گ���زارش ني���ز ب���ه اط���2ع 
  ٤٠٥».رسيد خوانندگان خواھد

   ...س[ آدمکشيھای حکومت اس2می ھمچنان ادامه دارد
زن�ی خبرگزاری ايسکانيوز گزارش داد که پيدا شدن جنازه ی «

ناش��ناس در ش��رق تھ��ران، ب��ازپرس و پل��يس جن��ايی تھ��ران را ب��ا معم��ای 
 ب�ومھن ٢٠٦ظھر جمعه افسر نگھبان ک2نتری «... پيچيده ای رو به کرد

 با بازپرس ک�شيک دادس�رای ام�ور جن�ايی پايتخ�ت تم�اس گرف�ت و اع�2م
چھ�ل و پنج�ساله ب�ه نظ�ر ميرس�د، /کرد که جنازه ی زن ناشناسی که چھ�ل

  ی اين مقام قضايی به ھمراه افسران داي�ره.است ز پيدا شدهدر فضای سب
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. رازگ��شايی معم��ا آغ��از ش��د  آگ��اھی مرک��ز ب��ه آنج��ا رف��ت و ی اداره١٠
م���رگ زن  روز از ١٥ ب���يش از بررس���يھای مق���دماتی ن���شان ميدھ���د ک���ه

 نگونبخت گذشته است و جانی يا جانيان، پيک�ر او را زي�ر مق�داری خ�اک
 حيوانھ��ای گرس��نه، پاھ��ای قرب��انی را بي��روندر آن ب��ين .  ان��د دف��ن ک��رده

  ... نده اماجرا شدی محيط بانان متوجه به اين ترتيب ند و ه اکشيد
در ش�رايطی ب�رای شناس�ايی ب�ه پزش�کی ق�انونی س�پرده  جن�ازه«

مرداد امسال نيز ١٨. شد که فرضيه ی جنايت خانوادگی قوت گرفته است
پي�دا ش�د و  ب�ومھن» ودجاجر«پيکر اسرارآميز مردی ناشناس در زير پل 

   ٤٠٦».بازپرس و پليس جنايی تھران را با معمای تازه ای رو به کرد
  ]بدون شرح[

  

  ] روز ھفتاد و ھشتم[ ٢٠٠٩ اوت ٣١/ ١٣٨٨نھم شھريور ماه 

  

 دان�شجوی عل�وم در خبر بود که خامنه ای از اين ک�ه دو ميلي�ون  
 اي�ن باب�ا  به نظر٤٠٧.بود» شيکار«، کلی ندانسانی در کشور درس ميخوان

ق��رار ... ش��عله ی ش��ک را در دل جوان��ان روش��ن ميکن��د» عل��وم ان��سانی«
شده است به جای استادان علوم ان�سانی از اي�ن ب�ه بع�د م2ھ�ا و م2باجيھ�ا 

عل��وم ان��سانی ري��سه ب��رای ت��دريس عل��وم ان��سانی ب��ه س��ر ک2س��ھای درس 
  ... شوند

لب����اس شخ����صيھا روی پ����ای دخت����ران «در مطلب����ی ب����ا عن����وان 
يکی از ش�ھروندان بازداش�ت ش�ده «: يا مينشينند، آمده است که» دمينشستن

ب�ا انت��شار ش�رحی در م��ورد » م�ريم«در ناآراميھ�ای اخي�ر ب��ا ن�ام م��ستعار 
اتفاق��اتی را ک��ه در  آنچ��ه ط��ی دوران بازداش��ت ب��ر او رفت��ه، ب��ار ديگ��ر

 م��ريم ک��ه .زن��دانھا روی داده اس��ت، ب��ه موض��وع بح��ث روز تب��ديل ک��رد
بھارس�تان و زم�ان آن   خود را ميدانمکان دستگيری دختری جوان است،

. ميکن�دان را مراسم تحلي�ف رياس�ت جمھ�وری در اواس�ط م�اه گذش�ته عن�و
مريم که گزارش او در سايت ميدان زن�ان درج ش�ده، در توص�يف ف�ضای 

بھارس�تان س�خن ميگوي�د و تاکي�د ميکن�د » شدت امنيتی ب�ودن«روز از  آن
زن «او س�پس از  . شعاری سر دھ�دنداشت حرکتی کند يا که کسی جرات
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ش�اه ص�دای «: ميگويد که ب�ر روی کاغ�ذ نوش�ته ب�ود» ميانسال و شجاعی
 آن زن پس از مدت. مريم عکسی از آن زن ميگيرد ».مردم را دير شنيد

کوتاھی با حمله ی ماموران امنيت�ی مواج�ه و ب�ا زور س�وار اتومبي�ل س�بز 
 م�ردم ب�ه ص�ورت آنھ�ا ماموران سپس برای پراکن�ده ک�ردن. زنگی ميشود

 م�ريم پ�س از آن .ن�دپردازد و به ض�رب و ش�تم آن�ان مياسپری فلفل ميپاشن
تصميم ميگيرد برای گريز از مھلک�ه ب�ه من�زل ب�ازگردد، ام�ا در ميان�ه ی 

م��اموران امنيت��ی روب��رو مي��شود ک��ه ب��ه بھان��ه ی اينک��ه  راه ب��ا زن��ی از
ب�ه ن ترتي�ب او را او را ھمراھ�ی کن�د و ب�ه اي� تنھاست، از مريم ميخواھ�د

آنج��ا ديگ��ر م��اموران امنيت��ی از راه در . داخ��ل کوچ��ه ای خل��وت ميک��شاند
م���ريم ت���صميم ب���ه ف���رار . ش���ود» ون«ميرس���ند و از او ميخواھن���د س���وار 

  را ب��ه ای ک��ه اوچ��ادری  ميگي��رد، ام��ا ناک��ام ميمان��د و در ھمانح��ال زن
ق���ل  م���ريم در ادام���ه ی ن.ی خل���وت ک���شانده ب���ود، ناپدي���د مي���شوداکوچ���ه 

در توص��يف اح��ساسش پ��س از » مي��دان زن��ان«خ��اطرات تل��خ خ��ود ب��رای 
خي��ل س��واAت خ��شمناک م��امور امنيت��ی « و» ت��رس ب��سيار«از بازداش��ت، 

  : ای سخن ميگويد » ساله٥٠
اونجا چه غلطی ميكردی؟ سر چھار راه به پليس چی ميگفتی؟ «

 مريم ميکوشد مامورين را قانع کند ک�ه تنھ�ا رھگ�ذری» ؟ليدری ميكردی
ساده بوده و از سر کنجکاوی توقفی در محل اعتراض�ات داش�ته، ام�ا آنھ�ا 

پ��س از آن م��ريم . تاکي��د ميکنن��د ک��ه وی در فيلمھ��ای تجم��ع دي��ده ش��ده اس��ت
م�ريم ح�دس  .دچشمھايش ميبيند و به ناکجا آباد منتق�ل مي�شو چشمبند را بر

 ب�سيج ب�وده» پايگ�اه مقاوم�ت«ک ميزند مکانی که وی به آن منتقل ش�ده ي�
ک��ه از او ميخواھ��د  اي��ن دخت��ر در آنج��ا ب��ا دکت��ری مواج��ه مي��شود. اس��ت

م�ريم روب�رو  درخواستی که با امتناع. قرصھای بدون برچسبی را بخورد
  . ميشود

ھ�ای زده ش�ده ب�ه وی و بازجويی مريم با پرسش درباره ی تلفن«
» كيست كه مدام به تو زنگ ميزند؟«: روابط خصوصی اش آغاز ميشود

: ج�واب ميدھ�د» چ�ه دوس�تی؟«: ب�ازجو ميپرس�د» .دوستم «:جواب ميدھد
فق��ط ھم��ين يك��ی رو داری؟ پ��س اي��ن «: ب��ازجو ميپرس��د» .دوس��ت پ��سرم«

. اق�وامم ھ�ستند«: ميدھد جواب» پسر توی گوشی ات چيه؟ی ھمه شماره 
  »؟دارهه  رابط يعنی باھاش، ھر كسی را دارمگر آدم شماره ی

ار م�ضطرب ميکن�د، ن را ب�سياين پرسش و پاسخھا دختر ج�وا«
عک��سھای خ��صوصی اش در موباي��ل ني��ز م��ورد بررس��ی و دخت��ری ک��ه 
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 اي�ن »اي�ن عك�سھای م�ستھجن چ�ی ھ�ستند؟«: کنکاش بازجو قرار ميگيرد
ح��دس ميزن��د ب��ه بھان��ه ی  ، چ��را ک��هس��واAت ب��رای م��ريم ترس��ناک ھ��ستند
  » .دعکسھای تکی ب2يی بر سر او بياورن

. م و ب2ي�ی س�رم بياورن�دميترس�يدم از ھ�وش ب�رو. حالم بد ب�ود«
از م�اجرای تجاوزھ�ا چيزھ�ايی . دارم سعی ميكردم خودم را ھوشيار نگ�ه

او  پس از آن ب�ازجو ب�ه تفت�يش عقاي�د م�ريم دس�ت ميزن�د و از .مشنيده بود
ميخواھ��د بگوي��د در انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری ب��ه چ��ه ک��سی رای داده 

ت، آي�ا ب�ا خ�انم عضو کمپين يک ميلي�ون ام�ضا و فع�الين زن اس� آيا. است
 !حقوقدان آشنايی دارد؟/صلح نوبل و شادی صدر برنده ی/شيرين عبادی

 زن ديگر ب�ه زن�دان اوي�ن ١٥ مريم ھمراه با ،پس از بازجويی«
م�ريم  .د ميليونی آزاد ميشو٥٠منتقل ميشود و سرانجام با وثيقه ی سنگين 

ن ھ�م قرنطين�ه ی اوي� از آخرين ش�ب بازداش�ت خ�ود و انتق�ال زن�ی ب�ه بن�د
محک�م،  سخن ميگويد؛ زنی که به گفته ی مريم بر اث�ر اص�ابت ض�ربه ای

زن�ی ک�ه چھ�ره اش ب�رای م�ريم آش�نا . رفته بوده اس�ت» فرو«پيشانی اش 
زن مذکور خانم ھال�ه س�حابی دخت�ر مھن�دس ع�زت ] س�حابی . استه بود

 روز خ��انم س��حابی ھم��ان زن��ی ب��وده اس��ت ک��ه م��ريم در در واق��ع. اس��ت
  جال�ب آن.نژاد عک�سش را گرفت�ه ب�ودحليف محمود احمدی اعتراض به ت

ک��ه پ��س از ت���صميم کميت��ه ی وي��ژه ی پيگي���ری مجل��س ب��رای بازدي���د از 
اوي�ن، م�سئوAن  پيش از ورود ھيات پارلمانی به زندان، درست يک روز

زن�دانيان  اين زندان ب�رای مناس�ب ب�ودن اوض�اع بازداش�ت ش�دگان، ب�رای
  .دميآورن» يخچال«اين بند 

دخت��ر  در دي��دار نماين��دگان مجل��س ب��ا زن��دانيان، ي��ک م��ادر و«
 ک��ه حکاي��ت از سادي��سم جن��سی و  در توض��يح رفتارھ��ايی،بازداش��ت ش��ده

وقت���ی آنھ���ا «: غيران���سانی برخ���ی م���اموران امنيت���ی دارد، گفت���ه ان���دررفتا
شده ان�د، ب�ه آنھ�ا گفت�ه ش�ده خ�م ش�وند و دو م�رد داخ�ل ون و در  بازداشت

   ».ندر آنھا نشسته اروی كم تمام طول مسير
بازداشت   سحابی نيز تاکيد کرده که ھمراه با وی دختری ھاله«

 ش�ده ک�ه ي�ک م�امور لب�اس شخ�صی در داخ�ل ماش�ين ب�ر روی پاھ�ای او
اي�ن رفتارھ�ا در ح�الی اف��شا ش�ده ک�ه اخب�ار جدي�دی در خ��صوص . نش�ست

و  به بازداشت شدگان پسر و دختر در زندانھا منت�شر ش�ده  احتمال تجاوز
آم���ادگی ک���رده م���دارک و م���ستندات خ���ود را در م مھ���دی کروب���ی اع���2

مجل��س و مقام��ات ق��ضائی ق��رار  خ��صوص اي��ن فج��ايع در اختي��ار رئ��يس
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در مطلب���ی تح���ت عن���وان ب���رای تحوي���ل جن���ازه ی س���وزانده و  ٤٠٨».دھ���د
ش��دن  ک��شته ...« : تج��اوز ش��ده ی س��عيده پ��ول خواس��ته بودن��د، آم��ده اس��ت

 . ماس�ت یر، از جمل�ه خبرھ�ای ت�ازهسعيده  پورآقايی و يک م�ادر و پ�س
 بام از داخل خانه     اکبر روی پشت سعيده با چند نفر ديگر بخاطر گفتن ] 

 س�الگی ١٧که چند روز بيشتر از تولد  ، آنھم در حالی  استبازداشت شده
ش�ده ی او را ب�ه م�ادرش  بعد از م�دتی جن�ازه ی س�وخته . بود اش نگذشته 

 روز ٢٠ح�داکثر ] ه ی دس�تگيری ت�ا ک�شته ش�دنشفاص�ل.. [.ان�د  نشان داده
دھن��د و ب��رای  پ��س از دس��تگيری، جن��ازه ی او را ب��ه م��ادرش ن��شان م��ی

دھ�د و در نتيج�ه س�عيده را  پ�ول نم�ی] م�ادر [.کنن�د تحويل آن پول طلب می
البت�ه . کنن�د ن�ام و ن�شان دف�ن م�ی برند در يکی از ھم�ين گورھ�ای ب�دون می

مادر سعيده ع2وه بر . شماست نجا قبر فرزندگويند که اي بعدا به ايشان می
در نتيج�ه ب�ا او  .شھيد است، سه برادر شھيد ني�ز دارد] يک[ که ھمسر  آن

 زھ�را  فراموش نشود که يکی از مسئوAن بھشت . اند ھمراھی نسبی کرده
 ه است که و گفتهدر راستای خبر گورھای بدون نام و نشان مصاحبه کرد

 ١٩ان�د، ص�احبان   فعاAن حق�وق ب�شر م�دعی ش�دهقبر بدون نام که  ۴۴از 
بايد بگويم ک�ه س�عيده و آن م�ادر و پ�سر، در مي�ان ھم�ين . اند شده  قبر پيدا

گفت��ه مي��شود ک��ه حکوم��ت دارد ب��ه خ��انواده ھ��ای   ٤٠٩»... نف��ر ھ��ستند١٩
    ٤١٠»پول تزريق ميکند«وز شده ھا و کشته شده ھا اشکنجه شده ھا و تج
  !خاکبرسرھا

  
  

  ]روز ھفتاد و نھم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ١/ ١٣٨٨ماه دھم شھريور 

  

 حم�اس نھ�م ش�ھريور اي�ن ک�ه ]دي�روز[فوری فوری امروز  خبر  
خبرگ�زاری ف�ارس گ�زارش داد . درخواست لغو روز قدس را ک�رده اس�ت

ای درخواس�ت  خامن�ه  ...ای ب�ه که رھب�ران حم�اس ط�ی نام�ه ی محرمان�ه 
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تفاده ی منافق��ان و ب��دخواھان،  ان��د ک��ه ب��رای پي��شگيری از س��وء اس�� ک��رده
 اين جريان تروريستی اع2م ک�رد .راھپيمائی روز قدس امسال را لغو کند

 که قرار بود ب�ه مل�ت ش�ھيد  ھايی اگر رھبر عاليقدر موافق باشد ھزينه که 
 ب�ا ھواپيم�ا، و ن�ه ب�ا ،برای شرکت در اين راھپيمائی پرداخ�ت ش�ود پرور

  . نان پرداخت شودنمايندگان حماس در لب کاميون، به
روزگ�اری زن�ده ي�اد «:  اشکوری ھم نوش�ته اس�تحسن يوسفی«

ذات م�ا  انق�2ب،«:  گفته ب�ود۵٧محمد مختاری درباره ی انق2ب اس2می 
گف�ت  ت�وانو اکنون با استفاده از ھمان تعبير پرمعن�ا م�ی» !را عريان کرد

انتخاب���ات اخي���ر، ذات نظ���ام وAي���ی جمھ���وری اس���2می را عري���ان «: ک���ه
   ٤١١»...کرد

 ش�ماھا را لخ�ت و عري�ان ميبي�نم؛ ب�ی  ھم�ه یالبته مدتھاستمن 
 تھ�ی؛ ھ�م حکومتي�ان را در دو وج�ه س�خت ت�ن و ن�رم تھیخالی، توکله و 

آن��انی را ک��ه ب��ا ... ت��نش را و ھ��م ھم��ه ی حکوم��ت اس��2می خواھ��ان را 
بي�شترشان ھ�م [کردن�د » مب�ارزه «حکومت عرفی و نسبتا س�کوAر پي�شين

در ش�ان  ست که ب�ا حکوم�ت اس�2می ھم ھسالو اندی و سی ] تروريستی
  .ندا»معامله«حال زد و بند و 

 دو ب�سيجی ك�ه ب�ا نوشتخبرنگار آژانس ايران خبر در تھران «  
دخت�ر ط�ی برخوردھ�ای زش�ت، ق�صد آزار و  متوق�ف ك�ردن اتومبي�ل ي�ك

بن�ا ب�ر . عم�ل خ�ود رس�يدند اذيت وی را داشتند، توسط ناشناسی به س�زای
ب�ه آزار و اذي�ت  بر اين ھموطنمان كه متوجه ميشود اي�ن دو ب�سيجیاين خ

س�رعت   در خياب�ان اس�تخر ب�ا٢٠يك دختر بی پناه پرداخته اند، درساعت 
وض��ع يک��ی از . زي��اد ب��ا ماش��ينش ب��ه آن دو ب��سيجی ميزن��د و ف��رار ميكن��د

ب�سيجی در  اي�ن دو. بسيجيھا وخيم است و امکان ھ2ک شدنش زي�اد اس�ت
ك��ه گفت��ه ش��ده اس��ت . ک��ه ی س��وم تھرانپ��ارس ب��ستری ھ��ستندفل بيمارس��تان

عم�ومی از ب�سيج و نيروھ�ای ب�سيجی ب�ه ح�دی اس�ت شدت انزجار و تنفر 
تم��اس نميگرفتن��د و ب�ه اي��ن دو م��زدور كم��ك   م��ردم ب�ا آمب��وAنسحت��یك�ه 

   ٤١٢».نميكردند
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ش���ورای ھم��اھنگی جبھ���ه ی اص���2حات روز «: ديگ��ر اي���ن ک��ه
2م کرد که حوادث پس از انتخابات رياس�ت ای اع  بيانيه دوشنبه با صدور

حيثيت، «جمھوری، ايران را در وضعيت خطرناکی قرار داده و به آنچه 
   ٤١٣»...ناميد، ضربه زده است» مشروعيت و مقبوليت مردمی نظام

 ھم�ه ک�شتارھا اينھا با اين ھمه تحقير و تجاوز در زن�دانھا و اي�ن
  !   ھاشان برنميدارند؟يو کثافتکاريھا، بازھم دست از اين چرند گوي

 ب���ه ن���ام »لب���اس شخ���صی « راسي���ک از چي���زیش���ما راس���تی   
  !شنيده ايد؟» اسمال تيغ زن«

تي�غ زن قب�ل از انق�2ب افتخ�اری مع�روف ب�ه اس�مال  اس�ماعيل«  
پ��س از . قلع��ه ب��ود/ش��ھرنو/جم��شيد تھ��ران گيرھ��ای منطق��ه یيک��ی از باج

ه پاس��داران  س��پاانق��2ب اس��2می انق��2ب م��سئول گ��روه ض��ربت کميت��ه ی
ای خود را جمع کرده ب�ود در اين گروه ھمپالگيھ.  تھران شد١٢منطقه ی 
م�ردم و ب�ه ن�ام خ�ود ک�ردن  گيری، تجاوز، م�صادره ی زمينھ�ایو به باج

تي��غ ک��ش  اس��مال .آنھ��ا، ک2ھب��رداری و م��وارد متع��دد ديگ��ر دس��ت مي��زد
 الف در ب�دو انق�2ب حمل�ه ور مي�شد وھمچنين به ھواداران گروھھ�ای مخ�

 و تح��ت ش��ان ميک��ردق��رار مي��داد، دستگير آنھ��ا را م��ورد ض��رب و ش��تم
  .  ميدادشانشکنجه قرار
افتخ�����اری پ�����س ورود ب�����ه وزارت اط2ع�����ات در اس�����ماعيل «

و مراقبت، دستگيری، انتقال ب�ه وريتھای اط2عات و شناسائی، تعقيب مام
فع�ال داش�ت ک�ه در  خانه ھای امن و ش�کنجه ی وح�شيانه ی متھم�ان نق�ش

افتخاری بمرور زمان  اسماعيل. د متھمان نيز ميش منجر به مرگمواردی
 پرھزينه بسيار اقداماتی را انجام داد که افشای آن برای وزارت اط2عات

  ک��ه٧٧ اي��ن رفتارھ��ا مرب��وط مي��شود ب��ه تاب��ستان س��ال  از جمل��ه یب��ود؛
اق��دام ب��ه رب��ودن ي��ک » تيم��سار احم��دی«اس��ماعيل افتخ��اری تح��ت عن��وان 

در ميدان ھفت تير تھران کرد و بعد از تعدی به اين دختر   ساله١٦دختر 
وقت��ی خ��انواده ی اي��ن دخت��ر از او . خياب��ان رھ��ا ک��رد مع��صوم، او را در

 را ش��کايت ق��ضايی کردن��د، اس��ماعيل افتخ��اری و دوس��تانش اي��ن خ��انواده
خ���انواده ی  مربوط���ه از شکايت���شان آنق���در تح���ت ف���شار ق���رار دادن���د ک���ه 

  ] ٨١ تير ٢٠اعتماد .[ مختومه اع2م شدصرفنظر کردند  و پرونده
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 ج���رم و جناي���ات اس���ماعيل افتخ���اری و بان���دش در وزارت«
اط2عات آنق�در زي�اد مي�شود ک�ه اي�ن وزارتخان�ه ت�صميم ميگي�رد ديگ�ر از 

ت��صفيه ی نيروھ��ای فاس��د وزارت ] م��ث2[در زم��ان [نکن��د  وی حماي��ت
 از وی و بعد از اي�ن زم�ان ش�کايتھای متع�ددی] ١٣٧٨اط2عات در سال 

مح�اکم ق�ضايی مط�رح مي�شود و ب2خ�ره پ�ای اس�مال تي�غ زن و  باندش در
 از ی علي�رغم اثب�ات ب�سياری از ج�رائم،گروھش به دادگاه باز ميشود، ول�

 تملک مال غير، تجاوزبه عنف ک2ھبرداری، زورگويی، ی،جمله آدم رباي
 سال حبس تعزيری محکوم ميشود که اي�ن حک�م ھ�م در ٨ وی فقط به ...و

  .تھران قطعی ميشود دادگاه تجديد نظر استان
مي�شود و اين جنايتکار به زندان اوين منتق�ل بعد از محکوميت «

 وزارت اط2ع��ات ب��رای تح��ت ف��شار ق��رار دادن زن��دانيان سياس��ی او را
اس�مال . روانه ی بن�دی ک�ه زن�دانيان سياس�ی در آن محب�وس بودن�د، ميکن�د

نی ميک�رد و در حم�2ت خ�ونينی ک�ه زندانيان اقدام به خبرچي تيغ زن عليه
توس��ط وزارت اط2ع��ات برنام��ه ري��زی مي��شد، ھم��راه ب��ا  علي��ه زن��دانيان

   ...زندانبانان کار ميکرد
 از زندان آزاد ميشود و١٣٨٧اسماعيل افتخاری ھشت مھرماه «

دع��وت ب��ه ھمک��اری   حکوم��ت اس��2می دوب��ارهتوس��ط س��ازمانھای امنيت��ی
و م�ديريت اراذل و  ی او س�ازماندھی  محول�هيکی از م�سئوليتھای. ميشود

نيروھ�ا در ح امنيت اجتماعی و استفاده از اي�ن اوباش دستگير شده در طر
عده ای از اين اف�راد در بازداش�تگاه . بگری استانجام ماموريتھای سرکو

اعتراض�ات  کھري�زک و ع�ده ای آزاد ش�ده بودن�د و در س�رکوب/ش�ورآباد
 نقشدھم تخابات رياست جمھوری مسالمت آميز مردم، پس از تقلب در ان

  . فعالی داشتند
ھمگ����ان ديدن����د ک����ه اي����ن اراذل و اوب����اش حک����ومتی چط����ور «

و در کن��ار س��اير نيروھ��ای دولت��ی ب��ه س��رکوب م��ردم  س��ازماندھی ش��ده
ک��ه از درون زن��دان کھري��زک و اوي��ن  ميپرداختن��د و ھمچن��ين خبرھ��ايی

ت���ی در اوب���اش دولد، ح���اکی از آن اس���ت ک���ه اي���ن اراذل و بگ���وش ميرس���
   ٤١٤».ماجرای تجاوز به عنف به زندانيان نقش فعال داشته اند

  !راستی ما چند تا اسمال تيغ زن داشته باشيم، خوب است؟
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مھ��دی کروب��ی ن��امزد معت��رض ب��ه « خب��ر ت��ازه ی ت��ازه اي��ن ک��ه
ش��اھدان تج��اوز جن��سی در «ناپدي��د ش��دن يک��ی از نتخاب��ات از نتيج��ه ی ا
ش�نبه در  ای که امروز سه  وبی در نامه کر آقای. خبر داد» ھا  بازداشتگاه

را » ن�اگواری«مسئوليت ھرگون�ه اتف�اق  نيوز منتشر کرده، وبسايت سحام 
برعھ�ده ی س�عيد مرت�ضوی  اش روی دھ�د، که برای اي�ن ف�رد ي�ا خ�انواده 

مق�دمی در بخ�شھای  پيرو س�خنان قاض�ی. دادستان سابق تھران اع2م کرد
کروب�ی ی ھ�ايی را ن�سبت ب�ه مھ�دمختلف خبری در ص�دا و س�يما ک�ه ادعا

وارد ک���رده ب���ود، دفت���ر وی ب���ا ص���دور اط2عي���ه ای ب���رای تن���وير افک���ار 
   ٤١٥»...توضيحاتی داد عمومی

مرتضوی که ش�ھادت بدھ�د قاضی سعيد زندانی را برده اند پيش 
ع��دالت ...به ني��ست ک��رده ان��دده ان��د، ط��رف را س��رچ��ه ب2ي��ی س��رش آور

  ...اس2می
ل�وم گفت�ه اس�ت دو ميلي�ون دان�شجوی عنوشته بودم که خامن�ه ای 

  :  چون شکاکيت را رواج ميدھند و حاAانسانی برای نظام خطرناکند،
    . علوم انسانی در ايران زير ضرب حکومت قرار گرفته اس�ت«

ی  ش��ده  ی اع��2م   ی چھ��ارم دادگ��اه معترض��ان ب��ه رون��د و نتيج��ه  جل��سه
ی عل�وم ان�سانی  م�ه ی محاک انتخابات رياست جمھ�وری ب�ه تعبي�ری جل�سه 

 ای از ق��ول س��عيد حجاري��ان، ک��ه ب��ه متفک��ر   نام��ه اعت��راف. در اي��ران ب��ود
 »م�اکس وب�ر«طلبان شھرت دارد، خوانده شد که حاوی حمله ب�ه  اص2ح 

ی  نامه تأکيد شد که چون حکوم�ت کن�ونی اي�ران ادام�ه در اين اعتراف. بود
ش�ناختی  اھيم جامع�ه ت�وان ب�ا مف� وAيت پيغمبر اس2م است، پ�س آن را نم�ی

 نامه آمده بود که ت�أثيرگيری از م�اکس  در اعتراف. ماکس وبر تحليل کرد
ش��ود ک��ه حکوم��ت  وب��ر باع��ث گمراھ��ی ش��ده و از جمل��ه منج��ر ب��ه آن م��ی

   ]ھاھاھا [.ھای سلطانی گذاشته شود ی حکومت کنونی ايران در دسته 
  هنامه به ماکس وبر ب�ه عن�وان ش�اھدی ب�ر نق�ش گم�را اعتراف «

در اي����ن م����ورد و ني����ز در م����ورد . ی عل����وم ان����سانی اش����اره دارد کنن����ده 
نوي��سندگان و مترجم��انی ک��ه فل��سفه و دان��ش اجتم��اعی م��درن را در اي��ران 

دين��ی ک��ه برخ��ی از /و محاف��ل و ن��شريات امنيت��ی» کيھ��ان«دھن��د  رواج م��ی
. ان��د س��ازی ک��رده  زن��ی و پرون��ده  آنھ��ا در ق��م م��ستقر ھ��ستند، م��دام تھم��ت 

] جاني���ان[ای رھب���ر  عل���ی خامن���ه  س���يد... ی ی ی روز يک���شنبه س���خنران
دھ��د ک��ه م��شکل نظ��ام ب��ا عل��وم   اس��2می يکب��ار ديگ��ر ن��شان م��یجمھ��وری
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. گ�ردد انسانی، مشکلی بنيادی است و ب�ه اي�ن محف�ل و آن روح�انی برنم�ی
ای از استادان دان�شگاه، از   شھريور در ديدار با عده ٨ولی فقيه در روز 

 ھ��ای عل��وم ان��سانی   ح��دود دو ميلي��ون دان��شجو در رش��تهاينک��ه در اي��ران
ت�رويج « منج�ر ب�ه  کنند، ابراز نگرانی کرد و گفت اي�ن عل�وم تحصيل می

  ٤١٦».شوند می» شکاکيت و ترديد در مبانى دينى و اعتقادى
  

ض�عف درون�ی ب�ه عن�وان پ�رده ی دوم «:  ک�هنوش�تھم گاردين 
پ�شت نم�ای . ان ش�ده اس�تبيش از پيش نماي داستان پس از انتخابات ايران

ک�ه  اخت2ف عميقی در مورد اين پيروزی، مابين روحانيون ارشد خارجی
ب�ا ش�ھروندانش رفت�ار  بايد ايجاد شود و چگون�ه باي�د چه دولت اس2می ای

ت، ام�ا در اي�ران  رس�می ني�سیعلی منتظری ک�ه مق�امr کند، نھفته است
م��ورد خط��اب را » مقام��ات ارش��د«دارد، م��ستقيما ق��درت م��ذھبی زي��ادی 
ش�جاعت اي�ن را داش�ته باش�يد ک�ه اق�رار  حداقل«: قرار داده و نوشته است

   …»!جمھوری کنيد اين کشور نه اس2می است و نه
باي��ست پ��س از   منتظ��ری را ک��ه م��ی١٩٨٩ای در س��ال  خامن��ه «

 منتظ�ری از . کنار گذاشت،زد خمينی بر کرسی رھبری تکيه می... مرگ
  و ب�صورت علن�ی رفت�ار ب�ا معترض�انکارھای اخير خشمگين شده اس�ت

 نگ�ار ک�ه  روزنام�ه  ٢٩٣وی در پاس�خ ب�ه . زندانی را محکوم کرده است
ای  در مورد جريانات اخي�ر در اي�ران پرس�يده بودن�د، در نام�ه  نظر او را

ھ��ای نماي��شی و   دادگ��اه«انتظ�ار داش��ته اس��ت مقام��ات اي�ن  نوش�ت ک��ه وی
 متوق�ف ،دن� ب�ه م�سخره ميگيرعدالت اس2می را را که» اعترافات زوری

ای در س�خنان خ�ود  خامن�ه ... رسد رھبر حکوم�ت اي�ران به نظر می. کنند
او .  موضع خود را تعديل ک�رده اس�ت،افطار با دانشجويان در يک مراسم

گف�ت، خاطي�ان را از رھب�ران و  اخي�ر س�خن م�ی ھ�ای که در م�ورد بح�ران
ی در حف�ظ وح�دت رھبران را از معترضان جدا کرد و به اين طري�ق س�ع

ک��افی ب��رای اثب��ات وی گف��ت ک��ه او دAي��ل . می ک��رده اس��ترھبري��ت اس��2
باشد که آنھا  تواند مطمئن حمايت رھبران از اعتراضات نديده است و نمی

  »!اند ھا نظير آمريکا و انگليس را اجرا کرده دستورات خارجی«
شيوه ی معمول خ�ود اش�ارات رھب�ر نژاد بر طبق   ولی احمدی«

ن نم�از جمع�ه ب�ه منتظ�ری از موض�ع تقريب�ا پ�ايي وی در. ديده گرف�ترا نا
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خواست مردم اس�ت و اس�2می يعن�ی جمھوری به معنای «. خود پاسخ داد
  » .اينکه اين خواست بر پايه اس2م باشد

ان�د،   بطه با آنان که نتايج انتخابات را به چ�الش طلبي�دهر وی د«
  » .کنيم  میافراد رده باA برخورد ما ابتدا با«: گفت

  : پخش شد، گفت نژاد در اين سخنرانی که از راديو احمدی «
ان��د، خواس��ت   ب��ا ک��سانی ک��ه اعتراض��ات را س��ازماندھی ک��رده«

ب�رای ... ورد ک�رداجرا و آن را دامن زدن�د، باي�د ب�ا ج�ديت برخ� دشمن را
 چند ھفت�ه ی ر طید» !ھيچ مصونيتی وجود داشته باشداين رھبران نبايد 

ف���ارس  ک���اران نظي��ر خبرگ���زاری سايتھای محافظ���ه ی از وب��اخي��ر ب���سيار
. ان�د  منتشر کرده» ھا تنبيه رھبران شورش«ھای مرتبی مبنی بر درخواست
ک�سانی را ک�ه م�تھم ب�ه » اعتراف�ات«سايت فھرستی از تصاوير و  اين وب

در ب�ين اينھ�ا . ھستند، در خود جای داده اس�ت» انق2ب مخملين«تحريک 
متع�صبان تن�درو . قبل از اص2حات نيز وجود دارن�دمقامات ارشد دوران 

» !ھا بايد به اشد مجازات محک�وم ش�وندرھبران شورش«درخواست دارند 
 ھاش���میقبل���ی،   روس���ای جمھ���وریآنھ���ا م���ستقيما درخواس���ت محاکم���ه ی

 ...خاتمی و رئيس سابق مجلس مھدی کروبی را دارندرفسنجانی و محمد 
 رئ�يس مجم�ع قدرتمن�د ت�شخيص اس�بق ق�وه ی ق�ضائيه،محمد يزدی رئيس 

آق�ای رف�سنجانی ش�ما «: داد و گف�ت مصلحت نظام را م�ورد خط�اب ق�رار
  ... ».نياورديد وظايف اس2می يا انق2بی خود را به جای

 نم��ازر ي��ک روح��انی متنف��ذ محافظ��ه ک��ار دمجتھ��د شب��ستری «
 مردم در انتظار محاکم�ه ی «:جمعه ی تبريز در شمال غربی ايران گفت

غت��شاشات ھ��ستند و اگ��ر توب��ه نکردن��د، باي��د ب��ه اش��د مج��ازات ارھب��ران 
  » !محکوم شوند
پ�شت . پيداست که ديگر خنجرھای اس2می پنھ�ان ني�ستند کام2«

روحانيت را ب�ا روحي�ه ی ج�دال کام�ل ن�شان  عبای سياه بلند پرده ی دوم،
 ک��ه از درون در ح��ال کن��د م��یدھ��د و ب��دين گون��ه رژيم��ی را آش��کار  یم��

دھد که از دروغ و فريب، بازداشت   رژيمی را نشان می؛فروريختن است
گ�رفتن اعت�راف دروغ�ين و انج�ام تم�ام آنھ�ا  قتل برایبه و شکنجه، تھديد 

 کروبی که نامزد رياست جمھوری بود،  مھدیrبه نام اس2م ابايی ندارد
ندانيان در زن�دان ھای نمايشی، شکنجه و تجاوز ز دادگاه مستقيما در مورد

 ک�ه ش�اھدان  اس�تخواستار بررسی است و تھدي�د ک�ردهاو . دگوي سخن می
 پي�شين ی جمھ�ور رئ�يس. رد شده اس�ت را رو خواھد کرد، اما اتھامات او



 ٣٦٠

 

گويد آنھا عدالت اس�2می را  میکند و  اتمی تمام اتھامات را رد میمحمد خ
 ...تاس���» منطق���ی«رف���سنجانی خواس���تار تفک���ر .  ان���د ب���ه م���سخره گرفت���ه

مقام�ات،  ق�م گف�ت ک�ه... نف�وذ ديگ�ر ش�يعه در ش�ھرص�انعی ي�ک رھب�ر پر
  . اند متھم کردن مردم عادی را متوقف نکرده 

 ب��ه ]ک��ذا [روش��نفکران«خ��ود را ب��ه تی ع��دال وی گف��ت آنھ��ا ب��ی«
»  ان�د  اس�2می ک�ردهیکسانيکه تمام عمر خود را صرف اس�2م و جمھ�ور

نت�شر ش�د، مسايت او   ای که روی وب  صانعی در بيانيه. اند گسترش داده 
گ�از  ان�د و جوان�ان م�ا باي�د طع�م تل�خ فرزندان انق2ب زن�دانی ش�ده «: گفت

 آور، ب�اتوم، زن�دان و ض�رب و ش�تم را تحم�ل کنن�د، فق�ط ب�ه خ�اطر  اش�ک
   ».اند  آنھا حقانيت انتخابات را مورد سئوال قرار داده اينکه

فت��ار ب��ا س��عيد ت��ر، ض��عف رژي��م در ر ام��ا از ھم��ه س��مبوليک«
. اص���لی جن���بش اص���2حات آش���کار ش���ده اس���تتراتژي���ست حجاري���ان، اس

ب�ا يافت، تقريب�ا فل�ج اس�ت، و   نجات٢٠٠٠حجاريان که از ترور در سال 
 ام�ا ب�ا اي�ن ني�ست؛ کن�د و ق�ادر ب�ه س�خن گف�تنصندلی چرخدار حرک�ت مي

اص�لی ک�ه متفک�ر او مجب�ور ش�د اعت�راف کن�د . ترس�د حال رژيم از او م�ی
ک�س ديگ�ری بياني�ه ی او را قرائ�ت . تتظاھرات پس از انتخابات بوده اس

گويد که اين ن�ه  متنظری راست می. کرد، زيرا او قادر به سخن گفتن نبود
ب�ود   اما اين منتظری]دومی را اشتباه ميکند [جمھوری است و نه اس2می

که ساختار جمھوری اس2می را تدوين کرد و خواستار قدرت کامل رھبر 
ده ی جمھ��وری در تن��اقض ق��رار چي��زی ک��ه ب��صورت خودک��ار ب��ا اي��؛ ش��د

، خ�ود را در ند س�ال پ�يش نادي�ده گرفت�ه ش�د٣٠که  ميگرفت؛ آن تناقضاتی
   ٤١٧».د دادنرو نشان خواھ  ھای پيش  ماه

  ]معصومه طرفه گاردين،: منبع[
  

  

  ]روز ھشتادم[  مي�دی٢٠٠٩سپتامبر ٢/ ١٣٨٨يازدھم شھريور ماه 

  

   ازيک���ی در س���اله ی آذری زب���ان١۵ نوج���وان روزه خ��واری«  
 ق�رار  جري�ان از اي�ن«...  ش�د ارومي�ه، باع�ث م�رگ وی خيابانھای ش�ھر

... ارومي��ه  ش��لوغ ش��ھريابانھ��ایخ ازی  نوج��وان در يک��  اي��ن اس��ت ک��ه
او را  ب��اتوم ض��ربات انتظ��امی ب��ا ک��ه م��اموران ني��روی] چي��زی ميخ��ورد[
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   ویض�ربات باع�ث م�رگ  ازيکی  قرار ميدھند و  و شتم  ضرب وردم
  ٤١٨».ميشود

ب��ين المل��ل از تج��اوز ب��ه گ��زارش ت��ايمز لن��دن و عف��و اي��ن ھ��م   
 ساله ای است که در مرکز اي�ران، تھ�ران، ١۵نوجوان  رضا« :نوجوانی

گرفت�ه اس�ت، ام�ا ب�ه تائي�د پزش�ک مع�الجش ک�ه  ام�ن پن�اهی در يک خان�ه 
کرده اس�ت، رض�ا ب�ه دلي�ل تألم�ات ش�ديد  برای امنيت خود نامش را پنھان

به ھمراه ع�ده ای نوج�وان ھ�م   وی.ود کشی داردروحی و روانی قصد خ
نرس�يده ان�د و ص�رفا   ھنوز به س�ن رای دادن ھ�محتیسن و سال خود که 

و در  بن�دھای س�بز در تجمع�ی دس�تگير ش�ده به دلي�ل در دس�ت داش�تن م�چ
روز م��ورد ب��دترين ش��کنجه ھ��ا و /ب��دترين ش��رايط ب��ه م��دت بي��ست ش��بانه

 تجاوز وح�شيانه و تحقي�ر رھا موردقرار گرفته اند؛ در زندان با تجاوزات
مجل��ه ی ت��ايمز تحقيرھ��ای جن��سی علي��ه اي��ن . گرفت��ه اس��تر جن��سی ق��را

 ،بدتر از آنچه ميدان�د ک�ه جمھ�وری اس�2می اي�راننيان را معادل و يا زندا
  . اياAت متحده را برای ارتکاب آن در زندان ابوغريب م2مت ميکند

پزش�ک مع�الج وی ن�ام ين نوجوان که نام وی، مح�ل اقام�ت و ا«
ن�امعلومی   در روز اول در بازداشتگاه کهنزد تايمز محفوظ است، ميگويد

لب��اس ، س��ه نف��ر ک��ه ظ��اھرا واب��سته و تح��ت م��ديريت س��پاه ي��ا ب��سيج ب��وده
شخصی از نيروھای امنيتی سپاه و بسيج به وی حمله کرده اند و يک�ی او 

رار ب��ه زور نگ��ه داش��ته، يک��ی روي��ش نش��سته و ديگ��ری روی وی اد را
وی در . ط�رز وح�شيانه ای ب�ه وی تج�اوز ک�رده ان�د سپس ب�ه. کرده است

بارھا مورد تجاوز ق�رار گرفت�ه اس�ت، ]  روز٢٠حدود [طول مدت زندان 
 رض��ا ب��رای ! انتظ��امیني�روی  پ��س از انتق��ال ب�ه بازداش��تگاه رس��میحت�ی

تج�اوز ب�ه چن�دين  او ش�اھد. به زمين کوبي�ده اس�ت خودکشی در زندان سر
عف�و ب�ين  ی نيز بوده و به شھادت پزشک مع�الج و تائي�د نماين�دهنفر ديگر 

المل���ل در اي���ران، ادعاھ���ای رض���ا مبن���ی ب���ر تج���اوز، جراح���ات ج���سمی، 
رض�ا ش�اھد . روحی و تحقيرھای جنسی با واقعيات منطب�ق اس�ت آسيبھای
تج��اوز .  مھ��دی کروب��ی، اف��شاگر تج��اوز ب��ه زن��دانيان دربن��د اس��ت زن��ده ی

اي��ن کارھ��ا را در راه خ��دا انج��ام «: ميگفت��ه ان��دکنن��دگان ب��ه رض��ا مرتب��ا 
   ».اس2می ھمين است ميدھيم و سزای معترضين به نظام

  او ميگويد او را به دارب�ستی ب�سته ان�د و ب�ه آزار جن�سیرضا «
از  پاسخ به اعتراضش، بعد از بيست دقيقه با ظرفی پ�رپرداخته اند و در 
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ند؛ گويا ص�ورت رض�ا را صورت او ماليده ا مدغوع بازگشته و آن را به
ب�ه تج�اوز، ب�ازجوی وی دوب�اره  مدفوع فرو کرده اند؛ و در اعتراض در

از آن، اين ب�ازجويش ب�وده  او تاکيد ميکند که بعد. به او تجاوز کرده است
 .تکه مدام و با چشم بسته بارھا به او تجاوز کرده اس

بع�د از س�ه روز ک�ه در س�لول انف�رادی ب�ه که گفته است  رضا«
ب�سته ن�زد ھم�ان ب�ازجو ميبرن�د و او برگ�ه ی   ب�رده، او را ب�ا چ�شمانس�ر

اعتراف�ات مبن�ی ب�ر ش�رکت ک�ردن  ميدھ�د، اعتراف�اتی را در مق�ابلش ق�رار
رضا به عنوان سردسته ی گروھی که از طرف نيروھای خارجی مامور 

اي��ن اعتراف��ات آنق��در . آت��ش زدن بانکھ��ا و س��اختمانھای دولت��ی ب��وده اس��ت
دھن��ده ب��وده ک��ه لحظ��اتی از ام��ضای آن خ��ودداری ميکن��د؛  ب��رای او تک��ان

ول��ی ب��ا ي��ادآوری تج��اوزات وح��شيانه و تک��رار آنھ��ا، ب��اAخره اي��ن نام��ه 
   .امضاء ميکند اعترافات را
عم�ل «ميگويد زندانيان نوجوان را نيز بارھا مجب�ور ب�ه  رضا«

در » !ب�ا اي�ن عم�ل پ�اک مي�شويد«: و گفت�ه ان�د ک�رده» جن�سی ب�ا يک�ديگر
ميليون تومان در دادگاه انق2ب و با  ٧٠ يت رضا با وثيقه ای در حدودنھا
مورد اين رفتارھای وحشيانه آزاد پردن تعھد مبنی بر عدم افشاگری در س

س�اله ی ديگ�ری ک�ه از وی ب�ه  در بيمارستان، نوج�وان ش�انزده. شده است
. عن���وان سردس���ته ن���ام ب���رده ش���ده، در اث���ر ش���دت جراح���ات ج���ان س���پرد

 اي��ن گ��زارش ب��ا بي��ان اي��ن واقعي��ات ج��ان خ��ود را ب��ه خط��رشخ��صيتھای 
  ٤١٩».دانداخته و خانواده ی رضا قصد خروج از کشور را دارن

يک���ی از .  ھم���ه در ھم���ين زمين���ه اس���تی اي���ن روزھ���اخبرھ���ا
حکومتيان گفته است که کروبی خ�ودش ميدان�د نام�ه ی اف�شا کنن�ده اش در 

  ... و از اين حرفھا. مورد تجاوزھا دروغ است
  
 را تح�ريم ک�رده ان�د، چ�ون »مح�سن«گر اي�ن ک�ه م�ردم ب�رنج دي

 مھمت�ر اي�ن از ھم�ه. شودمال ھمين حکومتيھاس�ت و ب�ا ھورم�ون دراز مي�
دوب�اره راھپيم�ايی » روز قدس«ميخواھند  کروبی و خاتمی و موسوی که

دخت�ری از گ�روه قايقران�ان ايران�ی ک�ه در ديگ�ر اي�ن ک�ه ...راه بياندازند و
  ...، دررفت و به آلمان پناھنده شدرکت کرده بودمسابقه ای در چک ش

 نف�ر از ۴٠خبرگزاری فارس نوشت که حک�م پاي�ان ماموري�ت «
ماموري�ت آنھ�ا در نق�اط مختل�ف جھ�ان ب�ه پاي�ان رس�يده،  س�فرايی ک�ه دور
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 ق��رار اس��ت ب��ه ج��ای اي��ن اف��راد .آنھ��ا اب��2غ ش��د ص��ادر و روز گذش��ته ب��ه
نی انق�2ب در س�فارتخانه ھ�ای سفرای جديدی از کارشناسان معتق�د ب�ه مب�ا

 برخ�ی از اي�ن اف�راد در جري�ان اغت�شاشات اخي�ر .ايران حضور پيدا کنن�د
   .ًتھران رسما به موضعگيری در حمايت از آشوبگران پرداخته بودند

ھمچنين بازنشسته کردن افرادی که دوره ی خدمت آنھا سپری «
.. .واھد گرفتشده، از ديگر اقداماتی است که در ماھھای آينده صورت خ

 س��فارتخانه ی اي��ران نيازمن��د ح��ضور کارشناس��ان و ٨٠در ح��ال حاض��ر 
ش��ان را » س��بز«يعن��ی س��فرای  ٤٢٠».س��فرای جدي��د ارزي��ابی ش��ده اس��ت

 !شان را ميآورند»سرخ«رند و سفرای ميب
  
  

   ]روز ھشتاد و يکم[ ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھم شھريور ماه 

  
س���م رای  مرا اس���2میدر حاليک���ه ص���دا و س���يمای جمھ���وری«  

 ی ميک��رد، پوش��ش زن��ده پخ��ش م��ستقيماعتم��اد ب��ه وزي��ران را ب��صورت 
اي��ن ابت��دا  .ي��ک نماين��ده قط��ع ش��دز مراس��م ب��ه خ��اطر ص��حبتھای طنزآمي��

لطف�ا ص�ندوق رای را ب�ه «: گف�ت  Aريج�انیبه شوخی به عل�ی...  نماينده
تاکي��د ب��ه م��ساله ی [ »!من��اطق ص��عب العب��ور بياري��د، م��ا ھ��م رای ب��ديم

در  مح���صولی ب���ه ع���دم وج���ود تقل���ب ص���ادقل ی س���يار و دAي���وقھادص���ن
از ا�ن «: اي�ن نماين�ده بع�د از چن�د دقيق�ه ني�ز ب�ه ش�وخی گف�ت !]انتخاب�ات

و س�پس » ! ھرکی ميگه تقلب شده، بره کھري�زک،گفته باشم که تقلب نشده
در ص����حن  ...اي����ن نماين����ده در حاليک����ه ص����حبتھای خ����صوصی خندي����د؛
يک�ی از اف�راد حاض�ر ب�ه  پخ�ش مي�شد،و از طري�ق ص�دا و س�يما   مجل�س

ھ�م در ص�دا و س�يما ن مورد تذکر داد و اتفاقا ص�دای او اتاق فرمان در اي
جل��سه بط��ور موق��ت بي��صدا  پوش��ش م��ستقيم پخ��ش ش��د و پ��س از چن��د ثاني��ه

پ��س از بازگردان��دن ص��دا و پخ��ش ص��دای عل��ی  آخرس��ر ھ��م .انج��ام ش��د
م���ساله ی [ »اينج���ا منطق���ه ی ص���عب العب���وره«: Aريج���انی ک���ه ميگف���ت

دس��ت ان��در  ]مح��صولی در ع��دم تقل��ب دقص��اص��ندوقھای س��يار و دAي��ل 
ک��اران ص��دا و س��يما پخ��ش م��ستقيم را قط��ع کردن��د و ھ��م اکن��ون برنام��ه ی 

    ٤٢١».دميشو خانواده از اين شبکه پخش
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عليرض���ا ح���سينی بھ���شتی س���خنگوی کميت���ه ی پيگي���ری ام���ور «
يت کلم�ه گف�ت ک�ه ح�وادث پ�س از انتخاب�ات ب�ه س�ا زندانيان و جانباختگان

 نفر را در حوادث پس از انتخابات تاييد ک�رده ٧٢اين کميته تاکنون مرگ 
  ٤٢٢».نھايی نيست  اين آمار]تازه [؛ او ھمچنين گفت کهاست

د و دAيل�ش را عوض ک�رده ان�ھم را » ايرج ميرزا«اسم بولوار   
ت��ازه نوش��ته ان��د ک��ه  . اي��ن ش��اعر م��شروطه نوش��ته ان��داش��عار پورن��وگرافی

 ت��ازه  نکبت��ی س��الس��یطفلکھ��ا بع��د از اي��ن . ض��دم2 ھ��م ب��وده اس��ت ش��اعر
  ٤٢٣!وا؟... فھميده اند
مرض��يه ی وحي�د دس��تجردی وزي��ر زن انتخ��ابی «نوش�ته ان��د ک��ه   

تن��درو اس��ت ک��ه ق��ب2 ط��رح ر ظ��ه ک��اب��رای وزارت بھداش��ت، ي��ک محاف
زنھ�ا فق�ط زنھ�ا را  معرف�ی ج�دايی سي�ستم درم�انی در اي�ران را ک�ه در آن

  ٤٢٤».پيشنھاد داده است ...ند و مردھا فقط مردھا رامعالجه ميکن
تبرزدی در رابطه با قتل خانم پورآقايی نوشته ای دارد ک�ه Aزم   

 س��اله ای ک��ه ب��ه ش��کل ١٧ک��ه دخت��ر  آگ��اھی ي��افتم«: ميبي��نم اينج��ا بي��اورم
تقلب��ی خ��تم برپ��ا  ب��رای او مراس��م حت��یشته و دف��ن ش��د و مظلومان��ه ای ک��
ھمگ�ان . اس�ت  پورآق�ايیاميدند، خ�واھر س�پيدهدختر شھيد نکردند و اور ا 

. مي�شناسم ١٣٧٨من ايشان را از سال .  پور آقايی را ميشناسندخانم سپيده
افت�اد  او فعال مدنی و حقوق بشری است که پيش از اين چند بار به زندان

 و زم�انی ک�ه س�پيده ب�ه ١٣٨٠پ�درش در س�ال . و مورد ش�کنجه واق�ع ش�د
 آنجا که م�ن اگ�اھی يافت�ه ام، ن�ه جانب�از ب�وده و افتاد، درگذشت و تا زندان

شگفت انگيز است که آنھا ک�ه Aب�د ب�رای حف�ظ وAي�ت . است نه شھيد شده
ای صادر کرده و مث2 برای آن دخت�ر مظل�وم مراس�م چنين اط2عيه فقيه، 

 به دنبال چ�ه ھ�دفی ب�وده ،نده ازياد بر قرار کرد ختمی با حاشيه ی امنيتی
ھن�وز ھ�يچ دلي�ل روش�نی ب�رای آن بي�ان  ق تلخ�ی اس�ت ک�ه اينھ�ا حق�اي؟!اند

مي�دانم ب�ه دوس�ت وظيف�ه ی خ�ود ام�ا م�ن . نشده که البت�ه باي�د روش�ن ش�ود
  ٤٢٥». او تسليت بگويمیگرام  پورآقايی و خانواده یعزيز خانم سپيده
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  ]روز ھشتاد و دوم[٢٠٠٩ سپتامبر ۴/ ١٣٨٨سيزدھم شھريور ماه 

  

در گزارش ديروز خ�ود اع�2م ک�رد ھم سازمان عفو بين الملل «  
ندا آقا سلطان از مدتی پيش بازداش�ت و ب�ه اوي�ن  که کاسپين ماکان، نامزد

اظھارات ماکان، پس از شھادت ندا دليل اين  گفته ميشود. منتقل شده است
ه را عامل قتل ندا آقا سلطان معرفی ک�رد او بسيجيان. بازداشت بوده است

اوين نشان ميدھد ک�ه ماک�ان تح�ت ف�شار ان اخبار دريافت شده از زند. بود
قت�ل ن�دا توس�ط ب�سيجيان انج�ام د ار گرفته تا اعتراف کن�شديد بازجويان قر

  ٤٢٦»!بوده اند نشده و مسبب اين جنايت معترضان به انتخابات
 نام���ه ی نوش���ت ک���ه خامن���ه ای ط���ی ھ���م  ٤٢٧واش���ينگتن پ���ست  

ای اعتم�اد  به کابينه ی احمدی ن�ژاد رهمحرمانه ای مجلس را موظف کرد
» اس�2ميت نظ�ام«پس ميمان�د فق�ط » جمھوريت نظام«اين ھم از ... ھندبد

اي���ن ک���ه آخون���دھا ھم���ه را  !منقل���ی و ت��وده ای؟/آقاي��ان اس���2مچيھای مل���ی
 آلبرادع�ی را؛ آن ميخرند و به ک�ار ميگيرن�د، داس�تان ت�ازه ای ني�ست؛ ام�ا

 ک�شور وزير خارج�ه ی کن�ونی ی[کوشنر ... دولت فرانسهھم با افشاگری
ک��ام2 اح��ساس ميکن��يم ک��ه ع��واملی در س��طح جھ��ان «:  ادام��ه داد]فران��سه

اط2ع�ات ص��حيح از اي�ران ب�ه گ��روه  وج�ود دارد ک�ه تم�ايلی ب��ه ارائ�ه ی
آژان�س اي�ن عوام�ل را شناس�ايی ي�م مذاکره کننده را ندارد و ما انتظ�ار دار

ن��ه اينک��ه در ھ��ر  از اط2ع��ات دقي��ق و علم��ی آگ��اه کن��د، ک��رده و م��ا را
   .گزارش بر ابھامات ما بيافزايد

 وزي�ر ام�ور نوشت که ھم » سايت تابناک«بين الملل سرويس «
با ايرانيھا  خارجه ی فرانسه در اظھاراتی متفاوت مدعی شد که البرادعی

 اي�ران را ب�ه یبه گونه ای به توافقھايی رسيده که اط2عات پايگاھھای اتم
 وش��نر ک��ه در پايگ��اه اتم��یک .ک��شورھای ط��رف م��ذاکره اي��ران ارائ��ه ندھ��د

چ��را «: ش��ھر Aرکون��وف واق��ع در ش��مال پ��اريس س��خن ميگف��ت، اف��زود
به دنبال   1+5 البرادعی با ما با صداقت رفتار نميکند و اط2عاتی را که

وی در ع��ين ح��ال ت��صريح ک��رد ک��ه در پ��ی   »!ھاس��ت ارائ��ه نميدھ��د؟آن
ت م�ورد ني�از را  اط2ع�اتم�امی بزرگنمايی ايران نيستيم، اما انتظار داريم

کن�يم ک�ه فعالي�ت خ�ود را ھ�ا را متقاع�د بدست آوريم، تا در م�ذاکرات ايراني
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خارج�ه ی فران�سه در  وزي�ر ام�ور.. .محدود به فعاليتھای صلح آميز کنن�د
 ]اتم�ی [برنام�ه ھ�ای ی پاسخ به سوالی درباره ی اينکه چرا غرب درباره

 ابھام�ات ،اي�رانموض�ع غ�رب در قب�ال «:  گف�ت،ايران بزرگنم�ايی ميکن�د
فعاليتھای ايران است و بزرگنمايی ای که برخی از خبرنگاران از آن ي�اد 
ميکنن��د، در واق��ع ب��زرگ ب��ودن نادان��سته ھ��ا و ابھام��ات اس��ت، ن��ه اينک��ه 

 ٤٢٨»...دزده کنيار بزرگ باشد که غربيھا را شگفت ايران بس فعاليتھای
  
  

   ]اد و چھارمروز ھشت[ ٢٠٠٩ سپتامبر ۶/ ١٣٨٨پانزدھم شھريور ماه 

  

ص�2ح «تلويزيون العربيه اع2م ک�رد ک�ه ي�ک ت�اجر لبن�انی بن�ام   
 ب��ين اي��ران و ح��زب ] لبن��ان ب��وده، اع��2م  ک��ه پ��ل ارتب��اطی»عزال��دين

س��رمايه ی اي��ن ت��اجر ي��ک ميلي��ارد و سي��صد . ورشک��ستگی ک��رده اس��ت
 وی يکی از معروفترين تجار جنوب لبن�ان .ميليون دAر برآورد شده است

گفته مي�شود ک�ه . ای که تحت نفوذ حزب ] لبنان است   يعنی منطقهاست،
از م�دتی پ�يش ...اين تاجر، پس از اع2م ورشکستگی بازداشت ش�ده اس�ت

دول��ت لبن��ان سل��سله تحقيق��اتی را پيرام��ون س��رمايه ھ��ای تج��ار واب��سته ب��ه 
 اس�2می جمھوری که يک سر آن به جيب  استحزب ] لبنان آغاز کرده

 م�ورد بح�ث ب�رای نیبه ھمين دليل اين احتمال که تاجر لبنا. دوصل ميشو
   .فرار از اين تحقيقات، اع2م ورشکستگی کرده باشد، زياد است

از چند تاجر ديگر که با سرمايه ھای م�شکوک ب�ه درياف�ت آن «
از جمھوری اس2می، در بورس فعالن�د، ني�ز ن�ام ب�رده مي�شود؛ مانن�د نع�يم 

. ين ح�ال از م�سئولين ح�زب ] لبن�ان ھ�ستندقاسم و محم�د ف�نش ک�ه در ع�
 ميلي�ون دAر ب�رآورد مي�شود ک�ه حاض�ر ني�ست ١٥٠سرمايه ی نعيم قاسم 

به دولت بگويد اين ثروت ناگھانی را از کجا و به چه طريق بدست آورده 
 ميلي��ارد دAر پ��ول نق��د و ش��مش ط��2ی ١٨ک��شف و ض��بط ب��الغ ب��ر ! اس��ت

ا ق�وی ک�رده اس�ت ک�ه پ�ولی ک�ه در ايران در کشور ترکيه، اي�ن فرض�يه ر
اختيار حزب ] لبن�ان اس�ت و ع�ده ای ب�ا آن تج�ارت ميکنن�د، پ�ول اي�ران 

 ميليارد دAری که اخيرا در ترکيه ضبط شد، در جاس�ازی ي�ک ١٨. است
کاميون باربری کشف شد که از ايران وارد ترکيه شده و ع�ازم س�وريه و 

 درب�اره ی اي�ن پ�ول و ض�بط مقامات جمھوری اس�2می ت�اکنون. لبنان بود
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آن توس��ط دول��ت ترکي��ه س��کوت ک��رده ان��د و تنھ��ا در روزنام��ه ی کيھ��ان 
ح�الی اس�ت ک�ه  اين در. نده احسين شريعتمداری منکر چنين حادثه ای شد

. نخست وزير ترکيه رسما در يک سخنرانی از ضبط اين پول سخن گف�ت
ترکي�ه دراي�ن فيلم اين سخنرانی و گزارش يکی از ش�بکه ھ�ای تلويزي�ونی 

  ٤٢٩. يوتيوب قابل مشاھده است یباره ھمچنان روی شبکه
    

بارھ��ا در کھري��زک ب��ا ب��اتوم ب��ه م��ن تج��اوز کردن��د و ھن��وز «
که آقای بروجردی با ھيئت ھمراه از زن�دان اوي�ن  زمانی. مخونريزی دار

 ی  ھ�ای ح�وادث اخي�ر در قرنطين�ه عمومی بازداش�تی، از بند ندبازديد کرد
. ع«در جري�ان اي�ن بازدي�د . ن�دبازدي�د کرد ندان اوي�ن ھ�ماندرزگاه ھفت ز

قب��ل از «: خواس��ت و س��پس گف��تاز مي��ان بازداش��تيھا اج��ازه ص��حبت » ب
 تجاوز ق�رار انتقال به اوين در کمپ کھريزک بودم و بارھا با باتوم مورد

   ».ميشود ھر روز مقداری خون از من دفعگرفتم، بطوريکه ھنوز 
 ی پيگي���ری   اص���2ح طل���ب کميت���ه] عليخ���انی ع���ضو ق���درت «

ھ�ای اي�ن ج�وان  ش�ھادت ب�وده، در حاليک�ه از ص�حبت مجلس که ناظر اي�ن
ديگ�ر طاق�ت ني�اورد و ب�ا ن�اراحتی آن بن�د را  تحت تاثير قرار گرفته ب�ود،

زندانی، ع2ء الدين بروجردی رئ�يس  پايان شھادت اين  ازپس. ترک کرد
اد اي�ن بازداش��تی را د کمي�سيون امني�ت و سياس�ت خ��ارجی مجل�س دس�تور

ک�ه ھيئ�ت  از آننيم�ساعت پ�س . اری بازداشتگاه ببرن�دبرای درمان به بھد
دو . ش�د ب از بھ�داری ب�ه بن�د ب�از گردان�ده. مجلس بن�د را ت�رک ک�رد، ع 

  دستور داد  ب. ساعت بعد قاضی مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع 
 م�ن در زن�دان ت�ا وقت�ی. د ب�ردوسائلش را جم�ع کن�د و س�پس او را ب�ا خ�و

  ! بدون شرح٤٣٠».ب خبر نداشت. کس از سرنوشت ع  ھيچبودم، 
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  ]روز ھشتاد و پنجم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٧/ ١٣٨٨شانزدھم شھريور ماه 

  

 ک��ه دو منقليھ��ا و خيليھ��ای ديگ��ر/جھ��ت اط��2ع ت��وده ايھ��ا و مل��ی  
  : دستی حکومت اس2می را چسبيده اند و ول کن معامله ھم نيستند

ب�اور کني�د . نيوم�ده ب�ود يی بسر م�ا اوم�ده ک�ه زم�ان ش�اهب2....«
اس��تخدام م��ن بع��د از ش��ھادت ب��رادرم .  م��را ن��زدي��ک س��اواکی در خان��ه ی

 مھدی در دان�شگاه قب�ول ش�د و ب�ه. خواھرم يک پست باAيی گرفت. شدم
ميگفتن���د خ���انواده ی . ک���سی در خان���ه ی م���ا را ن���زد. تح���صيل پرداخ���ت

در خان�ه ی م�ا را ب�از بکن�ه و ب�ه م�ا خ2فکار، ولی ک�سی ج�سارت نک�رد 
م�ن س�ی ...  ولی در جمھ�وری اس�2می اي�ن توھينھ�ا را دي�ديمتوھين بکنه؛

. و سی سال در جمھ�وری اس�2می سال از عمرمو در اون رژيم گذروندم
زن��دانيان، س��ازمان  ب��رادر م��ن ح��بس اب��د ب��ود و مرت��ب انجم��ن حماي��ت از

 چ�ه ،اي�ران و حق�وقی، چ�هحقوق بشر، ان�واع و اق�سام س�ازمانھای جھ�انی 
 خارج، ب�ا خ�انواده ھ�ای م�ا تم�اس ميگرفتن�د و در م�ورد زن�دانيان س�ئوال

، با شما ميکردند که با آنھا چطور رفتار ميکنند و وقتی به م2قات ميرويد
ک��سی ج��رات داره ]  اس��2میدر جمھ��وری[اAن ....ت��ار ميکنن��د؟چط��ور رف

ره اسمی از حمايت از سازمان حقوق بشر بياره؛ کسی جرات دای از اسم
 من ميگفتم خ�دايا مي�شه م�ن ي�ک ...ميشه مفسد فی اAرض زندانيان بياره؛

ذره از خ�ون ش��اه را س�ر بک��شم، ت��ا انتق�ام خ��ون ب�رادرم گرفت��ه ب��شه؟ اAن 
  ٤٣١»...رحمتش کنه] شاه را[ميگم خدا 
خطاب به بازجويانش گفت ک�ه رژي�م ش�اه ھ�م ] ھم[بھزاد نبوی «  

 در پاسخ يکی از بازجويانش که به او اتھ�ام او. دی نزبه من اتھام برانداز
. توص��يف ک��رد» اوج ن��امردی«بران��دازی را تفھ��يم ميک��رد، اي��ن اتھ��ام را 

  : از اعضای سازمان مجاھدين انق2ب اس2می با اع2م اين خبر گفت يکی
بازجو دليل اين حرف را جوي�ا ش�د، بھ�زاد نب�وی ب�ه وی  وقتی«

ر ح��الی بازداش��ت کردن��د ک��ه دو ع��دد گذش��ته م��را د در رژي��م«: گف��ت
ھ�ا ھ�يچ وق�ت اتھ�ام بران�دازی را ب�ه م�ن  ام�ا آن نارنجک به ھم�راه داش�تم،
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ھ�يچ س�ند و م�درکی ب�ه م�ن اتھ�ام بران�دازی  حاA شما ب�دون. تفھيم نکردند
   ھاھاھا٤٣٢».دزني می
  

  

  ]روز ھشتاد و ششم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٨/ ١٣٨٨ھفدھم شھريور ماه 

  

  امام، از رھبران زن�دانیجواد  ساله ی١٩  امام، دخترعاطفه«  
 اي�ن بازداش�ت .بازداش�ت و ب�ه زن�دان منتق�ل ش�د سازمان مجاھدين انق�2ب

 ن�ام زن�دان اع�2م ن�شده، ام�ا طالقانی صورت گرفت و ب�ا آنک�ه در خيابان
 يعن�ی منتق�ل ک�رده ان�د؛ زن�دان ق�صر في�روزه ح�دس زده مي�شود او را ب�ه

 اکن�ون رھب�ران س�ازمان مجاھ�دين ک�ه س�پاه وي�ژه ی بخ�ش امنيت�ی زن�دان
ب�رای شارکت آنج�ا زن�دانی ان�د و زي�ر ف�شار انق2ب اس�2می و جبھ�ه ی م�

کوتاه به مادرش  عاطفه مدتی پس از بازداشت، در تماسی... اعترافگيری
  .منتقل شده که نميداند کجاست با چشمھای بسته به زندانی اط2ع داد که

طلب برای به سکوت دستگيری فرزندان زندانيان اص2ح «  
.  کروبی را دستگير کردندپسر مھدی.  پدرانشان ادامه داردکشاندن

. روزنامه ی اعتماد ملی را بستند و دفتر حزب کروبی را ھم پلمب کردند
 منتظری گفته است که یحسينعل. ت سحام نيوز را ھم گرفتندمسئول ساي

 مرجع ھم آخوندھای. فع2 در اين حکومت، فقط رای، رای يک نفر است
 دفتر رھبر ، چون ريششان گير پولھای اھدايیدارند دست دست ميکنند

» خط امام« فراکسيون حسين ھاشميان رئيس شورای مرکزی. است
ض به دخالت سپاه برخی از افراد سپاه در اعترا... مجلس ھم خبر داد که

 واکنش به ھاشميان نيز در.  کشور استعفا داده انددر مسائل سياسی
عزيز جعفری فرمانده ی کل سپاه که در آن  اخير سرلشگر یرانسخن

فرمانده ی سپاه بيش از اندازه به «: خواھان بازداشت خاتمی شد، گفت
 اش را  نظامی  اش مغرور شده و بايد حدود فعاليت قبه ی نظامی

: خمينی گفت... در قبر ھای قدر وی درباره ی لغو مراسم شب...بشناسد
آورند، ياران امام از جمله  ای اوباش می  عده که به خاطر فشارھايی«

ھای  توانند در حرم امام و در کنار او در شب نمی ناطق نوری و خاتمی
   ٤٣٣».احيا سخنرانی کنند
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بيچاره کروبی ھرچه سند رو .  کروبی ھم پلمب شددفتر مھدی
د، انتشار ميدھ  در زندانھای حکومتی و شاھد برای اثبات تجاوزھاميکند،

 را ناموثق ميخوانند و ششاھدھا را گم و گور ميکنند و اسنادن حکومتيا
  ! که بيا و تماشا کنخ2صه خرتو خر عجيبی است

يک سند از بازجوييھای خمينی در دوره ی شاه پخش شده که   
يکی ھم زير آن کومنتار داده که اگر بازجويان ساواک . خيلی بامزه است

 ما حاA چه وضعی –وری  حاA ھر ج–به خمينی تجاوز کرده بودند 
  ! جالب است، نه؟ ! داشتيم؟

  
  

  ]روز ھشتاد و ھفتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٩/ ١٣٨٨ھجدھم شھريور ماه 

  

ک��شتار م��ردم در راس ھ��رم حک��ومتی ھ��م تن��شھای زي��ادی ايج��اد   
اين��ان ھ��م نگ��ران سرنوش��ت نظام��شان ھ��ستند و ھ��م نگ��ران . ک��رده اس��ت

 ب�ه حاA کفتارھا افت�اده ان�د... سرنوشت نامعلوم خودشان پس از سرنگونی
   ...جان ھم و خ2صه محشر خری است

مح��سنی اژه ای در جل��سه ی چھارش��نبه س��ی و ي��ک تيرم��اه …«
ن�ژاد و س�ردار نج�ار وزي�ر دف�اع انتقادھ�ای  به محمود احمدی ھيات دولت

کاريھاش��ان دارن�د نظ��ام را ب��ه  ب��ا ن�دانم تن�دی ميکن��د و اظھ�ار مي��دارد ک�ه
 نسبت به برخوردھای جريان�ات م�وازی وزارت  سقوط ميبرند و یورطه

اط2عات در اتفاقات بعد از انتخابات و تخلفاتی که ديگر نھادھ�ای نظ�امی 
ن�د، ه اداد انج�ام) کھري�زک( ش�ورآباد و امنيتی و بخصوص در بازداشتگاه
ن��ژاد ب��ه دس��تورات  احم��دی تف��اوتی اعت��راض ميکن��د و ھمچن��ين از ب��ی

ايی ھ�م انتق�اد ک�رده ک�ه احم�دی ن�ژاد م�شرح�يم  به برکناری رھبری نسبت
  ب��هنھايت��ا ک��ار !خوان��دش��منان دول��ت مير دمح��سنی اژه ای را تح��ت ت��اثي

  . محسنی اژه ای ميکشد مشاجره ی لفظی بين احمدی نژاد و
 چند تن از ديگ�ر اع�ضای ھي�ات دول�ت و ،برخورد پس از اين«

ی از جمله صفار ھرن�دی، جھرم�ی، لنکران�ی ب�ه حماي�ت از مح�سنی اژه ا
ھ�م احم�دی ن�ژاد . ميکنند ھمگی جلسه ی ھيات دولت را ترک برخاسته و

ت�رک کن�د، ديگ�ر ب�ا  ھرکس اAن جلسه را در ھمان جلسه اع2م ميکند که
ک�ه در ح�ال  کنايه ب�ه مح�سنی اژه ای ما نيست و عزل خواھد شد و بعد با

 امروزت���ان ش���ک ور ب���ا اي���ن رفت���ا«: خ���روج از جل���سه ب���وده، ميگوي���د



 ٣٧١

 

 ه ن�سبت ب�ه ش�ما داش�تم، درب�اره ی اينک�ه چ�را آق�ای کروب�یترديدھايی ک�
بروي�د ب�ه س�2مت؛ ام�ا فرام�وش . مينويسد، به حتم بدل شد برای شما نامه

و نه ھيچکس ديگ�ر م�شايی را ن�شناخته اي�د و ش�ايد ھنوز نه شما  نکنيد که
ای ب�ا ن�اراحتی ب�ه وی   مح�سنی اژه».برس�يد مشايی در آينده بتوانيد به حد

خ�واھيم مث��ل  م�ا نم��ی. ب��ه وAي�ت ت��وھين ه ھم��ين حرفت�ان يعن�یميگوي�د ک�
  ! مشايی شويم
ب2فاص���له ھم���ان روز و در بع��د از آن ب���ود ک���ه احم���دی ن���ژاد «

اق���دامی ش���تابزده مح���سنی اژه ای را از وزارت اط2ع���ات خل���ع ک���رد و 
ب�ود،  مھندس علوی را که پيشتر معاون اط2ع�ات خ�ارجی آن وزارتخان�ه

عل�وی ني�ز اي�ن س�مت . رت اط2عات معرفی کردبه عنوان سرپرست وزا
 م و با رفتن ايشان منه امن معاون آقای اژه ای بود«: گفتکرد و  را رد

   ٤٣٤»...نيز رفتنی خواھم شد
  . طالقانی ھم برگزار نميشودسيد محمود مراسم سالمرگ 

 موس��وی را ھ��م انمرت��ضی ال��ويری و عليرض��ا بھ��شتی م��شاور
ی آق�ای کروب�ی در کميت��ه ی    نماين�دهمرت�ضی ال��ويری،«. دس�تگير کردن�د

ی ي�ک فھرس�ت  تھي�ه . ديدگان حوادث اخير ب�ود آسيب و پيگيری زندانيان 
اخي�ر از جمل�ه کارھ�ای اي�ن کميت�ه ب�ود ک�ه   نف�ره از قرباني�ان ح�وادث٧٢

   ٤٣٥».شورای اس2می قرار گرفت اختيار مجلس ای از آن نيز در نسخه 
 ب��ه .ان�شجويان آم��اده مي�شودس�پاه ھ��م دارد ب�رای مقابل��ه ب�ا دت�ازه 

 ات�اقی در ک�وی ھ�م ک�ه ام�سال در کنک�ور قب�ول ش�ده ان�د،دانشجويان ت�ازه 
 اط2عيه ای ديروز در مترو تھران و ديگر جاھا پخش .نداده اند دانشگاه 

ی ک�ه لي�نکش يتچون فقط عکسی از اط2عيه در وبسا. شده که جالب است
  .را اينجا بگذارمم آن ستنتوانچاپ شده،  است، زير ھمين صفحه

روز قدس در پيش است و حکومتيان بدجوری کک ب�ه تنبان�شان   
چ��ه ش��عارھايی در اي��ن روز م��ردم باي�د ت��ازه دس�تور داده ان��د . افت�اده اس��ت

  : بدھند يا ندھند
وی انتظ�امی  مقدم فرمانده ی ني�ر اسماعيل احمدی] کذا[ردار س«

م�ردم معت�رض  جناياتی که در جري�ان س�رکوب و يکی از مجرمين اصلی
به کودت�ای انتخاب�اتی در تھ�ران و ب�سياری از ش�ھرھای اي�ران انج�ام ش�د، 
روز گذشته در يک کنفرانس خبری، مح�دوده ی ش�عارھای روز ق�دس را 

                                                           
434 - http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/17/PAGE/32GOZARESH.htm  
435 - http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/19302/  



 ٣٧٢

 

احمدی مقدم که باجناق احم�دی ن�ژاد اس�ت، دراي�ن کنف�رانس . اع2م داشت
 دمات آن را دو ي�ورش ب�ه دفت�ر مھ�دیخبری به نک�اتی اش�اره ک�رد ک�ه مق�

کروب��ی رئ��يس مجل��سين س��وم و ش��شم و ھمچن��ين ي��ورش ب��ه مرک��ز جم��ع 
 ميت��وان ب��ه ح��ساب آوری اس��ناد و م��دارک قرباني��ان جناي��ات پ��س از کودت��ا

س��رتيپ پاس��دار احم��دی مق��دم در اي��ن کنف��رانس ب��ا اب��راز امي��دواری . آورد
ن��سبت ب��ه ت��اثير اعترافگيريھ��ا و نم��ايش آنھ��ا ب��صورت دادگ��اه در س��يمای 

  : گفتجمھوری اس2می 
کنن��د روز ق��دس را از ھ��دف اص��لی آن  ک��سانی ک��ه ت��2ش م��ی«

روز ق�دس . کنن�د م�یخودش�ان را ب�رای م�ردم اف�شا  منح�رف کنن�د، ماھي�ت
اس��ت و نباي��د از ھ��دف اص��لی آن خ��ارج و ب��ه اھ��داف متعل��ق ب��ه فل��سطين 

   ».سياسی آلوده شود
يعنی تا دلتان ميخواھ�د علي�ه اس�رائيل ش�عار بدھي�د و از حم�اس [

کنيد، اما ک�اری ب�ه ک�ار م�سائل داخل�ی و م�اجرای کودت�ا و پ�س از حمايت 
   !]نداشته باشيدو کشتارھا و تجاوزھا کودتا 

قطع��ا احم��دی مق��دم ب��ا اب��راز امي��دواری و خوش��بينی گف��ت ک��ه «
که در  ھايی دھد، زيرا با افشاگری حوادث خاصی در روز قدس روی نمی

م��ه چي��ز ب��رای م��ردم  تقل��ب انج��ام ش��ده، ام��روز ھ زمين��ه ی عل��ت ش��بھه ی
باي�د در روز ق�دس ش�رکت  م�ردم اي�ران  ھم�ه ی.روش�ن ش�ده اس�ت اي�ران

را ب��ه  آن  ک��رده و در محکومي��ت رژي��م صھيوني��ستی ش��عار دھن��د و نباي��د
ای ب�ود ک�ه در   تقلب در انتخابات، دروغ و فتنه .اھداف سياسی تبديل کنند

ش�بختانه در  خو.اعتم�ادی ش�د واقع در جامعه شکاف ايجاد کرد و سبب بی
 .ھ�ا ھوش�يار ش�دند اين زمينه رفع ابھام شد و م�ردم ن�سبت ب�ه تم�امی اتف�اق

بزرگنمايی شکنجه و مسئله ی جنسی در کھريزک به ھيچ عن�وان ص�حت 
  !چه بنويسم؟  ٤٣٦»...ندارد

  
  

  ]روز ھشتاد و نھم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١١/ ١٣٨٨بيستم شھريور ماه 

  

ش تروري��ستھای ھ��شت س��ال پ��ي. ام��روز ي��ازدھم س��پتامبر اس��ت  
انديشان و زن�ان، ب�ا  انسانھا و دگراعتراض به آزادیاس2می کوشيدند در 

ن��شان  باAش��ان را ن��شان دھن��د و آت��ش ک��شيدن ان��سانھا ظرفي��ت تخريب��یب��ه 
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بن����������ا ب����������ه ...   .ريبی ھمچنان قدرت تخريب دارداين ظرفيت تخ. دادند
اوي���ن، روز دوش���نبه ب���ا ي���ورش  زن���دان ٢٠٩گزارش���ات رس���يده از بن���د 

 مح��سن دکم��ه چ��ی از بازاري��ان ،م��امورين وزارت اط2ع��اتوح��شيانه ی 
 زن�دان اوي�ن منتق�ل ٢٠٩ب�ه بن�د  دس�تگير و تھ�ران، ش�ناخته ش�ده ی ب�ازار

 ساله، از بازاريان ش�ناخته ش�ده ی ب�ازار ٥٠محسن دکمه چی حدودا . دش
اط2ع�ات  شھريورماه با يورش م�امورين وزارت ١٦روز دوشنبه  تھران

به منزل شخ�صی او را در بازار تھران دستگير شد؛ ابتدا  به محل کسبش
م��اموران وزارت ؛ را م��ورد بازرس��ی ق��رار دادن��دمن��زلش   ون��داش برد

و تخري�ب پخش را  ، وسائل شخصی دکمه چیدر حين بازرسیاط2عات 
  دکمه چ�ی،مامورين وزارت اط2عات مقداری از وسائل شخصی. کردند

 تلف��ن و م��دارک شناس��ائی اش را ب��ا جمل��ه آلبومھ��ای عک��س، ک��امپيوتر،از 
 دکمه چ�ی ب�ه خ�انواده ھ�ای زن�دانيان سياس�ی ک�ه سرپرست�شان .خود بردند

او بارھ�ا بخ�اطر . برای امرار معاش کمک م�الی ميک�رد دستگير شده اند،
خ��انواده ھ��ای زن��دانيان سياس��ی توس��ط بازجوي��ان وزارت  کم��ک م��الی ب��ه

  . دشده بو اط2عات تھديد به بازداشت
او ب��ه خ��اطر ح��ضور دخت��رش در مي��شود ک��ه دس��تگيری گفت��ه «

 ب���ه خ���انواده ھ���ای زن���دانيان سياس���ی  اشقرارگ���اه اش���رف و کم���ک م���الی
از خ�ود Aزم به يادآوری است که محسن دکم�ه چ�ی  .صورت گرفته است

ھم��ان دوران زن�دانيان سياس�ی  از ٤٣٧»... اس�ت٦٠دھ�ۀ  زن�دانيان سياس�ی
  !ميرحسين موسویخمينی به قول کومت ساله ی حيازده  ط2يی

  
  

روز [  مLLي�دی٢٠٠٩ سLLپتامبر ١٢/ ١٣٨٨بيLLست و يکLLم شLLھريور مLLاه 
  ]نودم

  

 حت��یدي��روز خامن��ه ای در نم��از جمع��ه حرفھ��ای زي��ادی زد ک��ه   
عل��ی س��يد «:  خ��ردادش وح��شت آف��رين اس��ت٢٩بي��شتر از نم��از جمع��ه ی 

خامنه ای، روز گذشته نماز جمعه ی تھران را مطابق سنتی چند ساله در 
چن�ان ک�ه گ�وئی ھ�يچ اتف�اقی در اي�ران روی ن�داده و .  خوان�د رم�ضانماه 

ھم��ه چي��ز ھم��ان اس��ت ک��ه س��ال گذش��ته ب��وده اس��ت؛ مق��داری خ��ود را ب��ا 
...  گفت و مقداری ھم از ش با اويحضرت علی مقايسه کرد و از شباھتھا
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چشم فتنه در «البته در ھر دو شباھت .  داردھائی که به اوخمينی و شباھت
  بعن���وان نمون���ه ذک���ر ک���رد، ت���ا ت���وجيھی باش���د ب���رای کودت���ایرا» آوردن

 خ��رداد و جناي��اتی ک��ه متعاق��ب آن توس��ط نيروھ��ای تح��ت ٢٢ ]انتخاب��اتی[
  ]. ميدھدھنوز ھم روی و [فرماندھی او در کشور روی داد 

آش��فته ح��الی نم��از جمع��ه ی بع��د از انتخاب��ات را «خامن��ه ای «
 از نيم�ه علي�ل ب�ودن خ�ود نداشت و به ھمين دليل نيز ن�ه بغ�ض ک�رد و ن�ه

س��خن گف��ت، ام��ا مانن��د ھمي��شه ادعاھ��ائی را ط��رح ک��رد ک��ه ک��وچکترين 
از جمله حمايت مردم از نظام، که البت�ه . ارتباطی با واقعيات کشور ندارد

بسيج و سپاه را با لباس شخصی .  از نظام، شخص خودش استشمنظور
ما اھل کوفه «دھند بسيج کرده و به نماز جمعه ی او برده بودند تا شعار ب

و » ت����شکر«و او ني����ز آگاھان����ه ب����ا اب����راز » ني����ستيم، عل����ی تنھ����ا بمان����د
اختيار شعار دھندگان قرار داد ت�ا ش�عار بدھن�د و  زمان را در» متشکرم«

را ن�شان » نظ�ام« اس2می پخش کن�د و حماي�ت م�ردم از یسيمای جمھور
ل�ه ب�ا م�ردم  ادامه ی مقاب-١:  متمرکز بودسخنان او بر چھار محور . دھد

 تھديد غيرمستقيم کسانی مانند موسوی و کروب�ی -٢و معترضان به کودتا 
 برگ�زاری راھپيم�ائی -٣و خاتمی و احتم�اA رف�سنجانی و مراج�ع م�ذھبی 

روز قدس بدون شعار عليه آنچه که نه در ق�دس، بلک�ه در اي�ران ميگ�ذرد 
  .  دارد فعاليتھای اتمی و ادامه ی آن سياستی که وی در اين زمينه-۴

در واقع، چھارمين محور را اگر محور اصلی سياس�تھای چن�د «
سال اخير بدانيم، سرکوب مردم، کودتای انتخاباتی، تھديد سران جمھوری 
اس2می که مخالف سياست اتمی او ھستند و ھمچنين برگزاری روز قدس 
 برای محکم ساختن پشت جبھه ی عربی سياست اتمی، ھمگی بر دايره ی

 سياست و محوری که از آن بوی حمله ب�ه اي�ران ميآي�د و او د؛آن ميچرخن
 اکن��ون چن��د س��الی اس��ت خ��ود را ش،،عرب��ی ب��ه گ��ردنی ب��ا ان��داختن چفي��ه 

انتخاب�ات پرش�ور رياس�ت جمھ�وری ] خامن�ه ای[. آماده ی آن نشان ميدھ�د
را برای ھمين ھدف نياز داش�ت، ام�ا ب�ه آن ش�رط ک�ه احم�دی ن�ژاد در آن 

  !ين ھم حرفی استا  ٤٣٨»...پيروز شود
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  ]روز نود و يکم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٣/ ١٣٨٨ بيست و دوم شھريور

  

 ٢٧   روز در اي���ران دارن���د آم���اده مي���شوند ب���رایم���دتی اس���ت
آم��اده .  ش��ھريور اس��ت٢٢م��روز ا. م��ان روز ق��دس لعنت��ی، ي��ا ھش��ھريور

 شعارھا و اين که يا اين روز و تا ھميشه حرف ميزنيم، يا زير س�م سازی
 بھشتی را که در جريان بمب گ�ذاریپسر سيد محمد ...  ظلم لگدمالاسبان

 ھمراه با خيليھ�ای ديگ�ر ک�شته ش�د، ١٣۶٠ تيرماه ٧سازمان مجاھدين در 
يکبار ھم . دفتر مھدی کروبی و روزنامه اش را پلمب کرده اند. گرفته اند

خامنه ای انگشت در جھان کرده و . گفتند که پسر کروبی را ھم گرفته اند
خيل��ی .  از ب��ين بب��ردج��اوز ش��ده ميجوي��د ک��ه ن��ابودش کن��د و آث��ار ج��رم رات

 روزھ�ای اول چ�ه خ�وب نميدانم چ�ه خواھ�د ش�د،. اوضاع وحشتناک است
 Aنامه ای به آخوندھای ٤٣٩ شاھزاده رضا پھلویه بنويسم؟چ... بود و حا 

انه، الھي���ات و دي���ن حک���ومتی نوش���ته و از موض���عی ب���سيار ان���سان دوس���ت
   .کار جالبی است. ا به چالش کشيده است ر آنھاحکومتی

 خ�رداد، ھن�وز ٢٢ کودت�ای  روز پ�س از٨٠« :اما نوشته اند که
 مديران سابق و غيرسابق وزارت ک�شور، ب�رای پي�دا ک�ردن رد دستگيری

 انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری ک�ه در ی شبکه ی ل�و دھن�ده ی آراء واقع�یپا
سايت . ، ادامه داردای آورد ميليون ر٢٠آن ميرحسين موسوی نزديک به 

 مي��زان روز گذش��ته اع��2م ک��رد ک��ه ع��2وه ب��ر جھ��انبخش خانج��انی خب��ری
گذش�ته عي�سايی م�ديرکل سخنگوی وزارت کشور در دول�ت خ�اتمی، روز 

ش�نيده مي�شود انتق�ال اس�ناد .  وزارت کشور نيز بازداش�ت ش�دسابق حقوقی
  مھمت���رين اتھ���ام م���ديران و،تقل���ب در انتخاب���ات ب���ه نامزدھ���ای معت���رض

ھمزم��ان ب��ا اي��ن . کارشناس��ان بازداش��ت ش��ده ی وزارت ک��شور ب��وده اس��ت
 کروب�ی در ش�يراز ني�ز 2م شد که دکتر امينی م�شاور مھ�دیع، اھابازداشت

 عليرض�ا بھ�شتی و مرت�ضی اين دس�تگيريھا دس�تگيری. شده استدستگير 
الويری را کامل ميکند که سه روز پيش بازداشت ش�دند و ظ�اھرا ھم�ه ی 

 ر جھ�ت جل�وگيری از ھ�دايت و رھب�ری م�ردم در راھپيم�ائیداين ت2شھا 
  ٤٤٠».روز قدس است
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خامن�ه ای دس��تور بازداش��ت س��يد عل��ی «: ديگ�ر اي��ن ک��ه ميگوين�د
اکبر ھاشمی رفسنجانی در ديدار با اعضای . کروبی را صادر کرده است

مرکز تحقيقات استراتژيک واب�سته ب�ه مجم�ع ت�شخيص م�صلحت نظ�ام ک�ه 
حانی به عھده دارد، با اشاره به جلسه ی خودش و رياست آن را حسن رو

  یم��ن از ھم��ه چي��ز کن��اره گي��ری خ��واھم ک��رد، اج��ازه« :خامن��ه ای گف��ت
اوھمچنين از اينکه ھمه چيز در » . نماز جمعه را ھم که نميدھند اقامه ی

 اظھ�ار ،اختيار سپاه است و اوضاع توسط نظامي�ان س�پاھی کنت�رل مي�شود
  ادام��ه، اش��اره ک��رد ک��ه ب��ه خامن��ه ای گفت��هرف��سنجانی در. نگران��ی ک��رد

  » !شما نبايد دستور دستگيری مھدی کروبی را صادر ميکرديد« :است
وی در پاي��ان دي��دارش اع��2م ک��رد ک��ه ب��ا ادام��ه ی اي��ن رون��د، «

اوضاع پيچيده تر خواھد شد، که پاسخ خامن�ه ای ب�ه او تنھ�ا س�کوت ب�وده 
  !اس2می/يیوای از اين کفتار چند چھره ی مافيا ٤٤١»!است

  
ی  اخي����ر نتيج����ه ث ی رس����يدگی ب����ه ح����واد  نف����ره  ھيئ����ت س����ه«  

. ارائ�ه داد ی قضاييه ھای خود و ديدار با کروبی را به رئيس قوه  بررسی
 و ع�اری از] کذا[بدون مستند «در اين گزارش آمده که ادعاھای کروبی 

ب�ه گ�زارش . داس�ت و م�درکی دال ب�ر تج�اوز جن�سی وج�ود ن�دار» حقيقت
 ی  يس ق�وهل از ابراھيم رئيسی، معاون اول رئ متشک،نفره ھيئت سه ايلنا، 

 ای، دادس��تان ک��ل ک��شور و عل��ی خلف��ی،  ق��ضاييه، غ2مح��سين مح��سنی اژه
ھ��ای خ��ود ب��ه اي��ن   ی ق��ضاييه، در بررس��ی ی رياس��ت ق��وه رئ��يس ح��وزه 

که نه تنھا ھيچگونه مدرکی دال بر تجاوز ب�ه اف�راد است جمعبندی رسيده 
بدون م�ستند و «روبی وجود نداشته و ادعاھای مطرح شده مورد ادعای ک

 اس�ت، بلک�ه ادع�ا ]شان ھم جالب اس�تفارسی نويسی [» عاری از حقيقت
و مدارک ارائه شده کام2 ساختگی و برای انحراف افکار عم�ومی تنظ�يم 

 نف��ره ھمچن��ين پي��شنھاد ک��رد ک��ه گ��زارش ب��ه مرج��ع  ھيئ��ت س��ه .ش��ده اس��ت
ب�ا ن�شر اکاذي�ب و اي�راد «، تا با ک�سانی ک�ه  ی قضايی ارسال شود صالحه

حيثي��ت و «ش��ده و ب��ه » ت��شويش اذھ��ان عم��ومی«باع��ث » تھم��ت و افت��را
ص���ورت » برخ���ورد عادAن���ه و ق���اطع«ان���د،  لطم���ه زده » اعتب���ار نظ���ام

     !دمم: شاھدت کو، گفت: به روباه گفتند  ٤٤٢».گيرد
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با اع2م ممنوعيت درج اخبار مربوط به مھ�دی کروب�ی و «تازه 
 و  دھ��م در روزنام��ه ھ��او انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری ميرح��سين موس��وی

 بن�ابر اب�2غ .سان�سور خب�ری آغ�از ش�د ن�شريات داخل�ی، دور جدي�دی از
 در م���ورد ی امني���ت مل���ی، از ام���روز درج ھرگون���ه خب���رش���ورای ع���الی

»  انتخاب�ات دھ�م رياس�ت جمھ�وری کروب�ی ومھ�دی ميرحسين موس�وی،«
گفتنی است که اين خبر تاکنون . دممنوع ش  ھا و خبرگزاريھا در روزنامه

روزنام�����ه ی سراس�����ری ک�����شور تايي�����د توس�����ط ش�����ورای س�����ردبيری دو 
  !آخی، طفلکيھا  ٤٤٣»...شده

  رئ��يس س��ازمان ق��ضايیك��اظم بھرام��یمحم��د «: ديگ��ر اي��ن ک��ه  
 نف���ر از ک���سانی ک���ه در ١٠۴نيروھ���ای م���سلح اع���2م ک���رد ک���ه ت���اکنون 

  دادس�رای نظ�امی حاض�ر ش�ده وان�د، در  کھريزک آسيب ديده  بازداشتگاه
ھمچن�ين ب�ا بي�ان وی  .ان�د  رس�می ش�کايت ک�رده  نف�ر از آنھ�ا ب�ه ط�ور٩٠

وق��ايع » ع��ام2ن« ت��اکنون ھف��ت نف��ر از ،اينک��ه در پيون��د ب��ا اي��ن پرون��ده
در حال حاضر مسايل مطرح شده از «:  اند، گفت کھريزک بازداشت شده

پرونده اميدواريم اين . پرونده در حال بررسی است] يعنی شاکيان [شکات
برس�د، ت�ا بت�وانيم پرون�ده را ب�رای ارس�ال ب�ه تحقيقاتش به زودی به پاي�ان 

   ».يمدادگاه آماده کن
بازداشتگاه کھريزک از » مسئول«به گفته ی اين مقام قضايی «

از اي�ن   پ�يش.ب�رد مقامات انتظامی است و ھن�وز در بازداش�ت ب�ه س�ر م�ی
وی ئ�يس بازداش�تگاه کھري�زک ک�ه از  که رسايت خبری آينده گزارش داد

 هياد شده، با اعم�ال نف�وذ برخ�ی اف�راد، آزاد ش�د» ک«به عنوان سرھنگ 
ق��ضايی، ب��ار ديگ��ر  جدي��د ق��وه ی ک��ه ب��ا دس��تور ص��ادق Aريج��انی، رئ��يس

   .ه استبازداشت شد
اAمينی، فرزند مشاور ارشد مح�سن  از مرگ محسن روح پس «

، بازداش�تگاه کھري�زک ب�ه يک�ی از پاستور اي�ران رضايی و رئيس انستيتو
 در آن .ه اس�تانتخابات ايران تبديل شد مسائل عمده ی رويدادھای پس از

ای  م�شترک س�پاه، ب�ا انت�شار نام�ه  ھنگام حسين ع2ئی، رئيس س�ابق س�تاد
  اس�تزير شکنجه جان باخته اAمينی  سرگشاده اع2م کرد که محسن روح

دھ�ان اي�ن زن�دانی ت�صريح ش�ده ک�ه اAمين�ی  روح و به نقل از پدر مح�سن 
ض�د و نقي�ضی از   مواض�ع، در مورد بازداشتگاه کھري�زک.خرد شده بود

  . ھای لشکری و کشوری اتخاذ شده است سوی مقام
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 مق��دم، فرمان��ده ی   ک��ه اس��ماعيل احم��دی ح��الی ب��رای نمون��ه در«
ش��يوع « بازداش��تگاه ب��ه عل��تاي��ن ني��روی انتظ��امی، م��رگ زن��دانيان در 

رج��ب زاده، فرمان��ده ی ک��رد، عزي��ز] ن��ه ش��کنجه را تايي��د  و» بيم��اری
کسی در اي�ن ھيچ نيروی انتظامی تھران بزرگ، در شھريور ماه گفت که

تنھ�ا س�ه روز  ھا ب�ا حک�م ق�ضايی بازداشتگاه جان نباخته است و بازداشتی
 با اين ح�ال ي�د] عراق�ی فرمان�ده ی س�پاه . اند در اين مکان نگھداری شده

 ] تھ���ران ب���ه ت���ازگی گف���ت ک���ه س���ه نف���ر در بازداش���تگاه  محم���د رس���ول
ع�ين ح�ال حمي��د رض�ا کاتوزي�ان، نماين��ده ی   در.ان��د کھري�زک ک�شته ش�ده 

پ��س از انتخاب��ات،   روي��دادھای ِي��اب تھ��ران و ع��ضو کميت��ه ی حقيق��ت 
م��سئول  را  مق��دم، فرمان��ده ی ني��روی انتظ��امی ش��خص اس��ماعيل احم��دی

   ...شتگاه کھريزک معرفی کردھای صورت گرفته در بازدا قتل
گوي�د  م�سلح م�ی در حالی ک�ه رئ�يس س�ازمان ق�ضايی نيروھ�ای«

ان�د،   ش�ده ت�اکنون ھف�ت نف�ر در ارتب�اط ب�ا بازداش�تگاه کھري�زک بازداش�ت
 طلبان مدعی ھستند که عوامل اصلی ح   نزديک به اص2ھای خبری سايت

 لم�ب و ض�بط از س�وی ديگ�ر ب�ا پ. ان�د بازداشتگاه کھريزک دستگير نشده
اس���ناد و م���دارک کميت���ه ی پيگي���ری م���شترک موس���وی و کروب���ی ب���رای 

شدگان انتخاباتی و نيز دستگيری مرتضی الويری   پيگيری امور بازداشت
و عليرض���ا بھ���شتی، دو ع���ضو اي���ن کميت���ه، ع���زم ق���وه ی ق���ضائيه ب���رای 

 دي��دگان از س��وی  آس��يب و رس��يدگی ب��ه ش��کايت» متخلف��ان«برخ��ورد ب��ا 
   ٤٤٤».تا ترديد مواجه شده اسطلبان ب اص2ح 

  !!روباه است و شھادت و دم کلفت روباهھمان داستان داستان 
شاھد ناپديد شده ی مھدی کروبی ھ�ستم؛ ھم�ان ک�سی  من ھمان«  

نترس�يد و م�رگ خ�ود را ب�ه س�ان ش�ھادت  که بارھا تھدي�د ب�ه م�رگ ش�د و
رس��يد ک��ه از تھدي��د ش��خص م��ن  سي��ستم کودت��ايی وقت��ی ب��ه اي��ن نتيج��ه .دي��د

  مجل�س دي�دارکميت�ه ی چيزی عايدش نميشود، مرا با اين تھديد که اگ�ر ب�ا
مجب�ور ب�ه  کنی، خانواده ات در يک تصادف ساختگی کشته خواھن�د ش�د،

ب��ا اعتم��ادی ک��ه ب��ه کروب��ی داش��تم و دس��تخطی ک��ه در . ت��رک تھ��ران ک��رد
روزھ�ای اول بع�د از اول�ين تھدي�دھا ب�ه اي�ن م�ضمون ب�ه او نوش�ته  ھم�ان

ب2يی سر م�ن آم�د، ش�ما مختاري�د ک�ه ھرگون�ه رفت�اری را ب�ا  ربودم که اگ
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دھي��د؛ در ج��ايی مخف��ی ش��دم، ت��ا حکوم��ت نتوان��د  اس��ناد تج��اوز م��ن انج��ام
ام که در سايت اعتماد ملی ھ�ست،   قبلی یسناريوی کثيفی را که در نامه

ب�ه اي�ن نقط�ه ھ�ستم ک�ه باي�د  اجرا کن�د؛ ام�ا اکن�ون ک�م ک�م در ح�ال رس�يدن
نگذارن�د حکوم�ت ب�ه دھ�م و از تم�ام ھم�دردانم بخ�واھم ک�ه  خودم را نشان

ش�اھدانش ا بتوانيم از خطری که کروبی و ھمه ی مقاصد شومش برسد؛ ت
ب���ازی حکوم���ت ب���ا گ���رفتن مرت���ضی . را تھدي���د ميکن���د، جل���وگيری کن���يم

الويری، از م�شاورين ارش�د مھ�دی کروب�ی ک�ه ب�ه اس�ناد تج�اوز دسترس�ی 
کسانی که شب و روز فکرش کمک ب�ه ھمچنين محمد داوری از  داشت و

نشانگر عزم جزم حکومت ب�رای پ�اک ک�ردن ص�ورت ، آسيب ديدگان بود
  . مسئله ی تجاوزھاست

 ب��ه ک��سانی اس��ت ک��ه حکوم��ت ميخواس��ت نام��ه ی م��ن خط��اب«
وقت��ی در زي��ر   غرورش��ان را ل��ه کن��د؛ ق��ويترين مردم��ی ک��ه]ميخواھ��د[

بترس�اند، ت آنھا را آوردند و حکومت نميتوانسشکنجه ھای معمول تاب مي
  در حکوم�ت اس�تالين ھ�م س�ابقهحت�یميگرفتن�د ک�ه   ق�رارم�ورد تعرض�ی

آن زم�انی ک�ه چن�دين نف�ر . نداشت؛ مردمی که مطمئنا تعدادشان ک�م ني�ست
کروبی مراجعه کردند و موضوع برای وی م�تقن ش�د، ھ�يچکس  به مھدی

 ،ج�واب مان�دن نام�ه اش مھدی کروبی پ�س از ب�ی فکر نميکرد که شخص
زورگوييھ��ای حکوم��ت باي��ستد و ھم��ه  آن را علن��ی کن��د و ي��ک تن��ه جل��و

دفت��ر، روزنام��ه، س��ايت،  ح��زب، –را در اي��ن راه از دس��ت بدھ��د چي��زش 
ب��ه راحت��ی   ک��سی ک�ه ميتوان��ست-دوس�تان و ھمک��اران و ھم��ه چي��زش را 

 مانند خيليھا سکوت کن�د و نک�رد و م�صلحت م�ردم را ب�ه م�صلحت نظ�ام
  . ر تھديدش کردند، بيشتر ايستادگی کرداصلح شمرد و ھر چه بيشت

نام�ه اي�ن اس�ت ک�ه تحلي�ل رون�د رفت�اری ضرورت نوشتن اي�ن «
  را جدي��د س��رکوبس��ری اس��2می بع��د از انتخاب��ات، ن��شان از جمھ��وری

را ب�ا کروب�ی ت�ا موض�وع   ک�رده ان�د...دارد، سرکوب ِ ک�سانی ک�ه ج�رات
  و داوری،بھ�شتی ال�ويری و خواھ�د ب�ا دس�تگيریحکومت مي. مطرح کنند

از ، آخ��رين بارق��ه ھ��ای امي��د را ھ��م ب��ستن ح��زب و پلم��پ دفت��ر کروب��ی
 در ج�ايی پي�دا  رازجرکشيدگان ب�ستاند ک�ه ج�رات اف�شای موض�وع تج�اوز

 درس�ر ]اس�2می[ را در حکوم�ت ديگر ک�سی خي�ال احق�اق حق�وق نکنند و
 پخ�ش ک�ه چ�را ديگ�ر اعتراف�ات تلويزي�ونیتوجه ک�رده اي�د  .خود نپروراند

گي�ری تلويزي�ونی ب�رای اعتراف  ی برنام�ه ایح�ال تھي�ه؟ چ�ون در شودنمي
اي�ن م�سئله ب�ا  .ب�وده اس�ت  تا بتوانند بگويند ھمه چي�ز دروغ،تجاوز ھستند
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آق�ای کروب�ی م�ستند  رضا باھنر که گفته اگ�ر دAي�ل ھای آقای محمدصحبت
ک�سی ک�ه  ؛شودم�ستدل مي� ، کروبی بايد در يک دادگاه محاکمه ش�ود،نباشد

واگ�زار  آي�د و ب�ه خ�دا بگويد که از دس�ت م�ن ک�اری برنميت به ماتوانسمي
ھ�ا ب�ه حکوم�ت کودت�ا بپيون�دد و از مزاي�ای بيح�د و کنيد و خ�ود مانن�د خيلي

يس دول�ت کودت�ا دار ش�ود و مانن�د بع�ضی اطاع�ت از رئ�حصر آن برخور
   .از خدا اع2م کند را اطاعت

سين  او اکن��ون مانن��د ح��.کروب��ی ام��روز کروب��ی دي��روز ني��ست«
ک�ه ب�رای بري�دن س�رش لحظ�ه س�وم ش�يعيان در مي�ان يزي�ديانی اس�ت  امام

ی ھ��ستيم ک��ه اگ��ر از کروب��ی م��ا ھمانن��د م��ردم کوف��ه ا و کنن��دش��ماری مي
پ�س اح�ساس  ...را س�2خی خواھن�د ک�رد  ش�يخ و ش�اھدينش،حماي�ت نکن�يم

 شکنجه گ�ران را ب�رای ھمي�شه از اي�ن شرمندگی را کنار بگذاريم و دست
 کوت�اه کن�يم و ک�اری کن�يم ک�ه م�ا آخ�رين قرباني�ان اي��ن ]اوزتج� [عم�ل ش�وم

باش��يم و عمل��ی انج��ام دھ��يم ک��ه در پي��شگاه خداون��د   وح��شتناک یش��کنجه
   :که ياد نبريم شرمنده نباشيم واز

چ�ه بنوي�سم؟   ٤٤٥».الملک يبق�ی م�ع الکف�ر وA يبق�ی م�ع الظل�م«
  !فريادی بزنداست طفلک با ھمان زبان اس2می اش خواسته اين 

  

  

روز ن��ود و [ ٢٠٠٩ سLLپتامبر ١۴/ ١٣٨٨بيLLست و سLLوم شLLھريور مLLاه 
  ]دوم

  

ش��اھزاده رض��ا » اس��تفتاء«پيرام��ون «ب��ه ن��ام  چي��زی نوش��ته ام   
  :دھمشرايط اين روزھا را  نشان کار خواسته ام با اين » پھلوی

 م��ي2دی در ت��اريخ اي��ران، س��ال فاص��له گ��رفتن از ١٩٠۶س��ال «  
راني�ان در اي��ن س�الھا در اعت��راض ب��ه اي. ق�رون وس��طای اي�ن منطق��ه اس��ت

جنايتھ��ا و خيانتھ��ای اي��ران برب��اد ده ی دودم��ان قاج��ار و م2ي��ان ھم��راه و 
ھمکار ايشان، و برای رھا شدن از گازانبر خفق�ان آور دو ک�شور روس�يه 

ب��رای و انگل��ستان ک��ه تلويح��ا اي��ران را ب��ين خودش��ان تق��سيم ک��رده بودن��د، 
اي��ن خواس��ت در رون��د . ش��دندلتخان��ه عدانخ��ستين ب��ار خواھ��ان بازگ��شايی 

 خود به نھضت مشروطه انجاميد که پس از آن، تاريخ و چھ�ره ی تکاملی
اه قاج���ار دوس���ال بع���د در حکوم���ت محمدعلي���ش. اي���ران را دگرگ���ون ک���رد
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با توپخان�ه ی روس�ھا [پ بسته شد  ايران به تونخستين مجلس شورای ملی
و روش�نفکر ايران�ی در و چند روزنامه نگ�ار  ]روسھاو فرماندھی نظامی 

 اما چندی بعد خيليھا ھم از ايران گريختند؛. داين راستا به دار آويخته شدن
با فتح تھران به دست سپاه ستارخان و باقرخان، محم�دعلی ش�اه قاج�ار از 

] ١٢٩٩ [١٩٢٠از آن پس تا س�ال . ايران گريخت و به روسيه پناھنده شد
 ب�سياری ناآراميھ�ا ب�ود ک�ه و کودتای رضا خان مي�رپنج، اي�ران دس�تخوش

و يک فقره اش احتک�ار گن�دم از س�وی ... کمترينش قحطی و مرگ و مير
آخرين شاه قاجار احم�د ش�اه ب�ود ک�ه ب�ه احم�د ع�2ف مع�روف ش�د؛ ھم�ان 

ي��اد » ش��اه جوانبخ��ت«ش��اھی ک��ه محم��د م��صدق ھمي��شه از او ب��ا عن��وان 
  !ميکرد

ه  رض���ا ش���اه پھل���وی، اي���ران توان���ست ب���در دوران پادش���اھی«
رض��ا ش��اه دس��ت . ب��سياری از خواس��تھای نھ��ضت م��شروطه دس��ت ياب��د

دادگ���ستری و وزارت [ اي���ران ز دو وزارتخان���ه ی اساس���یآخون���دھا را ا
 و اساسا از س�ه ق�وه ی ح�اکم ب�ر ک�شور و ب�ه ]وزارت آموزش و پرورش

رض��ا ش��اه اول��ين حم��ام دوش را در . وي��ژه از ق��وه ی ق��ضائيه کوت��اه ک��رد
اول�ين . ک�ردن و نظاف�ت را ب�ه ايراني�ان آموخ�تم�سواک . ايران برپ�ا ک�رد

 و بسياری ر ايران به راه انداختدانشگاه را با اسلوبھای مدرن اروپايی د
خ��دمات ديگ��ر ک��ه يک��ی از مھمت��رينش گ��شودن راه ِ نيم��ی از ش��ھروندان 

در . يعنی زنان ايرانی به متن فعاليتھای اجتماعی، سياسی و فرھنگی ب�ود
شينش محم�د رض�ا ش�اه فقي�د، ھ�يچ تف�اوت حق�وقی دوران اين پادشاه و جان�

ھم��ه ی ايراني��ان، در براب��ر ق��انون . ب��ين ش��ھروندان ايران��ی وج��ود نداش��ت
نم��از نخوان��دن و » اتھ��ام«براب��ر بودن��د و ک��سی نميتوان��ست ديگ��ری را ب��ه 

 و ١٣۶٠[ش��صت ی ھن��وز ک��شتارھای دھ��ه ! [ن، اع��دام کن��دروزه نگ��رفت
  !]فراموش نشده اند»  اتھام« در زندانھای اس2می با ھمين ]١٣۶٧

يکی از خدمات شايان رضا شاه فقي�د در دوران ن�سل ک�شی از «
 ب�رای يھودي�ان ٤٤٦يھوديان، تھي�ه و پخ�ش چن�د ده ھ�زار پاس�پورت ايران�ی

اي��ران و ب��سياری يھودي��ان ديگ��ر از مليتھ��ای ديگ��ر ب��ود ک��ه توان��ستند از 
ن تنھا کشوری بود جالب اين که ايرا. اتاقھای گاز نازيھا جان به در ببرند
 ،س��رائيل ب��رای اي��ن ان��سان دوس��تی اشک��ه بع��دھا پ��س از ت��شکيل دول��ت ا

. اس��رائيل مطالب���ه ی غرام��ت نک���ردک��شور  از ب��رعکس ديگ��ر ک���شورھا
 حکوم��ت  و نکب��ت س��ياهسرنوش��ت يھودي��ان و بھائي��ان در اي��ن س��ی س��ال
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اس2می نمونه ی خوبی برای مقايسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت 
  .نی، ضد زن و ضد دگرانديشان اس2می استضد انسا

به ياد داشتن ت2شھای رضا شاه فقيد برای ساختن ايرانی ن�و و «
آخون�دی، ب�ا دس�ت خ�الی و ب�ا /مدرن و ب�دور از فاجع�ه ی حاکم�ان قج�ری

 اسير در چنبره ی افيون مذھب، و ھمچنين محم�د» روشنفکرانی«ملت و 
، برای مقايسه با آنچه ک�ه در  کوتاه استرضا شاه فقيد، تنھا يک يادآوری

ب��ا اي��ن ھم��ه . و مي��روداس��ت اي��ن س��ی س��ال نکبت��ی ب��ر ھموطن��ان م��ا رفت��ه 
 رض��ا ش��اه فقي��د نتوان��ست دس��تاورد خ��وبی در پادش��اھیدوران درخ��شان 

عل��تش اي��ن ک��ه اي��ران درگي��ر جنگھ��ای . زمين��ه ی دموکراس��ی داش��ته باش��د
 ی اي��ران منطق��ه ای ب��ا ع��شايری ب��ود ک��ه توس��ط انگل��ستان ب��رای تجزي��ه

  . حمايت ميشدند
از ديگ��ر دس��تاوردھای اي��ن پادش��اه، س��اختن و پ��رداختن ي��ک «

 قوی بود و در اين راس�تا کوت�اه ک�ردن دس�ت تجزي�ه دولت مرکزی و ملی
 اي�ران ک�ه از ھم�ان زم�ان ھم�سايه ی ش�مالیاز س�ويی . طلبان ضد اي�ران

چشم به خ�اک اي�ران داش�ت، آرزوی دس�ت ي�افتن » کبير«پتر » سلطنت«
ای جان�شينانش و در دولتھ�ای ه آبھای گرم خليج فارس را در سر و س�ودب

اث گذاش�ته اس�ت؛ ت�2ش دول�ت  شوروی تا ھم�ين ام�روز ھ�م ب�ه مي�ربعدی
  ب�رای حف�ظ حکوم�ت اس�2می موج�ود در اي�ران و پ�شتيبانی روسيهکنونی

احم�دی ن�ژاد را باي�د در ھم�ين /از بان�د خامن�ه ای» انتظ�امی«لجستيکی و 
  ! بی کردراستا ارزيا
ب��ا کم��ک دولتھ��ای » آرزوی پت��ر کبي��ر«ب��رای پي��شبرد ھم��ين «
        ب��رای ص��اف ک��ردن راه » ت��وده« ش��وروی، ح��زب کموني��ستی جورواج��ور

» جمھوريھ��ای«تجزي��ه ی اي��ران و در نھاي��ت تب��ديل اي��ران ب��ه يک��ی از 
 جھ�انیاي�ن واقع�ه ی ش�وم پ�س از جن�گ . کشور ش�وراھا س�ازماندھی ش�د

اي�ران توس�ط نيروھ�ای متف�ين روی داد و ب�ا اي�ن ک�ه دوم و پس از اش�غال 
ديگ���ر ک���شورھای اش���غالگر اي���ران، اي���ران را تخلي���ه کردن���د، ام���ا ارت���ش 

 در ايران ماند و يکسالی ھ�م ع�واملش، آذربايج�ان ١٩۴۶شوروی تا سال 
و البت�ه در تم�ام اي�ن . ايران و کردستان را تجزيه و به ت�صرف درآوردن�د

 ب��ازپس گ��رفتن جايگ��اه از ، م2ي��ان در پ��ی کبي��رس��الھای فق��دان رض��ا ش��اه
  . دست رفته شان در دوران قاجارھا بودند

بی تردي�د کاس�تيھا و ھمراھيھ�ای روش�نفکران، تح�صيلکردگان «
ندن فجيعت�رين بخ�ش راديک�ال و دولتمردان ايرانی برای ب�ه حکوم�ت رس�ا
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ھمراھيھ�ا ک�ه در اين .  شيعه در ايران، کارنامه ی درخشانی نيستمذھبی
ھيئت حماي�ت از  دولت شوروی، در نان با پشتيبانی مالی و لجستيکیھمچ

 کموني�����ستی دان�����شجويی و گروھھ�����ای م�����ذھبی و کنفدراس�����يون جھ�����انی
تروريستی در اي�ران برنام�ه ري�زی مي�شد، راه ب�رای ب�ه حکوم�ت رس�يدن 

  . م2يان ھموار شد
بي��شتر اي��ن گروھھ��ای سياس��ی ک��ه ب��رای خودش��ان کارنام��ه ای «

] حکوم�ت اس�2می» انتردرخ�ش«ا توج�ه ب�ه دس�تاوردھای Aبد درخشان ب[
ت آخون�دھا  پادش�اھی ميبينن�د، ھمگ�ی ي�ا ب�ه خ�دم نظام عرفیدر سرنگونی

 ] ھم��ان ح��زب ت��وده ی دس��ت س��از ش��ورویمث��ل[درآمدن��د و خيليھاش��ان 
2می ش�دند؛ منتھ�ا ب�ه دلي�ل  حکوم�ت اس�ھمکار و ھ�م قرب�انیھمزمان، ھم 

ن�سانھا و باورش�ان ب�ه ب�ا حق�وق براب�ر ا ھيستريکشان با مدرنيت�ه و دشمنی
» فرم�ان ب�رادر بزرگت�ر«و » اصالت پي�شوا«و »  پرولتارياديکتاتوری«

ق و ب�ه ن��وعی وAي��ت فقيھ��ی اندي��شيدن، ھمچن��ين اھمي��ت ندادن��شان ب��ه حق��و
  ت�ا شھروندی، مدنی و براب�ر ان�سانھا، ف�ارغ از جن�سيت و ن�ژاد و عقي�ده،

ب��ه ھم��ين دلي��ل . يبانی ميکنن��دھم��ين ام��روز ھ��م از حکوم��ت اس��2می پ��شت
ت عريان، جھ�ل ع�وام و تج�دد حکومت اس2می توانست با حربه ی خشون

ام ب�ه تروري�سم و ايران�ی، ت�ا ام�روز س�ی س�ال تم�» روش�نفکران «ستيزی
 بي��شتر مواق��ع ھ��م ھمک��اری و ھمراھ��یاف��روزی اش ادام��ه دھ��د و  جن��گ

  . باشد ملی گراھای ايرانی را داشته حتیکمونيستھا و مذھبيھا و 
 ب�ه دني�ا ۵٧ س�ال فت�ضاح ت�اريخیاما نسل تازه ای که پ�س از ا«

آمد و در اين حکومت جنگ و جنون و خشونت رشد کرد، اساسا تعري�ف 
در تم�ام اي�ن . ديگری از زندگی، مبارزه، مدنيت و حقوق ش�ھروندی دارد

سالھا مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردند، ولی به دلي�ل خ�شونت 
 بسيار سبعانه ی حکومت اس2می، امکان دستيابی به دموکراسی عريان و

 دو سرف����صل ١٩٨٨ و ١٩٨١س���الھای . و حق���وق ش���ھروندی را نيافتن���د
اساس��ی در ک��شتار زن��دانيانی ب��ود ک��ه  دس��ته جمع��ی و در دادگاھھ��ای چن��د 

. دقيقه ای اع�دام ش�دند، ب�دون آن ک�ه امک�ان دف�اع از خ�ود را داش�ته باش�ند
  . ان محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند دورحتیخيليھاشان 
ھ�شت س�ال جن�گ ب��ين اي�ران و ع�راق ک��ه توس�ط م2ي�ان و ب��ه «

ويژه شخص روح ] خمينی تداوم يافت، پر است از خاطره ی زنانی که 
ھمسرانشان را ب�ه جن�گ بردن�د و ک�شتند، ي�ا معلول�شان کردن�د و خيل�ی از 

ب�سيار .  ب�ه ک�ار گرفتن�داس�2مینان را در فاحشه خان�ه ھ�ای رس�می اين ز
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بودند پسربچه ھايی که حکوم�ت اس�2می، آنھ�ا را از مدرس�ه ھ�ا دزدي�د و 
ن، وس��يله ی خنث��ی کن��د و ت��ازه، ھمزم��ا» م��ين«ب��ه جن��گ ب��رد، ت��ا ب��ا آنھ��ا 

  !  پاسداران و نظاميانش در سنگرھای جنگ اس2می باشندارضای جنسی
مان در ھم��ين سالھاس��ت ک��ه روح ] خمين��ی فت��وای ت��رور س��ل«

رشدی را ميدھد و تقريبا ھمه ی م2يان ب�ر انج�ام اي�ن فت�وای ض�د ان�سانی 
  . پای ميفشارند
اما در بستر جامعه ی ايران، با تمام فشارھای حجاب اجب�اری «

و دين اجباری و سنگسارھا و دارزدنھای خياب�انی و ب�ه جرثقي�ل آويختنھ�ا 
الي�دن ب�ود ک�ه و ش2ق زدنھای خيابانی، ن�سل ت�ازه ای در ک�ار ش�کفتن و ب

منطق��ا نميباي��د بازت��اب آن ھم��ه جناي��ت ب��وده باش��د؛ ن��سلی ک��ه ميخواس��ت و 
ھ�ر ميخواھد مدرن و متمدن در جامعه ی جھانی ح�ضور پي�دا کن�د و مث�ل 

.  ب��شريت بھ��ره من��د باش��دان��سان متم��دنی از حق��وق م��دنی دس��تاورد تم��امی
درواق��ع دس��تاورد اي��ن ن��سل خج��سته اس��ت ک��ه ديگ��ر از » س��بز«جن��بش 

نت و م�رگ و جن�گ و اع�دام و ت�رور و ش�کنجه خ�سته ش�ده اس�ت و خشو
ميخواھ��د و ميتوان��د تم��ام آدمک��شان ت��اريخ را ببخ��شد و کن��ار بگ��ذارد، اگ��ر 
بتواند امکان تنفس در قرن بيست و يکم را داشته باشد؛ ھرچند که بخ�شی 

  !!بش را به نام خودش مصادره کنداز حکومت بخواھد اين جن
رضا پھلوی نوشته ای را منتشر ک�رده، و اين روزھا شاھزاده «  

ای فتوا و الھيات م2يان حاکم بر اي�ران را ب�ه پرس�ش »طنزگونه«با لحن 
و با تقديس نام ک�دامين » الھيات«کشيده است که اينان با استناد به کدامين 

 ب��ه ٤٤٧دان��شجويان را از پنج��ره ھ��ای خوابگاھھ��ای دان��شجويی» ق��ديس«
  ! ميگويند؟» لی ]قربه ا«بيرون پرتاب ميکنند و 

دوس��تی دارم ک��ه خ��ود س��الھا ب��ه اس��2م خ��شن اي��ن س��نخ م2ي��ان «
روی آورده، زي���ر » راسيونالي���سم«ب���اور داش���ته، و بع���دھا ک���ه ديگ���ر ب���ه 

ضرب يکی از ياران دي�رينش ش�کنجه مي�شده و آن ي�ار ديرين�ی ک�ه ديگ�ر 
نخ�ست وض�و ميگرفت�ه، ] ي�ا ھن�وز ھ�م ھ�ست[شده ب�ود » بازجوی عزيز«

ر ت��ن ج��وان اي��ن دوس��ت ف��رو مي��آورده،  رکع��ت ش��2ق م��يخ دار ب��بع��د دو
         ض�ربه ی ت�سمه ی حکوم�ت اس�2می، ۵٠٠٠ ب�يش از دوسال تمام

ھ��ا را ک��ه ب��ا ن��ام دي��ن و اعتق��ادات »رذال��ت«ک��دامين ِ ماس��ت ک��ه اي��ن ... و
شھروندان بر ايشان تحميل ميشود، به ياد نداش�ته باش�د، و در ت�داوم ھم�ان 

از ب��ازتکرار آن جناي��ات، در اي��ن »  حکوم��ت اس��2میس��يره ی نک��ره ی«

                                                           
447 - http://rezapahlavi.org/messages/?persian&id=396  



 ٣٨٥

 

روزھا و پس از دھمين دور انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری، خ�شمگين ن�شده 
دو رکع�ت «حتما دوستان اين روزھا طنزگونه ی ! و اشکھا نريخته باشد؟

 را دي�ده و خوان�ده ان�د و ٤٤٨»!تجاوز جنسی ميکنيم، واج�ب، قرب�ه ال�ی ]
 م�ا در ح�صار ش�بيخون اي�ن م2ي�ان ت کم�دیAبد لبخندکی ھ�م ب�ر سرنوش�

  ! حکومتی زده اند؟
ش���اھزاده در واق���ع نم���ايش تقاب���ل مدرنيت���ه ب���ا » اس���تفتاء«ام���ا «

 مذھبی و رذالت اس2م حکومتی اس�ت ک�ه اي�ن تماميت طلبیفاشيسم دينی، 
و باورمندان به اي�ن آئ�ين حک�ومتی را ھ�م » خوديھا«روزھا ديگر صدای 

ح�سينعلی منتظ�ری، و » فتواھ�ای«وش�ته ھ�ا و نمونه اش ن. درآورده است
 اس�ت؛ ھرچن�د ٤٤٩به ويژه نوشته ی تازه منتشر شده ی عبدالکريم سروش

اع��2م ش��ده و معل��وم » مرت��د«ک��ه اي��ن ف��رد ھ��م از س��وی آم��ران حک��ومتی 
  ! نيست چه سرنوشتی در انتظارش باشد؟

        اما نوشته ی شاھزاده رضا پھلوی، بيش از ھرچيز فرياد نسل «
گوش�ت لخ�م دم «ازه ای است ک�ه در ق�رن بي�ست و يک�م ديگ�ر نميخواھ�د ت

اين نسل که اينک صدای مدرن و متمدن . اس2ميون حکومتی باشد» توپ
لنين�ی /و غيرآلوده اش به ايدئولوژيھای کھنه و از دور خارج شده ی دين�ی
آمدن�د «را از دھان شاھزاده ميشنويم، در ھمان بيان عطاملک ج�وينی ک�ه 

اي��ن ... ج��ان ک2م��ش را نوش��ته اس��ت ک��ه» ...د و س��وختند و بردن��دو ک��شتن
مھاجمان اس2می، شوربختانه ھنوز نرفته اند، اما خواھن�د رف�ت؛ چ�را ک�ه 

عب��دالکريم «ع��2م ش��ده، ِب��ه ق��ول ھم��ان فيل��سوف حک��ومتی و فع��2 مرت��د ا
 م حک��ومتی ب��ه زي��ر افت��اده و تم��امیشت رس��وايی اش از ب��اط��» س��روش
  . ه باد فنا رفته استداشته اش باآبروی ن

مت اس�2می در گريه ھا و فريبکاريھای نايب قائد نااعظم حکو«
] چه تصادف ناميمونی[» يازدھم سپتامبر« جمعه ی حکومتی/نمايش دينی

 اين فرد بر مزار روياھای از دست رفته ای دانست که اگ�ر بايد زاریرا 
وج�ود » یابق�ا«چه ھمچنان در بستر مرگ، دست و پ�ايی ميزن�د و ب�رای 

 پ�����ول و ش�����کنجه و دادگ�����اه را امتع�����ارفش، ان�����واع داروھ�����ای تق�����ويتین
  . ميکند، اما رفتنی است؛ چون عمرش به سر آمده است» استعمال«

» سخن شاھزاده رضا پھلوی با روحانيون وابسته ب�ه حکوم�ت«
 ن اس2می را باي�د پ�س از س�رنگونیايشان از حاکما» استفتاء«و به قولی 
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، بر پيکره ی مجسمه ی آزادی، شھروندساAری و کليت حکومت اس2می
 فردای بدون اس2م حکومتی، بر سنگ مرمرين�ی ح�ک ِ مدرنيته در ايران

ان�سان ک�ش و عق�ب » الھي�ات«کرد و ب�ا اي�ن ک�ار تاريخ�ا و ب�رای ھمي�شه 
مان��ده و فاشي��ست اس��2م حک��ومتی را ک��ه ب��ه ج��ای پاس��خی منطق��ی ب��رای 

 ميکن��د، ب��ه س��خره ٤٥٠»ش��رعيات/امتح��ان ق��ران«جناي��اتش، از ش��اھزاده 
   ...گرفت

  

  

  ]روز نود و سوم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۵/ ١٣٨٨ بيست و چھارم شھريور

  

 ي���ک نام���ه ی خيل���ی مھ���م ٤٥١ کروب���یمھ���دی. خيل���ی خبرھاس���ت  
 ح�سينعلی... بدجوری روی آب ريختهنوشته و خ2صه پته ی آخوندھا را 

ص���ه ط��اب ق��رار داده ک��ه خ2 فت��وايی م2ھ��ا را خ در ھيئ��ت٤٥٢منتظ��ری
م�ن ھن�وز از « اس2م و حکوم�ت اس�2می دارد از دس�ت مي�رود و بجنبيد،

در ھمين رابط�ه پ�سران ... و از اين حرفھا» ...اص2حات مايوس نشده ام
  ... نده اچند تا آخوند را گرفت

  گ���زارش داد ک���ه پ���سران موس���وی٤٥٣ھم���ين اAن ھ���م العربي���ه
ن�وه ھ�ای منتظ�ری پيش از اين سه ت�ا از . دستگير کرده اندھم اردبيلی را 

ن ھ�م و خ�ر ت�و خ�ر گرفته بودند و خ2صه کفتارھا افتاده اند ب�ه ج�اھم را 
   ! نتيجه اش برای مردم چه خواھد شد؟ ببينيم.جالبی است

ق��رار ]  ش��ھريور اس��ت٢۴ام��روز [ ش��ھريور ٢٧ آين��ده  یجمع��ه
  ! است قيامتی در تھران برپا شود که بيا و ببين

 هدر مجلس به خبرنگار رويداد گفتمنبع آگاه  يک «تازه ميگويند  
 کروب�ی با آقای مھدی] کذا[ھبری ر که رئيس مجلس به دستور مقام معظم

ی  از جل�سه .رھب�ری ھ�ستندته اند و آق�ای Aريج�انی حام�ل پي�ام ديدار داش
 کروب��ی ک��ه ب��يش از س��ه س��اعت ب��ه ع��صر ام��روز رئ��يس مجل��س و مھ��دی

سبت ب��ه عملک��رد  کروب��ی ن��مھ��دیخب��ر ميرس��د ک��ه . انجامي��ده اس��ت ط��ول
و ص�دا و س�يما ب�ه ش�دت انتق�اد ک�رده و  ت س�ه نف�ره ی ق�وه ی ق�ضائيهھيئ

اميدوارم ش�ما ھمچ�ون برادرت�ان دينت�ان  که استخطاب به Aريجانی گفته 
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آق��ای کروب��ی در براب��ر خواس��ت  ھمچن��ين] ھاھاھ��ا [!را ب��ه دني��ا نفروش��يد
ت ع�ادی  حال�ش�رايط ب�ه رئيس مجلس مبنی بر اينکه مدتی سکوت کنيد ت�ا

عم�ری را  من سکوت کنم ت�ا ي�ک ع�ده ای ک�ه«: برگردد، پاسخ داده است
سپری کرده اند، زمام امور را ب�ه دس�ت بگيرن�د و ] کذا[به دشمنی با امام 

م�ن م�ردن را ب�ه س�کوت در براب�ر . جن�ايتی ک�ه ميخواھن�د انج�ام دھن�د ھر
   ٤٥٤».ميدھم اينھا ترجيح

د  ت��اکتيکی اي��ن را  آخون�� کروب��ی ِالبت��ه م��ن نمي��دانم اي��ن مھ��دی
ببخ�شيد [ميگويد، يا واقعا باور دارد ک�ه دوران ام�امش مدين�ه ی فاض��ب 

آين�ده نق�ش اي�ن باب�ا را در اي�ن جن�بش ن�شان ! ب�وده اس�ت؟] مدينه ی فاضله
  .فع2 که دارد خوب ميتازد. خواھد داد
 نوشتم ک�ه ١٣٨٨ خرداد ٢٢در روزھای اول اين جنبش پس از   

ه ن��شمرده، اينط��رف و آن ط��رف پرت��اب ک��رده  را ک��چھ��ار ص��ندوق رای
 آن زم�ان .سر و صدا کرداين داستان کلی  بودند، پيدا کرده اند و خ2صه

از ... اين مسخره بازيھای رای و رای باطله و تقلب و رايھای اتو شده و 
ح��اA خبرنگ��اری را ک��ه ق��ضيه ی چھارت��ا . کل��ی داغ ب��ود... اي��ن حرفھ��ا

  . کشيده اند به محاکمهير کرده و، دستگدداصندوق رای زھرماری را لو 
و محم��د رض��ا ن��سب عب��داللھی، روزنام��ه نگ��ار مق��يم ش��يراز «

 ٢٢   ص���بح روز١٠ س���اعت  نگ���اران وزنام���ه ی رع���ضو انجم���ن ص���نف
  : گفت...  نسب عبداللھی .محاکمه شد شھريور در دادسرای انق2ب شيراز

انت��شار خب��ر ک��شف چھ��ار ص��ندوق اس��تانداری ف��ارس ب��ه دلي��ل «
از م�ن » تشويش اذھان عمومی و نشر اکاذي�ب«ای در وب2گم، به اتھام ر

ق�ضاوت آق�ای موس�وی   ك�ه ب�ه اين محاکمه شکايت کرده بود كه در پايان
رس�يدگی ب�ه  تبار، سرپرست دادسرای انق2ب شيراز برگزار شد، تا پاي�ان 

   ».پرونده و صدور حکم با قرار کفالت پنجاه ميليون تومانی آزاد شدم
 اين خبر را به ھمراه س�ه عك�س در وب2گ�ش منت�شر ك�رده وی«

ب��ود ك��ه بع��د از م��دتی از س��وی س��ايت ب2گف��ا اي��ن پ��ست از روی وب2گ��ش 
خيل��ی  ي��اھو و راس��تی ميداني��د ک��ه بلگف��ا و !چ��ه کارھ��ا؟  ٤٥٥»...دح��ذف ش��

  جاھای ديگر را ھم جمھوری اس2می خريده است؟
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  ]وز نود و چھارمر[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۶/ ١٣٨٨ بيست وپنجم شھريور

  
روزنام��ه ی حک��ومتی ج��وان واب��سته ب��ه س��پاه «ديگ��ر اي��ن ک��ه   

 توزي�ع ش�ده، در سطح شھر تھ�ران پاسداران نوشت که در يک شبنامه که
راھپيم�ايی روز ق�دس، ب�ا س�ردادن   كه ب�ا ح�ضور دراز مردم دعوت شده

پاي�ه ھ�ای  ديگ�ر ب�ار» م�رگ ب�ر ديكت�اتور«و » مرگ ب�ر روس�يه«شعار 
اين  در. را به لرزه درآورند] خاکبرسرھا خودشان نوشته اند[ ادولت كودت

انتشار يافت�ه، گروھ�ی » قدس از روسيه ميگذرد راه«شبنامه که با عنوان 
ب�رخ2ف بيان�ات ص�ريح بنيانگ�ذار انق�2ب  موسوم ب�ه جن�بش س�بز مردم�ی

روز ھ��شدار ب��ه ابرق��درتھا و س رمودن��د روز ق��دك��ه ف) ره(ح��ضرت ام��ام 
ب�رداری سياس�ی از اي�ن   است، ت2ش كرده ان�د نھاي�ت بھ�رهتفاله ھای آنان

مب�ارزه ی روز  آورده و م�سير روز را به نفع يك جريان سياسی به عم�ل
 در .جھ��انی ق��دس را ب��ه ي��ك م��ساله ی سياس��ی زي��اده خواھان��ه تغيي��ر دھن��د

روان���ی حامي���ان ميرح���سين موس���وی فعالي���ت /کميت���ه ی تبليغ���اتیض���من 
ب�رداری از روز جھ�انی ق�دس ش�دت  بھ�ره سايبری خ�ود را ب�رای /پيامکی

ک�ه اص�ل ح�ضور اس�ت ھ�ا تاکي�د ش�ده  شعارھا و پيام در اين. بخشيده است
 !وا؟  ٤٥٦».تحمايت از فلسطين نيس  شھريور برای٢٧در راھپيمايی 

 
  

  ]روز نود و پنجم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٧/ ١٣٨٨ يست و ششم شھريورب

  

 شان حکومتي�و حامي�ان شعار مرگ بر روسيه بدجوری آخون�دھا  
نھ�اد از اع�وان و ان�صار محم�د خ�اکی .  اس�ت انداخت�ه»گ�وز گ�وز«را به 

 در ح�وادث ًاخي�را«:  در سايت اين دم و دستگاه نوشته است کهپاسداران،
روسيه و چين سرداده  رياست جمھوری، شعارھايی عليهپس از انتخابات 

ه گ�شت مواج شد كه اين امر با استقبال زيادی از سوی رسانه ھای غربی
 ك�ه خبرگ�زاری و بازتاب گسترده ای در آن رسانه ھ�ا داش�ت، ب�ه ط�وری

دولتی ريانوستی روسيه نيز مبادرت به انتشار مطالبی پيرامون اين مسئله 
 با توج�ه ب�ه رواب�ط گ�سترده ی اي�ران ب�ا دو ك�شور روس�يه و چ�ين و .كرد

 بر ،كشورھای غربی با ھرسه كشور ايران، روسيه و چين تعارض منافع
ب��ه بررس��ی من��شاء اي��ن ش��عارھای ض��د ش��رقی  آن ش��ديم ت��ا در اي��ن مقال��ه
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ھا عليه   انگلستان، فرانسه و آمريكا فعاAنه سعی در تشديد تحريم.بپردازيم
ايران دارند، اما عملكرد روسيه و چين تاكنون در راستای كند و ك�م  .ا.ج

 ك�شورھای غرب�ی در اس�ت؛  ھ�ا ب�ر ض�د ك�شورمان ب�وده اثر ك�ردن تح�ريم 
اي��ران ت��رين كمك��ی ب��ه    ای كوچ��ك خ��صوص تولي��د دان��ش و فن��اوری ھ��سته

 ك�شورھای دارای اي�ن دان��ش را ترغي�ب ب�ه ع�دم ارائ��ه ی حت�ی و  نداش�ته،
 ان�د  تھدي�د ھ�م نم�وده حت�یھ�سته ای ب�ه اي�ران و در برخ�ی م�وارد  فناوری

ھ�ای مك�رر غ�رب در  رغ�م ف�شار و درخواس�ت  روس�يه ب�ه   ام�ا]ک�رده ان�د[
 در .نماي�د اي�ران ھمك�اری م�ی .ا.ای ھمچن�ان ب�ا ج فناوری ھ�سته   زمينه ی

 ب�رخ2ف -واقع از زمانی ك�ه آلم�ان ق�رارداد منعق�ده ی خ�ود ب�ا اي�ران را 
د، روس�يه تنھ�ا طرف�ه رھ�ا ک�ر صورت ي�ك    به -ھا  جايگزينی دولت اصل

ای   با وجود فشارھای غرب برای تحريم ھمكاری ھ�سته كشوری است كه
دھ�د و در تكمي�ل نيروگ�اه  ای تحويل می   ھسته سوخت ن، به ماايرا .ا.با ج

   .كند بوشھر فعاليت می
عنوان دشمن سنتی روسيه و  در شرايط كنونی كه انگلستان به «

و العربي�ه را ب�رای الق�ای تقل�ب در  BBC خ�ود مانن�د ھ�ای چ�ين، رس�انه 
و ديگ��ر ك��شورھای غرب��ی ھمچ��ون فران��سه،  دهران فع��ال ک��رانتخاب��ات اي��

اي�ران  .ا.ای خ�ويش را علي�ه ج رس�انه تمام قدرت نيز ... مريكا، آلمان و آ
اند، روسيه و چين به بيان واقعي�ت اخب�ار اي�ران ميپردازن�د؛ و  بسيج كرده 

اي��ران را منت��شر  .ا.ج غرب��ی در م��ورد ش��ده ی اخب��ار و مطال��ب تحري��ف 
ون مين�ی ملع�چقدر من از کلمه که تکي�ه ک�2م خ[نكرده و در اين ھجمه ی 

  . كنند می ای برخ2ف جريان غربی عمل رسانه ] بود، بدم ميايد
اتحادي��ه ی اروپ��ا علي��رغم اينك��ه نتيج��ه ی انتخاب��ات اي��ران را «

ام�ا . گ�وئيم ميكن�د ب�ه منتخ�ب مل�ت اي�ران تبري�ك نم�ی كن�د، اع�2م قب�ول م�ی
ك���شور اس���2می و ھم���سايه، از نخ���ستين  روس���يه و چ���ين بع���د از چن���د

ھ�ای غ�رب  ا تبريك اين انتخابات در مقابل جوسازیكشورھايی بودند كه ب
 خ2صه اينكه روسيه .عليه انتخابات ايران موضع مستقلی در پيش گرفتند

ش�ده ان�د در در راستای حفظ منافع ملی خود موفق و چين سياستمدارانه و 
 اي�ران خدش�ه وارد كنن�د و سياس�تھای .ا.صف دش�منان م�شترك خ�ود و ج

ل��يس، فران��سه و آمريك��ا را دچ��ار چ��الش نماين��د؛ تھ��اجمی و متحدان��ه ی انگ
را طوريكه مقامات غربی بارھا نارض�ايتی ش�ديد خ�ود از اي�ن دو ك�شور ب

گف��ت  متاس��فانه ھم��ان نگ��اھی ك��ه زم��انی م��ی  ان��د؛ اع��2م داش��تهه ب��ه روس��ي
جن��گ خل�يج ف��ارس ب�ه كم��ك ص��دام ص�دام، خال��د ب�ن ولي��د اس�ت و باي��د در 
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ص���د و ھ���ای  موض���ع  تغيي���رح���سين رف���ت، ھم���ان نگ���اھی ك���ه ھم���واره
اس��ت، ام��روز فري��ب تبليغ��ات غ��رب ب��رای تخري��ب  ای داده  درجه ھ��شتاد
دھد و در  خارجی كشور را خورده و عليه روسيه و چين شعار می روابط

   !»منافع ملی است«قربانی ميشود  اين ميان چيزی که
از اي��ن روس��ت ك��ه انگل��ستان س��عی دارد ھ��ر چ��ه بي��شتر ش��عار «

و العربي�ه  BBC ھ�ای چ�ين را در ش�بكه  م�رگ ب�رم�رگ ب�ر روس�يه و 
ش�عارھا را از زب�ان ك�سانی منت�شر  انگيزتر اينك�ه اي�ن  تأسف. پوشش دھد

گفتن��د و ب��ه نب��رد ب��ا  م��ی خ2ف آن درس��ت ب��ركنن��د ك��ه زم��انی مط��البی م��ی
گويند دولت برای كنترل تظاھرات و مختل  آنھا می. آمريكا اصرار داشتند

ھای انگليسی و آمريكايی از روسيه كم�ك  انه گريھای رس كردن پخش فتنه 
ايران برای مقابله با مشك2ت بين . ا. آنھا شايع كرده اند كه ج.است گرفته 

چين باج ميدھد و كاAھای بی كيفي�ت چين�ی را ب�دون ح�ساب  المللی اش به
كه عام�ل وف�ور  عوارض وارد كشور ميکند؛ درحالی و كتاب و گمرگ و

ھ��ای مافي��ای واردات و ب��ه ع��2وه ارزان   ش��بكهكاAھ��ای چين��ی در ب��ازار
بودن اين كاAھاست كه تمايل به خريد آن را در بين خريداران زياد ك�رده 

چينی در كشورھای خ�ود ترغي�ب  و در نتيجه تجار را به تجارت كاAھای
ض�د چ�ين ھ�م از وف�ور  جالب اينجاست كه خ�ود دولتھ�ای غرب�ی و .ميکند

قادر به مقابل�ه   نارضايتی شديدی دارند، اماكاAھای چينی در بازارھاشان
 آيا غربيھا نيز ب�ه چ�ين ب�اج  کهلذا بايد پرسيد. با ورود كاAی چينی نيستند

اي��ران ش��ايع  .ا.ك��ه اي��ن مطال��ب را علي��ه ج  ك��سانی اس��تميدھن��د؟ ب��ديھی
كنن�د؛ زي�را خودش�ان ب�ه دلي�ل  و ديدگاه خود ق�ضاوت م�یر ميكنند، از منظ

ھ�ای آنھ�ا  ب�رده، ب�ه رس�انه  به بيگانگان پناه  و مردمینداشتن حمايت ذاتی 
ايران ني�ز چن�ين اس�ت؛  .ا.نظام مقتدر ج كنند شوند و تصور می متوسل می

  » !پندارد كافر ھمه را به كيش خود«به قول معروف 
ھرگونه تنش در روابط ما ب�ا روس�يه و چ�ين، ب�ه ض�رر من�افع «

ر رأس آن انگل��ستان مل�ی ھ�ر س��ه ك�شور ب��وده، و فق�ط مطل��وب غ�رب و د
 چ�ه روي�ی دارن�د اي�ن پ�سمانده ھ�ای !خيل�ی جال�ب اس�ت، ن�ه؟ ٤٥٧».ميباشد

   !؟ دولتھای شوروی مرحومتر ِمرحوم ».ب.گ.کا«
 گزارش دفت�ر نماين�دگی جمھ�وری بنا به «: جالبتر استاين يکی 

مق��رر اع��2م آم��ادگی ب��رای  اس��2می در س��ازمان مل��ل، در پاي��ان مھل��ت
ارسال ش�ده،   ھزار دعوتنامه ی٨نژاد از  مدی حضور در ضيافت شام اح
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 نف�ر تماي�ل خ�ود را ن�سبت ب�ه ش�رکت در جل�سه ی صد و ھشتاد و سهتنھا 
ب�ر اس�اس اي�ن خب�ر س�تادی . ان�د سپتامبر اع2م کرده  ٢۵  یشامگاه جمعه

جمھوری اس2می در نيوي�ورک  دفتر نمايندگی به رياست آل حبيب معاون
 حت�یشتبانان جمھوری اس�2می از کان�ادا و پ تا نسبت به سفر تشکيل شده،

در اين س�تاد ھمچن�ين ت�صويب ش�د مبل�غ . اروپا ھماھنگی Aزم به عمل آيد
    ٤٥٨».پرداخت شود و آمد رفت  دAر به اين افراد بابت ھزينه ی ٨٠٠

ھا بايد بروند از سازمان مجاھ�دين اين جور کارھا را اين آماتور
  ...ياد بگيرند

  

  

    مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ١٨/ ١٣٨٨ر ماه بيست و ھفتم شھريو
  ] و روز قدسروز نود و ششم[

  

ش��يراز و اص��فھان و تھ��ران و ديگ��ر . ام��روز اي��ران غلغل��ه ب��ود  
شعارھا بي�شتر . ده بودندخيليھا از شھرستانھا برای تظاھرات آم... شھرھا

کل��ی ف��يلم . ميگ��شت» رم��رگ ب��ر روس��يه، م��رگ ب��ر ديکت��اتو«در مح��ور 
گ�از اش�ک آور و تھدي�د و . رسال ش�ده ک�ه دي�دنی ھ�ستند از ايران ابيوتو

م�رگ ب�ر «و پاس�خ م�ردم ک�ه » مرگ بر اسرائيل«شعارھای بسيجيھا که 
  » !کن، کشورمو رھا کن روسيه، روسيه، حيا«و»  روسيه

. کروبی ھم در ميان م�ردم ب�ود و خ�اتمی ک�ه ب�ه او حمل�ه کردن�د
 ب��ه وق��ت اي��ران س��اعت بي��ست و س��ی دقيق��ه. ھن��وز از تلف��ات خب��ری ن��دارم

. غيھا ش�روع ش�ده اس�تاز صبح س�اعت ي�ازده ب�ه وق�ت اي�ران ش�لو. است
در ش�يراز . نده اکرد» ھو« روی شھر را کوپترھای گشتی ھليحتیمردم 

 »ان. ان. س�ی«. کلی پوستر ش�اھزاده ب�ه در و دي�وار چ�سبانده ش�ده اس�ت
 »س��ی.ب��ی.ب��ی«، ول��ی ه اس��تخ��وب پوش��ش دادھ��م تظ��اھرات ام��روز را 

دي���دم ک���ه فق���ط از تلويزيون���شان ف���ت ک���ه خب���ری نب���ود و خ���ودم م���زدور گ
پ��شميھا و تظ�اھرات طرف�دارھای حکوم��ت را ن�شان مي�داد؛ ھم��ان ري�ش و 

  ... رااله ی احمق نادان چلوکباب خورچاقچوريھای مچ/ھمان چادر
ھمزمان با راھپيم�ايی روز ق�دس، مخ�الفين کودت�ا در تھ�ران و «  

» م�رگ ب�ر ديکت�اتور« و با ش�عارھای چند شھر ديگر به خيابانھا آمده اند
گزارش�ھای ش�اھدان . اعتراض خود را به حکومت اي�ران اع�2م ک�رده ان�د
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عينی از تھران حاکی است که مردم در چند نقطه تجمع ک�رده و دس�ت ب�ه 
  . تظاھرات زده اند

مخ���الفين در راه پيماييھ���ای خ���ود ب���ه س���وی مي���دان انق���2ب و «
ای امنيت��ی و نظ�امی مواج��ه ش��ده ان��د و دان�شگاه تھ��ران ب��ا مقابل�ه ی نيروھ��

 خبرگزاری. ک آور به سوی مردم استگزارشھا حاکی از شليک گاز اش
] راھپيماي�ان[رويترز از درگيری نيروھ�ای امنيت�ی ب�ا راھپيم�ايی کنن�دگان 

اي�ن خبرگ�زاری ب�ه نق�ل از ش�اھدان عين�ی گفت�ه . در تھران خبر داده است
ی و تظاھرکنن�دگان درگي�ری رخ است ک�ه در تھ�ران مي�ان نيروھ�ای امنيت�

اي����ن . داده اس���ت و نيروھ����ا س����عی در متف����رق ک���ردن م����ردم داش����ته ان����د
ن�ه غ�زه، ن�ه «و » مرگ ب�ر ديکت�اتور«خبرگزاری ھمچنين از شعارھای 

  . خبر داده است» لبنان، جانم فدای ايران
ب��ر گزارش��ھا اتوبوس��ھای ش��رکت واح��د را در دورت��ادور  بن��ا«

خياب�ان انق�2ب از پ�ارک دان�شجو و بل�وار . ن�دميدان انق�2ب پ�ارک ک�رده ا
. از جمع�ه ش�ده ان�دکشاورز مسدود ش�ده و م�انع ح�ضور معترض�ين در نم�

 قوی قرار داده و شعار پخش ميکنن�د، یپيمايی بلندگوھايدر مسيرھای راھ
اما در بسياری جاھا صدای م�ردم ب�ر ص�دای بلن�دگوھای کودت�ا غلب�ه پي�دا 

در . م��ت در جمعي��ت ش��نيده مي��شودک��رده اس��ت و ش��عارھای مخ��الف حکو
محاص�ره ی کام�ل نيروھ�ای نق2ب و دانشگاه تھ�ران در  حالی که ميدان ا

امنيتی و طرفدار حکومت اس�ت، محم�ود احم�دی ن�ژاد در دان�شگاه تھ�ران 
او ب��ار ديگ��ر انتخاب��ات اي���ران را . س��خنرانی خ��ود را آغ��از ک��رده اس���ت

م���رگ ب����ر «ار ع���2وه ب���ر ش���ع. آزادت���رين انتخاب���ات در جھ���ان خوان���د
ده مي�شود، از ، شعارھای ديگری ک�ه در تظ�اھرات ام�روز ش�ني»ديکتاتور

  :جمله اينھا
  

  درود بر منتظری 
  ننگ ما، ننگ ما، صدا و سيمای ما 

   ديگر اثر ندارد ،تجاوز، شکنجه
  رای ما گم شده، ايران فلسطين شده 
  نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران 

  ر ندارد توپ، تانک، بسيجی، ديگر اث
  آن خس و خاشاک تويی، دشمن اين خاک توئی 
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  يد گردد زندانی سياسی آزاد با
  و رھا کنديکتاتور حيا کن، سلطنت

   
 مردم شعار رفت، جمعه ميھنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز

   درصدت کو؟؟؟۶٣دروغگو، دروغگو، : ميدادند
   

   :ز، اين شعارھا ھستندشعارھای جديد امروديگر از 
   کشتن مردم بسه ، چه غزه،چه ايران

  ايران شده جنايت، غزه بيا حمايت 
  ديکتاتور بيچاره، بازی ادامه داره 

  
مي��دان ھف��ت تي��ر يک��ی از مراک��ز تجم��ع م��ردم در تھ��ران ب��وده «

ر انب�وه م�ردم در حضور مھدی کروبی در اين ميدان موجب ح�ضو. است
 م�ردم در اي�ن مي�دان ھا از حضور چند ده ھزار نفره یگزارش. آن جا شد

  . خبر ميدھند که سپس به سمت ميدان وليعصر حرکت کرده اند
بن��ابر گزارش��ھا جمعي��ت اعت��راض کنن��ده ی زي��ادی در مي��دان «

 تع�داد آنھ�ا را دھھ�ا ھ�زار نف�ر ، که ش�اھدان عين�ی اندوليعصر تجمع کرده
ب��سيجيھا و نيروھ��ای لب��اس شخ��صی در کن��ار نيروھ��ای . اع��2م ک��رده ان��د

 و نظامی راه م�ردم ب�ه س�وی مي�دان انق�2ب و دان�شگاه تھ�ران را انتظامی
 فرانسه به نقل از شاھدان عينی گ�زارش ک�رده خبرگزاری... سد کرده اند

اس��ت ک��ه مي��ان پل��يس ض��د ش��ورش و تظاھرکنن��دگان طرف��دار ميرح��سين 
ھم��ين من��ابع ب��ه . موس��وی در خيابانھ��ای تھ��ران درگي��ری روی داده اس��ت

ش�ورش دھھ��ا نف��ر را ت��اکنون   ان�د ک��ه پل��يس ض��دخبرگ�زاری فران��سه گفت��ه
ي�ک . دستگير کرده و به شدت تظاھرکنندگان معترض را س�رکوب ميکن�د

شاھد ديگر به خبرگزاری فرانسه گفته است ک�ه تظاھرکنن�دگانی ک�ه جام�ه 
: ھای سبز بر تن داشتند، در ميدان ھفت تير تھران از جمله شعار ميدادن�د

  » ، نه لبنان، جانم فدای ايراننه غزه«و » ياحسين، ميرحسين«
اين خبرگزاری ھمچنين گزارش داده است که ميان طرف�داران «

ميرحسين موس�وی و محم�ود احم�دی ن�ژاد در خيابانھ�ای اط�راف دان�شگاه 
شاھدان عينی گفته اند ک�ه طرف�داران . تھران نيز درگيری روی داده است

 در خياب�ان محمود احمدی نژاد به ش�دت طرف�داران ميرح�سين موس�وی را
نتيج�ه ی آن ش�ماری از ورد ضرب و شتم قرار ميدھن�د ک�ه در وليعصر م
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 در ی ني�زدرگيريھای م�شابھ. ران ميرحسين موسوی زخمی شده اندطرفدا
ديگ��ر نق��اط تھ��ران مي��ان طرف��داران دو ن��امزد رقي��ب در دھم��ين انتخاب��ات 

  . رياست جمھوری روی داده است
ومتی و نظامی ک�شور، برغم ھشدارھا و تھديدھای مقامات حک«

طرفداران دو نامزد معترض انتخابات اخي�ر تھ�ران ب�رای ط�رح مطالب�ات 
ب���ه غي���ر از ميرح���سين . خ���ود در راھپيم���ايی روز ق���دس ش���رکت کردن���د

عل�ی اکب�ر رف�سنجانی ک�ه يک�ی ... کروبی، محمد خاتمی،  موسوی، مھدی
از اھداف حم2ت طرفداران رئ�يس جمھ�وری ب�ه ش�مار مي�رود، م�ردم را 

. ن����د ش����رکت گ����سترده در تظ����اھرات روز ق����دس دع����وت ک����رده بودب����ه
ط��ی ای  بي��سابقه  اي��ران، رژي��م اس��2می را در بح��رانراض��ھای ج��اریاعت

  .  اخير فرو برده استه یسه دھ
س در  روز ق��د گ��زارش داد ک��ه در راھپيم��ايی». س��ی.ب��ی. ب�ی«

 ھ��زاران نف��ر از معترض��ان در حماي��ت از ميرح��سين موس��وی و ،تھ��ران
خبرگزاری رويترز به نقل از ش�اھدی عين�ی .  شعار داده اندمھدی کروبی

گزارشی از ضرب و شتم معترضان توسط نيروھ�ای امنيت�ی داده اس�ت و 
 نف��ر توس��ط اي��ن نيروھ��ا ١٠ب��يش از  «:ب��ه نق��ل از اي��ن ش��اھد نوش��ته ک��ه

  » .دستگير شده اند
طرف�داران محم�ود «اين خبرگزاری ھمچنين از درگيری ميان «
معترضان خبر داده و گزارشھايی پراکنده از شليک گ�از و » احمدی نژاد

اش��ک آور در مي��دان وليع��صر و بل��وار ک��شاورز در تھ��ران منت��شر ش��ده 
خبرگ��زاری فران��سه ش��مار طرف��داران ميرح��سين موس��وی در اي��ن . اس��ت

ک��ه در اس��ت گ��زارش ک��رده و نوش��ته » نف��ر دھھ��ا ھ��زار«راھپيم��ايی را 
به گزارش اين منب�ع .  داشتندميدان وليعصر طرفداران ھر دو سو حضور

داده  س��ر» م��رگ ب��ر ديکت��اتور« طرف��داران آق��ای موس��وی ش��عار ،خب��ری
بودن�د و طرف��داران محم��ود احم��دی ن��ژاد ھ��م ک��ه در ھم��ين مک��ان اق��دام ب��ه 
برگ���زاری اجتم���اع ک���رده بودن���د، مط���ابق ش���عارھای معم���ول روز ق���دس 

ی اي��ن خبرگ��زار. ميگفتن��د» م��رگ ب��ر اس��رائيل«و » م��رگ ب��ر آمريک��ا«
نوشته که طرفداران دو طرف با مشت به يکديگر حمله ور ش�دند، ام�ا از 
يک شاھد عينی نقل کرده است که پليس در ابتدا ت2شی برای خاتم�ه دادن 

م��اموران پل��يس در آس��تانه ی اي��ن راھپيم��ايی در . ب��ه درگي��ری انج��ام ن��داد
ي�ه روز گذشته سپاه پاس�داران در اع2مي�ه ای عل. شھر تھران مستقر شدند

و ھمراه داشتن نماد سبز، به نشانه ی حماي�ت » شعارھای انحرافی«دادن 
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از اعتراض��ات م��ردم، در جري��ان راھپيم��ايی روز ق��دس ھ��شدار داد، ام��ا 
ھن��وز گزارش��ی از نح��وه ی ح��ضور م��اموران ب��سيج واب��سته ب��ه اي��ن نھ��اد 

  . نظامی در خيابانھا مخابره نشده است
ار معترض��ان در رادي��و ف��ردا گ��زارش داد ک��ه ح��ضور پرش��م«
ب��ه رغ��م ھ��شدارھای داده ش��ده درب��اره ی برگ��زاری  روز ق��دس راھپيم��ايی

تجمعات اعتراضی، ھمزمان با برگزاری راھپيمايی روز قدس، از تھران 
رسد که حاميان جن�بش س�بز و معترض�ان  و ديگر شھرھای ايران خبر می

ه ھ��ا دس��ت ب�� ب��ه نت��ايج انتخاب��ات ب��ار ديگ��ر ب��ا ح��ضور پرش��مار در خياب��ان
  . اند  تظاھرات زده

يک شاھد عينی که در ح�والی مي�دان وليع�صر تھ�ران ح�ضور «
داشت، به راديو ف�ردا گف�ت ک�ه جمعي�ت عظيم�ی ک�ه ب�رای تم�ايز از س�اير 

 خياب��ان تظاھرکنن��دگان نمادھ��ای س��بز ب��ه ھم��راه داش��تند، در مح��دوده ی
ً ان��د و تقريب��ا اي��ن مح��دوده  ع��صر تجم��ع ک��ردهکريمخ��ان زن��د و مي��دان ولي

 کروب��ی ن��امزد ضور مھ��دیاي��ن ش��اھد عين��ی از ح��. س��بزپوش ش��ده اس��ت
 کنن��دگان در خياب��ان  معت��رض انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری در مي��ان تجم��ع

ھ��ای  اي��ن ش��اھد عين��ی ھمچن��ين تأيي��د ک��رد ک��ه گ��روه. کريمخ��ان خب��ر داد
ش�ماری از طرف�داران دول�ت در اي�ن منطق�ه ح�ضور  يافته اما ک�م  سازمان 

ًزنند که عم�دتا در   اين تجمع شعارھايی را فرياد میدارند و معترضان در
ھ�ای گذش�ته م�ورد اس�تفاده  آمي�ز اعتراض�ی در م�اه  ھای مسالمت راھپيمايی
  . بوده است

کنن��دگان ھمچن��ين پ2کاردھ��ايی ب��ا م��ضمون محکومي��ت  تجم��ع «
نه غزه، ن�ه لبن�ان، «جرم و جنايت در سراسر جھان و شعارھايی از قبيل 

. در دس��ت دارن��د» دول��ت کودت��ا، اس��تعفا، اس��تعفا« و »ج��انم ف��دای اي��ران
 کنن�دگان ھمچن�ين ش�عارھايی در  ھای اين شاھد عينی، تجمع  براساس گفته

 معترضان، حمايت از دو نامزد معترض انتخابات و دو مرجع تقليد حامی
اي��ن ش��اھد عين��ی ب��ه رادي��و ف��ردا . ان��د  ص��انعی س��ر داده ...منتظ��ری و ... 

ع��صر، نيروھ��ای  ی خياب��ان کريمخ��ان و مي��دان ول��یگف��ت ک��ه در مح��دوده 
 گ�ر اي�ن تجم�ع ھ�ستند و برخ�وردی   اما تنھا نظاره،انتظامی حضور دارند

  . کنندگان صورت نگرفته است با تجمع 
کنن�دگان ب�ا در  يک شاھد عينی ديگ�ر ھ�م تأکي�د ک�رد ک�ه تجم�ع «

ھ��ای س��بز، ش��عارھايی در حماي��ت از   ھ��ا و بادکن��ک دس��ت داش��تن پارچ��ه
اي�ن ش�اھد عين�ی تأيي�د .  اند يرحسين موسوی و جنبش سبز ايران سر دادهم
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ع���صر ب���ين  ای در ح���والی مي���دان ول���ی ھ���ای پراکن���ده  ک���رد ک���ه درگي���ری
کنن�ده در راھپيم�ايی رخ داده اس�ت،  معترضان و نيروھای بسيجی شرکت 

از م��شھد ھ��م . ام��ا ف��ضای مي��دان ول��ی ع��صر در ک��ل ف��ضای آرام��ی اس��ت
ضای اطراف حرم امام رضا، محل برگزاری تجم�ع رسد که ف گزارش می

يک شاھد عين�ی در اي�ن م�ورد ب�ه رادي�و . روز قدس به شدت امنيتی است
نيروھ�ای ی  خرداد به طرف حرم تحت محاصره ١۵فردا گفت که ميدان 

 مرک��زی  یھ��ای اي�ن منطق��ه ضدش�ورش ب��وده و اف�راد م��سلح ب��ر پ�شت ب��ام
نی شمار نيروھای ضد شورش اين شاھد عي.  اند شھر مشھد حضور داشته

کنندگان برابر توصيف کرد و گف�ت ک�ه ھ�رکس ب�ا نم�اد س�بز  را با تظاھر
ط نيروھ��ای امنيت��ی بازداش��ت در راھپيم��ايی م��شھد ح��ضور داش��ت، توس��

] ک���ذا[ھ���ای ديگ���ری ھ���م از تجمع���ات م���شابه در ش���اھد  گ���زارش. ش���د م���ی
  . شھرھای ايران دريافت شده است

ئ��ت بياني��ه ی پاي��انی راھپيم��ايی در تھ��ران ھ��م اکن��ون و ب��ا قرا«
نژاد سخنران اين مراسم در حال س�خنرانی در  روز قدس، محمود احمدی 
گ�زارش داد ک�ه حامي�ان دول�ت ب�ا در » س�2م«. محل دانشگاه تھران اس�ت

دست داشتن چاقو ق�صد تع�رض ب�ه خ�اتمی را داش�تند ک�ه ب�ا دخال�ت م�ردم 
ار و حامي�ان دول�ت ب�ه ھای ف�شگروھ. د به اھداف شوم خود برسندنتوانستن

 سابق کشورمان ک�ه ب�رای راھپيم�ايی روز ق�دس ب�ه مي�ان یرئيس جمھور
ب�ه گ�زارش خبرنگ�ار س�2م س�يد . مردم آم�ده ب�ود، حمل�ه و تع�رض کردن�د

محم��د خ��اتمی ک��ه طب��ق س��نوات گذش��ته در راھپيم��ايی روز ق��دس ش��رکت 
ک��رد، در بل��وار ک��شاورز تق��اطع فل��سطين م��ورد حمل��ه و تع��رض حامي��ان 

س��يد محم��د ی اي��ن گ��زارش ح��اکی اس��ت ک��ه عمام��ه . ت ق��رار گرف��تدول��
م�ردم ني�ز در حماي�ت از رئ��يس .  اي�ن حمل�ه از س��رش افت�ادخ�اتمی در پ�ی

طفلک مردم چه بازيھا بايد   ٤٥٩»...دولت اص2حات شعارھايی سر دادند
  !بکنند، تا اعتراضشان را نشان دھند؟

    
 ش�وکه ک�ه از ح�ضور پرش�ور سبزپوش�انھم خبرگزاری ايرنا «

ش���روع ب���ه دروغپ���ردازی علي���ه ، طب���ق روال ھمي���شگی خ���ود  اس���تش���ده
خبرگ�زاری ف�ارس  ھمچن�ين. موسوی و کروبی و حاميان آنھ�ا ک�رده اس�ت

ايرن�ا  ھم که نخواست در دروغبافی از رقيب خود عقب بمان�د، دروغھ�ای
ايرنا در اخبار سراسر کذب خود مدعی شد ک�ه س�بز پوش�ان  .درا کپی کر
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در راھپيمايی و سنگ اندازی به نيروھ�ای امنيت�ی دس�ت به روزه خواری 
 نفر عنوان کرده که درج اين خبر ٨٠٠ ايرنا تعداد سبزپوشان را .زده اند

خبرگزاری فارس نيز در .  تفسير ديگری ندارد،به شعور ملت جز توھين
موسوی، کروبی و خاتمی را منافق خوانده و حاميان د لجن پراکنيھای خو

 ح��ال اينک��ه دروغھ��ای اي��ن دو .نامي��ده اس��ت  خ��واراص��2حات را روزه
مردم اي�ران ھ�م در ش�عارھای ام�روز  دروغپرداز بزرگ خريدار ندارد و

 ٤٦٠».رسانه ھای دروغگو ارزشی قاي�ل ني�ستند خود ثابت کردند که برای
  !بدون شرحباز ھم 

  
  

  ]روز نود و ھفتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٩/ ١٣٨٨ بيست و ھشتم شھريور
  

 اي�د ک�ه تازگيھ�ا اط2عي�ه ھ�ايی منت�شر مي�شود، ب�ا راستی خوانده  
از زي�ر رگب�ار [ و ش�ما فري�اد م�ا را  اس�تاينج�ا اي�ران«: اين مضمون ک�ه

  » ميشنويد؟از ايران] ...گاز اشک آور و مسلسل و دستبند و کھريزک و
حيرت ن مردم كشور م.  من يك ايرانی ھستم.اينجا ايران است«  

 ا تحقير شده و بدون اعتماد ب�ه نف�س وحكومت اس2می، نسل مر. انگيزند
م�ن اعت�راف ميك�نم ك�ه ط�ی س�ه م�اه . باوری تربيت كرده ب�ودتھی از خود

. زده ش�دميرت�بارھا و بارھا دچ�ار ھيج�ان غيرقاب�ل وص�فی ش�دم، ح گذشته
م��ن نميدان��ستم ك��ه اينق��در م��ردم م��ن ب��ا ارزش��ند، ش��گفت انگيزن��د، وقت��ی 

 جان���شان ب���رای آزادی و دادخواھان���ه س���ر ميدھن���د، وقت���ی از ش���عارھای
ك��ه داس��تان وار در را ميت��وانم تم��ام ص��حنه ھ��ائی م��ن . گذرن��دشرف��شان مي

ام��روز م��ن ... اي��ن قھرمان��ان ببي��نم در وج��ود ،ص��فحات ت��اريخ خوان��ده ام
ج�وانمردان ت�اريخ ك�شورم را ميبي�نم، م�ن ميت�وانم از نزدي�ك  ب�دون اغ�راق
 دارن�د ك�ه ] زش�تیچ�ه واژه ی  [تمام كسانی كه آنقدر غي�رت .حسشان كنم
باشند، ولی نه رفاھی در اس�ارت ه نان خشكی با آزادی راضی شايد به تك
آنقدر به اين جمعيت ميليونی عشق ميورزم ك�ه از ش�دت  گاھی. و حقارت

چند لحظه مسدود ميشود، بغض شادی وافتخ�ار ب�ه  ھيجان راه تنفسم برای
ور ك�ه تم��ام ديكت�اتاي��ن تأس�ف اس�ت ب�رای  ايران�ی ب�ودنم، ول�ی ح��اA ج�ای

م�ن ب�ه ارزش ايران�ی . ش�د رشته ھايش در اين س�ی س�ال در س�ه م�اه پنب�ه
را لمس كردم،  ھمه چيز از كليشه خارج شده و واقعيت. مه ابودنم پی برد
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ايران�ی اي�ن اح�ساس ي�ک . م آزادی را ميخ�واھمم�ن تم�ا. به ك�م ت�ن نمي�دھم
   ٤٦١»...است يا شايد احساس من

ک���ه » .اي���د ب���ا آب ط���2 نوش���ت بھ���ای ق���ديميھا راحرف«ميگوين���د 
ح��اA حکاي��ت جمھ��وری اس��2می » ک��رده را ت��دبير ني��ست خ��ود «:ميگفتن��د

زرت و زرت ت���وی تق���ويم مراس���م و بزرگداش���ت و  روزی ک���ه آن. اس���ت
ش�ايد م�ا ! ش رو نک�رده بودي�د، ن�ه؟ياينجا فکر ،راھپيمايی اضافه ميکرديد

ک�ه م�ا اAن داس�تان اي�ن اس�ت   ول�ی،ھم اون موقع فکرش رو نکرده بوديم
ب�سيجيھای ذوب  چيزی داريم ب�ه اس�م ھ�وش جمع�ی؛ چي�زی ک�ه ش�ما و آن

 ١٣نمونه بود، با  فقط يک) قدس سابق( روز سبز .شده ازش بی بھره ايد
 برايت�ان اي�ن مناس�بتھا را بھمن چه ميکنيد؟ ھم�ه ی ٢٢آبان چه ميکنيد؟ با 

آدم وب�وس يد از علی آب�اد اتوب�وس اتحاA ھی برو. رنگ سبز بھش ميزنيم
ّمل�ی  ت�ازه ب�ه اينھ�ا باي�د مناس�بتھای م�ذھبی و! مفتخور بياوري�د، چ�ه فاي�ده؟

چھارش�نبه س�وری و ... مثل تاسوعا و عاشورا، نماز جمعه و عيد فطر و 
 ديکت�اتور؟ ميبين�ی؟ ک�ارت ميبينی آق�ای. به در را ھم اضافه ميکنيم سيزده

 ھفت�ه ی .رخيل�ی س�ختت. آن چيزی اس�ت ک�ه ت�صورش را بکن�یسختتر از 
 ام�روز .اي�ران بھ�م گف�ت ک�ه خب�ری ني�ست، ناامي�د ش�دم پيش که دوستم از

م��اه، جن��بش ن��ه تنھ��ا زن��ده اس��ت، بلک��ه س��رحال ھ��م  ٣فھمي��دم ک��ه بع��د از 
  ٤٦٢».زنده باد. ھست، نترس ھم ھست

  
 از وض�عيت م2ي�ان ش�يعه،گفتگو ميخواھد عمق نگرانيھ�ای اين 

رچ��شمه ی حمايتھ��ای  حکوم��ت اس��2می در اي��ران و خ��شک ش��دن سفعل��ی
ع2م��ه ام��ين در «: ی از تروري��سم اس��2می را ن��شان دھ��دم��الی و لج��ستيک

س�يد  حوزه ی علميه ی نجف ب�ه اجتھ�اد رس�يده و پ�س از ش�ھادت آي�ت ]
محمد باقر صدر و تھديد دولت ص�دام ب�ه اي�ران رفت�ه و م�دت کوت�اھی در 

شيعيان . تزگشته اسعلميه ی قم تدريس کرده و سپس به لبنان باه ی حوز
و اي��دئولوژی او را فقيھ��ی متف��اوت از تفک��ر سياس��ی ص��ور و جب��ل عام��ل 

اگرچ��ه برخ��ی از روح��انيون ح��زب ] از جمل��ه مي��شناسند؛ » ح��زب ]«
گردان او مقاومت، روزگاری از شا شھيد سيد عباس موسوی رھبر پيشين

يت فقيه جايگاه فقھی و سياسی وA  اين فقيه لبنانی بهنگاه انتقادی. بوده اند
 گفتگ�و ب�ا ع2م�ه، در آس�تانه ی روز .در مقاAت مختلفی منتشر شده است
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» علمای ب2د اس�2می«خطاب به  قدس و پس از نامه ی آيت ] منتظری
ای اس�ت ک�ه از عالم�ان بود، زيرا او يک�ی از مخاطب�ان نام�ه بسيار مغتنم 

و م�ذھب و دي�ن  امور مھمه اى كه به حيثي�ت و آب�روى   در«دين ميخواھد 
اعتق��ادات  عظيم��ى از م��ردم و ني��ز دين��دارى و حف��ظ   ت��أمين حق��وق اق��شار

 است، سكوت نکنند، به نحوى كه ب�ين م�ردم چن�ين   مذھبى جوانان مربوط
             ».مراجع و روحانيت موافق و مويدند   تلقى شود كه خداى ناكرده

 ک�ه م�شکل از آنج�ا آغ�از ش�د«: آيت ] سيد علی امين ميگوي�د«
چنان درب�اره ی وAي�ت فقي�ه س�خن گف�ت ک�ه انگ�ار حکم�ی  حکومت ايران

ک��ه اي��ن نظري��ه يک��ی از آرای  اس��ت؛ در ح��الی آس��مانی و غيرقاب��ل تردي��د
ندارد، تا آنج�ا ک�ه ع2م�ه محم�د ج�واد  موجود است که البته موافق چندانی

وAيت فقيه به اي�ن ش�کل باش�د، ي�ا  مغنيه در نجف ميگفت کسی که قائل به
   ...».اھل است و يا قصد بدعت در دين را داردج

از اول ھ�م نظري�ه ی وAي�ت فقي�ه «فقيه لبنانی معتق�د اس�ت ک�ه «
وAي�ت شخ�صی در مي�ان باش�د و س�خن درب�اره ی نياب�ت از  اي�ن نب�ود ک�ه

مع��صوم ب��ود و ح��وادث اخي��ر در اي��ران نتيج��ه ی ي��ک انح��راف و رفت��ار 
خوان�ده و ب�اب ھ�ر انتق�ادی حکومتی است که خود را الھی ی غيرعادAنه 

   …».را به روی خود بسته است
 گمان نميکنم که مشک2ت کنونی ايران حل شود،«: او ميگويد«

زي��را حکوم��ت ت��صميم گرفت��ه اس��ت م��ردم را س��رکوب کن��د و نميدان��د ک��ه 
مشکل را حل نخواھد کرد، بلکه شکاف ميان آنھا و مردم  سرکوب مردم،

   ».درا عميقتر خواھد کر
چ��را جمھ��وری اس��2می تم��ام ت��2ش «تعج��ب ميکن��د ک��ه ع2م�ه «

 انق2ب برای نشان دادن چھ�ره ای مقت�در از خ�ود پيروزی سالھای پس از
و گ2ي�ه ميکن�د ک�ه » انتخاب�ات اخي�ر ب�ر ب�اد داده اس�ت؟ به دني�ا را پ�س از

 فقي��ه اي��ران ب��ه م��ا لبنانيھ��ا ھ��م از گ��سترده ش��دن دامن��ه ی اختي��ارات ول��ی«
 ھ�يچ انتق�ادی را يم، اما ح�زب ]ه اآسيب ديد  بسيارلبنان و ساير کشورھا

لبنان نپذيرفت و نتيجه ی دخالتھای او فقيه در امور داخلی  به دخالت ولی
باع�ث ش�د ع�زت ش�يعه در لبن�ان  بدون آگاھی اش از مصالح م�ردم لبن�ان،

شيعيان تابعی از خارج  که ميراث امام موسی صدر بود، ضربه بخورد و
 اينھمه ع2مه امين، فصل جديد حيات سياسی در اي�ران با ».دمعرفی شون

 وAيت فقيه را از آسمان به زم�ين ،حوادث اخير«: را چنين تعريف ميکند
به دنيا ن�شان دادن�د ک�ه رھب�ری را غيرقاب�ل انتق�اد  کشاند و مردم ايران ھم
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نميدانند و با بلن�د ک�ردن ص�دای اعتراض�شان گفتن�د ک�ه اي�ن ن�وع حکوم�ت 
   ٤٦٣»... نداردربطی به شيعه

  
ب��ا قت��ل و ... رم��ضان را]م��اه [حکوم��ت اس��2می«ديگ��ر اي��ن ک��ه 

جناي��ت و محاکم��ه و اعترافگي��ری و انک��ار تج��اوز ب��ه دخت��ران و پ��سران 
م��ردم در بازداش���تگاھھا، ت���وھين ب���ه روح��انيون ارش���د و اعل���م، ادام���ه ی 

چ�شم م�ردم و انک�ار واقعي�اتی ک�ه  دروغگوئی به مردم و چشم دوخ�تن در
ادام�ه ی انت�صابات حک�ومتی و تحمي�ل ھمچن�ين ت�ر اس�ت،  وشناز روز ر

 گناھ�انی ؛ب�ه م�ردم ش�روع ک�رد) ق�وه ی ق�ضائيه از جمله رئيس (مقامات 
ک��ه ھ��ر ي��ک از آنھ��ا ن��ه تنھ��ا ب��رای باط��ل ش��دن روزه و عب��ادت حاکمي��ت 
م��دعی اس��2م پن��اھی و ش��ريعت پن��اھی ک��افی اس��ت، بلک��ه ب��رای خاتم��ه ی 

  . استمشروعيت يک نظام نيز کافی 
يعن�ی روز . فطريه را مردم يک روز جلوتر به حکومت دادن�د«

قدس صدھا ھزار نفر در تھران، شيراز، اھواز، تبري�ز، رش�ت، اص�فھان 
ريختن��د ب��ه خياب��ان و علي��ه دول��ت کودت��ا و حاکمي��ت کودت��ائی فري��اد ... و

. در تھران اين جمعيت تا ي�ک ميلي�ون نف�ر تخم�ين زده ش�ده اس�ت. کشيدند
م��ردم .  ق��م ني��ز م��ردم علي��ه قدس��يھای حک��ومتی ش��عار دادن��د در ش��ھرحت��ی

اداره ی سياس��ی س��پاه پاس��داران را ک��ه معم��وA ح��سين   کودت��ائیبياني��ه ی
مينوي�سند، کاغ�ذ پ�اره ای » سردار زاھ�د« او  یشريعتمداری و ھم درجه

 تھدي��دھای من��درج در آن ب��ا لب��اس و  یب��يش تلق��ی نکردن��د و علي��رغم ھم��ه
 و دس��تبند س��بز ب��ه خيابانھ��ا آمدن��د و علي��ه کودت��ا پارچ��ه، ک��2ه و روس��ری

دول�ت «و حت�ی فرات�ر از » رای م�ا ک�و؟«ش�عارھا فرات�ر از . شعار دادند
 حاکميتھ�ا در براب�ر  رفت و اين طبيعت خيره س�ری»کودتا استعفا، استعفا

سپاه و ني�روی انتظ�امی و آن ب�سيج چن�د ميلي�ونی . خواست يک ملت است
رسد، ھزار نفر ميچھل /سیھران به زحمت به که مدعی آن ھستند و در ت

 بخ��شی در داخ��ل دان��شگاه بخ��ش تق��سيم ش��دند و ماموري��ت يافتن��د؛ دو ب��ه
 شدند نمازگزار و بخشی در اط�راف دان�شگاه تھ�ران ش�دند مح�افظ ،تھران

  ! اين نمازگزاران
وقت��ی س��يل جمعي��ت از ط��رف مي��دان آزادی و مي��دان ف��اطمی «

 و ب�ه س�مت دان�شگاه تھ�ران نزدي�ک سدھای انتظامی را پشت سر گذاش�ت
شد، يگانه ماموريتی که با بيسيم به فرماندھان انتظامی و بسيج اب2غ ش�د، 
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حفاظت از نماز جمعه ی داخ�ل دان�شگاه و جل�وگيری از ريخ�تن م�ردم ب�ه 
در فيلمھای تلويزيونی، ب�ه چھ�ره ی . بود» آش با جاش«دانشگاه و بردن 

ده و ش��يرازه از ھ��م گ��سيخته ی مت��وحش و در ح��ال اي��راد س��خنان پراکن��
س�يد احم�د خ�اتمی را ب�دقت و س�پس س�خنان . احمدی نژاد نگاھی بياندازيد

ن��د و علي��ه نم��از دي��روز زنجي��ر پ��اره ک  او ک��ه ق��رار ب��ود در!گ��وش کني��د
از رو ببندد، به يکب�اره را  رفسنجانی شمشير موسوی و کروبی و ھاشمی

  !  تظاھرات مسالمت آميز مردم شدحامی
س��رازير ش�دن م��ردم ب��ه خيابانھ��ا ب��ه او  بين��ید، ب��ا پ��يش ميگوين�«

اگ�ر م�ردم خان�ه . گفته بودند دو متن را ب�رای س�خنرانی آم�اده داش�ته باش�د
 آن خطبه ای را بخواند که احمد جنتی گفته بود بخ�وان و اگ�ر ،نشين شدند

ھوا پس بود و مردم در خيابانھا، خطبه ای را بخواند که حضرت آقا گفته 
ح��ساب ب��ه خياب��ان آم��دن مخالف��ان را ھ��م بکني��د و مط��البی ھ��م ش��ما «ب��ود 

ب��دين ترتي��ب نم��از دي��روز در محاص��ره ی » !مناس��ب آن در نظ��ر بگيري��د
 ب��ويژه  برگ��زار ش�د؛س�يل مردم�ی ک��ه علي�ه دول�ت و کودت��ا ش�عار ميدادن�د،

او را » !دروغگ�و، حي�ا ک�ن«ھنگام سخنرانی احم�دی ن�ژاد ک�ه فريادھ�ای 
ديروز در ايران نشان داد که ديگر مردم را  ائیراھپيم. متوحش کرده بود

نه ميتوان از کھريزک و کشتار و تج�اوز ترس�اند و ب�ه خان�ه بازگردان�د و 
اگ��ر س��ران را «ن��ه ب��ا دس��تگيری چھ��ره ھ��ای سياس��ی ب��ا اي��ن ت��صور ک��ه 

م��ردم خان��ه ن��شين » س��ر ش��ده و خان��ه ن��شين مي��شوند بگي��ريم، م��ردم ب��ی
  یف و دس��تگيری اع��ضای خ��انوادهدادگ��اه و بازداش��ت و اعت��را. مي��شوند

. ني�ز ب�ی اث�ر اس��ت... زن�دانيان سياس�ی و تھدي�دھای فرمان�دھان نظ��امی و 
   ٤٦٤»...کارد به استخوان مردم رسيده است

 اي�ن ھن�وز از نت�ايج س�حر .الب است و جالب تر ھم خواھد شدج
  !است، باش تا صبح دولتت بدمد

 ١١عت س�ا.  ص�بح ب�ه تظ�اھرات رفت�يم١١ما از س�اعت «و اما 
جمعي��ت زي��ادی جم��ع ش��ده بودن��د و ھم��ه  مي��دان انق��2ب ب��وديم ک��ه ح��والی
 .س���بز و غي���ره داش���تندی س���بز مث���ل دس���تبند، گردنبن���د، پارچ���ه ی ن���شانھا

 ١٢ح�دود س�اعت   .ھيچکس با ملت کار نداشت و ج�رات حمل�ه نميکردن�د
و فلسطين و روز  که پرچم لبنانبسيجی  نفر ١٠٠حدود   بعد از ظھر١تا 

 داخ�ل م�ردم ش�وند و  قصد داش�تند. مردم نزديک شدند داشتند، به  راقدس
. بعد فيلم و عکس بگيرند و بگويند م�ردم طرف�دار ش�عارھای دولت�ی بودن�د
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 مت�ر فاص�له ١٠٠ح�دود   اين نقشه شده و از آنھ�ا یب2فاصله مردم متوجه
ف�وری خب�ر دادن�د  سبزشان را ب�اA بردن�د و ب�ه ھم�ديگر گرفتند و نشانھای

 ١٠٠ش�روع کردن�د ب�ه ھ�و ک�ردن آن  س�پس. ظب اين قضيه باشيدکه موا
   .نفر و آنھا ھم ديگر نزديک نشدند

 بعد از ظھر جمعي�ت ک�م ک�م حرک�ت ک�رد ب�ه يکساعت  حدود«
ي�ک ص�ف . جمعي�ت حرک�ت ک�رديم ب�ه ھم�راه سمت مي�دان آزادی و م�اھم

ميدان انق2ب تا آزادی کشيده شده بود به سمت ميدان  جمعيت که از طويل
راھنمايی ب�رای آنک�ه راھھ�ا بن�د نيآي�د و م�ردم  پليس .کردند آزادی حرکت

را از اطراف دانشگاه دور کند، ھمکاری ميکرد و با ن�رده ھ�ای متح�رک 
و ماش��ينھا را ط��وری حرک��ت مي��داد ک��ه  ب��از ميک��رد راه را ب��رای م��ردم 

پل�يس راه در خياب�ان  در داخ�ل س�اختمان مرک�زی .باعث خشم مردم نشود
 کم�ين ک2ش�ينکوف ی س�ياه پ�وش م�سلح ب�ه داد زيادی پليس ويژهآزادی تع

   .و آنھا ھم عکس العملی نداشتند مردم از جلو آنھا رد شدند. کرده بودند
ش  نف�ر ھ�م نيروھ�ای وي�ژه ی س�ياه پ�و٥٠جلوتر داخل خيابان «

ھمان پايگاھی که (از مقابل پايگاه مقداد . آنجا ھم ھيچ اتفاقی نيافتاد. بودند
ش�ديم و در اينج�ا م�ردم ع�2وه ب��ر د ھ�م ر) ب��ود تيران�دازی ک�ردهب�ه مل�ت 

مجتب�ی بمي�ری، «، »م�رگ ب�ر ديکت�اتور«شعارھای ھمگانی دي�روز مث�ل 
ھم��ت / ب�سيجی واقع�ی «:اي�ن ش�عار را س�ر دادن�د... و» رھب�ری را نبين�ی

  » بود و باکری
انق�2ب و  در اي�ن زم�ان م�ردم در ي�ک ص�ف ط�وAنی ک�ه ب�ين«

تع�داد جمعي�ت ب�ه نظ�ر م�ن ب�ين . حرک�ت بودن�د ود، درآزادی کشيده شده ب�
 و نيم بعد از ظھ�ر ب�ه آزادی ٢ساعت  .ھزار نفر بود ٢٠٠ ھزار تا ١٠٠

... دور مي�دان آزادی ک�ه چرخي�دن دور ت�ا جمعيت شروع کرد ب�ه. رسيديم
ت�وپ پارچ�ه س�بز  جمعي�ت ھ�م ي�ک و جل�و] در عک�سھايی م�شخص اس�ت[

  .. .شان گرفته بودند کهرنگ باز کرده بودند و مردم روی سر
 دقيق��ه از ش��مار جمعي��ت ک��م ش��د؛ چ��ون خيليھ��ا ١٠ و ٣س��اعت «

متاسفانه نيروھای نظ�امی از اي�ن . روزه بودند و ميخواستند برگردند خانه
فرصت استفاده کرده و حمله ب�ه مردم�ی را ک�ه از ش�مار آنھ�ا کاس�ته ش�ده 

» م در آم�داشک خدا ھ«شعار . بود و در راه بازگشت بودند، شروع کرد
  .  داده شد،بعد از اين حم2ت که با پرتاب گاز اشک آور ھمراه بود

) آرياش�ھرت به جھ�(تعداد زيادی از مردم بطرف شمال ميدان «
 مي�دان ب�ه ط�رف آرياش�ھر نيروھ�ا از ھم�ه در ضلع شمالی .حرکت کردند
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. آور ش�ليک ش�د و ص�دای گلول�ه ھ�م آم�د کردند و گ�از اش�ک طرف حمله
 وقت�ی .اتوب�ان دس�تگير کردن�د ردم را ھم�ين نيروھ�ا زي�ر پ�لتعدادی از م 

مردم به داخل کوچه ھا ميدويدند و پناه ميگرفتند، باور کني�د س�اکنين مح�ل 
از آنھا مثل قھرمانان جنگ استقبال ميکردند و ھر کمک�ی ک�ه ميتوان�ستند، 

 ش��ربت آبليم��و و س��اندويچ ب��ه م��ردم ميدادن��د و ميگفتن��د در حت��ی. کردن��دمي
جنگی اگر روزه را ب�شکنيد، گن�اه از ش�ما ني�ست، گن�اه از آنھاس�ت شرايط 

   ...که به شما حمله کرده اند
در ھم��ين مح��2ت م��ردم آت��شھای ک��وچکی جل��و خان��ه ھاش��ان «

منتظر ما بودند که اگر گاز اشک آور خورده ايم، با بودند و  درست کرده
. وتمم��ن از اي��ن ھم��ه ھمب��ستگی م��ردم ب��ا ھ��م مبھ�� .مان بکنن��دآت��ش م��داوا

کمکھ��ای . ھ��رکس ھ��ر چي��زی داش��ت، واقع��ا در طب��ق اخ��2ص آورده ب��ود
خان�ه آم�ديم، دي�ديم ک�ه ايمي�ل  وقت�ی ب�ه ... وھا خانه  در اوليه و باز کردن

    ٤٦٥».است شده ياھو و ايميل گوگل و ياھو مسنجر فيلتر
 اين بچ�ه ھ�ا و  اين ھمه ھمدلیھای تاريخی استمثل فيلمدرست 

  !ميبوسمتان يک دنيا... ه شاناين بزرگھا و اينھا ھم
  
اي���ن [م���اير، وزي���ر ام���ور خارج���ه ی  فران���ک والت���ر اش���تاين «

س��تيزانه و انک��ار دوب��اره ی  يھ��ودی آلم��ان، ب��ه خ��اطر س��خنان ] روزھ��ای
در اي�ن حمل�ه ی . انتق�اد ک�ردن�ژاد  است، به شدت از محمود احمدی ھولوک

امبر در س��پت ١٨س��ابقه، وزي�ر ام��ور خارج�ه ی آلم��ان در روز جمع��ه  ک�م
ي�ان مھم�2ت و اراجي�ف غيرقاب�ل تحم�ل، با ب« نژاد  برلين گفت که احمدی

  ٤٦٦».تننگ کشور خود اس
  

  

  ]روز نود و ھشتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠/ ١٣٨٨ بيست و نھم شھريور

  
 س��اله ی فل��سطينی ج�ايی نوش��ته اس��ت ک��ه نميدان��د ١٧ي�ک دخت��ر   

 محو کند، را از روی زمين» اسرائيل«چرا رئيس جمھوری که ميخواھد 
   !سوال جالبی است، نه؟! مردم خودش را ميکشد؟
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ھ�ای   ساله ی فلسطينی ساکن کمپ٢١جواد کرماوی، جوان ...«
بح���ال ن���ام روز ق���دس را ن���شينده و ب���ا تعج���ب در خ���صوص  اردن، ت���ا

چ�را ي�ک دول�ت عج�م باي�د «: گوي�د فل�سطين م�ی یراھپيم�ايی ايراني�ان ب�را
جوانک فلسطينی ديگ�ری ک�ه در جمال » د؟برای دولتی عربی دل بسوزان
لبن��ان س��اکن اس��ت، اگ��ر چ��ه اي��ن روز را  منطق��ه ی ص��برا و ش��تي2 در

اي�ران تنھ�ا حم�ايتش از دول�ت  ب�اور اس�ت ک�ه دول�ت شناسد، اما بر اين می
فق�ر و بھداش�ت در  نظامی است و ھرگز در خ�صوص آم�وزش، فلسطين،

  دول�ته ک�دھ�د ھ�ا و من�اطق درگي�ری ک�اری نک�رده و اي�ن ن�شان م�ی کمپ
ي��شترين کم��ک را از م��ا ب«: گوي��د  وی م��ی.اي��ران ح��سن ني��ت نداش��ته اس��ت

ھ��ا را بھت��رين  ھ��ای فل��سطينی، س��عودی کن��يم و بچ��ه م��یھ��ا درياف��ت  س��عودی
   » !ادانند؛ نه ايرانيان ر می دوست مردم فلسطين

ھ�ای   س�اله ی فل�سطينی ک�ه اين�ک ب�ا گ�روه۵٠سحر صالح زن «
ھای  کند، روز قدس را از سال  میصلح در کشور امارات ھمکاری حامی

ايران ب�ه ي�اد دارد و اي�ن را ک�ه م�ردم اي�ران در اي�ن روز  اوليه ی انق2ب
اگ�ر م�ردم « : گوي�د دان�د و م�ی حرکتی جالب توجه م�ی کنند، راھپيمايی می

ش�ايد باي�د م�ردم فل�سطين . ايران آزادی ندارند فلسطين زمين ندارند، مردم
 فلسطينی  ی ساله١٧ريم دختر » !کنند راتبرای آزادی مردم ايران تظاھ
شناس�د؛ ام�ا در اخب�ار م�اه ژوئ�ن گذش�ته  نمی ساکن اردن نيز روز قدس را

او متعج��ب اس��ت ک��ه مردم��ی در  .در م��ورد اي��ران ب��سيار ش��نيده اس��ت
م�ا در «: سرزمين خود و به دست رھبران خ�ود ک�شته ش�ده ان�د و ميگوي�د

دان�م چ�را دولت�ی ک��ه   ام�ا نم��یش�ويم؛ ھ�ا ک��شته م�ی فل�سطين توس�ط اس�راييلی
خواھ�د اس�راييل را از روی زم�ين ب�ردارد، م�ردم  ش میی ا جمھور رئيس

  » ؟کشد خود را می
دان����سته و ب����ه او ص����فت  ن����ژاد را قھرم����ان م���ی  ري���م احم����دی«

داده؛ اما بعد از انتخابات ماه ژوئن نظ�رش تغيي�ر  را می» مرد مردترين«
 ک�ه بخ�شی از  ک�سی ب�ه خ�اطر اي�نتوانم بفھمم  نمی«: کرده است و ميگويد

آدم بک��شد و در ھم��ان ح��ال از فل��سطين و  م��ردمش او را قب��ول ندارن��د،
  » !دحقوق ما دفاع کن

 ساله ی تھران�ی روز ق�دس را نم�اد مب�ارزه ٢٣ابوالفضل پسر «
 اش  کند ظلم از کجاست؛ بايد ري�شه داند و معتقد است فرقی نمی ظلم می با
ما ھر نوع دخالت در امور کشورھای ديگر  ساله ا١٨مريم . قطع کرد را

   : گويد داند و می می را واھی



 ٤٠٥

 

ش�ود و  م�ی ھای اي�ران ب�ه دخت�ران تج�اوز تا وقتی که در زندان«
 ش�وند، حماي�ت از اين ھم�ه ج�وان ب�ه خ�اطر تقل�ب در انتخاب�ات ک�شته م�ی

  ٤٦٧»...تمردم فلسطين دروغی بزرگ اس
  
  

  ]روز صدم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢/سی ام شھريورماه
  

 کم��دی انتخاب��اتی» تقل��ب« و آن ١٣٨٨داد  خ��ر٢٢ص��د روز از   
گذشت؛ تقلبی که با اين که پيشينه ای سی ساله داشت، اما اين ب�ار چون�ان 

در ... ب��ه چھ��ره ی کلي��ت نظ��ام بازگ��شت و چ��ه خ��وب» ت��ف س��رباAيی«
چن�ين زي�ر و روی ھم�ه چي�زِ  » کودت�ا«تصور ھيچکس نميگنجيد که اين 

   .را در ھم بريزد، ولی ريخت» زرگشت بوح«سی سال 
ھمراھ��ان حکوم��ت ... در آغ��از فق��ط کلم��ه ب��ود، کلم��ه ی کودت��ا

اس2می در بخش مغلوب آن ميخواستند و ميخواھن�د، ھ�م س�ھم بي�شتری ب�ه 
  .د و ھم کليت نظام را از سرنگونی محتومش نجات بخشنددست آورن

ن را ام�ام راحل�شا» وحشت ب�زرگ«برنامه ريخته بودند دوران 
کوم�ت ع�دل کنند و آن را ھمچون دوران صدر اس2مشان و ح» اتوپيزه«

 پيامبرشان، خالی از ھرگونه جناي�ت و وح�شتی علی و اس2م ناب محمدی
بنمايانن��د، و اينگون��ه ب��ه ق��درت دس��ت يابن��د و درس��ت ھمانن��د ھ��شت س��ال 
حکومت سيد ممد خاتمی، تم�ام خواس�تھای ش�ھروندان ايران�ی را ب�ه ب�ازی 

وح�شت «که شاھدان آن دوران ] و ميکنند[ ؛ اما فراموش ميکردند بگيرند
ھن��وز زن��ده ان��د و زخمھ��ای پيک��ر زخ��م ] دوران خمين��ی[» خيل��ی ب��زرگ

البت���ه در ھم���ان دوران . خ��ورده ش���ان ھمچن���ان التي��ام نايافت���ه مان���ده اس��ت
س�ر ب��ه » وح��شت ب�زرگ«ب�سياری از ش�اھدان » وح�شت ب�سيار ب��زرگ«

]  و ھم��ه ی اي��ن دوران١٣۶٧ و ١٣۶٠ی ک��شتارھای س��الھا[ني��ست ش��دند 
ش�اھدانی را ميمانن�د ک�ه اگ�ر ب�ه ] و چه خوب که ماندن�د[اما آنھا که ماندند 

زب��ان در ک��ام ک��شيده بودن��د، ام��ا » وح��شت ب��زرگ«دلي��ل حکوم��ت ھم��ان 
ھم�ان نميتوانند و نتوانستند فرام�وش کنن�د چ�ه ب�ر سرش�ان آم�ده اس�ت؛ در 

م�ان ي�ازده س�ال نکبت�ی، ھم�ان  حکوم�ت ام�ام راح�ل و ھ»ط2يی«دوران 
و فت�وای قت�ل س�لمان رش�دی و ديگ�ر ... ھشت سال جن�گ خانم�ان بران�داز

  ...»وحشت بزرگ«شوخيھای حاکم و قائد اعظم ...چيزھا
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در دوران حکومت سيد مم�د خ�اتمی، حکوم�ت اس�2می توان�ست 
بسياری از ھمان حکومتيان را با ترفندھايی بسيار به اين سوی آب گ�سيل 

 ا در فق���دان اپوزي���سيونی من���سجم و م���درن ک���ه بتوان���د بگوي���د چ���هدارد، ت���
 را ب��ازی کنن��د، و کلي��ت اپوزي��سيون ميخواھ��د، نق��ش جاسوس��ان دوجانب��ه

درمان��ده و وامان��ده در گ��ل کاس��تيھايش را از درون پوس��انده، ب��ه زائ��ده ی 
ام�ا پ�س از تب�ديل کنن�د؛ » وحشت بزرگ«حاکمان » اص2ح طلب«بخش 

ش مينامن�د، ب�رای »کودت�ا«پ�س از آنچ�ه ھمين�ان  و ١٣٨٨ خرداد ماه ٢٢
ه کردن يکديگر پرداخت� پشتيبانيھاشان، به افشاشان و »قدرت«نشان دادن 

 ب�ا وشش عظيمی بود ک�ه ن�سل خج�سته ی ت�ازه و اين ھمه از برکت جند؛ا
 ھيچکدام ه یيلبازی دادن ھر دو جناح، به خيزشی تبديلش کرد که در مخ

     ! چه خوباز ھر دو جناح نميگنجيد؛ و
  
  

   ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣/ شھريور٣١

  ]١٣٨٨اول مھرماه /ين روزصد و يکم[

  

      و م�ن ب�ه] ١٣٨٨ ش�ھريور ٣١[ديروز آخرين روز تابستان بود   
         ت�ا ميخواس�تم اي�ن يادداش�تھا را ببن�دم،  بھانه ی صد روزه ش�دن اي�ن جن�بش

 جمھ�وری«ذار د ميگوي�د اس�مش را بگ�مھ�ردا. نم ب�رای چ�اپآماده شان ک�
 ميگوي�د اس�مش  ن�ازنينمفرھن�گ. دخترم موافق نيست» !اس2می بايد برود

 کت�اب . ھن�وز ت�صميمی نگرفت�ه ام» روز بيداری و آگاھیصد«را بگذار 
  و از اين حرفھ�ا نياز دارد و ويراستاری و صفحه بندیيک بازنگری به 

ھ�م در چن�د روز را  ب�ا اي�ن ھم�ه اي�ن م�اھی ط�ول بک�شد؛که فکر کنم چند 
   ! ببينم چه ميشود؟.ادامه ميآورم

 و ھ���شتم ٢٠٠٩ ن���وامبر ٢٩ ام���روز ،در يک���ی از بازنگريھ���ا[
؛ يک�ی از ش�عارھای درون دم باAخره اسم کتاب را پي�دا ک�ر١٣٨٨آذرماه 

  »نه روسری، نه تو سری، مملکت دوست پسری« :کشور را
ترين شعار جنبش است که ھ�م اس�2م فکر ميکنم اين شعار سياسي

 اجباری را نفی ميکن�د، ھ�م خ�شونت را و حکومت اس2میھم ومتی و حک
 ما در دوران پادشاھان پھل�ویھم خواھان آزاديھای اجتماعی ای است که 

  . »روشنفکرانمان «، به دليل عقب افتادگی ارزان از دستش داديمداشتيم و
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 ک��ه س��الھا يی خيليھ��ااي��ن روزھ��ا م��د ش��ده اس��تديگ��ر اي��ن ک��ه 
اھ�شان گ�وش فل�ک را ک�رده ب�ود، ب�ه وي�ژه ش�يعيان شعارھای م�رگ ب�ر ش

وح���شت «م��صدق، ح���اA بع���د از اي���ن س���ی س���ال نکبت���ی و اي���ن حکوم���ت 
پھل��وی حکومتھ��ايی س��کوAر ک��ه ش��اھان برس��ند  ب��ه اي��ن نتيج��ه  »ب��زرگ

پس شما مخالفان اين دو پادشاه ن�ازنين چ�ه مرگت�ان ب�ود ک�ه ت�ا ! ند؟ه اداشت
ميگفتي�د؟ راس�تی » مرگ بر شاه«تان را عربده ميکشيديد و ه زبان کوچک

  !]برای رسيدن به اين نتيجه، سی سال وقت Aزم داشتيد؟ زھی تاسف
اين که در نماز عيد فطر که بنا به گفته ی خامنه ای يکشنبه باز   

 رف�سنجانی ب�ه  آخوندھا دوشنبه ی ديروز، ھاشمیبود و به گفته ی بقيه ی
وبی ھم ب�ود ک�ه ب�ه دلي�ل  کرھمه شان بودند،... ژاد محل نگذاشتاحمدی ن

 خوشم ميآيد و ميبي�نم من البته از او.  ھمهش حاA شده است بتيافشاگريھا
ومت اس2می را ھمه ی وجوه حکا ھمان ادبيات اس2می اش زيرآبِ  که ب

 موسوی ھ�م ک�ه اص�2 ح�رف  اين. دمش گرم و گرمتر.زده است و ميزند
من��د دھ��انش گ��شاد ميترس��د ھل��وی دھ��نش خ��راب ش��ود و م��ردم بفھ. نميزن��د

 اکب�ر کم�دیب�ه مواض�ع ديگر اين که فع2 با حم�2ت خيليھ�ا   !، Aبد؟است
 ی نوش�ته ب�ود ک�هيک نف�ر مقال�ه ا.  ساکت شده استگنجی، اين بابا ظاھرا

. مه ام�ن خ�وب فھمي�د  چي�ست؟ح�رف ح�ساب اي�ن باب�اما نفھمي�ديم باAخره 
   ...مامور است و معذوراين بابا 

  
  

   ]روز صد و دوم[ مي�دی ٢٠٠٩ سپتامبر ٢۴/ ١٣٨٨دوم مھرماه 

  

و نامه ای برای ] انگار[ باز شد موسویميرحسين زبان باAخره   
از دس�ت منتظری نوشت و ترسش را از بي�رون رف�تن اف�سار جن�بش س�بز 

ما رسانه ھاى دولتى اصرار دارند که « :نشان دادش ييھاخودش و ھمپالگ
 ح���ال آنک���ه ؛درف���ى کنن���ماھ���ه معرا م���سبب و مح���رک ح���وادث اي���ن چن���د 

انتخابات، بلک�ه از س�الھا پ�يش ھيم�ه    رفتارھاى مسئوAن کشور نه فقط در
ش�عله ور ش�د و ب�ا ب�اد نخ�وتى  ايام   ھايى را انباشته بود که با خطاھاى اين

اينجان�ب . توس�عه پي�دا ک�رد   که بر آن دميدند، ابع�اد اي�ن آت�ش روز ب�ه روز
غيراس���2مى، ی  برخوردھ���اٮدھ���م ک���ه ب���ا قطع���ا ح���ق را ب���ه مردم���ى م���ى

اس��تناد ب��ه    غيرق��انونى و غيرمن��صفانه حقوق��شان پايم��ال ش��ده اس��ت و ب��ا
تقلبھ�اى    مدارک غيرقابل انکار، بدون تردي�د اعتق�اد دارم ک�ه در انتخاب�ات



 ٤٠٨

 

از  ک�ه   در ع�ين ح�ال اگ�ر در م�وجى. سازمان يافته و وسيع رخ داده است
نظ�ام    اصل ک�شور و اص�ل براى خشم مردم برخاسته است، احساس خطر

ام�ا اي�ن    ھ�م س�کوت ک�نم؛م سخت نبود که بيست س�ال ديگ�ريبرا کردم،نمي
حرک�ت    گونه نبود و نيست که مردم با سکوت يا سازش يک نفر دس�ت از
 حرک�ت   خود بردارند، بلکه پس از مدت کوتاھى ب2تکليفى ب�ه زودى اي�ن

  دلب��ستگان ب��ه نظ��امک��ه ب��ه ھ��يچ ي��ک از ب��ا ش��کلى ک��ور و در حالياز ن��و و 
ک�ه ب�راى اي�ن ک�شور و ش�د، و چ�ه ب�سا ديگران�ى   آغ�از م�ى،نداشت اعتماد 

 ، در ھ��دايت آن ب��ه س��وى من��افع و مط��امع،دي��ده ان��د ن��اگوارخوابھ��ای    مل��ت
   .کردند مى   خود طمع

ھدف ديگر از اي�ن بياني�ه و ني�ز بياني�ه ھ�ا و حرک�ات قبل�ى اي�ن «
 ب���اقى بمان���د و در دام ب نظ���امتکاپوھ���اى م���ردم در چھ���ارچو   اس���ت ک���ه

اين خطرى است که اگر محقق ش�ود، ب�ه . خطرناک نيفتد   ھاىساختارشکني
ت�وانيم م�ا نمي. ستان و عراق�ى ديگ�ر ب�سازدايران، افغان�   تواند از راحتى مى

که نمٮتوانند اي�ن خط�ر را ببينن�د، وظيف�ه ی خ�ود را  براى خوشآمد کسانى 
ت�وانيم ب�دون اثب�ات تعھ�د ، کم�ا اينک�ه نميکن�يم    آن فرام�وشدر پيشگيرى از

گفت�ه ھ�اى حق مردم و ب�ازگو ک�ردن آن در    بهخود نسبت به خواسته ھاى 
٤٦٨».داشته باشيم   خود از آنان دعوتى براى آرامش

  

    
اي���ن احم���دی ن���ژاد در نيوي��ورک اس���ت و اي���ن باب��ا اي��ن روزھ���ا 

ر پنجم��ين ب���ار اس���ت ک���ه در نيوي���ورک ب���ر علي���ه يھودي���ان و م���ردم ک���شو
سالن خالی است و ھم�ه گذاش�ته ان�د رفت�ه ان�د . گويديوری م ل دریياسرائ

ايراني�ان در نيوي�ورک . بيرون و اين بابا دارد مزخرفاتش را بلغور ميکند
. ھم کلی برنامه گذاشته اند و خ2صه حال اين بابا را حسابی جا آورده اند

  . کلی فيلم و عکس و مطلب در اين زمينه منتشر شده است
نيوي��ورک، روز چھارش��نبه، ھمزم��ان ب��ا ح��ضور محم��ود .. .«  

نژاد و سخنرانی وی در مجمع عمومی س�ازمان مل�ل متح�د، ش�اھد  احمدی 
چن�دين . ھ�ای ايراني�ان خ�ارج از ک�شور ب�ود يکی از بزرگت�رين گردھم�ايی

نبه خ��ود را ب��ه ھ��ای مختل��ف روز چھارش�� ھ��زار ايران��ی معت��رض از گ��روه
 ن�ژاد  با سخنرانی و حضور محمود احم�دیند، تا ھمزمان نيويورک رساند

 س���ازمان مل���ل، ص���دای  ش���رکت در نش���ست مجم���ع عم���ومیب���ه بھان���ه ی
. اعتراض خود را به گوش افکار عمومی و اعضای سازمان ملل برسانند
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روز چھارش��نبه، در دوم��ين روز س��فر رئ��يس دول��ت جمھ��وری اس��2می، 
ی مل�ی، از ھ�ای مختل�ف از س�ازمان مجاھ�دين خل�ق گرفت�ه ت�ا جبھ�ه  گروه

طلب گرفت�ه ت�ا دان�شجويان فع�ال ايران�ی در پ�ارک مقاب�ل س�ازمان  سلطنت 
  . ھای خود را برگزار کردند ملل گردھمايی

 بن��دی را م��شخص ک��رده ب��ود و ب��ه ھ��ر  پل��يس نيوي��ورک زم��ان«
 ھ�ای خ�ود را  گروه متقاضی مدت زمانی اخت�صاص يافت�ه ب�ود، ت�ا برنام�ه

ھ�ا در مقاب�ل س�ازمان مل�ل  ص�بح تجم�عدرحاليک�ه از ابت�دای . برگزار کنند
ک��ه ب��ه گ��روه س��بزھای » ص��داھا ب��رای اي��ران«آغ��از ش��ده ب��ود، گ��روه 
 نماين��دگی فراخ��وان تجمع��ی در مقاب��ل دفت��ر  ان��د، نيوي��ورک مع��روف ش��ده

د ک��ه اي��ن تجم��ع از ظھ��ر روز  اس��2می در س��ازمان مل��ل را داجمھ��وری
  . چھارشنبه آغاز شد

 محک�وم ک�ردن س�رکوب و کنندگان در اين تجمع ضمن شرکت «
ھ��ای اعم��ال ش��ده ی پ��س از انتخاب��ات، اعت��راض خ��ود را ب��ه »خ��شونت«

نژاد اع2م کردن�د و در ط�ول برنام�ه ھ�م برخ�ی ھنرمن�دان  محمود احمدی 
. ايران��ی ب��ه اج��رای برنام��ه پرداختن��د ک��ه ب��ا اس��تقبال حاض��ران مواج��ه ش��د

ب�ه امريک�ا سته ی ايران�ی ک�ه از فران�سه عبدالکريم Aھيجی حقوق�دان برج�
Aھيج�ی در . سفر کرده بود، در اي�ن تجم�ع س�خنان کوت�اھی را اي�راد ک�رد

: س��خنانش از نق��ش جوان��ان ايران��ی در تح��وAت اخي��ر تق��دير ک��رد و گف��ت
ھ�ای اخي�ر آب�روی اي�ران و ايران�ی را  ھرچه جمھ�وری اس�2می در دھ�ه«

  » .برد، شما جوانان با اعمال و رفتارتان برای ايران آبرو خريديد
حاضران در اين تجمع س�پس ب�ه س�وی س�اختمان س�ازمان مل�ل «

در .  کنن�دگان بپيوندن�د شروع به راھپيمايی کردند، تا ب�ه جم�ع ديگ�ر تجم�ع
پارک مقابل سازمان مل�ل جمعيت�ی چن�د ھ�زار نف�ره ح�ضور داش�ت ک�ه ب�ه 

ھای مختلف اي�ن  در بخش. کردند طرق مختلف اعتراض خود را ابراز می
  موزي��ک ني��زب��ه س��خنرانی پرداختن��د و چن��د گ��روهتجمع��ات اف��راد مختلف��ی 

 از جمل��ه آرش س��بحانی از گ��روه کيوس��ک ب��رای تجم��ع برنام��ه داش��تند؛
ق�ديم ب�ه ھ�ای خ�ود را ت وی يک�ی از آھن�گ. کنندگان چند آھن�گ اج�را ک�رد 

اکب�ر موس�وی خ�وئينی، نماين�ده ی   عل�ی.  [!]اعضای شورای نگھبان ک�رد
وی محمود احمدی . بود» سبزھا «پيشين مجلس، يکی از سخنرانان تجمع

ھ�ا  ت�ازه دان�شگاه«: خواند و خطاب به وی يادآور شد» دروغگو«نژاد را  
ھاي��ت  ان�د، ب��دان در مقاب��ل دروغگ��ويی خ��ود را آغ��از ک��رده  س�ال تح��صيلی

  » .دانشگاه ساکت نخواھد ماند
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من���صور فرھن���گ، اول���ين نماين���ده ی جمھ���وری اس���2می در «
وی ني�ز در س�خنان خ�ود ض�من . رانان ب�ودسازمان ملل نيز يک�ی از س�خن

بايد با استبداد مبارزه «: تحسين جنبش سبز، خواستار تداوم آن شد و گفت
ھای استبدادی و ھم با اس�تبدادی ک�ه در درون ت�ک ت�ک  کرد، ھم با سيستم

  » .ما وجود دارد
ھ��ای  از نک�ات جال��ب توج��ه اي��ن تجم��ع، اع��2م ھمب��ستگی گ��روه«

يک��ی از رھب��ران . ی ب��ا جن��بش س��بز اي��ران ب��ودا م��دافع دموکراس��ی برم��ه 
ھ�ا ک�ه پ�يش از اي�ن دھ�سال را در  ای  خواھانه ی برم�ه  حرکت دموکراسی

زندان س�پری ک�رده اس�ت، ض�من ح�ضور در تجم�ع ب�ا جن�بش س�بز اي�ران 
ھ�ای مخ�الف رژي�م نظ�امی آن  ای گروھ�ی از برم�ه . اع2م ھمبستگی ک�رد

ب�رد،  انگی ب�ه س�ر م�یکشور که آنگ س�ان س�وچی رھبرش�ان در ح�بس خ�
ھ�ايی  ھمزم�ان گ�روه. ن�دابل س�ازمان مل�ل تجم�ع کردروز چھارشنبه در مق

تظ��اھرات ني��ز از ک��شورھای ھن��دوراس و ليب��ی ني��ز در ھم��ين محوط��ه ب��ه 
  . نداعتراضی دست زد

 ب�ه وق�ت محل�ی ٧جمعيت معترض با نزديک ش�دن ب�ه س�اعت «
حل اقام�ت محم�ود  ای نيز پس از اط2ع از ھتل م کم کم متفرق شد و عده

اي��ن در ح��الی اس��ت ک��ه . ن��ژاد ب��ه س��مت مح��ل ھت��ل حرک��ت کردن��د احم��دی 
 ن�ژاد، تح�ت ش�ديدترين ت�دابير امنيت�ی  اطراف مح�ل اقام�ت محم�ود احم�دی

 دست ب�ه اعت�راض جمعی از ايرانيان معترض در مقابل ھتل. قرار داشت
 ک��دام از اع��ضای ھيئ��ت ھم��راه رئ��يس دول��ت، ايراني��انب��ا عب��ور ھر. زدن��د

 ال�دينی  محم�د رض�ا ميرت�اج. بردن�د حاضر فرياد اعتراض خود را باA می
از نمايندگان مجلس و اس�فنديار رح�يم م�شايی رئ�يس دفت�ر محم�ود احم�دی 

ن���ژاد از جمل���ه اف���رادی بودن���د ک���ه ھنگ���ام رف���تن ب���ه ھت���ل ب���ا اعت���راض و  
   .فريادھای معترضان مواجه شدند

ت��ل از ورودی علي��رغم اينک��ه اکث��ر رھب��ران حاض��ر در اي��ن ھ«
ن�ژاد از درب ديگ�ری وارد  شدند، اما محم�ود احم�دی  اصلی وارد ھتل می

  . ھتل شد، تا با جمعيت معترض مقابل ھتل روبرو نشود
عصر روز چھارشنبه محمود احم�دی ن�ژاد س�خنرانی خ�ود در «

برنام���ه ی اعتراض���ات در .  انج���ام داد س���ازمان مل���ل رامجم���ع عم���ومی
گروھ����ی از ] ام����روز[ و روز پنج����شنبه نيوي����ورک ھمچن����ان ادام����ه دارد

  ... ايرانيان پل معروف بروکلين نيويورک را سبز خواھند کرد
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 ن��ژاد در  دويچ��ه ول��ه گ��زارش ک��رد ک��ه س��خنان محم��ود احم��دی«
مجمع عمومی سازمان ملل، اعتراض و واکنش شديد بسياری از کشورھا 

ارات نمايندگان کشورھای مختل�ف ب�ا ناخ�شنودی از اظھ�. را در پی داشت
 نش��ست س�ازمان مل��ل را ،ن�ژاد ی احم�دی  س��تيزانه  ضداس�راييلی و يھ�ودی 

   ن��ژاد ب��ا س��خنان ض��د اس��راييلی و يھ��ودی محم��ود احم��دی. ت��رک کردن��د
ستيزانه، سبب ناخ�شنودی و اعت�راض مجم�ع عم�ومی س�ازمان مل�ل متح�د 

خوان�د و » ک�شی  ن�سل«ن�ژاد اق�دامات علي�ه م�ردم فل�سطين را  احمدی . شد
الملل���ی فرم���ان ران���ده و ب���ا  را م���تھم ک���رد ک���ه ب���ر سياس���ت ب���يناس���راييل 

داری  برقراری شبکه ی پيچيده ی اقتصادی و فرھنگی سبب ايجاد برده «
اروپ��ا و آمريک��ا را ني��ز  «حت��یوی اف��زود، اس��راييل . ش��ده اس��ت» ن��وينی

نژاد در بخشی  احمدی . ساخته است» پرستانه ی خود قربانی مطامع نژاد
  : آمريکا، گفتھای نظامی ا توجه به سياستديگر از سخنانش ب

       ای از چن�د ھ�زار کيل�ومتر دورت�ر در  پذيرفتنی ني�ست ک�ه ع�ده«
منطقه ی خاورميانه دخالت نظامی کنند و ک�شتار، جن�گ، ت�رور، تھدي�د و 

  ... ».تجاوز را به ھمراه آورند
ن��ژاد را   احم��دی د ک��ه س��خنرانیاس��راييل روز پ��يش اع��2م ک��ر«

 از جمل���ه آلم���ان، ن���دگیھ���ای نماي ب���سياری از ھيئ���ت. د ک���ردتح���ريم خواھ���
بريتاني��ا، فران��سه، ايتالي��ا، دانم��ارک و مجارس��تان، ني��ز در ح��ين س��خنرانی 

. ن��ژاد، ب��ه حال��ت اعت��راض اج��2س س��ازمان مل��ل را ت��رک کردن��د احم��دی 
ک��شورھايی نظي��ر آرژانت��ين، ک��ستاريکا، اس��ترليا و زAن��د ن��و ني��ز ب��ه جم��ع 

احم�دی .  از مجمع عمومی سازمان ملل بيرون رفتن�دمعترضان پيوستند و
وی تنھا اطمين�ان داد . نژاد در مورد مناقشه ی اتمی سخنی بر زبان نراند 

الملل�ی و  ھای س�ازنده ب�رای ح�ل م�شک2ت ب�ين که تھران خواھان ھمکاری
  ... ھای پيش رو در جھان است چالش

ھ�ران، نژاد پيش از اين ني�ز در مراس�م روز ق�دس در ت احمدی «
المللی شده  ھای شديد جامعه ی بين با انکار مجدد ھولوکاست، سبب واکنش

س��اختمان س��ازمان مل��ل ک��ه ب��ه ش��دت از س��وی نيروھ��ای انتظ��امی . ب��ود
ھای مدافع حقوق بشر  ھا و گروه شد، در محاصره ی سازمان محافظت می

نيويورک دس�ت ب�ه  نژاد در  قرار داشت که با اعتراض به حضور احمدی
سخنگوی سفير آلمان در سازمان ملل متح�د، س�خنان . ندرات زده بودتظاھ

» قب��ول س��تيزانه و غيرقاب��ل  يھ��ودی « ن��ژاد درب��اره ی اس��راييل را  احم��دی
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 ھ��ای نماين��دگی  و ب��سياری از ھيئ��تب��دين دلي��ل آلم��ان«: وی گف��ت. خوان��د
  » .کشورھای اروپايی به نشانه ی اعتراض سالن را ترک کردند

و سخنگوی نمايندگی آمريکا در س�ازمان مل�ل ب2  مارک کورن«
ن��ژاد ب��ار ديگ��ر  باع��ث تاس��ف و ي��أس اس��ت ک��ه آق��ای احم��دی «: ني��ز گف��ت

ستيزانه و مملو از تنفر و تحقير را برای سخنرانی خود  اظھاراتی يھودی 
  ! اين ھم از اين مردک٤٦٩».برگزيده است

ب��ا [م��صاحبه  محم��ود احم��دی ن��ژاد، ي��ک روز قب��ل از اي��ن«  
پور ھ به احتمال مبادل�ه ی عل�ی وکيل�ی راد، يک�ی از ق�ات2ن ش�ا]سرکوزی

آخرين نخست وزي�ر اي�ران قب�ل از انق�2ب و دان�شجوی فران�سوی ر، بختيا
ب�سر ميب�رد، اش�اره » ح�بس خ�انگی«فرانسه در تھران در  که در سفارت

او در م�صاحبه ای ب�ا کان�ال دو تلويزي�ون فران�سه گف�ت ک�ه ايراني�ان . کرد
ني�ز پ�در و م�ادر دارن�د و متأس�فانه دول�ت فران�سه ھ�يچ  ن�سهزندانی در فرا

  » .ت اين زندانيان نکرده اسآزادی اقدام مثبتی در جھت
دان�ست و » خ�واھی ب�اج«نيک2 سارکوزی اين سخنان را ي�ک «

دان�شجوی  آي�ا فک�ر ميکني�د م�ن آدم�ی ھ�ستم ک�ه قات�ل بختي�ار را ب�ا«: گف�ت
 که زب�ان فارس�ی را ح�رف ست اجوانی که بيگناه است و تنھا جرمش اين

   »!ميزند و تمدن ايران را دوست ميدارد، مبادله کنم؟
رئ�يس جمھ�وری فران��سه اف�زود ک�ه اي��ن دخت�ر ج�وان باي��د آزاد «

کلوتيلد رايس در اوائل م�اه ژوئي�ه  .شود و بايد بتواند به کشورش بازگردد
. تھران در پی تظ�اھرات معترض�ان ب�ه نت�ايج انتخاب�ات، بازداش�ت ش�د در

وی پ��س از ي��ک م��اه زن��دان، اکن��ون در . جمل��ه جاسوس��ی ب��ودز تھ��ام او اا
 ن�يک2 س�ارکوزی در .صدور حکم دادگ�اه اس�ت سفارت فرانسه در انتظار

علی وکيلی راد گفت که تنھا دادگ�ستری فران�سه اس�ت  ارتباط با سرنوشت
 ١٩٩٤اي�ن ف�رد در س�ال . وی تصميم بگيرد آزادی که ميتواند در باره ی

. محاکم�ه و محک�وم ش�ناخته ش��د پور بختي�ار در پ�اريسھقت�ل ش�اب�ه اتھ�ام 
ھيج�ده س�ال را در  ب�ا اي�ن تب�صره ک�ه ح�داقل حکم او حبس ابد تعي�ين ش�د،

در ماھھ�ا ي�ا س�الھای آين�ده  اگ�ر«: ن�يک2 س�ارکوزی گف�ت. زندان بگذران�د
 مقامات قضايی فرانسه با پيروی از رويه ی قضايی عادی تشخيص دھند

د دوره ی ح��بس خ��ود را گذران��ده اس��ت، ب��ه خ��ود اي��ن ک��ه عل��ی وکيل��ی را
   »...است نه به من مقامات مربوط
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ني��ز از را خ��انم کلوتيل��د راي��س م ک��ه دار ش��دخب��رديگ��ر اي��ن ک��ه 
ای خ�اک ب�ر س�ر . بی نصيب نگذاش�ته ان�د» زکینوازشھای کھرينوعی «

  !!!شان»قضاوت و قضا«اين 
ر چن�دتا از  اين خبر سرتيتر خبخبر ديگر اين که چند روز است

 مقط��ع راھنم��ايی و ت��اريخ پادش��اھان از کت��ب ت��اريخی«است ک��ه سايتھوب��
ي��ران پادش��اھی Aب��د ميترس��ند دوب��اره حکوم��ت ا» متوس��طه ح��ذف مي��شوند

  !شود
رئ�يس گ��روه مطالع�ات ت��اريخ وزارت آم�وزش و پ��رورش ...  «  

از آغاز تغيي�رات جدي�د در کت�ب ت�اريخ مق�اطع راھنم�ايی و متوس�طه خب�ر 
ت ک�ه در تغيي�رات جدي�د، تاريخنگاريھ�ای نظ�امی و پادش�اھان از داد و گف

يعق�وب ت�وکلی اف�زود ک�ه . کتب تاريخ اي�ن مق�اطع تح�صيلی ح�ذف مي�شوند
] ک�ذا[کتابھای تاريخ جديد اين دو مقطع با رويکرد فرھنگی و تمدن پرور 

. ج��ايگزين ت��اريخ نگاريھ��ای سياس��ی و نظ��امی پادش��اھان و جنگھ��ا مي��شود
نکه اين تغييرات به صورت ت�دريجی آغ�از ش�ده اس�ت، گف�ت وی با بيان اي

 س��الھا ب��ه ط��ول حت��یک��ه تغيي��رات در ک��ل مت��ون ت��اريخ زم��انبر اس��ت و 
پنداش��تند   ھ��ای غرب��ی ک��سانی ک��ه م��ی ی رس��انه ب��ه گفت��ه «ام��ا . ..ميانجام��د

ھای قذافی در اج�2س س�اAنه ی مجم�ع عم�ومی س�ازمان مل�ل  گويی گزافه 
 ن��ژاد ب��ه  ن��د مان��د، ب��ا س��خنرانی محم��ود احم��دیب��ديل خواھ رقي��ب و ب��ی ب��ی

نژاد در ساعت ھفت و نيم بعد از  احمدی . سرعت به اشتباه خود پی بردند
ی خ�ود ب�ه جھاني�ان  س�تيزانه  ظھر به وقت نيوي�ورک ب�ا اظھ�ارات يھ�ودی 

ت���وان در کوت���اھترين زم���ان ممک���ن نيم���ی از  ن���شان داد ک���ه چگون���ه م���ی
روزنامه دی ول�ت  .رک سالن واداشتمخاطبان حاضر در اج2س را به ت

ش���ده ی جھ���ان  ی ش���ناخته  آن2ي���ن در بررس���ی س���خنرانی اي���ن دو چھ���ره 
  : نويسد می

ھ��ای ديکت��اتور ليب��ی علي��ه   گ��ويی ک��ه مھم��2ت و ي��اوه در ح��الی «
پران��ی و ل�ودگی ھم��راه ب�ود، س��خنان احم��دی   گ��ران جھ�انی ب��ا م�زه  توطئ�ه

  » .رسيد ر مینژاد ھمچون نمايش اعمال يک ج2د به نظ 
 آمريک�ا را یجمھ�ور  قذافی در سخنان خود بارک اوباما رئيس«

» ل���ی ھ���اروی«خط���اب ک���رد و م���دعی ش���د ک���ه از انگي���زه ی » پ���سرم«
دی ول�ت در ج�ستجوی ص�فتی . قاتل ج�ان اف کن�دی آگ�اھی دارد) اسوالد(

ن��ژاد ب��ه نق��ل  يھ��ودی احم��دی  مناس��ب ب��رای س��خنان ض��د اس��راييلی و ض��د 
اي��ن س��خنرانی «:  مينوي��سدده، اش��اره ک��رCNNب��ری ق��ولی از ش��بکه ی خ



 ٤١٤

 

ک�ه ھيتل�ر  البته به ش�رطی . ميتوانست از سوی آدولف ھيتلر صورت گيرد
  » .گويدبتوانست به فارسی سخن مي

ھيئ�ت .  نژاد دور از انتظار نب�ود اعتراض به سخنرانی احمدی«
نمايندگی کانادا به رھبری Aرونس کانن وزير امور خارجه ی اين ک�شور 
  پيشتر اع2م ک�رده ب�ود ک�ه ب�ه خ�اطر انک�ار ھولوکاس�ت و اظھ�ارات نن�گ

 اي���ران درب���اره ی اس���راييل ق���صد دارد در خ���2ل ی جمھ���ور آور رئ���يس
دی ولت در ادامه ی گ�زارش .  نژاد اج2س را ترک کند سخنرانی احمدی

آغ�از ک�رد » گ�روه ک�وچکی«نژاد حم2ت�ش را ب�ه  نويسد، احمدی  خود می
ن�ژاد «ھ�ای  ت�2ش دارن�د بلن�د پ�روازی» بردگ�ی«ردم ب�ه که ب�ا ک�شاندن م�

ن��ژاد از اي��ن گ��روه  منظ��ور احم��دی . خ��ود را ارض��اء کنن��د» ی پرس��تانه 
  . کوچک، اسراييل بطور مشخص و يھوديان بطور کلی بودند

ھ���ا ني���ز نق���ش  انگاران���ه، فل���سطينی اي���ن نماي���شنامه ی س���اده  در«
از خ��روج ھيئ��ت کان��ادايی،  پ��س  چن��د دقيق��ه. کردن��د قرباني��ان را ايف��ا م��ی

ت��رک کردن�د و پ�س از چن�د ثاني�ه آلم��ان و را نماين�دگان آمريک�ا ني�ز جل�سه 
ھ��ای  در م��دت کوت��اھی ح��دود نيم��ی از ھيئ��ت. نيوزلن��د و ديگ��ر ک��شورھا

تنھ��ا . نماين��دگی، مجم��ع عم��ومی را ب��ه ن��شانه ی اعت��راض ت��رک کردن��د
. الن باقی ماندن�دنمايندگان کشورھايی ھمچون ليبريا، آندورا و غيره در س

در » تبليغ��ات داخل��ی«ب��ه گفت��ه ی دی ول��ت اي��ن شک��ست ديپلماتي��ک در 
   :نويسد دی ولت می.  به رتوش و ترميم نيستتھران نيز قادر

 نژاد بانيان جن�گ در افغان�ستان و ع�راق را  که احمدی درحالی«
ک��رد، ب��ا ي��ادآوری از حامي��ان ص��دام در جن��گ علي��ه اي��ران و  نف��رين م��ی

اش ب�دل ب�ه لبخن�د   آنان در عراق، پوزخند بر چھره م کنونیسرنوشت شو
س�خنان . شده اس�ت نژاد خونسردانه و کنترل  جنون محمود احمدی . شد می

او با نام مردان مقدسی ھمچون عيسی مسيح و حضرت محم�د و عب�اراتی 
ب�دين » .ھمچون آزادی، صلح، عدالت، امنيت و معنوي�ت آذي�ن گرفت�ه ب�ود

  ھ�ای احم�دیگويي ي�اوه  «گي�رد ک�ه در پاي�ان نتيج�ه ميخاطر مفسر دی ولت
  ھای قذافی بيش از آنک�ه م�سخره و س�رگرم گويی نژاد در مقايسه با ھذيان 

  ! چه بگويم؟٤٧٠».آميز و خطرناکند  کننده باشند، نخوت
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  ]روز صد و سوم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٥/ ١٣٨٨سوم مھرماه 

  

 س���ابق ب���ا حکوم���ت وی ش���ور2ع���اتی اطھای س���ازمانھمک���اری  
نھا آنقدر در ايران جنايت کردن�د ک�ه باي�د آ. اس2می بر کسی پوشيده نيست

ھ�م » مرگ ب�ر روس�يه«شعار . سالھا در اين مورد تحقيق و پژوھش کرد
ب��ا ش��دت ادام��ه ھمچن��ان و  اط2ع��اتی اي��ن ھمک��اری. اص��2 عجي��ب ني��ست

 ف�اش ک�رده پاس�داران  پي�شين س�پا یمحسن رضائی فرمانده«: ببينيد. دارد
،  س�پاه پاس�داران را عھ�ده دار ب�ودهرياس�ت اط2ع�ت که در زم�انی ک�ه او

رفت�ه و او را از خط�ر فعاليتھ�ای س�لطنت سفير شوروی ب�ه دي�دار خمين�ی 
پ�يش از اي�ن داس�تانھای زي�ادی . بان در کشور ترکيه مطلع نم�وده اس�تطل

اس��2می منت��شر  ش��وروی ب��ا جمھ��وری  سروي��سھای جاسوس��یاز ھمک�اری
س�فير ي�ک ک�شور  ن اولين بار است که روايت جاسوسی ولی اي،ستشده ا

آگاھان م�سائل اط2ع�اتی ب�ر اي�ن . شود ديگری روايت مينزد رھبر کشور
ک�ه منج�ر ب�ه اع�دام  )ن�وژه] (کودتای پايگ�اه ش�اھرخی[که لو رفتن  باورند

 .ک�ا«، از نتايج جاسوس�ی س�ازمان نظامی ميھن پرست شد صدھا خلبان و
   ٤٧١».حزب توده بوده است ل داخلی آن در و عوام». ب.گ

 اس��م م��ن ھ��م Aم��صب ھ��ماي��ن باب��ا [عل��ی اف��شاری ديگ��ر اي��ن ک��ه   
] م�ردم[باي�د از ب�اA ب�ردن مطالب�ات و توقع�ات  «:افاض�ه ک�رده ک�ه] ھست

انتر ميخواھد بگويد که ايھا الناس مواظب باشيد که اگ�ر  ٤٧٢»!پرھيز کرد
 ... جم��ع و ج��ورش کني��د ھ��ادتوقع��ات م��ردم را ب��اA ببري��د، بع��د نميتواني��

  !بيچاره ھا
ک�ه » مرده ای که ھن�وز س�ر پ�ا اي�ستاده«در نوشته ای با عنوان   

 بازرگ��ان پ��سر مھ��دی [ بازرگ��ان اس��اس کومنت��ار زي��رش از عب��دالعلیب��ر
  : کهاست است، آمده ] رئيس دولت امام زمان سيد روح ] خمينی

 ش�بيه به نظر ميرسد عاقبت جمھوری اس2می به طرز عجيب�ی«
در قرآن آمده ک�ه س�ليمان آنچن�ان ح�شمت و ! است به حضرت سليمان شده

 دي�و و ج�ن ھ�م از او ميترس�يدند، حت�یحيوانھ�ا  قدرتی داشت که انسانھا و
او ح�رف بزنن�د؛ ت�ا روزی رس�يد ک�ه   ج�رات نداش�تند ب�احت�یتا ج�ائی ک�ه 

 روی ع�صايی تکي�ه ،م�رد سليمان وقت م�رگش ش�د و ج�ان داد، ام�ا وقت�ی
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ھنوز سر پا   بود، به طوری که با وجود اينکه مرده بود، اما جسدشکرده
ج�رات   اما به خاطر ھمان رعبی که در دل ھمه ب�ود، ھ�يچکسمانده بود؛

نداشت جلو برود و چيزی بگويد، و جناب سليمان ھمينط�ور س�ر پ�ا مان�د، 
ن�ه ھ��ائی فرس��تاد ت��ا خ�ود خ��دا ب��اAخره حوص�له اش س��ر رف��ت و موريا ت�ا

 .به زمين نخ�ورد» تاAپی«و نھايتا تا حضرت سليمان جوند عصايش را ب
نميک�رد ک�ه او بتوان�د بمي�رد، ي�ا بيج�ان ب�ه   از فکرش�ان ھ�م گ�ذرحتیملت 

  ] ١۴از قرآن مسلمانان، سوره سبا، آيه  [!زمين بيافتد
نميدانم اص2 احتياجی به توضيح دارد يا نه، اي�ن م�شابھتی ک�ه «

می ھم اAن چند ص�باحی اس�ت عرض کردم؟ غرض اينکه جمھوری اس2
که در واقع مرده اس�ت، ام�ا ب�ه ح�ول و ق�وه ی خداون�دی آنچن�ان رع�ب و 
وح��شتی در دل مل��ت اي��ران از اي��ن جمھ��وری وج��ود دارد ک��ه فع��2 ھن��وز 
ھيچکس از خيالش ھم نميگذرد که ممکن است ھم�ين زوديھ�ا موريان�ه ھ�ا 

افتد و سرانجام به زمين بي» تاAپی«عصای ايشان را ھم بجوند و جسدش 
مردم ايران متوجه شوند که حضرت جمھوری اس2می ھ�م مردن�ی ب�ود و 

    ٤٧٣». . .ما نميدانستيم 
ش،  خ�ودب�ن بازرگ�ان ب�ا ھم�ان زب�ان اس�2میجال�ب اس�ت، ن�ه؟ ا

کس ک�ه ح�ساب حکوم�ت برس�د؛ دم ھ�ر. حساب حکومتيان را رسيده اس�ت
    !اس2می را ميرسد، گرم و گرم و گرم

ھ��م س��بزپوش » س��ن سباس��تيان«واره ی ف��يلم ديگ��ر اي��ن ک��ه ج��شن
ک��رد ک��ه ھيئ��ت ديپلماتي��ک لبن��انی ب��ه  ش��ايد ھ��يچکس گم��ان نم��ی«ام��ا  .ش��د

 ١۴۴ اي��ن ک��شور ني��ز در کن��ار یجمھ��ور رياس��ت مي��شل س��ليمان، رئ��يس 
ديگ��ر س��الن مجم��ع ]  ھيئ��ت ديپلماتي��ک؟١٤٤ددم وای [ھيئ��ت ديپلماتي��ک 

نژاد ت�رک  ود احمدی عمومی سازمان ملل را ھنگام شروع سخنرانی محم
ت�وان واکن�شی ب�ه آنچ�ه جن�اح   لبن�ان را م�ییجمھ�ور اين عمل رئ�يس  .کند

  ٤٧٤»...خواند، دانست اکثريت اين کشور دخالت ايران در امور لبنان می
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  ]روز صد و پنجم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٧/ ١٣٨٨پنجم مھرماه 

  
 ش��ايعه  البت��ه ميتوان��دخامن��ه ای؛» بي��ت رھب��ری«د خب��ر از چن��  

اول اي��ن ک��ه از مي��ان «: ني��ست  ب��دد، ول��ی ب��رای خوان��دن و خندي��دنباش��
ش��عارھائی ک��ه م��ردم در تظ��اھرات ميدھن��د، خامن��ه ای بي��شتر ن��سبت ب��ه 

 بي��شتر از ش��عار حت��ی پ��سرش ح��ساسيت دارد، مجتب��یش��عاری در م��ورد 
  » !خامنه ای مرگ بر«

خامنه ای در دي�دار ب�ا يک�ی از اراذل و اوب�اش تح�ت فرم�انش «
ي��ابی کنن��د و برس��ند ب��ه منب��ع  ک��ه در بازجوئيھ��ا ري��شه  اس��تاز او خواس��ته

خامنه ای آنق�در ] مجتبی بميری، رھبری رو نبينی[ پخش اين شعار اصلی
ن��سبت ب��ه اي��ن م��سئله ح��ساسيت دارد ک��ه در دي��دار ب��ا آخون��د امين��ی ناي��ب 

اف��شای نق��ش مجتب��ی ... رئ��يس س��ابق مجل��س خبرگ��ان و ام��ام جمع��ه ی ق��م
در کودت��ا و ارتب��اطش ب��ا فرمان��دھان س��پاه ب��ه رواب��ط رھب��ر ب��ا خامن��ه ای 

  . مراجع مذھبی لطمه ای جدی زده است
ديگ��ر اي��ن ک��ه ب��ا اي��ن ش��عار و اخب��اری ک��ه دراي��ن زمين��ه در «

جامعه پخش شده و حتما در ميان فرماندھان نظامی و سپاھی نيز منعکس 
   .شده، اتوريته ی مجتبی در ميان اين نيروھا ضعيف شده است

موجب محرمانه ت�رين گزارش�ی ک�ه ب�ه خامن�ه ای دوم اين که ب«
در .  نف��ر ک��شته ش��ده ان��د٤٠٣داده ش��ده، در روي��دادھای س��ه م��اه گذش��ته، 

ھم���ين گ���زارش قي���د ش���ده ک���ه ش���ماری از قرباني���ان در بازداش���تگاھھای 
 برخ��ی اف��راد ب��سيج ک��ه حت��ی  پايگاھھ��ای ب��سيج ک��شته ش��ده ان��د؛غيرعلن��ی

اختيارش�ان ] در[ تھ�ران ی خيابانھ�ای مرک�زبصورت گروھی خانه ای در
ت��ا در مواق��ع تظ��اھرات و !] دس��تور زب��ان فارس��ی ص��فر[گذاش��ته ش��ده، 

 ني��ز در  درآم��ده و م��ردم را غ��افلگير کنن��د،راھپيمائيھ��ا ب��صورت ناگھ��انی
 را از مي��ان تظ��اھر يعن��ی ک��سانی. ھم��ين خان��ه ھ��ا مرتک��ب قت��ل ش��ده ان��د

س�وم اي�ن ک�ه در ي�ک . و ک�شته ان�د گرفته و به اين خان�ه ھ�ا ب�رده کنندگان
گفته شده ک�ه  ... گزارش ديگر در مورد بسيجيھا، اھليت و تحصي2تشان و

 ساله ھستند و کوچکترين اط2عی از مسائل سياسی ک�شور ٢٠ تا ١٧بين 
ھ�شتاد و پ�نج . ندارند و پيش از اعزامشان ب�ه تھ�ران، تھ�ران را ندي�ده ان�د

د و در روس�تاھا و ش�ھرھای کوچ�ک درصدشان تا پنجم ابتدائی سواد دارن



 ٤١٨

 

اط��راف اس��تان تھ��ران ع��ضو ب��سيج ش��ده و ب��رای ماموري��ت ف��وری و ب��ا 
  ]از يک ای ميل... [ ھزار تومان به تھران آورده شده اند١٥٠روزی 

  

  ]روز صد و ششم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨/ ١٣٨٨ششم مھرماه 

کل�ی .  دان�شگاھھا ح�سابی ش�لوغ ب�ود١٣٨٨امروز ششم مھرماه   
بوک و مراس��م در س��ايتھا و وب2گھ��ا و في��سقال��ه و ف��يلم و عک��س از اي��ن م

تظاھرات خودجوش دان�شجويان در دان�شگاه «... يوتوب گذاشته شده است
زمان با اع2م حضور محمود  ھم) سپتامبر٢٨/ مھر۶(تھران روز دوشنبه 

 ی وی در دان�شگاه ب�ه مناس�بت  ن�ژاد و ش�ماری از وزي�ران کابين�ه احم�دی 
  . ال تحصيلی آغاز شدشروع س

ب��ه گ��زارش خبرنام��ه ی اميرکبي��ر، دان��شجويان معت��رض ک��ه «
ھا و دس�تبندھا  نمادھای سبز از جمله پ2کاردھای سبز رنگ حاوی نوشته 

ھ��ای   ھم��راه داش��تند، ب��ا عب��ور از مقاب��ل دان��شکده  ھ��ای س��بز ب��ه و بادکن��ک
برخ�ی  .مختلف در مقابل کتابخانه ی مرکزی دانشگاه تھران تجم�ع کردن�د

، »م���رگ ب���ر ديکت���اتور«: ش���عارھای دان���شجويان از اي���ن ق���رار بودن���د
 منتظ���ری، ،مجتھ���د واقع���ی«، »پ���ذيرد مي���رد، ذل���ت نم���ی دان���شجو م���ی«

ما ھمه ندائيم، سھرابيم، «، »دانشجوی زندانی آزاد بايد گردد«، »صانعی
کروب�ی ب�ت «، » دس�تگير ب�شه، اي�ران قيام�ت مي�شهکروبی«، »يکصدائيم

دول�ت «، » ديگر اث�ر ن�دارد،شکنجه، تجاوز«، »بشکنشکن، بت بزرگو 
  ...  و» يا حسين، ميرحسين«، » استعفا، استعفا،کودتا

خبرنامه ی اميرکبير در ادامه ی گزارش خود نوشته است ک�ه «
 آم��دگوئی ب��ه  دان��شجويان معت��رض ھ��م چن��ين پ2کاردھ��ای ح��اوی خ��وش

ھ�ای  ب�ا ت�شويقکشيدند ک�ه  وزرای علوم و بھداشت دولت کودتا را به زير
بنا بر اين گزارش، اين تجم�ع س�پس ب�ه . ممتد ديگر دانشجويان ھمراه بود

 ]  مقاب��ل س��ر در دان��شگاه تھ��ران ک��شيده ش��د و ش��عارھايی ني��ز علي��ه آي��ت
ھ�ای حک�ومتی   ای، رھبر جمھوری اس2می و برخ�ی ديگ�ر از مق�ام خامنه

  . از جمله احمد جنتی دبير شورای نگھبان داده شد
ني���ز گ���زارش داد ک���ه گروھ���ی از » آين���ده«ت خب���ری وب���ساي«

 نژاد و برعليه ميرحسين  دانشجويان بسيجی به طرفداری از دولت احمدی
ق�رار ب��ود در مراس��م روز دوش��نبه در دان��شگاه، . دادن��د موس�وی ش��عار م��ی

.  نژاد نيز ش�رکت کن�د، ام�ا وی در دان�شگاه ح�ضور نياف�ت محمود احمدی
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ی تظاھرات دان�شجويی روز دوش�نبه  شعله ھای منتشر شده،  بنا برگزارش
 ن���ژاد  در دان���شگاه تھ���ران از س���وی دان���شجويان ب���سيجی ح���امی احم���دی

 ن�ژاد  خواستند با برگ�زاری تجمع�ی از دول�ت احم�دی آنھا می. افروخته شد
بن�ا ب�ر . حمايت کنند، اما گويا از سوی دانشجويان معترض غافلگير ش�دند

ان��شجويان در دان��شگاه تھ��ران، ھ��ا تجم��ع و راھپيم��ايی د آخ��رين گ��زارش
ش�ود   ام�ا گفت�ه م�یقت تھران بدون درگي�ری پاي�ان ياف�ت؛ظھر به و حوالی

که تعدادی از دان�شجويان ھنگ�ام خ�روج از دان�شگاه توس�ط نيروھ�ای ض�د 
 آين��ده ني��ز گ��زارش داد ک��ه وب��سايت خب��ری.  ان��د ش��ده ش��ورش بازداش��ت 

يان يكديگر را برای تجمعات دانشجويان مقارن ظھر پايان يافت و دانشجو
ش���ود،   ص���بح برگ���زار م���ی١٠ای ك���ه ف���ردا س���اعت  ح���ضور در برنام���ه 

ای که ق�رار اس�ت ف�ردا  جزئيات برنامه ی اين منبع درباره . اند فراخوانده 
] ام��روز[پ��يش از ظھ��ر روز دوش��نبه . برگ��زار ش��ود، توض��يح ن��داده اس��ت

خ���ی  ی دان���شگاه، بر ھمزم���ان ب���ا اف���زايش تجم���ع دان���شجويان در محوط���ه
 آذر از س��وی ١۶ھ��ای اط��راف دان��شگاه تھ��ران از جمل��ه خياب��ان  خياب��ان

ب�دون [نيروی انتظامی مسدود شده بود و نيروھای پليس با لب�اس معم�ولی 
   ٤٧٥».در اطراف دانشگاه تھران مستقر شده بودند] ك2ه كاسكت و سپر

در ضمن کروبی باز ھم نامه ای برای رفسنجانی نوشته است و 
اوض��اع ب��ه نظ��رم خ��سته کنن��ده ش��ده اس��ت و تغيي��ری ... ھ��ااز اي��ن حرف... 

ديروز ھم اينجا انتخابات بود ب�رای انتخ�اب ص�دراعظم آلم�ان . پيش نميآيد
و خ��انم مرک��ل دوب��اره ص��دراعظم ش��د، البت��ه ائ��ت2ف ب��زرگ ب��ا سوس��يال 

 اي��ن  و ي��ک ح��زب زرد ک��ه موتل��ف ھمي��شگیدموکراتھ��ا ب��ه ھ��م خ��ورد
پل�وغ /خ2ص�ه کل�ی ش�لوغ... ر ک�ار آم�ددموکرات مسيحيھا بود، دوباره س

  ...بود
. اين داستان تجاوزھا در زندانھای حکومت اس2می تمامی ندارد  

يکی از زنان تجاوز شده گفته است که متجاوز در زن�دان در ح�ين تج�اوز 
ت ب��ه آن  اش��اره اس��.ت را پ��س مي��دھم اميگفت��ه ک��ه ب��ا اي��ن ک��ارم دارم رای

موس�وی، موس�وی، رای «ب�اتی ک�ه ب انتخال�قشعار روزھای اول پس از ت
 تجاوزھا در زندانھای اس�2می طن�زی در رابطه با ھمين »!مرا پس بگير

؛ از ک�ه اينج�ا ميگ�ذارمش» دول بھت�ر اس�ت، ي�ا ني�سوز؟«نوشته ام به ن�ام 
   :نه ساله نوشته شده است/زبان يک پسربچه ی دانش آموز مث2 ھشت

                                                           
475 - http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4736572,00.html  
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ھيم بابام���ان راس���تش م���ا ميخواس���تيم اي���ن دفع���ه ان���شامان را ب���د«
آخر ما خودمان ھنوز نميت�وانيم اي�ن چيزھ�ا را بفھم�يم ک�ه . مان بنويسديبرا

 م��ا البت��ه ھن��وز .ث��روت، ي��ا پ��ول بھت��ر اس��ت ي��ا ش��ھرتپ��ول بھت��ر اس��ت ي��ا 
نميدانيم که شھرت به چه دردمان ميخورد؟ م�ا فق�ط ميخ�واھيم اي�ن بابام�ان 

ب�ه . ر ش�ده اس�تھی نزند توی سرمان که چرا نمره ی ان�شامان از ده کمت�
اين آقا معلم موضوعھايی ميدھد ک�ه عق�ل ج�ن . خدا تقصير خودمان نيست

ھمين شبی که بابامان آم�د خان�ه م�ان، و نن�ه م�ان رفت�ه . ھم به آنھا نميرسد
بود س�ر خ�اک، از بابام�ان پرس�يديم ک�ه ش�ھرت ھم�ين اس�ت ک�ه آدم را ت�و 

ن زد ت��وی ؟ بابام��اخياب��ان بک��شند و مع��روف ش��ود ت��ا ش��ھرت داش��ته باش��د
   !وار موش دارد، موش ھم گوش دارد ديسرمان که خفه؛

ما البته شبھا که بيخوابی ميزند به سرمان، يا آق�ا معل�م ھمچ�ين «
برق��ی خوابان��ده اس��ت ب��يخ گوش��مان ک��ه گوش��مان ذق ذق ميکن��د، ص��دای 

ن مي���شنويم و دن���دانھای موش���ھا را از پ���شت ديوارھ���ای خان���ه ی کلنگيم���ا
 از ترس خيس کرديم ک�ه نتيج�ه اش شلوارمان راھم  يکبار حتی .ميترسيم

 ب�رای ھم�ين . ھم يک پس گردنی ديگ�رچقلی ننه مان به بابامان بود و باز
ھم ھروقت بيخوابی به س�رمان ميزن�د، آنق�در چ�شمھامان را محک�م ب�ه ھ�م 

ت��ر خوابم��ان بب��رد و ديگ��ر نترس��يم؛ آخ��ر م��ا خيل��ی ف��شار مي��دھيم ت��ا زود
  . از آقا معلممان ھم از بابامان، ھم ميترسيم؛

آق�ا البته آق�ا معلمم�ان ميگوي�د ک�ه باي�د ھ�م از او بترس�يم، چ�ون «
 عل�ی اب�ن ابيطال�ب گفت�ه  ک�هت�ازه ميگوي�د. معلمم�ان آدم خيل�ی مھم�ی اس�ت

 ول�ی داد، ما را نوکر خودش کرده است؛است که ھرکس چيزی به ما ياد 
م و خي�ال ما از اين آقا معلممان ھيچ چي�زی ج�ز کت�ک زدن ي�اد نگرفت�ه اي�

ش ي�ا آق�ا معلم�ش ي�اد گرفت�ه و ح�اA يميکنيم او ھم کتک خوردن را از بابا
برای اين ک�ه ھ�م پول�دار ش�ود و ھ�م ب�ين م�ا بچ�ه ھ�ا م�شھور، ھ�ی ب�ا پ�س 

ه دوس�تھا و ھمک2س�يھای گردنی ميکوبد پس گردن ما و بچه ھای ديگر ک
ديگ�ر راستش از بس اين آقا معلمم�ان زده اس�ت پ�س گ�ردن م�ا، . ما باشند

 ب�ه ق�ول نن�ه م�ان پ�س گردنم��ان ک�رخ ش�ده اس�ت، چ�ون ديگ�ر از چقليھ��ا و
آنق�در ک�ه ب�ه روی البته ميترسيم، ول�ی ن�ه . تھديدھای ننه مان ھم نميترسيم

آخر م�ا ھ�ر ک�اری بکن�يم، ي�ا نکن�يم، از بابام�ان و از آق�ا . خودمان بياوريم
ا گ�ردن  بچ�ه ھ�ای مح�ل ک�ه از م�معلممان و از مدير مدرسه و ناظممان و

 نم��ره ی راس��تش م��ا فک��ر ميکن��يم اگ��ر. ترن��د، پ��س گردن��ی ميخ��وريمکلفت
 ما کمی خوب شده، برای اين است که ي�اد گرفت�ه اي�م ب�شماريم در رياضی
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روز چند دفعه پ�س گردن�ی ميخ�وريم و اگ�ر ي�ک روز از دس�ت بابام�ان و 
آقا معلممان در رفت و کتک نخورديم، آن روز شانزده رکعت نماز کت�ک 

راس�ت مي�شويم ک�ه خ�دا کن�د دس�ت ھ�ر دوی /ن ميخوانيم و ھی دوAنخورد
اينھا و بقيه که دستشان لق است و بيخود و بيجھ�ت ميزنن�د پ�س کل�ه ی م�ا 
و دوستان ما، چ2ق شود و ديگر نتوانند ما را کت�ک بزنن�د، ي�ا م�ا زودت�ر 

ديگ�ر پي��ر و پات�ال مي��شوند، ب�زرگ ش�ويم و زورم��ان ب�ه ھم�ه ی اينھ��ا ک�ه 
  !برسد

ا فک��ر ميکن��يم آن دخت�ری ھ��م ک��ه در خياب�ان ک��شته ش��د، کل��ی م�«
نماز کتک نخوردن خوانده بود تا بزرگ شود و يک دفعه صبح از خواب 
پاش��د و دي��د ک��ه خيل��ی ب��زرگ ش��ده اس��ت، بع��د ب��ه س��رش زد ک��ه ب��رود و 

بابام�ان ب�ه م�ا ميخن�دد و . مشھور شود و حاA اينطوری مشھور شده اس�ت
ول�ی م��ا .  ب��شوی، نان�ت ت�وی روغ��ن اس�تميگوي�د پ�سر ج��ان اگ�ر م�شھور

 ھم�ين کتکھ�ای بچگيم�ان ب�رای ھف�ت .ور ب�شويمنميخواھيم اينطوری م�شھ
ج�د و آب�اء م��ان ب�س اس�ت و اگ��ر م�ا خودم�ان بت��وانيم وقت�ی ب�زرگ ش��ديم، 
دس�ت روی ک�سی بلن�د نکن�يم، خ�ودش کل�ی معروفي�ت مي�آورد؛ چ�ون ت��وی 

يده اي��م ک��ه بع��ضی مملکت��ی ک��ه ھم��ه دارن��د ھم��ديگر را کت��ک ميزنن��د و ش��ن
کتکھا را به جاھای بد ديگری ھم ميزنند، اگر ک�سی بتوان�د کت�ک نخ�ورد، 

  . يا کسی را کتک نزند، کلی ھنر کرده است
در ک��شور بافرھن��گ م��ا  ک��ه فرھن��گ ھ��زار و چھارص��د س��اله «  

من فک�ر . اش کون ھمه را پاره است، ھمه از دم ھمديگر را کتک ميزنند
 ديگر دنيا ھم ھمينطور ھ�ستند و اص�2 کت�ک ميکنم تمام ممالک بافرھنگ

و ھمگ��ی از . خ��وردن و کت��ک زدن ج��زو برنام��ه ی درسي��شان ش��ده اس��ت
ھم��ان بچگ��ی ي��اد ميگيرن��د ک��ه ت��ا زورش��ان ک��م اس��ت، باي��د کت��ک بخورن��د؛ 

البت�ه . ھمچين که زورشان چربي�د، ديگ�ران باي�د ح�ساب کارش�ان را بکنن�د
ی حالی ميکنند که بايد احترام در ھمان کتابھای درسی به ما از ھمان بچگ

بزرگترھايی را که تمام بچگيمان ما را کتک زده اند، نگه داري�م؛ واA م�ا 
را ميبرند جھنم و آنجا چن�ان کتکھ�ايی ب�ه م�ا ميزنن�د و چن�ان نيم�سوزھايی 

ي�ن و ش�ھرک غ�رب و به ماتحتمان ميکنند که دلم�ان ب�رای نيم�سوزھای او
  .کھريزک تنگ شود

ه خ�ود خداون��د تب�ارک و تع��الی ھ�م از کت��ک م�ا فک��ر ميکن�يم ک��«
بن��ده ھ��ای ب��دبختش خيل��ی خوش��ش مياي��د، واA چ��را از ھم��ان اول    زدن 

فرھن���گ ھ���زار و چھ���ار صدس���اله ی م���ا، ھ���ی ب���ه بن���ده ھ���ای ب���دبختش 
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نمي��سوزھای آت��شين حوال��ه ميدھ��د؛ ب��ه ھمانجاھ��ا ک��ه آدمھ��ای ديگ��ر متم��دن 
. را داده ان�د» تج�اوز «جھان به آن نيمسوز اماله کردنھ�ا اس�م ب�ی م�سمای

نش برای آن تازه ما فکر ميکنيم که خداوند تبارک و تعالی از شکنجه گرا
ش�رعيات ميگي�رد و بع�د ک�ه /و اوين امتح�ان ق�رآندنيا در ھمين کھريزک 

 – خداون�د تب�ارک و تع�الی از مننژي�ت اتفاقا اين ش�کنجه گ�ران اس�تخدامی
 شھادت�شان در ک�ارگزينیون قب�ل از  شھيد ش�دند، چ�–اينطور که ميگويند 

خداوند تبارک و تعالی استخدام شده ان�د، ع�دل ميپرن�د ت�وی بخ�ش ش�کنجه 
را ب��ه ج��ای نمي��سوز در گ��ران جھ��نم و ھمانج��ا آلت��شان، يعن��ی دودول��شان 

 فقي�ه و  که به حرف خدا و نايبانش و ولی آنانی قرار ميدھندخدمت تمامی
 س��ر و ص��دای ب��ا ارئ�يس جمھ��وری اش گ��وش ج��ان فران�داده و در خيابانھ��

البت����ه م����ا ب����ه خودم����ان ق����ول داده اي����م ک����ه از  .ک����رده ان����د» س����کوتی«
» دودول«اس��تعمال . م��ان ب��رای کارھ��ای ديگ��ری اس��تفاده کن��يم»دودول«

 اس�تفاده حت�ی. برای رسيدن به قدرت و پول و شھرت، کار درستی ني�ست
ي�ای  چ�ه در اي�ن دننوان نيمسوز ھم کار درس�تی ني�ست؛از دودولمان به ع

  .ود انشای ما اين بی و چه در آن جھان باقی؛فان
راستش ما ميخواستيم ان�شامان را ب�دھيم بابام�ان بنوي�سد، ول�ی [«  

حاA بايد انشامان را بگذاريم در کوزه آبش را بخوريم، چون آق�ا معلمم�ان 
فع2 در ماموريت ويژه ی اداری در ھمان زندان غيراس�تاندارد کھري�زک 

ک�2س ظ�اھر ي�ا حاض�ر ش�ود و ج�ای او را داده کار ميکند و نميتواند سر 
ھای بسيجی که زبان آدميزاد ھم سرش نمي�شود »عمو«اند به يکی از اين 

اگ��ر اي��ن آق��ا معل��م ت��ازه ی م��ا زب��ان . يم��ان عرب��ی بلغ��ور ميکن��دو ھ��ی برا
خ��وب . آدمي��زاد ح��الی اش مي��شد، حتم��ا نم��ره ی ان��شای م��ا را ص��فر مي��داد

  ...] است که از بيخ عرب است
  
  

  ]روز صد و ھشتم[  مي�دی٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠/ ١٣٨٨شتم مھرماه ھ

  

 اگ��ر موس��وی و کروب��ی ھ��م کوت��اه بياين��د، م��ردم ديگ��ر ميگوين��د  
ب��ا « خب��ر ديگ��ر اي��ن ک��ه . اس��تو اي��ن خيل��ی خ��وب ...کوت��اه نخواھن��د آم��د

ھزين��ه ای ب��الغ ب��ر ھف��ت ميلي��ارد توم��ان، ب��يش از ي��ک ميلي��ون س��ايت و 
يگيرن��د، از ي��ک ج��ا ش مياره ھ��ا از ھ��ر ج��ا بيچ��.وب��2گ فيلت��ر ش��ده ان��د

ن�د و دي�روز ديروز و پريروز ھم دانشگاھھا ش�لوغ بود !ديگرش درميرود
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ش�لوغ ب�ود و م�ردم ھ�م ] شريف فعلی[ آريامھر بخصوص دانشگاه صنعتی
  .شجويان پيوستند و از اين حرفھابه دان

  

  

  ]روز صد و نھم[  مي�دی٢٠٠٩اول اکتبر / ١٣٨٨نھم مھرماه 

  

» م2ح��سنی«گ نوي�سی ک�ه خيل�ی ھ��م مع�روف ش�ده ب�ه ن�ام وب�2  
ک�ه خيل�ی » شير بی يال و دم و اش�کم اگب�ر گنج�ی«نوشته ای دارد به نام 
  : بانمک است؛ مينويسد

شخ��صی .  اي��د حتم��ا آن داس��تان مع��روف را در مثن��وی خوان��ده«
ي�ارو . تا در پشت کتفش عکس شيری را خالکوبی کن�د رفت نزد خالکوب

اول�ين س�وزن را ب�ه گ�رده ی آن ش�خص زد،  ر ک�رد و ت�ات�ا ش�روع ب�ه ک�ا
ک���شی؟  ف���ورا ص���دای آخ آخ���ش درآم���د و گف���ت کج���ای ش���ير را داری م���ی

نه نه Aزم ني�ست اي�ن ش�ير دم :  شخص گفت.دمش را: خالکوب مث2 گفت
ت�ا خ�الکوب دس�ت ب�ه ک�ار   دوب�اره.داشته باشد، برو سراغ قسمتھای بعدی

ص�دای آخ  خص ف�رو ک�رد، ب�ازش�د و س�وزن خ�الکوبی را در ب�دن آن ش�
خ��الکوب  ش را داری ميک��شی؟ي دار، کج��ا دس��ت نگ��ه: آخ��ش بلن��د و گف��ت

. Aزم نيست اين ش�ير م�ا ش�کم داش�ته باش�د: طرف گفت. شکمش را: گفت
خ2ص�ه ھمينط�ور ھرگ�اه ک�ه آن خ�الکوب   و.ب�رو س�راغ ق�سمتھای بع�دی

گ��رده ی آن ش��خص  ب��ر ش��روع ميک��رد ج��ايی از ت��صوير ش��ير را بيچ��اره
ک�شيدن   داد و ھ�وار اي�ن ش�خص ب�ه آس�مان بلن�د مي�شد و ميگف�ت از،بکشد

 آخ�ر س�ر خ�الکوب بيچ�اره ک2ف�ه .اين قسمت از تصوير ھم صرفنظر ک�ن
  ُ شير بی دم و سر و اشكم كه ديد؟:شد و گفت

  چون نداری طاقت سوزن زدن/اينچنين شيرى خدا خود نآفريد
  بر درد نيشاى برادر صبر كن /دم مزن از چنين شير ژيان رو

  ...تا رھى از نيش نفس شوم خويش
  نقط��ه آزاديخ��واھی م��ردم اي��ران وی ح��اA ش��ده ق��ضيه مب��ارزه 

  ...و برخی دوستان نظرات آقای گنجی
  

امی حمايت ھرکاری ميخواھيد بکنيد، ولی ھيچوقت از حمله ی نظ: گفتند
   .نکنيد
 !روی چشم: گفتيم
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نيروھای خارجی اص2 دخالت نکنند، ما خودمان از پس اين نظام : گفتيد
 .ديکتاتوری برميآييم

 !نيروھای خارجی ھمه خفه. شماست حق با: گفتيم
 .تحريم اقتصادی ص2ح نيست، چون دودش به چشم مردم ميرود: گفتيد
 .م ميگذاريم کنارتحريم اقتصادی را ھ. خيلی خوب: گفتيم
 .تحريم بنزين را ھم فراموش کنيد: گفتيد
 !آن ھم بخاطر گل روی شما! بروی چشم: گفتيم
آميز باشد، نه    مسالمت یمبارزه ھم ميخواھيد بکنيد، بايد مبارزه: گفتيد

 .بار  خشونت 
 آنھم روی چشم؛ ديگه چه فرمايشی داريد؟: گفتيم
آميز بکنيد، شعارھای  المت وقتی ھم خواستيد مبارزه ی مس: گفتيد

 .ھم ندھيد» ساختارشکن«
فرمايش ؛ يک دفعه بگوييد اص2 مبارزه نکنيد ديگر... ای بابا: گفتيم

 ديگری نداريد؟
آنھم اينکه شما اگر برانداز . چرا، يک چيز ديگری ھم ھست: گفتيد

 ! راه خودتان را از ما جدا کنيد،ھستيد
  ھستيد يا طرف آنھا؟اص2 معلوم است شما طرف ما : گفتيم

  
اين چه طرز مبارزه کردن است که نه حمل�ه ی نظ�امی باش�د، «

 خ�ود نه تحريم باشد، نه براندازی، نه فشار، نه سختی، ن�ه اعم�ال ق�درت؟
آخ�ر نمي�شود ھ�م . ک�ه اي�ن حکوم�ت ش�رش را از س�ر م�ا ک�م نميکن�د بخ�ود

ی بخواھيم بر گ�رده م�ان داش�ته باش�يم و ھ�م تحم�ل س�وزنھا عکس شير را
 را ھن�وز خ�دا ھ�م چن�ين ش�ير ب�ی ي�ال و اش�کم. باش�يم خ�الکوبی را نداش�ته

  ٤٧٦».نيافريده است
 جال�ب  برای مھدی کروبی نوشته ک�هاين نامه را ھم دخترخانمی

با عرض س2م، آقای كروبی قبل از اين كه ش�ما را خط�اب ق�رار «: است
 آن زم�ان بدھم، Aزم ميدانم به اين نكته اشاره داشته باشم كه ديگر گذش�ت

عكسشان را بياندازيم توی ماه، كه ما مردم ايران از انسانھا بت بسازيم و 
گذش�ت آن . چه گفتند بگوئيم چشم و ھيچ انتقادی ھم بر آنھا وارد نباش�دھر

و بعد تبر » بت شكنی خمينی «:زمانی كه ايرانی جماعت فرياد برميآورد
ه ب�ود، ت�ا دم�ار را ميگذاشت بر دوش بت بزرگی كه خود از خمينی ساخت
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ديگ�ر دوران حق�ارت نف�س و ب�ت و ب�ت س�ازی . از روزگار ملت درآورد
 حاضر نيستيم با فتوشاپ ھم عك�س حتیاكنون ما ديگر . سر رسيده استب

م��ا حركتھ��ا و گفت��ه ھ��ای مثب��ت ش��ما را تأيي��د . ك��سی را ت��وی م��اه بيان��دازيم
 س�ی و آزادیچ�ون م�ا دموكرا. ميكن�يمميکنيم، ام�ا از نادرس�تھا ني�ز انتق�اد 

ما ارزش و احترام ميخواھيم، نه حكومتی كه ب�ه اس�م دي�ن . بيان ميخواھيم
  .بزند توی سرمان

آقای كروبی من در تعجبم كه شما با اي�ن ھم�ه فھ�م و دراي�ت و «
دم از برپ�ائی ھ�م شجاعت و شھامت و زيركی ای كه داريد، چطور ھنوز 

ً مطمئن�ا ش�ما ت�اكنون !ًم�ن واقع�ا متعج�بم! نظام و جمھوری اس2می ميزني�د
فھميده ايد كه خواسته و مطالبات مردم ايران اكنون ديگر از حد انتخاب�ات 

م�ن فك�ر ميك�نم ک�ه ش�ما ھن�وز . گذشته و مردم خواستار تغيير نظام ھ�ستند
ش�ما تنھ�ا ك�سی . با خودتان صادق نشده اي�د ًبرخ2ف آقای منتظری كام2 

 اس2می گذشته بود، س�خن  بعد از سی سال كه از عمر جمھوریبوديد كه
 بيان و باطل ش�دن سي�ستم تأيي�د ھب، حقوق شھروندی، آزادیاز آزادی مذ

 به طور سربسته اشاراتی ھم ب�ه حتیص2حيت كانديداھا به ميان آورده و 
. رعايت حق�وق اقليتھ�ای جن�سی و برداش�تن ق�انون حج�اب اجب�اری داش�تيد

 ام�ا بر حف�ظ نظ�ام داش�تيد؛صحبتھا تأكيد البته ھمان زمان ھم در كنار اين 
آقای كروبی آن زمان اينقدر علنی دست نظ�ام ب�رای ھم�ه رو ن�شده ب�ود و 

ًلطف�ا نگوئي�د ك�ه ي�ك . مردم شھامت اعتراض به نظام را تا اين حد نداشتند
ع��ده ای ب��ه اس��م اس��2م جناي��اتی مرتك��ب ش��دند و اگ��ر جمھ��وری اس��2می 

   !د اوضاع بر وفق مراد خواھد بوواقعی حاكم باشد،
آقای كروبی آيا شما صحبتھای نماينده ی شيعيان مجلس عراق «

زم يد؟ چرا مسلمانان ايران�ی در گفت�ار و رفت�ار خ�ود ص�داقت Aه ارا شنيد
 اين آقای نماينده ی شيعه كه عرب ھم ھست و اس�2م در اص�ل را ندارند؟

 حاكمي��تدي��ن خ��ود آنھاس��ت، تأكي��د داش��ت ك��ه وقت��ی اس��2م ب��ر جامع��ه ای 
حق��وق اق��شار اش��د، از دموكراس��ی و آزادی م��ذھب و احت��رام ب��ه داش��ته ب

 اي�شان تأكي�د داش�ت ك�ه اي�ن دو ب�ا ھ�م مناف�ات .مختلف مردم خب�ری ني�ست
ًآقای كروبی لطفا تا زمانی كه اس2م بر ك�شور ح�اكم . داشته و در تضادند

است، ديگر دم از آزادی مذھب و حجاب اختياری و حقوق اقليتھ�ا و ع�دم 
   ! آزادی زنان و اين قبيل مسائل نزنيدرد ص2حيت و

شما در زمان مرحوم محمد رض�ا ش�اه پھل�وی چن�د ب�ار ش�نيديد «
 ب�ه ج�رم بھ�ائی ب�ودن ي�ا ھمجن�سگرا ب�ودن سنگ�سار کنن�د ي�ا  راكه يك نفر
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؟ چند بار زنی به جرم بدحجابی يا مسائلی كه به ح�ريم شخ�صی او !اعدام
دام شد؟ ب�ه ق�ول خ�ود ش�ما  ش2ق خورد و يا سنگسار و اع،مربوط ميشود

شما به خبرگ�ان رھب�ری  .جنايات اين رژيم، روی شاه را سفيد كرده است
اشاره ميكنيد، نمايندگان آن را منتخبين مردم ميدانيد، بعد ھم انتظار داري�د 
از رھبر انتقاد كنند و كانديداھا رد ص2حيت نشوند؟ كی ما مردم توانستيم 

 شنتخاب كنيم كه بتوانيم اع�ضای خبرگ�اننمايندگان مجلسمان را خودمان ا
را انتخ��اب كن��يم؟ ھم��ه از ص��افی رھب��ر ميگذرن��د و م��ا باي��د ب��ين منتخب��ين، 

  . يكی را انتخاب كنيم كه در ھمان ھم گاه تقلب ميشود
ًشما اص2 تا به ح�ال موق�ع انتخاب�ات مجل�س خبرگ�ان رفت�ه اي�د «

كروب�ی، ش�ما ي�ك آق�ای  ببينيد چه كسانی در اي�ن انتخاب�ات ش�ركت ميكنن�د؟
 ب��ه  و خواس��تار حف��ظ حرم��ت اس��2م ھ��ستيد،م��سلمان ش��يعه و ي��ك روح��انی

ًھمين دليل ھم دقيق�ا باي�د م�سئله ی دي�ن را از حكوم�ت و سياس�ت و ق�انون 
 ب�ه لج�ن ك�شيده  ِجدا كنيد؛ كاری كه كشيشھای مسيحی كردند، تا م�سيحيت

سياس�ت و در دنيای غ�رب دي�ن از . شده را از منج2ب فساد نجات بخشند
اگر قدمی مثبت برداشته ميشود، به اسم انسانيت است و . حكومت جداست

اگر قدمی منفی برداشته ميشود، به اسم نقض حقوق بشر ب�وده و ب�ه دنب�ال 
ش��ما ب��ه خ��اطر روحاني��ت و ي��ا آق��ای كروب��ی . آن دي��ن زي��ر س��ؤال نمي��رود

، ص��لح نوب��ل ش��ديد، اي��ن ان��سانيتج��ايزه ی تان نب��ود ك��ه كاندي��دای اس��2م
  اي�ن ع�دم خودخ�واھیت شما بود كه شما را كاندي�دا ك�رد،شھامت و صداق

شما به عنوان يك روحانی بود كه حاضر شديد از نام اس2م و دين و نظام 
ب�از ميگوئي�د بگذريد، اما حقوق ان�سانھا را پايم�ال نكني�د؛ و ب�ا اينھم�ه ش�ما 

كني�د؟  را ميخواھي�د ثاب�ت ی واقعی؟ ديگر چه چي�زنظام جمھوری اس2می
   .واقعيت اين نظام ھمينی بود كه در طی اين سی سال ديديم

آقای كروبی اگر بخواھيم از دينداران واقعی ي�اد كن�يم، باي�د از «
Aاق��ل در غ��رب مي��دانيم ك��ه اف��راد اگ��ر ھ��م تح��ت ت��أثير . غربيھ��ا ن��ام بب��ريم

 ھ�ماگ�ر . د، تح�ت جب�ر حكوم�ت نخواھ�د ب�ودکنن� دينی را انتخاب ،خانواده
ًي��ای ن��سبتا ك��ه اي��ن م��سائل از دن -م��ستبدی داش��ته باش��ند خيل��ی ی خ��انواده 

 سالگی آنق�در اس�تق2ل پي�دا ميكنن�د ١٨ بعد از -دموكرات غرب بعيد است 
 از  ھ�م برگزينن�د و ترس�یرا ك�ه دوس�ت دارن�د،كه ھر دي�ن ي�ا غي�ر دين�ی 

اع��دام ي��ا از دس��ت دادن دان��شگاه و ش��غل و موقعي��ت اجتماعي��شان نداش��ته 
ھ�ر ق�شری ك�ه باش�ند، ب�ه كلي�سا ميرون�د و غرب، مسيحيان، از در . باشند
در بع�ضی از نق�اط .  مراسم ازدواج خود را در كليسا به ج�ا ميآورن�دحتی
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آنوق�ت در اي�ران .  ھمجنسگراھا ھم در كلي�ساھا ازدواج ميكنن�دحتیغرب 
بی رودربايستی بگويم كه رفتن به مسجد كار آدمھ�ای خيل�ی خيل�ی خ�اص 

رمندگی در ديد عموم مردم ح�ضور در م�سجد يكج�ور بوده و با عرض ش
از انتخ��اب دي��ن ھ��م بگ��ذريم ك��ه باAجب��ار . ب��ی ك2س��ی مح��سوب مي��شود

اكثريت مسلمان شيعه به دنيا ميآيند و حق ھم ندارند كه دين خود را تغيير 
   . وگرنه اعدام ميشوند،دھند

م�ذھبی . باور كنيد مردم غرب ھيچ فرقی با مردم ايران ندارند«
. ترن��د خيل��ی از غربيھ��ا از م��ردم اي��ران ھ��م م��ذھبی. ستند، ك��ه ھ��ستندني��

ًمن واقعا نميتوانم باور كنم كه در دنيای مدرن . خرافاتی نيستند، كه ھستند
 ك�ه  را يك�صدم اي�ن فيلمھ�ائی. غرب اينقدر خرافات شايع باشد، اما ھ�ست

غربيھ��ا در م��ورد روح و اي��ن ج��ور م��سائل م��اوراء الطبيع��ه س��اخته ان��د، 
پ�س م�شكل چي�ست؟ م�شكل ھمينجاس�ت ك�ه در . ايرانيھا درس�ت نك�رده ان�د

 دين بر سياست و ك�شور ح�اكم نب�وده و م�سائل ك�شور ب�ه اس�م دي�ن ،غرب
   .د؛ دين يك امر خصوصی و شخصی استشوتمام نمي

ًآق��ای كروب��ی عزي��ز اگ��ر ش��ما و امث��ال ش��ما واقع��ا دينت��ان را «
ن ك�رده و دس�ت از س�ر اي�ن دوست داريد، بيائيد و يك لطفی در ح�ق دينت�ا

من كه يك زن ھستم و از ق�ضای ! به قول خودتان بيضه ی اس2م برداريد
و ك��اری ھ��م ب��ه تخ��م و خاي��ه ھ��ای آق��ايون ھ��م ھ��ستم روزگ��ار ھمجن��سگرا 

ندارم، Aاقل تا اين حد ميدانم ك�ه اگ�ر زي�ادی و ب�يش از ح�د و ھ�ر روز و 
رده ي�ك اتفاق�اتی ھر زم�ان ب�ه بي�ضه ھ�ای ك�سی ور برون�د، بع�د خ�دای نك�

   ٤٧٧».شيبيضه ھاحال خود دانيد و اس2متان با . ادبرای طرف خواھد افت
  !!ببين چی نوشته ھادختره ی آتيش پاره؛ 

خبر ديگ�ر اي�ن ک�ه دول�ت احم�دی ن�ژاد ب�رای دادن رش�وه ای ب�ه 
 اي��ران ح��ذف م خل��يج ف��ارس را از کتابھ��ای درس��یحکومتھ��ای عرب��ی، ن��ا

   ٤٧٨.کرد
  : نمونه اش اين است.  ميشودالترکجنبش روز به روز رادي

که آقای گنجی از جنبشی که رھبران آنرا آقايان موسوی  وقتی«
؟ آي�ا منظ�ور  م�د نظ�ر داردکدام جن�بش را سخن ميراند،] ميداند[و کروبی 

 خ�رداد در اي�ران ٢٢ک�ه بع�د از  آقای گنجی ھمان جوش و خروشی اس�ت
زود اس�ت ک�ه آق�ای ھن�وز خيل�ی  طوفان بپا ک�رده اس�ت؟ اگ�ر چن�ين اس�ت،
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يادداش�ت . یموسوی و کروبی را به مقام رھبری اي�ن جن�بش من�صوب کن�
ی نيز ھست، چرا که اين جانب بر آن آقای اکبر گنجی نيازمند يک يادآور

م��رگ ب��ر «اس��ت ک��ه جن��بش اعتراض��ی م��ردم، جنب��شی اس��ت ک��ه اندي��شه 
طن��ين افکن��ده اس��ت، ک��ه ميخواھ��د از گذش��ته ای ک��ه  ب��ر آن» ديکت��اتور

ميزن��د و خ��ود را مال��ک ب��ر خي��زش و  ح��رف آخ��ر و نھ��ايی را» ب��ررھ«
اين تنھا يک اندي�شه ی باط�ل   اما گويا فاصله بگيرد؛خروش مردم ميداند،

که تعيين ميکنند ی ز رھبری ھست و رھبرانی و مدافعانبوده است که ھنو
  ! چه کسی حق دارد چه بگويد و چه نگويد

ران داده است که ھرچه مقدار آزادی را به ديگ آقای گنجی اين«
و خود را به آزادی، بيان کنن�د، ول�ی بن�ام  که دوست دارند ميتوانند بگويند

رھب��ران آن ھ��ستند، نميتوانن��د و ي��ا  جنب��شی ک��ه آقاي��ان موس��وی و کروب��ی،
   !چيزی بزبان آورند» حق ندارند«

ور گفت�ار گفتار آق�ای گنج�ی ب�ه نظ�ر اي�ن نگارن�ده ي�ادآ متاسفانه«
 ھرچ�ه ک�ه ميخواھ�د بگوين�د، اس�ت ک�ه ھم�ه آزادن�د» مرھبر معظ�«مکرر 

آق�ای گنج�ی ! نقد و نفی قرار ندھند مشروط بر اينکه نظام وAيت را مورد
ني��ست، ک��ه آزادی ب��ا ش��رط و بھت��ر بدان��د ک��ه آزادی م��شروط، آزادی باي��د 

يعن�ی نب�ودن  ش�روط ھم�ين اس�ت ک�ه داري�م، ک�ه آزادی ب�ا ش�رط و ش�روط
  ت�ازه اگ�رنھايت�ا ع�دم پ�ذيرش م�سئوليت؛ت�اری و عق�ل و خ�رد و خ�ود مخ

 ک�ه بحث�ی اس�ت اساس�ی مرب�وط ب�ه -وارد اين بحث ھم که نخواھيم بشويم 
ن ح��ق و  آق��ای گنج��ی ب��ا پ��يش فرض��ھايی، تعي��ي-و ھ��ستی  اص��الت وج��ود

ثبت آن به آين�ده موک�ول ش�ده اس�ت، چ�را حقوق ميکند که صحت و سقم و 
ز جنب�شی ک�ه رھب�ران گنج�ی ا درستی روشن ني�ست ک�ه وقت�ی آق�ایه که ب

جن�بش را م�د  س�خن ميران�د، ک�دام] ميدان�د[آن�را آقاي�ان موس�وی و کروب�ی 
از  نظر دارد ؟ آيا منظور آقای گنجی ھمان جوش و خروشی است که بعد

رده است؟ اگ�ر چن�ين اس�ت، ھن�وز خيل�ی  خرداد در ايران طوفان بپا ک٢٢
ن���بش زود اس���ت ک���ه آق���ای موس���وی و کروب���ی را ب���ه مق���ام رھب���ری آن ج

که آنھا عليرغم سختگيريھا، تھديدات و رع�ب  درست است. منصوب کنيم
عق�ب ن�شينی ن�زده ه رف�سنجانی، دس�ت ب� ، بمانند آقاییو وحشت رژيم دين

 اقام�ه ی نم�ازه ب�» معظ�م رھب�ر«اند، و در کن�ار احم�دی ن�ژاد پ�شت س�ر 
ام�ا Aزم  -ھ�ست   ک�ه البت�ه ب�سيار قاب�ل تح�سين و س�تايش ھ�م- نايستاده اند

رھبری اس�ت،   شرط Aزم،ست اعتراف کنيم که اين مقاومت و ايستادگیا
  . ولی کافی نيست



 ٤٢٩

 

ھ�ر  جنبشی ک�ه ت�اريخ ن�اظر ظھ�ور آن اس�ت، ش�عارش قب�ل از«
اي��ن ش��عار ب��رخ2ف ش��عارھای ديگ��ر . اس��ت» م��رگ ب��ر ديکت��اتور«چي��ز 

ه مناس�بت روز بي�ان ش�ود، ک�ه ممک�ن اس�ت ف�صلی و ب� جن�بش اعتراض�ی
 آقاي�ان موس�وی و کروب�ی را ميت�وان ولی چگونه ؛شعار چھار فصل است
را ھنوز بر سر زب�ان خ�ود  »مرگ بر ديکتاتور«رھبر جنبشی خواند که 

ميگ�وييم ک�سی ح�ق ن�دارد بن�ام   وقت�ی ک�هجاری نساخته اند، مضاف براين
فرض ] حرف بزند[ھستند  جنبشی که رھبران آن آقايان موسوی و کروبی

گنج�ی نھ�ضت را  جن�بش و ي�ا بق�ول آق�ایرا ب�ر اي�ن گذاش�ته اي�م ک�ه آن�ان 
  .  آورده انددبوجو

جري��ان بوق��وع  ي��اد آوری کن��يم ک��ه عک��س اي��ن ج��ا Aزم اس��ت«
آن�را ھ�م ری جنبش را مردم بوجود آورده ان�د و ت�اکنون رھب�. پيوسته است

ديکت�اتوری  مردم در دست داشته اند و سو و جھت آن نيز براندازی نظ�ام
 بعب�ارت  باش�د؛ چيزی ج�ز س�اختار ش�کنیبوده است که ضرورتا نميتواند

ديگ��ر ک��س و ي��ا ک��سانی م��ستحق لق��ب رھب��ری ھ��ستند ک��ه بتوانن��د پي��شاپيش 
. حرک��ت کنن��د و آنھ��ا را ب��سوی آين��ده ای ان��سانی رھنم��ون س��ازند م��ردم

موس�وی و کروب�ی ت�اکنون اي�ن خ�صوصيت رھب�ری را از  متاسفانه آقايان
نداش�ته ان�د ا ت�اکنون اظھ�ار ک�ه آنھ�به آن دليل  خود نشان نداده اند، درست

آنکه قانون اساسی وAيت فقيه را . برافراشته اند که بر ضد ديکتاتوری قد
ش��واھد . ن�د س�اختار ش�کن باش�دالبت�ه ک��ه نميتوا، مظھ�ر ديکت�اتوری نميدان�د

حاکی از آن است که تنھا ک�سانی  - رسالت اس2میدر  از جمله - تاريخی
 س��اختار ش��کنی بزنن��د ه دس��ت ب��هميتوانن��د ب��ه مرتب��ه ی رھب��ری برس��ند ک��

ش�مارانی ھ�ستند  مسلم است که آقايان موسوی و کروبی از انگ�شت. ]کذا[
ديکت��اتوری گھب��ان ک��ه باي��د آن��را ش��ورای تفت��يش و ک��ه ب��ه تايي��د ش��ورای ن

آنھ�ا خ�ود در رده ی . تار شکن باش�ندخواند، رسيده اند، پس نميتوانند ساخ
چگون��ه . س��تن ديکت��اتوری افوق��انی نظ��امی ق��رار گرفت��ه ان��د ک��ه اس��اس آ

ميتوانن��د در دوران ب��سيار کوت��اھی ب��ه رھب��ری جن��بش ض��د چن��ين اف��رادی 
   !شوند؟ ديکتاتوری مردم منصوب

آن معنا ني�ست ه اگر مردم تمثال آنان را با خود حمل ميکنند، ب«
 ؛را برای مقام رھبری انتخاب کرده اند که آخرين حرف را بزنن�د که آنھا

 بلک�ه ب�ه آن  افزود و نه ميت�وان از آن ک�م ک�رد،تواننه مي حرفی که به آن
آنھا را بسوی خ�ود ميخوانن�د، ب�سوی آين�ده ای رھ�ا از  دليل است که مردم

   . يعنی که اين مردم رھبر ھستندديکتاتوری؛ ديکتاتوری و خلق و خوی



 ٤٣٠

 

بيگن�اھی ھمچ�ون ن�دا آق�ا جنبشی که در آن فرشته ھای پ�اک و «
. دارای رھب�ری ني�ست ھرمان�انش ش�ده ان�د،س�لطانھا و س�ھراب اعرابيھ�ا ق

خواھن��د م بدس��ت داش��ته ان��د و از اي��ن پ��س ني��ز ت��اکنون رھب��ری آن��را م��رد
  !موافقم ٤٧٩».داشت، زيرا که اين جنبش، جنبشی است ضد ديکتاتوری

  
 ،واب��ستگی ننگ��ين حکوم��ت اس��2می ب��ه روس��يهاي��ن ک��ه ديگ��ر 

 ن�ژاد ب�ه ننگ�ين احم�دی س�فر«: درآورده اس�تب�دجوری  را ص�دای خيليھ�ا
 نيوي���ورک، در کن���ار ھم���ه ی آب���رو ريزيھ���ا و شک���ستھايی ک���ه ب���رای

 داش��ت، از حي��ث اثب��ات س��لطه ی روس��يه ب��ر نظ��ام اي��ران، »کودتاچي��ان«
بام�ا در م2ق�ات ب�ا ھنگ�امی ک�ه او. و ناراح�ت کنن�ده ب�ود بسيار تحقيرآمي�ز

اط2عات دقيق آمريکا از مرکز محرمانه ی غنی سازی مدودف، پرده از 
آمريکا اين بود که مدودف با تماس ب�ا احم�دی  برداشت، توقع دولتايران 

را ب�ه وی گفت�ه و او را وادار موض�وع  نژاد که او ھم در نيوي�ورک ب�ود،
کند، ولی در کمال ناب�اوری، م�دودف  د تا وجود چنين مرکزی را اع2مکن

ًکند، مستقيما با کانال ارتباطی خ�ود  بدون اينکه احمدی نژاد را آدم حساب
  . داد در تھران تماس گرفت و به آنھا ھشدار

فاص�له دس�تور داد ت�ا در خامنه ای در اجرای اوامر روسھا ب2«
س��رداران . چن��د س��طری و مغ��شوش، موض��وع را اع��2م کنن��داع2مي��ه ای 

ک�ه احم�دی ن�ژاد را از موض�وع خب�ردار کنن�د و   ني�ازی نديدن�دحتیکودتا 
وم�ت ب�ه وج�ود مرک�ز بفاصله ی چن�د س�اعت پ�س از اعت�راف رس�می حک

مقاب�ل س�ئوال ی نژاد در يک کنفرانس خب�ری در غنی سازی، احمد مخفی
شروع  ٌخبرنگار تايم کام2 غافلگير شد و ھمانند يک دروغگوی کم مقدار

  و با تمسخر گفت کهوی ادعای اوباما را تکذيب کرد. دبه ياوه گويی کر
 و ب�ه او اط2ع�ات  منابع اط2عاتی اوباما از ھمين جنس ھ�ستند یآيا ھمه

 و مبتن�ی ب�ر اع�2ن اليکه سخنان اوبام�ا ي�ک ادع�ا نب�ودغلط ميدھند؟ در ح
 درص��دی اش از آن ٦٣حکوم��ت اي��ران ب��ود ک��ه پرزي��دنت  خ��ود رس��می

در اين حکومت ي�ک سفيد تازه متوجه شد که احمدی نژاد  کاخ .بودبر بيخ
و اھ�د ب�ا اھيچ وجه در مقامی نيست که اوباما بخو  و بهمھره بيشتر نيست

اصرار و التماسھای بع�دی . نبايد جدی گرفت  رااحمدی نژاد. م2قات کند
 م�دودف و پ�وتين .ًکام2 ناديده گرفته ش�د احمدی نژاد در جلب نظر اوباما
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 مي�زان ح�رف ش�نوی خامن�ه ای از . خامنه ای ارتباط مستقيم دارن�دبا خود
   .ًکرملين واقعا يک ننگ ملی است

انده ی کل سابق سپاه، سرل�شگر مح�سن اط2عات و فرمرئيس «
رضايی نيز در م�صاحبه ای بمناس�بت ھفت�ه ی جن�گ ب�رای اول�ين ب�ار از 

حکوم��ت اي��ران و ارائ��ه ی  م2قاتھ��ای مک��رر س��فير روس��يه ب��ا مقام��ات
پ�رده  ».ب.گ.ک�ا«اط2عات ب�سيار دقي�ق از مخ�الفين رژي�م اي�ران توس�ط 

اي�ت از حکوم�ت  کلي�دی در حمسازمان جاسوس�ی روس�يه نق�شی. برداشت
ع�2وه ب�ر ارائ�ه .  کردن توطئه ھا بر عليه آن داشته و داردخنثیايران و 

از ت���شکي2ت اپوزي���سيون ايران���ی خ���ارج از ک���شور ق  اط2ع���ات دقي���ی
حکومت اي�ران اط�2ع داد و در  نقشه ی کودتای نوژه را به» .ب.گ.کا«

که ھر بود » .ب.گ.کا«بار جريان فاز نظامی مجاھدين خلق نيز باز اين 
س�پاه تحوي�ل مجاھدين خلق را به اط2عات روز ليستی از خانه ھای تيمی 

  .  نداشتند ھم اشتباه يک فقرهحتی ليستھايی که ميداد؛
در ب��سياری از ترورھ��ای خ��ارج از ک��شور  حت��ی» .ب.گ.ک��ا«

در . پ�شتيبانی اط2ع�اتی داده اس�تاس�2می  نيز به تيمھای ترور جمھوری
 را »کودت��ا« شانامکانات��ی   روس��ھا ب��ا ھم��هجري��ان انتخاب��ات اخي��ر ني��ز

آنچه روسھا و سازمان اط2عاتی روسيه از آن غافلن�د،   اما.حمايت کردند
 و ايرانيان برای تغيير وضعيت بوجود آمدهی  اميدی است که در دل ھمه

است که انرژی حرکت مردم در خيابانھ�ا ه ھمين اميد و خوش بينی به آيند
اراده ی متح�د ايراني�ان . استبداد شده اس�ت  برابرو فرياد برآوردن آنھا در

من��افع مل��ت تغيي�ر خواھ��د داد، بلک��ه  ن�ه تنھ��ا حکوم�ت اي��ران را در جھ��ت
 چ�شم ب�رای ھمي�شه تودھنی محکم�ی ني�ز ب�ه اراذل ک�رملين خواھ�د زد، ت�ا

 .دبرگيرن خاک ايران طمعشان را از
ر ھمه ی کشورھای دنيا به اين نتيجه رسيده ان�د ک�ه ديگ� امروز 

 ھيچ قدرتی در دني�ا نميتوان�د جل�و انق�2ب م�وج س�بز را بگي�رد و ن�شانه ی
گی تھ�ای نماين�دھيئ اي�ران، ص�ندليھای خ�الی  ملتھای دنيا با مردمھمبستگی

روس�ھا البت�ه از .  بود»کودتا«دولت  کشور دنيا در سخنرانی رئيس ١٤٥
 یدلخوش��اگ��ر فھ��م داش��تند، ب��ه  کودتاچي��ان ھ��م م��ی دي��رفھم بودن��د؛ق��ديم ک

خودشان حکومت ت ند و بدسحمايت روسھا رو در روی ملتشان نميايستاد
   ٤٨٠».درا به سراشيبی دره سقوط ھل نميدادن
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 براس�اس گ�زارش خبرگ�زاری«: نم�ک اس�ت اين ديگ�ر خيل�ی ب�ا
ايلنا، جان�شين س�ازمان ب�سيج اص�ناف ک�شور ب�ا اش�اره ب�ه راھپيم�ايی روز 

ھا  دادند و مشت شعار می ای با نوار سبز  روز قدس عده قدس گفت که در
م�رگ ب�ر روس�يه و م�رگ «گفتن�د  کردند و م�ی راھپيمايان می را به طرف

 ايران دف�اع  پيشنھادیچين بودند که از بسته ی ھمين روسيه و. »بر چين
 ای ناجوانمردان�ه ب�ه  ني�از داري�م، ي�ک ع�ده کردند و اAن که ما ب�ه وح�دت

م�رگ ب�ر روس�يه و «ن�د گوي م�ی »م�رگ ب�ر آمريک�ا«که بگوين�د  جای اين 
  !کمدی نيست؟   ٤٨١»...چين
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  !کسی نميتواند تو را به دنيای مردگان زنجير کند

  

س�الھا و سالھاس�ت از [!] ا اس2ميستھايی ھستند که پيش از خيليھ  
 فاشي�ستی  حرف ميزنند، ام�ا خ�ود ھم�ان تلق�ی٤٨٢»فاشيستی از دينتلقی «

ت و مردم و آزاديخواھی دارند؛ چرا که دني�ا را را از دين و دنيا و حکوم
 دس��ته بن��دی؛خ��ط ک��شی ميکنن��د، ب��ين ان��سانھا دي��وار ميک��شند و م��ردم را 

طفلکھا ھمان زمان ھم که قرار بود ب�رای ن�ام و آوازه ای، ي�ا در ح�سرت 
غرفه ای در بھشت م2نکوليکشان، با آن پريان و حوري�ان پ2س�تيکی اش 

اينان به دنيای . چه ميگويند؛ و ھنوز ھم نميدانندشعاری بدھند، نميدانستند 
مردگان تعلق دارند؛ ھرچند که ھمچنان ب�ر ف�راز گورس�تانھا پرپ�ر بزنن�د، 

يخ جل�وگيری کنن�د،  ت�اريده ش�ان ب�ه پاي�ان دس�تگاه گوارش�یتا از سقوط عق
  .اما مرده اند

، ج�انبخش، ج�وان »زن�ده«و چه را » مرده«اين که من، چه را   
و ميشناسم، در مثلِ  بی مناقشه، تفاوتش ژرفنای ھم�ان دي�وار و نو ميدانم 

برلينی است که بر سر ھمينھا آوار شده است و ميرود تا ته مانده ھ�ای آن 
  .ديوار اس2ميستی را ھم بر سرشان خراب کند

دني�ای پ�ست ع�دم تحم�ل دنيای تنگ نظريھا، دنيای مرده ھاست،   
نداش�تن ب�ه ان�سان و ان�سانيت، خط کشيھاست، دني�ای ب�اور ديگران، دنيای 

دنيای اينھاست؛ برھوت جھنم سازی و بھشت بازی و دني�ای خ�2ء مطل�ق 
کھن�ه ی دھ�ه ی وابستگی به پوچی و پوچيسم و زن�ده ب�اد و م�رده بادھ�ای 

مدرن، دني��ای غريب��ه ب��ا ع��شق، غريب��ه ب��ا ان��سانيت،  دني��ای پي��شاپنج��اھی؛
رگاه ش�کنجه گ�ران و دنيای ستايش جنگ، ستايش مرگ، دنيای سجده به د

 دنيای عبادت در محراب گورستانھا، مرگ پرستان و جانيان و آدمکشان؛
عب���ادت در نمازخان���ه ھ���ای تاري���ک م���رگ و ني���ستی و ن���ابودی و ح���ذف 

  . گران و دگرانديشان و دگرباشاندي
 ھرچن���د ک���ه ب���ا ی کھن���ه ی م���رده ھ���ا و فاشي���ستھاست؛اي���ن دني���ا

ه بندی کرده باشند، ولی باز بوی عقيده ھای کھنه شان را بست نو، گانواژ
عفن عقيده ھای کھنه و حذف کنن�ده ش�ان از مي�ان نوش�ته ھ�ا و رفتارھ�ای 

  ! ميدانستيد؟ان لب پر ميزند؛پوچ و گورستانی و مرگ پرستانه ش
» آدم« دني�ای ھم�ه را  دوست داشتن است؛ی دنيادنيای ما، اما، 

پ�ای خوي�شتن حساب کردن، ھر که ھست و ھرگونه که ھ�ست، دني�ای ب�ر 
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ر، احت�رام گذاش�تن ب�ه ايستادن، دنيای دوست داشتنِ  ھمه و از آن ھم باAت
 دل س��وزاندن ب��ر ھم��ان فاشي��ستھا و راسي��ستھا و حت��ی و ھمگ��ان اس��ت؛

نازي����ستھا و اس2مي����ستھا و ديگ����ر اي����سمھا و اي����ستھايی اس����ت ک����ه ج����ز 
ن و رکود و ايستادن بر باAی برج عاج خودخواھيھاشان، ھم�ا» ايستايی«

مرگ پرستی و نازايی، دستاورد ديگری برای ب�شريت، ب�رای ان�سانيت و 
تجرب��ه ھ��ای اي��ن س��ی س��ال   . ت��اريخ نداش��ته و ندارن��د و نخواھن��د داش��ت

ھشتاد سال حکوم�ت کموني�ستھا و آن چن�د /حکومت اس2ميستھا و آن ھفتاد
  . سال حکومت فاشيستھا برای اثبات اين ادعا کافی است

ب�ه دني�ای مردگ�ان زنجي�ر کن�د، دني�ای کھن�ه کسی نميتواند م�ا را 
ط ام��ام راح��ل ِ م��امور از  دني��ای خ��رس��تی، دني��ای س��تايش ج��2د و دج��ال؛پ

  ...  برای به آتش کشيدن دنيای تازه ی جوانيھا و طراوتھاقرون وسطی
اين است که کارکردِ  ت2ش اينان برای به زنجي�ر ک�شيدن م�ا در 

؛ ھرچن��د ک��ه دل��ی ب��ر اي��شان دنياش��ان، روز ب��ه روز بي��شتر رن��گ ميب��ازد
يخت�ه ان�د، وا ميسوزانيم، اما دامنمان را از چھره ھاشان که ب�ه دامنم�ان آو

   .ميکنيم و ميگذريم
 ن��سل ش��کفته ای ک��ه رو ب��ه دني��ای ت��ازه و م��درن و ن��سل ت��ازه،

انسانی دارد، ھر روز بيش از پيش از اينان دور ميشود؛ اين ن�سل رو ب�ه 
وانن�د اگ�ر رای  ني�ست و فاشي�ستھا ھ�م ميتدنيايی دارد که در آن خ�ط ک�شی

 ام�ا ھنگ�ام ھ�رزه راض�ه ای ت�ه ت�ه مجل�سش داش�ته باش�ند؛ قآوردند کرس�ی
کن�يم و ب�ه ح�ال خ�ود ميگذاريم�شان؛ دراييھاشان ھمگی مجلس را ت�رک مي

   پيشين اين ستايشگران خمينی چه کرديم؟نديديد در نيويورک با ھمبازی
 از کھن�ه پرس�تان و  اشناختن اي�ن ن�سل ش�کفته و دوریبرای ش�  

آدم باي�د ک�ور . ستاز عاشقانِ  جانيان و آدمکشان، کار خيلی ھم سخت ني�
 با آن که فقط اصله را نبيند، يا نديده بگيرد؛ که اين ھمه فباشد، يا مغرض

» کر م�صلحتی«ناشنواست، اگر با صدای بلند سخن بگويند، ميشنود، اما 
» ک��ر م��صلحتی «. چي��ز راھ��يچ چي��ز را نمي��شنود، ھ��يچچ��ون نميخواھ��د، 

دستانش را در گوشھای پ�ر پ�شم و پيل�ه اش ف�رو ب�رده و بلن�د بلن�د روض�ه 
  !  ميدانستيد؟»A...A A ...AA«يخواند م

دس��ت و پ��ا زدنھ��ای کھنگ��ی و کھنگ��ان را ج��دی بگي��ريم، ب��رای   
 دني�ای يش از اينھا فريبشان را نخوريم؛ ترفندھاشان بکوشيم، اما بنشناخت

ی انديشيدن ھم ھست؛ دوس�ت داش�تن تنھ�ا بخ�شی از وظيف�ه ی مدرن، دنيا
  ! ماست
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مLLاه مLLارس  ٢١ تLLا امLLروزايLLن ت�LLش 
مLLLاه  اول فLLLرردين و   مLLLي�دی٢٠١٠
 کتLLاب را کLLه بLLازنگری پايLLانی ١٣٨٩

بLLLLه جLLLLايی ھنLLLLوز بLLLLه پايLLLLان ميبLLLLرم، 
نرسLLLيده اسLLLت، ولLLLی ميرسLLLد، شLLLک 

  !نکنيد
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