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 ی من است، ھمراه با فاکتھا و اس�ناد ھای روزانه اين کار يادداشت
ی جن�بش ض�د خ�شونت و م�درن اي�ن  بسياری برای گزارش لحظه ب�ه لحظ�ه

زھا؛ برای عبور از درون حاکميت به دني�ای آزاد و م�درن؛ در تاب�ستان رو
ام ب�ا  س از اي�ن تاب�ستان ت�ب دار؛ خواس�ته و چند روزِ  پيش و پ�١٣٨٨داغ 

ان��يم ک��ه د دان��م و م�ی  ھرچن�د م��ی.اي�ن ک��ار ف�ضای اي��ن روزھ��ا را ن�شان دھ��م
 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. ردان نيستندگيرو
وس�ری، مملک�ت نه روس�ری، ن�ه ت«کتاب » عنوان« که ديگر اين

 م���ن ب���ه ب���اوره يک���ی از ش���عارھای اي���ن روزھاس���ت ک���» دوس���ت پ���سری
ی ترين شعار اين جنبش اس�ت؛ ھ�م ض�د اس�2م حک�ومت ترين و انسانی سياسی

و ھ��م ] وس�رین�ه ت[نت  ھ�م ض�د خ��شو]ن��ه روس�ری[و اس�2م اجب�اری اس�ت 
ھ�ای  ھ�ا؛ يعن�ی آزادی ی ان�سان ھ�ا، ھم�ه ترين حق انسانی انسان خواھان اوليه

 زن�ان و عیکه با طنز زيبايی خواست طبي] مملکت دوست پسری[اجتماعی 
   .فشار ما را به تصوير کشيده استجوانان زير 

جن�بش «گ�ذرد و ن�ام   م�ی م�اآنچه اين روزھا در ميھنبه باور من 
 و ب��ر علي��ه  در واق��ع جن��بش زن��ان اس��ت ب��رای آزادی،گرفت��ه اس��ت» س��بز

 م�ا؛ی  جامع�هی  عق�ب افت�اده» فرھن�گ« در ب�ستر  خشن ج�اریمردساAری
 در اش»انق�2ب اس�2می« که ١٣۵٧ سال خیافتضاح تاريدرست برعکس 

 ی ن و برای به زنجير کشيدن دگربارهبرعليه زنا مردان بود »جنگ«واقع 
ی   که البته موفق نشد؛ دل�يلش ھم�هھا پھلویھای دوران  زنان، پس از آزادی

ی ميھن اس�ت؛ چ�ه در اي�ران و  آزادهمردان ھای زنان و  ھای اين سال ت2ش
  !ھمين. چه در برونمرز

  
  نادره افشاری

   خورشيدی١٣٨٨ اسفند ماه دوازدھم 
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    مي#دی ٢٠٠٩ ژوئن ٢١/خورشيدی١٣٨٨  ماهخرداد ٣١

  ]١٣٨٨  ماه خرداد٢٢ روز پس از انتخابات ٩نبه يکش[

  
ی کوت��اه ِ  دو ت��ا تک��ه. م ک��ه بت��وانم بنوي��سمھن��ور ح��ال درس��تی ن��دار

ھم�ان روز  !کمدی اس�ت، ن�ه؟» !ام ھنوز زنده«: ام که بگويم تلگرافی نوشته
ت�ر، زي�ر   کم�دیای علی خامن�هی کم�دی س�يد داد، پ�س از نم�از جمع�ه خر٢٩

 نوشتم که» !ری اس2می بايد برودجمھو/رود جمھوری اس2می می«عنوان 
 یھ��ای خياب��انی، الک��ل تقلب��ی، فراوان�� ھ��ا دل��شان ب��رای مزاحم��ت اگ��ر ايران��ی

ش�ود،   تن�گ م�ی،. .. چه کشيدنی و چ�هدونوعش،مخدرات از ھر » نعمت«
ش���ان و  بيخ���ودی خودش���ان را ل���وس نکنن���د؛ برگردن���د س���ر خان���ه و زن���دگی

اگ�ر از !  منگلش سر کار بمان�دمھوریوAيت فقيه با ھمين رئيس جبگذارند 
ھا و به ويژه پس از  گزد، اگر مثل اين سال آبرويی در جھان ککشان نمی بی

رون�د ک�رور  شان به وطن ب�از ش�ده و م�یيپا» خاتمی«ظھور فنومنی به نام 
شوند و صيغه  ند و صيغه میکن شان را دريافت می کرور حقوق بازنشستگی

را ل�وس نکنن�د و  بيخ�ودی خودش�ان آنچن�انی،کنند، ھم�راه ب�ا ماس�اژھای  می
ِفت��د و س��ر ااگ��ر اتف��اقی بي. ھاش��ان و Aلم��ونی بگيرن��د ان��هخبرون��د بن��شينند ت��و 

ی م�ن و  متی باز ش�ود، پ�س ف�ردا نياين�د يق�هھای حکو  بين جناحفعلیشکاف 
 چ��ه ب��ود ک��ه در چري��ديم، اي��ن امث��ال م��را بگيرن��د ک��ه م��ا داش��تيم خ��وب م��ی

 اس�ت منظورم ھمان چن�د ت�ا ن�اپرھيزی! اA گفته باشماز ح! دامنمان گذاشتيد
  ؟.کی. او؛ايم امثال من کردهکه من و 

از رای و از خواس�ت ش�ما ب�ا رن�گ . اس2م حک�ومتی ھم�ين اس�ت
پ�س . ري�زد  ھمه را به جيب خودش م�یدست آخرکند و  کردنتان استفاده می

ف�ور رای و دلم�ان ب�ن برای توسری و روس�ری تن�گ ش�ده؛فردا نگوييد دلما
 دلمان برای از ک�وه و کم�ر ترکي�ه و کردس�تان و نعمت مخدرات تنگ شده؛

  !  گفته باشم از حاA ھا؛ ھا و از جنوب فرار کردن تنگ شدهپاکستان
 از ؛ ھ�اش�ود ساط جمک�ران ب�ازی ھ�م جم�ع م�یاگر اينھ�ا برون�د، ب�

ھ�ای  دن بچ�ه به جرتقي�ل آوي�زان ک�ر بساط تئاترھای خيابانیباشم؛حاA گفته 
 ب�ساط ش�ود؛ ی عفاف شھرھا ھم جمع می نه بساط خاشود؛ م ھم جمع میمرد

آفتاب��ه ب��ه گ��ردن م��ردم آوي��زان ک��ردن و م��ردم را ت��و روز روش��ن ب��ه تخ��ت 
  ! شود ھا  جمع می ھمش2ق بستن
 ش�ود،  بع�دش ص�يغه ممن�وع م�ی–رون�د   ک�ه م�ی–ھا ک�ه برون�د اين

خواھ�د داش�ت  ديگر حق�وق پناھن�دگی وج�ود نشود؛ چند زنه بودن ممنوع می
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 از ح��اA ؛ ھ��اش��ود  در آخ��ور لمي��دن ھ��م ب�سته م��یو در ِ از ت�وبره خ��وردن و
  !  گفته باشم ھا

 و چ�ه نياي�د، چه خوشتان بياي�د» ملت قھرمان و شھيد پرور ايران
 ب�ين تی ک�ه حکوم�ت اس�2می را عل�م ک�رد، يعن�ی ھمدس�فع2 ھمان ھمدستی

 ح�اA ي�ک ط�رف  اس�ت؛ س�رش ب�از ش�ده،ھ�ا و بقي�ه ای ھا و توده مذھبی/ملی
اب�ا  اي�ن دوت�ا ب:ھمانطور که باراک اوبام�ا ھ�م گف�ت. خواھد سھم بيشتری می

  ! گفته باشم ھا؛ ھاخيلی ھم با ھم فرق ندارند
ش�کاف . ول�ی ب�يش از اي�ن نگذاري�د رنگت�ان کنن�دن�د، رو ھا م�ی اين

ت�ان را حکومتی را جر بدھيد از باA تا پائين، ولی پ�يش از آن خ�وب فکرھا
  ؟.کی. او؛دبکني

 ٢٩ی  ای در نم��از جمع��ه ھ��ای خامن��ه پ��يش از ھ��ر ک��اری، ح��رف
   »؟.کی. او؛ يک بار ديگر گوش کنيد، لطفارا] ١٣٨٨[خرداد 

  
ی  چن�د نکت�ه«ام�روز يک�شنبه ھ�م . اين ک�ار را جمع�ه نوش�ته ب�ودم

  : را نوشتم که» !تلگرافی برای اين که جمھوری اس2می برود
ت، ب��رای ھم��ين ھ��م تلگراف��ی درازی ني��س اي��ن روزھ��ا وق��ت روده

 خ�رداد، جنب�شی م�درن، م�دنی و ٢٢ی »جن�بش ض�د کودت�ا«: نويسم ک�ه می
اش در دست بخ�شی از »رھبری«است و الزاما چون تاکنون نافی خشونت 

 ميرح�سين ھای کليدی گفته. کوب و خسته شودتواند سر نظام مانده است، می
دس اس��2می حف��ظ نظ��ام مق��«موس��وی در م��ورد اي��ن ک��ه اي��ن جن��بش ب��رای 

ی  شان را با اين بخش از گفتهای اساسی است و مردم بايد تکليف نکته» است
  .ايشان مشخص کنند

ھ��ای پ��يش از  در م��اهک��ه » ش��ھيد پ��رور«ب��رای نب��رد ب��ا نظ��امی 
و » گون�ه عاش�ورا«اس�تفاده از ح�س  و برای سوء۵٧ سال افتضاح تاريخی

ا آفري�د، و در ھم�ين ی سينما رک�س آب�ادان ر ھا فاجعه ايرانی» شھيد پرور«
که آمارش بعدھا از س�وی س�ردمداران [راستا کلی شھيد ق2بی اختراع کرد 

باي�د راھکارھ�ای ديگ�ری ] اف�شا ش�د» عمادال�دين ب�اقی«ھمان نظام از سنخ 
  ! جست

ش��رکت کنن��دگان در نبردھ��ای خياب��انی نباي��د از ش��عارھای ھم��ان 
، آن ک�ه ب�رادرم ک�شم ک�شم، م�ی م�ی«ش�عارھايی از دس�ت . نظام بھره جوين�د

بجز اين که شعاری تحريک کننده است و در راس�تای خونخ�واھی، » کشت
بين�يم در اي�ن جن�بش، زن�ان و  شعاری ضد زن ني�ز ھ�ست؛ در ح�الی ک�ه م�ی

ی   واقعهی کھنه و ضد انسانی شيوه .مردان دوش به دوش ھم حضور دارند
دن�ی اس�ت و A  ب�نی انتح�اری  ي�ک ش�يوه،ح Z خمينیروانفجار در قبر سيد
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زار ، نباي�د ب�ه اب�مجاھدينی نظام باشد و چه دست پخت سازمان  توطئه چه 
  ! مبارزه بدل شود

کنم که   آنانی که آن دوران را به ياد ندارند،  تاکيد میبرای آگاھی
 انتح�اری ای ھ�ا و ترورھ�ای زنجي�ره گونه قت�ل خورشيدی اين ۶٠ی  در دھه

جاھ�دين خل�ق  س�ازمان ممبارزاتیترين ابزارھای باصط2ح  يکی از اساسی
ھ�ای آن دوران، ک�ه باي�د درب�ست از س�وی  جمعه کشی بود؛ نظير س[ امام

 چن�ين ؛ خرداد کنار گذاشته ش�ود٢٢کودتای شرکت کنندگان در جنبش ضد 
ی ک�ار اي�ن جن�بش م�درن و م�دنی   ضد انسانی اساس�ا نباي�د ب�ه ش�يوهیرفتار

  . بدل شود
 ب�ه جنب�شی م�درن و م�دنی و ض�د برای اين که اي�ن جن�بش، واقع�ا

حف�ظ «خشونت ببالد، ھن�وز فرازھ�ايی باي�د پيم�وده ش�ود و آن ھ�م عب�ور از 
ض�ين بين�يم ک�ه معتر ما در ھيچ جای جھان متمدن نمی .است» نظام اس2می

» Z اکب�ر«و » گري�ه«و » ش�ھادت«ھ�ای  به رفتارھای حک�ومتی، از واژه
کارھ�ايی م�درن و متم�دن  راھجنبشی مدرن، م�دنی و متم�دن،. گيرندبھره ب
انسان، ضدبشر، ضدزن، ضددگراندي�شان، در چارچوب آن نظام ضد. دارد
س��تيز،  پرس��ت، زن��دگی ط��ور در چ��ارچوب نظ��امی م��رگ آزادی و ھم��ينض��د

  !به جايی نخواھيم رسيدستيز،  ستيز و دانش آزادی
رس��ما و عم��2 ش��روع ش��ده » کودت��ا«ح��اA چن��د روزی اس��ت ک��ه 

 خرداد بود، يا روز پ�يش از ٢٢ی   ھمان جمعه؛ا کی بوددانم دقيق نمی. است
  : زدند آن که جمعی در ميدان شھياد تھران فرياد می

  »!اگه تقلب بشه، ايران قيامت ميشه«
در بين آنان دخترک زيبايی ب�ود . آمد شعار کمی کمدی به نظر می  

 خ�رداد، ٢٢ی  جمع�ه. ک�رد که از ھمه بيشتر اي�ن ش�عار کم�دی را فري�اد م�ی
ھ�ای سبزش�ان ص�ف ک�شيده بودن�د ک�ه رای  يل�ی از م�ردم ب�ا ھم�ان ع2م�تخ

خبرنگ�ار » .ان. ان. س�ی«ھای تلويزيونی، احتماA  در يکی از کانال. بدھند
حج�اب جل�و دورب�ين اي�ستاد و پ�شت س�رش ص�فی از  که زن جوانی بود، بی

اش را برداش�ته   اجب�اریين آنھ�ا زن�ی ب�ود ک�ه او ھ�م روس�ریمردم که در ب
 يعن��ی ؛مکل��ی ذوق ک��رد. داد  موھ��ای ق��شنگ و ف��راوانش را ھ��وا م��یب��ود و

  ؟ !شود می
اش گفت��ه ب��ود ک��ه  ر انتخاب��اتیمھ��دی کروب��ی ب��رای گ��رم ک��ردن تن��و

 يک�ی از گوي�ا ھم�ان روزھ�ا آبج�ی. واھ�د ک�ردزنی را به وزارت منسوب خ
آن يک��ی ن��اپرھيزی . اي�ن آخون��دھا را ھ��م ب�رای وزارت��ش معرف��ی ک�رده ب��ود

. ھای خيابانی را جمع خواھد کرد بود که اراذل و اوباش گشتکرده و گفته 
 ٢٢ھم��ان [اب��ات ی انتخ  جمع��هروز. البت��ه اراذل و اوب��اش را او نگفت��ه ب��ود
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 ي��ک ع��الم. ن��دداد ی جھ��ان داش��تند اي��ران را ن��شان م��ی  ھم��ه]١٣٨٨خ��رداد 
کردن�د  ھاشان را جوھری م�ی ھا انگشتنامزد.  تو ايرانخبرنگار ريخته بود

ھای شب بود ک�ه در  نيمه. دادند ھا نشان می ی پيروزی به دوربين انهو به نش
ھ��ای تلويزي��ونی خب��ری پخ��ش ش��د ک��ه تع��دادی ص��ندوق  يک��ی از اي��ن کان��ال

:  گف���ت بھم���ن؛ آوردهرای%] ۶٣ي���ا % [۶٩خوان���ده ش���ده و احم���دی ن���ژاد 
  » .يد که اس2م را با خودش ببردآ احمدی می«

 ول�ی ت�ا ه ش�د؛ست آن شب چيادم ني. کردم من ھاج و واج نگاه می
  .برد خوابم نمی. صبح نخوابيدم

 خردادی که ش�نبه باش�د، ش�لوغ ٢٣ری، يعنی فردای روز رای گي
اش آن دخت��رک ِ مي��دان ش��ھياد را ب��ه ي��اد  م��ن ھم��ه.  خيل��ی ش��لوع ش��دش��د،
. و قيام�ت ش�د» ! مي�شهاگه تقلب بشه، ايران قيام�ت«: گفت آوردم که می می

از اي�ن جمع�ه ... بگير و ببن�د و ش�لوغی. گرفتی مملکت را  موج سبز ھمه
. »Z اکب�ر گف�تن«ی بعدی کلی درگيری بود و کلی شلوغی و کلی  عهتا جم

  ... ھا را ھم به آتش کشيدند و خيلی خبرھای ديگر تو اين فاصله دانشگاه
شده بودم؛ ھمان » بند قلم«يا » بند شاش«ھای کوچک  من مثل بچه

داش��تم، داش��تم از » اس��ھال نوش��تن«ن س��اعدی ی غ2مح��سي من�ی ک��ه ب��ه گفت��ه
. فرس�تادم فرس�تادند، ب�رای ديگ�ران م�ی م م�یيھرچه برا. شدم ھيجان خفه می

خوابي�دم و ن�ه  ن�ه م�ی. ک�ردم ام را چک می بار پست الکترونيکی روزی صد
  . کردم زياد بيرون از خانه بمانم جرات می

  عل�ی خ�ردادی باش�د ک�ه س�يد٢٩ ھم�ان ی بع�د ک�ه بعدش شد جمعه
 سنگ مرمرش تو دانشگاه تھران و تير خ�2ص ی رفت تو آن گودیا خامنه

  . را به خودش و حکومت اس2می و اس2م حکومتی زد
ی دوم  بهنسه ش�. ی سوم تيرماه، باز ھم ايران شلوغ بود چھارشنبه

ھم��ين .  ب��رويم ب��ازار را ببن��ديم: کروب��ی و خ��اتمی و موس��وی گفتن��دتيرم��اه
نيروھ��ای .  مي��دان بھارس��تان خيل��ی ش��لوغ ب��ودچھارش��نبه، مخ��صوصا ت��و
گوين�د  م�ی. ھ�ا ک�م بودن�د، س�پاه را ھ�م وارد کردن�د انتظامی و لب�اس شخ�صی

 ک��شور ني��ست و از یارت��ش گفت��ه اس��ت ک��ار ارت��ش، دخال��ت در ام��ور داخل��
  .  کنارکشيده است کار  ِھمان اول

 ت�ا باص�ط2ح ی خودش�ان چن�د از ھمان روزھ�ای اول ھ�م ب�ه گفت�ه
خر عجيب��ی وت��خ2ص��ه ت��و دس��تگاه حک��ومتی خر. ان��د پاه را گرفت��هژن��رال س��

کنن�د و بع�د ھ�م س�رکوبی   م�ی»داد و بي�داد«روند  بيچاره مردم که می. است
  . شوند می

 تقريب�ا خيل�ی زود،» مرگ بر ديکتاتور«ه و ھای شبان»Z اکبر«
جال�ب اي�ن ک�ه اي�ن . ش�ده اس�ت» ای م�رگ ب�ر خامن�ه« تبديل به ای ک ھفتهي
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ای آنقدر بد شده، بد شده، ب�د  خامنه«: اند که شان نوشته سايتوبھا در  ای توده
  » !که اگه مواظب نباشه، ميشه مثل شاه.... شده

       شود ک�ه  گفتن مردم معلوم می» Z اکبر«ھا از  به نظر اين طفلک
شان کليت انق2ب اس2می را قبول دارند، فقط بخيال�شان انق�2ب دزدي�ده  ھمه

 ھ���ای ص���دمن ي���ک غ���از  م���ث2 منح���رف ش���ده و از اي���ن تحلي���لش���ده، ي���ا
  ... ناملی/مذھبی/ای توده

  

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

  
ای و  ه را ب�رای ب�ه محاکم�ه ک�شيدن خامن�هچھارتا بياني�/تا حاA سه

در . اش ي��ادم ني��ست بقي��ه. ام ھ��ای خياب��انی ام��ضا ک��رده اعت��راض ب��ه خ��شونت
ب���ه ن���ام يوس���فی اش���کوری ت���و ي���ک باب���ايی . دنباي���د باش���ھ���ا  ھم���ين زمين���ه

روش��نفکر «زن��د از چي��زی ک��ه آن را  زور م��ی» .س��ی. ب��ی. ب��ی«تلويزي��ون
 ديگ�ر ک�ی  اينھ�ا؛ای باب�ا. ت�ری ارائ�ه دھ�د نام�د، ت�صوير مطل�وب م�ی» دينی

 ھنوز در بند نقش »خواجه«برد و  شان را می ھمه سيل آمده و دارد ؛ھستند
  ! ايوان است؟

ک�شتند،  ھی مردم را می. دنشو ھا بيشتر می گذرد شلوغی ھرچه می
جري�ان . دھند گونه ادامه می زنند و ھمين کنند، ھی تھمت می ھی دستگير می
 دارن��د از غ��صه ]ھ�ای مع��روف باش�ند ای ک�ه ھم��ان ت��وده[ھ��ا  چ�پ ِ پ��شت اي�ن

روی مي�ز آم�ده، کاردش�ان بزن�ی، » تغيي�ر«از اي�ن ک�ه موض�وع . ترکن�د می
دانن��د داس��تان  ان��د ک��ه نم��ی ھاش��ان نوش��ته سايتوب��ت��و . آي��د خون��شان درنم��ی

  ؟ !ستاز کجا روی ميز دولتمداران دنيا رفته ا» تغيير«
 را ک�ه پ�رچم سی ھ�ر ک�  خارج از کشور يقهتو تظاھرات خيابانی

ب��ازی   آنھ��ا را ب��رای موس��وی»س��بز« دارد، ي��ا ش��عارھای »خورش��يدشيرو«
سايتش گذاش�ته عری را در وب�ھ�ادی خرس�ندی ش�. يرن�دگ کند، می تکرار نمی

  :دار است که خنده
  

  تظاھرات صاحاب داشت/رفتم تظاھراتی
  مسئول انتخاب داشت/شعارھايی که بودش

  ...کارش يه جور حساب داشت/ دار آقای صف نگه
  !!)، مريضه طفلکینگين(» ای  خامنهمرگ بر«
  !!)ميخوای بگی، برو خونه، تنھا بگو يواشکی(
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  ]روز يازدھم[  مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۴سوم تيرماه 

  
نوي�سد،   م�ی»طن�ز«کن�د  ک�ه خي�ال م�ی» ھپل�ی«ابايی ب�ه ن�ام يک ب

 ش��اھزاده ن��يم«ميل��ی فرس��تاده و ب��اAی عک��س ش��اھزاده نوش��ته اس��ت م اييب��را
البت��ه . ای، مجتب��ی مقاي��سه ک��رده اس��ت و اي��شان را ب��ا پ��سر خامن��ه» پھل��وی

چ�ه ؛ ولی انصافا جز کينه، تواند ھر چرندی را بگويد و بنويسد ھرکسی می
ي�ا  Aب�د اي�ن باب�ا ھ�م ؛ی بيم�زه گذاش�ت  مقايسهتوان روی اين اسم ديگری می

ش��يعيان «ھ��ا و  منقل��ی/ای تب��ار باش��د و ي��ا از اي��ن مل��ی ت��وده ای و  ت��ودهباي��د
  دانم؟   چه می»مصدق

ش�تن ھم�ان حکوم�ت اس�2می ش�ان ب�دجوری ب�رای نگھدا حاA ھم�ه
جال�ب اي�ن . رسند صد نفر ھم نمیشان بزنی، به چند البته جمع. اند اکتيو شده

 پ�اريس و دو ای گذاش�ت ت�و  خ�رداد ام�سال جل�سهس�یکه س�ازمان مجاھ�دين 
ه، بعد ھم اع2م کرد ک�ه ھزار و ھفتصد نفر را چپاند تو يک فضای سربست

رش�ان ھفت�اد ھ�زار پارس�ال آما. ن�دنود ھزار نفر در اين مراس�م ش�رکت کرد
اگ��ر در فران��سه ن��ود ھ��زار نف��ر راه بيافتن��د، حکوم��ت  ؛ھ��ا بيچ��اره. نف��ر ب��ود

ش�ود چن�ين  مگ�ر م�ی. شود فرانسه سرنگون، يا دست کم به چالش کشيده می
  ! جايی منعکس نشود؟جابجايی

 خ���رداد ١٣۶٠/٣٠ خ���رداد ٣٠«: ان���د ھاش���ان نوش���ته سايتوب���ت���و 
ی انتح��اری را ت��و قب��ر   Aب��د ب��ه ھم��ين دلي��ل آن بم��ب م��سخرهبع��د» ١٣٨٨

 ت��و ١٣٨٨ خ�رداد ٣٠روز . دھن��د ھم�ه فحش��شان م�ی. ج�ر کردن��دخمين�ی منف
Aب�د در راس�تای . قبر خمينی عملي�ات انتح�اری کردن�د و چن�د نف�ر را ک�شتند

ھ�ای اول اي�ن افت�ضاح  ی س�الھ�ا  ام�ام جمع�ه ک�شیای ھای زنجيره س[ قتل
ی از گي��ری از خمين��ی و گ��رفتن س��ھم بي��شتر ن��سق  ب��رای ۵٧ س��ال ت��اريخی

م  نف�ر ھ�٢٧٠٠جالب اي�ن ک�ه ن�صف بي�شتر ھم�ين ؛  شانتاژ آن ھم با؛قدرت
 ک�ه ،  يا از اين ممالک اروپای ش�رقی،يا سياھپوست بودند. اند خارجی بوده

 ت�ا تع�داد ده و آورده بودندش�ان ب�ه برنام�ه،پول ھتل و رف�ت و آمدش�ان را دا
ھ���ای کھن���ه و   از ھم���ان ش���يوه.ت کنن���دگان را بي���شتر نم���ايش دھن���دش���رک
ھای کھنه ب�رای   کھنه و تقلبھای کھنه و شعارھای  لچکھای کھنه و حرف
  !آن دخترک بيچاره، ندا آقاسلطانی   جنازهدزدی

تي���ر خ���2ص را ب���ه ھ���م  »ن���دا آق���ا س���لطان«ک���شتن اي���ن دخت���رک 
ش�ور . وارش  آن م�رگ اف�سانهحکومت اس2می زد؛ با آن چ�شمان ق�شنگ و

و س�رکوزی  اوبام�ا حتی ؛ه شدن اين طفلک ھمه را گرفته است کشتحسينی
  .را
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  ]روز دوازدھم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۵چھارم تيرماه 

  
ت از ھم��ان اول فک��ر ھم��ه ج��ا را حکوم��«: نوي��سی نوش��توب2گ

ھ�ای خب�ری را فيلت�ر  سايتوب�را قط�ع ک�رد، .] اس. ام. اس[ھ�ا  يامک پکرد،
ک�رد، خبرنگ��اران داخل�ی را دس��تگير ک��رد، خبرنگ�اران خ��ارجی را اخ��راج 

ی ف��يلم و عک��س و خب��ر را گ��ل  هھ��ای گ��زارش ک��ردن و تھي��  تم��ام راهک��رد؛
ان را راه ش�  کم�دیپي�روزی ھا ج�شن زود ھنگ�ام  ھمزمان ھم طفلکیگرفت؛

ا و س��يما را ب��از کردن��د و ش��روع کردن��د ب��ه پخ��ش در آرش��يو ص��د. انداختن��د
ھ����ايی ک����ه ت����ا ھم����ين چن����د روز پ����يش داش����تند در آرشيوش����ان خ����اک  ف����يلم
راه » گ��ل و بلب��ل«خواس��تند ف��ضای  م��ی. چون ممن��وع بودن��د؛خوردن��د م��ی

ج�ای ک�ار را نک�رده  فک�ر ھم�ه ج�ا را ک�رده بودن�د، ام�ا فک�ر ي�ک. بياندازند
بودن��د؛ فک��ر اش��تياق ايراني��ان را ب��ه تکنول��وژی ن��و، ب��ه ح��ضور داش��تن در 

ھ�ا موباي�ل دورب�ين دار دارن�د و  دان�ستند ک�ه ح�اA خيل�ی دنيای مدرن، و نم�ی
نند چگونه تصويرھا را آپل�ود کنن�د و از اي�ن دا دانند بلوتوث چيست و می می

ب��رای ھم��ين ھ��م اي��ن روزھ��ا م��ردم ع��ادی ک��ار ... ن��وع کارھ��ای تکنيک��ی
  ١. دھند ای را در ايران انجام می ترين خبرنگاران حرفه مھم

جالب اين ک�ه ھم�ين احم�دی ن�ژاد ي�ک ب�ار گفت�ه ب�ود ک�ه حکوم�ت 
ی ايرانيھا موبايل اس2می از حکومت شاه خيلی بھتر است، چون اAن ھمه 

: ک��سی ني��ست ب�ه اي��ن باب��ا بگوي��د. دارن�د و دوران ش��اه ک��سی موباي�ل نداش��ت
 واقع�ا چ��ه »! آن دوران ک�ه ھن�ور تلف�ن موباي�ل اخت�راع ن�شده ب�ود،ب�دبخت«

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

کن�د؛  بيند و ض�بط و مخ�ابره م�ی اخته است، که ھمه چيز را میدار ب دوربين
ن�دای بيچ�اره را ھ�م ک�شتند، چ�ون ک�سی ب�ه او . دھد ش جان ھم میيتازه برا

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

  !کند می
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  ]روز سيزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه پنج/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٦

  
» ح�دس«د باي�د Aب� اين روزھا در جري�ان اس�ت و اتفاقات ديگری

، کلی ش�کار اند ش گذاشته»کنار«در از اين که زود ص زد که ابوالحسن بنی
ش�وند، ت�ا دوب�اره  کنند و کشته م�ی د مردم شلوغ میکن بيچاره خيال می. است

اش را گذاشت تو چم�دانش و »انق2ب اس2می «ه از ھمان اولاين بابا را ک
کنن�د و از اي�ن ش »منتخ�ب ش�ما «ھم رئ�يس جمھ�وریک�رد، ب�از» ھجرت«

 ن سازمان مجاھدين فرزندان معنوی ھم اين بابا، ھم آھا؛ طفلک. مزخرفات
  ...ھا و ھمطيفانشان منقلی/ھا و ملی ای امام خمينی، ھم آن توده

 ٢۶ /١٣٨٨ تيرم���اه ۵جمع���ه [ی س���حر ھم���ين وس���ط، ام���روز کل���ه
مايکل جکسون سکته ک�رد و م�رد؛ ي�ا ب�ه روايت�ی از ]  مي2دی٢٠٠٩ژوئن 

  . فرط استعمال مخدرات يا مصرف زياد داروھای ضد درد از بين رفت
 ھ�م ال�ويس پري�سلی ۵٧ س�ال يادم ھست زمان آن افتضاح تاريخی

ال�شعاع   تح�تی اخب�ار را تی اي�ن ک�ه م�رگ اي�ن س�لطان پ�اپ ھم�هبدبخ. مرد
  . تر اند پائين ف رفتهقرار داده و حاA خبرھای ايران يک ردي

ھا مسلمان  اين بابا مثل محمد علی کلی اين آخری»گويند می«تازه 
  !آقا داداشش که مسلمان شده است ؛ھم شده بود

  

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

  
ز در گزارشی نوش�ت ک�ه  خبرنگار نيويورک تايم»راجر کوھن«

ب����ار اي���ن روزھ����ا ج����وانی   ونتھ���ای خ����ش در جري���ان يک����ی از روي����ارويی
  : خواست از ماموران کشتار عکس بگيرد که يکيشان فرياد زد می

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

ن  م�. ح�اA حکوم�ت اس�2می برھن�ه اس�ت»راجر کوھن«به نظر 
لخ��ت م��ادرزاد و  ب��وده اس��ت؛ »برھن��ه ک��ون«ام��ا معتق��دم اي��ن رژي��م ھمي��شه 

تا  ک���رده و ج��ز ب���ا چن���دیدردس���ر ھم��ه را س���رکوب خيل��ی ھ���م راح��ت و ب���ی
ی کوی   و قضيه۶٧ و کشتار ۶٠ سر کشتار اعتراض خشک و خالی، مث2

 ب�ه چال�شی ج�دی ک�شيده ن�شده ، بيمزه در دوران خاتمی١٣٧٨انشگاه سال د

                                                           
  راجر کوھن/پايانی بر يک آغاز؛ بلوغ مدنی ايران در راه است - 2
  



 ١١

 

 مردم، با ھمان اش در سرکوبی پروايی بیريانی و لی که اين عاست؛ در حا
 قب���ول ؛ار، روزگ���ارش را ب��ه ب���اد خواھ��د دادچن��د فق��ره موباي���ل دورب��ين د

  نداريد؟  
ی خ�شن و ب�دن زخم�و و  رهاين روزھا حکومت اس�2می دارد چھ�

دھد؛ ھرچند که   نشان می]گونه که ھست ھمان[ خودش را وحشی ی زده کرم
ا در دو گوش�ش بن�دد، ي�ا دس�تانش ر چ�شمانش را م�ی. د ببيندخواھ غرب نمی

ھ�ا  تا نبيند، تا بازھم بتواند ب�ا ھم�ين» ...A A A A A«: زند کند و داد می می
  .ند، معامله و مماشات کندنک که اين ھمه برھنه سرکوبی می

 که در روزھای پيش و »راجر کوھن«در گزارش ديگری ھمان 
 بوده، نوشته است که در جنگ و گريز خياب�انی در پس از انتخابات، ايران
ھاش�ان را ب�روی معترض�ين ب�از  خان�هِ ھ�ا، م�ردم در يکی از ھم�ين درگي�ری

. ش��وند ای م��ی ھم��راه ب��ا چن��د ت��ن ديگ��ر وارد  خان��هک��وھن ھ��م . کردن��د م��ی
آور را در چ��شم  کن��د ک��ه زھ��ر گازھ��ای اش��ک ص��احبخانه آت��شی روش��ن م��ی

شود آن چند تن پناھنده ب�ه آن خان�ه، خودش�ان  بعد قرار می.  کندخنثیايشان 
وکيل�ی و يک�ی  ب�وده، يک�ی »راجر ک�وھن«شان ھمين  يکی. را معرفی کنند

 گف�ت ک�ه اش م�ی ھ�ای ش�بانه گفتن »Z اکبر« بھايی که ازی تاکسی ھم راننده
ب�ام  ھ�ا روی پ�شت مجب�ورم ش�بھ�م ببينيد کار به کجا رس�يده ک�ه م�ن ِ بھ�ايی 

  » !بگويم» Z اکبر«ام  خانه
  ! جالب است، نه؟

البت��ه . حرف��ی زده ک��ه ب��د ني��ست]  ژوئي��ه٢٧ی  جمع��ه[اکب��ر گنج��ی 
» س�ور «زن�د، ول�ی اي�ن م�ی» س�ور«ب�ه م�ردم معلوم است که دارد دوب�اره 

مھن��دس موس��وی ب��ه اس��2م ب��ه  ک��ه گفت��ه اس��ت. ارزد ب��ه خوان��دن م��یزدن��ش 
موس�وی نظ�ام  ت�رين دي�ن، اعتق�اد نظ�ری و الت�زام عمل�ی دارد، عن�وان کام�ل

 خمين�ی را ،موس�وی اش را قب�ول دارد،  اس�2می و ق�انون اساس�یجمھ�وری
دان�د، موس�وی ب�ر اي�ن ب�اور اس�ت ک�ه   م�یشقبول دارد و او را الگوی خود

 ح�اA اح�ساس خط�ر ک�رده »مي�زان، رأی مل�ت اس�ت«، یمطابق نظر خمين�
از ... رم�الی، خ�شونت ورزی، ودروغگ�ويی، ب�ا ] ھ�ا آنطرف�ی[که نظ�ام را 

آيا افرادی ک�ه ب�سياری از اي�ن م�دعيات را ...اش منحرف کنند ی اصلی جاده
  ی مھندس موسوی باشد؟  توانند نماينده قبول ندارند، می
 او ی ی م��ا درب��اره اقت��دارگرايان، اص��2ح طلب��ان و ھم��های،  خامن��ه

 ک�رد ک�ه موس�وی در ک�س گم�ان نم�ی  ب�رای اينک�ه ھ�يچ؛ چ�را؛اي�م خطا کرده
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 اوام��ر و ف��رامين و خ��شونتش ای، و خامن��ه] س��لطان[براب��ر تقل��ب ش��گرف 
   ٣»...ايستاد  اما موسوی؛بايستد

ی جال�ب   ي�ک نکت�ه]داش�ت Aزم يشک�ه کل�ی وي�را[ھمين چند خط 
آورد،  ای را م�ی  بابا چندی است ھ�ر وق�ت اس�م خامن�هدارد و آن اين که اين

 حکوم��ت ]ب��ه زع��م خ��ودش[، ت��ا چ��سباند ی س��لطان را ھ��م ب��ه دم��ش م��ی کلم��ه
ای آنق�در ب�د  من�هخواھ�د بگوي�د اي�ن خا می. ھا متبادر کند را در ذھن دشاھیپا

   ! تازه شده مثل شاهشده، بد شده، بد شده که
ھ��ا ب��رای  ای ھ��ا و ت��وده ی جماع��ت اص��2حاتچی  ھم��هاي��ن تئ��وری

است که مدرن و متمدن ايستاده است و » شاھزاده«سوزاندن فنومنی به نام 
  .  سکوAر استنماد ايرانی مدرن و متمدن و 

دوي��ست نف��ر ريختن��د س��فارت /ھم��ين دي��روز جمع��ه  ص��د و پنج��اه
 اس�2م و چی ح�امی ول�ی اي�ن جماع�ت موس�وي؛گرفتن�دايران در استکھلم را 

   »!، شما از ما نيستيدنخيز«اند که  اس2می افاضه کردهحکومت 
 خواھن�د ھ�ا آزادی م�ی اي�ن. نيستنداينھا از شما خب معلوم است که 

اين  برھنگی ؛2می را شماھا ھمان حکومت اس خب،؛ ووندی حقوق شھرو
ش�ان ک�ه  ی چرکھ�ای م�تعفن عقي�دتی  ھم�ه.زن�د جماعت بدجوری تو ذوق م�ی

 زده »قلفت�ی«ش�ان   م2يیيک قرن دنيا را به آتش کشيد، حاA از زير عبای
  !، رنگش کنند سيدیرچند که با رنگ سبز ھاست بيرون؛

  
  ]روز پانزدھم[ ١٣٨٨ماه م تيرھفت/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٨

    
Aب�د ک�شورھايی ک�ه . افتد، خيلی زياد اس�ت سرعت اتفاقاتی که می  

 Aان��د،  ھاش��ان گنجان��ده تغيي��ر حکوم��ت اس��2می را در برنام��هب��ه ن��وعی ح��ا
ی  کنن�د ک�ه بياين�د و در ق�ضيه رسم دار سياسی را دع�وت م�ی و  ھای اسم آدم

خواھن�د حکوم�ت   اص�2 نم�یينھابينند که ا بعد می. تغيير رژيم کمکشان کنند
ش��ود حکوم��ت اس��2می  کنن��د ک��ه م��ی  چ��ون خي��ال م��ی؛اس��2می ع��وض ش��ود

ک��رد و نگ��اه داش��ت؛ غي��ر از اي��ن ک��ه اگ��ر ب��ه تغيي��ر رژي��م » اص��2ح«را
نند و مجبورند اذعان کنن�د ک�ه ک پيدا می» بيوگرافی«رضايت بدھند، اشکال 

پادشاھی غلط کومت بست کشاندن ح برای به بن» مبارزاتشان«مث2 ی  ھمه
 متی س���کوAر و ن���سبتا م���درن و ن���افیان���د ک���ه حک���و ب���وده، و اش���تباه ک���رده

  . اند کرده» سرنگون« و جنسی و قومی را ھای دينی گذاری فاصله
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 کن�د،  م�ی»تغيي�ر«توانم ت�صور ک�نم تنھ�ا ک�سی ک�ه ص�حبت از  می
؛ آن ھم نه برای نجات مردم اي�ران از دس�ت صدر است ھمين ابوالحسن بنی

 ب��ه رياس��ت ديگ��ر» حکوم��ت اس��2می«ک ھ��ا، بلک��ه ب��رای ت��شکيل ي�� ناي��
 ن�ه اس�تعفا »رياس�ت جمھ�وری« چون معتقد اس�ت ک�ه از ؛ خودشجمھوری

 مملکت کشور در حين اين که رئيس جمھوریکرده و نه خلع شده، فقط از 
نی مث��ل ف��رخ ت��وانم ت��صور ک��نم ک��ه ک��سا  م��یحت��ی. ب��وده، ف��رار ک��رده اس��ت

چ��ون ] س��ازمان مجاھ��دين[چی و مھ��دی ابري��شم] تف��دائيان اکثري��[نگھ��دار 
 ،نن�دھ�ای غرب�ی برنام�ه دارن�د حکوم�ت را ع�وض ک دول�تکه کنند  خيال می

ھ��ای غرب��ی ثاب��ت کنن��د ک��ه ش��اھزاده خيل��ی  ھ��ی زور بزنن��د ب��ه ھم��ان دول��ت
 ت برای کشته شدن آن دخترک بين�وا چون گريه کرده اس؛ است»سوسول«
  . طعيت نداردنيست و قا» مرد« پس ]ندا آقاسلطان[

ھ�ای ت�رور و ام�ام  يا مث2 سازمان مجاھدين پي�شنھاد ت�شکيل گ�روه
   !بدھدرا ھا  جمعه کشی و از اين حرف

ی کھن�ه   ھ�ا ب�ا ي�ک م�شت اس�لحه چه دنيايی است؟ تصور اينکه اين
ھ�ای م�ث2  ھ�ای دوران جن�گ س�رد و ت�شکيل ھ�سته و دمده، ھمراه با تئ�وری

 بخواھن��د ر و ش��عار و خ��ون و ت��رورم��ی و ش��عاھ��ای تي و خان��ه» مقاوم��ت«
ند؛ نه اند، سرنگون کن ست اندرکار راه انداختنش بودهحکومتی را که خود د

اش را جابجا کنند؛ بعد ھ�م خودش�ان  ھای کليدی سرنگون نکنند که فقط مھره
Aاش   آدم خن��ده؛ن��ژاد ھ��ستند ای و احم��دی  خامن��هي��ک پ��ا ب��شوند ھم��ان ک��ه ح��ا

  . گيرد می
ان ھف�تم تيرم�اه يکشنبه ش�ب ب�ه وق�ت اي�ر [ن اAنھميديگر اين که 

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

ب�از ھ�م . ه کار گرفته اس�تگردھمآئی ب ش را برای مھار کردن اينينيروھا
 ھمراه با ص�دای ؛اند ر و صدا فرستاده فيلم و عکس و خبھای داخل اين بچه
   ...ھای حاکميت از اين حرفواش کن  زن و خفهبکش و بببند و بگير و 

پرزي���دنت اوبام���ا ھ���م در ک���اخ س���فيد و در ح���ضور خ���انم مرک���ل 
صدراعظم آلمان گفت که من برای مرگ آقای مايکل جکسون متاسفم، ولی 

 ژوئ��ن ٢٧/زروھم��ين دي��؛ خ��واھم در م��ورد اي��ران ح��رف ب��زنم یام��روز م��
  ! مي2دی٢٠٠٩
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  ]روز شانزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه ھشت/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٩

   
ھ�ای  تاده و آن ھک ک�ردن س�ايتيک جنگ بانمک ديگر ھم راه اف  

ت�ازه .  حکومتی است، از سوی ھمين جوان�ان زي�ر س�ی و چھ�ل س�الخبری
؛ البت���ه ھ���م کل���ی از س���رورھای حک���ومتی را قف���ل ک���رده» .آی. ب���ی. اف«
  .اجازه و بدون اط2ع یب

خواس�تند  س�وزد ک�ه م�ی اين روزھا دلم ب�رای آن�انی م�یمن راستی 
چ��ه جن��ايتی . توانن��د  و پ��ز بدھن��د و نم��ی»وک��انس«تاب��ستانی برون��د اي��ران 

ھ�ا را  ي�ن خ�ارج ک�شوری ا»ع�يش«ان�د اي�ن جوان�ان ل�وس و بيم�زه ک�ه  کرده
  . اند کرده» منغص«

  : رستاد که فکه را دوست نازنينی از تھراناين ت
چن�د کيل�ومتر ی  هدر فاص�ل. ھا واقع�ا دي�دنی اس�ت تھران اين شب«

م��ردم ھ��ر ش��ب روی . گردن��د گيرن��د و م��ی ھ��ا را م��ی چن��دين ب��ار جل��و ماش��ين
ھ�ای حک�ومتی  نويسند و ص�بح زود ش�ھرداری ي�ا س�ازمان ديوارھا شعار می

چن��ان گوھ��ا آن»Z اکب��ر«. خيل��ی جال��ب اس��ت. نن��دک ديگ��ر آنھ��ا را پ��اک م��ی
     ».بنياد نظام را به باد بدھندکه  خشمگينند که ھمين روزھاست

  : کمی ھم از مادر عروس بشنويد
ھم�ين روزھ�ا فت�وا » جم�ال البن�اء«م2يی از کشور م�صر ب�ه ن�ام 

توانن���د در مج���امع   ک���ه دخترھ���ا و پ���سرھای ازدواج نک���رده، م���ی اس���تداده
» اAزھ�ر«رگ�ان بزاين باب�ای فت�وا دھن�ده از . عمومی ھمديگر را ماچ کنند

خ��ش  ح��اA رئ��يس س��ابق ھم��ين ب.و رئ��يس بخ��ش فت��وای اي��ن دان��شگاه اس��ت
  دانشگاه اAزھر به آن بابای قبلی اعت�راض ک�رده ک�ه اي�ن فت�وافتوای دولتی

ھ�م در » جمال البن�اء« اصلی يا ھمان مفتی. سبب گسترش فحشا خواھد شد
          ھ��ای  رفھ��ا کوچکن��د و از اي��ن س��ری ح�� پاس��خ، افاض��ه ک��رده ک��ه اي��ن گن��اه

  . اس2می/ای حوزه/ای کليشه
ع�زت «دکت�ر جالب اين که چندی پيش يکی ديگ�ر از ھم�ين علم�ا 

 استاد و رئيس بخش حديث در دانشگاه اAزھر گفت�ه ب�ود ک�ه ب�رای» عطيه
زن «جل���وگيری از خل���وت ي���ک زن و ي���ک م���رد ن���امحرم در مح���ل ک���ار 

  » .م شوندتواند به ھمکار مردش شير بدھد، تا باھم محر می
انگ���ار آن باب���ای ھمک���ار ک���ه پ���ستان زن ھمک���ارش را ب���ه دن���دان 

  ؟ !کند  میشود و تا ترتيبش را نداده، ول گرفته، ول کن معامله می
  !شود؟ می» آپ ديت« اينگونه »اس2م ناب محمدی«راستی 
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آنق�در » مي�د اي�ن انگلن�د«آخون�دھای . کند داستان دارد کش پيدا می
Aش�نبه . ک�شند  دارند برای اربابشان شاخ و شانه میروشان زياد شده که حا

نه ت�ا از پرس�نل س�فارت انگل�ستان را بازداش�ت ]  مي2دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٧[
چن��د روز پ��يش ھ��م دو ت��ا از پرس��نل س��فارت انگ��ستان را از اي��ران . کردن��د

ھمچن�ان آنھ�ايی ھ�م » .س�ی. ب�ی. بی«تلويزيون فارسی . اخراج کرده بودند
گ���را  ی اص���2ح  نقط���هت���ا رش���گر و تحليلگ���ر و چن���درا ک���ه خبرنگ���ار و گزا

کوم�ت اس�2می اش را ب�ا ح ب�ازی ، تا قايم باش�کآورد نامد، به صحنه می می
انگ��ار . ی انگل��ستان واقع��ا دي��دنی اس��ت خارج��هعک��س وزي��ر . م��ه دھ��دادا
  . ی ناخلفش را ادب کند خواھد بچه می

م  اگ��ر تغيي��ر نظ��ا؛ھ��ا کل��ی اس��باب خن��ده اس��ت اي��ن ب��ازی ؛ای باب��ا
  ! حيف؛شد کلی خنديد ھا ھمراه نبود، میاس2می با مرگ و مير 

 کروب�ی و ، مھدیدر ضمن اين دو تا کانديدای از دور خارج شده
ی انتخاب�ات   دوبارهتب از ابطال انتخابات و برگزاریميرحسين موسوی مر

حفظ نظام مق�دس «گويند که اين، تنھا راه  زنند، ھر دوشان ھم می حرف می
  !  خ2صه محشر کبرايی است که بيا و ببين؛تاس» اس2می

ب�رای گ�رفتن س�ھم بي�شتری از ق�درت ھ�م ھ�ا  منقلی/ايھا و ملی توده
د، چ�ون ت�ا ح�اA سھم�شان در درون کشور آن دخترک ندا را ب�ه ک�شتن دادن�

رود؛ ش��ايد ھ��م  م��ی» س��رمايه«ان��د و احتم��ال از دس��ت رف��تن ک��ل  را نگرفت��ه
ای راه بياندازن�د و   تازه و شور حسينی علم کنندگری دي»ندا«بخواھند يک 

ظ، کارھ�ايی آنچن�انی بکنن�د ی حاف به گفته» خلوت«ھای بعد اندر پس آن جا
  ...  ی قضايا و بقيه

ھاس��ت ت��و راھروھ��ای کنگ��ره و پ��شت در  حکوم��ت اس��2می س��ال
اي��ن دولتم��ردان ھ��م خ��وب . ددو دف��اتر دولتم��ردان امريک��ايی و اروپ��ايی م��ی

 راه را ب���رای معامل���ه و ی،اي���ات حکوم���ت اس���2م علي���رغم جنحت���یبلدن���د، 
ھ�ای  قاليچ�همماشات باز بگذارند؛ البته ھمراه با دريافت ھدايايی آنچنانی از 

  ...ھای پشت سبز ابريشمين و خاويارھای اع2 و اسکناس
ھ���ای اي���ن  دوت���ا از سردس���ته... ت���ر ش���ده اس���ت ح���اA خيل���ی جال���ب

ارس����ی و ھوش����نگ ھ����ای حکوم���ت اس����2می در امريک����ا، تريت���ا پ Aبي���ست
. ديگ��ر ج��ايی پيداش��ان ني��ست. اميراحم��دی، عذرش��ان خواس��ته ش��ده اس��ت

اظھ���ار ف���ضل در » .ان. ان. س���ی«روزھ���ای اول پ���س از کودت���ا کل���ی ت���و 
  !  جالب است، نه؟؛کردند وصف ثبات حکومت اس2می می
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  ]روز ھفدھم[ ١٣٨٨م تيرماه نھ/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ٣٠

  
 آخوندھای دان�شگاه ز فتواھای کمدی احتیھا  ين جريانی ا از ھمه

ھ�ا گي�ر   فران�سه اس�ت ک�ه ھم�ين وس�طتر اين رئيس جمھوری Aزھر، جالبا
  . ی مسلمان ع دار روبستهھای برق داده است به زن

ای نشان داده است که چگون�ه پل�يس  ی فرانسه در برنامه کانال سه
رد، ج��ين دا شان را برم��یکن��د، برقع��  برق��ع دار را دس��تگير م��یفران��سه زن��ان

مال�د و از  بعد ھم ماتيک ب�ه لب�شان م�ی. کند، يک کاپشن ھم روش تنشان می
و آغاز مراحل تنظيم نگاری   البته با  انگشت؛فرستدشان بيرون ک2نتری می

ان�د عک�س  نداش�ته ھ�ا اج�ازه   چون ت�ا پ�يش از اي�ن، اي�ن زن؛کارت شناسايی
 ول ادارات اجتم�اعی ول�ی پ�؛ باش�ندان�د ھوي�ت داش�ته بگيرند و اجازه نداش�ته

  . اند دهچاپي فرانسه را شوھران و پدرانشان حسابی می
زدايی کلی اشک تم�ساح ريخت�ه  حکومت اس2می برای اين حجاب

ھ�ای  حاA در فران�سه زن. وری بار دولتمردان فرانسوی کرده است و دری
ھای انترشان تو  کنند با آن قيافه  سفارت حکومت اس2می جرات نمیچادری
  . د ليزه آفتابی شوند و حال ھمه را بگيرنشانزه

س��بزی « اداھ��ای اي��ن گ��ويم بيخ��ود ک��ه نم��ی. غي��ب رس��يدش��اھد از 
اش اي��ن   چ��شمهي��ک. ب��رای حف��ظ ھم��ان حکوم��ت اس��2می اس��ت» ھ��ا ف��روش

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

س وس�يعی کشور که انعکا آميز شما ھموطنان خارج از اعتراضات مسالمت
راھکارھ��ای ی  از کلي��هخ��واھم ک��ه ب��ا اس��تفاده  در جھ��ان داش��ت، از ش��ما م��ی

ص�دای اعت�راض »  اس�2مینظ�ام مق�دس جمھ�وری«و وف�اداری ب�ه قانونی 
  ! ئولين کشور برسانيدی انتخابات به گوش مس گسترده برا در تقلخود 

و برح�ق ش�ما ی مشروع  اين نکته واقفم که خواستهًمن کام2 بر «
 دس جمھ��ورینظ��ام مق��«ھ��ايی ک��ه معتق��د ب��ه  گ��روهت رتب��اطی ب��ا فعالي��ھ��يچ ا

خ�ود را از آن�ان ج�دا برشماست ک�ه ص�فوف .  ايران نيستند، ندارد»اس2می
   ٤»!کنونی را به آنان ندھيد استفاده از موقعيتی سوء کرده و اجازه
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نظ�ام مق�دس جمھ�وری «ر اين ب�ين ب�ه حاA پيدا کنيد آنانی را که د
  بيچ�اره ب�ه»ميرح�سين«ان�د از  اس�تهبابا اعتقادی ندارند و خو اين »ِاس2می

   !عنوان آچار فرانسه استفاده کنند
 به حکوم�ت اس�2می ايھا و معتقدين ين نوشتم که اين تودهپيش از ا

 ؛گيرن�د کن�د، م�ی نم�ی» موس�وی موس�وی«ی ھر ک�ه را ک�ه  تو تظاھرات يقه
  تان ھست؟ يادی خرسندی را؛ی ھاد نوشته بودم آن شعر بامزه
  تظاھرات صاحاب داشت/رفتم تظاھراتی

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

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

  ... حاA صاحبش پيدا شده و مدعی است ديگر،خب
  

بندند و ب�ا  ی اگر بتوانند چشمشان را بر ھمه چيز میدولتھای غرب
. گيرن�د ھمان نظام کودتايی و سرکوبگر آنچنانی، مماشات�شان را از س�ر م�ی

  ! حاA که گفته است که مماشاتشان کمرنگ شده است؟
ھ��ای   نگھب��ان و اي��ن سي��ستمھم��ين ام��روز پ��س از اي��ن ک��ه ش��ورای

خ�انم کلينت�ون ] ھاھاھ�ا[ردن�د  انتخاب�ات را تائي�د کمافيايی حک�ومتی، درس�تی
اي��ن م��ساله، ي��ک ...  ک��ه بعل��هی امريک��ا پابرھن��ه دوي��د وس��ط خارج��هوزي��ر 
   ٥.ی داخلی است مساله

خ�ودش راه  ک�ه ند ک�ه حکوم�ت از اي�ن ب�ازی ھستAبد حاA مطمئ
ب�ه نظ��رم تنھ��ا . چرب��د ي��د و زورش ب��ه م�ردم م��یآ انداخت�ه، موف��ق بي��رون م�ی

  . زند ست که معادAت را به ھم میحضور بيشتر و دائمی در صحنه ا
ي�ک ترفن�د ت�ازه ھ�م ي�اد گرفت�ه و آن اس2می اي�ن روزھ�ا حکومت 

 با پوشيدن لباس سبز، م�ردم را ب�ه جاھ�ايی ،اين که افرادش را مامور کرده
و » ردم�یم« ب�ا ظ�اھری حت�ی ؛بکشانند و اگر شد دستگيرش�ان کنن�دخلوت 

  ... اهھای آستين کوت شرت مث2 موھايی ژل زده و تی
ھا دارند ضد اي�ن  اند و حاA بچه ھا را اينطوری گرفته و خب خيلی

و ای  ھا اعتم�اد نکني�د، ب�ا ھ�ر قياف�ه ای مردم به ناشناس زنند که ترفند را می
اندازيد و خ2صه دم ب�ه تل�ه اگر چنين دعوتی از شما شد، داد و فرياد راه بي

   !ندھيد
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 را ١٣٨٨رداد  خ���٣٠يک��ی از دخت���ران دس���تگير ش��ده در ت���اريخ 
   !ونه فريب داده و با خود برده انداينگ

  !ذکاوت شيطانيشانھمه خاک برسرشان با اين 
  : ه را جوانی در درون کشور نوشتهاين تک

. را تائي�د ك�رد ي�ا نك�رد] انتخاب�ات[گور پدرش كه شورای نگھب�ان 
. دانستيم قرار نيست ھيچ شورايی تو اين حكومت، پشتمان باشد ما خوب می

 ؛يم و كت�ك خ�ورديمدان�ست  م�ی؛ھ�ا دانستيم و رفتيم ت�و خياب�ان  میغدانستيم نمی
اگر كوتاه بياييم خ�دا . ديگر دير است برای پا پس زدن. دانستيم و مرديم می
  . ھا، روشنفكرھا آورند سر موسوی، زندانی داند چه ب2يی می می

آنك��ه  كنن��د، ب��ی آنك��ه بفھم��يم، زن��دانی م��ی ك��شند ب��ی بع��د از اي��ن م��ی
  » !ديگر تمام شد«ی خسته و غمگين ِ دست برداريد از اين جمله. بشنويم

ھ�ا تم�ام  اي�ن روزھ�ا و اي�ن خياب�ان. ش�ود برای من خرداد تمام نم�ی
م�ا را ب�ه وس�عت . رود من تا آخر دني�ا ي�ادم نم�ی. رود من يادم نمی. دننميشو

م�ن . تمام وليعصر، به وسعت تمام تھران، اين ھمه سبز، اي�ن ھم�ه امي�دوار
فري�اد آدمھ�ايی ك�ه ب�اور . رود را ي�ادم نم�ی» !ن�دا نت�رس«تا آخر دنيا فري�اد 

  . كردند يكی جلو چشمشان، اين ھمه بيھوده بميرد، تمام شود نمی
ھ�ای ترس�يده و نگ�رانم يك�ی  رود جلو چشم من تا آخر دنيا يادم نمی

ی  ك�ی را ب��ا خودش�ان ببرن��د و م�ا، ھم��هندازن�د روی آس�فالت خياب��ان، يارا بي
ود ر م���ن ي���ادم نم���ی.  ت���وان فري���اد زدن و گري���ستن نداش���ته باش���يمحت���یم���ا، 

پن�اه، اي�ن  رود م�ا را اي�ن ھم�ه ب�ی  يادم نمی؛زده ھا را اين ھمه وحشت خيابان
ن خردادھا آب�ستن بعد از اي.  از ترس فرياد نزدهحتیدفاع، اين ھمه  ھمه بی

   !تھا ھر روزش خرداد اس  بعد از اين سالھای بزرگند؛ اتفاق
 »آش«البته طفلک ھنوز از خواب بيدار نشده که متوجه شود اين 

 بچ��ه ؛ ول��ی اش��کالی ن��دارد؛شان پخت��ه اس��تي��را کلي��ت حکوم��ت اس��2می برا
.  ن�داردزرگ ش�دنالبت�ه زم�ان زي�ادی ت�ا ب�. فھمن�د است، بزرگ که شد، م�ی

  ! ھا ی حکومتی ست که بزرگ شود و پشت کند به ھمهھمين روزھا
  !برکنيد کمی صصبر کنيد؛

آخ��ر ب��رای س��اکت ک��ردن م��ردم، حکومتي��ان . اي��ن ھ��م جال��ب اس��ت
   !ھم در تلويزيون کنند، آن ند که ده در صد رايھا را بازشماری میا هگفت

ھ����ايی ک����ه در خبرگ����زاری رس����می دول����ت از  ان عک����سدر مي����
  : ی جدی وجود دارد چند نکته  آرا منتشر شده،بازشماری

ھ��ای رای رياس��ت  ي��ان ص��ندوق اينک��ه ص��ندوق رای ش��ورای ش��ھر در م-١
  کند؟  جمھوری چه می
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اند؟ مگر ھنگ�ام رای  نخورده ھا اينقدر نو ھستند و ھيچکدام تا  چرا رای- ٢
  يم؟ا هھای رای را تا نکرد دادن ما برگه

   ٦!اند با يک خط نوشته شده» حمدی نژادھاا محمود« تمام - ٣
  !شود؟ ببينيم چه می. ظاھرا اين قصه سر دراز دارد

نگل��ستان ب��رای ھ��شدار جال��ب ا«اي��ن ش��ود؟ ت��ازه  ر تم��ام م��یمگ��
   .کلی خواندنی است»  به ايرانمسافرت اتباع کشورش
ًی انگليس اخيرا  وزارت خارجه که فارس نوشته استخبرگزاری 

ھ���ا و   ب���ه توص��يهدر تارنم���ای خ��ود در بخ���ش مرب��وط ) ١٣٨٧ اس��فند ١٦(
 ل�ب جدي�دی را درجو مطا] ک�رده[ھشدارھای مسافرت به اي�ران ب�ازنگری 

 فارس، در بخشی از اين ھ�شدارھا آم�ده گزارش خبرگزاری  به.كرده است
 ٢٠٠٩رياس�ت جمھ�وری در اي�ران در ژوئ�ن ت است که قرار است انتخابا

 اتب�اع انگل��يس مزب�ور Aزم اس��ت زم�ان ار ش�ود، ب��ا توج�ه ب�ه نزديك��یبرگ�ز
ی از ھشياری اتخاذ و سطح باAتری بيشتری  پيشگيرانهاقدامات احتياطی و 
چ�را ك�ه امك�ان  ؛ اص�لی رعاي�ت كنن�د ش�ھرھای عمومیامنيتی را در اماكن

 آمي��ز ب��ه ط��ور قاب��ل ظ��اھرات، ناگھ��انی و احتم��اA خ��شونت تبرگ��زاری
 Aزم اس�ت ش�ھروندان انگلي�سی گزارش�ات ای افزايش خواھد يافت؛  م2حظه

ر ب�ه توانن�د منج�  ك�ه م�ی نسبت به تحوAت محلی و منطق�هدنبال و خبری را
   .دعمومی شوند، ھشيار باشن ھای شورش

دارگونه مطالب فوق كه در ق�البی ھ�ش که 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

 در حالی كه در طول ؛گذارد اس2می ايران به نمايش میتحوAت جمھوری 
 ك�شور برگ�زار ش�ده درات متع�ددی  انتخاب�، سال پس از انق2ب اس2می٣٠

آمي�ز  خشونت در جريان انتخابات، شاھد تظاھرات ی ايران و ھيچگاه جامعه
 ب��ه ش��ھروندان خ��ود یی انگلي��س هھ��ای كارك��شت ديپلم��ات] ح��اA[ ؛نب��وده اس��ت

ای اف�زايش   چنين تظ�اھراتی ب�ه طورقاب�ل م2حظ�هدھند كه امكان  میھشدار 
   tخواھد يافت

 بھت�ر از م�شاوران حکوم�ت ھ�ا د ک�ه انگلي�سیخواھد بگوي يعنی می
  ؟!؛ وااااااااادارند  خبری مردمھا اس2می از ميزان نارضايتی

  : در وب2گی ھمين ديروز نوشتند
 با امي�د ؛ضی بودند به عوض شدن رئيس جمھوریاولش مردم را

آن تقلب عجوAنه و تبري�ک بعد از . به عوض شدن شرايط رفتيم رای داديم
  : ھبر، مردم خيلی محترمانه گفتندتر ر عجوAنه
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   »! نداريم، آرا بايد بازشماری شوندما قبول«
اشد، شورای ھنوز راضی بوديم، رھبر باشد، تشخيص مصلحت ب

 ک��وفتی ب��ا ھ��زار اش��کال انون اساس��ی آن ق��حت��ی ؛نگھب��ان باش��د، ب��ه جھ��نم
  ٧»...اما...فقط احمدی نژاد نباشد. سرجاش باشد

  ...شود  میو اينگونه است که راه باز
  

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

خبر اصلی فقط اين ب�ود ک�ه موس�وی . امروز ايران نسبتا آرام بود  
 بھ��زاد اھ��دين انق��2ب اس��2میو کروب��ی و روحاني��ان مب��ارز و س��ازمان مج

پس از . شناسند نژاد را به رسميت نمی ند که دولت احمدیا هنبوی اع2م کرد
 اع��2م ک��رد ک��ه  ش��ورای م��صلحت نظ��ام و ي��ا نگھب��ان انق��2ب اس��2میاي��ن

بي�نم  م�ی. ھ�ا س�رازير ش�د بعد ھم کلی نوشته به سايت .انتخابات درست است
؛ ش�وند  ناامي�د م�یھ�ا ھ�م  که مردم  يواش يواش دارند از ھمين اص�2حاتچی

ھرچند موسوی گفته است که مردم باي�د در ص�حنه بمانن�د و اميدش�ان را از 
  ! ت ندھنددس

يوارھ�ا ھمچن�ان ادام�ه  روی دلبته شعارھای شبانه و شعارنوي�سیا
  ... رد ونژاد ھم سفرش را به ليبی لغو ک احمدی. دارد

آخون�د ي�زدی . دکن� م�یگفتند چون خيلی ک�ار دارد، س�فرش را لغ�و 
 ش�دن ص�2حيت موس�وی را ب�رای رئ�يس جمھ�وری ديگ�ر  ھم گفت که دفعه

  .   است خيلی داغينترنتی و خبریفع2 جنگ ا. کند تائيد نمی
  : ھای متوھم داخل کشور جايی نوشت يکی از اين جوان

ب��ه م؛ نم��از جمع��ه نرفت��ه ب��وديم ک��ه رفت��ي؛ از کج��ا ب��ه کج��ا رس��يديم
 نک�رده ب�وديم ک�ه »يسھ�يس ھ�«ھای آقا با دق�ت گ�وش ن�داده ب�وديم و  خطبه

ت��و ق��رآن و  م؛ Z اکب��ر نگفت��ه ب��وديم ک��ه گفت��يس��ر پ��شت ب��امم؛ دادي��م و ک��ردي
در مراس�م س�الگرد ش�ھدای  نگشته ب�وديم ک�ه گ�شتيم؛ »فکت« دنبال احاديث

از کن��ار پ��سر بھ��شتی اي��ستادن م؛ م تي��ر ش��رکت نک��رده ب��وديم ک��ه ک��رديھف��ت
بھ��شتی، کج���ايی، «ب��ا ش���عار م؛ ساس دلگرم��ی نک���رده ب��وديم ک���ه ک��ردياح��

ار دوھز از وسط ؛ُرشر اشک نريخته بوديم که ريختيمُش» موسوی تنھا شده
ان�در س�فيه رد ن�شده  نفر آدم به خون تشنه، ب�ا اعتم�اد ب�ه نف�س و نگ�اه عاق�ل

غف�اری ح�ال نک�رده ھ�ادی  تبري�زی و ھای موسوی با حرفم؛ بوديم که شدي
 چي��ز و ھم��ه  اس�2می ھم��هنخ�ست وزي��ر س��ابق جمھ��وریم؛ ب�وديم ک��ه ک��ردي
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ه ناجی و آخرين اميدمان نبود ک� رفسنجانی ھاشمی. کسمان نشده بود که شد
ز دل ن��سوزانده ب��وديم ک��ه ب��رای زن��دانبانان دي��روز و زن��دانيان ام��رو. ش��د

   ٨!خدا آخر و عاقبتمان را به خير کند ... مسوزاندي
  !گويند يواش يواش بزرگ شدن به اين می... جانمی جان

دموکراس����ی رای دادن ني����ست، «گوين����د  ھ����ا م����ی راس����تی ت����ازگی
  » !شمردن درست رايھاستدموکراسی، 

  !تازه، محصول شرايط فعلی یب المثلضر
  

   نسلی که ما ھستيم ت؛ی شص متولدين دھه
  

ی  ه از ت��اريخ اي��ران ب��ود، دورهت��رين دور م��ا، متول��د ش��لوغن��سل 
 بعدی را به حکومت قبل�ی تحمي�ل کن�د؛رفت تا حکومت  می ھايی که آرامینا

و اش در ھي��اھوی تي��ر  ب��دنيا آم��د و ص��دای گري��هگ ر بل��وای جن��ن��سلی ک��ه د
تم��ام  ش��ھدا و ک��اروان پيکرھ��ای نيم��هس  در مي��ان انب��وه عک��؛رگب��ار گ��م ش��د

 ن�سل ؛ھ�ای ک�وپنی نسل شيرخ�شک ؛داAثرھا قد کشيد و چندان ديده نشمفقود
سل  ن؛ھای جبھه  بچه ھای پول توجيبی برای  نسل قلک؛ھا ھا و تبعيض تحريم

کت���اب  ن���سل ؛ن���سل اجب���ار مقنع���ه از ش���ش س���الگی ؛ کاغ���ذیھ���ای بادب���ادک
 ن��سلی ک��ه ؛ ام��امای  و ن��صايح ن��اگزير چھارص��د ص��فحهھ��ای تحريف��ی ت��اريخ

 ن��سل چ��وب ؛ھ��ای خان��ه و مدرس��ه ضادت ک��رده ب��ود ب��ه دم ن��زدن از تن��اقع��
رف��ت و  ھ��ا ب�ا مدرس��ه ب��ه تظ�اھرات م��ی بي�ست و دو بھم��نه دوسرن�سوزی ک��

رم  ب���ه ج���؛ش���د صر ھم���ان روز تحقي���ر و ت���وبيخ م���یش���د و ع��� ت���شويق م���ی
    !ھا و شال طاقت زير روسری  بیھای کوتاه و موھای وحشی آستين

اگر به م�وی س�رش، ب�ه  نسل کم توقعی بود که ؛که ما بوديم نسلی
گرفتن��د،  ھ��ای ھرازگ��اھش اي��راد نم��ی دور ِھم��ی اش، ب��ه روس��ری و پوش��ش

 ؛خواس��ت ي�ز زي�ادی نم�ی ن�سلی ک�ه چ؛رف�ت ک�ه ن�سل س�ربه راھ�ی بمان�د م�ی
 زي�ادش ب�ود؛ک�م و م، ھمه مح�دوديت ک�ه تنھ�ا مھ� کرد به آن داشت عادت می
ھ��ای  کت��اب  ب��ه ھرازگ��اھی تئ��اتر ش��ھر رف��تن،؛ھ��ا گ��رم ب��ود دل��ش ب��ه حاش��يه

زبان   و اين ميانه فيلم به؛فروشھا درو کردن ممنوع را از دست و بال دست
که در به در پيت�زای  نسلیھای تخمی غيرکارشناسانه؛  دن و تحليلاصلی دي

اش  روش�نفکرانه خورد و سپس ت�ا آخ�ر ش�ب در گ�ودو اظھ�ارات پيرونی می
ای ک�ه   آوازه  ب�ی ن�سل ؛خوان�د املو م�یکرد و بلند بلند فروغ و ش� را ليست می

ھ��ای  ِرف��ت ت��ا ھم��ين چن��د وق��ت پ��يش، تم��ام موج��وديتش ب��ه ش��ش و ھ��شت م��ی
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  ب��ه؛ه و دود مح��دود ش��ودخن��د  ھ��ای ب��ی ھ��ا و ميھم��انی پراکن��ده در ض��يافت
ب�ود، ھ�يچ چي�ز ديگ�ری ھ�م نب�ود؛  ھ�م نم�ی ھای زودگذر که اگر آن دلخوشی

 ب�ر زاده ش�دن در مخت�صات مح�دوديت ؛که رضا داده بود به تقديرشنسلی 
بالي��د ب��ه ت��اريخ کھ��نش و متع��صب ب��ود ب��ر ذره ذره از  م��ی و ب��ا اي��ن ح��ال

ه پ�ول نف�ت را  ن�؛س�رکش، ام�ا انتظ�ار کم�ی داش�تن�سل م�ا ھرچن�د . خاکش
 فق�ط خواس�ته ب�ود  ن�ه ھ�يچ چي�ز ديگ�ر؛؛مقام خواسته بود و نه ادعای جاه و

و اي�ن درخواس�ت ن�ه خ�2ف  اش را خ�ودش انتخ�اب کن�د که رئيس جمھوری
بودن�د، و ن�ه خ�2ف  شرعی بود که بارھا به اس�تناد ھم�ان محکومم�ان ک�رده

مان ن�سلی ک�ه دس�ت حاA ھ .ديديم زدند و ما آنرا نمی قانونی که از آن دم می
ت�ا بغ�ض  آفرينی است ک�ه آم�دهس و خاشاک افتخاری انق2ب بود، خ پرورده

 اي�ن ن�سل، ھم�ان اغت�شاشگر نجيب�ی اس�ت ؛ی سرزمينش را بشکند  سالهسی
 ک�ه  نسل فرزندان انق2ب؛ا بازستاندخواھد داد مظلوميت مردمانش ر می که

ه ت�ا پ�يش از  ھم�ان ن�سلی ک�؛ اس�تگوش باز ک�رده و ترس�ش ريخت�هو چشم 
 و ؛ آنھ�م ب�ا دس�ت خ�الی؛ديد رو در روي�شان باي�ستد نمی  خرداد در خود٢٢

Z ی باشد که آن را ھم تاب نياوردنداکبر تنھا س2حش فرياد!   
 که زن�ده اس�ت ؛گرايی  نه به کمال؛ نه به آرمان؛ما زنده است نسل

ب��ار  ن��سلی ک��ه اخ؛يچ چي��ز ت��وان بازس��تاندنش را ن��داردھ��ه ای ک��  ب��ه توش��ه
 ک�ه اي�ن ن�سل ؛فارس�ی اس�ت و ن�ه ض�رغامی ».س�ی. ب�ی. ب�ی«رس�انش ن�ه 

   !خودش رسانه است
 نسلی که ديگر خاموش نخواھد شد ؛ماست  نسلغست ااين نسل من

   ٩.و پيوسته خود را تکرار خواھد کرد
 فق�ط ش�کفد؛ بال�د و م�ی بنازم به تو ای نسل نازنين؛ ديديد گفتم؛ م�ی

    ... آخ عزيزان منشنوند؛ بينند و کران نمی وران نمیک
 ما، در ديگر کشورھای خاورميانه نيز در ھمسايگیديگر اين که 

A بگي�ر ان�دک ان�دک و شود؛ حا] آپ ديت[خواھد به روز  جريان زندگی می
  : سايتی ھنری نوشته استوبدر سايه؛ 

مرک��ز «ن��ام داش��ت و در » حیمن��ا«فيلم��ی ک��ه ب��ه اک��ران درآم��د 
 ام��ا جمع��ی از م��سلمانان افراط��ی ؛ درآم��دب��ه نم��ايش»  مل��ک فھ��دفرھنگ��ی

فرھنگ�ی ت�2ش کردن�د م�انع نم�ايش اي�ن  عربستان با ح�ضور در اي�ن مرک�ز
اس�ت ک�ه داس�تان م�شک2ت م�ردی   ف�يلم من�احی، ي�ک ف�يلم کم�دی.فيلم شوند

کن��د و پي��شتر در ش��ھرھای ديگ��ر عرب��ستان ک��ه  ب��دوی در ش��ھر را بي��ان م��ی
  .  به نمايش درآمده بود بطور خصوصیفضای آنھا کمتر مذھبی است،

                                                           
  ت، نسلی که ما ھستيم، وب2گ آنتی تابوی شص  متولدين دھه- 9



 ٢٣

 

م�ي2دی  ٧٠ ی در عربستان سعودی نمايش ف�يلم در س�ينما در دھ�ه
ی  ھ�ای س�اختمانی و توس�عه  شدت گ�رفتن فعالي�تممنوع اع2م شد که در پی

ی اين کشور، نگ�ران از آل�وده ران مذھببه اتکای درآمد نفت، رھب اقتصادی
ج�ام دادن�د ک�ه ب�ه  را اناتیعرب�ستان ب�ه عناص�ر خ�ارجی، اق�دام ش�دن م�ردم

   .سينماھای اين کشور منجر شد ی ه کليتعطيلی
از جمل�ه [کودک�ان  ھای اخير تنھ�ا ورود م�ردان و گرچه در اکران

 فرھنگ�یمرک�ز   به سينما مجاز بود، اما معترضان در]سالدھدختران زير 
اين فيلم ھم که کارگردان . گناه آلود خواندندملک فھد تماشای فيلم را عملی 

 گوي��د علي��ه ج��ان او تھدي��دھايی ی عرب��ستان س��عودی اس��ت، م��ی هي��ک تبع��
توس�ط ش�رکتی » من�احی«ف�يلم اي�ن درح�الی اس�ت ک�ه  .صورت گرفته است

ک��ه ب��ه ش��اھزاده ولي��د ب��ن ط��2ل، ميلي��اردر س��عودی تعل��ق دارد و ه تھي��ه ش��د
ديگ�ر عرب�ستان از جمل�ه ج�ده ھ�م ب�ه نم�ايش درآم�ده،  ھمزمان در شھرھای

    .شود تری اجرا می ی سختگيرانه  شيوهرياض به راما مقررات اس2می د
ی  ک عب��دZ اس��ت و مجل��هولي��د ب��ن ط��2ل از ب��ستگان نزدي��ک مل��

 نام او را به عنوان سيزدھمين فرد ثروتمند جھان منت�شر ، فوربساقتصادی
روزان�ه در [ھايی که در اکران اين ف�يلم  با وجود تمام محدوديت. کرده است
 ک�راند؛ اش�و ه شد، اين اقدام، جسورانه قلمداد می به اجرا گذاشت]دو سانس
توان ھمگام با روندی قلمداد ک�رد  سال را میسی  اولين فيلم پس از عمومی

 در عرب�ستان رخ ٢٠٠٥پس از رسيدن ملک عبدZ ب�ه ق�درت در س�ال  که
   . اين کشور بودبازتر کردن نسبی فضای فرھنگی داد و ھدف آن

ک�اران ش��ده ک�ه برخ��ی از آنھ��ا  فظ��هام�ا اي��ن اق�دام باع��ث خ�شم محا
ان م���واد مخ���در قاچاقچي���ی  ب���ه ان���دازه«چ���ون ولي���د ب���ن ط���2ل را اف���رادی 
 خ�ود ف�يلم تلويزي�ونی ھ�ای اند، زيرا آنھ�ا در کان�ال توصيف کرده» خطرناک

رسد اق�دامی اي�ن چنين�ی  می حال به نظر  با اين.گذارند سينمايی به نمايش می
سال گذشته عربستان در شھر دم�ام، . مورد حمايت حکومت عربستان است

  خ�ود ب�ود ک�ه ح�ضور وزي�ر اط2ع�اتی س�ينمايی ميزب�ان اول�ين ج�شنواره
   ١٠».ی حمايت حکومت تعبير شد ن در اين جشنواره به عنوان نشانهعربستا

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

  ...ی عربستان سعودی حاA از کشور نفرين شده
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  ]روز نوزدھم[ ١٣٨٨دھم تيرماه ياز/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئيه ٢

  

ی العربي�ه، چن�د وکي�ل و حقوق�دان م�صری  ی شبکه امروز به گفته  
ن�ژاد تح�ت پيگ�رد  ان�د احم�دی درخواس�ت ک�رده» ممدوح اس�ماعيل«له از جم

ھ�ای  ی پيغمبر ھنگام س�خنرانی  به صحابهيل توھينگيرد؛ به دل قانونی قرار
. کن��سل ش��ود» شيخال�� ش��رم«ان��د ح��ضورش در  ت��ازه خواس��ته؛شا تیانتخاب��ا

ی افريق�ا در  ی اتحادي�ه ن�ژاد ب�رای ش�رکت در اج2س�يه ھمچنين س�فر احم�دی
 ديپلم�ات غير از دAي�ل خودش�ان، ي�ک. ھم کنسل شد» سرت«شھر ساحلی 

ت، خشم حضار اروپ�ايی اين دعو رفت که ن میبيم آ افريقايی گفته است که
يران که باعث انتخاب  انھا به شدت به وضعيت موجود فعلی آ؛را برانگيزد
   !نژاد شده، معترضند  مجدد احمدی

تازه ھمزمان با لغو سفر احمدی نژاد به ليبی و شرم ال�شيخ، س�فر 
    !پادشاه عمان نيز به ايران لغو شدسلطان قابوس 

ھا از ساعت ده شب تا ي�ازده ش�ب  ام خانهانه بر بھای شب اعتراض
و م�رگ ب�ر ديکت�اتور » Z اکب�ر«شعارھای . ھمچنان و پرقوت ادامه دارد

نيروھ��ای گ��ارد وي��ژه، س��پاه » ای م��رگ ب��ر خامن��ه«خيل��ی جاھ��ا ش��ده اس��ت 
س�يکلت، س�اعاتی پ�يش  ھا سوار بر موت�ور پاسداران، بسيج و لباس شخصی

وچه و مح2ت، نم�ايش ق�درت و وح�شت برپ�ا از شروع فريادھا در سطح ک
ی آنھ��ا ھ��م ض��من تخري��ب ام��وال م��ردم، ب��ه درب  نيروھ��ای پي��اده. کنن��د م��ی

دھند، با ب�اتوم   و شعار مرگ بر ديکتاتور می»Z اکبر«منازلی که صدای 
ھ�ا گ�اه  کنند که اين سنگ کوبند، ھمچنين به منازل مردم سنگ پرتاب می می

  . شکنند ھا را می ھای خانه پنجره
ن�ژاد را  ن مجلس اس2می ھم اين باب�ا احم�دیجالب اين که نمايندگا  

 از نمايندگان مجلس اس2می با ص�دايی بلن�د یسر ناھار يک. کنند مسخره می
  :  به ديگری گفته بودبشنوند، که بقيه ھم

  ! ھا نيستش ھا زمينی  امروز، از آن سيبزمينی سيب
زمين�ی مج�انی  يبان پخ�ش س�خنده؛ ھمه داستزنند زير  که ھمه می

  !  نژاد را يادشان بود  احمدیانتخاباتی
اب��رت گي��بس س��خنگوى ك��اخ س��فيد آمريك��ا ھ��م، ھم��ين ام��روز ي��ا ر  

قت�ل ن�دا « آخون�دھا مبن�ی ب�ر اينک�ه امیديشب ادعاى فرماندھی نيروی انتظ�
   .دانسته است» بھت آور«را » آقا سلطان سناريو بوده

 انتظ�امى روز چھارش�نبه ني�روىی  اسماعيل احمدى مقدم، فرمانده
 از پ�يش ناريوىرا ي�ك س�» س�لطان ن�دا آق�ا«در گفتگو ب�ا خبرنگ�اران، قت�ل 
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ش�اھدان اي�ن م�اجرا ك�ه  آرش حج�ازى يك�ى از«: تعيين شده دان�ست و گف�ت
رارى است عليه نظام كرده، ف  نقش داشته و اقدام به سمپاشى در اين پرونده

  ! فرد است اين دستگيرىو وزارت اط2عات در پى
  . شود تر می دارد روز به روز جالب» کودتا«ان داست

 ي���ک خبرنگ���ار »عب���رت« ب���ه گ���زارش پايگ���اه خبررس���انیت���ازه 
  تيردھمی امروز چھارشنبه  سرزده بازديد اش کرد که در جريانف شيرازی

ی  آي�ت Z ايم�انی ام�ام جمع�ه استاندار ف�ارس ورضازاده آقای ] ديروز[ ماه
ز عملي���ات اح���داث  ش���يراز اھ���ای محل���ی روزنام���هن ز و خبرنگ���اراش���يرا

ی اي�ن ش�ھر  راه حافظي�ه ی مرک�زی ش�يراز ک�ه در چھ�ار س�اختمان کتابخان�ه
  . کتابخانه کشف شد ی کاره  چھار صندوق رای در ساختمان نيمهقرار دارد،

ش�يراز،  به گزارش محمدرضا ن�سب عب�داللھی روزنام�ه نگ�ار در
 استاندار فارس پس از مواجه ران، روزنامه نگاران ايعضو انجمن صنفی

ھا از آنھ�ا خواس�ت ک�ه ب�ه اي�ن موض�وع در  شدن خبرنگاران با اين صندوق
   !ھا اشاره ای نکنندرسانھ

حکومت اين وسط ي�ک ترفن�د ديگ�ر زد و گف�ت ک�ه ق�رار اس�ت ده 
وردن��د ت��و  ن��و و ت��انکرده را آبع��د کل��ی رای. ھ��ا ش��مرده ش��وند درص��د رای

ھ��ای رای ھ��م ب��ا ي��ک خ��ط نوش��تند  رگ��ه روی ب؛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��«

  ! شود تر می جالب
 در ]البت��ه ب��ه طن��ز و از ق��ول م��سئولين[در وب��2گ اعت��راض م��ا 

ھ��ای ن��و و  ھ��ای رای و اي��ن ک��ه رای رابط��ه ب��ا ش��مردن ده درص��د ص��ندوق
 باص���ط2ح در س���يمای اس���2می ه وھ���ا ريخت��� ت���انکرده را در آن ص���ندوق

  : اند ند، نوشتهشمرد
چ�ی چ�ی  ه؛ تو اين چند روز ھی ميگن تقل�ب ش�ددونم چرا من نمی

دي�دی ک�ه ت�و ص�دا و  ؛ م�درک داری بي�ا ن�شون ب�ده؛رو تقلب شده برادر من
 حاA ميگن ؛بود] احمدی نژاد[ مستقيم نشون داد ھمش به اسم دکتر سيما ھم

بيان واس�تون   ھزار نفرم بذاريم٥٠ حتما ميخواين ؛دھا تا نشده بو چرا برگه
م�يگن اون��روز ت��و  ؛ دروغگ�و ش��مايين؛ خجال��ت بک�شين ديگ��ه؛برگ�ه ت��ا ک�نن

ون روز م�ن خ�ودم  ان؛ ميلي�ون نف�ر ت�و مي�دون آزادی ب�ودپنجراھپيماييمون 
نش��سته ب��ودن ي��ه ا  فق��ط چن��د ت��ا از اي��ن س��ی دی فروش��؛مي��دون آزادی رف��تم

اق�ا س�ندش  اتف؛چشاشون ودن، ھی دودشو ميدادن توآتيشی ھم روشن کرده ب
 رو ازش��ون »اخراجيھ�ای دو«ی اص��ل   ن�سخهھ�م موج�وده، چ��ون خ�ودم ي��ه
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گ��ر  ش��کنجه ش��ريعتمداریح��سين ی »ھ��ا اخراج��ی«دارد از ف��يلم  ١١.خري��دم
  ! طفلکحرف ميزند؛

دول��ت «ش نوش��ت ک��ه يھ��ا نوي��سی ھ��م در تل��خ ١٢وب��2گ لقم��انعلی
! ھ�ا را اط�و کنن�د؟ کرده ک�ه رای استخدام کلی نفر»  احمدی نژادمھرورزی

اس2م «ودن ب» رھايی بخش«حسين موسوی ھم برای ھزارمين بار بر مير
در م�اجرايی ک�ه » بيگانگ�ان«از دخالت دادن و ضرورت پرھيز » راستين

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

ھ�ا راه ».اس. ام. اس« اين که از دي�روز» ويژه«ی خبرھااز آن 
د و ديگ��ر ني��ازی ب��ه نش��و ھ��ا ت��و اي��ران ب��از م��ی سايتی وب�� ان��د و ھم��ه افت��اده

 چ��ون ش��رکت م��ادری ک��ه ب��ه اي��ران س��رويس اينترن��ت ؛فيلترش��کن ني��ست
، حکومت را تھديد ب�ه قط�ع ک�ل سي�ستم اينترن�ت در اي�ران ک�رده ک�ه دھد می

  . تبرای حکومت خيلی خطرناک اس
 بعد از دستگيری. دھند دی نشان میفشارھای بين المللی دارند خو

خواھن��د  ی اروپ��ا م��ی ت انگل��ستان، ک��شورھای ع��ضو اتحادي��هپرس��نل س��فار
 ١٣٧٥ درست مثل سال ؛ سفراشان را از ايران بررسی کنند»فراخواندن«

 بيم�زه آم�د و ھم�ه را کونوس که البت�ه بع�دش اي�ن خ�اتمیو پس از دادگاه مي
. الی کرد و تا حاA دوازده سال به عمر اين حکومت اضافه شده استماستم

  !پاشد؟ ببينيم اين م2ی جادوگر اين بار چه خاکی به چشممان می
ھ�ا و  در ضمن در خبر اس�ت ک�ه نيروھ�ای وي�ژه و لب�اس شخ�صی

د خواھن� ش�ب ھ�م ک�ه م�ی. ان�د بخوابن�د ارھا و بسيجيھا مدتھاست نتوانستهپاسد
ھای م�ردم  از روی پشت بام» Z اکبر« گذارند، صدایی مرگشان را ب کپه
  .گذارد نمی

خ���انم مرک���ل ص���دراعظم آلم���ان ک���ه در پارلم���ان آلم���ان ص���حبت 
  : کرد، امروز دوم ژوئيه گفت می

 ديوار برلين در آلمان ش�رقی،  خوبی بياد دارم قبل از فروپاشیبه
دانی در بسيار مھم بود که م�ردم در سراس�ر جھ�ان بدانن�د ک�ه ت�ا چ�ه ح�د زن�

ايران به ويژه در ع�صر  مقامات.. .دارد ھای حکومت اشتازی وجود زندان
استفاده خ�واھيم ک�رد، ت�ا  توانمان درن بايد بدانند که ما از تمامیارتباطات م

ان�د، اي�ن  ھای اخي�ر در اي�ران دس�تگير ش�ده به کسانی که  در جريان ناآرامی
   !ايم وش نکردهاطمينان را بدھيم که آنھا را فرام
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خوانن��ده ک��ه لي��ست  در ض��من داري��وش اقب��الی. البی اس��تخب��ر ج��
ای برای محکوم ک�ردن خ�شونت در اي�ن روزھ�ا تنظ�يم   نفره٨٠٠٠امضای 

ق�رار اس�ت کن�سرتی ] م�ن ھ�م ام�ضا ک�ردم[کرده و به سازمان ملل فرستاده 
  .  ھنرمند ايرانی برای اعتراض به حکومت اس2می راه بياندازد١٨٠از 

  .]ين برنامه برگزار نشدنميدانم چرا ا[
 ک��ه  ع��رب زب��ان الع��الم نوش��تی تلويزي��ونی  اينترنت��ی ش��بکهس��ايت

وزارت اط2ع ی خبری در عمان، پايتخت اردن، به دستور  شبکه دفاتر اين
الع��الم ھمچن��ين از دس��تور دول��ت اردن ب��رای . ب��سته ش��د اي��ن ک��شور رس��انی

 ک�ه ». وی.ت�ی .پ�رس«انگلي�سی زب�ان  ی تلويزي�ونی سته شدن دفاتر شبکهب
براس��اس اي���ن . اس��ت، خب���ر داد اس��2می آنھ��م متعل��ق ب���ه دول��ت جمھ���وری

 ی تلويزي�ونی را اي�ن دو ش�بکه» مجوزھای«دولت اردن گزارش، مقامات 
 .پ�رس«  ي�ک کارمن�د انگلي�سی.ن�دفعاليت آنھ�ا در عم�ان را من�ع کردلغو و 

ران  ھم به دليل آن چيزی که آن را پوشش ندادن درست اخبار اي». وی.تی
 را  اس�2میکان�ال حکوم�تاين استعفا داد و » .وی. تی. پرس«دانست، از 
   .رسوا کرد

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

  
ی بين خواستھای جوان�ان و زن�ان ايران�ی  يواش يواش دارد فاصله  

موس��وی از ايراني��ان . ودش��  م��یت��ر نماي��ان» ميرح��سين موس��وی«ب��ا اي��ن باب��ا 
واج�ب اAجتن�اب « که از اين گروھھا اجتناب کنند، چون به نظرش واستهخ

   !ھا و مجاھدين ونيستمھا، ک ؛ سلطنت طلب١٣»ھستند
ھ��ا زي��ر س��ر  ک��ه ش��لوغی خ��ود حکوم��ت ھ��م در داخ��ل اع��2م ک��رد

به نظر موسوی ھمه چي�ز باي�د . ھا و مجاھدين است ھا و بھايی سلطنت طلب
ح�ل و ف��صل ش�ود، چ��ون اي��ن » نظ�ام مق��دس اس��2می«در چ�ارچوب ھم��ين 

  . ھستند»اخ«و برانداز   سرنگونی طلبھای جريان
ش�وند   آماده می»و باد و مه و خورشيد و فلکابر «اين که کم کم   

ه دس�ت پي�دا که ايرانيان ب�ه آزادی، ب�ه ص�لح، ب�ه امني�ت اجتم�اعی و ب�ه رف�ا
 دوران ی  تجربهاينھا. ھای آن را ھم پرداخت بايد بیکنند، جالب است، منتھ

ھ��ای  از س��ويی محکومي��ت. دھن��د ھ��ا وا نم��ی ش��اه را دارن��د و ب��ه اي��ن زودی
 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 ک�ه ب�ا خواس�ت امث�ال موس�وی و موس�وی چيھ�ا 
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مانم که ھر روز جنينم در زھ�دانم  من اين روزھا زن بارداری را می. دارد
  ... تر د و ھر روز و ھر روز تولدش نزديکشو تر می بزرگ

وزير پيشين دادگستری کانادا در نش�ست ش�ورای ھم�اھنگی «اما    
محمود   آلمان خواستار ممنوعيت سفر خارجی برایھای غيردولتی سازمان
ا وی برخ�ورد ب�. الملل�ی ش�د  عالی بين ی وی در ديوان د و محاکمهنژا  احمدی
اي�روين « پروف�سور .ی ک�شورھای دم�وکرات دان�ست ن�ژاد را وظيف�ه  احم�دی
 مجل�س کان�ادا در جم�ع ی فعل�ی  وزير دادگ�ستری پي�شين و نماين�ده١٤»کوتلر

ب�رای جل�وگيری «:  س�ازمانھای غيردولت�ی گف�تورای ھم�اھنگیاعضای ش
ن�ژاد، دائم�ا ب�ا  کشتار مردم  ايران و مقابله با فرھنگ نفرتی ک�ه احم�دی  از

ائيل رواج ميدھ�د، باي��د ب�ه ص�ورت ج�دی اق��دام  اس�رن�ابودی فراخوان�دن ب�ه
  ».کرد

 ھم��ين ام��روز، زي��ر عن��وان ،و در خب��ری ديگ��ر در ھم��ين رابط��ه  
ب���ه ک���شورھای ] حکوم���ت اس���2می[ ...ھ���ای تم���ال ممنوعي���ت ورود مق���اماح

ب�ار معترض�ان   خ�شونت ی اروپ�ا در واک�نش ب�ه س�رکوبی ديهاتحا «اروپايی
من���دان س���فارت بريتاني���ا در  کارس��ط دول���ت اي���ران و ھمچن���ين دس��تگيریتو

ی دول�ت اي�ران   رتب�ه برای کارمندان عالی تھران، ممنوعيت صدور رواديد
  ١٥».کند را بررسی می

پ�س ] ای علی خامن�هس�يد[ه ممدعليشاه فعل�ی خبر جالب ديگر اين ک  
 س�تارخان خواھان، در صدد است ت�ا از به توپ بستن مجلس و کشتن آزادی

باور کنيد، خبر موثق است . کند و برود روسيهاند، فرار  و باقرخان نرسيده
 ھليک�وپتری ھ�م حت�ی ؛س�ازی اخط�ار داده و اروپا به روسيه برای اين آم�اده

 يعن��ی ھم��ين ؛ان��د آم��اده ک��رده» اريخ��ساز ص��لح و آزادیف��رار ت«ب��رای اي��ن 
ي��ار اي��ن ج��انی و ی اس��باب تم��دن را در اخت چي��ز، ھم��ه ھم��ه ھ��ای ب��ی روس

رود و بن��زين و سي��ستم  وز م��یای ھ��م ھ��ر ر ن��هخام. ان��د ھمک��ارانش گذاش��ته
  کنيد؟  باور نمی. کند  اين ھليکوپتر را شخصا چک میايمنی

  ! بعد خواھيد ديد
 در ١٦ی اروپ�ا ک�شور ع�ضو اتحادي�ه٢٧ اي�ن ک�ه  ت�ر از ھمه جال�ب

در اعتراض ] سوم ژوئيه[ تيرماه ١٢ بروکسل پايتخت بلژيک امروز جمعه
تاني����ا در تھ����ران س����فرای اي����ران در ب����ه بازداش����ت کارمن����دان س����فارت بري

   .را احضار کردند کشورھاشان
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ھ�م » اکونومي�ست«. ش�ود یم  روز به روز ھيجان انگيزترداستان
ن�ژاد در انتخاب�ات دھ�م را   احم�دی ژوئيه ی خود پيروزیی چھارم درشماره

  ١٧.توخالی ارزيابی کرد
 س��ردار اس��ماعيل احم��دی؛ اس��اس گ��زارش تلويزي��ون واش��ينگتنبر

ی نش���ست تخص���صی  می ام���روز در حاش���يهی ني���روی انتظ���ا فرمان���دهمق���دم  
 ناج���ا اع���2م ک���رد ک���ه در جري���ان روس���ای پل���يس راھنم���ايی و رانن���دگی

ھا به اع2م نت�ايج آرای انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری،  ھا و اعتراض اغتشاش
   .دان نفر توسط پليس دستگير شده] ١٠٣٢[ ٣٢ھزار و 

ن شته ش�دند ك�ه م�امورا ت�ن ك�٢٠در اغت�شاشات اخي�ر : وی افزود
  !ندشدگان نبود ناجا در بين كشته 

ای بين دولت دھم حکومت اس2می و دولت اميرکبير  برای مقايسه
  : بد نيست رفتار اميرکبير را با مردمش بخوانيم

ى دول��ت اي��ران ب��راى واک��سن   قم��رى نخ��ستين برنام��ه١٢۶۴ س��ال
ن و نوجوان��ان در آن برنام��ه، کودک��ا. 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. کردن��د  ک��وبى م��ی ايران��ى را آبل��ه
ب�ه . خواھند واکسن بزنند ناآگاھى نمی اميرکبير خبر دادند که مردم از روى

ان��د ک��ه  ھ��ا در ش��ھر ش��ايع ک��رده دع��انويسو وي��ژه ک��ه چن��د ت��ن از فالگيرھ��ا  
ھنگ�امى ک�ه خب�ر  .ش�ود میخونشان  به» جن«يافتن  واکسن زدن باعث راه 

درن�گ  امي�ر ب�ی ان�د،   آبل�ه ج�ان باخت�هپنج نفر به علت ابت2 ب�ه بيم�ارىرسيد 
آن پ�نج توم�ان [فرمان داد ھرکسى حاضر نشود آبله بکوبد، بايد پ�نج توم�ان 

  . صندوق دولت جريمه بپردازد به]  ھزارتومان حا٥٠٠Aزمان يعنی 
ا  ام�؛کوبن�د می مردم آبلهی  کرد که با اين فرمان ھمه او تصور می

م�ردم ب�يش از آن ب�ود ک�ه فرم�ان امي�ر را ھ�ا و ن�ادانى  نفوذ س�خن دع�انويس
آبل��ه  ش�مارى ک�ه پ�ول ک�افى داش�تند، پ��نج توم�ان را پرداختن�د و از. بپذيرن�د

 ی مأموران در آب انبارھا شمارى ديگر ھنگام مراجعه. ز زدندکوبى سربا 
   .درفتن  يا از شھر بيرون ،شدند پنھان 

تاريخ م�ا ھن�وز ت�اريخ عرب�ی [روز بيست و ھشتم ماه ربيع اAول 
ن و روس�تاھاى پيرام�ون تھ�را ى ش�ھر  به امير اط2ع دادند که در ھم�ه] بود

روز پ�اره دوزى را ک�ه  در ھم�ان. ان�د  صد و سى نفر آبله کوبيدهآن فقط سٮي
د ک�ودک ب�ه ج�سامي�ر . دآبله مرده بود، به نزد او آوردنفرزندش از بيمارى 

  » .کوب فرستاديم آبله ھاتان   ما که براى نجات بچه«: نگريست و آنگاه گفت
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ان�د ک�ه  ح�ضرت امي�ر ب�ه م�ن گفت�ه«: اوان گف�تپيرمرد با اندوه فر
  : امير فرياد کشيد» .شود اگر بچه را آبله بکوبيم، جن زده می

ک�ه فرزن�دت را از  جھل و ن�ادانى، ح�ال، گذش�ته از اي�نز واى ا«
  » !تومان ھم جريمه بدھی اى، بايد پنج  دست داده

  » .ھيچ ندارمه باور کنيد ک«: مرد با التماس گفتپير
اميرکبير دست در جيب خود کرد و پنج توم�ان ب�ه او داد و س�پس 

   »! اين پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز؛گردد حکم برنمی«: گفت
ز آبل�ه م�رده ی ديگر بقالى را آوردند ک�ه فرزن�د او ني�ز ا چند دقيقه

روى ص�ندلى نش�ست و ب�ا . بار اميرکبير ديگر نتوانست تحمل کن�د اين. بود
او . در آن ھنگام ميرزا آقاخ�ان وارد ش�د .دبه گريستن کر حالى زار شروع

عل�ت را پرس�يد و . ح�ال گري�ستن دي�ده ب�ود در کمتر زمانى اميرکبير را در
 بق�الى از بيم�ارى دوز وش�يرخوار پ�اره  م2زمان امير گفتن�د ک�ه دو ک�ودک

  : ميرزا آقاخان با شگفتی گفت. اند  آبله مرده
احمدخان، پسر امير م�رده کردم که ميرزا  عجب، من تصور می«
  » .گريد  ھاى می اين چنين ھاىاست که او 

اينگون�ه  گري�ستن، آن ھ�م ب�ه«: سپس به امي�ر نزدي�ک ش�د و گف�ت
   »!ستن شما نياى شيرخوار بقال و چقال در ش  بچهبراى دو 

 آنچن��ان ک��ه مي��رزا ؛ سربرداش��ت و ب��ا خ��شم ب��ه او نگري��ستامي��ر
  : امير اشکش را پاک کرد و گفت. بر خود لرزيد آقاخان از ترس

 اي�ن مل�ت را ب�ر عھ�ده م�ا سرپرس�تى خاموش باش، تا زمانى که«
   ».داريم، مسئول مرگشان ھم ما ھستيم

 بل��هول��ى اين��ان خ��ود در اث��ر جھ��ل آ «:مي��رزا آقاخ��ان آھ��سته گف��ت
. جھل�شان ھ�م م�ا ھ�ستيمو م�سئول : امير ب�ا ص�داى رس�ا گف�ت ».اند نکوبيده 

روس�تا و کوچ�ه و خياب�انى مدرس�ه ب�سازيم و کتابخان�ه ايج�اد اگر ما در ھر 
ھا اوAد حقيقى م�ن  تمام ايرانی. کنند بساطشان را جمع میا ھ کنيم، دعانويس

ق�در جاھ�ل باش�ند ک�ه گريم که چرا اي�ن م�ردم باي�د اين می ھستند و من از اين
  »!در اثر نکوبيدن آبله بميرند

دانست که بعدھا در ايران دب�ستان و دبيرس�تان  البته اميرکبير نمی 
ھ�ا دوب�اره اي�ران را چپاندن�د در  و دانشگاه ساختند؛ ام�ا ھم�ان دان�شگاه رفت�ه

چھارده قرن پيش و دوران ھمان شيادان، رمالھا و ج�ادوگران و اس�مش را 
  !»نق2ب شکوھمند اس2میا«ھم گذاشتند 

حيف شد که اين مرد به دست ناصرالدين شاه قاجار و به تحريک 
در حمام فين کاشان ک�شته ش�د؛ ام�ا واقعي�ت مھد عليا، ، اهش آخوندھا و مادر
ی ب���ود ک���ه کل���ی »روش���نفکران«اميرکبي���ر ھ���م از آن س���نخ اي���ن اس���ت ک���ه 
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ي�ر ب�ه آن ط�رز ھ�ا ب�ا دس�تور خ�ود اميرکب ک�شتار ب�ابی. خرابکاری بار آورد
دھم که اميرکبير ھم  کنم، فقط رفرانس  می تاريخنگاری نمی. فجيع انجام شد

ش���نفکران و ، در ع���داد رواش اي���ران دوس���تی و ان���سان دوس���تیی  ب���ا ھم���ه
ھ�ايی ک��رد و  در اي�ن راس�تا ن�اپرھيزیک�ه  ھرچن�د ؛طرف�داران مدرنيت�ه نب�ود

  . دادنازنينش را ھم در ھمين راه از دستجان 
. ھ�ا ادام�ه دارد ھ�ا و ش�کنجه ھ�ا و اع�دام يد کنم که بازداش�تبايد تاک

. ان�د ه ت�ا دي�روز ن�ه نف�ر را اع�دام ک�ردهام ک�  منابع تا حاA تائيد نشده شنيدهاز
 ت�ن ٢٠٠ ھم  دست کم سه تن کشته و بيش از ١٨در اعتراضات شھر مشھد

  ١٩.ندا هبابل ھم بازداشت شد  دانشگاه صنعتیدو دانشجوی. دان زخمی شده
  
  ]روز بيست و يکم[ ١٣٨٨زدھم تيرماه سي/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئيه ٤

  
فارس�ی ک�ه داد و » .س�ی.  ب�ی.بی«تلويزيون /راديو. عجيب است  

   ديگ��ر از آن ھم��ه؛ا س��اکت ش��دهھ��وارش دني��ا را برداش��ته ب��ود، ح��اA تقريب��
ی  گوي�ا س�نبه. ت اي�ران خب�ری ني�ستھ�ای وي�ژه در رابط�ه ب�ا انتخاب�ا برنامه

 ی تلويزي���ونی  بي���شتر وق���ت برنام���ه ح���اA؛پ���رزور ب���ودهمی حکوم���ت اس���2
 تاي�پ ک�رده را ن�شان کنند و چن�د خب�ر تک�راری رش پخش میشان ما فارسی

 آن ھ�م ؛انداختن�د پيش از اين از بس باصط2ح گفتگو راه می. دھند مردم می
  . شد  آدم دلش آشوب می؛م خردادیھای دو با اين فسيل

را دول�ت اردن » .س�ی.  ب�ی.ب�ی«ی  بودجهکه دوستی معتقد است 
 ھم�ان دوران رض�ا ش�اه ھ�م از از» .س�ی. ب�ی. بی«به نظر او ؛ قطع کرده

کرد، تا مجبور به پاسخگويی در برابر دول�ت و  ی دولتی استفاده نمی بودجه
   !پای خودش. مردم انگلستان نباشد

  : تنوش ٢٠منصور امان
ن ی ديگ��ری ب��ا اي��ن مي��زان از حماق��ت و ب��ه اي�� يچ نم��ک پ��روردهھ��
ی  خيم�ه «ھای س�ست م�شروعيت دين�ی و ق�انونی کتوانست دير سرعت نمی

ک��شيد، ب��ر س��ر س��اکنانش آوار » ای آي��ت Z خامن��ه«را آنگون��ه ک��ه » منظ��ا
آم�دن پاي�ه از آب در ھاشان تنظ�يم ش�ود ک�ه پ�س از ب�ی کسانی بايد آنتن... کند
 چن�د جمع ک�ردن«اش مبنی بر  امنيتی/ھای نظامی ُای و سوگلی خامنه... قول

ب��ه موض��وع، ب��ه ت��دريج ح��رارت ھ��ا و في��صله دادن  ی اعت��راض»س��اعته

                                                           
آژان�س خب��ری /ان�د  ت��ن مج�روح و زخم�ی ش�ده٢٠٠ ک�شته و ب�يش از ٣ در اعتراض�ات ش�ھر م�شھد، ح�داقال - 18

  کورش
  ھمانجا/ دو دانشجوی ديگر دانشگاه صنعتی بابل بازداشت شدند- 19
  تاريخ امروز/ جنگ خبر- 20



 ٣٢

 

ق��ط ن��ه ف. يابن��د ھ��ای خ��ود را تحم��ل ناپ��ذيرتر م��ی ی زي��ر ن��شيمنگاه س��وزنده
نيز با ن�اآرامی » اصولگرا«ای از ھمريشان  م2ھای پر نفوذ قم، بلکه دسته
 ھ�اب�ه آن» نظ�ام«ای ھ�ستند ک�ه  ھای داغ ش�ده در حال جابجايی روی صندلی

  !تعارف کرده است
 خوانن�دگان دني�ا در اعت�راض ب�ه ھای اعتراضی اين روزھا آھنگ

 ب�ه وي�ژه آن آھن�گ دل انگي�ز ؛کشتار در درون کشور زياد شدهسرکوبی و 
ک�ه کل�ی ] stand by me[»ب�ا م�ن ب�اش« ب�ه ن�ام »اندی و دن بن ج�وی«

ھ���م در کن���سرتی آھنگ���ی » و ت���وي���«گ���روه . س��رو ص���دا راه انداخت���ه اس���ت
اند؛ آھنگی که گويا بيست سال پيش برای معترضين ايرلندی خوان�ده  خوانده

 Aی پ��شت   ھم��ان آھن��گ را اي��ن گ��روه در ص��فحهم��تن فارس��یبودن��د، ح��ا
 به نوعی ھمدردی اند؛ ی سبز در کنسرتشان نمايش داده سرشان روی زمينه

  ... ھای سبز  و در دست کم دو کنسرت با چراغبا مردم ايران،
 ۴٠٠٠. ان است خبر تميز کردن منطقه از طالبتر و از ھمه جالب

طالب�ان و « ت�ا ک�ار ،ان�د ی امريک�ا وارد افغان�ستان ش�ده تن از نيروھای ويژه
ي�ران به نظ�رم اي�ن ک�ار آغ�از تمي�ز ک�ردن پيرام�ون ا. را تمام کنند» القاعده

   !» حکومت اس2میی سرنگونی پروژه«ی است برا
 گ�سترده از س�ران يری ھم بود که در لبنان يک دستگخبر ديگری

نظام لبنان راه افتاده، به اتھام ھمکاری و جاسوسی برای اسرائيل، ول�ی در 
نھاي�ت اي�ران واقع دستگير شدگان کسانی ھستند که وفادار ب�ه س�وريه و در 

  .  آنطرف کشورتميزسازیی  اين ھم پروژه. ھستند
اى  ی م������اھواره ش������بكه٣/٧/٢٠٠٩جمع������ه گ������زارش اس������اس بر

س س�تاد ک�ل نيروھ�ای م�سلح فيروزآب�ادی، رئ�يکر ح�سن سرلش٢١»العربيه«
ورد ی اروپا در م� سابقه، مذاکره با اتحاديه كم اس2مى در يك اقدامجمھورى 

 انتق�اد از«اين اتحاديه در م�ورد آنچ�ه وی ی اتمى را به عذرخواھی  برنامه
  !دخواند، مشروط کر» جمھورى ايرانانتخابات رياست ى برگزارى  نحوه

 در رابط���ه ب���ا تقل���ب در ٢٢گتن پ���ست در گزارش���یھمچن��ين واش���ن
 ک�هاس�ت اش اي�ن  ی مفصلی دارد ک�ه چکي�ده ھا مقاله انتخابات و رای خوانی

آمار ارائه ش�ده از وزارت ک�شور ھا در  فده درصد رقم عدد يکان صندوقھ
ي�ا . کم�ی عجي�ب اس�ت ت�صادفی/ھفت است، ک�ه اي�ن از نظ�ر توزي�ع آم�اری

 جھ�انی از اي�ن ھ�ای  و مچ گي�ری...پنج استيکانھا که چھار درصد رقم  اين
  !نژاد احمدی/ای ی باند خامنه تقلب بامزه
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   ]روز بيست و دوم[ ١٣٨٨دھم تيرماه چھار/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئيه ۵

  
 آن دس�ته از ھموطن�ان  اند که  نوشته]امروز [در وب2گ م2حسنی

... دس�فر ب�ه اي�ران را دارن� دارای تابعيت دوگانه ھستند و ق�صد عزيزی که
ک��ی ھ��ای ال را ب��ه بھان��ها  ش��م،اس��ت ب��ه مح��ض ورودت��ان ب��ه اي��رانممک��ن 

 ک�ه پاس�پورت  ھم�ين... تر گروگان بگيرن�د دستگير کنند و به عبارت صحيح
... داشته باشيد، بھترين دليل برای گي�ر افت�ادن شماس�ت کشوری خارجی را

ارد و مع�ادل ي�ک ميلي�[ميليارد پوند  دولت انگليس مبلغ يک] دليلش اين که[
ای   ح�ساب مجتب�ی خامن�ه را ک�ه ظ�اھرا در]  امريک�ايیشش�صد ميلي�ون دAر

   ...شده ای حسابی عصبانی خامنه... بوده، ضبط کرده
  !وکانستان امسال ماليد وZ! از ما گفتن

اب ي�ک ميلي�ارد اشاره است به اين ک�ه ب�انکی در انگ�ستان از ح�س
  .ای پرده برداشت پوندی مجتبی خامنه
 و دان��شجوی ٢٣ر برواي��ه اس��تاد دان��شگاه چم��ران اھ��وازاس��تاد جعف��

متحانات ب�ه تھ�ران رفت�ه دکترای دانشگاه تھران که برای شرکت در ا مقطع
م�ورد  س�ری   ناحي�هاز... يدان بھارس�تان ی گذشته در تظاھرات م بود، ھفته

   !گلوله قرار گرفت و پيش از انتقال به بيمارستان درگذشتت اباص
ی قرباني��ان  ن��شگاه متاس��فم، درس��ت مث��ل ھم��هاد داب��رای اي��ن اس��ت 

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

ای عم��ل ش��د ک��ه   ن��يک2 س��رکوزی ب��ه گون��هجمھ��وری انتخاب��ات رياس��ت 
 فران�سه بي�رون ی سياس�ی شده و تقريبا از گردون�هھای چپ ک2 مات  جريان

 ن�يک2 س�رکوزی توان�ست ب�ه ت�يم تبليغ�یعل�تش اي�ن ب�ود ک�ه  . فرستاده شدند
ب�وده و [!] ھ�ا اف�راد ف�داکاری  ملت فرانسه نشان دھد که با اين که کمونيست

ھا  ھاشان قديمی است و از اين حرف د، ولی خيلی باھوش نيستند و ايدهھستن
ک��ه پ��س از اي��ن  جال��ب اي��ن. زن��يم ھم در م��ورد سياس��ی کارانم��ان م��یک��ه م��ا

ران��سه توان��ستند تنھ��ا س��ه کرس��ی را در مجل��س ھ��ا در ف داس��تان، کموني��ست
ھ�ای  اينطور که معل�وم اس�ت تع�داد ن�ه دس�ته و گ�روه کموني�ست. اشغال کنند

  . فرانسه ھم آب رفته و  به دو دسته يا حزب رسيده است
د ب�ا حف�ظ خواس�تن ھ�ای فران�سه ک�ه م�ی تر اي�ن ک�ه ھم�ين چ�پ جالب

ران و حکوم��ت ش��ان ب��ه ن��وعی از حاکم��ان تھ��»ض��د امپريالي��ستی«مواض��ع 
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انگ�ار مطبوع�ات . کودتا دفاع کنند، تريبونی برای ط�رح نظريات�شان نيافتن�د
ز خمين�ی در  م�ث2 دف�اع اش�ان؛ ه ھم به دليل رفتارھ�ای پي�شينو مردم فرانس

   !گذارند  ديگر وقعی به ايشان نمی ايران،٥٧ سال جريان افتضاح تاريخی
س�ر جن�بش  «دانم چرا دولت کودتا برای راحت شدن از دست نمی

  د؟ کن اين بابا ميرحسين موسوی را سر به نيست نمی»  سيدیسبز
ش�ايد ب�ه . دانم  دليلش را نمی؛ اين که خوشم بيايد کسی را بکشندنه

ھ��ا در درون نظ��ام اس��ت و اگ��ر اي��ن س��ر زده  نظرش��ان ھن��وز س��ر اعت��راض
شود، سر جنبش به بيرون از حاکميت رخت خواھد ک�شيد و کلي�ت نظ�ام را 

ی ميرح�سين موس�وی ب�رای پس Aبد تاکيدھا. مت سوال خواھد بردزير ع2
ھ������ای   ص������ف اعتراض������ات خ������ارج از ک������شور از گ������روه»پاک������سازی«
  .  ھمين است»اAجتناب واجب«

ھ���ا ک���ه روزھ���ای  ھ���ا و اص���2حاتچی ای جال���ب اي���ن ک���ه اي���ن ت���وده
ی  اب�ات وھ�م برش�ان داش�ته ب�ود ک�ه ھم�هی اول پ�س از انتخ تهانتخابات و ھف

بينن��د ک��ه صفوف��شان دارد واقع��ا پاک��سازی  آنھ��ا ھ��ستند، ک��م ک��م م��یم��ردم ب��ا 
ر را اع��دام کردن��د؛ خب��ر ديگ��ر اي��ن ک��ه دي��روز ھمزم��ان بي��ست نف��. ش��ود م��ی

   !برای نسق گيری
ای در رابط�ه ب�ا تقل�ب در انتخاب�ات  اين روزھا ھمچنان اسناد ت�ازه

ی   دي�روز ک��ره؛شت حکوم�ت برداش�تهدني�ا ھ�م دس�تش را از پ�. ش�ود رو م�ی
 گف�ت ٢٥چن�د روز پ�يش ھ�م اوبام�ا. ٢٤شمالی کلی موشک اتمی آزمايش کرد

  .شود تر می دارد روز به روز جالب. کند که ايران اتمی را تحمل نمی
 ١٣٨٨ خ�����رداد ٢٢ی »کودت�����ا«ھم�����ان روزھ�����ای اول پ�����س از 

اش م��ردم معت��رض را   پي��روزین��ژاد در باص��ط2ح ج��شن خياب��انی دیاحم��
ين��ه کل��ی ش��عر و ش��عار و نوش��ته در ھم��ين زم. خوان��د٢٦»خ��س و خاش��اک«

ش��ان واقع��ا جال��ب بودن��د؛ اراذل و اوب��اش و م��زدور  آفري��ده ش��د ک��ه برخ��ی
خارجی و خس و خاشاک خواندن معترضين به اين تقلب آشکار انتخاب�اتی، 

ھ�ا ھ�م  ھ�ا و اع�دام س�تگيرید. تاکنون گرھی از کودتاچي�ان ب�از نک�رده اس�ت
س�ال ک�ارش تقل�ب و اندی ی ی اين س  البته چون حکومت در ھمهھمينطور؛

ھ��ستند، و » خ��ودی«ی کاندي��داھا ھ��م  بقي��ه ش��د ک��ه چ��ون  ب��وده، ب��اورش نم��ی
  . ھمراه و ھمکار کليت نظام، چنين مصيبتی دامنگيرش شود

د ان��� نوش���ته ی آنھ���ا تظاھرکنن���دگان ھ���م ب���ا پ2کاردھ���ايی ک���ه رو
يی، دش�من اي�ن خ��اک خ��س و خاش�اک ت�و«ي�ا » ی خ�س و خاش�اک حماس�ه«
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 عج��ب رودس��تی ؛ھ��ا حاکم��ان اس��2می طفلک��ی. ن��دآي ص��حنه م��یب��ه » ت��ويی
  ! خوردندھا

ھ��ا ح��اA ک��ه »اتچیاص��2ح« اي��ن ک��ه  ديگ��ري��ک موض��وع جال��ب
زي��ر ع2م��ت » جمھوري��ت نظ��ام«ان��د ک��ه  ان��د، م��دعی ش��ده سھم��شان را ن��داده

 انگ���ار در اي���ن س���ی س���ال ا؛ھ���  بيچ���اره]ي���ا زي���ر س���وال رفت���ه [س���وال رفت���ه
ی  شان ب�ر مبن�ای وAي�ت مطلق�ه ن قانون اساسیجمھوريتی در کار بود، با اي

  ...قلمداد کردن شھروندان ايرانی» صغير«فقيه و 
» نيوزوي�ک«ی  ن�شريهگزارشگر » تابناک«خبرنگار به گزارش 

ات اخي�ر متوج�ه او ش�ده،  ک�ه پ�س از جريان� موارد اتھامیل در ايران به دلي
» لح نيكبخ��تص��ا« بن��ا ب��ر اي��ن گ��زارش ؛گرفت��هر ی محاکم��ه ق��را در آس��تانه

در » در تھ�رانخبرنگ�ار نيوزوي�ك گزارش�گر و » «مازيار بھ�اری«وكيل 
 اق�دام علي�ه جرم آش�وب و موكل من به«:  فرانسه گفتگفتگو با خبرگزاری
ت�وانم  ب�يش ازاي�ن نم�ی«: وی افزود. »ی محاكمه است امنيت ملی در آستانه

    ».کند العموم از پذيرش من خودداری می  اط2عاتی بدھم، زيرا مدعی
ھ�ا  چرا غربید که پرسي ھای داخل کشور می يکی از وب2گ نويس

   کنند؟ به نقض حقوق بشر در کشورھای عربی اعتراض نمی
ب��رای اي��ن ک��ه م��ردم اي��ن ک��شورھا خواھ��ان دموکراس��ی و آزادی 

. رس��د ش��ما ھ��م اگ��ر س��اکت و منفع��ل ش��ويد، ک��سی ب��ه دادت��ان نم��ی. ني��ستند
 ب���وش در دول���ت. کنن���د ن رفت���ار م���یاس���اس منافع���شاھ���ای غرب���ی بر دول���ت

 چ�را امريک�ا  کهی آن دوران پرسيد خارجهخبرنگاری از خانم رايس وزير 
  کند؟  به نقض حقوق بشر در کشور ليبی اعتراض نمی

   !کنيم مان عمل می اساس منافع ملیما بر خانم رايس پاسخ داد که
 نت�ا اگ�ر کوت�اه بيايي�د، سرنوش�ت ک�ه برای اين جوان نازنين نوشتم

 اگ��ر اعت��راض کني��د، حق��ی برايت��ان ب��ه ؛ھم��ان خواھ��د ب��ود ک��ه ت��ا ح��اA ب��وده
ھ��ای غرب���ی براس��اس من���افع   ھمچن���ان دول��ت؛ وگرن��هشناس���ند رس��ميت م��ی

ھ�ا را   اين دول�تی منافع ملی  بايد بکوشيد زاويه؛شان عمل خواھند کرد ملی
   ... وض کنيد؛ با بودنتان در صحنهع

  !شويم  آماده می تيرماه١٨داريم برای  و جوان که
 است پ�س از آن روز ديگ�ر که ھرکدامتان ممکنمن آخ نازنينان  

  !نباشيد
   !اس2می شده  ايران اجبارا»شکوفايی«ای ديگر از  اين ھم چشمه

 از طريق مت�رو آزادی خ�ودم ١٣٨٨ خرداد ٣٠از ظھر شنبه  بعد
ه در داخ��ل مت��رو ازدح��ام بق��دری زي��اد ب��ود ک��. رس��اندمی  ب��ه خياب��ان آزادرا

ھ�ای  يک�ی از خروج�ی. دقيق�ه وق�ت تل�ف ش�د بيست برای بيرون آمدن حدود
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م���رگ ب���ر «مت���رو ش���عار و م���سدود ش���ده ب���ود و م���ردم در پ���شت در مت���ر
س�اعت ح�دودا .  تا اينکه عاقبت از مترو خارج شدم؛دادند میسر» ديکتاتور

ھ�ا ممل�و از نيروھ�ای گ�ارد و ب�سيجی و لب�اس  خياب�ان. پنج بعد از ظھر ب�ود
گلوله ب�ه ھ�ای ض�د تعدادشان بسيار زياد ب�ود و ھمگ�ی لب�اس. بود ھا شخصی

رو در کن��ار م��ردم ش��روع ب��ه حرک��ت ب��ه س��مت مي��دان  از پي��اده. ت��ن داش��تند
 .زن�ان در کن�ار ھ�م توص�يف ن�اکردنی ب�ود ح�ضور م�ردان و. آزادی ک�ردم

دف�اع ق�رار  ھرجا در مقابل م�ردم ب�ینيروھای گارد ويژه از ھرطرف و از 
ايستاده بودند و موت�ور س�واران ھا نيروھای انتظامی  ام کوچه سر تم.داشتند

» حي��در حي��در گوي��ان«گذش��تند و   دس��ته از خياب��ان آزادی م��یب��سيجی دس��ته
  . را بترسانند گرفتند، تا مردم ھای خودشان را به سمت مردم نشانه می باتوم

. ش�دند فروش ھ�م دي�ده م�ی شخصی و آدم در ميان ما ماموران لباس
ھ�ای اط�راف  خياب�ان. وپ و تانک به خيابان آزادی ني�اورده بودن�دت آنھا فقط

  . نرسند» آزادی«را بسته بودند، تا جمعيت به 
دادن�د و  ھ�ای فرع�ی ش�عار م�ی مردم در خياب�ان. مترو ھم بسته شد

م���اموران ھ���م ب���ه ھ���يچکس رح���م . پراندن���د ب���ه س���مت م���امورين س���نگ م���ی
گ��اھی ھ��م ب��ه . دکردن�� ئی م��یھ��ا از م��ردم پ��ذيرا کردن��د و ب��ا ان��واع ب��اتوم نم��ی

عق��ب ه د و آنھ��ا را ب�ا کت��ک و فح��ش رکي��ک ب��کردن�� ع�ابرين پي��اده حمل��ه م��ی
   .راندند می

ني�روی . مبارزه کنيم ھا ايستاديم و آماده شديم تا سر يکی از کوچه
فق�ط ش�عار  انتظامی که در پشت جمعيت ايستاده ب�ود، از م�ردم خواس�ت ک�ه

 وس�يله ن�شان دادن�د ک�ه ب�ا م�ا ھ�ستند و ب�دين. ن�دازيماب�دھيم و ديگ�ر س�نگ ني
نيروی انتظامی «ليدرھا شروع به شعار دادن کردند . کاری با مردم ندارند

دولت��ت خفت��ه ب��اد اھ��ريمن، «ي��ا » م��رگ ب��ر ديکت��اتور« و » ت��شکر، ت��شکر
و » ه ب��اھم ھ��ستيمنترس��يد، نترس��يد، م��ا ھم��«و» خواب��ت آش��فته ب��اد اھ��ريمن

و م�ردم را پوش به سمت ما حمله کرد  هتا اينکه گارد زر...شعارھايی ديگر
دوب��اره ب��ه س��مت آزادی حرک��ت ک��رديم ک��ه . تب��ه ب��اد کت��ک و فح��ش گرف��

  . اند وجه شديم سر و ته خيابان را بستهمت
ی  ن لحظ�ه متوج�هدر ھم�ي. ھای فرعی ھم راھی نداشتيم از خيابان

خ�ود را از گ�ارد وي�ژه ج�دا ک�رده، در پ�شت ي�ک خ�ودرو  سربازی شدم ک�ه
دو دخت�ری ک�ه . داد داد و به م�ا روحي�ه م�ی تکان می ای مردم دستپليس بر

ھ�ا  دادند که چھار نف�ر از م�امورين گ�ارد ب�ه آن در جلو من بودند، شعار می
ھ�ا بازداشتشان کنند و کتکشان بزنند که سريع خودم را به آن حمله کردند، تا

چن�دتايی . ايستادم، تا به دخترھ�ای بيچ�اره آس�يبی نرس�درساندم و جلو گارد 
  . دخترھا را فراری دادم ھم باتوم خوردم، اما
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اگھ���ان ن. نيروھ���ای گ���ارد ب���ا دادن ش���وک الکتريک���ی م���را گرفتن���د
  : يکيشان گفت. ام دندان مسلح به دام افتادهمتوجه شدم توسط ھشت نفر ِتا 

  » !اين ليدرشونه، ببريدش تو ماشين«
پل�يس «ف�يلم خودآگ�اه ب�ه ي�اد وقتی به نيروھای گارد نگ�اه ک�ردم، نا

ان��ی ک��ه م��را دوره ک��رده  مرد؛پ��وش هھ��ايی ک��ام2 زر افت��ادم ب��ا لب��اس» آھن��ين
از ط�رف ديگ��ر . و ترک�ی داش��تند) ل��ری(ی خ��رم آب�ادی لھج�هبودن�د، ھمگ��ی 

ند، ت�ا ب�ه س�مت ھ�ستتيران�دازان آم�اده  ھا تک ساختماندانستم که بر روی  می
 ت���ک توس���طديگ���ر مقاوم���ت نک���ردم، ت���ا . اف���راد بخ���صوصی ش���ليک کنن���د

ماش��ين راه زي�ادی ب�ود و ح��اA م�ن در چنگ��شان ت�ا . تيران�دازان ک�شته ن��شوم
ھاش�ان از م�ن پ�ذيرائی  توان�ستند ب�ا ب�اتوم م�ی اس�ير ب�ودم و آنھ�ا ت�ا ج�ايی ک�ه

ي�ک لحظ�ه   در ؛اشين رف�تمبه سمت م. قابل تحمل بودند ھا  اما کتک؛کردند
کن�ارم رد  ه ازکردم و موبايلم را به داخل يک تاک�سی ک� از فرصت استفاده

و » ول��ش کني��د «:زدن��د رو داد م��ی دخترھ��ا از ت��و پي��اده. ش��د، ان��داختم م��ی
ھ�ا گف�ت ک�ه م�ن خيل�ی  يک�ی از گ�اردی. کردن�د م�ی» ھو«نيروھای گارد را 

ت�ا ت�وی ماش�ين ب�ه  اي�ن ش�د ک�ه.  ھ�ستم و باي�د بي�شتر کت�ک بخ�ورم»پررو«
سرپا بودم و ھنوز  اما ؛ر پاھام بيحس شده بودندديگ. پاھام باتوم برقی زدند

.  از پ��شت ب��سته بودن��د رادس��تانمح��اA ديگ��ر . تظ��ر فرص��تی ت��ا ف��رار ک��نممن
  . ھای معترض ماشين را پر کرده بودند از جوان

. را به داخ�ل خ�ودرويی بردن�د ک�ه دورت�ا دورش مح�صور ب�ود ما
ھا به ما ش�وک و  داشتند و از Aب2ی ميله دست برنمی آنجا ھم از کتک زدن

ه تيرب�ار  ماشين را روشن کردند و با اسکورت مسلح ب.کردند یباتوم فرو م
ی راھنم��ائی و رانن��دگی نزدي��ک ب��ه مح��ل بردن��د و  م��ا را ب��ه پارکين��گ اداره

ی زيادی را گرفته بودند و تعداد زي�ادی  عده. مان کردند ھا پياده ماشين پشت
ت شد، بايد از تونل وح�ش ھرکس پياده می. مسلح باAی سرمان بودند مامور
ھ�ای  پ�س از خ�وردن کت�ک. رس�يد به محل مورد نظر آنھا م�ی شد، تا رد می

ظھ�ر اس�ير ش�ده و  ھای ديگ�ر رس�يديم ک�ه از س�اعت دو بع�د از زياد به بچه
. خورد گرفت، حسابی باتوم می را باA میش  سر کسھر. غرق خون بودند

گ�از  ب�وی ؛و س�رمان را پ�ائين بگي�ريم دستور دادند رو به ديوار زانو بزنيم
يک�ی از دان�شجوھا ک�ه از س�ر و چ�شم و دھ�انش . کرد مان می آور خفه اشک

طفل�ی بيم�اری انعق�اد . ک�رد م�ی ريخت، در کنارم نشسته بود و نال�ه خون می
  .مدآ ون داشت و ھيچ جوری خونش بند نمیخ

ھا صدای شليک گلول�ه  ھنوز از خيابان. ھمه درب و داغون بوديم
پ�شت س�رم را دزدک�ی نگ�اه . ش�نيدم ا را م�یفرياد زنھ صدای جيغ و. مدآ می

کردم، آسمان پ�ر از دود ب�ود و ھليکوپترھ�ای نظ�امی ب�اAی س�رمان پ�رواز 
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او دس�تبند . ک�رد ھ�ا مھرب�انی م�ی س�رباز ب�ود، ب�ا بچ�ه ماموری که. کردند می
ام،  ب��ه م��ن گف��ت ک��ه ش��انس آورده. آب دادھ��ا  ای را ش��ل ک��رد و ب��ه بچ��ه ع��ده

بع��د از آزادی متوج��ه ش��دم . ن��دا  نف��ر ک�شته ش��دهو دوچ�ون بع��د از م��ا بي��ست 
 ت�ازه چھ�ل دقيق�ه از . اس�تھ�ا ب�وده ھم از ھمين کشته ش�ده» ندا آقا سلطان«

ھ�وا داش�ت تاري�ک . ب�ود گذش�ت و ت�ا ش�ب خيل�ی وق�ت اسارتمان بيشتر نم�ی
 لخورده  س�ایديدم که م�رد به چشم خودم. شد شد و به تعداد ما اضافه می می

 ؛پسرم من�و ن�زن«: زد پيرمرد گريان فرياد می. زد میرا مامور گارد کتک 
  »!ام ھستی بينم تو جای نوه قتی میگيره، و آخه گريھام می

 ی س�بز رن�گ ھا در مقابل چشممان پارچه  بچهھا به گردن بسيجی
س��بز رن��گ ی ھ��ا پارچ��ه وی و تک��هی موس�� ب��ستند و در جيب��شان اع2مي��ه م��ی
ح�دود س�اعت ي�ازده ش�ب  .م ش�وندگذاشتند، تا در بازجوئی گناھکار اع2 می

باي�د از تون�ل وح�شت  م�یزمين بازداشتگاه بردند ک�ه در م�سير ما را به زير
ھای  را بايد با دستی آھنی و يک داAن طوAنی  پله راهدو طبقه . گذشتيم می

گون���ه  کتکم���ان  هم���ين م���سير ھم���در ھ. خ���ورديم ب���سته از پ���شت، کت���ک م���ی
 ی، باتوم تسمه فلزی، کابل برق، مشت و با باتوم برقی، باتوم چوب؛زدند می

ا در ح�دود ص�د و ده نف�ر کي�پ ت�ا کي�پ در سلول م� ...لگد تو سرو صورت
م�ان  ھای ب�سته زان�و ب�زنيم و پي�شانی مجبورمان کردند با دست. نشسته بودند

ت�ا از  چن�د. ھ�ا ت�شنه بودن�د  بود و بچ�هاکسيژن اتاق کم. زمين بگذاريم را به
کردند و  رفتند و فحاشی می ن روی کمرھامان راه میھاشا ماموران با پوتين

کردن�د  ھ�ا را وادار م�ی بچ�ه. کوبيدن�د با کابل کلفت و سنگينی ب�ه پ�شتمان م�ی
   ...اند مادر و خواھرھاشان فاحشهبگويند 

  !چه بگويم؟
وم�ت ی حک ی ق�ضائيه همحم�ود ش�اھرودی رئ�يس ق�وک�ه ديگر اين 

اي��ن ک��شور خواس��ت ک��ه ب��ا ی ھ��ا دادگ��اهای از  اس��2می ب��ا ص��دور بخ��شنامه
ب�ه ط�ور ج�دی » لف نظ�اممخا ای ماھوارهھای  ی روز افزون شبکه توسعه«

   ٢٧!ندبرخورد کن
  ! ھم حکومت کنند؟خواھند باز اينطوری می. خاک برسرشان

که » مونيتور« تلويزيونی  سياسیی مجله خبر جالب ديگر اين که
ی پ�نج ش�نبه دوم  در برنام�ه ش�ود، ی اول تلويزيون آلمان پخ�ش م�ی از شبکه

ن�ژاد؛  تکني�ک پي�شرفته و احم�دی«ح�ت عن�وان در گزارش�ی ت ٢٠٠٩ژوئيه 
ن��ی و تکنيک��ی ھ��ای ف ھ��ائی از کم��ک  نمون��ه»ل تح��ت ن��ام س��اخت آلم��انکنت��ر

برده و يادآور ش�ده ک�ه رژي�م   اس2می را نامھای آلمانی به جمھوری شرکت

                                                           
  بی بی سی/ھا ای و سايت ھای ماھواره ی قضائيه درصدد برخورد با شبکه  قوه- 27
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توان���ست ب���ه کنت���رل و س���رکوب ا ھ��� ح���اکم ب���ر اي���ران ب���ا کم���ک اي���ن کم���ک
شوک برقی اشاره شد  ھای برای نمونه به ارسال باتوم. اعتراضات بپردازد

ھ���ا و ھ���م در  خياب���انر می ح���اکم ب���ر اي���ران از آنھ���ا، ھ���م دک���ه رژي���م اس���2
   ٢٨!دکن ھا استفاده می گاه شکنجه

ی عظيم با کمترين خ�سارت  فتنه  کهی سپاه تھران ھم گفت فرمانده
  !کور خواندی سردار ٢٩!و تلفات خاتمه يافت

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

  
ماھن�گ، ول�ی رسد که مردم در اق�دامی ھ بر میاز ايران خامروز   

. ام. اس«ريزی، به رغم راه افتادن مجدد خدمات  خودجوش و بدون برنامه
ھ�ای رس�يده،  براس�اس گ�زارش. کنن�د  از ارسال پيامک خ�ودداری م�ی».اس

پ�ی ھ�ا و در ».اس .ام. اس«اعتراض�ی ب�ه حکوم�ت ب�رای قط�ع اي�ن اق�دام 
ش�ده،  اس�اس آمارھ�ای اع�2مبر. اس�ت انتخابات رياست جمھوری برگزاری

ارتباطی ترين کاربران اين نوع خدمات  از بيشايرانيان تا پيش از اين يکی 
  !شدند در جھان محسوب می

 ای  دوره ب��ه عن��وان رئ��يس  اول��ين اق��داماتشس��وئد ھ��م در يک��ی از  
 ي���ستای اع���دام ب  در بياني���ه] دي���روز[ا روز يک���شنبه ی اروپ��� جدي���د اتحادي���ه

د مخدر در ايران را که روز جمعه اتفاق افت�اد، ش�ديدا محک�وم موا قاچاقچی
 اس2می، ايرنا روز شنبه تنھ�ا چن�د روز پ�س از جمھوریخبرگزاری  .کرد

نف�ر ديگ�ر، از س�ی و پ�نج ت�ا بي�ست اي�ران، از اع�دام   نف�ر دردوازدهاع�دام 
خريد و ف�روش م�واد مخ�در  چھل و ھشت ساله در زندانی در کرج به جرم

  ٣٠.خبر داد
 آمريک���ا، روز ، مع���اون رئ���يس جمھ���وریج���و باي���دن«از س���ويی   

ب�ر اي�ن   اگر اس�رائيل کهگفت ABC ی تلويزيونی  به شبکه]  ژوئيه۵[يکشنبه 
ی نظ��امی   اي��ران ي��ک ض��ربهی اتم��ی   اس��ت ک��ه ب��ه خ��اطر برنام��هاعتق��اد

ب�ه ي�ک توان�د  ی آمريک�ا نم�ی  ي�اAت متح�دهاست، در اين صورت ا ضروری
  ٣١! چه کار بايد بکندبگويد، کشور مستقل
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حکومت اس2می در راستای سلب مسئوليتش در ايجاد شرايط اين     
در . را به گ�ردن ديگ�ران بيان�دازد» گناه«کوشد  می] تقلب[شورش ھمگانی 

ای ک�ه  ر کان�ال العربي�ه ب�ا انت�شار مقال�هعب�دالرحمن الراش�د م�دي«اين راس�تا 
وس�ط چ�اپ ش�د، ادع�ای ی ال�شرق اA پ�نجم ژوئي�ه در روزنام�ه روز يکشنبه

ی خل��يج   مبن��ی ب��ر دخال��ت ي��ک ک��شور ع��رب ح��وزهبرخ��ی م��سئولين ايران��ی
در روي��دادھای اي��ران پ��س از انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری در اي��ن ] ف��ارس[

 پ���س از آنک���ه رھب���ری: ت نوش���عب���دالرحمن الراش���د. ک���شور را رد ک���رد
 ی ی کھن�ه  نرف�ت، رژي�م اي�ران متوس�ل ب�ه ش�يوهزير بار تھدي�دات تظاھرات

تلويزي��ونی ش��د؛ اعتراف��اتی ک��ه م��تن آنھ��ا را زن��دانبانان  ی اعتراف��ات تھي��ه
ھ��ای متم��ادی م��ورد ب��ازجويی و  زن��دانيان خ��ود را س��اعت آن��ان. ان��د نوش��ته

ی  رت تسليم ش�دن ب�ه آن�ان اج�ازهدر صو دھند و تنھا ضرب و شتم قرار می
   .. .دھند خوردن و يا آشاميدن و يا خوابيدن را می

ای در ک�ار  توطئ�ه دانن�د ک�ه ھ�يچ ن ب�ه خ�وبی م�ی اي�راع�ادیم�ردم 
 ناش���ی از اخت2ف���ات درون حاکمي���ت ب���ر س���ر نت���ايج ،ني���ست، بلک���ه م���ساله

 ھ�ای ھ�ا و مي�دان انتخاب�ات اس�ت؛ اخت2ف�اتی ک�ه در روز روش�ن ب�ه خياب�ان
ھ�ای ش�ب ص�ورت  کودت�ايی در نيم�ه] در واق�ع[ی بزرگ ک�شيده ش�د شھرھا

 تخابات ھمچون طوفانی در فنجان آغاز،ی ان  اخت2فات دربارهت؛نگرفته اس
  رژيمی ناتوانی يجه و درنتی شديدی شد ولی به زودی تبديل به زمين لرزه

برای برخورد داخلی با آن گسترش يافت، و از س�وی ديگ�ر نظ�ام نتوان�ست 
   .خارج منسوب کند آن را به

جديدترين خبر ھم س�فر پرزي�دنت اوبام�ا ھم�ين ام�روز ب�ه روس�يه 
اش را بگيرد و ب�ا وع�ده  تين و رئيس جمھوری گوش اين پورفتهAبد . است

. و وعي��دی وادارش��ان کن��د دست��شان را از پ��شت حکوم��ت اس��2می بردارن��د
  ؟!شود ببينيم چه می

ای خ���شم آل���ود و در ح���الی ک���ه ب���يش از چن���د س���اعت از ھ���شدارھ  
ای به دولتھای غربی نگذشته بود، نيک2 سرکوزی   خامنهتھديدآميز سيدعلی

 در ي�ک کنف�رانس ]نخ�ست وزي�ر بريتاني�ا[  خ�ود ھمت�ای بريتاني�ائیمراهبه ھ
 انگل�ستان، مل�ت اي�ران را لن�دن ض�من اع�2م ھمب�ستگی ب�ا دول�ت خبری در

  . نست دا]از آنچه دارند[رھبران بھتری ی  شايسته
ھ�ای  ای به دول�ت  خامنه سيدعلی،چند ساعت پيش از آندر ضمن 

 اوض�اع اي�ران موج�ب واکن�شی ش�ديدغربی ھشدار داده بود که دخالت در 
ی تولد عل�ی اب�ن  ای را به بھانه ای که امروز عده  خامنهسيدعلی. خواھد شد

مردم�ی را ک�ه ب�رای رس�يدن ... پذيرفته بود، طی نطقی ابيطالب به حضور
 ی ، اغتشاشگرانی خوان�د ک�ه از بودج�هاند ھا ريخته حقوق خود به خيابان به
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ی معدودی  اغتشاشگران ھمان عده  کهای گفت خامنه. کنند خارجی تغذيه می
ی برخ���ی دولتھ���ای غرب���ی اس���تفاده  ی ت���صويب ش���ده ھ���ستند ک���ه از بودج���ه

   !کنند می
ن��ام ص��دا و ھ��م  (EBU) ھ��ای اروپ��ا ی رادي��و و تلويزي��ون اتحادي��ه

 كنن��ده در مجم��ع عم��ومی رھای ش��ركت س��يمای اي��ران را از فھرس��ت ك��شو
 .شود، حذف كرد میگزار  كه در كپنھاگ دانمارك بر اش  ساAنه

ش��ش » تنھ��ا«ی مجل��س اس��2می ھ��م اع��2م ک��رد ک��ه   نماين��دهي��ک 
اعتراض به بازداشت کارمندان س�فارت اند در  کشور اروپايی موافقت کرده

   ٣٢.دبخوانن بريتانيا در تھران، سفرای ايران را فرا
خبر ديگر اينکه قريب سه ھفته است که برلين زي�ر پ�ای ؛ بدبختھا

   !لرزد انی میجوانان اير
  شود؟ تر می طناب دار دارد سفت بينيد،  می

را ب��ا کاريک��اتوری از اش   روی جل��د اي��ن ھفت��ه]the-week[ی  مجل��ه  
  : شود و تيتر زده است ای تزئين کرده که دارد بخار می آخوند خامنه
  »!تبخير آخوندھا«

ھ��ا و ديگ��ر نظامي��ان  در ش��يراز در حاليک��ه ب��سيجی« ديگ��ر اينک��ه
پ�ر از  ان�د، ک�سی ب�ا وانت�ی زده  تظاھرات کنندگان را کت�ک م�ی،ضد شورش
اما آب مي�وه ب�ا . ھا را خنک کند مث2 دل و جگر بسيجی يد، تا آ آب ميوه می

ھ�ا  تصورش را بکنيد که نيم ساعت بعد اين دلق�ک .مسھل مخلوط شده است
شخ��صی ک��ه . ان��د گ��شته ت��رين دست��شوئی م��ی وار دنب��ال نزدي��ک چط��ور ديوان��ه

ی م�دنی  دارت�رين ن�وع مب�ارزه اين ک�ار، خن�ده که گفت اجرا بوده، میشاھد م
د الگ�ويی ب�رای مب�ارزات توان�  م�ی]نباش�دھ�م درس�ت اگر [اين گزارش ؛ بود

  ! مگرنه؟؛بعدی باشد
  
  ]روز بيست و چھارم[ ١٣٨٨دھم تيرماه شانز/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئن ٧

  
  برپ�ايیيک�ه تم�ام ش�واھد حکاي�ت از ھ�وا در حالی آلودگی به بھانه  

در  ديگری عليه کودتای انتخاباتی ظاھرات، اعتصاب و اعتراض ھمگانیت
کودتاچي��ان ،  ب��ه خوابگ��اه دان��شگاه تھ��ران داش��ت٧٨س��الگرد ش��بيخون س��ال 

  !اع2م کردند ايران را تعطيل

                                                           
  ھ����ای اروپ����ا از صداوس����يمای اي����ران؛ ی رادي����و و تلويزي�����ون گ����رفتن دع����وت اتحادي����ه  در پ����ی پ����س- 32

ب�ا اح�ضار » شش کشور«ھمينطور موافقت .ايسنا/ای است ای ايران گفتند که اين تصميم غيرحرفه مقامات رسانه
 زمانه/سفرای ايران
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ی ک�شور فران�سه ع�صر دوش�نبه اع�2م ک�رد  ت امور خارجهوزار  
ی اروپ��ا خب��ر داده و  دي��هي��ن م��ورد ب��ه تم��ام ک��شورھای اتحاک��ه فران��سه در ا
ی خ�ود   ش�ھروند دس�تگير ش�دهکشورھا ب�رای آزادی  اينیخواستار ھمبستگ

ي�س اس�ت ک�ه در اشده خانم کلوتيلد ر دستگير زن فرانسوی. در ايران است
م��ين رابط��ه دول��ت فران��سه س��فير  در ھ؛ک��رده دان��شگاه اص��فھان ت��دريس م��ی

فران�سوی ھرچ�ه زودت�ر را فراخواند و از او خواست تا اين شھروند ايران 
   ٣٣.آزاد شود
 مھ�وریروس�ای ج] دي�روز[ اوباما ب�ه روس�يه در پی سفر ناگھانی  

اس����تن از کی  در ب����اره] ھم����ان دي����روز[وز دوش����نبه آمريک����ا و روس����يه ر
تروريسم  تر در جنگ با نزديکای دو کشور و ھمکاری  ھای ھسته  زرادخانه

   ٣٤.در افغانستان به توافق رسيدند
ه اولتيماتوم داده شده که بيش از اي�ن اج�ازه ن�دارد ظاھرا به روسي

خب�ر ديگ�ر اي�ن ک�ه گروھ�ی و . طالبان و القاعده را سرويس نسليحاتی بدھد
   !وانستند سايت رجانيوز را ھک کنندت

 !جھانی بھداشت سازمان اخطار اما
 
   !آنفو7نزای آخوندی 
  

    سرسياه و سرسفيد ويروس، نوع: بيماری  عامل
 اسکندر، اعراب و ی از حمله   کشنده، ويرانگرتر،سریم: خطر ميزان
   مغول
   ]تجاوز[ و خفقان، سانسور، حبس، شکنجه، اعدام، سنگسار: بيماری ع2ئم

         ايران: ظھور کشور محل
عراق، لبنان، غزه، سودان، افغانستان، پاکستان، : آلوده کشورھای

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

ھای داخل  ی انگل ويروسھا اشکال انحطاط يافته  اين:ويروس ساختمان
  . سلولی ھستند

               کوتاه استبداد  پا عنکبوت: بيماری ناقل

                                                           
  ٠٦/٠٧/٢٠٠٩/دويچه وله/ی به انھام جاسوسی در ايران دستگير شد يک زن فرانسو- 33
  راديو فردا/ای ھای ھسته  توافق اوباما و مدودف برای کاستن از زرادخانه- 34
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تاکنون  ساليان متوالی، از ظھور اديان  ويروس اين: نھفتگی دوران
  . ه بماندتواند نھفت می

  ...و پادزھر پيشگيری طريق واکسيناسيون،
ی    گزارش�����ی در م�����ورد ش�����کنجه ھ�����م»گ�����اردين«ی  روزنام�����ه

  ٣٥.دستگيرشدگان اخير منتشر کرده است
ھ�ا و  اص�2حاتچی ؛ ب�اA گرفت�ه خيل�ی،اين روزھا دعوا س�ر پ�رچم  

» س�لطنت طلب�ان«خورش�يد را پ�رچم ھ�ا پ�رچم شيرو منقل�ی/ھا و ملی ای توده
ک�ه ھم�ه را [را » جمھ�وری اس�2می«پ�رچم ش�اخدار اين جماع�ت . ددانن می

  !دھند به سمبلھای ايرانی ترجيح می] زند شاخ می
بھترين تاريخنگاری را در مورد پرچم شيرو خورش�يد، ش�ادروان 

  . استدرج» کاروند کسروی«ه در کتاب احمد کسروی کرده است ک
پخ�ش فيلم�ی ی اول س�يما ب�ا   ش�ب گذش�ته، ش�بکهديگر اين که نيمه

 بينندگان ]Aبد منظور فيلمی عاشقانه يا کمی اروتيک است [»سکسی«مث2 
پخ��ش + ١٨ اي��ن ف��يلم ک��ه ب��ا برچ��سپ .خ��ود را در بھ��ت و حي��رت ف��رو ب��رد

 تمام عيار ب�ود ک�ه ب�ه م�دت يک�ساعت و ن�يم از اي�ن سکسیشد، يک فيلم  می
ب�ا ح�وادث ارتب�اط  سابقه را ب�ی  کارشناسان علت اين امر بی.شبکه پخش شد

  !دانند میبه نفع يک کانديدای خاص نسيما ھای صداو گيری اخير و جبھه
   !دانم؟ چه می

 در سفر ديروزش به روسيه و پ�س از  ھم آمريکائيس جمھوریر
ديدارش با وAديمير پوتين در جمع�ی از دان�شجويان در م�سکو نطق�ی اي�راد 

ی را پ��يش رکک��رد و در آن روس��يه را فراخوان��د ک��ه ب��ا آمريک��ا ت��2ش م��شت
  ٣٦.ی شمالی تحقق نيابند دولتھای ايران و کره برند، تا رؤياھای اتمی ب

 از  ب��ا ن��ام ب��ردنس��خنرانیي��ک ديگ��ر اي��ن ک��ه م��سعود رج��وی در 
 ت�ا ھم�ين دي�روز ؛کن�د  ک�ه از او پ�شتيبانی م�یتلويح�ا گف�ت» آقای موس�وی«

  ! دادند ھا رجويھا و رجويستھا حاکمان اس2می را فحش می
انق�2ب « به نام مطلبی خواندنی دارد »ش ع و ر«نام وب2گی به 

  !»مخملی
» َتيم��وتی گ��ارتن اش«.  س��ال دومين��وی انق2ب��ات ب��ود١٩٨٩س��ال 

ده سال طول ک�شيد، ] از کمونيسم به دموکراسی[در لھستان، گذار : گويد می
 آن ده روز پر حادثه، ھف�دھم ؛ستان ده ماه، در چکسلواکی ده روزدر مجار

بعد از شکست بھار پراگ، ب�سياری از .  بود١٩٨٩م نوامبر تا بيست و ھفت
                                                           

  INAبرگرفته از /٢٠٠٩دوم ژوئن /١٣٨٨ تيرماه ١١/گاردين/ گزارشی تکان دھنده از شکنجه در ايران- 35
ھف�تم ژوئي�ه /دويچ�ه ول�ه/ی ش�مالی ريکا و روسيه در برابر ايران و ک�رهتاکيد اوباما بر مسئوليت مشترک ام - 36
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م��ردم چک��سلواکی در امک��ان ي��ک انق��2ب تردي��د داش��تند، ام��ا ھنگ��امی ک��ه 
اش در س���اير  از ش���د و ادام���هح���وادث ب���ا جن���بش ھمب���ستگی در لھ���ستان آغ���

ک��شورھای بل��وک ش��رق ممک��ن ب��ه نظ��ر رس��يد، انق��2ب در چک��سلواکی ني��ز 
 ديگ��ری ک��ه در س��اير اطر اتفاق��ات ت��اريخیاگ��ر ب��ه خ��. ش��داجتن��اب ناپ��ذير 

ک��شورھای بل��وک ش��رق اتف��اق افت��اد، نب��ود، احتم��اA انق��2ب مخمل��ی ممک��ن 
 ص��رفنظر از انتخ��اب اع��ضای جن��بش ھمب��ستگی در دول��ت حت��ی. ش��د نم��ی

 آگوس��ت ٢٣در . رف��ت ب��ه خ��وبی پ��يش م��ی لھ��ستان، انق��2ب آواز اس��تونی
 ب��ه ی ان��سانی نی زنجي��ره اس��تونی، ليت��وانی و لت��و دو ميلي��ون نف��ر از١٩٨٩
ی مي�ان ت�الين، ريگ�ا و ويلني�وس ت�شکيل   کيلومتر در ط�ول ج�اده۶٠٠طول 
  .  ديوار بدنام برلين فرو ريخت١٩٨٩باAخره در نھم نوامبر . دادند

  ب�از ش�دن م�رز ات�ريش، تق�سيم بن�دیھمچنين در چھارم ن�وامبر ب�ا
در روز ] اکیدر چک�سلو[ .ی آھنين شرق و غرب رسما به پايان رسيد پرده

 ن ب��ه ي��ادبود روز جھ��انیاول انق��2ب، تظ��اھرات م��سالمت آمي��ز دان��شجويا
که تم�ام  پليس ضدشورش پس از آن. آموز در پراگ به خشونت گراييد دانش

 در خياب�ان ن�ارودنی ھای فرار را بر دانشجويان تظ�اھرات کنن�ده ب�ست، راه
پ��س از آن . داي��ن دومين��وی اول، آغ��از ي��ک بھم��ن ب��و. ور ش��د ب��ه آنھ��ا حمل��ه

تقريب�ا ھ�ر روز ت�ا پاي�ان دس�امبر ش�اھد اعتراض�ات بي�شتر ب�ا ش�رکت م�ردم 
 ن��وامبر ب��ه تخم��ين ن��يم ميلي��ون نف��ر دس��ت ب��ه تظ��اھرات ٢٠. بي��شتری ب��وديم

که تعداد اف�راد حاض�ر در تظ�اھرات روز قب�ل   در حالی؛ميز زدندمسالمت آ
اجرا  ای به  دوساعته نوامبر اعتصاب عمومی٢٧در . بوددويست ھزار نفر 

وي��دئوھای [. ان چک��سلواکی در آن ش��رکت داش��تنددرآم��د ک��ه تم��ام ش��ھروند
ی نيروھای پيم�ان ورش�و ب�ه  حملهوعی از اين اعتراضات و ھمچنين از متن

 پ�س از آن تقريب�ا ] کموني�سم پ�راگ ھ�ستی  در موزه١٩۶٨پراگ در سال 
پ��راگ، درس��ت مث��ل براتي��س2وا ) wenceles(ھ��ر روز مي��دان ون��سلس 

ھ��ای انق��2ب،  ت��رين پي��شرفت يک��ی از مھ��م .ھد تظ��اھرات معترض��ين ب��ودش��ا
 و س�اير اع�ضای مھ��م »واس�2و ھ�اول«تاس�يس ميعادگ�اه ش�ھروندان توس�ط 

مل��ه ھ��اول ب��ه از ج[2ب ب��ود ک��ه رھب��ران ک��شور پ��س از انق�� »٧٧پيم��ان «
ميعادگ�اه، ي�ک . عموم�ا از مي�ان آنھ�ا انتخ�اب ش�دند] عنوان رئيس جمھوری

ی   مقام��ات عاليرتب��ه2ح طل��ب ب��ود و خواھ��ان برکن��اریاص�� بش عم��ومیجن��
ی  ن�شجويان و تحقي�ق و تفح�ص بيطرفان�هآمي�ز ب�ه دا ی خ�شونت مسئول حمله

 ن��وامبر ح��زب کموني��ست ٢٨در  .روي��داد و آزادی تم��ام زن��دانيان سياس��ی
حاکم چکسلواکی به شکست خود پی برد و به تسليم قدرت سياسی رض�ايت 

اول��ين » گوت��ساو ھوس��اک« کموني��ست وریدھ��م دس��امبر رئ��يس جمھ��. داد
 را من�صوب ک�رد و س�پس ١٩۴٨دولت غيرکموني�ست چک�سلواکی از س�ال 
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ب�ه س�مت رئ�يس پارلم�ان » الک�ساندر دوبچ�ک« دس�امبر ٢٨در . استعفا داد
 اول�ين رئ�يس» واس2و ھ�اول«يک روز بعد . فدرال چکسلواکی انتخاب شد

 ھ��اول ت جمھ��وریب��ا رياس��.  ش��د١٩۴٨پ��س از  چک��سلواکی آزاد جمھ��وری
. دانشجويان به اعتصاب خ�ود پاي�ان دادن�د و انق�2ب مخمل�ی ب�ه پاي�ان رس�يد

 در ژوئ�ن برگ�زار ش�د ک�ه ١٩۴۶پس از آن نخ�ستين انتخاب�ات آزاد پ�س از 
ي�ست چک�سلواکی پ�س از چھ�ل س�ال اش نخستين دولت ک�ام2 غيرکمون يجهنت

  !راه درازی در پيش داريم، نه؟؛ بود
ن���ااومی «ی  نوش���تهای   ني���ز در مقال���ه ٣٧»دی ول���ت«ی  روزنام���ه

ب��رای پي��شبرد جن��بش م��دنی در اي��ران ی  راھکارھ��ايب��ه بررس��ی» وول��ف
اس�تبدادی نظي�ر اي�ران، اتخ�اذ به نظر نوي�سنده در رژيمھ�ای . ه استپرداخت
   ....ای ھوشمندانه ضروری است ھای مناسب مقاومت و رھبری روش

 بن��دی  جم��عدر» ن��بش م��دنی در آمريک��اکارش��ناس ج«خ��انم وول��ف 
  : ھای استبدادی در مواجھه با اعتراضات مردمی نوشت اقدامات رژيم

 ھ��ای اس��تبدادی، ص��رفنظر از گراي��شات چ��پ و راست��شان، رژي��م
خواھان�ه، ده گ�ام عمل�ی ب�رای جل�وگيری   برای مقابله با جنبشھای دمکراس�ی

  :گيرند از گسترش جنبش در پيش می
  .ی خطرناک وجود داردکند که در جامعه تھديد رژيم ادعا می -١
  . زند ھای مخفی می دست به ايجاد زندان و بازداشتگاه - ٢
  . کند  خود را وارد صحنه مینظامی نيروھای شبه  -٣
  . دھد دستگاه نظارتی و کنترل خود را بسط می -۴
  .کند ی مردم معترض می اقدام به دستگيريھای خودسرانه - ۵
  . کند در گروھھای معترضان نفوذ می -۶
  . کند ھای مھم را کنترل و يا بازداشت می  چھره - ٧
  .گيرد نگاران در دستور کار قرار می  تعقيب و بازداشت روزنامه - ٨
  . دھد می» خيانت«به ھرگونه انتقادی مھر و نام  -٩

  ...شود  دولت می ناقض فرم حقوقی- ١٠
را در گ�رو  ايران ت جنبش مدنی سرنوشديگر اين که خانم وولف

 ی برم�ه و چک�سلواکی  ب�ه دو نمون�ه و در اي�ن ب�ارهت ايرانيان دان�ستمقاوم
  ... سابق اشاره کرد
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  ]روز بيست و پنجم[ ١٣٨٨دھم تيرماه ھف/ مي#دی٢٠٠٩ ژوئيه ٨

  
تای  م�ن و م�ا و چن�د؛تنھ�ا م�ا ب�وديم؛ مزمانی بود ک�ه م�ا تنھ�ا ب�ودي

 زم�انی ؛ک�شيديم م�ان را س�وھان م�یيديگر ک�ه داش�تيم زنجيرھ�ای دس�ت و پا
پاش��ان بب��ريم؛ اينط��ور خي��ال  اب��هگ��رفتيم ت��ا Aب��د پ ب��ود ک��ه دست��شان را م��ی

 زمانی بود که اينھا، ھمين اينھا کور شده بودند، کر شده بودن�د و ؛کرديم می
يم؛ خودش��ان را ب��ه ک��رد  اينط��ور خي��ال م��ی؛ش��نيدند مان را نم��یياص��2 ص��دا

 چ�ه ؛گذراندن�د ش می به کری زده بودند و داشتند مث2 خو؛کوری زده بودند
 ؛ک�شند  زنجيرھ�ا را س�وھان م�ی؛کنن�د ھا را صاف م�ی دارند سينهدانستيم  می

ھ�ا را  ھن�گ واژه  دارن�د فر؛رھای ما و ھم زنجيرھای خودش�ان راھم زنجي
ی آن ن�سل ھ�ا  ھ�م زب�ده؛کنن�د  دارن�د م�ی؛کردن�د  داشتند م�ی؛کنند پاکسازی می

 بعد، بع�د، کنند، ند، دارند کار میکرد  داشتند کار میھا؛  ھم اين جوجه؛کھنه
   .ير شدنديکباره سرريز کردند، سراز

خ����2ء «اھ����د در ی رھب����ری نداش����ته باش����د و نخو اگ����ر آدم عق����ده  
ھ��ا ک��ه  کن��د، چ��ه ش را ب��ازا ھ��ای باب��اغوری  و چ��شم؛بزن��د و بب��رد» رھب��ری

   !بيند نمی
 درد ؛ک��شد م��انم ک��ه دارد درد م��ی م��ن اي��ن روزھ��ا م��ادری را م��ی  
م���ادری ک���ه قرن���ی اس���ت جنين���ی در بط���ن دارد؛ جنين���ی در بط���ن زايم���ان؛ 

آيد، نه، ب�ه دني�ا  کند، دارد به دنيا می فرھنگم، در بطن تاريخم دارد رشد می
ري��د،  دس��تتان را روی ش��کمم بگذابيني��د؟ ايناھ��ا اينجاس��ت؛  اس��ت، نم��یآم��ده

  ببينيد، زيبايش را ببينيد؛ من آبستنم، آبستن عشق، برجستگیآھان، ھمينجا،
  !خوب ببينيد

  !  ھان؛اند بود که گفت چشم فنته را کور کردهشان  آن کدامين
ی ت�اريخ،   ماس�کند، ماس�کی ب�ر چھ�ره اينھا ھم�ه؛کند چه فرقی می

 ش�وند؛ دارن�د دور م�ی. ش�ان بينم گر نمی انسان؛ من اما ديی ماسکی بر چھره
ھيتل�ر  آنج�ا ک�ه ؛رون�د آنج�ا ک�ه ديگ�ران رفتن�د م�ی. ش�وند دارند دور دور می

ن ت�اريخ رفتن�د؛ اينھ�ا ھ�م  آنجا که آدمکشان ک2؛ آنجا که استالين رفت؛رفت
  . روند می

 ؛ خ�ونريزی دارد؛ درد دارد؛ايم�ان اس�ت ديگ�ر ز؛کمی صبر کنيد
د خ�ودم س�ر زا ب�روم، ول�ی  ش�اي؛س�ت ب�رودام، ک�ودکم، جني�نم از د شايد بچه
 ب�رای آنک��ه ؛ن ب�رای ش��کفت؛ب�رای آزاد ش��دن تول��د اس�ت و تغيي��ر غتول�د اس�ت

 ب��رای اي��ن ک��ه ؛ نف��رت ب��رودبھ��ار بياي��د و ع��شق ببال��د و دش��منی و کين��ه و
اش درد زايم��ان   اينھ��ا ھم��ه اس��2می ب��رود؛ ببيني��د، خ��وب ببيني��د؛جمھ��وری
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زه اس��ت ک��ه  درد س��نگين تول��د ن��سلی ت��ا؛ درد س��نگين آب��ستنی اس��ت؛اس��ت
 ؛ی کن��دين��ی و عقي��دتی ببال��د و زن��دگ زنجيرھ��ای دخواھ��د دور از تم��امی م��ی

   !د ببيني؛ببينيد
ت�ر و  تازهتر، ترو ادابتر، ش تر، شکفته  تازهی منتھ؛ھا ھمه منند اين

  ... بوسم تان را می  ھمهبوسمتان؛ زيباتر؛ آه نازنينان من می
 آي�ا ؛ ک�دامينتان؛گف�ت» حفظ نظام مقدس�ش« بود که از آن کدامتان

ن را باز کنيد؛ خوب ھاتا شود؛ چشم  ببينيد دارد دور می؛ی داردھنوز ھم نام
را » مقدسين«ھا  اين؛ سبزسبز، اين ھمه سبز، اين ھمه  اين ھمه نگاه کنيد؛

   !اند به چالش کشيده
] ب�ه مناس�بت درگذش�ت مايک�ل جک�سون[در بزرگداشت باشکوھی   

از [دکن�  ک�ه در ويل�ز بريتاني�ا زن�دگی م�ی»شاھين جعفرقلی«نوجوان ايرانی 
ن مايک���ل جک���سون را منقل���ب ک���رد و ب���ا آوازش دوس���تدارا] پ���دری ايران���ی

ی نوج�وان مراس�م ب�ود و  شاھين تنھ�ا خوانن�ده. را برانگيختھمگان  تحسين
خوانندگانی ھمچون Aيونل ريشی، آشر، مرايا کلی، جنيفر ھادس�ن  در ميان

 اورتگا به حضار از آواز خواندن، او ھمچنان در صحنه ماند و  بعد.خواند
ی خ��ود مايک��ل جک��سون از او  ي��ژهش��اھين دع��وت ور گف��ت ک��ه دلي��ل ح��ضو

قل�ی ح�دود دو م�اه جعفر .ب�وده اس�ت برای حضور در اجراھ�ای او در لن�دن
او در اين مراس�م . بريتانيا به دنيا شناسانده شد ی استعدادھای برنامه قبل در

آميز آواز افتخ�ار. ردجکسون را به زيبايی اج�را ک� يکی از آھنگھای مايکل
ی تل��خ کاميھ��ای کودت��اگران متقل��ب و دزد،  ميان��هن قل��ی در اي��ش��اھين جعفر

کن��د ک��ه م��ا چق��در نيازمن��د آزادی  مرھم��ی اس��ت ب��ر دلھام��ان و ي��ادآوری م��ی
  ٣٨!مبزرگ جھانی بباليی  ستيم، تا سرافرازانه در خانوادهھ

 البت�ه ھن�وز معل�وم ؛ مايکل جکسون استامشب مراسم خاکسپاری
  .نيست اين بابا را کجا قرار است به خاک بسپارند

ھم ي�ک احمدی نژاد آمده بود تا ب�از. بوديشب برای خودش شبی د  
مزخرفاتی که ھميشه مردم رديف کند؛ ھمان  سری دروغ و دغلبازی برای

 تا شروع شد، از دور و نزديک صدای Z اکبر ؛ھاشان ھست به دنبال گفته
 اي�ن يعن�ی اينک�ه م�ردم تلويزيونھ�ا را. و مرگ بر ديکتاتور به گوش رس�يد

ای قائ��ل  ن ک��ه ھ��يچ ارزش��ی ب��رای منت��صب خامن��هردن��د، يعن��ی اي��خ��اموش ک
ب�ا اينک�ه . ای ک�شک اس�ت خامن�ه  يعنی اين که تمام حرفھ�ا و پن�دھای،نيستند

و ھمان ک�اری را  رفتند سفر»  ھوای آلودگی بھانه«ه افتادند و به ای را عده
آنھ�ا ک�ه س�نگر را حف�ظ کردن�د، ن�شان ام�ا خواس�ت،  حکوم�ت م�ی کردند ک�ه
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انونی ب�ودن احم�دی ن�ژاد بودن حکومت و غيرق امردمی که در مورد ندادند
ه پشيزی ب�رای احم�دی ن�ژاد ديشب مردم بازھم نشان دادند ک. يندآ کوتاه نمی

  ٣٩!دای ارزش قائل نيستن و خامنه
ی نوبل ط�ی  ده نفر از برندگان جايزه» .ان. ان. سی«به گزارش   

خواس��تار ازمان مل��ل، دبي��ر ک��ل س��» ب��ان ک��ی م��ون«ای ب��رای  نام��هارس��ال 
ات اخي��ر ب��ر ض��د کودت��ای در تظ��اھره  زن��دانيان بي��شماری ش��دند ک��آزادی

ی خ�ود خواس�تار در ن�امھ اي�ن گ�روه ده نف�ره. ندن دستگير ش�د ايراانتخاباتی
مسئول دف�اع از حق�وق  شدند که سازمان ملل به دولت ايران اخطار دھد که

   ٤٠.شھروندان خود است
 کج��ا ب��ود، وش��ان نب��ود، غاي��ب ب��ود،البت��ه ش��يرين خ��انم عب��ادی جز

  !؟کرد ، Aبد داشت خودش را برای حکومتيان شيرين میدانم نمی
اصولگرائی  .کند حمايت می» اصولگرائی«گويند سپاه از  آنھا می

. ب�رد راست حاکم برای گمراه ک�ردن م�ردم ب�ه ک�ار م�ی نامی است که جناح
گت�رين ت��شکل 2می، بزری اس� ح�زب موتلف�ه» اص�ولگرايان«ص�در اي�ن در 

 بزرگی مانند  است و بدنبال آن بنيادھای مالی اس2میسرمايه داری تجاری
Aنبي��اء و دھھ��ا موس��سه و نھ��اد تج��اری و نب��وت، ک��وثر، مست��ضعفان، خ��اتم ا

ک�ار آم�دن موس�وی و ب�از که در وح�شت از روی است پولشوئی در کشور 
   !دنی اين غارتگريھا کودتا کرد شدن پرونده

  بينيد؟  میدھند؛  را لو میھمديگربدبختھا 
گ��ام اول پ��س از س��ی س��ال . رود جن��بش دارد گ��ام ب��ه گ��ام پ��يش م��ی

تجربه، يک بار ديگر در برابر چشمان جھان اين آزمايش شد که در درون 
جامع�ه و ن�ه » م�ديريت«چيزی بايد بياي�د در . شود کرد اين نظام کاری نمی

  . که مردم را گوسفند تلقی نکند» حاکميت«
اگ��ر ... م ک��ها نوش��ته] ١٩٩٧[» ی تھ��ران دروازهپ��شت  «در کت��اب

 ھم در اين شبھا   چوپان بر من، آگاھی او از امورات است، مندليل برتری
ام، كتاب  ايد، زير نور ماه فكر كرده  م تدارك ديدهيدر ھمان آغلی كه شما برا

ن  چوپ�ان چن�دان ھ�م از م�ام كه ميزان آگاھی نتيجه رسيدهام و به اين  خوانده
ك�م ب�رای  ری باش�م، ي�ا دس�ت  رھب�ت�وانم م�دعی  م�ی خ�ودبيشتر نيست و م�ن

 س��و ھ��ر گل��ه تع��دادی ھ��م س��گ ِ گل��ه  از آن.... خ��ودم ت��صميم بگي��رمزن��دگی
ھ�ر دارد كه به دلي�ل سرس�پردگی و اطاع�ت مح�ض از رھب�ر، ب�ه ] پاسدار[
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ای را در س�ر بپروران�د و م�ث2 بخواھ�د از  گوسفندی كه چنين خياAت واھی
 مقلد »غيرعادی«ی وضع  را متوجه» رھبری«شود، پارس كرده  جدا گله
 اس��ت، ف�ورا س��ر گوس��فند »ِف��وت آب«رھب�ری ھ��م ك��ه درس�ش را . كنن��د م�ی

ِاگ�ر ھ�م ف�رد معت�رض وقع�ی ب�ه پ�ارس س�گ ِ . كن�د ِغيرمقلد را زير آب م�ی
 ام�ام و زع�يم و رھب�ر م�ام سي�ستمھای امنيت�ی و اط2ع�اتیپاسدار نگ�ذارد، ت

ی دن��دان  ف ان��سان معت��رض را مث��ل ھمي��شه طعم��ه پ��ای لطي��…»عاليق��در«
پاسداران خواھد كرد كه پای رفتنش چ�2ق ش�ود و از راه رف�تن ب�از بمان�د، 

   ...فرا رسد» عيد قربان« روز مبارك و» ذبح شرعی«تا ھنگام 
اي�ن جماع�ات اس�ت ک�ه ب�ا م�ردم  »عيد قربان«راستی اين روزھا 

  !کنند؟ اينگونه رفتارمی
  
  ]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 

 . سيد مم�د خ�اتمی اس�تدانشجويی در دوران رياست جمھوریھای  خوابگاه
. ش�ود  بزرگداشت اين مراس�م م�یی برگزاری ز است که ايران آمادهچند رو

ھا دانست ک�ه در  خاتمی و خاتمی چیتوان پاسخی به  اين بزرگداشت را می
ن دان���شگاھھا ب���ه خ���ون ک���شيده ش���دند و س���[ قتلھ���ای شادوران حکومت���

خ��اتمی ھم�ان روزھ��ا پ��س از ک��شتار ک��وی . ای برنام��ه ري��زی ش��دند رهرنجي�
  : افاضه کرد که» يا زھرا«دانشگاه توسط لباس شخصيھا با رمز 

  » !از کجا که دانشجويان بيگناه باشند؟«
اي����ن سياس����ت » سانس وارون����هرن����« از کت����اب م����ن در بخ����شی

» دوم خردادی  ی کھنه پروژه«را در مطلبی زير عنوان ی خاتمی  بيشرمانه
  .بيخود نيست که به اين جماعت اعتماد ندارم. ام نشان داده

 جھان نيز در ايتاليا ديروز در نخستين سران ھشت کشور صنعتی
. ن�د ابراز نگران�ی کردتخابات ايراننشست خود، نسبت به حوادث پس از ان

 نگاران و شھروندان خارجی اعت�راض ک�رده، و  به دستگيری روزنامهآنھا 
  ٤١.ند ماھه تعيين کرد ران فرصتی  سه ايای بحران ھسته برای حل
ت ده و ام��شب ح��دود س��اع؛ ه گ��زارش يک��ی از فع��الين از تھ��رانب��  

جی س��عادت آب��اد ب��ين م��ردم و نيروھ��ای ب��سير رب��ع ت��ا ي��ک رب��ع ب��ه ي��ازده د
 م��ردم ب��ا م��ردم »Z اکب��ر«ی ب��سيج در اعت��راض ب��ه ص��دا. گي��ری ب��وددر

ش��نيدم ب��ه ه اينط��ور ک��. نت ب��ا م��ردم برخ��ورد ک��رددرگي��ر ش��د و ب��ا خ��شو
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 در درگيری، مردم گاز اشک آور و بيسيم. ندھای مردم ھم حمله کرد خانه
ھ�م ب�ا ش�عار  بع�د. کنن�د گيرند و عم2 آنھ�ا را خل�ع س�2ح م�ی بسيجيھا را می

ف��ردا «: گوين��د مرت��ب ھ��م م��ی. کنن��د راه پيم��ايی م��ی» ديکت��اتورر م��رگ ب��«
ی پ�ارک س�عادت آب�اد ھ�م  ھا ب�ه منطق�هدرگيري» ساعت چھار، ميدان انق2ب

  !دکشيده ش
رس�د ک�ه ام�روز از  از تھران خبر می. امروز ھجدھم تيرماه است  

2ب ت��ا دان��شگاه و ی س��حر نيروھ��ای ب��سيجی و انتظ��امی از خياب��ان انق�� کل��ه
در اي��ن من��اطق . ان��د از ص��بح تح��ت پوش��ش خ��ود گرفت��ها خياب��ان آزادی ر

ه ھ�ر نيروھای امنيت�ی گ�روه گ�رو. خورد می ھمچنين نيروی زرھی به چشم
ابانھ��ا س��مت اي��ن خيدر ھردو. ان��د  اي��ستادهده ت��ا/ده مت��ر ي��ا پ��انزده مت��ر ده ت��ا

ت��ن ھ��ر اكي��پ ب��سيجی ده ت��ا دوازده . ان��د آم��اده نيروھ��ای امنيت��ی چي��ده ش��ده و
  ٤٢ ...ِھستند و دارای تجھيزات كامل ك2ه و باتوم و س2ح

اس�2م اند که محم�د پيامبر گفته» راستين«از قول مسلمانان راستی 
 ی ن م��سئوليت ب��ه عھ��دهرا پي��اده کن��د و ح��اA اي��» اس��2م راس��تين«نتوان��ست 
 ک�ه اس�2م ناب�شان را پي�اده اس�ت» اس2م راستين و ناب و محمدی«متوليان 

ھا که معتقدند اس�تالين ھ�م نتوان�ست کموني�سم را درس�ت  ای ھو توده؛ عينکنند
 راس�تين ستھایپياده کند و ح�اA اينھ�ا ھمدس�ت ب�ا گ�روه پي�شين يعن�ی اس2مي�

  ! کنند اش می دارند پياده
  !کنم ن مامانم شوخی نمیبه جا ؛خنديد چرا می

 ش��ھردار پ��اريس ھ��م در مراس��می، غ��روب »برت��ران دوAنوئ��ه«
ھمب�ستگی ب�ا ز پ�اريس ب�رای اب�رابراب�ر س�اختمان ش�ھرداری  چھارشنبه در

شھر پاريس ھمراه ايرانيانی است که خواس�تار احت�رام   کهمردم ايران گفت
   !دو عدالت ھستن

ک�ه ھ�ا ھ�م دارن�د صفوف�شان را از م�ا  اين روزھا خ�ود اي�ن بيچ�اره
 حف�ظ  آنھ�ا ک�ه در پ�ی؛کنند جدا می»  اس2می بايد برودوریجمھ «گوييم می
ند، ھ��ر روز بي�شتر از مردم��ی ک�ه خواھ��ان آزادی و کوم�ت اس��2می ھ�ستح

  . گيرنند دموکراسی و ورود به جھان مدرن و آزاد ھستند، فاصله می
حکوم��ت ھ��ای ح��امی  ای ص��دای ت��وده» پي��ک ن��ت«سايت وب��ت��ازه 

فتيل�ه را پ�ائين ک�شيده، ول�ی » .س�ی. ب�ی. ب�ی « کهاس2می نوشتکھريزکی 
   !تايران اس] حکومت[ان تنھا سيمای ھمچن
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 ديپلماتھ�ای بلن�د»  ت�ايمز آلم�انناش�نالنفاي«ی  به گ�زارش روزنام�ه
 درخواس��ت رس��یم��دت زم��ان بر«ن��د ک��ه ردی اروپ��ا تواف��ق ک  ی اتحادي��ه  پاي��ه

را » اي���رانھ���ای دولت���ی  و دارن���دگان گذرنام���هتھ���ا  روادي���د از س���وی ديپلم���ا
 ش��ورای یی دول��ت س��وئد، رئ��يس ادوار نام��هاي��ن م��ساله در . ط��وAنی کنن��د

اي�ن «مط�ابق آن .  ک�شور ع�ضو اع�2م ش�دبيست و ھفتی اروپا به  اتحاديه
ی درخواس��ت روادي��د  ز ني��ستند درب��ارهک��شورھا ديگ��ر ت��ا اط��2ع بع��دی مج��ا

   ٤٣!دتصميم بگيرن
فارس���ی تلويزي���ون » .س���ی. ب���ی. ب���ی«: پ���يش از اي���ن نوش���تم ک���ه

نگلي�سی ا» .س�ی. ب�ی. بی «ی فارسی  تبديل شده به نسخهخاصيتی شده و بی
 ام��روز مم��ن خ��ودت؛ و از تح��وAت اي��ران ديگ��ر در آن چن��دان خب��ری ني��س

را قط�ع ای در مورد ھجدھم تي�ر دھ�سال پ�يش، برنام�ه  ديدم که وسط برنامه
  . خاصيت را نشان دادند دار بی ی مارش کردند و بعد ھم ھمان صفحه
رسد که با وجود ت2ش نيروھ�ای امنيت�ی ب�رای  با اين ھمه خبر می

 ھج�دھم دھم�ين س�الگرد ح�وادث  تجمع�ی ب�ه مناس�بتبرگ�زاریت از ممانع�
منظ�ور ايراني�انی [ی انتخابات رياست جمھوری  تيرماه، معترضان به نتيجه

2ب اطراف مي�دان انق�در ]  خواھند  حکومت اس2می را نمیھستند که کليت
گ�از اش�ک آور  ی ش�ليک تھران تجمعھايی برگزار کردند و اخباری درب�اره

   ٤٤!نھا در اطراف دانشگاه تھران منتشر شدهبه سمت آ
ش��اھدان عين��ى از تھ��ران ح��اكى اس��ت ك��ه گزارش��ھاى دري��افتى از 

از م��سيرھاى » ب��ر ديكت�اتورم�رگ «ركنن�دگان ب��ا س�ر دادن ش��عارھاى تظاھ
كرده و ب�ا ح�ضور  مختلف به سمت خيابان انق2ب و دانشگاه تھران حركت

وھ�اى ض�د ش�ورش، ب�سيجى و  نير.ندی نيروھاى امنيتى روبرو ش�د گسترده
پرداخت�ه، و  لباس شخصيھا با حمله به تظاھركنندگان به ضرب و ش�تم آن�ان

ب��زرگ  ب��راى جل��وگيرى از ھرگون��ه تجم��ع بزرگ��ى، گ��از اش��ك آور ب��ه در
   ٤٥.نددانشگاه تھران شليك کرد

اش پ��ای  قت��ی موس��ولينی را ھم��راه ب��ا مع��شوقهو«ان��د ک��ه  نوش��ته
كس زد ك���ه ھ���ر  م���رگ چن���ان نع���ره م���ی ِبردن���د، از ت���رس ی دار م���ی چوب���ه
موس��ولينی . داد ش گري��ه س��ر م��یيب��را» ھ��ای ھ��ای«دان��ست او كي��ست  نم��ی

 ب��ود ك��ه یاو از خي��ل ديكت��اتوران. م ش��دی خون��سردش اع��دا مع��شوقه ھم��راه
الك�ساندر مث�ل ...  روزگارش برگشت و از اسب قدرت بر زمين افتادِ ورق

خودكشی كرد،  ر كه از ترساش كشيدند، مثل ھيتل نيك2ی دوم كه به ص2به
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و  مثل لوئی شانزدھم كه او را به گيوتين خودش سپردند، مثل مارشال تيت�و
 ک��سی ؛ نوب��ت چ��ه ک��سانی اس��ت؛ح��اA نوب��ت کي��ست؛ ھ��ای ديگ��ر مث��ل خيل��ی

  ! داند؟ می
 ق�ول ي�ک مق�ام ارش�د در اي�ران نوش�تی گ�اردين ني�ز از  روزنامه

نظاميان ب�سيج را در دس�ت  شبه ای کنترل  فرزند خامنه ای،  مجتبی خامنهکه 
موجب ھ�راس ب�سياری ای  نقش مجتبی خامنه که اين روزنامه افزود؛ گرفته

ک���ار و فرمان���دھان س���پاه  برج���سته، سياس���تمداران محافظ���ه ن از روحاني���ا
   ٤٦!پاسداران شده

 درگيريھ���ا در تھ���ران و شھرس���تانھا علي���رغم سان���سور در ض���من 
ح��الی در  ام��روز ک�ت اعتراض��یحر. مچن��ان ادام��ه داردی خب��ری ھ گ�سترده

 و تظ��اھرات خب��ر دادن  تھ��ران از مج��از نب��ودبرگ��زار ش��د ک��ه اس��تانداری
. ن�دکردد گون�ه تجم�ع تھدي� مسئوAن انتظامی، مردم را ب�ه جل�وگيری از ھ�ر

ب�اA روز پ�يش ب�از ھ�م قط�ع ش�د و ب�ه ھنگ�ام سي�ستم ارس�ال پيام�ک از چن�د 
 ی اط�راف مي�دان  منطق�هروز، تلفنھ�ای ھم�راه ني�ز در گ�رفتن تظ�اھرات ام�
امات دولت را ت2شی برای اخ�2ل در مخالفان، اين اقد. انق2ب از کار افتاد

   ٤٧!دنکن  کنندگان ارزيابی می ای تظاھرھ رسانی ھماھنگيھا و خبر
مجتب�ی  «ی جالب امروز است ک�ه تر، اين شعار تازه از ھمه بامزه

يروھ�ای انتظ�امی دو ديگر اين که امروز بين ن »!رھبری رو نبينی بميری،
  !دستگی گزارش شد

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

  
منب��ع بلن��د «ب��ه نق��ل از ي��ک ] به ش��ن٤[ی گ��اردين پري��روز روزنام��ه  

  پ��سرش داد ک��ه کنت��رل ب��سيج ب��ه مجتب��ی،اي��ران گ��زارر د» ی سياس��ی هپاي��
 خ�ود را ع خب�ریگ�اردين منب� ؛جمھوری اس2می سپرده شده ای رھبر خامنه

 امنيت�ی جمھ�وری دس�تگاھھای ي�ک سياس�تمدار ارش�د ب�ا پيون�دھای ق�وی ب�ا
ازی تم�ام ن�شده، ت�ازه ش�روع اي�ن ب�  ک�هاين منب�ع گف�ت ه؛اس2می اع2م کرد

 پي�روزیای نقشی اساسی در س�ازمان دادن  گفت که مجتبی خامنه وی ؛شده
 طريق کنت�رل نژاد در انتخابات بيست و دوم خرداد بازی کرد و ازاحمدی 
  که با تلفات در ميان معترض�ان ھم�راهبسيج، تظاھرات مخالفان را مستقيم

  ! رھبری کردبود،
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ديگ�ر ک�سی  «ای ب�ا عن�وان در نوشتهی اين وحشيگريھا  اما با ھمه
چ�ه ص�2بتی دارد اي�ن   ک�هآم�ده» ان�د  رفتنیسد، ھمه آمده بودند، اينھاتر نمی

ن�ه فق�ط در ي�ک خياب�ان  .لس�ا جوان و پير و مي�ان. اند  ھمه آمده؛ھجدھم تير
 مرک�زیی  نقط�ه ھ�شت/ در ھف�تان�د از روزھ�ای پ�يش؛ ب�ار آموخت�ه که اي�ن
ش��عار ه ھم��. س��کوتی در ک��ار ني��ست. ای برپاس��ت  تظ��اھرات ت��وده،تھ��ران

مرگ بر « اما شعارھا به سرعت به ؛گويند  می»Z اکبر«بعضی . دھند می
مرک���ز . ش���وند تب���ديل م���ی» !دول���ت کودت���ا، اس���تعفا، اس���تعفا«و » ديکت���اتور
 جمعي��ت، ؛انق��2ب اس��ت و پ��ارک دان��شجو/وليع��صرھ��ا چھ��ار راه  درگي��ری

ش�ورش ب�ا گ�از اش�ک آور و ب�اتوم  متمرکز و فشرده است و گاردھای ض�د
از پي��اده رو ب��ه ب ت، مرت��جمعي��. ھ��ا خ��ونين اس��ت چھ��ره. برن��د ي��ورش م��ی

مث�ل دو ھفت�ه  ماش�ينھا. ش�ود خيابان و از خياب�ان ب�ه پي�اده رو ج�ا ب�ه ج�ا م�ی
اس�ت و باز ھم مشتھا به سوی آسمان . قھای ممتد بو؛زنند پيش ھمه بوق می
ی  م���وج م���ردم از ھم���ه. روزی و ھمب���ستگیی پي��� ن���شانه دو انگ���شت ب���ه 

از گ��.. .رازير اس��تاه س��خيابانھ��ای اص��لی ب��ه س��مت مي��دان انق��2ب و دان��شگ
ب�ارد، ول�ی ب�اور نکردن�ی اس�ت،  اشک آور مثل نقل و نبات ب�ر جمعي�ت م�ی

فق�ط ف�ورا آت�شی . خ�ورد حال ھيچکس به ھم نم�ی. اند عادت کرده انگار ھمه
در . فرس�تند بعضيھا دود سيگار را به چ�شم کن�ار دس�تی م�ی .کنند روشن می

 پايين، گارد ويژه به س�مت از. و خيابان کارگر ھستيم تقاطع بلوار کشاورز
از ط�رف خياب�ان . دوي�م گوي�ان ب�ه س�مت ب�اA م�یر ش�عا. آورد م�ا ھج�وم م�ی

 ب��ه س��مت پ��ايين ش��وند و دوب��اره ملح��ق م��یا ای ب��ه م�� ف��اطمی جمعي��ت ف��شرده
   »!رسين، تنرسين، ما ھمه باھم ھستيمنت« با شعار ؛گرديم برمی

ھ�م ھن�وز  از بقيه جاھ�ا. خبری از تيراندازی در اين قسمت نيست
ل، چق��در دخت��ر، چق��در م��ادر، در ص��ف او. خب��ری در اي��ن م��ورد نرس��يده

اي�ن . آورن�د  دوباره ب�ه س�مت م�ا ھج�وم م�ی؛خشمگين و شاداب و الھامبخش
اند، ول�ی تعدادش�ان ن�سبت ب�ه روزھ�ای قب�ل  شخصيھا را ھم آورده بار لباس

د است که تحت تاثير افشاگريھای اين سه ھفته در مور مشخص. کمتر است
ان�د ک�ه  پوش�انده ب�ه بع�ضی از اينھ�ا لب�اس ف�رم س�پاه  ؛تجنايتھای ب�سيجيھاس

ح��اA ب��ا تع��داد زي��اد و ب��ا موت��ور ب��ه جمعي��ت حمل��ه د؛ منظمت��ر ب��ه نظ��ر آين��
ش�وند ک�ه راه  ی جن�ب پ�ارک Aل�ه م�ی بازارچه چند صد نفری وارد. کنند می

   .افتند در رو ندارد و آنجا گير می
پ�ريم و وارد  ھا و س�يم خ�اردار م�ی نردهھمراه با چند نفر از روی 

دارن��د از ن��بش . مق��صد خياب��ان اميرآب��اد اس��ت. ش��ويم م��ی ی پ��ارک محوط��ه
ب�اد ب�ه جمعي�ت اط�راف پ�ارک بندن�د ک�ه جمعي�ت اميرآ فاطمی خياب�ان را م�ی

آنج�ا ج�ان باخ�ت، ای ک�ه ن�دا در  ن�بش کوچ�ه. اس�ت  اميرآب�اد غلغل�ه؛نپيون�دد
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پيرم��ردی ک��ه . ددھ��  م��ی»يکت��اتورب��ر د م��رگ« و ش��عار جمعي��ت اي��ستاده
 ؛ترس�د ديگ�ر از ک�سی نم�ی گوي�د گويد ھشتاد ساله است، با خوشحالی می می

ب�رعکس س�ال پنج�اه [ ين اينھمه جمعي�ت، ول�یب؛ اند  اينھا رفتنی؛اند ھمه آمده
  ٤٨!ت يک عمامه به سرھم در ميانمان نيسحتی ]و ھفت

ی  س�تحالهرس�د جن�بش س�بز دچ�ار ي�ک ا ب�ه نظ�ر م�ی؛ گويند اما می  
موس�وی ش�روع ش�د، ول�ی ب�ه نظ�ر م ب�ا ن�ا  اي�ن جن�بش از ابت�دا؛ب�زرگ ش�ده

ب�ه ھم�راه ب�ردن خ�ود او وارد  حت�یي�ا  رسد دارد با عبور از موس�وی و می
يرماه تا اي�ن  تھجدھمتظاھرات   موسوی در مورد؛شود ی جديدی می مرحله

وی  ش�ايد خ�ود ؛ذھن نيست  سکوت او زياد ھم دور از؛لحظه سکوت کرده
ب��ه تقل��ب در ن م��وج اعتراض��ی ديگ��ر فق��ط ب��ه اعت��راض ني��ز دريافت��ه ک��ه اي��

  ھ�ر؛گيرد ز دربرمیني  بلکه ساير مطالبات مردم را؛انتخابات محدود نيست
  حکومت و تاثير فضای ترس�ی ک�ه ايج�اد ک�رده، مطم�ئنچقدر از سرکوبی

ر د و آمدن�د و ب�رای نخ�ستين ب�اباشيم، باز کسانی بودن�د ک�ه ام�روز نترس�يدن
  . را سر دادند» مجتبی بميری، رھبری را نبينی«شعار 

ک��ه اي��ن روزھ��ا نق��ش [ا اي��ن ش��عار را ن��ه موس��وی، ن��ه س��ازگار
ش�عار را  اي�ن. ن�دا  توص�يه نک�رده]دکن�  را ايفا م�ی» جنبشجانشين رھبری«

 خود م�ردم از ت�ه دل س�ردادند، ت�ا نفرت�شان را از اي�ن حکوم�ت س�رکوبگر
 ش�ايد جن�بش س�بز ب�ه آرام�ی ب�ا ھ�دايت خ�ود دان�د،  ک�سی چ�ه م�ی.اع2م کنند

.  متمرک�زی، تنھ�ا ب�ا اتک�ا ب�ه خ�ودش پ�يش ب�رودو بدون ھيچ رھب�ری مردم
 چ��ون ب��ا س��رکوب، ؛ب��رای حکوم��ت دش��وار خواھ��د ش��د اينجاس��ت ک��ه ک��ار

م��ردم . ت��وان م��سدود ک��رد را نم��یر ش��ود ب��ست، ول��ی افک��ا دھانھ��ا را م��ی
 از ھ�ر فرص�ت و ،تب�اھی ناراضی، مردم خسته از اين ھم�ه ظل�م و ف�ساد و

 آين��د، ت���ا ب���ا اتک���ا ب��ه خودش���ان کنن��د و بي���رون م���ی مناس��بتی اس���تفاده م���ی
  ديگر رھبر اين جنبش اين روزھا نه موسوی.شان را اع2م کنند نارضايتی

   !دو نه سازگارا، بلکه خود مردم ھستن
  ھ�ا پ�نج اي�ن اس�ت ک�ه لب�اس شخ�صی گزارش�ھا از اي�ران ح�اکی از

 س�الگرد اي�ن حمل�ه در. ن�ده دانشگاه اميرکبير حمله کردگاشنبه شب به خواب
   ٤٩!تصورت گرفدانشگاه تھران ی شخصی به کو ی نيروھای لباس  حمله

 از مح��سن س��ازگارا دي��دم ک��ه داش���ت در  راراس��تی م��ن عک��سی
ھم�ين اAن ھ�م اگ�ر در . خوان�د  پ�شت س�ر خمين�ی  نم�از م�ی»نوفل لوشاتو«

عليرض��ا ن��وريزاده، و عک��س آن اھي��د دي��د گوگ��ل بزني��د، اي��ن عک��س را خو
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 ی ھمه ج�ا را ھای اعتراضی و ھمه کاره ی برنامه ی ھمه رھبر خودانگيخته
ی رف��اه، س��ال پنج��اه و ھف��ت، ھمانج��ايی ک��ه پ��شت ب��امش تي��رک  در مدرس��ه

و امثال ھمينطور شعرھايی که اين بابا ؛ اعدام افسران ارتش شاھنشاھی شد
ي�د، ي�ا اي�ن ا ين عکسھا را دي�دهشما ھم ا. دند سرودشان»امام«در وصف او 

  ايد؟  مجيزگوييھا را خوانده
خواھن�د جن�بش ضدخودش�ان را  رھبران پنجاه و ھفت، حاA ھم می

رفت�ه ھ�ا يادش�ان  ش�ايد خيل�ی؛  خ�واھيم دي�دان�د؛ خوان�دهباA بکشند، ول�ی ک�ور 
 اي�ن رود؛ رود؛ ھيچگ�اه ي�ادم نم�ی نه، يادم نم�ی رود؛ باشد، ولی من يادم نمی

ي���ادم ھيچگ���اه  وردن رامردی و ن���امردمی و ن���ان ب���ه ن���رخ روز خ���ھم���ه ن���ا
  ...رود نمی

  
  ]روز بيست و ھشتم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١١ تيرماه ٢٠

  
» ای، ب��ای ب��ای خامن��ه«2ح��سنی در مطلب��ی ب��ا عن��وان وب��2گ م

ح��ضور .  ي��ک روز سرنوش��ت س��از؛ام��روز روز خ��وبی ب��ود ک��ه نوش��ت
ی   ھم���ه، و چن���د ش���ھر ديگ���ر اي���رانتھ���رانجوان���ان ايران���ی در خيابانھ���ای 

نگ�ران نباش�يد؛  «جنتی در جايی گف�ت.  برھم زدرا» کودتاچيان«تحليلھای 
زنن�د،  دو ھفته غر می/يکی] يعنی مردم[اينھا . ما بايد کار خودمان را بکنيم

  » !رود تا چھار سال ديگر شود و می بعد ھمه چيز برايشان عادی می
 Aھ���ای  نوچ���ه ای و خامن���ه. داي���ن فق���ط تحلي���ل جنت���ی نب���واحتم���ا

کردن��د ک��ه اگ��ر محک��م جل��و اعتراض��ات  اش ھ��م ھمينگون��ه تحلي��ل م��ی س��پاھی
 س���ر ک���ار و رون���د ش���وند و م���ی باي���ستيم، پ���س از م���دتی م���ردم دل���سرد م���ی

 بمناس��بت دھم��ين س��الگرد ی ايراني��ان ش��ان؛ ام��ا ح��ضور ش��جاعانه زن��دگی
 ت��و بميريھ��ا اي��ن ت�و بمي��ری، از اون« تيرم��اه ن�شان داد ک��ه ھج��دھمی  فاجع�ه
ھ�ای اي�ن  پايه کرده و در واقع امروز صدای شکستنقضيه بيخ پيدا » نيست

  . شود حکومت در ھمه ی دنيا شنيده می
روز از /اس��ت بط��ور ش��بانه ش��وخی ني��ست حک��ومتی ک��ه دو ھفت��ه 

کند و اعترافات دروغ�ين  ش عليه مردم لجن پراکنی میيسيما و طريق صدا
ھای تبادل اط2عات را بسته، ت�ا  ی روزنه هدھد، ھم را بخورد بينندگانش می

بزارھ��ا و از ھم��ه ا. مب�ادا م��ردم ب��رای مراس��م ھج��دھم تي��ر برانگيخت��ه ش��وند
رس�ی فا» .س�ی. ب�ی . ب�ی« راديو ؛اھرمھا استفاده کرده، تا مردم را بترساند

 ام��ا ب��ا ؛ت��ا Aب��د اط��2ع رس��انی را مخت��ل کن��د، را ني��ز ب��ا خ��ود ھم��راه ک��رده
د و ش��عارھای تن��دتری ب��ه خيابانھ��ا آمدن��...  ب��از م��ردم،ی اي��ن تمھي��دات ھم��ه

ھای معتبر دنيا خبر  رسانه. را شنيدی دنيا صدای مردم ايران  ھمه. سردادند
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م��ردم ن��شان دادن��د ک��ه تھدي��د و م��شت آھن��ين . تظ��اھرات را م��نعکس کردن��د
روند تا بساط اين حکوم�ت نح�س را ب�رای  تاثيری در حرکتشان ندارد و می

ت�رين مقط�ع ب�ود  بنظ�ر م�ن تظ�اھرات ام�روز س�خت. ن کنن�دھميشه ري�شه ک�
ھا قب�ل  حکومت از ھفته. که ديديدتمام توان حکومت ھمين بود . برای مردم

خ����ودش را ب����رای چن����ين روزی آم����اده ک����رده ب����ود، ام����ا روزھ����ای آين����ده 
نھ��ا خواھن��د ريخ��ت و ان��د ک��ه م��ردم ب��دون اع��2م قبل��ی ب��ه خيابا ھ��ايی مناس��بت

دارد ک�ه در ھم�ه ج�ا و ب�رای ھمي�شه در آم�اده ب�اش  آن�را ن�حکومت آم�ادگی
منتظ�ر روزھ�ای خ�وش و . آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخ�ت. کامل باشد
  !دآفتابی باشي

توانن�د ک�ارکرد داش�ته باش�ند،  دانم اين فتواھا ت�ا چ�ه مي�زان م�ی نمی
منتظ�ری را براب�ر ب�ا فتواھ�ای   فتوای حسينعلی».سی. بی. بی«ھرچند که 

به ھرحال شکاف ب�ين حک�ومتی دارد ھ�ی گ�شاد و گ�شادتر . داند ای می ويژه
 در م�ورد »محسن ک�ديور«منتظری در پاسخ به استفتای  گويند می. شود می

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��ه و ک��ردار دان��ست
اع�2م » ىاحكام صادره از س�وى آن مت�ول نفوذ    امر اجتماعى و عدمتصدى

   ام�رنى ك�ه ش�رعا و عق�2 تولي�ت و ت�صدىمتصديا  بر اساس اين فتوا؛کرد
 خود از مق�ام خ�ود معزولن�د و ت�صدىند، خود به ا هداد اجتماعى را از دست 

   ٥٠!دمشروعيتى ندار ھيچگونه   آنان
واری  هھ�ای گل� گون�ه تکلي�ف تعي�ين ک�ردن م ک�ه اي�نمن البته نگ�ران

 البت��ه ب��د ني��ست ک��ه م��ردم را برعلي��ه نظ��ام ؛ھمچن��ان ک��ارکرد داش��ته باش��د
  شوراند؛ اما با چه اسبابی؟ 

اي�ن ک�2 مخ�الفم؛ » کن�د له را توجي�ه م�یھ�دف، وس�ي«من با ش�عار 
 کردن�د ٥٧ايرانی در مقطع س�ال » روشنفکران«ھمان کاری است که مث2 

   .خوريم ا امروز داريم چوبش را میکه ت
   !ھمين استھا  و رسانهھا   تمام وبسايتز تيتر اصلیامرو

  » !ای فتوای منتظری بر عليه خامنه«
 آن را نوي�سم، ت�ا درس�تی و نادرس�تی لی م�یمياين خبر را ھم از اي

ی اروپ�ا گ�از اي�ران را تح�ريم  اتحادي�هامروز بيستم تيرماه، «: بعدا تائيد کنم
 س��اس ت��صميم سياس��یر اقت��صادی پارس��ينه، براب��ه گ��زارش خبرنگ��ا. ک��رد

 متع�دد، اي�ن اتحادي�ه، گ�از اي�ران اقت�صادی ی اروپا و با وجود دAيل اتحاديه
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ک��ه ف��ردا ب��ا ح��ضور  ٥١»نوب��اکو«ی  واف��ق نام��ه ب��ر اس��اس ت.را تح��ريم ک��رد
ح��ضور  ی اروپ��ا، ک��شورھای آس��يای ميان��ه و ب��ا اتحادي��ه س��ران ک��شورھای

 خواھ�د ش�د،  مصر رس�ما ام�ضامھمانانی چون عراق، سوريه، گرجستان و
 کيل��ومتر ب��ه منظ��ور ت��امين گ��از اروپ��ا ٣٣٠٠ی نوب��اکو ب��ه ط��ول  هخ��ط لول��

اساس شود؛ بر  مي2دی آغاز می٢٠١١سال  شود و ساخت آن از امضاء می
قزاقستان از بستر دري�ای خ�زر  اين توافق نامه، گاز کشورھای ترکمنستان،

ن ک�شورھا اي� اين در حالی است ک�ه ذخ�ائر گ�از ؛شدبه اروپا صادر خواھد 
 تريلي��ون مت��ر مکع��ب اس��ت و اح��داث اي��ن خ��ط لول��ه از ٢٧ب��سيار کمت��ر از 

  ...واھد شددريای خزر نيز پيامدھای زيست محيطی خستر ب
  

  ]روز بيست و نھم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٢تيرماه ٢١

  
 ١٣٨٨دوم تيرماه  که نوشت» اعتماد ملی«دی انواری در اميرھا

س�ط ش�رکت نوکي�ا ب�ه ھای ش�نود تو ی دستگاه هخبری مبنی بر فروش مخفيان 
ستقر بودن�د،  پس از آن ايرانيھايی که بيشتر در اينترن�ت م�؛ايران منتشر شد

موض�عگيری ک�رده، خواس�تار روش�ن » نوکي�ا«اق�دام ش�رکت نسبت ب�ه اي�ن 
 کنن�دگان ب�ه ص�ورتی رس�د م�صرف به نظر می... شدن ابعاد موضوع شدند

ن��شان اي���ن . ان��د ت��صميم گرفت���ه» انوکي��«ت ی مح���صوA خودج��وش درب��اره
قيمت انواع گوش�يھای نوکي�ا  ھای فعاAن بازار درمورد ريزش حرکت، گفته

و موج پس فرستادن و تعويض گوش�يھای نوکي�ا پ�س ازانت�شار اخب�ار ش�نود 
   ٥٢.تاس

ت�ا ش�ما باش�يد ک�ه مح�صوAت ض�د ان�سانی ن�سازيد و . حقتان است
  !داين ھمه کثافتکاری نکني» ايجاد کار«برای 

خل��ع خ��ود مح��سن ک��ديور يک��ی از آخون��دھای خل��ع لب��اس ش��ده، ي��ا 
م ح��سينعلی ھ��ا دي��روز م��تن پ��نج فت��وای مھ�� ی بان��د اص��2حاتچی ک��ردهلب��اس 

کم�ان  و حامنتشر ک�رد را »مرجع«ی نسل ماموتھای  منتظری تنھا باقيمانده
 را شان را ج��ائر خوان��د و وAيت��احم��دی ن��ژاد/ای ان��د کودت��ای خامن��هبوق��ت، 

   !م کردباطل اع2
کنون ب��ازار ب��ه جن��بش م��ردم، زن��ان و جوان��ان ت��اديگ��ر اي��ن ک��ه 

کوش�د ب�ه ھم�ه بباوران�د ک�ه مخ�الفينش در اس�اس  حکوم�ت م�ی. نپيوس�ته ب�ود
اس�ی با اين ھمه اين ش�کاف اس. بچه سوسولھای بلوار اليزابت به باA ھستند
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دي�ن بت ب�ه ھ�ا را ک�ه ھن�وز ھ�م ن�س  از مذھبیتواند خيلی در بين آخوندھا می
 ب��ه ]ش��ان لبت��ه در راس��تای حف��ظ من��افع دني��ايیو ا[حکومتي��ان ت��وھم دارن��د 

   .ھا بکشاند خيابان
ش�ود  ت�ر م�ی روز به روز اوضاع خطرن�اک. ی جالبی است حلهمر

کوشد م�را از نگران�ی درآورد  مھرداد می. تر و روز به روز جنبش گسترده
 باي�د از ھم�ين ی خ�ارجی ن�شود، ن بباوراند که اگ�ر ق�رار اس�ت حمل�هو به م

ن ھشت کشور در ايتالي�ا اين که روسھا در نشست سرا. ابزارھا سود جست
 اي�شان از س�وی ج�ی ھ�شت تحمي�ل ي�ا ب�ه[ ت�صميم گرفتن�د ی پيش ھمين ھفته

؛ ی جالبی اس�ت  پشت حکومت اس2می بردارند، نکتهکه دستشان را از] شد
گ�اه محکم�ی  جايتھديدشان کرده که خودشان ھ�م چن�انگويا نيک2 سرکوزی 

ندارند و اين که در جريان ش�لوغيھای ک�شور اوک�رائين، س�رکوزی شخ�صا 
دان�م در  البت�ه نم�ی.  آنج�ا را آرام ک�رده اين کشور رفت و اوضاع انفجاریب

کن��ار ھ��م بچي��نم ت��ا  را اھ�� موزائي��کک��نم   س��عی م��ی؛گ��ذرد پ��شت پ��رده چ��ه م��ی
ا ک��ارد اص��2حاتچی ر/ای  آنچ��ه ھ��ست اي��ن جماع��ت ت��وده؛م��ساله را بفھم��م

  !آيد بزنی، خونشان درنمی
ھم��ين ام��روز . زنن��د البت��ه ھن��وز دارن��د آخ��رين زورھاش��ان را م��ی

 ک�ه ش�ان نوش�تند»پيک نت«ت اس2می در  حکومحامیھای  ای يکشنبه توده
ھ�ر روز ک�ه از . ش�ود  خرداد روز ب�ه روز دش�وارتر م�ی٢٢تثبيت کودتای 
تردي�د . ش�ود ت�ر م�ی  س�ستگذرد، زير پای کودتاچيھ�ا می] کذا[اين بی تثبيتی 

اي��ن ب��ار پيام�دھای س��نگينی ب��رای حکوم��ت ... منتظ�ری... ني�ست ک��ه فت��وای
ی حاکمي��ت ني��ز  ي��ن ب��ار در م��تن حاکمي��ت و حاش��يهخواھ��د داش��ت، زي��را ا

... ان�د ر با اين پيام ھمراه و ھمگام شدهانبوھی از ضربه ديدگان کودتای اخي
کردن�د،  منتظ�ری حف�ظ م�ی. ..ی خود را از  کسانی که در گذشته فاصلهحتی

با کودتائی که ش�د و خ�ونی ک�ه س�پاه و ب�سيج و ني�روی انتظ�امی ب�ه دس�تور 
ريزن��د، اي��ن فاص��له را  ی تھ��ران ريخت��ه و م��ی م��از جمع��هم��ستقيم رھب��ر در ن

 ان��د، ری ک��ه کودتاچيھ��ا از ني��ام برک��شيدهشم��شي. ديگ��ر رعاي��ت نخواھن��د ک��رد
 جھ�اد ظری در نوع خود اع�2ممنت...  فتوای؛گردن بسياری را نشانه گرفته

   ...عليه استبداد و کودتاست
 ک�وچ ش�ماری از در ب�اره احتم�الای  تائي�د ن�شده اخب�ارھمچن�ين 

   !شده قم به نجف پخش روحانيون و علمای
س���پاه در ن از فرمان���دھای ی جمع��� ی نام���ه ب���ارهر خبرھ���ائی ني���ز د

س�ت؛ ی اا عل�ی خامن�ه  اين نامه خطاب ب�هه و ظاھراجنگ منتشر شد دوران
 از ميرح�سين موس�وی دوران جن�گ س�پاه با توجه به حمايتھای فرمان�دھان

 نامه دور از ذھ�ن و انتشار اين  موسوی، تھيهانتخاباتی در جريان کارزار
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 خ�ون درغلتي�ده ک�اش در جن�گ ب�ه  ای ک�ه ان�د  گويا اھل س�پاه نوش�ته؛نيست
   !مبودي نمی غلتيدن مردم به خاک و خون بوديم، اما شاھد
جن�بش س�بز » رھب�ر«کن�د، ول�ی  ب�ی ھن�وز س�ر و ص�دايی م�یکرو

بميری، از اين تو « که  انگار دريافته؛وسوی فع2 سکوت کردهميرحسين م
دني�ا ت�ا اب�د «  ک�هنت اوبام�ا ھ�م در ايتالي�ا گف�ت پرزي�د»آن تو بميريھا ني�ست

طن���اب دارد محک���م و خ2ص���ه » .منتظ���ر حکوم���ت اي���ران نخواھ���د نش���ست
حاكميتى كه براساس چماق و ظلم و  که گفتھم ری منتظ .شود تر می محکم

حقوق ديگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آرای آنان و كشتن  تجاوز به
 محك�وم و ب�ى  2ء جھ�انو بستن و بازداش�ت باش�د، ن�زد ش�رع و عق�ل و عق�

 ؛ البته سی سال پيش اينطوری نبود، ولی يکدفعه اينجوری شد؛ارزش است 
 Aالبت�ه اي�ن منتظ�ری کم�ی بي�شتر از آبک�ی ؛اش آبکی ب�ود انتقادھا ھمهتا حا 

ست وAيتعھ�دی انتقاد کرده و بيچاره برای ھمان انتقادش از خ�ود خمين�ی، پ�
  !شود دارد برباد می» سرمايه« کل حاA ھم کهرا ھم از دست داد؛ 

Z منتظ���ری و  درود ب���ر آي���تک���ه ھ���ادی خرس���ندی ھ���م نوش���ت 
ش���دن ب���ر م���وج اريخی، س���وار ک���ديور ک���ه در بزنگ���اه ت��� ش���اگردش مح���سن

مربی /اند و با يک سری جم2ت عربی يز مردمی را فراموش نکردهرستاخ
کنند که جريان از دس�ت علم�ا در ن�رود و  پاره می/بين خودشان تعارف تکه

 اين�ک ول�ی فقيھ�ی ناک�ام علي�ه د؛فت�اوقت ناغافل دس�ت مل�ت و ملي�ون ني يک
ش�ود و ش�اگردش  ان ملی م�یدھد و قھرم ولی فقيھی باکام فتوای سربسته می

ف�2ن روح�انی فت�وا  کند که در نھ�ضت م�شروطيت ھ�م به مردم يادآوری می
 ت؛اي�ن فت�وا ش�بيه آن فت�اوی اس� داد و در مقابله با شاه ھم خمينی فتوا داد و

ن دو فت��وا، حکوم��ت دس��ت علم��ا نب��ود و البت��ه ب��ا اي��ن تف��اوت ک��ه در م��ورد آ
 ؛آم�د واجب شرعی به حساب میبرانداختن محمدعلی شاه و محمد رضاشاه 

واج�ب ش�رعی تخفي�ف پي�دا ک�رده و نظ�ام باي�د محک�م ش�ود و ب�ا  اما اين ب�ار
ت�وان   ل�ه، م�ی مقام رھبری ھمراه با چشمکی به معظ�م اندکی قلقلک دادن به

ی منتظ�ری را  ھ�ا خان�ه شخصی لوحان و لباس  قضايا را درز گرفت و ساده 
 ک�ديور از اعترافگي�ری و آم�دن ت�وتان سرش�ناس آق�ای گلباران کنن�د و دوس�

 محب���وس و زي���ر ھ���زاران ايران���ی گ���ور باب���ای ؛زي���ون مع���اف ش���وندلويت
  ! جالب است، نه؟٥٣!شکنجه

دور  ک�ه اعتماد نوشتی  روزنامهگروه سياسی آفتاب،  به گزارش
من�اطقی از تھ�ران وز گذش�ته در  از رای  ديشھای م�اھوارهجديد جمع آوری

من�ازل واق�ع  انتظ�امی دي�روز ب�ا مراجع�ه ب�هبر اين اساس نيروی . آغاز شد
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ب���ه م اق���دا] خواج���ه عب���دZ ان���صاری[دان ی اميرآب���اد و س���يد خن��� در منطق���ه
   ٥٤!د ماھواره از منازل کرآوری جمع

نوي�سند  ھاش�ان م�ی ھا و زن�دانی مرده حاA اين اص2حاتچيھا ھی از
ق�ط از ح�زب  ف فق�ط اينھ�ا آدمن�د و؛ردم آدم نيستندی م  انگار بقيه؛گويند و می

، آدم  ب�ا اينھ�ا ب�ودس ھ�رک؛کنن�د  خودش�ان وراج�ی م�یو گروه و باندو دسته 
  !است، واA گور پدرش

حسن فيروزآبادی، رئيس ستاد کل نيروھای م�سلح ] کذا[سرلشکر 
نوش�ت ک�ه » امام دوازدھ�م ش�يعيان«خطاب به ای  نامهحکومت اس2می در 

  : يران اجمھوری با مرور وقايع پس از انتخابات رياست
   ٥٥».ندبما با تمام توان ايستاده ايم، تا نظام«

  !رسيد؟  ببينيد به کجا می؛ايم تا شماھا برويد ما ھم ايستاده
  نازنينی که ھجدھم تيرم�اه ام�سال در م�تن جري�ان در تھ�ران ب�ود،

نی بودن و اي�ن چ�رت من اص2 به تھرانی و شھرستا که نوشتدر وب2گش 
ی ک���ه در اي���ن  م���ن و ن���ه ھيچک���دام از ک���سانن���ه؛ ای ن���دارم و پرتھ���ا عقي���ده

 ول�ی واقع�ا چ�را م�ردم در ؛ منتی ب�ر ک�سی ندارن�د،اجتماعات حضور دارند
م�ردم در بع�ضی از ش�ھرھا  چ�را ؛خي�ال ھ�ستند از ش�ھرھا آنق�در ب�یبعضی 

 و چن�د ش�ھر ديگ�ر ش�يراز آي�ا فق�ط تھ�ران و اص�فھان و ؛ند ھستوليتمسئ بی
جن�وب  ش�ھرھایرش�ت و کرمان�شاه و  مشھد و ھمدان و ؛جزو ايران ھستند

ر د  تير١٨ مردم اين شھرھا بايد بنشينند در روز ؛کشور جزو ايران نيستند
 ی هھاشان و مردم در تھران و اصفھان و چن�د ش�ھر ديگ�ر م�ورد حمل� خانه

ھم اعتراضی است به ھمراھی نک�ردن؛ البت�ه اين  ٥٦مامورين قرار بگيرند؟
ن��د ک��ار ب��ه ه بودجنبي��د  اگ��ر ان��د؛ نبي��دهش��ان ھن��وز نج ھم��ه ا ھ��مھ�� خ��ود تھران��ی

  !ای ديگر بود Aبد گونه
  

  ]روز سی ام[  مي#دی٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٣تيرماه ٢٢

  
ھاش��ان ب��رای م��ن   ک��ه خيل��یي��ک س��ری خبرھ��ای ديگ��ر ھ��م ھ��ست  

 ان ش�عری در وص�ف جن�بش س�بز خوان�ده،مث2 اين که ش�جري. جالب نيستند
ش را يھ��ا ک��رده ک��ه آھن��گي��ا اي��ن ک��ه از ص��دا و س��يمای اس��2می ش��کايت 

ع2م�ت لي�نکش را س�بز » .ان. ان. س�ی« ي�ا م�ث2 ؛کنن�د اج�ازه پخ�ش م�ی بی
 زن�ی و پت�ی ب�ا حرک�ات محيرالعق�ول سک�سیکرده، ي�ا اي�ن ک�ه مادون�ا لخ�ت 
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 يا اين که ارتش امريک�ا ؛ھا پيچيده»ديکتاتور« به پرو پای باAی پنجاه سال
ران�ی را نج ت�ا تروري�ست ايو پ ھا سپرده ای عراق را به دست عراقیشھرھ

 ھ���ا داده و اي���ن ، تحوي���ل عراق���یک���ه از دو س���ال پ���يش دس���تگير ک���رده ب���ود
 بع�د  اول اسم�شان چي�ز ديگ�ری ب�وده ک�هی اعرام�ی از اي�ران،ھ�ا تروريست

  !اند؟  عوضشان کرده ياض شده؛اسمشان عو
ي��ا س��ه روز اس��ت ک��ه درب و د؛ ی ن��ازنينی از تھ��ران ب��ه نوش��ته

کنن�د ب�ه  شروع م�ی روند پشت بام مردم و  به نحوی میزنند و ھا را می خانه
دھن�د ک�ه  م�ی ھا؛ ظاھرا اي�ن ک�ار را ب�ا آنھ�ائی انج�ام بريدن ديشھای ماھواره

جال�ب اي�ن ک�ه  ش�ب ھم�ان روزی . ان�د گفت�ه» Z اکبر«روزھای تظاھرات 
 »Z اکب��ر«ن منطق��ه ص�دای ھم  در ھم�اان��د، ب�از ب�ردهک�ه دي�شھا را کن��ده و 

   !دشو شنيده می
فرد نامشروع را با م�سالمت  که يگر اين که آخوند زنجانی گفت د

 البت�ه خبرھ�ای ب�سياری در م�ورد . و کل�ی از اي�ن خ�رده خبرھ�ا؛ھيدتغيير د
ھاش�ان را س�يمان ش�ده تحوي�ل  شدن چند ت�ن در اوي�ن ھ�ست ک�ه جن�ازهکشته 

اي�ن ک�ه پ�سر حجاري�ان را ند که جای شکنجه روی بدن�شان پي�دا نباش�د و داد
ن�د ک�ه خ�ود حجاري�ان حاض�ر ني�ست از ھم گرفتن�د و زن�دانبانان افاض�ه کرد

ش وج�ود يزندان بيرون برود، چون در زندان بھترين امکانات پزش�کی ب�را
خواھن�د حکوم�ت را حف�ظ  ی اينھا باز ھم اين اص2حاتچيھا م�ی  با ھمه؛دارد
   !کنند

ی موس�وی  ی خ�ود انگيخت�ه يگر اين ک�ه مح�سن مخملب�اف نماين�دهد
 که خ�ودش  مردم از موسوی فراتر رفته و گفت که مطالباتر خارج گفتد

   ٥٧. پشيمان است٥٧از شرکتش در انق2ب 
  ! کردی؟ شد، چيکار می  اين خبرھا نمی اگرحاA ديگه بابام جان؛

ی انتخاب��ات  سن رض��ايی از نامزدھ��ای دھم��ين دورهمح�� و اي��ن ک��ه
 و در آن شر ک��ردای خط��اب ب��ه م��ردم اي��ران منت��رياس��ت جمھ��وری، بيانيھ��

  !لوس بيمزه  ٥٨!در ايران ھشدار داد» اخت2فات داخلی«نسبت به عواقب 
ھ�ا در  ھ�ا و اع�دامی بدبختی اين که لي�ست ک�شته ش�دگان در خياب�ان

 خ2ص��ه ش��ود؛ ت��ر م��ی رازت��ر و ناراح��ت کنن��دهزن��دانھای اس��2می مرت��ب د
ساله دان�م ک�ه م�  فق�ط م�ی؛ک�شد  نميدانم ت�ا ک�ی ط�ول م�ی؛محشر کبرايی است

م س�ر خ�ص« و ب�ه ھ�ر قيمت�ی باي�د ش�ده» ناموسی«ای و باندش  برای خامنه
ھ�ا اي�ن ھم�ه چاپيدي�د، برداري�د   خب، احمقسرشان؛خاکبر»  به سنگبکوبند
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داني�د   خودت�ان ک�ه بھت�ر از ھم�ه م�ی؛رويد کوف�ت کني�د و ک�يفش را  ببري�دوب
 بختی ب�د؛ فيزيک�ی ت�ان نمان�دهچند صباحی بيشتر به سرآمدن عمر سياسی و

 گ�رآي�د ک�ه دي ش�ان م�ی  است ک�ه معم�وA زم�انی عق�ل ب�ه کل�هاين بدبختھا اين
   !ھمه چيزشان برباد رفته باشد

ف�ت خ�دا مخت�رع اينترن��ت را ي�ک خب�ر جال�ب ھ�م ھ�ست ک�ه باي�د گ
کنن�د و   چون م�ردم مرت�ب لب�اس شخ�صيھای قات�ل را شناس�ايی م�ی؛بيامرزد

  . کنند  مینترنتی رسواخصات و آدرس، ايياروھا 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 

 تيرم��اه، ب��ار ديگ��ر ھمچ��ون س��الھای گذش��ته ٢٢ام��روز دوش��نبه ؛ گزارش��ی
  . برد  اعتصاب عمومی بسر مینظير و متحدانه در سقز به شکلی بی شھر

 پاس�اژھا و مراک�ز ھ�ای ب�ازار ب�زرگ س�قز و تم�امی زه مغ�اتمامی
ت وس��عد؛  ش��ھر تعطيلن��ھ��ای خيابانھ��ای اص��لی و فرع��ی ازهمغ��و تج��اری 

ھ��ا و مح��2ت  ھ��ای کوچ��ه  مغ��ازهحت��یاعت��صاب ام��سال ب��ه ح��دی اس��ت ک��ه 
ای اعم از شخصی و عم�ومی  ی نقليه  ھيچ وسيله؛اند نيز بستهی شھر  حاشيه

اتوبوس�ھای ش�رکت واح�د ني�ز ک�ه . ش�ود خيابانھا دي�ده نم�ی در]  تاکسیحتی[
. ان�د  مسافر به ناچ�ار از حرک�ت اي�ستادهعلت نبودن روز بهدولتی ھستند، ام

اين سکوت به مثاب�ه فري�اد و اعت�راض  برد و سقز در سکوت کامل بسر می
ين حرکت متح�د و ب�ا اي�ن د با اخواھ می متمدنانه و نوين مردم کرد است که

 ب�ين الملل�ی و در از تروريسم خود را زاری عظيم خود، خشم و بينافرمانی
در چن�ين روزی ل پ�يش د ک�ه بي�ست س�ا اس2می نشان دھجمھوریراس آن 

ر ک���ل ح���زب دمک��رات کردس���تان اي���ران را دکت��ر عب���دالرحمن قاس���ملو دبي��
 با اينکه ھم اکنون ش�ھر س�قز در د؛وانمردانه در کشور اتريش ترور کرناج

ش�ود،  عمومی ديده نمیبرد و ھيچ عابری در معابر  ل بسر میاعتصاب کام
 حت�یو  ی ض�د ش�ورش در خيابانھ�ا يروھ�ای يگ�ان وي�ژهلی صدھا تن از نو

ھاش�ان  گلول�ه ، منتظر فرصتی ھ�ستند ک�ه ب�ا ھای شھر سقز مستقر شده کوچه
   ٥٩!دسکوت و اعتصاب پرمعنای سقز را بشکنن

ای دارد؛ ھ����م  ھ����ای چندگان����ه اعت����راض ق����شنگی اس����ت و زمين����ه
 قاس��ملو و ھ��م ب��هدکت��ر عب��دالرحمان اعتراض��ی اس��ت ب��ه ت��رور ش��ادروان 

ی حکومت اس2می عليه ھفتاد ميليون ش�ھروند ايران�ی ک�ه  تروريسم گسترده
ھ��ای  ھن��د و در ح��سرت آزادیخوا ديگ��ر حکوم��ت دين��ی و اي��دئولوژيک نم��ی

  .زنند له له می  اجتماعی و حقوق برابر شھروندی ابتدايی
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اص��ط2ح [» ١٣٨٨ خ��رداد ٢٢کودت��ای «در کن��ار ک��شته ش��دگان 
 ت؛روزنام�ه نگ�ار م�شھدی ھ�م ھ�س» ي�دریحد مھردا«نام ]  ھا موسوی چی

از ای ب�ه انتق�اد  روز ش�نبه در س�رمقالهحيدری روزنامه نگار خراس�انی ک�ه 
، روز گذش��ته ب��ه ط��رز م��شکوکی در عملک��رد وزارت اط2ع��ات پرداخ��ت

  ٦٠.دقتل رسي مشھد به
افتي�د ک�ه خيل�ی  راستی ياد کشتارھای مشکوک دوران استالين نم�ی

م��ا را در م��ورد ماھي��ت سوسيالي��سم واقع��ا مت��وھم کموني��ست از ھموطن��ان 
گوين�د وزارت اط2ع�ات حکوم�ت   می؛ در ھمان دوران نشانه رفتموجود،

 پ���ای ؛ان���د راه انداخت���ه» .ب.گ.ک���ا «ای ھ���ای ت���وده اس���2می را اط2ع���اتچی
 ب�ا چ�ه  حواس�ھا جم�ع باش�د من فقط يک رفرانس کوچولو دادم، ت�ا؛خودشان

اب��ان ب��رای حف��ظ اي��ن  ک��ه ھم��ان جن بيخ��ود ني��ست؛ان��د درافت��ادهج��انورانی 
تر اي�ن  ب جال؛چسبانند اين ھمه پستان به تنور می »بامزه« حکومت اس2می

 ک��ه ھاش��می بھرم��انی ان��د ان��د و تبليغ��ات راه انداخت��ه ک��ه پوس��تر درس��ت ک��رده
   ٦١.ی آينده امام جمعه خواھد بود رفسنجانی جمعه

 چ��ه آش��غالھا،ش��ان اي��ن  ی م��ارگيری کي��سه ح��اA از ؛خ��ب ک��ه چ��ی
ت�ان را  ک�ه ھم�هآيد  ھا اين مردک می  آی بچهاند بيرون؛ آشغال نابی را کشيده

؛ پين�ه کن�د/واھ�د ھم�ه چي�ز را وص�لهخ  م�یبه ص2به بکشدھا؛ از م�ن گف�تن؛
روع  چون منتظری از آن ط�رف فت�وای نام�ش؛بايد ھم حاA بيايد ؛خود دانيد

   !بودن حکومتشان را داد
ار ھفت��ه ھ��وادارانش را در  چھ��؛ش��ود س��کوت ک��رد  مگ��ر م��یوای؛

Aانتظ��ار نگ��ه داش��ت و ح��ا ...Aح��ا ...Aای ... يکب��اره غ��ول از شي��شه.. ح��ا
   .ام خيلی از اين مردک عصبانی.. .شان خاک بر سر ھمه... بابا

ور ايز مای «ی جريان  ی ھمه محسن سازگارا رھبر خود انگيخته
 بياني��ه فق��ط در ص��ورتی ك��ه ميرح��سين موس��وی ھ�م اط2عي��ه داد ک��ه» وت؟

ش�ركت كن�د، ح�ضور در نم�از جمع�ه مفي�د ] شخصا در نم�از جمع�ه[بدھد و 
   ٦٢!است

 ک��سی ؛ چ��شم ب�ازراس�تی اي�ن باب��ا ب�ا چ�شم ب��سته غي�ب گف��ت، ي�ا ب�ا
کنند، ديگ�ر دل  تر از ھمه اين که از بس موسوی موسوی می جالب د؛دان می

   راستی نبايد حاA چيزھای بھتری خواست؟؛خورد ھمه به ھم می
دستگير و بعد در ايران  که چندی پيش بريتانيايی/گار يونانیخبرن

 در س�لول  در اي�ران،گوي�د ک�ه در ط�ول دوران بازداش�تش آزاد ش�د، م�یھم 
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اياس���ون  «؛ م���دام تح���ت ب���ازجويی ق���رار گرفت���هنگھ���داری ش���ده و انف���رادی
واش�ينگتن  «ی آمريک�ايی يونانی روزنام�ه/رنگار بريتانيايیخب »آتاناسياديس

روز جمع��ه پ��س از د، وده در اي��ران بازداش��ت ب��ح��دود دو ھفت��ک��ه » ت��ايمز
زن�دان اوي�ن   که آسوشيتدپرس گفتشت به آتن در گفتگو با خبرگزاریبازگ

کنندگانی بود که در جريان اعتراضھا نسبت به تقلب  تھران مملو از تظاھر
وی اض�افه ک�رد ک�ه خ�ود او د؛ تخابات رياست جمھوری بازداشت شدندر ان
تھ��ام جاسوس��ی م��ورد ب��ازجويی ق��رار دان اوي��ن ب��ود و ب��ه ا روز در زن��١٨

» اياس�ون آتاناس�ياديس« اس2می علت بازداش�ت مقامھای جمھوری...گرفت
  !داع2م کردن»  نگاری اصول روزنامهھای مغاير با  فعاليت«را انجام 

ھ�ای جانباختگ�ان وق�ايع پ�س  به گزارش پيک ايران، تحويل جن�ازه
 ؛هھاشان آغ�از ش�د  شھرھای مختلف به خانوادهتھران و در ٨٨از انتخابات 
 تھران به رياس�ت مرت�ضوی و ديگ�ر دس�تگاھھای رسد دادستانی به نظر می

ی حانباختگ�ان را  جن�ازه تير تم�ام ش�ود و ١٨امنيتی و قضايی منتظر بودند 
ر اث�ر ش�کنجه  خ�رداد و پ�س از آن در خيابانھ�ا و ي�ا ب�٢۵که بيشتر آنھا در 

 ۵٠ ش��اھپور ھ��م اکن��ون در آگ��اھی.  تحوي��ل دھن��دان��د، در زن��دانھا ک��شته ش��ده
خواھن��د ب��ا  ھ��ا م��ی وج��ود دارد ک��ه از خ��انوادهعک��س متعل��ق ب��ه جانباختگ��ان 

 ١٩سھراب عامری، جوان . مراجعه به آنجا عزيزان خود را شناسايی کنند
اش تحوي�ل   خ�رداد جن�ازه٢٨ و روز  خرداد تير خ�ورد٢۵ای که روز  ساله

 ھ�يچ مق�امی ؛ نف�ر ب�ود۵٠، تنھ�ا يک�ی از اي�ن  ش�دپزشکی ق�انونی کھري�زک
ک��ی ديگ��ر از  يه؛در اي��ن س��ه روز کج��ا ب��وددھ��د ک��ه س��ھراب  پاس��خ نم��ی

 ک�ه تنھ�ا  را در ح�الی ب�رای دف�ن تحوي�ل گرف�تانی پ�سرش ھا جنازه خانواده
م�شخص اس�ت . ن�د بود و تمام بدنش را سيمان گرفت�هصورتش مشخص بود

ی آث���ار  ھ���ا متوج���ه اس���تند خ���انوادهخو موران ق���ضايی و امنيت���ی نم���یک���ه م���ا
ھ��ا  انوادهھ��ا ب��ه خ��  در ش��ھر اھ��واز ھ��م تحوي��ل جن��ازه؛ی ش��ديد ش��وند ش��کنجه

، ت�ا از اط�2ع رس�انی ي�ا ن�دھا را به شدت تھدي�د کرد شروع شد، اما خانواده
م2ن ش���کنجه و قتلھ���ا ق���ضايی ب���رای ب���ه مج���ازات رس���اندن ع���اپيگي���ری 

 ب�ا تھدي�د اينک�ه فرزن�دان ،کنند یھايی که اعتراض م  خانواده؛خودداری کنند
    ٦٣!دشون ديگرتان را نيز به قتل خواھيم رساند، مواجه می

د ش���کنجه ش���دگان دقيق���ا روش ی س���يمان گ���رفتن ج���س اي���ن ش���يوه
. ش�ود  که ھم اين�ک ھ�م در کوب�ا انج�ام م�ی دولتھای کمونيستی بودهھميشگی

رانس  چ�ه رف�؛ش�ده  مرح�وم انج�ام م�یش�ورویپيش از اين ھم اين ش�يوه در 
  !نه؟؛ جالبی
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  ]روز سی و يکم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۴ تيرماه ٢٣

  
ی پ�س  اپ بريتانيا گزارشی در مورد حمله چ٦٤ی گاردين مهروزنا

 چ��اپ  م��اجرااز انتخاب��ات ب��ه ک��وی دان��شگاه تھ��ران از زب��ان ش��اھدان عين��ی
س��اعات نخ��ست ج��امعترين گزارش��ی اس��ت ک��ه ت��اکنون از وق��ايع   اي��ند؛ک��ر

 به خوابگ�اه  دولت ايرانکه طی آن نيروھای امنيتی[ خرداد ماه ٢٥دوشنبه 
ی آن   حمل�هنوش�ت ک�هگ�اردين  .دش�و منتشر م�ی ]ران حمله کردنددانشگاه تھ

ش��ب در ح��الی رخ داد ک��ه تھ��ران دو روز پ��س از انتخاب��ات ھن��وز از خ��شم 
 در داخل خوابگاه در خياب�ان نوشت کهگاردين  .آرام نداشت» تقلب«بروز 
 ھرچن�د اع�صاب ؛ش�دند خ�واب آم�اده م�ی اد ش�مالی، دان�شجويان ب�رایاميرآب

در برابر در اصلی دان�شگاه  تنھا ساعاتی پيشتر چندين نفر. ھمه متشنج بود
 ب��ه يک��ی از روي��دادھای آنچ��ه بع��د از آن اتف��اق افت��اد،. کت��ک خ��ورده بودن��د

در ناآراميھای پس از انتخابات بدل شد؛ پليس ب�ا يورش�ی خ�شن ب�ه محوری 
خ��ل خوابگاھھ��ا ب��ه شک��ستن قفلھ��ا و بع��د اس��تخوانھا پرداخ��ت، ب��ه دھھ��ا دا

.  را ک�شت نف�ر را ب�ا خ�ود ب�رد و پ�نج نف�ر١٠٠بيش از  دانشجو حمله کرد،
 اما شرحی ک�ه از م�صاحبه ب�ا پ�نج ؛کنند انکار میمقامھا ھنوز اين حمله را 

به  ...کند آيد، داستان ديگری را بازگو می فرد حاضر در حادثه به دست می
 دانشجو از يکی از خوابگاھھا دستگير و ب�ه زي�رزمين ٤٦ گاردين ی نوشته

ھمانج��ا در . ل ش��دندوزارت ک��شور در آن نزديک��ی در خياب��ان ف��اطمی منتق��
ھ���واداران  س���اختمان ب���ود ک���ه ش���مارش آرا، و ب���ه ادع���ای طبق���ات ب���اAيی

شجوی ديگر به ي�ک  دان٨٧. آرا در جريان بودنامزدھای مخالف، تقلب در 
دان�شجويان از ش�کنجه و . حافظ برده شدند پليس در خيابان ختمان امنيتیسا

فاطم��ه برات��ی، : پ��نج نف��ر ج��ان باختن��د .گوين��د ب��درفتاری در آنج��ا س��خن م��ی
 آنھ�ا روز ؛ام�ی، ک�امبيز ش�عاعی و مح�سن ايم�انیاحتر کسری شرفی، مبينا

ش�ود ب�دون اط�2ع  دف�ن ش�دند ک�ه گ�زارش م�ی بعد در بھشت زھرای تھ�ران
جويی، ن��ام آنھ��ا را  تحک��يم وح��دت، ي��ک س��ازمان دان��ش؛ھاش��ان ب��وده ادهخ��انو

ھ�دف ض�ربات  ند که اين دو دخت�ر و س�ه پ�سر گفتشاھدان عينی...تاييد کرد
اخط�ار  ھاش�ان ب�ه خ�انواده. ان�د توم برقی در ناحي�ه س�ر ق�رار گرفت�همکرر با

ھاش��ان ص��حبت نکنن��د و مراس��م ت��رحيم نگيرن��د؛  ی بچ��ه داده ش��د ک��ه درب��اره
 اش پس از پخ�ش ف�يلم ک�شته ش�دنش ب�ه ند والدين ندا آقا سلطان که چھرهنما

ق�وانين  براس�اس ؛ابان با جن�بش اعتراض�ی مت�رادف ش�دضرب گلوله در خي
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اي���ران، پل���يس، اع���ضای س���پاه پاس���داران و س���اير نيروھ���ای م���سلح و ش���به 
 ١٩٩٩راث طغي�ان س�ال نظاميھا، حق ورود به دانشگاھھا را ندارند؛ که مي

ت��رين ناآراميھ��ا در اي��ران پ��س از  ک��ه ت��ا م��اه گذش��ته ج��دیس��ت ان ادان��شجوي
دان��شجو، ح��وادث يک��شنبه ش��ب را چن��ين ب��رای ي��ک  ...انق��2ب اس��2می ب��ود
خوابگاھھا گاز اشک آور شليک ک�رد، پليس به داخل «: گاردين بازگو کرد

. ک�رد روی زم�ين دراز بک�شيمھا را شکست و مجبورم�ان   زد، پنجرهما را
روم پريد، پ�شتم نش�ست   اما يکی از آنھا؛رات ھم نکرده بودم تظاھحتیمن 

قو و تفن�گ چ�اک�رد در ج�ستجوی   درح�الی ک�ه تظ�اھر م�ی و بع�د؛و مرا زد
حل�ق کردن�د ک�ه م�ا را  تھديدمان م�ی. ی کردی جنس است، از من سوءاستفاده

   !دکنن کنند و به ما تجاوز می آويز می
اح��دی بع��ضی م��سائل را ک��ه تای را بنوي��سم  خ��واھم اينج��ا نکت��ه م��ی  
ھم�سو دارد  ھم اينک جن�بش روی دو مح�ور جداگان�ه و ظ�اھرا ؛روشن کنم

 در اي�ران ھ�ستند، خواھ�ان س�رنگونی آن�انی ک�ه بخش اساس�ی. رود پيش می
 چ�را ک�ه س�ی س�ال اس�ت ھ�ر لحظ�ه تحقي�ر و ؛ان�د تماميت نظام اس2می ش�ده

 بخ�ش خ�ارج .کنن�د بافيھا را ب�ا گوش�ت و پوست�شان لم�س م�یين و دروغتوھ
 اين جنبش که تنھا يکی از شعارھای اعتراضی ب�ه تقل�ب انتخاب�اتی کشوری

را مبن��ای ک��ارش ق��رار داده، حاض��ر ني��ست از » رای م��ن کجاس��ت؟«يعن��ی 
   !خواست حداقلی پا را فراتر بگذاردھمين 

 ی ھ��ا، جبھ��ه ھ��ا، اکثريت��ی منقل��ی/ھ��ا، مل��ی ای اين��ان بي��شترشان ت��وده
ی ھستند که زنده بودن اقتصاديشان به بودن اي�ن در کل جماعت... چيھا وملي

اينھ��ا ھمانھ��ايی ھ��ستند ک��ه سالھاس��ت ب��ه اي��ران س��فر . حکوم��ت ب��ستگی دارد
 ايراني�ان را در غ�رب »پناھندگی«ستند که اساسا فنومن کنند و ھمانھا ھ می

 اينھ�ا موض�وع ؛ميچيھ�ااند؛ در راستای لبيک گفتن ب�ه خ�اتمی و خات سوزانده
و تبديل ارز و در مي�ان » ارز«بازنشستگی است و قيمت اساسيشان حقوق 

ول اي��ران در خ��ارج، ارزش�ی پ�� يلھا زن��دگی ک�ردن و از قب��ل اي��ن ب��یاي�ن تب��د
ھا را پر کردن و وي2ھای آنچنانی خريدن و گردشھای آنچنانی رف�تن؛  کيسه

 قابل تحملی داشته باشند و توانند زندگی  ميليون ايرانی می۵در حاليکه تنھا 
 اينھا ب�ا رف�ت و ؛کنند  بسيار باAيی در ايران زير خط فقر زندگی میدرصد

آمدھاشان و خرج کردن ارزھ�ای خ�ارجی در اي�ران، خ�اک ب�ه چ�شم م�ردم 
 را در چ�ارچوب  عجيبی دارد ک�ه ک�ل جن�بشاين جماعت اصرار. پاشند می

حفظ ھمين حکومت اس2می نگه دارد و اصرار دارد ک�ه اگ�ر احم�دی ن�ژاد 
ای ب�رود و م�ث2 منتظ�ری ي�ا ھاش�می   خامن�هحت�یوی بيايد و ي�ا برود و موس

دان�م  نم�ی. رفسنجانی بيايد، اوضاع دگرگون شده و نسيم آزادی خواھد وزيد
    که نوشت از موسوی با عمامه و زير آنی کشيدکدام ھنرمندی کاريکاتور



 ٦٧

 

  » !ارم، تا حکومت اس2می را حفظ کنممردم به کمکتان نياز د«
عبادی و اعتصاب غذای اکبر  و شعارھای شيرين فتوای منتظری

 گوگ�وش خوانن�ده و چن�د ت�ای ديگ�ر را ھ�م باي�د در ھم�ين گنجی و ھمکاری
ای و  اينھ����ا ح����رف از جناي����ات خامن����ه.  ک����ردچ����ارچوب دي����د و ارزي����ابی

زنن���د و  طل���ب ح���رف م���ی ھ���ای اص���2ح زنن���د، از زن���دانی ن���ژاد م���ی احم���دی
ند جنايات خمينی را ھ�م در ي�ازده توان خواھند و اص2 نمی ھيچکدامشان نمی

س��ال حک��ومتش ب��ه ي��اد بياورن��د و ب��ه ديگ��ر جناي��ات کلي��ت نظ��ام ھ��م ت��وجھی 
ک��ه در انتخاب��ات دھ��م  ز زم��انی آغ��از ش��دهھم��ه چي��ز درس��ت ا. داش��ته باش��ند
ت�ازه ھم�ين جماع�ت ب�ه ک�شتار  ه؛ھ�وری ب�ه ب�اور اينھ�ا تقل�ب ش�درياست جم

 پ�يش ؛کن�د ای نم�ی ھم اشاره» اتیتقلب انتخاب« ھمين مردم عادی و زندانيان
 »حافظ�ان حکوم�ت اس�2می«ھم اص2 برای اين  »تقلب انتخاباتی«از اين 

ت ک�سانی اس�ت ک��ه  اي�ن جن�بش دس�ی اص�لی اي�ن اس�ت ک�ه گ�ره. م ني�ستمھ�
 اس�2می بمان�د، ت�ا آنھ�ا ھ�م بمانن�د و ب�ه لف�ت و ليس�شان خواھند جمھوری می

و  جن�بش از موس�وی و س�بزی ب�ازی ]بدبختانه ب�رای اينھ�ا[اما . ادامه بدھند
ن�د؛ ا ش�ده   طفلکھ�ا نگ�ران؛ به ھم�ين دلي�ل ھ�معبور کرده» سبزی فروشی«

ان ای و احمدی نژاد روز به روز با تداوم جنايات�ش  خامنهاما از بخت بدشان
ھم�ه ب�ا «اينھ�ا  برای ھمين ھم ھست که برند؛ کليت نظام را زير ضرب می

. ون اين ھمه در جنب و جوش ھ�ستندبرای تقليل خواستھای جنبش در» ھم
  . اين دريافت امروز من از اتفاقاتی است که در جريان است

 ب�ه نق�ل از ] تي�ر٢٣[ ژوئي�ه ١٤روز سه شنبه مروز صبح ھمين ا  
 اس�تان سي�ستان و بلوچ�ستان گ�زارش دادگ�ستری ابراھيم حميدی، رئيس ک�ل

ن�دZ ب�ه ع�ضويت در گ�روه ج شد ک�ه احک�ام اع�دام س�يزده نف�ر ک�ه ب�ه ج�رم
عبدالحمي�د ريگ�ی اع�دام  ام�ا ؛وم شده بودند، به اج�را گذاش�ته ش�داعدام محک

   ٦٥!تعويق افتاد برادر عبدالمالک ريگی رھبر اين گروه چند روز به
نوي��سم خ��ود حکوم��ت ش��رايط را ب��رای جن��بش درون  اي��ن ک��ه م��ی

و ب�ه دلي��ل اي�ن ک��شتارھا و اس��ت کن��د، ب�ه ھم��ين دلي�ل  راديک��اليزه م�یک�شور 
کوش�ند س�ر  امھاست؛ با اين ھمه خارج کشوريھايی که نوشتم، بازھم م�یاعد

ای و نظ�امش ب�ه ن�وعی   باي�د از خامن�ه؛دجنبش را در درون نظام نگاه دارن
د و کليت حکومت سوزانن را می» خط سبزمدعيان «ممنون بود که اينگونه 

  !اندازند اس2می را به چالش می
ی اخي�ر در روز بحرانھ�اپ�س از ب� ک�ه لس آنجلس تايمز ھم نوشت  

آنچ�ه . اند اشتباه در تحليل مسائل ايران شدهھا دچار  ايران بسياری از رسانه
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 اروپ��ای ش��رقی ني��ست، انق2بھ��ای رنگ��یع بين��يم، از ن��و م��ا در اي��ران م��ی
 انق�2ب مقاب�ل مب�انی  در»گ�را غ�رب«ميرح�سين موس�وی ھ�م ي�ک ليب�رال 

 آنچ�ه ؛باشند تا چنين ھرچند ممکن است طرفدارانش ضرور؛اس2می نيست
   »!جنگ قدرتی است ميان زعمای انق2ب پنجاه و ھفت«بينم  ما می

 تنش ميان خاتمی و رفسنجانی با احم�دی ن�ژاد اس�ت مراکز اصلی
ب�سياری از ؛ پسند خود جايگ�اه آنھ�ا را ھ�دف گرفت�ه اس�ت که با رفتار عامه

ان�د  گرفت�هر امروز توسط احمدی نژاد مورد تھديد قرا بزرگان انق2ب ايران
اند و برخ�ی از روح�انيون آنھ�ا پ�شت س�ر  يافتهکه به ثروت نامشروع دست 

موس��وی و . ن��ژاد را ب��ه چ��الش بک��شند ان��د، ت��ا احم��دی موس�وی ق��رار گرفت��ه
ان�د ک�ه  ب�ه ط�ور ش�فافی گفت�ه رھنورد خود فرزندان انق2ب اس2می ھستند و

اينک�ه موس�وی ؛ دولت وی است ھدف آنھا مقابله با احمدی نژاد و روشھای
 بازگردان���د، بارھ���ا توس���طاش  ارد انق���2ب را ب���ه ارزش���ھای اص���لیق���صد د
ھ�ای غرب�ی  متاس�فانه رس�انه ، ام�اد توجه ق�رار گرفت�هھای عربی مور رسانه

ای  خامن�هعلی س�يداند که وی  هاند و به اين اميد داشت به آن توجه کافی نکرده
نوي�سنده ب�ه . بدھد را به چالش بکشد و از اين طريق يک انق2ب رنگی رخ

بزرگ��ان اي��ران ز ارد ک��ه در واق��ع موس��وی ب��ه گروھ��ی ااي��ن نکت��ه اش��اره د
ث��روت و ه اش ب�� حم��دی ن��ژاد در ط��ی مب��ارزات انتخ��ابیواب��سته اس��ت ک��ه ا

 ھ�ای موس�وی  وی س�پس ب�ه بخ�شی از بياني�ه؛ه آنھا حمل�ه ک�ردمنفعت طلبی
در  کند و ده می که وی بسيار دقيق کلمات را استفااشاره کرده و بيان داشت

ه ی مقال�ه ھ�م ب� نوي�سنده در ادام�ه. ب�رد آنھا ساختار نظام را زي�ر س�وال نم�ی
 اي���ران در پ���س  در م���ورد رواب���ط خ���ارجیخوان���دنیتوج���ه و ل نک���ات قاب���

  !درخدادھای اخير اشاره دار
گف����تم ک����ه Aم����صبھا انگ����ار خودش����ان دارن����د جن����بش را تعمي����ق 

   ! با همین کارهاشان؛کنند  می
 که ندا کشته شد، روزی. امام خمينی ھستم مارستانمن جراج بي«

ی  فرمان�دهچھ�ار .  جنازه جمع شده بود٣٨ی بيمارستان ما  فقط در سردخانه
، ب��ه م��ا م��سئولين بيمارس��تان بيمارس��تان م��ستقر ش��ده بودن��دنظ��امی ک��ه در 

ھ�ا را جم�ع کردن�د و  ازهھم�ان ش�ب جن�. جواز م�رگ ندادن�د ی صدور اجازه
ھ�ا را ب�ه پزش�کی  مي�ديم ک�ه جن�ازه و ج�و ک�رديم و فھبع�د پ�رسروز . بردند

 ان�د، بلک�ه مي�ان پزش�ک قانونيھ�ای ش�ھرھای اط�راف تھ�ران نب�رده ق�انونی
ک�ه م�ا در  ھ�ائی  تقريبا اکثر جن�ازه؛ از جمله کھريزک؛اند تھران تقسيم کرده

 يعن�ی آنھ�ا را از ؛بودن�د بيمارستان امام خمينی ديديم، با تک تير شکار ش�ده
ب�ه قل�ب و گ�ردن آنھ�ا گلول�ه خ�ورده  ان�د، بي�شتر ھ�م گرفت�ه و زدهدور ھ�دف 

  ! چه بنويسم؟»!کنند آنھا مردم را شکار می. بود
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سناتور ج�ان م�ک ك�ين ع�ضو ارش�د س�ناى آمريك�ا «ديگر اين که 
 ب��ه در پاس��خ» .س��ى. ب��ى. ان. اس. ام«ی تلويزي��ونی   ب��ا ش��بكهدر م��صاحبه

 ک��ه اي��ران از جمل��ه گف��تحک��ومتی در ی اعتراض��ات ض��د  س��ئوالی در ب��اره
را پ��يش بين��ى ب��رلين ] ب��دنام[ پ��يش ھ��يچکس ف��رو ريخ��تن دي��وار بي��ست س��ال

متوق�ف ايران ھم حركتى شكل گرفته كه قاب�ل  در ؛ فرو ريختكرد، اما نمی
 كردن نيست، اين حرکت، شرايط را به طور بنيادى در ايران تغيير خواھد

  . کام2 موافقم»!ددا
 تيرم�اه، ٢١ يكشنبه ش�ب بر دريافتی،نا بر خب «و در خبر ديگری

مشھد مستقر در خيابان ادبيات ب�ه آت�ش  ستاد وزرات اط2عات درب اصلی
 ستاد وزارت اط2عات در مشھد ک�ه اصلیدرب  به آتش کشيدن. کشيده شد

م�شھد ش�د، ني�روی نظ�امی  کنت�رل م�ی ھمزمان توسط سه دوربين مدار بسته
 اص�لیھ�ای  چ�را دورب�ين اشته کهرا به ھمراه وزارت اط2عات به فکر واد

 ک��ار گذاش��ته ش��ده در مق��ر س��تاد ب��ه ھ��يچ عن��وان ک��ار نک��رده و غيرفع��ال
  !راستی چرا؟  ٦٦».اند شده

کنن�د،  و راستی چ�را برونمرزيھ�ا در تظ�اھرات انح�صارطلبی م�ی
ی در کنن��د، ول�� کنن��د و ش��عارھا را سان��سور م��ی پ��رچم ھم��ديگر را پ��اره م��ی

  !داند؟ کسی می ؛درونمرز از اين خبرھا نيست
 آخون��دھا ھ�م ھم��ين ام��روز اع�2م ک��رد ک��ه مراس��م مجل�س اس��2می

 اس�2می ن�وان رئ�يس دھم�ين دول�ت در جمھ�ورین�ژاد ب�ه ع تحلي�ف احم�دی
  !شود دارد تماشايی می  ٦٧.شود برگزار می ی دوم مردادماه ھفته

ر پ���اک ص���دھا ش���ھيد پيک��� ک���ه س���ايت ن���وروز در تھ���ران نوش���ت
 تھ��ران ای در جن��وب غرب��ی  در س��ردخانهخي��را م��اهاعتراض��ات مردم��ی يک

ھ��ای زن��دانيان در بن��د  از خ��انوادهدر ح��الی ک��ه ب��سياری . ش��ود نگھ��داری م��ی
سازمان و از اين زندان به آن  ھمچنان نگران عزيزانشان از اين نھاد به آن
ھ��يچ مق��ام م��سئول و  و ش��وند دادگ��اه س��رگردان و حي��ران، ب��ازی داده م��ی

نگ��ران ی ھ��ا اس��خگويی ب��ه اي��ن خ��انوادهحاض��ر ب��ه پغيرم��سئولی در ک��شور 
 کنن�د و بع�د از ھا را به محل نامعلومی دع�وت م�ی نيست، برخی از خانواده

ع�ضای خ�انواده و ھمچن�ين توجيه و تھديد آنھا به آس�يب رس�اندن ب�ه ديگ�ر ا
فرزندان��شان و مبن��ی ب��ر ع��دم اط��2ع رس��انی در م��ورد م��رگ د گ��رفتن تعھ��

يد کنند عزيزانشان ب�ر اث�ر ت�صادف و مضمون که تائامضای اوراقی با اين 
  . دھند ھا را تحويلشان می اند، جنازه سپرده يا ديگر حوادث طبيعی جان

                                                           
  ٨٨تير٢١/ايران گلوبال/ آتش گرفتن ستاد وزارت اط2عات در مشھد- 66
  ٨٨تير٢٣/بی بی سی/ی نژادمراسم تحليف احمد:  ھفته دوم مرداد- 67



 ٧٠

 

 ن�امش ف�اش ش�ود، ھ�ا ک�ه نخواس�ت يک�ی از اي�ن خ�انواده به نقل از
 تھ��ران ک��ه مخ��صوص نگھ��داری جن��وب غرب��یای در  وی را ب��ه س��ردخانه

ه ان�د ک� ر اختي�ارش گذاش�تهو آلبومی داند  وه و محصوAت لبنی بوده، بردهمي
ی فرزن���دش را از ب���ين آنھ���ا  جن���ازها ت��صوير ص���دھا ک���شته در آن ب���وده، ت���

دي��ک ب��ه ن��يم ھ��ا نز ش��دهه ی وی دي��دن ت��صاوير ک��شت ب��ه گفت��ه. شناس��ايی کن��د
اين سردخانه پيک�ر   وی افزود در زمان خروج از؛ساعت به طول انجاميده

اي�ن م�ادر .  ش�ده بودن�د را ديده که در آنجا روی ھ�م گذاش�ته»شھيد«صدھا 
ب�ا دي�دن آنھم�ه  ی فرزن�دم را پي�دا نک�ردم، ام�ا گويد با آنکه جن�ازه داغدار می

آم�دم ک�ه  جنازه که روی ھم دپو شده بودند، از ھوش رفتم و وقتی به ھ�وش
   !مدر بيرون سردخانه و در ماشين بود

  
  ]روز سی و دوم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۵ تيرماه ٢۴

  
شاگريھا به نظ�رم در راس�تای ھم�ان ش�عاری اس�ت ک�ه اين گونه اف

  » ! اس2می بايد برودجمھوری«  کهگويم گفتم و می می
ش، ت��ازه کارشناس��ان س��ازمان امني��ت کح��اA بع��د از آن ھم��ه ک��شم

خواھند بمب اتم�ی و موش�ک ک2ھ�ک   میآلمان يادشان آمده که ای بابا اينھا
  ...سازند و دار بسازند، يا تا شش ماه ديگر می

ي��ران در ع��رض  کارشناس��ان س��ازمان امني��ت آلم��ان، ا ی ب��ه گفت��ه«
اي��ن . ب��ه س��اختن بم��ب اتم��ی و آزم��ايش آن خواھ��د ب��ودش��شماه آين��ده ق��ادر 

ند که ايران ھمچنين مدعی شد» اشترن«ی   مجله کارشناسان در گفتگويی با
   ٦٨».بمب است درصدد ساختن موشکھای حامل اين
 تراژيک اي�ن روزھاس�ت ک�ه/ھای کمدیاين يکی ديگر از آن خبر

فروش��ی  در ک��شور ھندوس��تان زن��ان ب��سياری ب��رای گ��ذران زندگي��شان ت��ن
زن�د دخت�ری ای ص�احب فر  سی و چھار ساله به تازگی زن روسپی.کنند می

در » م���انيس چ���ايوار« خ���انم ش���ت؛گذا»  رجب���یفاطم���ه«ش���د و اس���م او را 
] وس�پيانر[در ھندوس�تان دخت�ران  ای ب�ا نيوي�ورک ت�ايمز گف�ت ک�ه مصاحبه

از چند س�ال ھمخ�وابگی ب�ا م�ردان، ديگ�ر آن ت�وان گذش�ته را ندارن�د و پس 
 سی» فاطمه رجبی«ام در ايران زنی به نام   شنيده؛دآين در می زود از پای

م�ن . ي�دآ افتد، ول�ی از پ�ای درنم�ی سال است که روزانه با چندين مرد درمی
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راس�تی اي�ن   ٦٩!دوم، بلکه مانن�د او ش� گذاشت»رجبی فاطمه«اسم دخترم را 
  ست که خيلی ھم باادب تشريف دارد؟ ني ھمان عيال الھام،فاطی خانم
  

  ]روز سه و سوم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۶ تيرماه ٢۵

  
د نم�ازخوان ب�شوند و در ان� چند روز است ھم�ه ب�ه ص�رافت افت�اده  

ی سبز در ايران کمي�اب ش�ده   شرکت کنند و سجاده] فردا[ی سبز  نماز جمعه
دا ق�رار اس�ت ارواح ن�. خاتمی و موسوی و کروب�ی ھ�م ق�رار اس�ت بياين�دو 

 در نم��از ی ک��شته ش��دگان اي��ن يکم��اه ھ��م س��لطانی و س��ھراب اعراب��ی و بقي��ه
ان�د   نم�از را گفت�ه؛کنن�د موس�وی چيھ�ا ش�رکت »اعتراض�ی/سياس�ی/عبادی«

 ماری شان چه ی مارگيری دانم از تو کيسه نمی ؛خواند ھاشمی رفسنجانی می
  ؟!خواھند بيرون بکشند می را 

ديگر اين که يک ھواپيمای ساخت روسيه که از تھران به ايروان   
ی  جعب�ه.  نف�ر از ب�ين رفتن�د١۶٨منفج�ر ش�د و رف�ت، در ھ�وا  ارمنستان م�ی
 ب��ه نظ��رم از ھم��ان ؛دي��ده» آس��يب «]گوين��د اينط��ور ک��ه م��ی[س��ياھش ھ��م 

 اي��ن ج��شکیان اس��ت و از تراوش��ات مغ��ز گنھ��ای س��ينما رک��س آب��اد برنام��ه
 م�ردم ؛خواھن�د ح�واس م�ردم را پ�رت کنن�د آخوندھا و طرفدارانشان ک�ه م�ی

ی روس��ی ب��ر  تابوتھ��ای پرن��ده«ان��د  ای روس��ی را گذاش��تهاس��م اي��ن ھواپيماھ��
  . اسم با مسمايی است» فراز تھران

ند ک�ه اي�ن د و برای پارلم�ان اروپ�ا فرس�تادن اط2عيه داد ھمای عده
چيھا، ی موس��وی و موس��وي ی خ�ود انگيخت��ه نماين��ده» لب��افممح��سن مخ«باب�ا 

 اسم بصير ن�صيبی ھ�م در مي�ان اي�ن.  اس2می استمامور جمھوریخودش 
 چون سالھاست ؛اش ھم مال نصيبی باشد به نظرم ايده. امضا کنندگان ھست

  .کند برعليه مخملباف افشاگری می
رئيس ستاد ارتش ] »ديگر اين که«آخ مردم از اين [ديگر اين که 

» رس�ياگروھبان گا«اند  ابانی است و مردم اسمش را گذاشتهغول بيکه يک 
از قول امام زم�ان ج�وابش را  و چند تايی ھم برای امام زمانش نامه نوشت

ت�ر  نگنوشتم، حتما خيل�ی ق�ش اگر من می. اند البته خيلی ناشيانه نوشته. دادند
  !ی کارھام شد؛ مثل بقيه می

از دس�ت اش را  ی روحي�هگ نويسی از داخل ک�شور کل�جوان وب2  
زن��يم و  اد م��یروي��م خياب��ان و د  غرغ��ر ميکن��د ک��ه م��ا فق��ط م��یداده و مرت��ب

ھ�يچ ] رھای اروپايی و امريکايی ھ�ستندمنظور کشو[ھيچی نداريم و خارج 
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البت��ه س��عی  ؛کنن��د و از اي��ن حرفھ��ا مماش��ات م��یکنن��د و ب��ا رژي��م  ک��اری نم��ی
 ؛است، بد ج�وری بري�ده بيست سالش کردم آرامش کنم، ولی طفلک که فقط

 و آخون��دھا ؛مای تبري��ز را ب��ه آت��ش ک��شيدندو اي��ن ک��ه  تبريزيھ��ا ص��دا و س��ي
 خ�وب ک�اری ؛رون�د نج�ف کنند و می دارند گر و گر و دسته جمعی کوچ می

ت م�ردم حساب�شان را شان تمام شده و قرار اس� دورهدانند   انگار می؛کنند می
   !ترسند یت کم از اين روز قيامت م دس؛يکی يکی برسند
ازمان مل�ل  اکبر گنجی برود در نيويورک و جلو س�قرار شدهتازه 

  راه بياندازد و گوگوش و ابی و چندتای ديگر ھ�ماعتصاب غذای سه روزه
ست که سی گفت اين گوگوش ھمان ني يکی می. ند اع2م ھمبستگی کردبا او

  ه ک�ان�م، فع�2د  چ�ه م�ی؛را خوان�د» آقاخوب�ه«سال پ�يش ب�رای خمين�ی ش�عر 
  !خر تو خر عجيبی است

ی ف��ردا ب��ه ھ��م  دعوتھ��ای کم��دی ب��رای نم��از جمع��هاي��ن ح��الم از 
اينھ��ا ک��ه اس��باب تم��دن را دارن��د، ب��ا ي��ک ک��شمش . عجي��ب اس��ت. خ��ورد م��ی
اي�ن ک�ه م�ردم ب�از  ؛ چه باي�د گف�ت؛کند و با يک غوره سردی شان می میگر

آبک�ی م�ث2  ي�ک ادبي�ات ؛ش�وند ھ�ا م�ی ردمیی دست اين نام ھم دارند بازيچه
 روضه خوانی، ي�ک ش�ور و فت�ور تن�د و تي�ز کم�دی، اح�ساساتی »انق2بی«

  و؛ محشر کبرايی اس�تشدن و بعد ھم فحش دادن و کنار کشيدن و خ2صه
کند ک�ه کم�رش  دارد خودش را جمع و جور میھم  رژيم ؛ باعث تاسفالبته

   !ر بار اين تئاتر کمدی راست کندرا از زي
ھاشمی بايد بداند که م�ردم داغ�دار اي�ران  که ند نوشت ھمدر توئيتر

» ه م�يخيک�ی ب�ه نع�ل و يک�ی ب�«تر از آن ھ�ستند ک�ه ف�ردا س�خنان  عصبانی
  ٧٠!درا بپذيرن] او[

ي�ان ي�ک کمي�سيون در پا  ھمی فرانسه رنارد کوشنر وزير خارجهب
 امروز در پاسخ پرس�ش خبرنگ�اری ،ی اروپا ی اتحاديه روابط امور خارجه

؛  چيست، با صراحت از جنگ سخن گفته راه حل ايراندر مورد ايران ک
ی نظ�امی  حمل�ه کنم منظورش  تصور نمی؛هالبته نه فورا ولی تا چند ماه آيند

 اين خب�ر ؛ استشباشد، ولی احتماA زدن نقاط سوق الجيشی ايران مد نظر
   ! کلی بامزه استکنند، دارند از قم اسباب کشی میکه آخوندھا 

  ک��ه آم��ده٧١»مخملب��اف عام��ل رژي��م اس��ت« ب��ا عن��وان در مطلب��ی
محسن مخملباف در گروه ب2ل حبشی مسئول شکار نيروھای مخ�الف نظ�ام 

 اس2می به خصوص مخالفان چپگرای رژي�م ب�ود و اگ�ر اين�ان ب�ه وریجمھ
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کرد و تحويل Aج�وردی، مع�روف  آمدند، دستگيرشان می چنگش گرفتار می
 مح���سن  اس���2می،جمھ���وری در زن���دانھای ؛داد اوي���ن م���یب���ه ج���2د زن���دان 

ل  او زن�دانيان زن�دان ع�اد؛ زندانيان را بعھده داشتمخملباف خود بازجويی
در پروپاکان�دای فيلم�ی ی حکوم�ت، علي�رغم ميل�شان،  اد را به زور اسلحهآب

بن�دی ف�يلم، آنھ�ا را زي�ر عن�وان  ش�رکت داد و در عن�وان» ب�ايکوت«سم به ا
ھم�ان زم�ان انيان علي�ه وی  اين زند؛ معرفی کردرژيم» تواب و جاسوس«

شکايتی تنظيم و به مجامع حقوق بشری ارسال کردند که با توجه به جو آن 
 ]که در اوج قدرت بود[ی مسمومش  ی خمينی و انديشه و زير سيطره زمان

ھمچنين  ؛ی شاکيان انعکاسی نيافت فرياد در گلو خفه شدهت و ھيچگاه شکاي
لب�اف ب�رای ھ�ای مح�سن مخم اب اس�2می خوان�دن کت�در زندانھای جمھ�وری

  !زندانيان اجباری بود
  

  ]روز سی و چھارم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٧/ ١٣٨٨تيرماه ٢۶

  

آن پ�ای  که ھمچنان بر[سال پنجاه و ھفت » انق2بيون«ی  اين گفته  
دان��ست چ��ه  آن زم��ان م��ی» مل��ت«گوين��د  درس��ت ني��ست ک��ه م��ی] ف��شارند م��ی
اي��ن جماع��ت ب��ا اي��ن تئ��وری . دخواھ�� دان��ست چ��ه م��ی خواھ��د، ول��ی نم��ی نم��ی

خ�ورد،   خودش�ان م�یپ�شم  بیی ای را که تنھا به درد کله شان ک2ه گنده کمدی
» دزدی انق2ب«و » انحراف انق2ب« بعد ھم با ترفند ؛گذارند سر ملت می

  .  فريبند میمردم را بيشتر و بيشتر 
ول برشان داشته و  تازگيھا که ھ؛شان است ی قديمی تازه اين شيوه

ھاشان پنبه شود و بساط بريز و بپاششان ب�ه ب�اد فن�ا  ی رشته نگرانند که ھمه
» دو س��ر ط��2ی«زنن��د ک��ه م��ا را دوب��اره بچپانن��د ت��و دوران  رود، زور م��ی
ش��ان ک��ه ج��ز خ��شونت، م��رگ، جن��گ، »ض��د امپريالي��ست«حکوم��ت ام��ام 

ي�ازده /ترور، تجاوز و به آتش کشيدن منطقه، دستاورد ديگ�ری در ھم�ان ده
ای نداشت که نداشت؛ البته بجز برای  کومت پليدش برای ھيچ تنابندهال حس

  ! بادمجان دورقاپچينانش
ام ک����ه اي����ن مل����ت و  ھ����ا ب����ه اي����ن ب����اور رس����يده یت����ازگم����ن ام����ا 

 چ��ون اگ��ر ؛خواھن��د دان��ستند چ��ه نم��ی ش آن زم��ان ھ��م نم��ی»فکرانروش��ن«
ه آزاد دان��ستند، مملکت��ی را ک��ه در آن درص��د بيک��اری ص��فر ب��ود، ھم�� م��ی

ی پھلويھا سکوAر بود، زن و م�رد و ش�يعه و  ودند، حکومتش در دو دورهب
 آزادی ؛اش ب�ا ھ�م براب�ر بودن�د سنی و بھايی و يھودی و زرتشتی و مسيحی

اجتماعی وجود داشت، ايران قدرت منطقه بود، تحصيل برای ھمه رايگ�ان 
پ�س از ھج�ده بود، تعدد زوجات و صيغه ممنوع بود، س�ن ازدواج دخت�ران 
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ھ��ای اجتم��اعی و فرھنگ��ی و ق��ضايی و  ی عرص��ه ل ب��ود، زن��ان در ھم��هس��ا
دگی نظ��امی و سياس��ی ش��رکت فع��ال داش��تند، ش��ادی و ش��ادابی رکن��ی از زن��

عرب�ده س�ر » ھم�ه ب�ا ھ�م« وج�ود داش�ت ک�ه مردم بود؛ چه چي�ز نخواس�تنی
  ! ی خمينی فروختند؟»چوب دو سر ط2«دادند و مملکت را به 

م�ا دچ�ار ن�وعی » روش�نفکران«ه آن روزھای پايانی حکومت ش�ا
رفتن�د و از ص�بح  دان�شجويان ک�2س نم�ی. شده بودن�د» نظم«آنارشيسم ضد 

 کردن�د ک�ه آي�ا ش�وروی تا شب، سر گذرگاھھا بحثھای صد من يک غاز م�ی
 ش�ريعتی بھت�ر ؛ چ�ين بھت�ر اس�ت ي�ا کوب�ا؛بھتر است، يا ليبی معم�ر الق�ذافی

  !! است يا خمينی؟
بازی مردم  مسنخانش نيز به اين آنارشیدی و ھجواامثال حاج سيد

ا طيل�سان آيد، با ص�دای ن�وح، ب� امام می «زدند که با اين ترھاتشان دامن می
ی اب�راھيم، ب�ا ع�صای موس�ی، ب�ا ھيئ�ت ص�ميمی عي�سی و ب�ا كت�اب  و تيشه

ی رھ�ايی ان�سان را  پيماي�د و خطب�ه  س�رخ ش�قايق را م�یھ�ای محمد، و دش�ت
گويد، ديگر كسی ب�ه  روغ نمیيد، ديگر كسی د وقتی امام بيا…كند فرياد می

دھ�د،  زن�د، ديگ�ر ك�سی ب�ه ب�اجگزاران ب�اجی نم�ی ی خ�ود قف�ل ھ�م نم�ی خانه
ش�وند و ن�ان شادي�شان را ب�ا يك�ديگر ب�ه ع�دل و ص�داقت  مردم برادر ھم می

ھ�ای ن�ان و گوش�ت،  كنند، ديگر صفی وجود نخواھد داشت، ص�ف تقسيم می
ھ��ای نامنوي��سی ب��رای  الي��ات، ص��فھ��ای م ھ��ای نف��ت و بن��زين، ص��ف ص��ف

بايد امام بيايد ت�ا ح�ق . زند استعمار، و صبح بيداری و بھار آزادی لبخند می
  » …بجای خود بنشيند، و باطل و خيانت و نفرت در روزگار نماند

ی  ش�نفکر ک�ه اتفاق�ا س�يد ج�وادی نمون�هبه عبارتی اي�ن جماع�ت رو
کردند ک�ه  نتزی کمدی میخوبی از آنھاست، مردم را دچار نوعی توھم و فا

ش�د و ھ�رکس درس�ت  گ�رانش م�ی ھرکس از ظن خ�ود ي�ار خمين�ی و ھ�وچی
اش »ام���ام«و » رھب���ر«مث���ل ھم���ين باب���ا فانتزيھ���ای خ���ودش را در دھ���ان 

خت، ب�ا توجي�ه و لطفا آن فضا را که م�ا را ب�ه اي�ن ف2ک�ت ان�دا. [گذاشت می
 س��ينما و ھ��ای موس��وی و پ��نج ت��ن آل عب��ا و دو ت��ن آل تف��سيرھای اط2عي��ه

يوت��وب مقاي��سه کني��د و ببيني��د چگون��ه ھ��رکس ھرچ��ه دوس��ت دارد در دھ��ان 
  !] دھد ھای خودش را ورز می گذارد و فانتزی اينھا می

ھ��ا  رفتن��د و در خياب��ان ھ��ا درم��ی نتيج��ه، دان��ش آم��وزان از مدرس��ه
دان��شجوھای انق2ب��ی م��دلھای ف��انتزی حکومتي��شان را دوره . ع��2ف بودن��د

دان��شجوی خ��ارج از ک��شور ھ��م فروش��گاھھا را ب��رای دخت��ران . کردن��د م��ی
م��ردم ھ��م ن��ه پ��ول آب و . گذاش��تند زيرپ��ا م��ی» رنگ��ين«خري�دن روس��ريھای 

ی ملت  رفتند؛ ھمه دادند، نه سر کار می برق و قسط بانک و اجاره خانه می
دار و . يکباره رفته بودند وکانس و از صبح تا ش�ب ت�و خيابانھ�ا ول�و بودن�د
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و تفنگ��ی ھ��م ک��ه در ک��ار نب��ود، ي��ا اگ��ر ب��ود خيل��ی درف��ش و کت��ک و تي��ر 
کردن��د اي��ن رون��د ت��ا اب��د ادام��ه دارد ک��ه مف��ت  ھم��ه خي��ال م��ی. کمرن��گ ب��ود

  . بخوری و بچری و بچرخی و ھمين
ی آم�دنش  ص�اف ک�ردن ج�اده. ول از شيشه درآم�دبعد يک دفعه غ

ھ��ايی  ھ��م ب��ا س��وزاندن چھ��ار ص��د نف��ر در س��ينما رک��س آب��ادان ب��ود و دروغ
 ي�ک م�شت دان�شجوی ؛ب ساواک و ک�شتار و ش�کنجه و اع�دام در بانجومی

خ�ارج ک��شوری ھ�م بودن��د ک�ه ب��ا پ��ول عربھ�ا و روس��ھا ھ�ی کنف��رانس پ��شت 
 ساختند شان می»رنسانس وارونه«فکار عمومی برای دادند و ا کنفرانس می

اش آم�د »ارف�رانس«ی ج�ادويی  گونه بود که امام س�وار ب�ر قاليچ�ه اين ...و
  . خوشيھا را از دماغ ملت و روشنفکرانش درآورد و درآوردی اين که ھمه

رفتن��د و ھ��م  م��ردم، ھ��م درياش��ان را م��ی» ج��ن«پ��يش از ظھ��ور 
. بابايی باز بود/ننه  را، درب دانشگاھھا به روی ھر بیزيارت و سياحتشان

ح�اA چ��ه چي��ز اي��ن مملک��ت نخواس�تنی ب��ود، روش��ن ني��ست؛ البت��ه نخواس��تنی 
فروش و تجزيه طلب و جاس�وس و تروري�ست ک�ه بود، اما برای مشتی وطن

کمتر امکان فعاليت داشتند؛ آزادی داش�تند ول�ی ن�ه خيل�ی، چ�ون اگ�ر امک�ان 
توانستند چنين شکری ميل بفرماين�د و يکب�اره ب�ا  فعاليتشان صفر بود که نمی

ای  دمکشی، دنبال يک معي�وب فک�ری ح�وزهھوچيگری و آنارشی بازی و آ
  .   آن دوران را ھم به باد فنا بدھند» ناچيز«وردھای راه بيافتند و ھمان دستا

اگ��ر در دوران پھل��وی دوم گراي��شی ھ��م ب��ه س��وی غ��رب وج��ود 
ی چ�پ  ای دو قطب�ی آن دوران، اي�ران لقم�هداشت، برای اين بود که در دني�

م�ت ھ�ای حکو»اس�تان«نشود و ايران�ستانی ب�ه ديگ�ر » 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«کموني���ستی واقع���ا موج���ود و خ���واھر دوقل���ويش چ���ين 
درآم�����ده؛ يک�����ی از درون و بي�����رون فروپاش�����يده، ديگ�����ری ھ�����م دو ن�����بش 

ان��د م��ستعمره و دس��ت   از آب درآم��ده، اي��ن حکومتي��ان ش��ده»کاپيتالي��ست«
  ... تادهھای معزول و ملعون و از مد اف ی دو نبش ھمان حکومت»نشانده«

 س��ال پ��يش از اي��ن ايراني��ان ب��ر اس��اس ي��ک اش��تباه ان��دیس��ی و 
م��سمای   ک��ه ن��ام ب��یش��ان»حاکم��ان فک��ری«به و ن��وعی ک��ج فھم��ی محاس��

آزادی « ھمچنين آگاھی نداشتن از مف�اھيم ؛کشيدند را يدک می» روشنفکر«
و ناآگ�اھی ] حق انتخاب پوشش و زندگی شخ�صی[، حق انتخاب »اجتماعی

ی  و امني��ت و براب��ری حق��وقی ھم��ه» ول��تد«م��درن از ن��سبت ب��ه مف��اھيم 
عن������ان ... ش������ھروندان، ف������ارغ از جن������سيت و دي������ن و ن������ژاد و قومي������ت

 ک�ه از ھم�ان روزھ�ای آغ�ازين، را به دست ک�سانی س�پردند» حکومتشان«
ان را در ک�شتارھای ش�»عوض�ی«ھ�ای  برآوردن خواس�ت» موفق«ی  شيوه
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 دکت�ر ف�رخ رو پارس�ای و ی رف�اه، ي�ا ب�ه دار ک�شيدن خ�انم پشت ب�ام مدرس�ه
ق�رن بي�ست و يک�م و پ�س از آنانی که اي�ن روزھ�ا، در  ؛ديگران نشان دادند

چه بر ملتی، چه ب�ر گ�روه، ح�زب،  [»حکومت«ين، برای ی خون آن تجربه
يازن��د، ب��د  ب��ه ترفن��دھايی ض��د ان��سانی و کھن��ه دس��ت م��ی] دس��ته و س��ازمانی

انق�2ب ارتباط�ات و ب�از  ؛که دورانشان ديگر به سر آمده اس�تنيست بدانند 
و » گوس����فندان« و »ع����وام کاAنع����ام«ی چ����شم و گ����وش »ن����سبی«ش����دن 

» حکوم��ت«ھ��ا ديگ��ر ج��ايی ب��رای »ص��غير«و » ھ��ا ھ��ا و بزغال��ه گوس��اله«
  . حاکمانی اين چنينی باقی نگذاشته است

گ��ذرد و آنچ��ه  ای تلگراف��ی ب��ا آنچ��ه در ک��شور م��ی ب��رای مقاي��سه  
ای »واژه«نوي��سم ک��ه م��ديريت،  اه  م��یتوان��د باش��د، و فع��2 ني��ست، کوت�� م��ی

ی  ن رن���سانس ب���ه اي���ن س���و ب���ه واژه نام���هم���درن اس���ت و درس���ت از دورا
 ی دھخ�دا ی پيشرفته اف�زوده ش�ده اس�ت؛ ع2م�هاجتماعی ی کشورھا/سياسی
» اداره«ی  ترجمه ک�رده ک�ه ص�فت ف�اعلی اس�ت از واژه» گرداننده«آن را 
ام���ا » حکوم���ت «ري���س ک���ردن ام���ور؛و راس���ت و » اداره ک���ردن«يعن���ی 

ان��د؛ دھخ��دا اي��ن   و ق��دمتش را درازن��ای ت��اريخ نوش��تهاس��ت» کھن��ه«ای  واژه
» ق���ضاوت ک���ردن«و » نحک���م ران���د«و » فرم���انروايی ک���ردن«واژه را 

اعم��ال و ب��ه ک��ار ب��ردن «؛ حکوم��ت ران��دن را ني��ز ب��ه مفھ��وم تعري��ف ک��رده
  . آورده است» سلطه و فرمانروايی

نيت و مدرنيت��ه در جوام��ع ھم��راه ب��ا نھادين��ه ش��دن رن��سانس، م��د
اکثريتِ  شھروندانی که » اعتماد«ھا کارشان را بر اساس »دولت«مدرن، 
انتخ��اب «اگ��ر ھم��ين . دھن��د ان��د، انج��ام م��ی داده» اعتم��اد«ن رای ب��ه اي��شا
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 » ستي��ضاحا«ن��سبتا درس��ت ک��شور ب��ه انج��ام برس��انند، ي��ا ب��ا 
  .آورند ھای رای بيرون نمی شوند و يا ديگر سر از صندوق می

شتارھای اولي���ه روی پ���شت ب���ام بع���د از ھم���ان ک���[از آن ب���ه بع���د 
را ب�ه دلي�ل اي�ن » حاکم�ان«دان�ستيم ک�ه اي�ن  ديگر می» ما«] ی رفاه مدرسه
م ای ف�راھ رفت�يم ت�ا ک�م ک�م وس�يله خ�واھيم و م�ی ش�ان نم�ی»حکمران�ی«گون�ه 

ب�ه زيرش�ان » حکوم�ت و آمري�ت و فرم�انروايی«ِکنيم، تا از تخت خونب�ار 
کرانمان ھمچن���ان در پ���ای بک���شيم؛ ھرچن���د ک���ه ھم���ان باص���ط2ح روش���نف

ند و از ط�وAنی ش�دن ک�شيد ھ�ا م�ی ھای دارِ  اين قاض�يان ش�رع، ھلھل�ه چوبه
] ب�رای تثبي�ت حکوم�ت حاکم�ان دين�ی[ی محکومين به اع�دام  دوران محاکمه

ل آن چ�شم ب�از ک�ردن، ک�شتارھای  حاص�؛کردن�د کسالت و م2لت م�یاظھار 
 ترورھ����ای ی ھفت����اد و ای دھ����ه ی ش����صت اس����ت و قتلھ����ای زنجي����ره دھ����ه
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و » حاکم�ان«ی اي�ن س�ه دھ�ه حکوم�ت ش�وم اي�ن  در ھم�ه» کشتاردرمانی«
  .حکومتگران اس2می

عنان م�ال و جانم�ان را ب�ه » نفھميده و نسنجيده«آن کسانی که ما 
» وام«آن چ�ه را از م�ا ] تندو نيس[يم، حاA ديگر حاضر نبودند ايشان سپرد

کم «از ايشان »  خود کردنطلب مال«ديگر . اند، به ما بازپس بدھند گرفته
و اين گدايی مث2 آزادی ک�ه در کم�ی عق�ب رف�تن حج�اب . نيست» از گدايی

اجب�اری زن��ان م�ا در دوران س��يد مم�د خ��اتمی خ�ودی ن��شان داد، اي�ن را ھ��م 
خواھيم که اختي�ار ھم�ه چيزم�ان  ی نمی»حاکمان«ديگر » ما«داد که نشان 

سنگ�سارھا ؛  را در دست داش�ته باش�ند] مستراح رفتن و ھمخوابگيمانیحت[
و آفتاب��ه ب��ه گ��ردن م��ردم آويخ��تن در خيابانھ��ا و ب��ه جرثقي��ل آويختم��ان در 

در » فضوليھای حاکمان اس2می«سرگذرگاھھا نشانِ  ھمين تن ندادنمان به 
  !يشان به زندگی شخصيمان بود و ھستدگی خصوصی و دست دراززن

، در نھاي�ت در گرف�ت» جن�بش س�بز«راض�ی ک�ه ن�ام آن روند اعت
» حاکم��ان اس��2می«پ��ی اي��ن اس��ت ک��ه اختي��ار ج��ان و م��الش را از دس��ت 

» حاکم��ان و فرمانرواي��ان«درآورد و ب��ه م��ديرانی ب��سپارد ک��ه خ��ود را ن��ه 
 فت��ق دھن��دگان ام��ور زن��دگی اجتم��اعی اي��شان ک��ه اداره کنن��دگان و رت��ق و

خ�واھيم آنچ�ه را ک�ه  م�ی» ما«اين است که حاA . دانند شھروندان ايرانی می
چ��ه اجح��افی [مان��ده و حي��وان ص��فت عقب» حاکم��انی«ب��ه دس��ت » نادان��سته«

ايم، از چنگشان درآوري�م  از سنخ خمينی و يارانش سپرده] اناست به درندگ
» یحک�ومت«سپاريم ک�ه متعھ�دِ  برپ�ايی  ب�کشور را به کسانی» مديريت«و 

ی ش�ھروندان اس�ت و ايج�اد  اش حفظ حقوق برابر ھم�ه سکوAرند که دغدغه
تر، با ھمياری  تر و سازنده تر و سرزنده تر و پرنشاط ندگی شادتر و راحتز

دولت��ی س��کوAر و » م��ديريت«دان��يم تنھ��ا در ل��وای  خودم��ان ک��ه ديگ��ر م��ی
م براب�ريم و ھ�يچکس از ھ�يچکس بھت�ر عرفی است که ما ش�ھروندان، ب�ا ھ�

ی م��وازی  ارد ب��ا تحقي��ر زن��ی، چن��دين خ��انوادهني��ست و ھ��يچ م��ردی ح��ق ن��د
داشته باشد و دين ھيچکس از دين ديگری بھتر ني�ست و ن�ژاد ھ�يچ ک�س از 

ھ��يچ م��ردی بھت��ر و باارزش��تر از » جن��سيت«ن��ژاد ديگ��ری برت��ر ني��ست و 
  .  ھيچ زنی نيست» جنسيت«

ب�ه » ستهنادان�«تي�ار م�ديريت ايرانم�ان را ک�ه خ�واھيم اخ می» ما«
ايم، از چنگشان، ب�ا چن�گ و دن�دان درآوري�م و  دست مشتی بی لياقت سپرده

 ؛انتخابی خودمان ب�سپاريم» دولت«ت کشورمان را به دس» مديريت«خود 
 به ھمين دليل اس�ت ؛ھرکاری خواھيم کرد» ھدف« به اين ما برای رسيدن
مدتھاس����ت ک����ه » زي����سيون ح����افظ نظ����امھ����ای اپو رقاص����ی«ک����ه ب����ا تم����ام 

در واقع م�ا اکن�ون . ايم را پشت سر گذاشته» مدی حافظ نظاماپوزيسيون ک«
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 جنگ����ی ب����ا نظ����ام ح����اکم اس����2می و جنگ����ی ب����ا ؛ر دو جبھ����ه در جنگ����يمد
ھ�ای ابت�دايی م�ا را تنھ�ا ب�ه  کوش�د خواس�ت که م�ی» اپوزيسيون حافظ نظام«
» اپوزي�سيون پوش�الی«ع اي�ن  در واق�؛در انتخابات گره بزند» تقلب«مان ھ

ھ�ای م�ا را دور زده، ھمچن�ان زنجي�ر  ديگ�ر خواس�ت» تقلب�ی«خواھد ب�ا  می
بر گردنمان محک�م » نيانمسلمان بودن ايرا«ی   را به بھانهدين در حکومت

نظام ني�ز در » مغلوب« معتقدم که دستگير کردن بخش ی من حت؛نگاه دارد
  . ھمين راستاست

خ�واھيم و ھ�م خ�وب  دان�يم چ�ه م�ی ھم م�یبه ھمين دليل ما امروز، 
 اپوزيسيون حافظ نظام و مدعيان انواع حکومتھای ؛خواھيم دانيم چه نمی می

ھ���ا و  اس���2می برون���د اع2مي���ه...  عل���وی وراس���تين  و ن���اب و محم���دی و
  !شعارھاشان را بگذارند در کوزه آبش را بخورند

ع�ی  س�وی جمی پارلم�ان اروپ�ا از در رابطه با نامه به اتحادي�هاما 
ی نم��ايش اوض��اع اي��ن ای دارد ک��ه ب��را از ھنرمن��دان، مح��سن ک��ردی نوش��ته

  !روزھا بد نيست
 اعتراضی به دادگ�اه امضاء کنندگان اين نامه سی سال پيش ھيچ«

. کشت، نداشتند و ت�ازه خوش�حال ھ�م بودن�د که ھويدا را می خلخالی ھنگامی
 آنھا که ھ�يچ دس�تی یحتکشتن مقامات رژيم پيشين،  اينھا ھيچ اعتراضی به
 ھوي��داھا ی دار اينھ�ا خ��ود در پ�ای چوب��ه. نکردن��دد، در ک�شتار م��ردم نداش�تن

 تروري�ست  ِجمله حشمت رئي�سی و عب�اس س�ماکار اينھا از ؛ردندپايکوبی ک
رس��يد،  خواس��ت وليعھ��د وق��ت را ب��دزدد، اگ��ر دست��شان ب��ه ق��درت م��ی ک�ه م��ی

ا ھمه به آخوندھا معت�رض اينھ. کردند می صدھا بار بدتر از آخوندھا کشتار
ک�شد و وق�ت را تل�ف  ب�دون محاکم�ه نم�ی بودند که چرا پاسبان زمان شاه را

 م�ردم ]ساعت دادگ�اه را ھ�م نداش�تندتحمل يک [کند ی اس2می آنھا می محاکمه
ن��ه   اگ��ر؛را بدس��ت نگرفتن��د ش��انس آوردن��د ک��ه اينھ��ا کنت��رل ک��شور اي��ران

ش�ان دارن�د ب�ه  عقده و کينهھم از امروز . شان بود در ايدئولوژیجنايتکاری 
ملب�اف را ب�ه مخ ک�ه فع�2 ابزارھ�ايی مانن�د موس�وی و مبارزات مردم ايران

    ٧٢»...زنند میاند، ضربه  گرفتهدست 
چ���ون حرک���ت موس���ويچيھا را  ؛ نظ���ر مح���سن ک���ردی مخ���الفمب���ا

ول�ی بي�نم؛  دان�م؛ بلک�ه ترفن�دی ب�رای خ�سته ک�ردن م�ردم م�ی نم�ی» مبارزه«
  گف�ت»رن�دی« راس�تی ک�دام ؛ بايد نظرش را بگوي�د؛کردشود  خب، چه می

  ! ؟»فت را بزنیدھم، تا تو حر من با نظر تو مخالفم، اما جانم را می «که
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 تران�ه . موسوی در بيابانھ�ای ق�زوين پي�دا ش�دترانهی  جسد سوخته  
در اث�ر تران�ه خب�ر دادن�د ک�ه . را ھفتم تير نزديک مسجد قبا دس�تگير کردن�د

 يک�ی از پرس�تاران بيمارس�تان ؛دهم به بيمارستان منتقل شپارگی مقعد و رح
ن مشخصات بيھوش آوردند و بيھوش دختری را با اي«: اش گفت  خانوادهبه 

ب��رای گ��م ک��ردن . م��شخص ب��ود ک��ه او را زن��ده نخواھن��د گذاش��ت. بردن��دھ��م 
خواھ�د  م�ی ب�ه اي�ن جم�اعتی ک�ه ت�ف »!جسدش را سوراندند ردھای تجاوز،

   !دپا نگه دارسر ھمچنان  را اس2میکثيف حکومت 
  آن نم�از ی که يکساعت ب�ه برگ�زاریدر ضمن ھمين اAن در حال  

ن��شگاه تھ��ران حرک��ت ، م��ردم دس��ته دس��ته ب��ه س��وی داعنت��ی مان��دهی ل جمع��ه
ی م�ردم تھ�ران ابع�اد و  اعتراض�ات ش�بانه « ک�هگوين�د م�ی ھمچن�ين .اند کرده

ن��د ش��بھای گذش��ته از م��ردم تھ��ران ھماند؛ گي��ر ای ب��ه خ��ود م��ی اش��کال ت��ازه
 و »Z اکب�ر«گرفتن�د و بان�گ  ساعت ده شب بر بامھ�ای من�ازل خ�ود ق�رار

ھ�ای  در کوچهاز جوانان  تعدادی ؛را سر دادند» مرگ بر ديکتاتور«شعار 
 ھمچن�ين د؛دادن� کردن�د و ش�عار م�ی مختلف ب�ه ص�ورت گروھ�ی حرک�ت م�ی

 از س�اعت ن�ه خودج�وشھا در حركتی  راه نواب اكثر رانندهامشب در بزرگ
ماش�ين بي�رون ی پي�روزی از  ن�شانهو نيم تا ده و نيم در حاليكه دستھا را به 

نيز ب�ا دي�دن  ھا فروشنده  سر دادند و مردم و»Z اكبر«آورده بودند، شعار 
    ٧٣»...ھا با آنھا ھمراھی کردند حركت راننده

  : ی کوفتی نوشت در مورد ھمين نماز جمعه خرسندی ھادی
ی آقای رف�سنجانی در نم�از اي�ن جمع�ه، خب�رش ب�يش خطبه خوان«

 خب��ر ب��ا محت��وای خطب��ه براب��ری از اص��ل واقع��ه اھمي��ت داش��ت و خ��ود اون
راج�ع ان�د  زن�ی ک�رده سياتی داش�تند و گمان�ه ھا حد  در عين حال خيلیميکند؛

کن�د ک�ه دخت�ر   ک�ه اي�شان ت�شکر م�یاوAد؛ من ھ�م ب�ه س�ھم خ�و. به محتواش
ی  بقي�هبعد ھم خواھد گفت . نباشهه جانش در خطر ون را گرفته بودند کايش

گرفتن�د،  مث2 حجاريان را اگر نمیاند؛  ا را ھم به ھمين دليل گرفتهسرشناسھ
 ي�ا آق�ای عي�سا س�حرخيز را .ممکن بود سعيد عسکر دوباره به او تي�ر بزن�د

ای دوب�اره اي�شان را گ�از  ده بودند، ممکن بود آيت Z اژهاگر بازداشت نکر
م ممکن بود به ھمديگر  بعد ھم خواھد گفت که اين آقايان خودشان ھ.بگيرد

تش روی چم��ن در مجم��وع اي��شان خواھ��د کوش��يد ک��ه بيان��ا. دص��دمه بزنن��
ت�ر ش�ود و ب�ه  دانشگاه ھ�م اث�ر بگ�ذارد و رن�گ س�بز آن کمرن�گ و کمرن�گ

در مورد شرکت آقاي�ان موس�وی و کروب�ی در  .ای تبديل شود  سبز مغزپسته
ش�ود ک�ه آق�ای کروب�ی ان�شاءZ ق�رار  م�ی  پشت سر ايشان گفتهخواندن نماز
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، ام�ا نم�از کند ھم گفته شرکت می آقای موسوی. است متآسفانه خواب بمانند
  ٧٤… لب ميزندخواند، نمی

ع��ه  خبرنگ��اران خ��ارجی در مح��ل نم��از جماز ح��ضور ھمي��شگی
ب�ه آنھ�ا ني�ز گفت�ه . ش�ود  آنھ�ا توقي�ف م�ی و ک�ارت خبرنگ�اریهجلوگيری شد

خبرھ��ا لحظ��ه ب��ه لحظ��ه اي��ن  ؛ش��ده ک��ه ح��ق فيلمب��رداری و عکاس��ی ندارن��د
توبوس�ھا و ا . دليل کاربرد افعال در زمان حال ھمين اس�تند؛گزارش شده ا

بعد ھ�م ھم�ين . شان نرسند  تا مردم به نماز جمعه،اند تاکسيھا را تعطيل کرده
ه ص�در را دس�تگير کردن�د و ب�در ح�ين رف�تن ب�ه نم�از جمع�ه ش�ادی امروز 

 فرانسه ھم گزارش داد که خبرگزاری. دليل مقاومتش لباسش را پاره کردند
س�يد . ان�د گاه و خيابانھ�ای اط�راف تجم�ع ک�ردهمردم زي�ادی در ص�حن دان�ش

جمع�ه ب�ا  ھ�ای نم�از  سخنران قبل از خطبه]از باند احمدی نژاد[رضا تقوی 
ه وAي�ت كند كه نماز جمعه متعلق ب  تقوی اع2م می؛شعار مردم روبرو شده

من�افقين ع��صر  كنن�د، ب�ا جمع�ه اخ�2ل م�ی او ك�سانی را ك�ه در نم�از. اس�ت
س�اعت ي�ک [کن�د  ھم اكن�ون تق�وی دارد س�خنرانی م�ی. كند پيامبر مقايسه می

فع2 مردم دارند ] ١٣٨٨ تيرماه ٢٦بعداز ظھر به وقت تھران، روز جمعه 
   .دھند  سياسی میانی زندشعار آزادی

د از ظھ�ر اس�ت، رف�سنجانی دارد خطب�ه حاA ساعت دو و ربع بع�
خواھد شعار ندھند، ب�ه خ�اطر ف�ضايی ک�ه پيرام�ون  خواند و از مردم می می

ی  در ض��من ھم��ه]. ف��تخ��ودش گ[دان��شگاه ھ��ست، ت��ا ف��ضا ب��ه ھ��م نري��زد 
ھم�ين اAن در س�اعت دو و ن�يم بع�د از . ان�د تلفنھای ھمراه را نيز قطع کرده

 ب�رای متف�رق ک�ردن م�ردم پ�شتظھر ب�ه وق�ت تھ�ران، گروھھ�ای ب�سيجی 
پل�يس ھ�م از ب�اتوم ب�رای . کنند ده میآور استفا درھای دانشگاه از گاز اشک 

و » زن�دانی سياس�ی آزاد باي�د گ�ردد«. کن�د پراکنده کردن جمعيت استفاده می
  . دنشو شعارھايی است که شنيده می» مرگ بر چين، مرگ بر ديكتاتور«

  : ن امروز شادی صدر ھمياين ھم جريان دستگيری
 يك��ی ازھمراھ��ان ش��ادی ص��در »مي��دان زن��ان«ب�ه گ��زارش س��ايت 

ب�وديم ك�ه  به سمت نمازجمعه در بلوار ك�شاورز ما در حال حرکت که گفت
م�ن و  »!خانم تو با ما ميای، بقي�ه ب�رن«: شخصی به ما نزديک شد و گفت

اي�ن ن�ه، «: شادی با تعجب نگاھش كرديم كه يک موتورسوار از دور گف�ت
لب��اس شخ��صيھا آمدن��د ط��رف ش��ادی و ھل��ش دادن��د ط��رف ي��ک » !اون يك��ی

كه شوكه شده ب�ود، در ماش�ين نش�ست؛ م�ن و دوس�تم داد  ماشين پژو، شادی
شادی به خودش آمد و شروع ب�ه داد و ھ�وار  كه» بريدش؟ چرا می«: زديم
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ماش�ين را ب�از ك�رد و م�ا داش�تيم ش�ادی را  دوس�تم در. و كوبيدن به در کرد
 و ماش�ين ب�ود، ش�ادی را گرفت�ه ب�ودوری كه ت�و ، ولی مامكشيديم بيرون می
مانتو از تن شادی درآمد؛ دوستم دست در ھمين حين . كشيدش تو ماشين می

شلور تنش ب�ود، از ماش�ين در آم�د و  شادی را كشيد و او در حاليكه بلوز و
 ھم�ين موق�ع ي�ک .دوي�ديم م�یش مامورھا و من و دوستم ھم دنبال. فرار كرد

ش��ادی مقاوم��ت  .ك��شيد  ش��ادی را وب��رو حمل��ه ك��رد و روس��ریرم��امور از 
اي��ن ب��ار دو نف��ر ديگ��ر س��ر رس��يدند ك��ه يك��ی ازآنھ��ا ب��اتوم فن��ری ... ك��رد م��ی

تقريب�ا  م�امور... را ب�ا خ�شونت تم�ام گرفتن�د و زدن�د و بردن�د ش�ادی. داشت
  ...شادی را بغل كرد و برد

ين فضای اطراف دانشگاه به شدت ملتھب است و ھم�ه ج�ا م�امور
ھم�ه ج�ا . سيم گله گله حضور دارن�د با باتوم و چماق و گار اشک آور و بی

راستی اينھا س�2ح ديگ�ری . اند را بستهو تمام راھھای منتھی به نماز جمعه 
  بجز گرفتن و زدن و کشتن و شکنجه کردن و بردن ھم دارند؟ 

ی  م��ردک ھاش��می رف��سنجانی ن��سخه. زائي��دک��وه م��وش .  ش��دجال��ب
ح�اA موس�وی . س�نگ پ�ای رف�سنجان اس�ت رو ک�ه ني�ست ؛د مل�ی پيچي�آشتی

  ... خواھند ی آنھا که می خاک بر سر ھمه. چيھا و اص2حاتچيھا بدوند
  !بگذريم

از ظھ���ر ب���ه وق���ت تھ���ران، خب���ر از  ھم���ين اAن س���اعت س���ه بع���د
. رس��د  م��ی»م��رگ ب��ر ديکت��اتور« ش��عارتظ��اھرات گ��سترده در تھ��ران و 

  » .پذيرد ميرد، ذلت نمی ايرانی می«ه شعارھای ديگر اين ک
ک��شد؛ ن��ه  کنن��د؛ ايران��ی سالھاس��ت دارد خف��ت م��ی البت��ه ش��وخی م��ی

 و حاض��ر ھ�م ني��ست خ�ودش را از اي��ن  اس�ت تم��امقرنھاس�ت؛ چھ��ارده ق�رن
   ...خفت رھا کند

تظاھرات و ش�عارھا ھمچن�ان . ای انگار تو متن واقعهجالب است؛ 
 رف�سنجانی ک�ه امي�د دک ديوان�هد و کتک خوردن مردم و اي�ن م�رنادامه دار

. منقليھ��ا ب��ود، ھ��م زه زد/ و مل��یچيھا و اص��2حاتچيھاھ��ا و موس��وي ای ت��وده
شعار . ھا ھم در پيش استزه فردا و فردا تا؛شود ببينيم ھمين امروز چه می

ين شعار در واق�ع دھ�ن ااست؛ » !روسيه حيا کن، کشورمو رھا کن« بعدی
 ؛ان��د ت��ش زدهيه را ھ��م آ تظاھرکنن��دگان پ��رچم روس��؛ھاس��ت ای کج��ی ب��ه ت��وده

  ... ھا ای جانمی جان، خاک بر سر اين توده
  ! است»مرگ بر روسيه«ی  تر ھم اين شعار تازه از ھمه جالب
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  ]روز سی و پنجم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٨/ ١٣٨٨تيرماه ٢٧

  
وز را ی دي��ر رف��سنجانی در نم��از جمع��ه ھ��ای  گفت��هوب��2گ نوي��سی   

بيانات امروز ھاشمی رفسنجانی را م�ن  ؛دانست» عکس زشتی در تاريخ«
دان�ستم ک�ه او ممک�ن  بودم، اما نمی يک ھفته قبل برايتان حدس نويسی کرده

بگذريم ک�ه . کندھمان قالب استفاده ز ً از متن من خوشش بيايد و عينا ااست
. دول�ت چ�ين را ن�صيحت ک�رد ی مسلمانان جھان زد و يک سور ھم به ھمه

Z، دول�ت خ�ودش را بگ�ذارد و   ي�ک آي�ت ًاين دولت چين مخ�صوصا وقت�ی
اش و  زن�د زي�ر چان�ه اينطور دوستانه او را نصيحت بکن�د، دس�تھايش را م�ی

ًی آين�ده ھوجينت�ائو شخ�صا  مع�هھ�يچ بعي�د ني�ست ج. کن�د ھای ھ�ای گري�ه م�ی
کنن�د  ھ�ا فک�ر م�ی خيل�ی. خواندسينچيانک و برای ايغورھا نماز جمعه ببرود 

معتق�د امروز در تاريخ خراب کرد، اما تاريخ رفسنجانی خودش را  ھاشمی
  . تواند بکند رفسنجانی را خرابتر از آنی که بود، نمیز است که ھيچ چي

راست باشد، وگرن�ه ک�دام آدم ع�اقلی در  احتمال دارد حرف تاريخ
ت���رين فرص���ت ب���ه مردم���ی ک���ه منتظرن���د ج���سد عزيزان���شان در  ت���اريخی

رويم ص�دا  می« :گويد  شود، میدفنھا، در گلزار خاوران ديگری   دخانهسر
   »کنيم؟ می له را حلازنيم و مس و سيما، قانونی حرف می

س��ت ک��ه اگ��ر م��ردم ش��عار »آغ��ا«اي��ن آق��ايی ک��ه م��ن دي��دم آنق��در 
زم�ان آن رس�يده ک�ه . ک�رد ب�سا از احم�دی ن�ژاد ھ�م ت�شکر م�ی دادند چ�ه نمی

خی علن�ی، جھ�انی و ت�اري» آقايان«زردی  تو. باشد شملت خود، آقای خود
  ٧٥...دش

رف�سنجانی » ب�ه نع�ل و ب�ه م�يخ زدن«دارند از ه جالب اين که ھم
اگرچ�ه ب�رای جن�بش «  چرا که ب�ه ق�ول مح�سن مخملب�اف؛ميرند از ذوق می

 ص�حبت ھ�ای ھاش�می قلم�داد ش�د، ام�ا ت�ر از ص�حبت سبز حضور مردم مھ�م
اي�ستاد،  ميان�ه م�ی  او به خ2ف ھميشه که در؛ھاشمی به نفع جنبش سبز بود

خ��ی از برو زد، اي��ن ب��ار در ميان��ه اي��ستاد   از من��افع رھب��ر ح��رف م��یام��ا
داش��تن بر زن��دانيان سياس��ی،  مث��ل آزادی؛خواس��تھای جن��بش را مط��رح ک��رد

ھا، نقد صدا و سيما و درخواس�ت ح�ضور مخ�الفين در  سانسور از روزنامه
ھمينط�ور  او. و بازگرداندن اعتماد مردم صدا و سيما برای ابراز انتقادات،

خمينی آدم شده و امام شده و از قول او [  به نقل از خمينیخواندن حديثیبا 
ت���را م م���ردای گف���ت اگ���ر  تلويح���ا ب���ه خامن���ه] کنن���د رواي���ت م���ی» ح���ديث«
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ھ�ای خ�ود ت�صوير  او در ص�حبت؛ اھند، آنھا را ب�ه ح�ال خ�ود بگ�ذارخو نمی
او از رنج��ش  ؛م��ردم را توص��يف ک��رد ب��ی ِای از وض��عيت نظ��ام ناامي�د کنن��ده

حمل��ه ب��ه چ��ين ک��ه متح��د اي��ران اس��ت، ش��رايطی او در  ؛ع س��خن گف��تمراج��
ا ب��رای اول��ين ب��ار در تريب��ون  ح��زب اللھيھ��حت��یو  ف��راھم ک��رد ت��ا م��ردم

ی ق�درت جن�بش س�بز  ن�شانهی اينھا   ھمه.بگويند» چينمرگ بر«نمازجمعه 
  ...داست که به ھاشمی اجازه نداد مثل قبل رفتار کن

اد مخ�در در ي�ک ماھ�ه م�صرف م�وان�د در اي�ن  ديگر اين ک�ه گفت�ه  
 ام�ا خودم�انيم ب�ه ؛شی ھم کلی کم ش�ده و Aبد خودفرو؛کم شده% ٢٠ايران 

در . ھم زدن نورمھای اس2می و نماز جماع�ت اي�ن جوانھ�ا کل�ی جال�ب ب�ود
چ�اقچور نم�از خوان�دن و ب�ا /کنار ھم نم�از خوان�دن، ب�ا کاک�ل و ب�دون چ�ادر

شان را بغل ھ�م   دختر و پسر سجاده.آستين باA زده، اھرام بستن برای زنھا
راس���ت ش���دند ک���ه از آن /ل���وتر از مردھ���ا دوA و ت���ازه زنھ���ا جدپھ���ن کردن���
ھ��ا ھرچن��د ک��ه  چ��هاي��ن ب. ھوت انگي��ز در ن��ورم اس��2می اس��تکارھ��ای ش��

 ديگری ندارن�د، ب�ا اي�ن ھم�ه ش�ايد آنق�در اينط�وری نم�از ی اعتراضی وسيله
ش�ان را جم��ع  سياس��ی/ب�ادیی ع برون�د ک��ه آخون�دھا ب��ساط نم�از جمع��هجمع�ه 

ھ�ا ب�ه اي�ن غ�ول »س�بز«ه اي�ن  ولی من بيشتر نظرم امي�دھايی اس�ت ک�؛کنند
  .اند بيابانی بسته

 ھ��م اعت��راض، ب��از ھ��م گ��از اش��ک آور؛ب��از ھ��م تظ��اھرات، ب��از   
ھ�ا را ب�ه ص�در اخب�ار جھ�ان  ھرچند که اين حرکت باز ھ�م اي�ران و ايران�ی

  .کشاند
   !، ببينيدھم جالب است» گزارش«اين 

ًکي��دا دس��تور داش��ت ک��ه پ��يش از ی ني��روی انتظ��امی ا يگ��ان وي��ژه
 .بشوددرگير خواست   با اينکه خيلی دلش می؛ھا با مردم درگير نشود خطبه

پل��يس ض��د ش��ورش چن��د ب��ار ادای حمل��ه ب��ه جمعي��ت را درآورد، بع��د چ��ون 
يچکس ھيچکس فرار نکرد، چند بار راس�تکی حمل�ه ک�رد، بع�د ب�از چ�ون ھ�

س شخ��صی ش��امل  نيروھ��ای لب��ا. ک��ارشف��رار نک��رد، جم��ع ک��رد رف��ت پ��ی
داش�تند، ] ک�ذا[ًبيست ل�شکر پي�اده نظ�ام ک�ه مجموع�ا ح�دود دوازده س�ال س�ن 

ھ�ا دس�ت و س�وت و تکبي�ر   پ�يش از خطب�ه.چند بار م�انور دادن�د و برگ�شتند
] ھ�ا ی نم�از جمع�ه ار دھن�دهش�ع[پاره کردن حاج منصور ارض�ی  مردم، گلو

 از ھم��ه  ح��اج من�صور.رس�يد ص��دايش ت�ا دو مت��ری ھ�م نم��ی.  ک�ردخنث�یرا 
اما م�ردم روس�يه را ھ�م ب�ه آن ، دعوت کرد تا شعار مرگ بر امريکا بدھند

البته انگار اص2 مردم شعار م�رگ ب�ر امريک�ا ندادن�د و فق�ط [.اضافه کردند
در اي�ن ھنگ�ام مح�سن .] گفتن�د مرگ بر چ�ين و بي�شتر م�رگ ب�ر روس�يه م�ی

ورد رض��ائی ب��ا ي��ک ماش��ين زانتي��ا رس��يد و ھمينط��ور بيخ��ود و بيجھ��ت م��
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ً اگ�ر اص�2 ، فکر کنم يک کم�ی ھ�م خجال�ت ک�شيد؛ق جمع قرار گرفتتشوي
ھاش��می، ھاش��می، س��کوت کن���ی «م��ردم ب���ا ش��عار ؛ ابفھم��د اي��ن چيزھ��ا ر

ی اول در   ب2فاص�له بع�د از خطب�ه]کل�ی ح�ال ھم�ه را گرفتن�د Aب�د[» خائنی
ک��ل خياب��ان انق��2ب ب��رق را قط��ع کردن��د، ت��ا ص��دای ھاش��می رف��سنجانی از 

موتورھ�ای ضدش�ورش از س�مت غ�رب . ندگو به گوش مردم نرسدطريق بل
م�ردم کت�ک . اضافه شدند و به م�ردم از س�ر خياب�ان جم�الزاده حمل�ه کردن�د

 س��رانجام ب��رای متف��رق ک��ردن جمعي��ت ن��بش .خوردن��د، ام��ا ف��رار نکردن��د
بلندگوھا ک�ه . زمين مردم نشستند روی . خيابان شانزده آذر اشک آور زدند

ھ��ا را  ب راديوھ��ا را بلن��د کردن��د و شي��شهدر مي��دان انق��2 ماش��ينھا قط��ع ش��د،
، ندھا ک�ه تم�ام ش�د خطبه؛  صدای رفسنجانی باز ھم شنيده شدپائين کشيدند و

د بود و ماشينھای آتش ن�شانی آمبوAنس زيا. ی ضد شورش شروع شد حمله
. ی مي��دان انق��2ب را باي��د م��دال داد ش��عبه» ھاي��دا «يچی اي��ن س��اندور؛بي��شت

 ساندويچ داشت که پنج ھزار نفر را ب�رای خوردن�شان آنج�ا جم�ع دويست تا
. بن�دم ھرچی گفتند مغازه را ببند، گفت ھم�ين يک�ی را بپ�يچم، م�ی. کرده بود

 انتظ��امی ھ��م ح��ضرت نيروھ��ای ع��ادی. اي��ن وض��ع دو س��اعت ادام��ه داش��ت
   ...دعباسی کاری به مردم نداشتن

  : ھم بد نيستاز نماز جمعه » گزارش«يکی اين 
ی زم�ين  محوط�ه...  ص�بح آنج�ا بودن�د٨ س�اعت ای بسيجی از هعد

ھای فل�زی مح�صور ب�ود و از س�اعت ده ب�ه بع�د ک�سی را ب�ه  فوتبال با نرده
از اي�ن ... ای را که قب2 به اين محوطه رفت�ه بودن�د دادند و عده آنجا راه نمی

  ضمنا اف�راد جدي�د از جمل�ه طرف�داران رف�سنجانی و. محوطه بيرون کردند
ی  ی ب�ستن درھ�ای محوط�ه ھم�ين م�ساله. دادن�د وی را ب�ه آنج�ا راه نم�یموس�

 از  ...دن بقي�هزمين فوتبال و راه ندادن مردم به داخل آن و ني�ز بي�رون ک�ر
ھيھ��ا و طرف��داران لای ش��د ب��رای جروبح��ث ب��ين ح��زب ال اول ت��ا آخ��ر بھان��ه

قبل از آمدن رفسنجانی، بعد از نماز ظھر ح�دود س�اعت ي�ک ... جنبش سبز
قب�ل از آم�دن رف�سنجانی  . نيم تقوی صحبت کرد، ول�ی ک�سی گ�وش نک�ردو

خياب�ان [جمعيت عظيمی ھم در خياب�ان انق�2ب و ھ�م خياب�ان آن�اتول ف�رانس 
آنچ��ه  ... آذر جم��ع ش��دند و ش��عار دادن��د١۶و ھ��م خياب��ان ] ش��رقی دان��شگاه

» م�رگ ب�ر چ�ين«و » م�رگ ب�ر روس�يه« چشمگير بود و ش�عارھای جدي�د
  ...در روسيه بومخصوصا مرگ ب 

          فيگ��ارو و لومون��د ھرک��دام ی ی رادي��و فران��سه، روزنام��ه ب��ه گفت��ه  
ای  در فيگ��ارو مقال��هدلف��ين مين��وئی . اي��ران اخت��صاص دادن��د ای را ب��ه مقال��ه

او ب��ه . دھ��د ق��رار م��یاي��ران را م��ورد تف��سير  اي��ن ھفت��ه در دارد ک��ه ح��وادث 
 شناس�ائی ن�شده،  ِا ج�سدکن�د ک�ه در آن ص�دھ م�ی اش�اره کشف يک سردخانه 
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 زن��دان ھ��ای زي��ادی از اي��ن زن��دان ب��ه آن خ��انوادهان��د، درحاليک��ه  ش��دهک��شف 
او ھمچن�ين ب�ه برخ�ی ش�اھدان . گردن�د م�ی ی خ�ود مفقود ش�ده دنبال فرزندان 

ان�د ک�ه در  ي�ن مت�ذکر ش�دهاز زن�دان اوکند که پ�س از آزادی  استناد می ينی ع
زن�دان را  نان است ک�ه راھروھ�ای قسمتھای آن ازدحام جمعيت چ بخشی از 

 .اند به استقرار زندانيان اختصاص داده
 اي�ران را ب�ه لوموند نيز اعتراض�ھای ج�اری فرانسویی  روزنامه

 آت��ش  در اي��ران نظ��م پلي��سی، ک��هآت��ش زي��ر خاک��ستر ت��شبيه ک��رد و نوش��ت
س��رکوب پل��يس و نيروھ��ای  ب��رغم ف��شار و . کن��د خ��اموش نم��یع��صيان را 

ان�د   نشان داد ک�ه م�ردم معت�رض توان�سته روزھای اخيرانتظامی، تظاھرات
   !دخود غلبه کنن بر ترس 

 در آن و » ت جمھ�وری اس�2مینم�از مي�« ب�ا عن�وان ه آم�دميل�یاي
آن زن و م��رد مخ��تلط نم��از بخوانن��د،  ای ک��ه در نم��از جمع��ه ک��ه ان��د نوش��ته

دختران با آرايش و حجاب نيم بند قن�وت کنن�د، ب�ه ج�ای تکبي�ر ک�ف بزن�د و 
سوت بکشند، مرگ ب�ر ديکت�اتور بگوين�د، آرزوی م�رگ پ�سر ديکت�اتور را 

بگوين�د، » زندانی سياسی آزاد بايد گردد«فرياد بکشند، تا رھبری را نبيند، 
  ... ديگر نماز جمعه نيستکه  ...عار بدھندبر ضد چين و روسيه ش

 برخ�ی ب�ا حت�یو   تير ماه را بسياری بدون وضو٢٦ی  نمازجمعه
 تنھ�ا ي�ک نم�از ؛خواندن برای شما آش�نا ني�ست اين نوع نماز. کفش خواندند

 درآوردن  ب�دون وض�و و ب�دونت�وان  م�یدر احکام اس2می وج�ود دارد ک�ه 
ت�وان ب�ه ج�رات گف�ت ک�ه نم�از  م�ی. اس�ت» مي�ت«ز  آن ھم نما؛خواندکفش 
 اس2می خوان�ده ی جمھوری که بر سر جنازهد  تيرماه نمازی بو٢٦ی  جمعه

   ...دش
ھ��م ن��دارم ک��ه ش��رعی را / فقھ��ی اي��ن س��واد الک��یحت��یا م��ن ای باب��

  !ھا بيايم بتوانم از اين افاده
  

  ]روز سی و ششم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٩/ ١٣٨٨ تيرماه ٢٨

  
ی س��رود ي��ار دب��ستانی اس��ت، ب��رای اي��ن  م��تن تغيي��ر يافت��هھ��م اي��ن   

ي�اور /در زير باتوم و چم�اق/ھم رأی منی با من و/ يار خيابانی من ؛روزھا
دش��من خاش��اک و /ت��و انتخاب��ات س��ياه/گ��م ش��ده رای م��ن و ت��و/ھم��راه من��ی و

ص���ورتو زخم���ی و /زنجي���ر و چ���اقو ميکن���ه/ب���سيج و ناج���ا و س���پاه/خ���سند
رأی م��ن و ت��و /و دودب��ه گ��از اش��ک آور /داره ع��ادت ميکن��ه چ��شم/کب��ود

ي�ار / آزاد ميکن�هوميھن�/مشت گره کرده ی م�ا/رو پاره کنهزنجيرھا /نتونست
   ...در زير باتوم و چماق/ن و ھم رأی منیم با/خيابانی من
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ی پريروز،  که اين روزھا پس از آن نماز جمعهاين را ھم بنويسم 
در ب�دجوری بخش جناح حاکم حکوم�ت ب�ا جن�اح محک�وم حکوم�ت اس�2می 

 رفسنجانی است که چگونه پس از آن حکومتيشان» سيبل« و اين بار افتاده
 چاپي��دنھا، ح��اA کم��ی ب��ه س��مت ھ��ا و ب��ا ھ��م خوردنھ��ا و ب��اھم ھم��ه ھمدس��تی

 و حف��ظ  دوب��ارهس��ازی ب��رای اعتمادحت��ی ؛دادهتماي��ل ن��شان » جن��بش س��بز«
 ! کھريزکیکوفتی» نظام مقدس«ھمين 

م�ن ک�ه . امروز از تھران تا چالوس و چالوس تا تھران غوغا بود
م�ردم . رود ھايی را ديدم که ھيچوقت يادم نم�ی بودم، صحنه اولش گيج ِ گيج

» وی انگليسی«ماشينھاشان بودند، با انگشتشان ع2مت  سوارکه  در حالی
دادن�د، دس�تبند س�بز ب�سته بودن�د و دست�شان را از ماش�ين  را به ھم ن�شان م�ی

» وی انگلي�سی«ی  دل�ستر س�بز رن�گ را ب�ه ن�شانه بي�رون ب�رده، بطريھ�ای
زدن�د، کن�ار  کردند، ب�وق م�ی می درست کرده بودند، با چراغ روشن حرکت

ھ�وا تک�ان  قصيدند، ب�رگ س�بز درخت�ان را در ح�ال حرک�ت درر خيابان می
ھ�ای پ�ر از   بر موتور و ب�ا ھم�راه داش�تن ش�اخهمردم محلی سوار. دادند می

م�سافران ب�ا برگھ�ای س�بز ب�رای . کردن�د برگ درختھ�ا در ج�اده حرک�ت م�ی
س�ربند درس�ت ک�رده بودن�د، در فرص�تھايی ھ�م ک�ه در کن�ار ج�اده  خودش�ان

ب���ه » وی انگلي���سی«در ح���ال ن���شان دادن ش ا ھم���ه ؛کردن���د اس���تراحت م���ی
ھاشان قاب�ل ب�از  بنزی که پنجره اگر به اتوبوسھای. ماشينھای عبوری بودند

ی  دستھاش�ان را ب�ه ن�شانه ديدي�د ک�ه کرديد، مردمی را می شدن بود، نگاه می
کارگرھ��ايی را . ان��د ره ب��ه بي��رون از اتوب��وس دراز ک��ردهاز پنج��پي��روزی 

 وی«ک��شيدند و ب��ه ماش��ينھا ب��ا ع2م��ت  ز ک��ار م��یديدي��د ک��ه دس��ت ا م��ی
   ٧٦...دخنديدن تر ھمه می از ھمه مھم.. .دادند و  پاسخ می» انگليسی

ش اي�ن م�ردم را از يحکومت اس2می سالھاست ک�ه ب�ا کثافتکاريھ�ا
مردم با ھم قھرند، سالھا بود که با ھم قھر بودن�د؛ ؛ ھم دور نگه داشته است
Aان��د، ب��ا ھ��م آش��تی  روزھ��ا ب��ا ھ��م آش��تی ک��رده، ھم��ين ول��ی ھم��ين م��ردم ح��ا

 حکوم�ت اس�2می و طرف�دارانش، »قھ�ر آنق2ب�ی«نن�د؛ مردم�ی ک�ه در ک می
يابن�د،  سال ھمديگر را گم کرده بودند، حاA ھمديگر را ب�از م�یو اندی سی 

کنن��د و ي��ک خ��ط ب��زرگ  کنن��د، ب��ا ھ��م آش��تی م��ی ب��از ھم��ديگر را پي��دا م��ی
 اين جماعت آدمکش و ضد بشر و »بیقھر انق2«کشند روی  ربدری میض

 زن�دگی و ضد انسان و ض�د زن و ض�د دگراندي�شان و ض�د مدرنيت�ه و ض�د
ديگ�ر  ،راس�تی ممک�ن اس�ت ت�ا ي�ک س�ال ديگ�ر. ضد عشق و دوست داشتن

  د؟ماموتھا نباشاين اثری از 

                                                           
 تھران تا چالوس و چالوس تا تھران، سبز سز بود] ٨٨تير٢٧[حرکت تاريخی امروز / روزبه نامه- 76
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» خ�ودی«ن نيروھ�ای قتلھا و دستگيريھا ادامه دارد و ک�شاکش ب�ي
ش�ان دست�شان ت�ا آرن�ج ب�ه خ�ون  لھايی ک�ه ھم�ه چند ت�ا از اي�ن ف�سي؛طورھمين

س��روش و مھ��اجرانی و ف��رخ . ان��د ت، در لن��دن س��مينار گذاش��تهآغ��شته اس��
، آن افت�ضاح ٥٧  ف�ضای اواي�ل انق�2بنگھدار و با خوشحالی از بازس�ازی

 اين يکماه و ان�دی جن�بش و من اينجا در پی. زنند  مسخره حرف میتاريخی
در  از سوی ديگر بايد چن�د نکت�ه را جوشش از يکسو و سرکوب و نگرانی

 ايران و به پيوستش جھان توضيح بدھم که رابطه با دستگاه مختصات فعلی
 بي�شتر ب�رای ھم�ين نوي�سم؛ نوي�سم و از چ�ه م�ی نم چ�ه م�یدست کم خودم بدا

  .کتاب
ھيچگون�ه چ�شم ان�دازی ما از يکسو جوانان و زنانی را داري�م ک�ه 

ان�د و  ديده فرھنگی نمی/ين نظام حکومتی مدرن و متمدنانه در ابرای زندگی
ی نظ��ارت  ش��عارھای از ک��وزه» چ��نج«ی   ب��ه اي��ن دلي��ل وسوس��ه؛بينن��د نم��ی

م���ذھبی ب���ه /مل���ی/ای ی موس���وی و موس���ويچيھای ت���وده است���صوابی درآم���ده
، راھی ب�رای تغيي�ر ياف�ت و انداخت که شايد بشود در اين ميانشان  وسوسه

ي��ای م��درن نزدي��ک ش��د و از چيزھ��ايی را کم��ی ع��وض ک��رد و کم��ی ب��ه دن
اي�ن در درون ک�شور . عقب ماندگی و مھر تروري�ست خ�وردن نج�ات ياف�ت

ک�ه ان�د  ی آن�انی ک�ه سبزپوش�ان آم�ده درصد ھمه است و خواست بيش از نود
 ض�د مدرنيت�ه، عق�ب افت�اده و ج�ا مان�ده از فرھنگ�ی/بنای اين نظام حکومتی

 اقھ����ای پ����ذيرايیدر اتدوران جن���گ س����رد را ب���ه پ����ستوھا برانن����د و خ���ود 
ح�ق آفتابگيرشان به شادی و ساماندھی و س�ازندگی بپردازن�د، ب�دون آن ک�ه 

 چ��را ک��ه دني��ای م��درن و ان��سان م��درن ؛حي��ات اي��شان را ب��ه پرس��ش بگيرن��د
 اگ�ر جنايتک�اری حت�ی ؛ای ندارد ا نفی و سرکوب و حکم اعدام ميانهاساسا ب

ی  و ھف�ت بچ�هاش ب�ه زنجي�ر بک�شد  هدخترش را سی سال در زيرزمين خان
   .حرامزاده از پدر و دختر در دامنش بگذارد يا گذاشته باشد

ای جھ��انی دارد؛  شتوانهاز س��وی ديگ��ر حک��ومتی را داري��م ک��ه پ��
 تمام آنانی که حق و حقوق انسان و فرديت و انديويدوآلي�سم، ب�رای پشتيبانی

وھ��ای م��ذھبی، کموني��ستی، ی نير شناس��ند؛ ھم��ه ان��سان را ب��ه رس��ميت نم��ی
   .تای اينھا يی از دوتا و گاه سهھا ملقمهستی و فاشي

ر  چ�ه در پوزي�سيون، چ�ه اپوزي�سيون و چ�ه دی اي�ن جريانھ�ا ھمه
اند که برای فنومن انسان و حق و حق�وقش  پستوھای تشکي2تيشان نشان داده

دن ای ب��رای رس��ان نھ��ا اب��زار و پ��ل و پل��هارزش��ی قائ��ل ني��ستند و ان��سان را ت
 اي��ن ھ��ای حک��ومتی  نمون��ه؛خواھن��د د و م��یينن��ب رھبران��شان ب��ه ق��درت م��ی

 مرح����وم، چ����ين دولتھ����ای گون����اگون ش����وروی» ان����سان «جريانھ���ای ض����د
 حکومتھايی ھستند که زي�ر پرچم�ی ش�بيه یکمونيست، آلمان ھيتلری و تمام
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 بي�سابقه و عجي�ب و ھمراھ�ی ؛ان�د به حکومت دست يافته» له اAZ Aا«به  
» چ���نج« فقي���د اي���ران از نم���ايش پادش���اه» اپوزي���سيون«غري���ب نيروھ���ای 

   .ين دستاويز را دارد و ديگر ھيچموسوی، ھم
 خ��ارج ک��شوری »ای خامن��ه ض��د«اين��ان ک��ه بي��شتر در جريانھ��ای 

 حکوم�ت کوش�ند ر و ب�ا پوس�ت و اس�تخوان م�یاند، تمام عي�ا سازماندھی شده
 چ�را ک�ه حکوم�ت ؛ فعل�ی نگ�اه دارن�دان چ�ارچوب نظ�ام حک�ومتیرا در ھم

ی  کنن�د، ب�رای مب�ارزه ی از آخ�رين سنگرھاش�ان ارزي�ابی م�یاس2می را يک
   .نومن فرديت و وجدان انسان مدرنبی امانشان با مدرنيسم و با ف

بنابراين يک دستگاه مختصات داريم، با خود رژيم در اوج قدرت 
 ق�وی از تم�ام نيروھ�ای ض�د زن، ض�د سليحاتی، ب�ا پدافن�د و پ�شتيبانیت�/ملی
 ل��شکری داري��م ک��ه ن��ه پ��ول و دی و س��ياھیرنيت��ه، ض��د حق��وق ش��ھرونمد

ی سياس��ی و تئوري���ک پ���شتيبانان  ان��ات حکوم���ت را دارد و ن��ه پ���شتوانهامک
اش را و فري��ادش را و   فق��ط خ��ودش را دارد و دس��تھای خ��الیحکوم��ت را،

 ؛ مدرن و متمدن، ھم�يندی و حق زندگیخواستش را که آزادی است و آزا
  .  تاريخ استبرد، باحاA در اين برھه کدام خواھند 

اي��ن اوس��ت ک��ه ام، ام��ا از اAھ��ه بق��راط ن��ه، و ح��اA  از ھم��ه آورده
   !نوشته است و چه شيوا

.  اس��تام��روز اي��ران درگي��ر ي��ک نب��رد فراگي��ر، ت��اريخی و عمي��ق
در اين مي�ان . يابد نسلھای گوناگون بازتاب می بخشی از اين نبرد در تفاوت
 ج�وان ب�وديم، پيران�ه س�ران ت�ا.  ما شنيدنی استحکايت نسل تکرار ناشدنی

نگاه کنيد به س�ن متوس�ط دس�ت ان�درکاران سياس�ت . برای ما تصميم گرفتند
ای ج�وان ب�دون آنک�ه ح�رص شويم، سرھ حال که خود پير می. ۵٧در سال 

 ما را برای استفاده از تجارب داشته باشند، واقعيت سياسی را به و نگرانی
 مارگزي�ده يکب�ار ب�ا طن�اب ِ  اي�رانبينند ک�ه نمی. کاھند دخيلھای سبز فرو می

س��بز اس��2م ب��ه قع��ر چ��اه جمک��ران ف��رو ش��ده اس��ت و تعريفھ��ا و تعبيرھ��ای 
ت�وان ب�ه آن پھل�ويی گردان�د ک�ه ک�سی را ام�روز مي�ل  دوپھلو را ھمواره م�ی

نسل ما اما اگ�ر ق�رار باش�د در اي�ن س�ی س�ال چي�زی آموخت�ه  .ديدنش نيست
ر تبليغات ن�شدن اس�ت، طي�ف رنگھ�ا  ھمانا تن به موج نسپردن و اسي باشد،

 سياس�ت را گ�زينش نک�ردن اس�ت، را ديدن اس�ت، س�خنان دس�ت ان�درکاران
ھ�ا و م�ردم، ب�ه وي�ژه  ی پر و خالی، ھر دو را ديدن است، از شخصيت نيمه

ای در راه  نھ��ای آرزومن��د و پرش��ور، چ��ون وس��يلهاز زن��ان و جوان��ان و جا
ی سياس�ی اي�ران  ن�وع جامع�هنک�ردن اس�ت، دي�دن ت استفاده سيدن به ھدف،ر

است، و سرانجام فراموش نک�ردن اي�ن نکت�ه ک�ه سرنوش�ت اي�ران در دس�ت 
خي�ر ب�ا ھيبت�ی ھ�ای ا ھفت�ه ت؛ مردمی ک�ه پ�س از س�الھا س�کوت درمردم اس
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سير و ِ جھ��ان تحلي��ل و تف�� ان��د و افک��ار عم��ومی و م��شخص ب��ه مي��دان آم��ده
وز ھرک�سی و ھ�ر بيجھت نيست که ام�ر. اند سياست را در حيرت فرو برده

 حت�یگاه . جريانی در فکر بھره برداری از اين مردم و از اين حيرت است
ت�رين  اختيار به ياد ت�ازه کنند که انسان را بی ھايی خودنمايی می»من خودم«

   »!من خودم نماد تغيير ھستم«: اندازند سخن قصار احمدی نژاد می
 ديگ��ر و از احم��دی ن��ژاد و موس��وی ؛ھم��ه ام��ا ب��ه يک��سو روان��يم

 رژيم و رھبرشان تا ما تبعيديان و معترضان زمامداران سياسی و نظامی
ی اي�ن نظ�ام   و ھم آنھايی که وابسته و دلبستهو تظاھرکنندگان داخل ايران

کيفي��ت اي��ن ھم��سويی ام��ا ب��رای يک��ی . ھ��ستند، ھمگ��ی ب��ه ي��ک س��و روان��يم
تعي�����ين تکلي�����ف ب�����ين م�����رگ و زن�����دگی و از دس�����ت دادن امتي�����ازات و 

ھاست و برای ديگری ن�وزايی و بازياف�ت جايگ�اھی ک�ه حکوم�ت  موقعيت
 اس2می ب�ه مثاب�ه ي�ک گس�ست امروز جمھوری.  دريغ داشته استھااز آن

ترين دوران  معاصر ايران، دشوارترين و بحرانیتلخ و خونبار در تاريخ 
ھيچ چيز، مطلقا ھيچ چيز قادر ب�ه نج�اتش . گذراند عمر خود را از سرمی

حال حاضر ن�ه نج�ات،  اس2می در ی جمھوری لها رو مساز ھمين. يستن
 چگون�ه ب�ا کمت�رين ھزين�ه، ھ�م ب�رای ؛پايان يافتن آن اس�تبلکه چگونگی 

  ! خود و ھم برای مردم، رھسپار گذشته و تاريخ شود؟
ک��نم يک��ی از معيارھ��ای  ب��راين اس��اس و ب��ه تجرب��ه، م��ن فک��ر م��ی

ا ده ي��ا بي��ست س��ال توان��د اي��ن باش��د ک��ه آي�� عم��ل ان��سان م��ی  فک��ر وتیدرس��
ت�وان از  ی ت�اريخی دور م�ی يا پنجاه س�ال ديگ�ر و در ي�ک فاص�لهديگر، آ
 البت��ه ب��ه ش��رطی ک��ه اي��ن ؛عم��ل خ��ود در ام��روز دف��اع ک��رد ي��ا ن��هفک��ر و 

استدAل سخيف را ک�ه ف�2ن فک�ر و عم�ل در بھم�ان ش�رايط درس�ت ب�ود، 
 رأی م�ردم و  ھيتلر آن زمانی که با؛به اين مثال توجه کنيد.  بگذاريمکنار

 اس�2می جمھ�وری» انتخاب�ات«که اص2 با [در يک انتخابات دمکراتيک 
 يک ف�رد محب�وب نبود؛» تلرھي« به قدرت رسيد، ھنوز ]قابل قياس نيست

ھای مختلف مردم را ب�ه  لھای بعد و در آن دورانی که Aيه تا ساحتی ؛بود
ش�ان  دگینام يھودی، کمونيست، ھمجنسگرا، ک�ولی و غي�ره از خان�ه و زن�

ی آلمان و ھ�م جھاني�ان  فرستاد، ھم جامعه کرد و به کشتارگاه می آواره می
  . گفتند و ھيچ نمی کردند فقط نگاه می

ناي�اتش در اردوگاھھ�ای ک�ار ی ج ھيتلر تا آن زمانی نيز که دامن�ه
ھ���ای آدم���سوزی در براب���ر چ���شم ھمگ���ان ق���رار نگرف���ت، ھن���وز  و ک���وره

ي��ن ھم��ه س��ال ھن��وز ھ��م، جھ��ان،  اام��روز پ��س از گذش��ت. نب��ود» ھيتل��ر«
ی آلم����ان و زمام����داران ک����شورھا را در آن دوران از اينک����ه ب����ا  جامع����ه

 دوم و يک���ی از خاموش���ی و س���کوت خ���ود، امک���ان ب���روز جن���گ جھ���انی
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ب�رای . کن�د ھای انسانی را فراھم آوردند، سرزنش م�ی دھشتناکترين فاجعه
المپي��ک  ھمک��اری و م��ث2 ش��رکت در م��سابقات حت��یتوجي��ه آن س��کوت و 

 که اعتباری ديگر به رژيم ھيتلر بخ�شيد، باي�د ب�ه من�ابع آن دوران ١٩٣۶
شد سياست ديگری در پيش  مراجعه کرد، ولی آيا واقعا در آن شرايط نمی

  گرفت؟ 
قدرت سياسی و تبليغاتی اما در دست کسانی بود ک�ه . شد چرا می

را آن سياس��تی را پ��يش بردن��د ک��ه جن��گ جھ��انی و ت��اريخ معاص��ر اروپ��ا 
ل��يکن ھنگ��امی ک��ه . رزي��ابی ش��دا» اش��تباه«سياس��تی ک��ه بع��دھا . س��اخت
ت��وان از  نھ��د، ديگ��ر نم��ی ی جناي��ت، مرزھ��ای تخي��ل را زي��ر پ��ا م��ی دامن��ه
  .  نامش چيز ديگری است؛در نگاه و تحليل و سياست سخن گفت اشتباه

 ١٣۵٧ ديم��اه ٢۶ ت��رک اي��ران توس��ط ش��اه در ؛ي��ک مث��ال ديگ��ر
 رون��د  ب��سيار در ت��اريخ اي��ران و پي��روزیھایھن��وز مح��ل تعبي��ر و تف��سير

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 ی جمھ�وری می ک�ه مقام�ات بلندپاي�هسازد که ھنگا مشغول می

م���ا اش���تباه ش���اه را تک���رار «: کنن���د خ���اطرات و گفت���ار خ���ود تک���رار م���ی
» ص�دای انق�2ب«تباه ک�رد ک�ه منظورشان چيست؟ آيا ش�اه اش�» !کنيم نمی

ارد، مردم را شنيد؟ اشتباه کرد که بر اساس اس�ناد و م�دارکی ک�ه وج�ود د
 کشور اش�تباه ب�ود؟ سياسیآيا گشودن فضای  دستور کشتار مردم را نداد؟

ی من�افع و بق�ای نظ�ام   که در نخستين نگاه اگر از زاوي�هواقعيت اين است
ل�يکن فق�ط در نخ�ستين . ب�ود  م�یسلطنت بنگ�ريم، چ�ه ب�سا اي�ن ھم�ه اش�تباه

ی تحوAت اجتم�اعی ن�ه س�ناريوی از   حقيقت اما اين است که صحنه؛نگاه
اي����ن و آن، » فرم���ان«پ���يش نوش���ته ش���ده اس���ت ک����ه ب���ه ک���ارگردانی و 
ھای سياس�ی ھ�ستند، ھ�ر ھنرپيشگانش که ھمانا مردم و نيروھا و شخ�صيت

ت و دل ب�از  نقش خود مشغول شوند و ن�ه ت�اريخ آنچن�ان دس�يک به بازی
» فرص�ت«و » بخ�ت«است که ھربار و ھمواره، به ق�ول ماکي�اول، فق�ط 

و » بخ��ت«ی  ظرفي��ت ت��اريخ ب��رای ارائ��ه. نش بنھ��ددر اختي��ار ب��ازيگرا
محدود است و ھنگامی که اين ھمه تميز داده ن�شد و از دس�ت » فرصت«

  . رسد رفت، آنگاه نوبت شوربختی و خطر فرا می
 ھزار سال ديگ�ر اش�تباھات خ�ودش تواند  می۵٧اپوزيسيون سال 

از شاه روی گردان�ده ب�ود » بخت«را مرور کند، ولی در اين واقعيت که 
برخ�ی اي�ن . دھ�د را دي�ر تمي�ز داد، تغيي�ری نم�ی» فرصت«و خودش نيز 

ک�شت، ب�ا احت�ساب  مان�د و م�ی کنند ک�ه اگ�ر ش�اه م�ی استدAل را مطرح می
ش�دند و  ی س�ال ک�شته نم�یی اي�ن س� گ و اعدامھا قطعا مردم ب�ه ان�دازهجن
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توان�د ب�ا اي�ن  ول�ی اوA چ�ه ک�سی م�ی. افت�اد مملکت نيز به اين ف2ک�ت نم�ی
  ! ی چيزی که ھرگز اتفاق نيفتاده، حکم بدھد؟ قطعيت درباره

توانست آنچه را پ�يش بين�ی کن�د ک�ه پ�س از ش�اه  ثانيا چه کسی می
ت وح��ش«ی  ه ک��ه پ��س از انق��2ب اس��2می درب��ارهپ��يش آم��د؛ ج��ز خ��ود ش��ا

ای انگشت ش�مار چ�ون دکت�ر ش�اپور  در کتابش ھشدار داد و عده» بزرگ
يمی که گامھ�ای س�ھمگين بختيار و مھشيد اميرشاھی و دکتر مصطفی رح

   !شنيدند  دينی را میديکتاتوری
چ��ه . ش��اه ام��ا ھ��ر اش��تباھی ک��رده باش��د، در رفت��نش اش��تباه نک��رد

ردم را  م���.و او رف��ت. غل��ط، چ���ه درس��ت، م���ردم او را ديگ��ر نخواس���تند
  . ی سرنوشتشان تصميم بگيرند گذاشت تا خودشان درباره

. درا در اختي�ار م�ردم گذاش�تن» فرص�ت«و شاه » بخت«تاريخ، 
زنن�د،  و غي�ره ح�رف م�ی» ی انق�2ب مصادره«و » فريب«کسانی که از 

نقش مردم و ھمچنين خودشان، در آنچ�ه ب�ر س�ر اي�ران رف�ت را ماھران�ه 
ک�شت ت��ا بمان��د، ي�ک روز ديگ��ر مجب��ور   م��یش��اه ام��ا اگ�ر. کنن�د ح�ذف م��ی

ص�دای «ل�يکن ش�اه . شد برود و چه ب�سا در ش�رايطی ب�ه مرات�ب ب�دتر می
را ش��نيد، ب��دون آنک��ه م��ردم و ب��ه اص��ط2ح رھب��رانش توان��سته » انق��2ب
او اين فرصت را به م�ردم داد، ت�ا . او را بشنوند» صدای اص2ح«باشند 

را ب��ر اص��2حات سياس��ی ش��اه م��ردم انق��2ب اس��2می . خ��ود انتخ��اب کنن��د
آي�ت Z روح Z خمين�ی و انق2ب�ش را ب�ه  روش�نفکران ني�ز. ترجيح دادند

ح����ال ب����سياری از آن . محم���د رض����ا ش����اه و اص����2حاتش ت����رجيح دادن����د
که آن روز ذھنشان کور بود، تا قتل عام خود را احساس » روشنفکران«

   .خواھند انق2ب خمينی را اص2ح کنند کنند، امروز می
چه آن زم�ان و . دھد جاست که روی می اشتباه، درست در ھمين

کن�د، مخالف�انی ھ�ستند ک�ه انق2ب�شان  چه اين زمان، آنکه اشتباه کرده و می
 ل�يکن ؛پرس�تند را عليه حکومتی که ظرفيت و امک�ان اص�2ح داش�ت، م�ی

ب��ر اص���2ح حک���ومتی ک��ه ن���ه ظرفي���ت و ن��ه امک���ان اص���2ح دارد، پ���ای 
چه آن زمان، چه بيست سال بعد و چ�ه ص�د . تباه نکردشاه اش. فشارند می

کن�د، ب�رعکس،  سال ديگر، ت�اريخ وی را ب�ه خ�اطر رفت�نش س�رزنش نم�ی
  . بود کرد، سزاوار سرزنش می ماند و کشتار می اگر می

ی آن ک�سانی   کردند که پس از وی آمدند، و ھم�هاشتباه را کسانی
ولی «، »ت اس2میحکوم«، »الگوی اس2می«، »راه سوم«که زير نام 

مب���ارزه ب���ا «و » راه رش���د غيرس���رمايه داری«، »خ���ط ام���ام«، »فقي���ه
اي�ن پ�شتيبانی چ�ه در زم�ان . از آنھ�ا پ�شتيبانی کردن�د» امپرياليسم آمريک�ا

اي��ران «ی  ام��روز خليف��ه. يگ��ر قاب��ل دف��اع ني��ستخ��ود و چ��ه ھ��زار س��ال د
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اي��ن . در م��وقعيتی م��شابه ش��اه در آن دوران ق��رار گرفت��ه اس��ت» اس��2می
کن�د خ�دا او  ي�را فک�ر م�یرود، ز  اگر مردم او را نخواھند، نمیحتیخليفه 
ص��دای . ش��مارد، ت��ا بمان��د  از ھم��ين رو خ��ود را برح��ق م��یخواھ��د؛ را م��ی

يطان و بيگان��ه در آنھ��ا حل��ول کن��د ش�� ش��نود، زي��را فک��ر م��ی م��ردم را نم��ی
» ف��ضای ب��از سياس��ی«ی اس��2می  ول��ی فقي��ه ب��ه مثاب��ه خليف��ه. ان��د ک��رده
حکوم�ت دين�ی، دي�ن و . ک�شد ت�ا بمان�د بندد و می گيرد و می می. شناسد نمی

دني���ا، زم���ين و آس���مان، و م���ردم و خ���دا را ب���ا خ���ود ھم���ساز و ھم���راه 
ی وی  ت دھ�د، خ�دا را دارد و ب�ه پ�شتوانهاگر م�ردم را از دس�. شمارد می

 اگ�ر م�دعی باش�د س�لطنت حت�یاما ھيچ ش�اھی، . کند  را تارومار میمردم
Aشايد خواندن . تواند جز به مردم اتکا داشته باشد نمی، ھی استموھبتی ا

توم��اس » ل��ه ويات��ان«نيکول��و ماکي��اول و » ش��ھريار«و دق��ت چن��دباره در 
ی  خ�ارج ک�ردن دي�ن اس�2م از زي�ر ض�ربهھابس ب�رای ک�سانی ک�ه جھ�ت 

برن��د، مفي��د  را ب�رای وی ب��ه ک��ار م�ی» س��لطان«حکوم�ت ول��ی فقي�ه، لف��ظ 
   ] استجیمنظور اکبر گن [.باشد

ولی فقيه به دليل اينکه با دو دست قدرت آسمانی و زمينی را در 
ش��بيه اس��ت ت��ا ھ��ر چي��ز » خليف��ه«س��ازد، بي��شتر ب��ه  وج��ود خ��ود يک��ی م��ی

ول�ی . ی م�ا ب�ه ي�ک س�و روان�يم در چنين کشاکشی اس�ت ک�ه ھم�ه .ديگری
رود که سی سال پ�يش، ش�اه رف�ت، م�ردم رفتن�د و  فقيه ھمان راھی را می

له ام�ا تنھ�ا ب�ر س�ر ا م�سين�ده؛راه آ: رويم  و ما ھمه رفته و می.جھان رفت
 پيمودن اين راه است، به ويژه در ش�رايطی ک�ه ي�ک چي�ز م�سلم چگونگی

 اگ�ر اش�تباه ھ�م حت�یم�ردم . مانن�د روند، مردم اما می ھا می حکومت: است
پردازند، و از آنجا که تاريخ ھم�واره  کنند، از آنجا که خود تاوانش را می

توانن�د  آورد، م�ی ب�ه آنھ�ا روی م�ی» فرصت«و » بخت«ستانی پر از با د
مسير تاريخ چيزی جز آزمون و خطای مردم . اشتباه خود را جبران کنند

ھ��ای  نوي��سيم و از جي��ب گ��وييم، م��ی م��ا ام��ا چ��ه؟ م��ا ک��ه م��ی. نب��وده اس��ت
تفکرمان مثل نقل و نبات، رھنمود و راه و عمل است ک�ه ف�وران ک�رده و 

آيا ده سال بعد، پنجاه س�ال بع�د، ص�د س�ال بع�د، ھنگ�امی . زدري بيرون می
ت�وانيم از ح�رف و عم�ل امروزم�ان  زن�د، م�ی که کسی ت�اريخ را ورق م�ی

  !ھمچنان دفاع کنيم؟
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ق�صد داش�تند ب�ا  اف�سر ارت�ش اي�ران ک�ه ٣۶گاردين اع2م کرد ک�ه   

 رف��سنجانی ش��رکت کنن��د، امام��ت ھاش��میجمع��ه ب��ه ز ظ��امی در نم��الب��اس ن
 ارت��شيان ب��ا دادن ھم��دردین آنھ��ا ق��صد داش��تند ب��رای ن��شا.  ش��دنددس��تگير

ھاش�ان   روز جمعه در خانهح دمی به نماز جمعه بيايند، اما صبتظاھرات مر
   .ددستگير شده، به مکان نامعلومی منتقل شدن

 خاتمی که دخترھ�ای  ازمحسن کردی در وب2گش با چاپ عکسی  
اينھ���ا   ک��هرا در آغ���وش گرفت��ه، نوش��ت» اص��2ح طلب��ان «ن��از و مام��انی

ر اي��ن فرزن��دان از ظ��اھ.  اص��2ح طل��ب ھ��ستندسياس��ین فرزن��دان زن��دانيا
 ب��ا وج��ودی ک��ه حت��ی...  والدين��شان پ��ی ب��رداجتم��اعیميت��وان ب��ه ن��وع تفک��ر 

ل اي�ن مق�ام س�ا  سابق نظام وAيت فقي�ه ک�ه ھ�شتیدانستند رئيس جمھور می
رود، ب���ازھم تغيي���ری در ظ���اھر کودکان���شان  را داش���ته، ب���ه ديدارش���ان م���ی

را  شاه لباس غربی  زمانی دورتر رضا.ند و اين جای اميدواری استا هنداد
ھ��ای وطن�ی ک��ه مث��ل دھاتيھ�ا ب��ود، ب��اب ک�رد و کودک��انی ک��ه ب��ه  بج�ای لب��اس

 ش�اھی اتح�ت ق�درت رض�. پوش�يدند بلن�د م�یرفتند، ش�ورت پاچ�ه  می مدرسه
معترض�ين خيل�ی ک�ه . جرات چپ نگاه کردن ب�ه اي�ن کودک�ان نب�ودا کسی ر

خوردن�د ک�ه  ی زن و دخت�ر خودش�ان را م�ی باي�د غ�صهه زدن�د، ت�از زور می
 .رفتن�د ش�دند و ب�ه بق�الی و ن�انوايی م�ی بدون روبنده بايد در انظار ظاھر می

ابی آغ�از حج� ب�یخون�دھا مب�ارزه ب�ا ی آشاه، ب�ه فت�وا اما پس از سقوط رضا
بان�دھای اس�2می در کوچ�ه و  نواب صفوی و س�اير» شھيد«ھمکاران . شد

. رس�اندند انگ�شت م�ی رفتن�د، خيابان به کودکانی که با شورت به مدرسه م�ی
   ...حجاب رساندند به خانمھا و دخترھای بی یھمچنين انگشت م

 دختری که آن عقب ايستاده، احتماA بايد به سن تکليف که نه سال
 حت�ی.  و برابر با ھشت سال و نه ماه خورشيدی اس�ت، رس�يده باش�دشرعی

آن اس��ت ک��ه خ��ود را » احتي��اط واج��ب«س��ن ھ��م نرس��يده باش��د  اگ��ر ب��ه اي��ن
ھم�ين زن�دانيان د؛ سال پيش بود، نيز صحنه ھمين بوآيا اگر بيست . بپوشاند

شان آمده، اگر بي�ست س�ال پ�يش ب�ود، در  خانواده سياسی که خاتمی به ديدار
ش�ان را ني�ز زي�ر حج�اب اس�2می  س�اله  دخت�ر دوحت�یر مرد ھم�سايه حضو

ای  تمی اص��2 حاض��ر نب��ود در چن��ين ص��حنهو ھم��ين خ��ا. کردن��د خف��ه م��ی
 ، عم��ق پوس��يدگی و عق��ب ن��شينی اي��ن عک��س.حاض��ر ش��ود و عک��س بگي��رد
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آي�ا دي�دن اي�ن . دھ�د تفکر وAي�ت فقي�ه را در مقاب�ل تفک�ر س�کوAر ن�شان م�ی
  ٧٧د؟عکس شعف ندار

اند به ج�ان  شان افتاده ھمه.  دستگاه حکومتی ھم واوي2ستخوددر   
کنن�د و  اندازد گردن آن يکی و به ھم ت�وھين م�ی ھم و ھرکدام تقصير را می

کنن�د  کنند و با ھ�م معامل�ه م�ی دھند و ھمديگر را رسوا می ھمديگر را لو می
ن و به کشند بيرو خورند و از دھان ھم می کنند و با ھم می و با ھم دعوا می

ی ھ��م را  کنن��د و پت��ه ی ھم��ديگر را رو م��ی نوي��سند و پرون��ده ھ��م نام��ه م��ی
  ... خ2صه محشر کبرايی است... ريزند روی آب و می

ن و نوش�ته ب�ودم ک�ه اگ�ر موض�وع ک�شت. البته خن�ده دار ھ�م ھ�ست
ب��ه ريش��شان خندي��د و غ��رق کل��ی ش��د  ھ��ای م��ردم نب��ود، م��ی ی بچ��ه ش��کنجه

  ... ای بای کردشدنشان را ديد و باھاشون ب
ند که ح�اA ک�ه می و روحانيون مبارز افاضه کردديگر اين که خات

   ! کمی دير نشده آقايان؟؛ی است، پس يک رفراندوم بگذاريماينطور
ی امريکايی ھ�م از اعت�صاب غ�ذای س�ه  رابرت رد فورد ھنرپيشه

 ق�ب2 ھ�م ؛ک�ردروزه در برابر ساختمان س�ازمان مل�ل در نيوي�ورک حماي�ت 
. ن��دز اص��2نی و چن��د نف��ر ديگ��ر حماي��ت ک��رده بودرو اب��ی و فرام��گوگ��وش 

  !يا نوآم چامسکی ھم حمايت کردهگو
روس��يه » ري��ا نووس��تی «خبرگ��زاری» رو. گازيت��ا«ی  ب��ه نوش��ته  

ه  خ�ارجی خ�ود را پي�دا ک�رداپوزيسيون اي�ران دش�من اص�لی«: ] تيرماه٢٩[
 مج���دد محم���ود ز پي���روزیروس���يه اس���ت ک���ه پ���س ا، اي���ن دش���من. اس���ت

 ب��ه ش��عار  ط��ی تظ��اھرات روز جمع��ه.ن��ژاد، از وی حماي��ت ک��رد حم��دیا
. ھ�م اض�افه ش�د» م�رگ ب�ر روس�يه«ش�عار » م�رگ ب�ر ديکت�اتور«معمول 

اق�دامات در عکس و فيلمھای اين  .معترضين پرچم روسيه را ھم آتش زدند
 م���ستقيما در در اي���ران يق���ين دارن���د ک���ه روس���يه. تس���ايتھا و وب2گھ���ا ھ���س

ی روس ک���ه در  ي���ک تبع���ه. وزي���سيون دس���ت دارداپت س���رکوب اعتراض���ا
گف�ت » رو. گازيت�ا«ب�ه ] فاش ش�ود و نخواست نامش[کند  تھران زندگی می

دھن�د،   م�شورت م�ی]اي�ران[پل�يس  که ايرانيان يقين دارند که مشاورين ما به
ھ�ای  اين کار سرويس دھند و ع2وه بر برای سرکوب تظاھرات آموزش می

  ماAش�نکو، کارش�ناس مرک�ز ک�ارنگیلک�سی ا.ددھن� ويژه را سروسامان می
ن�ژاد حماي�ت  يه اش�تباه ک�رد ب2فاص�له از احم�دیگويد که روس مسکو نيز می

م2حظ��ه کاران�ه باش��د، ش�عارھای ض��د روس��ی  م�سکو اگ��ر خ�ط م��شی. ک�رد
 !دتکرار نخواھند ش
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 مملک�ت جمھ�وری«در داس�تان . کند  پيدا می]بيقيا [کار دارد بيغ   
رون�د  م که دست آخر آخوندھا م�ی، پيش بينی کردپيشچند سال  »جاھلستان

ی ک�شور  هو بقي�» مملکت آستان قدس رضوی«شود  در خراسان و آنجا می
ام�ه در پ�يش آي�د، ھم�ين برن  اينطور ک�ه ب�وش م�ی.شود ھم خرد و تجزيه می

ش�ود ک�شور   خراس�ان م�یميلی داشتم با ھمين پيش بينی؛ نوش�ته ب�وداي. است
  . از اين حرفھا... روسھا وديگری و تحت استعمار 

ی س��ردمداران  ای ح��ين ھ��شدار ب��ه ھم��ه ام��روز ھ��م آخون��د خامن��ه
نخبگ�ان و « ب�ه ک�سانی ک�ه آنھ�ا را سخنانی به مناس�بت بعث�ت،  درحکومت،
 حت�یبايد مراقب گفتار و مواض�ع و  خواند، ھشدار داد که» جامعه بزرگان

  ٧٨!دباشن ھای خود نگفتن
 زندانيان ح�وادث ھای  با خانوادهز در ديداری کهموسوی ھم امرو

   ٧٩! که ملت ايران دوباره متولد شدهاخير داشته، گفت
البت��ه اي��ن باب��ا ت��ازه بع��د از س��ی س��ال ي��ادش آم��ده ک��ه دوران ش��اه 
آزادی نب�ود و م��ردم آن زم�ان ب��رای آزادی ش��لوغ کردن�د و ح��اA ھ��م آزادی 

ي�ا ندارن�د؟ اينھ�ا ح.  واقعا رو که نيست، سنگ پای ق�زوين اس�ت؛خواھند می
ش��ان خ��وب  ک��شند؟ ب��ه گم��انم ھم��ه از خودش��ان و عملکردش��ان خجال��ت نم��ی

د ب��ا اي���ن خواھن��� اس���ت و م��ی» ش��اھزاده«دانن��د ک���ه تنھ��ا آلترناتيوش���ان  م��ی
 مح��ال اس��ت ک��ه ندانن��د در اي��ن س��ی س��ال گرن��ه و؛چرن��ديات او را ب��سوزانند

  ! بااند؛ يک قلم خود اين با چه بر سر اين مردم فلک زده آوردهنکبتی 
   ! ببينيد؛خواھد بماند اين حکومت اين چنين می  

شدگان حوادث اخي�ر  اين بسيجی که اخيرا بدليل نرمش با دستگير
، در بازداش�ت ش�د]  س�اله١٥ي�ک دخت�ر  س�اله و ١٣پ�سر  آزاد ک�ردن ي�ک[

گفت که در گذشته قبل از اعدام دختران باکره، ب�ا » جی پست«مصاحبه با 
اگرچ�ه ق�انونی و  از اي�ن اق�دام خ�ودم،«: و گفتا. آنھا ازدواج ميکرده است

دخت��ران از ش��ب زف��اف خ��ود بي��شتر از اع��دام   متاس��فم، چ��ونش��رعی ب��ود،
داديم، تا مقاوم�ت  به آنھا قرص خواب می ترسيدند، برای ھمين فرداشان می

  ...رفتند شدند، مشتاقانه به سوی مرگ می دخترھا صبح که بيدار می .دنکنن
يانه ب�ه دخت�ران و  وح�ش تجاوزھای جن�سیھم ازخبرھای بسياری 

در ش��يراز دو نف��ر ک��ه از زن��دان آزاد ش��دند، ب��ه دلي��ل ھم��ين ؛ پ��سران رس��يده
رحمھاش��ان انجامي��ده، تجاوزھ��ای وح��شيانه ک��ه ب��ه پ��ارگی مقع��د و روده و 
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ھ�ای انق2ب�ی س�ربازان ام��ام   ع�الم ب�ر س��ر اي�ن ف�2نخ�اک. ن�دخودک�شی کرد
  ! ومتشان را حفظ کنند؟خواھند حک ھاشان میبا ف2ن؛ زمان

حکوم���ت ف���2ن  «گذارن���د نم���یراس���تی چ���را اس���م اي���ن نظ���ام را 
  !اش؟ ؛ يا ھمان اسم اصلی»ساAری

  
  ]روز سی و ھشتم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢١/ ١٣٨٨ تيرماه ٣٠

  
ايي�د از ي�ک ی رفراندوم را مطرح ک�رده، بي حاA که خاتمی نظريه  

ر م��ورد نظ��ر م��ردم را دحماي��ت کن��يم؛ رفران��دومی ک��ه رفران��دوم واقع��ی 
 اس��2می ت��ن ب��ه چن��ين  جمھ��وریبپرس��د؛» ن��هجمھ��وری اس��2می، آری ي��ا «

را بگ��وييم ک��ه چن��ين چي��زی  ت��وانيم چي��زی نخواھ��د داد، ول��ی ح��داقل م��ی
  ٨٠!مبگويي» رفراندوم؛ رفراندوم«بعد در شعارھامان  هن باي از؛خواھيم می

ني�ستی روزی که شنيديم در نماز جمع�ه علي�ه دو ک�شور س�ابقا کمو
آن روز م��ردم ک�ه تعدادش��ان ھ��م ک��م نب��ود، ... ش�عار داده ش��د، تعج��ب ک��رديم

ن��د؛ گ��سترده، از تح��ريم کاAھ��ای چين��ی گفت ب��رای نخ��ستين ب��ار ب��ه ص��ورتی
 و فع��اAن بخ��ش ت��شکلھای اقت��صادیط بحث��ی ک��ه پ��يش ازاي��ن بارھ��ا توس��

رس��د م��ردم ب��رای نخ��ستين ب��ار کن��ار  ب��ه نظ��ر م��ی. خ��صوصی مط��رح ش��د
کيفي�ت ک�شوری  اند، تا کاAھ�ای ب�ی  گرفته صادی و توليدی قرارتشکلھای اقت

ی  اين درحالی اس�ت ک�ه س�ايه. کنند کند را تحريم که دولتش سرکوبگری می
  !ما سايه افکندهی زندگکاAھا و سياست و الگوی چينی بدجوری بر 

   !]ی وارداتی دقت کنيدبه ليست کاAھا[
البت��ه م��شخص . س��تا  Made In China الکتريک��یب��اتوم و ش��وک 
ی متع��ادل، نامتع��ادل، ص��نايع ج��ايگزين،  توس��عه ني��ست ک��ه در اي��ران م��دل

استفاده اس�ت، ام�ا ک�شورھای جھ�ان س�وم  کدام مدل مورد... صنايع مادر يا
کنن�د ت�ا بخ�شی از نيازھ�ای  م�ی در ھرح�ال ک�ه رو ب�ه توس�عه باش�ند، ت�2ش

د، خودشان تولي�د نياز ندار ھای انحصاری ی  خود را که به تکنولوژی ساده
برخی از آنھ�ا س�اختار . ی ھستندباتومھا عموما يا پ2ستيکی يا فوAد... کنند

در اي�ران گ�اھی از باتومھ�ای . ای دارن�د ب�رای م�صارف خ�اص  پيچيدهکمی 
ل اس�ت ک�ه آي�ا اي�ران ک�ه با اين شرايط جای س�وا. شود استفاده می چوبی ھم
آي�ا واقع�ا ني�از ] ک�ذا[ رس�يده تکنولوژی به دس�تاوردھايی جھ�انیی  در زمينه

 وس�ايل چين�ی! فاع شخ�صی وارد کن�د؟وسايل ضد شورش و ددارد از چين 
قب��ول، ام��ا ب��اتوم و دس��تبند ديگ��ر ... اش��ک آور ھ��ای  مث��ل ش��وکرھا، اس��پری
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با اين ح�ال ش�ايد برايت�ان جال�ب باش�د ک�ه بداني�د . ای نيستند پيچيده ھای وسيله
باتومھ�ای چين�ی در ب�ازار داخ�ل شورش، دفاع شخ�صی و وسايل ضد انواع

  چن�د س�ال اخي�ر ش�رکتھای خ�صوصیاي�ن توض�يح ک�ه ط�ی با. وجود دارند
ان��د ت��ا وس��ايل نظ��امی و  پي��دا ک��رده مع��دودی ب��ه ص��ورت تخص��صی اج��ازه

چ�ه جال�ب، خودکف�ايی، واردات و ب�ازار   ٨١!ددفاعی را به کشور وارد کنن�
  !داخلی کاAھای سرکوب و کشتار و ضد شورش

 حت�یی اعتم�اد مل�ی  که در اي�ن س�ند معتب�ر از روزنام�ه جالب اين
 و البت�ه س�ت،اmade in china» «پ�رچم ش�اخدار حکوم�ت اس�2می 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  روسوفيل، ِکمونيست

ی مايک�ل  ز نوش�تهنيوي�ورک ت�ايم) ي�ه ژوئ٢٠](دي�روز[ی  در مقاله
 نھادھ��ای نخبگ��ان و روح��انيون در زم��ان ب��ا فروپاش��ی ھ��مک��ه  اس��لکمن آم��ده

 ]س�پاه پاس�داران[ نھاد اقتصادی، اجتماعی و سياس�ی ک�شور ايران، قويترين
دار مخالف�ان  ترين نيروی پشتيبان سرکوبی حرکتھای ادام�ه  اصلی به عنوان

  معترض�ان و ت�2شس�رکوبی  س��پاه درحرک�ت خ�شن و تن�د... هنماي�ان ش�د
ب��سياری از کارشناس��ان سياس��ی، ب��رای خ��اموش ک��ردن آنھ��ا باع��ث ش��ده ک��ه 

 قلم��داد »کودت��ا« را ١٣٨٨ خ��رداد ٢٢مرب��وط ب��ه بع��د از انتخاب��ات ع وق��اي
   ]ھای کودتاست اسم دوم اين کتاب ھم يادداشت[...کنند

ه اي�ن  ک�قول رسول نفي�سی نوي�سنده و محق�ق آم�دهدر اين مقاله از 
ني��ست، بلک��ه ي��ک حکوم��ت نظ��امی ب��ا ی حکوم��ت ديگ��ر ي��ک حکوم��ت دين��
ای از ق�درت نظ�امی،  ملقم�هکنون سپاه ا. رونمای نظام روحانيت شيعه است

ای و ي�ک  ھ�ستهھای  برنامه ی ی موشکی، کنترل کننده ی سامانه کنترل کننده
  تجاری است که بر ھر بخ�ش اقت�صاد اي�رانامپراتوری چند ميليارد دAری

  لي�زری چ�شم،  ص�احب درمانگاھھ�ای جراح�یس�پاه،... پنجه انداخت�ه اس�ت
س�ازی، ش�رکتھای  ی راه و پ�ل پيمانک�اری توليد خودرو، شرکتھای  کارخانه
ی قاچ��اق اجن��اس ب��ازار س��ياه  کنن��ده ی مي��ادين نف��ت و گ��از و کنت��رل توس��عه

    ٨٢...است
 روزھ�ا آن2ي�ن در تھ�ران نوش�ت ک�ه اي�ن سايت خب�ر ديگر اين که

س�ازان ب�زرگ  رو ب�ا خ�ود» رن�و«ھمکاريھ�ای ی لغ�و ق�رارداد  ازار شايعهب
 س�ھم ص�نعت ]صنايع نفت و گاز[سنگين  بعد از صنايع ؛اخلی قوت گرفتهد

] اين صنعت، نق�ش[ درصد از توليد ناخالص ملی است و ٥/٤خودرو حدود
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 زاي�ی م�ستقيم و غيرم�ستقيم دارد و ص�نعتی اس�ت ک�ه ت�أثير م�سقيم اش�تغال 
  !دسعه ی ملی دارروی تو

الي�ايی، مانکنھ�ای ايتط�راح م�د » ماری ات�و« اين که ديروز جالب  
 اش را با ع2مت سبز به نمايش گذاشت و خ�ود ني�ز م�چ بن�د ون پائيزهيسکلک

  : اش با رنگ سبز نوشته بود سبزی بست و تی شرتی که روی سينه
  : اش گفت او در رابطه با اين نکته سنجی» تندا زنده اس«
ک�سانی  توانستيم برای مايش مد کمترين کاری بود که ما میاين ن«

 چ��ون ن��دا ک��ه حاض��رند ب��رای آزادی از ج��ان خ��ود ماي��ه بگذارن��د، انج��ام
  ٨٣».دھيم

  

  ]روز سی و نھم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٢/ ١٣٨٨ تيرماه ٣١

  
م�ومی در اي�ران کند که افکار ع ی روسيه ادعا می خارجه وزارت

س��ی و روس��يه دارد و ش��عار دھن��دگان ض��د رواي��ران دي��د مثبت��ی ب��ه رواب��ط 
2می در  اس�� س��فير جمھ��وری.ھ��ستندتع��داد انگ��شت ش��ماری در اي��ن ک��شور 

معق��ولی ن��سبت ب��ه انتخاب��ات بح��ث انگي��ز ه م��سکو گف��ت ک��ه روس��يه دي��دگا
ی روس�يه ني�ز  ن دارد و در عين حال وزارت خارج�هرياست جمھوری ايرا

ر اخي���ر دی ھ���اک���ه در روز» م���رگ ب���ر روس���يه«ش���عار در واک���نش ب���ه 
گ�ان انگ�شت  ش�عار دھن�ده کن�د ک�ه ، ادع�ا م�یخيابانھای تھران طنين انداز شد

 اولين مقام خ�ارجی روسيه،  ديميتری مدودف، رئيس جمھوری.ندشمار بود
ب��ه محم��ود ،  رژي��م اي��رانز اع��2م نت��ايج انتخاب��ات انت��صابیب��ود ک��ه پ��س ا

روز پ�س   س�ه Aزم به ذکر است که احم�دی ن�ژاد.احمدی نژاد تبريک گفت
از انت��صابات رياس��ت جمھ��وری، ب��رای ش��رکت در اج��2س س��ران رھب��ران 

 م�اجرای رفت�ار الک�ساندر .سازمان ھمکاری شانگھای به روس�يه س�فر ک�رد
ی  دربار فتحعل�ی ش�اه ک�ه ب�ه عھ�د نام�هگريبايدوف، وزير مختار روسيه در 

خ ص��فی ال��دين ی ش��ي  کتابخان��همنج��ر ش��د و چپ��اول ن��سخ خط��یی ترکمنچ��ا
س���نت پيترزب���ورگ نگھ���داری ی  اين���ک در م���وزهبيل���ی در اردبي���ل ک���ه ارد

ھ����ای  تسياس����ز  ايراني����ان اش����ود، از جمل����ه خ����اطرات تل����خ ت����اريخی م����ی
  ...تروسيه در ايران اس] ی مزورانه[
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 چھ�ل روز گذش�ته در مي�دان ھف�ت تي�ر ديروز نيز طب�ق روال اي�ن
تگيری ادام�ه درگيری و دس]  کدام ميدان تھران استق2بی دانم اسم که نمی[

 م��وج ايج��اد خاموش��ی. گوي��ا ي��ک نف��ر ھ��م در اي��ن روز ک��شته ش��د. داش��ت
ھ���ای وي���ژه دارد و  برنام���ه تلويزي���ون/در س���اعاتی ک���ه رادي���وم���صنوعی 

. ای را ن��شان دھ��د، خيل��ی ب��امزه اس��ت اد ي��ا خامن��هخواھ��د احم��دی ن��ژ م��ی
ھ�م ص�دا و س�يما را  ؛ چ�ون م�ردم؛يونی ھ�م کل�ی اف�ت ک�ردهھای تلويز آگھی
، ب�ا روش�ن ک�ردن ھ�ای دولتيھ�ا اند و ھم ھمزمان با پخش برنامه م کردهتحري

  . شوند  برق میباعث خاموشی ، پرمصرفشانھای برقی دستگاه
  رھن���ورد، ھم���سر موس���وی از دس���تگيریديگ���ر اي���ن ک���ه زھ���را

Aب�د اي�ن ي�ک م�اه داش�ته چان�ه زن�ی . اش خب�ر داد  س�اله۶٢ی برادر  يکماھه
 ؛د از ي�ک م�اه ق�ضيه را ل�و دادهه، و حاA بعکرده و پارتی بازی که نشد می
رد پل�يس ض�د ھای اخير ک�ه برخ�و در ھفته ھم خبر داد که» .سی. بی. بی«

ی انتخابات   نتيجهلباس شخصيھا به معترضان بهه شورش و افراد موسوم ب
ای ب���ر س���ر زبانھ���ا و در  ش���ايعه،  اي���ران جري���ان داش���ترياس���ت جمھ���وری

 ي�ا از ح�زب زب�ان ک�ه احتم�اA  اف�رادی ع�ربسايتھای اينترنتی راه افتاد ک�ه
در برخ�ورد ب�ا معترض�ان  Z لبنانند يا از فلسطينيان ع�ضو جن�بش حم�اس،

   ٨٤!دشرکت دارن
راديو فرانسه ھم گفت که س�ناتورھای جمھوريخ�واه، ج�ان کاي�ل و 

و بسيار پرنفوذ ج�وزف ليب�رمن، و   کين، ھمينطور سناتور مستقل جان مک
از ب���اراک اوبام���ا د ی خ���و ن ب���ای در ط���رح ت���ازهر دم���وکرات اي���واس���ناتو

در ص�ورتی ی وی ب�ا اي�ران رد ش�د و ي�ا  هاند که اگر پيشنھاد م�ذاکر خواسته
روزه،  ٦٠که ايران غنی سازی اورانيوم را ادام�ه داد، بع�د از ي�ک مھل�ت 

   !دروند تحريمھای جديد را آغاز کن
از ت�و ای را اينط�وری  نمرات آخوند خامنهريز  يک شيطان ب2يی

   !؛ ببينيد استاش بيرون کشيده کارنامه
 بخاطر درس نگرفتن از تاريخ، صفر: تاريخ 

بخاطر واگزاری دريای مازندران به روسيه در ازای حمايت اي�ن : جغرافيا
 کشور، صفر

  بخاطر نفھميدن آمارھای دروغ احمدی نژاد، صفر: رياضيات
 صفربخاطر سرودن شعرھای آبکی در حالت نشئگی، : 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 دش�من،   مک�رر کلم�ه تکراری و بکارگيریبخاطر نوشتن انشاھای: انشاء
  صفر

 بدليل استفاده از مواد دوپينگی و انرژی زا، صفر: ورزش
 ع��دم رعاي��ت ونھ��ا ونی و اس��تفاده مک��رر از آي��ب��دليل حم��ل م��واد اف: اخ��2ق

 اش، صفر نظافت و بو دادن چفيه
  صفر: جمع نمرات

   ...و Aبد معدل بيست ساله ھم صفر
  !ھا آفرين به اين بچه

ای از ندا آقا س�لطان  ساز امريکايی ھم مجسمه پاوA اسليتر مجسمه  
  ژوئي���ه در ش���ھر٢۵ ک���ه ق���رار اس���ت آن را در راھپيم���ايی روز س��اخت

س��از  ھ��ا ب��ه اي��ن مج��سمه البت��ه خيل��ی  ٨٥.انفرانسي��سکو ب��ه نم��ايش بگ��ذاردس
؛ او که به سر ندا آقا سلطان را ساختهند که چرا عکس لچک اعتراض کرد

  !اين ھمه عکسھای قشنگ و مدرن دارد؟
ک�نم م�سعود ب�ه  فکر م�ی که م نوشتي برا از درونمرزی جواندختر  
تش ب�ه م�سعود نگف�تم، ول�ی  راس�.م که من در تظاھرات آس�يب دي�دشما گفت

. ت�وانم ب�اردار ش�وم گ�ر نم�یباتومی که ب�ه ش�کمم خ�ورد، دي بر اثر ضربات
داش���تم م���ادر ب���شوم، ول���ی ب���رای ھمي���شه توس���ط چن���د ت���ا کثاف���ت م���ن آرزو 

  ...مزاده، از مادر شدن محروم شدمحرا
م ک��ه اي��ن دوران، دوران گ��ذار اس��ت و در ص��فحات پي��شين نوش��ت  

ھ��ا و  ای  و ت��وده خ��ط موس��وی و ھاش��می ازموس�وی س��وزی و دوران عب��ور
   ! شاھد از غيب رسيد، ببينيدظ حکومت اس2می؛منقليھا برای حف/ملی

ی آلم�ان از آش�تی  دويچ�ه ول�هی خود با  شيرين عبادی در مصاحبه
م��ردم ب��ه  اعتم��ادی زن��د و نگ��ران ِ ب��ی ح��رف م��یم��ردم حکوم��ت اس��2می ب��ا 

خواھ�د پ�ل  و م�ی] س�ت حکوم�ت ادر واقع نگران س�رنگونی[حکومت است 
. شکاف�شان ب�ا حکوم�ت عب�ور دھ�د ی عميق  بسازد که مردم را از درهآشتی
ق�ع ھمان مو کهی رفسنجانی  ھاشمپل نيز چيزی جز ھمان منشور آبکیاين 

   ٨٦ت؟ نيساش زدند، مردم دست رد به سينه
، وسط اي�ن ب�ازار باز خوب است که اين وسط چند تا آدم چيز فھم

ن��ان ب��ه ن��رخ گنج��ی و ديگ��ر ِ/عب��ادی/موس��وی/میھاش�� ی ھي��ستری مک��اره
  !شوند خورھای حافظان حکومت اس2می پيدا میروز
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تھ�ران ب�ا دخت�ری از   از]طب�ق روال ھمي�شه[ز ايميلی داشتم ديرو  
ک��ه کل��ی از اي��ن بازجوييھ��ای اينترنت��ی ش��کار » ب��ازجويی موق��وف«عن��وان 

 م�ن از ، م�ن ھ�م ھمينط�ور؛ ول�یعزي�زمآف�رين  ک�ه پاس�خش نوش�تمدر . بود
آزادی و  ھ��رکس .ک��نم ش��ارAتانھا و ن��ان ب��ه ن��رخ روزخورھ��ا پ��شتيبانی نم��ی

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 ب�ه ق�درت رس�يدن خ�ودش  حکومت

و جنايتک���اران ھن���وز محاکم���ه ن���شده، پ���ستان ب���ه تن���ور بچ���سباند، از او ھ���م 
ک�نم ک�ه جان�شان  جوان�ان و زن�انی حماي�ت م�ی اص2 من از .کنم نی میپشتيبا

سال حکوم�ت و اندی رسيده و در اين سی  از اين ھمه فساد و تباھی به لب
پرس�تان ض�د مدرنيت�ه، ديگ�ر پاس�خ » ايدئولوژی«اند که  نکبتی اس2می ديده

    ...دآنھا نيستن
  !سرشان خاکبر؛خوب نوشتم، نه

اس��تان [ش��ھر در ش��ھر م��شھد  ول آزادب��ر س��نگفرش پ��ارک مل��ت، ا
  ]بدون شرح[ ٨٧»!دزد کثيف، رای مرا پس بده«: اند نوشته] خراسان

را در دھ�ان » م�رگ ب�ر روس�يه«دمت گرم ای عزيزی که شعار 
  ! وطنفروشان و متجاوزين انداختیمردم گذاشتی و کک به تنبان

اس��م ت��شکي2تی ./ب. گ. م��امور س��ابق ک«در مطلب��ی ب��ا عن��وان 
ن�د برخی منابع اخيرا اع2م کرد«: اند که نوشته»  شدای فاش خامنهعلی سيد

ط2ع�ات و امني�ت وق�ت اتح�اد برای س�ازمان ا ای در اوايل انق2ب که خامنه
 عک�سی از يکی از خوانندگان ب�ا ارس�ال ؛هکرد  کار می]ب.گ.ک[شوروی 

، نوش��ت ک��ه احتم��اA اس��م ای ب��ه س��ر دارد  وي��ژهای ک��ه ک��2ه روس��ی خامن��ه
» آخون�د مارش�ال وAديمي�ر عل�ی الخ�وف«در آن زم�ان ای  نه خامتیتشکي2

   !بوده
  !بابا کمی بيشتر توجه کنيد لطفااين به لقب 

 واب��ستگی اساس��ی«ھ��ای ن��اب در م��ورد  نوش��تهاي��ن نوش��ته، از آن 
   !به روسيه است، ببينيد» مت اس2میحکو

ی ھمک��اری دارای  اي��ن تف��اھم نام��ه... ايرن��ا از م��سکوب��ه گ��زارش 
ی  و ط�رف ھمکاريھ�ای خ�ود را در زمين�هاس�اس آن دماده است که ب�ر  ١٤

ی تسھي2ت فنی ب�رای دف�اتر يک�ديگر  ی اخبار و تجربيات و نيز ارائه مبادله
 م��ديران عام��ل دو خبرگ��زاری در .دھن��د در تھ��ران و م��سکو گ��سترش م��ی

يد محمود رضا سجادی سفير جريان امضای اين تفاھم نامه که با حضور س
م�ديران و مع�اونين ايتارت�اس س2می در روسيه و ني�ز جمع�ی از جمھوری ا
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تف��اھم نام��ه،  ص��ورت گرف��ت، اب��راز امي��دواری کردن��د ک��ه ب��ا ام��ضای اي��ن
اف�زايش  ھمکاريھای دو کشور بيش از پيش گسترش يافته و زمينه را ب�رای

ھمکاريھای سياسی، اقتصادی، فرھنگ�ی و اجتم�اعی مي�ان اي�ران و روس�يه 
کن�د  ی ھمک�اری، ايتارت�اس موافق�ت م�ی ساس اين تفاھم نامهبرا .فراھم آورد
 را در اختي�ار  خ�ود ب�ه زبانھ�ای انگلي�سی و روس�ی مل�یخب�ری که سرويس

و دفت��ر مرک��زی در تھ��ران ق��رار دھ��د و ايرن��ا ني��ز و دفت��ر ايرن��ا در م��سک
 خود ب�ه زبانھ�ای انگلي�سی و روس�ی ری ملیکند که سرويس خب موافقت می

 .. .دفتر مرک�زی م�سکو ق�رار دھ�د يتارتاس در تھران ورا در اختيار دفتر ا
د، ھم�واره دش�منان ش�و ی تمدن ما محسوب م�ی فرھنگ بومی و ملی که پايه

تم�دنيمان دور کنن�د،  ھ�ای نھ�ا اگ�ر بتوانن�د م�ا را از س�رمايه و آزيادی داشته
  . بينند می ھا باز برای پيشرفت و تسلط در ساير حوزهراه خود را 
 ]...ھاھاھاھا[

ک�ه اي��ران و روس�يه ب�ه عن��وان دو  محم�د جعف�ر بھ�داد ب��ا بي�ان اي�ن
شوند، تصريح کرد ک�ه باي�د  متحد استراتژيک در منطقه و جھان شناخته می

ي�ا اي�ن رواب�ط خ�وب را مخ�دوش بعضی قدرتھای زورگ�و در دن مراقب بود
  اس2می ايران در اينھای رئيس جمھوری به توصيهبھداد با اشاره  ؛نکنند

ش�يد  احم�دی ن�ژاد ھم�واره تاکي�د دارن�د مراق�ب با]ک�ذا [دکت�ر ک�ه فتزمينه گ
. ای به روابط دو ک�شور لطم�ه وارد نکن�د برخی شيطنتھای سياسی و رسانه

قبيم، ت�ا ب�دخواھان اي�ران مقابل اين تحرکات ھشيار و م�را لذا ما ھمواره در
  . ء نکنند را احيا» دو کشور2فات تاريخیاخت« و روسيه

  ] .خيلی جالبند» کشور  دوت تاريخیاخت2فا«اين [
ھ��ا در مناس��بات دو ک��شور  م��ديرعامل ايرن��ا س��پس ب��ه نق��ش رس��انه

 ھ��يچ ،ب��ين سياس��ت، فرھن��گ، اقت��صاد و رس��انه ک��ه ت��صريح ک��ردو اش��اره 
ای ب��رای حفاظ��ت از  رس��انه/ھ��ای سياس��ی ش��بکه ای ني��ست و ت��شکيل فاص��له

ه در ی روس��ي ور خارج��ه مع��اون وزي��ر ام��؛روری اس��تفرھن��گ ب��ومی ض��
ھ�ای غرب�ی  رس�انه  ک�هديدار تصريح کرد امور آسيا و اقيانوسيه نيز در اين

   ٨٨...دايجاد کنن خواھند بين ايران و روسيه شکاف و فاصله می
آق��ای ) ايلن��ا( ک��ار اي��ران ب��ه گ��زارش خبرگ��زاریديگ��ر اي��ن ک��ه   

 مديران  در ديدار با گروھی از]ژوئيه٢٢[ تير ٣١موسوی روز چھارشنبه 
 اي�ران نگاران گف�ت ک�ه ق�انون اساس�ی ه استادان دانشگاه و روزنامھا، رسانه
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طيف��ی بتوانن��د دور آن حلق��ه و سيل را دارد ک��ه م��ردم از ھ��ر گ��روه اي��ن پتان��
   ٨٩...دبزنند و مطالبات خود را پيگيری کنن

 ق��انون ھ��ای ظرفي��ت«اي��ن ھ��م ح��اجی موس��وی ک��ه در رابط��ه ب��ا 
 جم��ع »روه ال��وثقیع��«ته ک��ه ھم��ه دور اي��ن ح��رف زده و خواس��» اساس��ی
ت�ا » ساسی جمھوری اس�2میقانون ا« طفلک منظورش اين است که شوند؛
 Aب��د آن ھ��م ب��ا » ظرفي��ت«ب��وده و تازگيھ��ا » ظرفي��ت ب��ی«ح��اA پي��دا ک��رده؛

  !چماق و کھريزک
  

  ]روز چھلم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٣/ ١٣٨٨مردادماه ايکم 

  
سياری از  ب�بع�د از واک�نش و اع�2م ھمب�ستگی خبر ديگ�ر اي�ن ک�ه  

پيت�ر  «ض�ان اي�رانالملل�ی ب�ا جن�بش س�بز معتر روشنفکران و ھنرمندان ب�ين
اتفاق����ات بع����د از انتخاب����ات در  خوانن����ده و آھنگ����ساز ھ����م علي����ه» گابري����ل

گابري��ل در . موض��ع گرف��ت و ش��جاعت م��ردم اي��ران را س��تايش ک��رد اي��ران
» کيوس�ک« گ�روه لي�در» آرش س�بحانی«ابتدای پيام کوتاھی که از طري�ق 

 من از شجاعتی که معترضين در ايران نشان دادند، که سال کرد، نوشتار
   ...تاثير قرار گرفتم شديدا تحت 

ی ت��اريخی اي��ران، س��رانجام ِ اي��ن  او ھمچن��ين ب��ا اش��اره ب��ه س��ابقه
ی ب��از  ايراني��ان را دس��تيابی ب��ه ي��ک جامع��هاعتراض��ات و جن��بش ع��دالتخواه 

  . جالب شد!تدانس
 برای داشتن امکان مقاي�سه، کارھ�ای من در جای جای اين کتاب،  

ج�ا جالبی را که به نظرم در ارتب�اط ب�ا ش�رايط اي�ن روزھ�ا ھ�ستند، در اي�ن 
 مث��ل اي��ن ؛ری از ش��رايط اي�ن روزھ��ا داده باش��مآورم، ت��ا ت��صوير ج��امعت م�ی

   !تصوير
انقدر از ی تبريز يادگاری گر ی مشروطه ی مشروطه يا موزه خانه

ی راس�ته کوچ�ه  ی م�شروطه در محل�ه وزهو م�خان�ه . انق2ب مشروطه است
ی  ی راس��ته کوچ��ه از ابني��هی ق��ديم ع در محل��هی م��شروطه واق�� خان��ه. اس��ت

شم��سی  ١٢٤٥ی قاج��ار اس��ت ک��ه ت��اريخ بن��ای آن ب��ه س��ال   دورهت��اريخی
  اين خانه، مرحوم ح�اج مھ�دی ک�وزه کن�انی از بازرگان�انبانی. گردد برمی

جاھداتش در انق2ب م�شروطيت خوشنام تبريزی بود که به پاس خدمات و م
 ب�زرگ مرح�وم ک�وزه کن�انی ح�امی. از او ياد ش�ده اس�ت» ابوالمله«با لقب 

م�ردم آذربايج�ان در آن روزھ�ای س�خت و سرنوش�ت  نھ�ضت آزاديخ�واھی
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را نيز به عنوان پايگاھی مطمئن در ی شخصی خود   خانهحتیساز بود که 
ای ارس���ی، نم���ايی ھ���ای زيب��� پنج���ره. اختي���ار مجاھ���دين م���شروطه ق���رار داد
جايگ��اه ش��ھر تبري��ز در ه نظ��ر ب��. تتماش��ايی و محت��شم ب��ه بن��ا بخ��شيده اس��

ی  ی ک��وزه کن��انی ي��ا خان��ه  انق��2ب م��شروطيت و نق��شی ک��ه خان��هپي��روزی
  ک�شور، سازمان مي�راث فرھنگ�ی کردمشروطه در اين نھضت بزرگ ايفا

از بن�ابراين . ح مل�ی در ھم�ين خان�ه داي�ر ک�ردی م�شروطه را در س�ط موزه
ی  ب��ا تب��ديل بخ��شھايی از بن��ا ب��ه م��وزه] ھن��وز دوران ش��اه اس��ت[١٣۵٧ لس��ا

ارزش از دوران م��شروطه و رھب��ران در ااس��ناد، ت��صاوير و يادگارھ��ايی ب��
ی م�شروطه  اموالی ک�ه در م�وزه از مھمترين اسناد و. شود آن نگھداری می

  س��تارخان، قلم��دان و عين��ک وی کم��ری تپانچ��هت��وان ب��ه  وج��ود دارد، م��ی
قل�م  ھ�ای نھ�ضت م�شروطه ب�ه ن�هی ھزي تخط ش�ھيد ثق�ة اAس�2م، دفترچ�هدس�

ش و  آذربايج���ان، ف���رزه کن���انی، مھ���ر انجمنھ���ای انق2ب���یح���اج مھ���دی ک���و
ي��اد ... ھ��ای دوران انق��2ب م��شروطه و  تابلوفرش��ھای م��شروطه، روزنام��ه

اھ�دين ص�در م�شروطيت م�وزه تندي�سھايی از شخ�صيتھا و مجدر اي�ن . کرد
، ح�سنخان باغب�ان،  ک�وزه کن�انیمھ�دیباقرخ�ان، مي�رزا ھمچون ستارخان، 

يل، مي�رزا اب�راھيم اAس�2م، جھانگيرخ�ان صوراس�رافثقة د علی مسيو، شھي
 و اس��تش��ده ب��ه نم��ايش گذاش��ته ... اس��ماعيل ن��وبری و آق��ا ص��با، مي��رزا 

روطه زين�ت بخ�ش قيمت�ی از دوران انق�2ب م�شتصاويری بسيار تاريخی و 
  ب؟ چه جالت؛ ريخی اسی تا ديوارھای اين خانه

ت حاکم��ان حکوم�� س��رنگونی ک��اش بت��وان روزی اس��ناد چگ��ونگی
جم�ع آوری ک�رد و ب�ه ای در محل قب�ر خمين�ی  اس2می را به صورت موزه

 م�ا در  روش�نفکرانريخیبن�ای ي�ادبود جھ�ل ت�ا «: ب�ه عن�وانتماشا گذاش�ت؛
  !» بشريتترين عصر بيداریروشن

ت�ازگی در  جنجالی که بهی بسيار  در يک مصاحبه«ديگر اين که   
، ح��سين خمين��ی اص��ل نظ��ام و رھب��ری را ب��ه چ��الش  گرف��تع��راق ص��ورت

 ع�دم تايي�د جمھ�وری  ھم�ه پرس�ی ب�رای تايي�د ي�اخواھان برگ�زاری گرفته و
و اع���دامھای رژي���م س���رکوبگر وی ھمچن���ين از دس���تگيريھا . اس���2می ش���د

   !دبه شدت انتقاد کر  اس2میجمھوری
ه ا شاه فقي�د ب�ه تيم�سار خ�سروداد گفت�رضدانيد که محمد راستی می

اش را ب��ر روی دري��ای خ��ون ش��ناور  ب��ود ک��ه دوس��ت ن��دارد تخ��ت پادش��اھی
    ٩٠؟!ببيند
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 ک�د  اين روزھا را بايد ب�ا اي�نن اساسا معتقدم که مدعيان سياسیم
 اس�کلت حکوم�ت اس�2می ھ�ستند شناخت؛ اين که کداميک در پی نگھ�داری

 اي�ن خط�ای بزرگ�ی اس�ت د؛کنن ش میو کداميک برای آزادی و مدرنيته ت2
 جمھ��وری«زاديخ��واھی را ب��ه چ��ارچوب ک��ه اي��ن ھم��ه ش��ور و خ��روش آ

ق�انون «و » م مق�دس اس�2میحف�ظ نظ�ا«س�نجاق کن�يم و خواھ�ان » اس2می
   ! آن باشيم مادون قرون وسطايی»اساسی

ی شطرنج دنيا که در ح�ال حاض�ر  گری کاسپاروف استاد برجسته
يمي��ر وAدا  ب��ه مخالف��ت ب��ای آزادی در روس��يهب��ا ت��شکيل ح��زب ائ��ت2ف ب��ر

و خ���ارج از اي���ن ک���شور  او در روس���يه پ���وتين و سياس���تھای ض���د مردم���ی
تمجي���د از م���ردم و ه ای در وال اس���تريت ژورن���ال ب���  مقال���هپرداخت���ه، ط���ی 

ب��ا نوش��ت ک��ه در اي��ن مقال��ه   او.طرف��داران دموکراس��ی در اي��ران پرداخ��ت
گ�ذرد، ام�ا اي�ن  اي�ران م�ی  م�ردموج�ود اينک�ه م�دت کوت�اھی از انق�2ب س�بز

 افزاي�د حاکم�ان م�ذھبی  او م�ی؛ اي�ران و دني�ا گذاش�تهحرکت آثار متعددی بر
 برخورد با مردم اي�ران را از ايران، اصول وحشيگری و بيرحمی در ظالم

جال��ب اس��ت ک��ه محم��ود ر ان��د و ب��سيا ارباب��ان روس��ی و چين��ی خ��ود آموخت��ه
  . رود روسيه مین، به سرعت به از اعتراضات در ايرااحمدی نژاد در آغ

 پ���وتين ب���ه ش���دت از وض���عيت کن���د ک���ه وAديمي���ر او اض���افه م���ی
 روس��يه نگ��ران اس��ت و تنھ��ا راه نج��ات آن را اف��رايش چ��شمگير اقت��صادی

کوش�د ک�ه ب�ا ايج�اد ي�ک ت�نش ھم�ه  رو روسيه می از اين. داند قيمت نفت می
يش قيم�ت نف�ت ايران، به ھدف خ�ود ک�ه اف�زا جانبه در خاورميانه از طريق

 ارتب��اط مناس��ب ب��ا ص��ورت برق��راریدر واق��ع اي��ران در. اس��ت، دس��ت 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  ميليون بشکه نفت بيش از توليد کنونی خ�ود خواھ�د ب�ود
ی ک�ه احم�د اي�ن رو در ص�ورتی از .در کاھش قيمت نفت موثر خواھد ب�ود

تمايلی به سرمايه گزاری  نژاد در قدرت باقی بماند، شرکتھای خارجی ھيچ
تنش در خاورميان�ه  از طرف ديگر امکان ايجاد در ايران نخواھند داشت و

ی خواس�تھای  کنن�ده يابد که در نتيج�ه ت�امين بين ايران و اسراييل افزايش می
   .دولت روسيه خواھد بود

 نيروھ�ای خ�شونت و وح�شيگریبا توج�ه ب�ه  يدافزا میکاسپاروف 
 م�ردم ب�ه  ط�ی اي�ن اعتراض�ات و ک�شتار،ای و احم�دی ن�ژاد طرف�دار خامن�ه

بط��ور کام��ل م��شروعيت خ��ود را از   اس��2میدس��ت آنھ��ا، دول��ت جمھ��وری
ن�ژاد ب�ه دنب�ال ايج�اد ي�ک جن�گ  دست داده و بسيار محتمل است که احمدی

 س�رکوب ش�ديدتر نسبت ب�ه با اسراييل از طرف حزب Z و حماس باشد، تا
او  ؛بر يک دش�من خ�ارجی متح�د کن�دمعترضان اقدام کند و مردم را در برا
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ايران�ی ب�ا ب�ه خط�ر  گوي�د ک�ه ميليونھ�ا در انتھا با اش�اره ب�ه م�ردم اي�ران م�ی
ی  جامع��ه ان�داختن ج�ان خ�ود اي��ن روزھ�ا جھ�ت ک��سب آزادی و پيوس�تن ب�ه

 اس��ت ک��ه از اي��ن ی جھاني��ان اي��ن از اي��ن رو وظيف��ه. کنن��د جھ��انی ت��2ش م��ی
شجاع دفاع کرده، به وضوح به آنھا بگويند که ب�ا آغ�وش ب�از ب�ه آنھ�ا  مردم

  !دگوين خوشامد می
 »تقل�ب در انتخاب�ات«ديگر اين که اعتصاب غذای معترض�ين ب�ه 

 مع�روف از دي�روز ا حضور بسياری از شخ�صيتھای ھن�ریدر نيويورک ب
مراسم ديدم، تابلويی شعار جالبی که من خود در عکسی از اين . شروع شد

  :  نوشته بودندرا پاک کرده، روی تابلو» ورای من ک«بود که 
  » !دوست من کو؟«

من البت�ه ب�ه دلي�ل اعت�صاب غ�ذای اکب�ر گنج�ی در اي�ن . جالب بود
» خوش�گ2شاون�م از اون خوش�گل «مراسم و ح�ضور کل�ی خ�انم خوش�گل 

ا م���صرف امي���دوارم اي���ن باب���. ی گنج���ی ھ���ستم ب���ه ش���دت نگ���ران پ���ائين تن���ه
  !شدش را برای اين چند روز باA برده با»کافور«

ويی از علی زارع عکاس جوانی ک�ه گزارشگران بدون مرز ويدئ  
ھ�ا  شتم قرار گرفته، در اختيار رس�انهتھران بازداشت و مورد ضرب و در 

 چھ��ل س��اعت از س��وی اي��ن گزارش��گر ج��وان ب��ه م��دت ب��يش از. ق��رار داد
.  گرف�تحل ن�امعلومی م�ورد ش�کنجه ق�رارانتظامی در مبسيجيان و نيروی 

چون  ؛مم که چرا بايد تنبيه بشوا همن ھميشه از خودم پرسيدکه  گويد وی می
من يک عکاسم، من يک ژورناليست ھستم و اين بخشی از شغل من است، 

من در خيابان انق�2ب . ھای دنيا منتقل کنم اين وضعيت را به رسانه من بايد
 به عکس گرفتن بکنم، کسی به ط�رف م�ن آم�د و قبل از اينکه شروع بودم،
   »!ما بيا لطفا با«: گفت

اون ش��خص ايران��ی ب��ود، ول��ی دو نف��ر ديگ��ری ک��ه م��را بازداش��ت 
دان�م،  من محل جايی که در آن بازداشت ب�ودم، را نم�ی. بودند کردند، لبنانی

 س�اعت بع�د م�ن ١٦-١٤در ح�دود . دستھای مرا بسته بودن�د ھا و چون چشم
سوال به اتاقی رفتم که يک دوربين و ي�ک چ�اقو و   دادن به چندبرای پاسخ

رق��ی دادن��د و بع��ضی از آنھ��ا م��ن ش��وک ب ب��ه. ب��اتوم برق��ی در آنج��ا ب��ود
لطف�ا «: گفتن�د جالب به م�ن م�ی آنھا يک چيز. د انگشت مرا ببرندنتخواس می

خ�واھيم انگ�شتت را ھنرمندان�ه بب�ريم، چ�ون ت�و ي�ک  حرکت نکن، چون م�ی
   ». و به انگشتان ظريف احتياج داریھنرمند ھستی

از نظر آنھا . مورد ضرب و شتم قرار دادند  ساعت مرا٢٤برای 
  !ستھر ژورناليستی يک جاسوس ا
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  ]روز چھل و يکم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٤/ ١٣٨٨مردادماه ادوم 

  
اک��سيم واس��يلنکو در نووس��تی، مب��ه گ��زارش خبرگ��زاری روس��ی «

در  از جمل���ه نوش���ت ک���ه» وس بال���تر«س���ايت خب���ری ای ک���ه در  مقال���ه
ان��د ک��ه در  تب��ديل ش��دهای  ويان ب��ه ق��شر قي��ام کنن��دهی دان��شج اس��2مھ��وریجم

ديگری ک�ه بح�ران روند . شوند ب2فاصله وارد ميدان میصورت ھر اتفاقی 
 متوس��ط ی ی طبق��هھ��ا کن��د، اف��زايش س��طح تح��صيلکرده کن��ونی را توجي��ه م��ی

نيست روند اين جنبش ت�ا کجاھ�ا معلوم  ؛است که خواھان تغيير رژيم ھستند
   !شود تر می شود، ھر چه ھست ھر روز جالب کشيده می

 م��صباح ي��ر مجل��س خبرگ��ان رھب��ری ب��ا ھمراھ��ی دب محم��د ي��زدی
دگان مجل��س ي��زدی و احم��د جنت��ی در اق��دامی خودس��رانه و از ط��رف نماين��

ی نماين��دگان مجل��س  ای تح��ت عن��وان بياني��ه ی بياني��ه خبرگ��ان، اق��دام ب��ه تھي��ه
ی رياست   در خصوص دھمين دورهگان رھبری خطاب به ملت شريفرخب

ھاش��می ... جمھ��وری و ل��زوم تم��سک ب��ه وAي��ت فقي��ه ک��رده و درص��ددند ت��ا
 کن�ار  رفسنجانی را از رياست اين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظ�ام

اي�ن داس�تان ان�د؛   ب�دجوری ب�ه ج�ان ھ�م افت�ادهکفتارھ�ا جالب است؛ ؛بگذارند
  ! خيلی بامزه شدهی خمينی ھم نوه

مھ�رداد ] ج�یاکبر گنبازی  [در مراسم اعتصاب غذا در نيويورک
ج��رج ت��اون واش��ينگتن از منظ��ر جامع��ه شناس��ی ه م��شايخی، اس��تاد دان��شگا

ن�سل  ک�ه  مشايخی گف�ت.در ايران بيان کرد نکاتی را درباره تغييرات نسلی
ل م�رداد، ن�سل انق�2ب و ن�س ٢٨ حاض�ر در جن�بش کن�ونی ب�ا ن�سل کودت�ای

نسلھای قبلی ني�ست،   متفاوت است و ھيچکدام از١٣٧۶اص2حات در سال 
م�شايخی در توض�يح عناص�ر ؛ ردی محاس�ن ن�سلھای گذش�ته را دا ھم�هول�ی 

کن�د،  و جھ�انی عم�ل م�یکن�د  اين ن�سل جھ�انی فک�ر م�یافزود ديد اين نسل ج
    ٩١!تنگاه ايدئولوژيک ندارد و به دنبال آرمانشھر نيس

ترس��ند و  ھ��ا از آن م��ی ي��زی اس��ت ک��ه خيل��یو اي��ن درس��ت ھم��ان چ
کوشند مطالب�ات اي�ن جوان�ان را در چ�ارچوب حکوم�ت اس�2می تعري�ف  می
کوش�ند  ی آنانی ک�ه م�ی م ھمها هنوشتبارھا  ھمانگونه که ؛شود البته نمی. کنند

. ان�د تقليل دھند، اين نسل را نشناخته» ای وتور ايز م«اين مطالبات را به 
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دئولوژيھای کھنه و ترور و م�رگ پرس�تی و زن�دگی دوران جنگ سرد و اي
  ...  و چه خوب؛ و شھيد پروری تمام شده استستيزی

  : اين خبر ديگر خيلی بامزه است
ی علي��رغم ن��ژاد ب��ر نگھ��داری م��شاي  احم��دی]ک��ذا[پاف��شاری دکت��ر 

ی اخت2ف نظرھا با رئ�يس جمھ�وری را ب�ه   رھبر انق2ب، دامنهاب2غ کتبی
ن�ژاد   ھرچند با توج�ه ب�ه اظھ�ارات احم�دیکشاند؛ ولتداخل جلسات ھيئت د

ی را مرب��وط ب��ه دول��ت نھ��م ک��ه اول��ی م��شاين ی اي��ن اق��دام ک��ه مع��او درب��اره
دان�سته، ام�ا نزديک�ان وی ني�ز ب�ا  کن�د، روزھای آخر حيات خود را طی م�ی

 وی به اين انتصاب  در انتظار واکنش فوریتوجه به اعتراضات پديد آمده،
ی لفظ��ی وزي��ران  مناق��شهھ��ای خب��ری از   برخ��ی س��ايتک��ه  درح��الید؛ھ��ستن

ی خب�ر  م�شاين�ژاد ب�ر س�ر مع�اون اول�ی ت و ارشاد و ک�ار ب�ا احم�دیاط2عا
 .ت�ری از اي�ن م�اجرا دس�ت پي�دا ک�رد ت�ازه دھند، خبرنگار جھان ب�ه ابع�اد می

ی ھي�ات دول�ت،  ی روز گذش�ته س اين گزارش، پس از آنکه در جل�سهبراسا
در صدور حکم معاون اول�ی ب�رای نژاد  قاد از احمدیکثريت وزيران به انتا

ھ��ا پاس��خ   اع��2م ک��رد ک��ه ب��ه اي��ن ش��بھهیپرداختن��د، رئ��يس جمھ��ور یم��شاي
ی و ب�اA گ�رفتن ج�و انتق�ادی علي�ه م�شايھم�ين ح�ال ب�ه دلي�ل ر د. خواھد داد

ای جل�سه  ی تنفس چند دقيقه  ھيئت دولت، احمدی نژاد به بھانهفضای متشنج
ک��ه وزرا و ديگ��ر  س از بازگ��شت از ت��نفس در ح��الیپ��. کن��د را ت��رک م��ی

 احم�دی ن�ژاد و پاس�خ ش�نيدن از ش�فاف س�ازی اعضای ھيئ�ت دول�ت منتظ�ر
بودن���د، ب���ه ناگ���اه در کم���ال تعج���ب ی  م���شاي تعل���ل وی در برکن���اریچراي��ی

رده و را ت��رک ک��ت ی ھيئ��ت دول�� کنن��د ک��ه احم��دی ن��ژاد جل��سه م��شاھده م��ی
و ب�ا  ؛ان مع�اون اول خ�ود س�پردهيی ب�ه عن�ورياست جلسه را به رح�يم م�شا
 ی کيفي�ت حم�ايتش از ی پاسخی عملی دربارهاين کار به وزرای منتقد مشاي

ی  ی نھ�م ب�ا م�شاھده اين در حالی اس�ت ک�ه وزرای کابين�ه .ی داده استمشاي
ت ی ھي�ا ر اقدامی ھماھنگ دست ب�ه ت�رک جل�سهد چنين اقدام توھين آميزی

ھ���ای خ���الی را پدي���د  ر ص���ندلیب���ی وزي���ران زده و موجب���ات رياس���ت م���شاي
       .اند ارھا بدجوری به جان ھم افتادهگفتم که کفت  ٩٢!دآورن می

و مجل�س  ال�شرق اAوس�ط  ھ�م از تحرک�ات جدي�د مراج�ع ب�زرگ 
   ٩٣.دھد ای خبر می شروعيت خامنهان برای اثبات عدم مخبرگان اير
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فت�ادن کفتارھ�ا ھ�ست تازه کلی خبرھای ديگر ھ�م از ب�ه ج�ان ھ�م ا
ای از  ي�ک باب�ايی ھ�م ط�ی نام�ه ؛ام از نوشتنشان سر رفت�ه که ديگر حوصله

قي��ه، آن را بالک��ل  وAي��ت فک��ه ب��ه عن��وان واض��ع تئ��وریمنتظ��ری خواس��ت 
   ! ببينيدباطل اع2م کند؛

ی  ار نظري�هزگ� ان به اين نقطه رسيدم که پايهوبعد از مطالعات فرا
 متاسفانه روند .وAيت فقيه در حوزه در حقيقت شما بوديد و نه آقای خمينی

ت دھ��د ک��ه اي��ن نظري��ه و حکوم�� ن��شان م��ین ی جامع��ه اي��را  س��ال گذش��تهس��ی
ه ب��دترين ش��کل توان��د ب�� بلک��ه خ��ود م��یت، اس��2می ن��ه تنھ��ا قاب��ل اج��را ني��س

 تئ�وری قای منتظری من و امثال من نه از شک�ست آد؛ديکتاتوری تبديل شو
  ما کودکانی ھ�ستيم ک�ه در ھم�ين؛ی انق2بی ھستيم اليم و نه زدهشما خوشح

  ل علم��ی در محاف��.ی آزادی و دمکراس��ی ھ�ستيم سي�ستم ب��زرگ ش�ده و ت��شنه
، خ2ف آن را ثابت گذشته شد و نتايج آزمايش يک تئوری به آزمايش  وقتی
دلي�ل اي�ن  کنند که به ف2ن ئوری را رد کرده، اع2م میآن تدانشمندان . کرد

به وAي�ت  ای وAيت فقيه شما که بعدا توسط عده  تئوری.تئوری اشتباه است
چ�ون ش�ما ف�رض را ب��ر آن . اش�تباه ب�ودی فقي�ه تب�ديل ش�د، از اس�اس  مطلق�ه
  ٩٤!ديد که فقھا کام2 عادل ھستنه بودگذاشت

   ! ببينيد...خواھند که ھا می راستی اين بچه  
اي�ن ص�دای . مراسم تحليف دزد انتخابات را بر سرش خراب کنيم

آی دزد، آی « فري�اد که از گوش�ه و کن�ار اي�ران در س�وم م�رداد مردم است
وم م�رداد را روز مقابل�ه ب�ا س�» آی دزد«بيايي�د ب�ا فري�اد . دھ�د سرمی» دزد

  ٩٥!م اع2م کني مردمساAریدزدی
 !بکنيد، ما که بخيل نيستيم

ح�سن روح اAمين�ی، پ�سر دکت�ر عبدالح�سين . دنارھا ادامه دارکشت   
ارشد س�تاد مح�سن رض�ايی در زن�دان   آبادی از اعضای اAمينی نجف روح 

يف�ه  س�رباز وظ،ديگ�ر از جانباختگ�انھمچن�ين ن�ام يک�ی . اوين به قتل رس�يد
   ٩٦.رامين رمضانی اع2م شد

دی، از م��رزی ح��داای  در نوش��ته  فيگ��اروی فران��سوی ن��شريهدر 
م�ه نگ�ار و فيل�سوف تون�سی روزنای اخ2ق در سوربن پ�اريس،  دکتر فلسفه

   !، ببينيدی حکومت مذھبی پايان يافت ه که در ايران افسانآمده
 در اي��ران، موج��ب تقوي��ت ١٩٧٩برپ��ايی رژي��م م��ذھبی در س��ال 

 اي�ن  فروپاش�ی؛اس2می در سراسر جھان، بويژه جھان ع�رب ش�دجنبشھای 
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را در بخشھای زير نفوذ آن و در جھ�ان ک�اھش خواھ�د ا رژيم مکتبی، تنشھ
.. .ًاز خرابی و تاسف بر ج�ای خواھ�د گذاش�ت داد، و پشت سر خود موجی

ت، ولی ب�ه توان رد يک سيستم مذھبی دانس را نمی رخدادھای خونين ايران
اب��ات ِ ب��ه ظ��اھر دموکراتي��ک دي��ده جري��ان انتخر روش��نی ع��دم ک��ارآيی آن د

ز بد حادثه ب�ه زي�ر ش�2ق م�ذھب افتادن�د، و ام�روز در ايرانيان ا... شود یم
در اي��ن  ؛ی روح��انيون م��ورد نفرت��شان ھ��ستند برعلي��ه سل��سلهزه ح��ال مب��ار

شجاعت تظاھر کنندگان، .. ی فاضله از بين رفته جامعه ديگر باور به مدينه
 ؛ک�رده اس�تز و ف�صلی ت�ازه در ت�اريخ اي�ن مل�ت ب�ام2يان را نگران کرده 

 از ي��ک انفج��ار اجتم��اعی اس��ت ک��ه بخ��اطر ي��ک تقل��ب اي��ن جن��بش فرات��ر
ی عميق�ی اس�ت ک�ه ب�ه بري�دن  ي�د آم�ده باش�د، و مانن�د تي�غ دولب�هپد انتخاب�اتی

 سياس��ی و از دس��ت رف��تن  در براب��ر اي��ن وامان��دگی؛خت��هی خ��ود پردا دس��ته
» ای مرگ بر خامنه«در تھران براه افتادند و شعارھای  تقدس رژيم، مردم

ن��د؛ ادافتان ب��ه ج��ان تظ��اھر کنن��دگ» ب��سيجيان« ن رھب��رب��ه فرم��ا. ن��ددادس��ر 
ع���دم . در پ��ی داش��ت] تب��رای حکوم��[ترس��ی بي��سابقه ک��ه نت��ايج س��نگينی 

وAي��ت فقي��ه را خ��شمگين ک��رد و   م��ردم از روحاني��ت ش��يعه،فرم��انبرداری
ب��رای گ��روه ی نگران��ی   و اي��ن ن��شانه؛ س��ئوال ب��ردزي��ر ع2م��ترا تقدس��ش 

را ب و ترس��اندن م��ردم، اي��ن واکن��شھا رکوروح��انيونی اس��ت ک��ه در پن��اه س��
   !دخوانن ی خارجی می طئهتو

ی داوود   مج��سمه ش��ھردار فل��ورانسس��ابقه  اق��دام ب��یدر ي��کت��ازه 
   !سبز کردھم ميکل آنژ را 

 قب�ل از انق�2ب، مردھ�ا ب�ا تي�غ، ري�ش اي�د ک�ه راستی شما ھم شنيده
  !زنند؟ تيغ میمردم را ريش،  حاA پس از انق2ب اينھا با زدند، اما یم
  

  ]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 

پاس�خ دادن ب�ه آدمھای نادر روزگار است ک�ه ب�رای  دموکرات آلمان، از آن
او ب�ه اط2ع�اتی . خ�رد ا به جان میخطری ر خود، ھر کنجکاويھای انسانی

حران دھد و تاکنون در اوج ب رضايت نمی گيرد، ھای خبری می  که از شبکه
 جھ���ان س���فر ک���رده، ت���ا ب���ه ق���ول خ���ودش ب���ه ب���سياری از من���اطق بحران���ی

   .داشته باشد» تصويری خوديافته و خود پرداخته از حقيقت«
ف��ت و ر ب��ه اي��ران رآن��درآس م��وزر ش��شماه پ��يش ب��رای نخ��ستين ب��ا

 پرش�ور پ�يش او کارناوال انتخاب�اتی. ديار شدمھربانيھای مردم اين  ی شيفته
ی تلويزيون دنبال ک�رد و مطم�ئن  خرداد را لحظه به لحظه بر صفحه٢٢از 
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 ]آلمان [ميھنان او در بيست سال پيش روند تا مثل ھم ايران می شد که مردم
ونريزی رق�م ف�صلھای ت�اريخ را ب�دون خ�شونت و خ� ت�رين يکی از درخ�شان

ب�ا عق�ب ران�دن رئ�يس جمھ�وری بزنند و موانع آزادی و کرامت ان�سانی را 
وکي�ل آلم�انی ام�ا در ش�امگاه . بزنن�د  آن�ان اس�ت، پ�سی شرم�ساری ک�ه ماي�ه

  درص��دی۶٢ تلويزيونھ��ا از پي��روزی  خ��رداد حي��رت زده دي��د ک��ه٢٢روز 
س��تخوش دو روز دآلم��انی ب��رای وکي��ل . گوين��د ی طالب��ان ايران��ی م��ی دهنماين��

ھ�ا  خ�رداد ھنگ�امی ک�ه ميلي�ون٢۵ ام�ا در روز دوش�نبه  ش�ديد ش�د؛افسردگی
ی تلويزي�ون دي�د،  ب�ر ص�فحه ايرانی را در تظ�اھراتی آرام، زيب�ا و متمدنان�ه

رود ت�ا سرنوش�ت  به اين باور رسيد که در ايران جنب�شی آغ�از ش�ده ک�ه م�ی
بع��د او در چن��د روز . ای متف��اوت رق��م بزن��د ی خاورميان��ه را ب��ه گون��ه ھم��ه

و ب�ازو ح�س  ھ�ای ب�اتوم را ب�ر گ�رده ران بود، در ميدان بھارستان ضربهتھ
 ک�رد و ي�ک روز بع�د ھنگ�امی ک�ه ق�صد ش�ام خ�وردن ب�ا محم�د م�صطفايی
   .وکيل سرشناس ايرانی را 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
وي��ن گذران��د؛ بارھ��ا ب��ا چ��شم ب��سته رو ب��ه دي��وار ب��ازجوئی ش��د و اانف��رادی 

   ٩٧!ت ولی فقيه گريخای ی آدمکشان حرفه  و از پنجهسرانجام شانس آورد
 ب���ه ت���اريخ »اش���پيگل آن2ي���ن« در »آن���درآس م���وزر«خ���اطرات 

   ! منتشر شد»٢٠٠٩ ھجدھم ژوئيه«
ظ��ام ب��ه خواس��ت و  م��شروعيت ن ھ��م افاض��ه فرم��ود ک��همنتظ��ری  

   ٩٨.دم بستگی داردرضايت مر
 در م��شھد زم��ين ب��از ھ��م ي��ک ھواپيم��ای توپول��وف ديگ��ردي��روز 

ی س�ر  ک�شته و کل�ی زخم�ی، آن ھ�م از ناحي�هورد و نزديک به بيست نف�ر خ
 ت��ن در ١٨٦وز گذش��ته ب��يش از در م��دت ده ر. روی دس��ت م��ردم گذاش��ت

  .نداس2می جانشان را از دست داد/یی ھوايی روس سانحه
ز اق��دام جھ��انی ب��رای اعت��راض ب��ه نق��ض  رو] م��رداد٣[ام��روز   

ي�ده ب�ان س�ازمان عف�و ب�ين المل�ل، د. اع�2م ش�ده اس�ت حقوق ب�شر در اي�ران
م��رز، کمپ��ين ب��ين الملل��ی حق��وق ب��شر در ن حق��وق ب��شر، گزارش��گران ب��دو

بشر در ايران و تعدادی ديگر از  ايران، کنفدراسيون جھانی دفاع از حقوق
 مرداد ماه، امروز را گ، روز سومنھادھای حقوق بشری در اقدامی ھماھن

ن�د و ق�رار اس�ت در کرد  اقدام برای حقوق بشر در ايران اع2مروز جھانی
 مرب��وط ب��ه جمھ��وریر ھ��ا و دف��ات ھھ��ا ش��ھر جھ��ان در مقاب��ل س��فارتخانهد
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توت��و، د اس��قف دزمون��. ع��اتی را برگ��زار کنن��داس��2می تظ��اھرات و اجتما
ی ص��لح  دی، برن�دگان ج�ايزهمز و ش�يرين عب��امايري�د مگ�وآير، ج��ودی ويلي�ا

 اعت�راض ب�ه نق�ض حق�وق ب�شر ند که از اقدام جھانی ب�رایاع2م کرد نوبل
   ٩٩.کنند حمايت میدر ايران 

عجي��ب ب��ه نظرت��ان  ؛ي��ن ش��يرين ب��انو ن��اپرھيزی ک��ردهاي��ن دفع��ه ا
  !نيست؟

اری ايتارت��اس ی ھمک��اری ب��ين خبرگ��ز ک��ه تف��اھم نام��هديگ��ر اي��ن   
می روز چھارش��نبه ب��ا ح��ضور س��يد  اس��2 جمھ��وریخبرگ��زاریروس��يه و 

 اس���2می و جمع���ی از م���ديران و مع���اونين 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 

مديران عامل دو ؛ رگزاری ايتارتاس به امضا رسيدخبرگزاری در محل خب
اری کردن�د ک�ه ب�ا امي�دوخبرگزاری در جريان امضای اين تفاھم نامه ابراز 

 ھمکاريھای دو کشور بيش از پ�يش گ�سترش يافت�ه و ،نامه امضای اين تفاھم
ی زمينه را برای افزايش ھمکاريھای سياسی، اقتصادی، فرھنگی و اجتماع

   ١٠٠.ميان ايران و روسيه فراھم آورد
يه  ايران ب�ه روس�»تحت الحمايگی «ھای بيرونی البته اينھا پوشش

تکنول���وژی «ی وح���شی و آن ھم���ه  وی آم���وزش دي���دهآن ھم���ه ني���ر. اس���ت
 اي�ن ]در س�قوط توپولوفھ�ا[ نف�ر را گرف�ت ٢٠٠ه ده روزه جان ک» پيشرفته

  .دگذار به نمايش میتحت الحمايگی را بيشتر 
 و Aب�د کومت اس�2می در اي�ران ب�رای س�رکوب،شايع است که ح  

. کن�د اده م�ی از لبنانيھ�ا اس�تف وح�شيانه در زن�دانھابرای آن تجاوزھای جنسی
ھ�ای جنايتک�ار  ت پ�روده ب�ه دس�حت�یحکوم�ت اس�2می . دليلش روش�ن اس�ت

جالب اين ک�ه ح�زب Z لبن�ان . خودش برای اين ھمه شقاوت اطمينان ندارد
  ِ، از اي�ن اتھ�ام معرف�ی ک�رده١٠١ای ه خ�ود را ذوب ش�ده در وAي�ت خامن�هک

جی ھ�ستند اند که اينھا خار  مردم ديده؛شرکت در سرکوب تبری جسته است
  . توانند به زبان فارسی حرف بزنند و نمی

ای کثاف��ت را در خيابانھ��ا ھ�� از ش��يراز خب��ر رس��يد ک��ه م��ردم کي��سه
دانن�د و ب�رای  خ�ود ب�سيجيھا اي�ن را م�ی. ريزن�د نيروھای حزب Z میروی 

م�ردم ک�ه از ايران�ی ب�ودن اي�شان . زنن�د آلوده نشدن، فورا فارسی حرف م�ی
ھ�ای چم�اق ک�ش و  کنند و ب�ه س�راغ آن اجنب�ی  میشوند، رھاشان مطمئن می
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روند و ح�سابی از اي�شان پ�ذيرايی  ای می جاوز ذوب شده در وAيت خامنهمت
   !کنند می

 ژوئيه روز ايران است و ايرانيان و ٢٥خبر ديگر اين که امروز   
ھا در سراسر دنيا برای حماي�ت از اي�ن جن�بش مردم�ی و اعت�راض  خارجی

در تھران ھم دست کم در ميدان . اند  اعتراض پرداخته ايشان بهیبه سرکوب
اس��اس برديگ��ر اي��ن ک��ه  ؛ت و ت��ا ح��اA کل��ی درگي��ری ب��ودهون��ک غوغاس��

ی م�ردم  ژ ونک بوديم که نگاھھ�ای وح�شت زدهتو پاسا؛ گزارشی از تھران
 که از ونک چھاراز ساعت . داد خبر از درگيری میک، به سمت ميدان ون

ری سراس��يمه وارد پاس��اژ ش��د و دخت��. ب��ودل��يس رد ش��ديم، مي��دان ممل��و از پ
و پل�يس » پ�س ب�دين رای م�ا رو«که خ�انمی وس�ط جمعي�ت فري�اد زده گفت 

 رف��تم بي��رون پاس��اژ. يھ��و وح��شی ش��ده و ب��ه ط��رف جمعي��ت حمل��ه ک��رده
ش پل�يس پيرم�رد و پيرزن�ی را ک�ه پ�و زرھی سروگوشی آب بدم، ديدم دس�ته

پيرمرد بشدت عصبی شده و . زنند ند، ھل داده و با باتوم میور می م راهآرا
 ؛ چ�ون ظ�اھرا روح�ش ھ�م از م�اجرا خب�ر نداش�ته؛ش�ود میدرگير ھا با پليس

داد ک�ه  بي�د و فرم�ان م�یکو ھ�ای پاس�اژ م�ی مغ�ازه ی پليس با شلنگ به شي�شه
گف��ت بياي��د  اي��ستاده بودن��د و ھرچ��ی پل��يس م��یت��و پاس��اژ م��ردم ؛ تعطي��ل کني��د

خ2ص�ه ج�و . کردند پاساژ فرار می هيد بيرون، ملت از ترس به سمت توبر
 فق�ط معل�وم ش�لوغ؛ و از نظر جمعيت بسيار ميدان ونک بشدت متشنج است

تجرب�ه   معترض و چقدر م�ردم ع�ادی ھ�ستند، ول�ی،نيست چقدر از جمعيت
در اي�ن روز و اي�ن س�اعت  که اي�ن ش�لوغی در مي�دان ون�ک گويد به من می

شدت س��نگين ب��ود و ترافي��ک در چھ��ارراه جھ��ان ک��ودک ب��ت؛ ع��ادی ني��س
   !د درآورده بوراصدای بوق ماشينھا 

پی اع2م تجمعات گسترده در تھران، ام�روز  در  اين کهو باز ھم
در .  اس��تتھ��ران ش��دت يافت��هر  ج��و امنيت��ی د١٣٨٨ س��وم م��رداد م��اه ش��نبه

در مح�ل ح�ضور   نفر نيروی امنيت�ی٦٠خودروی پليس و ١٥ميدان انق2ب 
ی  آم�اده  نفر ح�ضور داش�ته و٤٠ خودرو و ١٢دارند و در ميدان وليعصر 

  ١٠٢!دمقابله با ھر گونه تجمعی ھستن
راج�ع   پای سي�ستم ت�ا چن�د خ�ط فقط يک سر برگشتم و باز اين که

  ميدان ون�ک و خيابانھ�ای اط�راف گ�زارش ب�دھم و س�ريعبه موقعيت فعلی
 از پ�نج و ن�يم از س�اعت ح�دود .برگردم ب�ه قل�ب آزاديخ�واھی ام�روز اي�ران

جن���وب حرک���ت ک���ردم، ازھم���ان اول ترافي���ک ش���ديد ت ی ب���ه س���مپ���ارک و
. کردن�د ماشينھا خيلی کند حرکت م�ی. داد  را می نويد حضور مردم ماشينھا
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 ١١٤

 

ب�ه رن�گ جنب�شم س�بز ب�ود، پي�اده  ديگر طاق�ت نداش�تم و از ماش�ين ون�ی ک�ه
نده اسکان ما صد متری به چند. موشدم، تا با شتاب بيشتری به وعده گاه بر

 پي�اده روھ�ا.  خوش�ی ب�ه م�شامم خ�ورد؛ ب�وی ح�ضور مردم�یبود ک�ه ب�وی
رس�يد؛ ب�وقی ک�ه  شلوغ بودند و از دورتر صدای بوق ماشينھا ب�ه گ�وش م�ی

 اما اين روزھ�ا مث�ل ؛افی بوداش برای قاطی کردن مردم ک يکی يک زمانی
د، نوش��  ک��ه ب��سياری از ش��نيدنش خوش��حال م��یمان��د ی م��یفونی گوش��نوازس��ن

و  مت�ر ب�اAتر از تق�اطع ميردام�اد ١٠٠ تقريب�ا .دخصوصا اگه ممتد ھ�م باش�
  نفری در ح�ال ش�عار دادن بودن�د؛ م�رگ ب�ر٢٠٠وليعصر جمعيتی حدودا 

  ... گيرم و  ديکتاتور، برادر شھيدم رای تو پس می
پائين چھارراه موتورھای ماموران ک2نت�ری پ�ر ب�ود و چن�د دقيق�ه 

 ن�وازش ،روھ�ا بودن�د دهت�و پي�اک�ه را ی ک�سانی  کردند و ھم�ه يکبار حمله می
  . شان روزھای بعد است ظاھرا امروز تمرين بود و مسابقه. کردند می

 از پ�شت ب�ه کم�ر» ي�ه ت�ا پرن�ده«ن با حرکت�ی مع�روف ب�ه يکيشا
عادل خ�ودش ھ�م داد که ت  انجام میزد و با چنان قدرتی اين کار را  میمردم

  . شتن بدبختی که از پشتش خبر نداخورد، چه برسد به آ بھم می
جمعيت به س�ر چھ�ارراه رس�يد و ص�دای ش�عارھا  به محض اينکه

 جمعي��ت ی ام��ا ت��اثيری رو؛ھ��وايی کردن��دورھ��ا تيران��دازی ب��اA گرف��ت، مام
رفت�ی، ھ�م ب�ه   جل�و م�یھرچ�ه.  راھ�م را ب�ه س�مت ون�ک ادام�ه دادم.نداش�ت

ف�رق ک�ه م�دام  البته با اين. شد و ھم به تعداد مامورھا تعداد مردم اضافه می
ی نظامی نيروھا ن که نمايشگاهشد، تا خود ميدا  مامورھا اضافه میتنوعبه 

و تجھي�زات   که با ان�واع و اق�سام ل�وازم ن بودو شبه نظامی و غيرنظاميشا
ب�ود   جمعيتی ازن پردورتا دور ميدا. کردند رت نمايی مین قدضد مردميشا

دگان ذوب ش�«ی  دند و ھر چند لحظ�ه يکب�ار ب�ا حمل�هکر که مدام حرکت می
از خيابانھ��ای ھ��ر چھ��ار س��مت . رفتن��د  ب��ه س��مت ديگ��ری م��ی»حماق��تدر 
البت�ه . ش�د ب�ه لحظ�ه ب�ه جمعي�ت داخ�ل مي�دان اض�افه م�یه لحظ  مردم،نميدا

روزھای قبل جمعيت چشمگير نب�ود، ام�ا  که به نسبت خيلی ازدرست است 
. ز ي�ک روز قاب�ل قب�ول ب�ودکمت�ر ا با توج�ه ب�ه تبلي�غ ب�سيار ان�دک و زم�ان

خيل�ی جال�ب . بي�شتر ب�ود  گفت ام�روز کيفي�ت ح�ضور از کمي�تشيد بشودشا
 اص�2 ؛ دست م�ردم استيد که کنترل نيروھا افتادها ه تا حاA دقت کرد.است

  فق�ط ک�افی اس�ت؛ س�اله١۵دست م�ث2 ي�ک نوج�وان است  افتاده ؛چرا مردم
  ... ت ف2ن بھمان جا تو وب بنويسی ساع يک خط



 ١١٥

 

ش�ود  م�ی فرس�تاده توس�ط حکوم�ت ک�ه ص�دھا ني�رو آن وق�ت اس�ت
 بع�د اص�2 از اي�ن ب�ه. اي�ن حکوم�ت اس�تچقدر ب�دبخت و ترس�و ش�ده . نجاآ

   ١٠٣!رن اين ور اون وبيايد اوسکولشون کنيم، بفرستيمشا
و ھ��وای عجل��ه و  ب��ه م��تن دس��ت ن��زدم، ت��ا ح��ال م��ن اينج��ا خيل��ی[

 رن�گ حت�یی ن�از و دوس�ت داش�تنی را ن�شان دھ�م ک�ه  شيطنت اي�ن نوي�سنده
  ]...آخ عزيزمبز است؛ به رنگ جنبشش سھم بيلش اتوم

  : تر است  از ھمه جالباين ديگر
 ت�رين تھدي�د ی سپاه پاسداران انق2ب اس2می گفت ک�ه مھ�م فرمانده

.  اس��2می، در داخ��ل ک��شور اس��تي��ه انق��2ب اس��2می و نظ��ام جمھ��وریعل
 انق2بھ�ا و پ�ذيری ی اين موض�وع گف�ت ک�ه آس�يب  جعفری دربارهعلی محمد

   ١٠٤!تايدئولوژيک، بيشتر از داخل اس رکتھایح
لبت�ه ا. اي�ن باب�ا چ�شم ب�سته غي�ب گف�ت. ھاھاھ�ا، خيل�ی ب�امزه اس�ت

. انی تھديد کردپر ا را به موشکی جاھای دني مردک کلی ھم اسرائيل و بقيه
ش و روس��يه و ا ش و ام��امش و رھب��رش و رئ��يس جمھ��وریخ��ودر برس��خاک

ايی را ک�شتند و ب�ه اي�شان تج�اوز ھ� چ�ه بچ�ه ؛اش ی شمالی حامی چين و کره
  ! دانم چه بنويسم؟ کردند و نمی

م�اموران امنيت��ی در جري��ان  تج��اوز تران�ه اول��ين و آخ�رين قرب��انی
دوس�تان تران�ه چن�د روز پ�يش از . ی اخير مردم ايران نيست ماھهخيزش يک

 خب�ر ال تج�اوز و م�رگش از مفقود شدن و احتم�اش، پيدا شدن جنازه سوخته
تران�ه ب�سيار زيب�ا و مھرب�ان  .ی كمك به او استمداد طلبيده بودند و براداده،

  او. نواخ�ت رت پيانو میخواند و با مھا  آواز میی زيبا و گرميبود، با صدا
او را به ھم�راه ح�دود چھ�ل دخت�ر و پ�سر .  مسجد قبا دستگير شددر حوالی

ان ديگ��ر ب��ا چ��شم ب��سته ب��ه س��اختمانی ب��ا ديوارھ��ای بلن��د در خياب��ان پاس��دار
 ترانه بي�شتر از بازجويی. دادند ا به شدت آزار میدر آنجا دخترھا ر. بردند

. اش تم�اس بگي�رد  ب�ا خ�انوادهب�ه تران�ه اج�ازه داده ن�شد. ک�شيدديگران طول 
ھ��ا را ب��ه اوي��ن و ب��ه ک2نت��ری نوبني��اد  ی بازداش��تی ك��ه ھم��ه س��پس در ح��الی

م�اموران يكم�اه يك�ی از تقريبا بعد از . دادند، ترانه را نگه داشتند تحويل می
ران�ه تم�اس ب�ا م�ادر ت» ناشناس«ی به عنوان اس2موزارت اط2عات رژيم 

ب��اط ن��شان دادن ارت  جناي��ت دژخيم��ان رژي��م و ب��یگرف��ت و ب��رای Aپوش��انی
 تران�ه ب�دليل تج�اوز ک�هگف�ت  ب�ه م�ادر تران�ه ، او در قياممساله با دستگيری

اس��ته خ��ودش را جل��و خو  زھ��دان و ركت��وم م��یش��ديد رح��م و مك��رر، پ��ارگی
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س�ر خاکبر[ ک�رج  ب�ه بيمارس�تان خمين�ی ک�هندازد و خودکشی کنداميبل بياتو
ی س��رم  بع��د در آنج��ا ھ��م س��عی ک��رده ب��ا لول��همنتق��ل ش��ده و ] اي��ن خمين��ی

كن�د ك�ه اي�ن  دژخيم ناشناس به مادر ترانه ب�ه دروغ تاكي�د م�ی. خودکشی کند
   ! ناموسی استاله،مسھا و مسجد قبا ندارد و  موضوع ربطی به دستگيری

کنند، ولی اس�م  ی ترانه ب2فاصله به بيمارستان مراجعه می خانواده
يک�ی از پرس�تاران محرمان��ه و . كنن�د تران�ه را در دفت�ر بيمارس�تان پي�دا نم�ی

 دختری با مشخصات ترانه چند روز قب�ل  کهگويد مخفيانه به مادر ترانه می
ھ��ا ب��ه  ل ح��زب اللھ��یدر حال��ت بيھوش��ی توس��ط چن��د نف��ر ب��ا ش��كل و ش��ماي

ر ھم��ان حال��ت از داو را بيمارس��تان آورده ش��د و بع��د از چن��د س��اعت ھ��م 
ی ن�ابود ك�ردن آث�ار اينك�ه ج�سد تران�ه در حاليک�ه ب�را ت�ا .  بردن�دبيمارستان

بانھ�ای ب�ين ک�رج و ھای وحشيانه، سوزانده شده بود، در بيا تجاوز و شكنجه
ان�د  ی ترانه را تھديد كرده اده خانو، دژخيمان و شكنجه گران.قزوين پيدا شد

که ھيچگونه مراسم بزرگداشتی برای او نگيرن�د و ب�ه ك�سی ھ�م نگوين�د ک�ه 
   !ددخترشان چگونه كشته ش

  ...Aل بشوم بھتر است! چه بنويسم؟
 كروبی در ی اعتماد ملی، مھدی به گزارش روزنامه ديگر اين که

 ب��ود، از اط2ع��اتای وزي��ر   اژه  غ2مح��سين مح��سنیای ك��ه مخ��اطبش  نام��ه 
ا  رژي��م و برخ��ورد لب��اس شخ��صيھا ب��اط2ع��اتیفعالي��ت ت��شكي2ت امنيت��ی و 

 رژي��م را  و ش�رايط کن�ونیانتق�اد ك��ردش�دگان و معترض��ان ش�ديدا  بازداش�ت 
 ک��ه آي��ا آنچ��ه ام��روز در برخ��ورد ب��ا  کروب��ی نوش��ت.ش��کننده توص��يف ک��رد

ھ��ای  ش��ود، از برخ��ورد م��ردم و ش��ھروندان انج��ام م��ی اعتراض��ھای آرام
و ي�ا بازجوييھ�ای ق�رون ] ک�دام ق�انون؟[ھای غيرق�انونی  خيابانی تا بازداشت

با فرھن�گ ح�اکم ب�ر دني�ای شود، منطبق   اعترافاتی که گرفته میوسطايی و
  امروز است؟ 

ه و را در م�سجد، مدرس� توان مردم پرسم که آيا می من از شما می
ھاش�ان و وک�2ی م�دافع  خانواده ھا بدون آنکه زيرزمين ادارات و وزارتخانه

نگه داشت و شکنجه ک�رد؟   دستگاه قضايی در جريان باشند، روزھاحتیو 
س��رکوب م��ردم ھ��ای خ��شن و  الی ب��ا اي��ن گون��ه برخ��وردآي��ا ب��ه نظ��ر جنابع��

   م؟باشي ی جھانی ق و مطالبات مردم خودمان و جامعهتوانيم جوابگوی ح می



 ١١٧

 

می، در اعت��راض ب��ه ھم��ين خودس��ريھای حاکم��ان جمھ��وری اس��2
وری اس�2می، اعت�صاب  س�ابق در جمھ�امروز گروھی از زندانيان سياس�ی

 کنن���دگان در اي���ن  ش���رکت.  را در ب���رلين آغ���از کردن���د ای  غ���ذای دو روزه
خواھ�ان توج�ه اب�راز ھمب�ستگی ب�ا زن�دانيان سياس�ی، ، ض�من  اعتصاب غ�ذا

   ١٠٥.شدگان شدند جھانيان به شرايط خطرناک بازداشت 
غ��ذای زن��دانيان سياس��ی س��ابق و ب��رای اي��ن اعت��صاب م��ن ھ��م از 

 .ی زندانيان سياسی و لغو حکم اعدام پشتيبانی کردم  کليهآزادی
 ی برخورد حکومت اس2می با مخالف�ان دول�ت معترضان به نحوه 

 در سراسر جھان در تجمعھايی ]ژوئيه ٢۵[ مرداد ٣اين کشور، روز شنبه 
  بعضی. شدنديان سياسی زندانيان يافتن اين برخوردھا و آزادیخواستار پا

الملل  ع حقوق بشر مانند عفو بينترين گروھھای بين المللی مداف از سرشناس
 اتح���اد ب���رای روز جھ���انی«ن حق���وق ب���شر از مراس���م س���ازمان دي���ده ب���او 

ري�زی ش�ده ب�ود، حماي�ت  بيش از ھشتاد شھر جھان برنام�ه که در» ايرانيان
اختمان س�فارت جمھ�وری لندن ھ�زاران تظاھرکنن�ده در مقاب�ل س�  در.کردند

تجمعھ��ای م��شابھی در بروک��سل، آم��ستردام، ب��رلين، . اس��2می تجم��ع کردن��د
ملب�ورن، آدAي�د، ک�انبرا، توکي�و، س�ئول و  مسکو، اس2م آباد، ژن�و، س�يدنی،

  !چند شھر ديگر ھم برگزار شده است
  

  ]روز چھل و سوم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢۶/ ١٣٨٨مردادماه اچھارم 

     
 مگ بر ثانيه به اينترنت وصل مي�شی و ٥٠سرعت  تصور کن با

ک�ن کتابھ�ای روز ت�صور . وج�ود ن�داره  ھيچگونه فيلتر و محدوديتی ب�رات
 ت�وی کتابفروش�یجھ�انی  ی فارس�ی ان�دکی پ�س از پخ�ش دني�ا رو ب�ا ترجم�ه

دوس�تات   تصور کردنش سخته، ک�ه ام�شب ب�احتیتصور کن اگه . محله ان
 ]عاشقشم که من[رين فيلم ديويد فينچر رو ين و آخقرار گذاشتی که با ھم بر

  . ببينين و ھمزمان با تمام دنيا توی تھران و سراسر ايران اکران ميشه،
تصور کن ايران به يکی از کشورھای قدرتمند منطق�ه تب�ديل ش�ده 

  . ھر کشوری ميشی، با عزت و احترام باھات برخورد ميکنن وارد و
رتمند خودش برگشته و تصور کن ورزشمون دوباره به جايگاه قد

بال ايھا رو تو زمين فوت و ژاپنيھا و کرها بدوباره تيمھای فوتبالمون حال عر
چ��شماتو ببن��د و ت��صور ک��ن ک��ه اي��ران ه ت��صور ک��ن، فق��ط ي��ه لحظ��. ميگي��ره

و ژاپنی و مالزيايی و افغ�ان و ای  ازيھای آسياييه و زن و مرد کرهميزبان ب
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حج��اب اجب��اری دارن ت��و ي��از ب��ه آزادان��ه و ب��دون ن... جي��ک و ع��رب و تا
ای واس�ه  ش�ھر ديگ�ه خيابونای تھران يا ش�يراز ي�ا اص�فھان ي�ا تبري�ز ي�ا ھ�ر

  !ه؛و ھيچ کس ھم کاری به کارشون ندارکنن  خودشون صفا می
  ١٠٦...نتصور ک

ت�وانی ھ�ر چ�ه خواس�تی  تصور کن که ديگر سانسور نيست، و می
 يا مث2 ت�صور ک�ن ی؛استی بنويسی و ببينی و کيف کنبخوانی و ھر چه خو

کنن�د، ک�سی را در خيابانھ�ا و س�رگذرھا  که در ايران کسی را سنگسار نم�ی
کنن�د و  بندند، ديگر ھيچکس را زن�دانی نم�ی يا تو زندانھا به تخت ش2ق نمی

  . کنند پاره نمی/کنند و رحم و مقعدش را تکه تو زندان بھش تجاوز نمی
د، اوي�ن خ�راب تصور ک�ن ک�ه ديگ�ر زن�دان کھري�زک وج�ود ن�دار

ازی ھم��ه ب��ا خ��اک ی زن��دانھای م��و ش��ده، گوھردش��ت و ع��ادل آب��اد و بقي��ه
ر احم�دی ن�ژادی وج�ود ن�دارد، يک لحظ�ه فک�ر ک�ن ک�ه ديگ�. اند يکسان شده

 رفت�ه اس�ت روس�يه،  را جمع ک�رده و زده اس�ت ب�ه چ�اک؛ای بساطش خامنه
از ب�ه ت�وپ ب�ستن مجل�س ش�ورای پس ش ممدعليشاه قاجار، درست مثل سلف

 ؛ھ��ا آوي��زان ني��ست ت��صور ک��ن روزی را ک��ه ديگ��ر ک��سی ب��ه جرثقي��ل .مل��ی
 ديگ�ر ب�رای چن�د ت�ار ؛بندند، تا تحقيرش�ان کنن�د ديگر آفتابه گردن مردم نمی

موی دخترکان، برای تجاوز به ايشان، به جرم بدحجابی و شل حج�ابی، ب�ه 
واقع�ا  ؛ھای کثيفشان تحقيرشان کنند آلت تا با ،کشانندشان جاھايی خلوت نمی

تصور کن ک�ه ديگ�ر مردھ�ا ب�ا حماي�ت ق�انون، زنھ�ا و دخترھاش�ان را آت�ش 
ھ��ا را ب��ه پي��رو پاتالھ��ا ب��ه زور ش��وھر  ديگ��ر بچ��ه. ک��شند زنن��د و نم��ی نم��ی
گيرن�د،  دھند، مردھا چند صدتا صيغه و چھ�ار ت�ا زن عق�دی ب�ا ھ�م نم�ی نمی

 غوغ�ا ديگر خيابانھا پر از زنھا و مردھای خودفروش نيست، ديگ�ر اعتي�اد
وئين و تري�اک قط�ع  حکوم�ت ب�رای پخ�ش ھ�رکند و دستھای اختاپوس�ی نمی

   .شده است
تصور کن زمانی را که زنھا ھم آدمند، آدمھايی ب�ا عقاي�د ديگ�ر و 

 آنھ���ا را ب���ه ج���رم کن���د دينھ���ايی ديگ���ر ھ���م آدمن���د و ھ���يچکس ج���رات نم���ی
ه دره کت بسته به پ�ائين و ت�از باAی کوه،  نوزادانشان را حتی دگرانديشی،
 آخون��دھای ي��ک لحظ��ه، فق��ط ي��ک لحظ��ه فک��ر ک��ن ک��ه ديگ��ر. پرت��اب کن��د

ت�صور ک�ن، . کنن�د مانده تو رختخوابت و تو مستراح رفتن�ت دخال�ت نم�یعقب
دی، کسی و کسانی سی سال تمام اگر چه خيلی سخت است، که اگر رای دا

واقع�ا ت�صور . دوزند دزدند و با آن برای خودشان پاAن نمی ات را نمی رای
ک�ن ک�ه اي�ن ھم�ه امکان�اتی ک�ه در جھ��ان ھ�ست، اي�ن ھم�ه ش�ادی، اي�ن ھم��ه 
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ت�صور ک�ن ک�ه . يت ممنوع نيستآزادی، اين ھمه عشق و دوستی ديگر برا
ای، ب�ه  شيدهش زحم�ت ک�يديگر کسانی نيستند که جنبشت را که اين ھمه برا

تقلي�ل دھن�د و س�رت را ک�2ه بگ�ذارد »  درون جن�احیاخت2فات خ�انوادگی«
ات را  ا ببوس���ی ک���ه ببخ���شدت از اي���ن ک���ه رایی و دس���ت آق���ا رک���ه ب���رو

و زن�دان بھ�ت تصور کن که نبايد عذرخواھی کنی از اي�ن ک�ه ت�. ای ستهخوا
ات را س��وزانده و ت��و  ت را يک��ی ک��رده و جن��ازهتج��اوز ک��رده و پ��س و پي��ش

  .اند ی قزوينت انداخته جاده
ھم�ه ب�ا ھ�م ح�ق و حق�وق براب�ر  روزی که ؛يک لحظه تصور کن

 زنھا نصف مردھا نيستند، بھاييھ�ا و يھوديھ�ا و س�نيھا و زرت�شتيھا و ؛ارندد
 ک�سی ب�ه ؛ان�د ھم�ه و ھم�ه فق�ط ايران�ی... ل حقيھااھ...ارمنيھا و آسوريھا و 

 واقع��ا ؛ه اندي��شه و دي��ن و ايم��ان و قومي��ت ک��سی ک��اری ن��دارداعتق��ادات و ب��
توانند ھ�ر   ھمه میھا بسته نيستند و  ميکده؛ھا بسته نيستند تصور کن که کافه

اقعا تصور  و؛دمی به خمره بزنندچه قدر خواستند و ھر وقت که خواستند، 
ی دني��ا  توانن��د مث��ل ھم��ه  و م��ردم م��ی؛ک��ن ک��ه ديگ��ر دري��ا ديوارک��شی ني��ست

 ديگر حکومتی ني�ست ک�ه چ�وب ؛ خواستند تعطي2تشان را بگذرانندھرطور
 پرچمم��ان ش��اخ وزھ��ايی را ک��هواقع��ا ت��صور ک��ن ر. ب��ه ماتح��ت م��ردم بکن��د

 و ک��شورھای ؛ان��د نک��رده روس��ھا ک��شورمان را غيررس��می م��ستعمره ؛ن��دارد
 تصور کن ؛فروشند ديگر به ما باتوم و گاز اشک آور و وسايل شکنجه نمی

  . کند به حکومتمان وسايل شنود بفروشد زيمنس ديگر جرات نمی/که نوکيا
خر و م��زاحم، تنھ��ا ت��وانی راح��ت و ب��دون س��ر ت��صور ک��ن ک��ه م��ی

ن��دگی کن��ی و در ھ��ر ھتل��ی ک��ه خواس��تی، بخ��وابی و ھرج��ا خواس��تی تل��پ ز
... ق�در وشوی و با ھر که خواستی گپ بزنی و ھر جا و ھر گونه و ھ�ر چ

، ھرچن�د ک�ه ت�صورش خيل�ی  واقع�ا ت�صور ک�ن؛بدون س�رخرھای حک�ومتی
  !دانم سخت است؛ می

ی  زاده س�يار ني�ست و قب�ر خمين�ی م�وزهتصور کن ک�ه ديگ�ر ام�ام
ی  ت و چ��اه جمک��ران ش��ده اس��ت مح��ل خن��دهحکوم��ت اس��2می اس��جناي��ات 

ن اميد ک�ه خ�دا ريزند، با اي توريستھا، و مردم ديگر پولشان را توی چاه نمی
 ني�ست ک�ه ھ�ی ب�ه م�ا س�ور تصور کن که ديگر اکبر گنجی ؛پولدارشان کند

دوي���ست روز اعت���صاب غ���ذا کن���د و بزن���د و ھ���ی ک���2ه س���رمان بگ���ذارد و 
 ھ��م پ��س از دوي��ست روز اعت��صاب غ��ذا ب��دود ب��رود اش ن��شود و بع��د ھيچ��ی

مک�ش «اش را بگيرد و بعد بدود ب�رود ھ�اليوود ب�رای زنھ�ای  جايزهروسيه 
  . آنجا درس دموکراسی دينی بدھد» مرگ مای
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ک���ه اي���ن روزھ���ا ت���و امريک���ا ھم���ين باب���ا م���ث2 واقع���ا ت���صور ک���ن 
ل اعت���صاب غ���ذا راه نيان���دازد و م���ردم را فيلتري���زه دع���وت نکن���د و از قب���

  . ا ممنوع نکندشاخمان ر  بیرای خودش ک2ه ندوزد و پرچم ملیھنرمندان ب
 م�ا ک�ه ک�ردنش س�خت اس�ت ھرچن�د ک�ه ت�صورواقعا ت�صور ک�ن؛ 

خ��واھيم آزاد   چ��ون م��ی؛ني��ستيم» اAجتن��اب واج��ب«ديگ��ر ب��رای امث��ال اينھ��ا 
واھيم مث�ل س�ی س�ال خ� خ�واھيم و چ�ون نم�ی  چون حکومت دينی نم�ی؛باشيم

 فق�ط ي�ک لحظ�ه ھ�ا ک�2ه س�رمان بگذارن�د؛  عمام�ه یھ�ا و ب� م�هگذشته ب�ا عما
  ...ھاتو ببند چشم

ام که اين اکبر قمارب�از خ�وبی اس�ت و مرت�ب ب�ه  من ھميشه نوشته
   !بخوانيد. زند ما بدبختھا سور می

در مقاب��ل س��اختمان س��ازمان مل��ل در ش��ھر ... چن��د روزی اس��ت
از سوی اکبر گنجی .. .اين تجمع. شود نيويورک آمريکا تجمعی برگزار می

 و ش�ماری ی ص�احب ن�ام ايران�ی و ھنرپي�شهترتيب داده شده و چند خواننده 
ھ�ای  ی س�ی س�ال گذش�ته، نام�شان را در مي�ان Aب�ی از ايرانيانی که در ھم�ه
ر اينج�ا ک�اری د. اند ديديم، مورد حمايت قرار گرفته رژيم ننگين اس2می می

خ��ود را در ص��ف نخ��ست ت��دارک الح��الی ن��داريم ک��ه  ب��ه ن��ام اف��راد معل��وم
کن��يم ک��ه  ف��رض ھ��م م��ی. ان��د ھ��ا ج��ای داده دھن��دگان اي��ن س��ری از گردھم��ايی

چ��ه ف��رض [ نگ��اه داش��تن جمھ��وری اس��2می ني��ست ق��صدشان ھمچن��ان زن��ده
خواھن��د ب��ا  م��یھم کن��يم ک��ه ب��از  و اي��ن خي��ال را ھ��م از خ��ود دور م��ی]مح��الی

ردم اي���ران را  تجمع���ات پرح���رف و ح���ديث، جن���بش م���گون���ه اينختنان���دا راه
 ک�اری ن�داريم ک�ه حت�ی ؛»کب�ابنه سيخ بسوزد و ن�ه «آنگونه تبليغ کنند که 

ب�ه دني�ای خ�واه گريخت�ه و  تي� گنج�ی ک�ه از چن�گ دژخيم�انِ  تماماکب�رچرا 
 تا ج�ايی ؛ شير و خورشيد را ممنوع کرده است آوردن پرچم،آزاد پناه برده

 در آنسوی خيابان و ب�ه ساکن آمريکا ناچار شود استادان ايرانی که يکی از
 ش�ير و خورش�يد داش�ته و دور از جمع ايرانيان بايستد، زي�را ب�ا خ�ود پ�رچم

 ب�ه  اي�ن اس�تادم�ين حرک�ت زيب�ایاگرچ�ه ھ.  آن را کنار بگذاردحاضر نبود
 مي�ان ايراني�ان ھم�واره ورزان فھماند که تفرقه اندازی هچشمان تيزبين انديش

Aم�رز ش�کل ھاش�ان در برون و دنبالچهن رژيم حاکم بر ايران از سوی مسئو
گرفت���ه و ھ���م ميھن���ان ش���ريف برونم���رز ھم���واره دس���ت پيون���د ب���ه س���وی 

  !چه بگويم؟ ١٠٧...کنند  و میاند ھموطنانشان در خاک مادری دراز کرده
  : تی اعتماد ملی نوشت نژاد در روزنامه مسيح علی  
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کروب�ی اي�ن روزھ�ا س�نگ تم�ام  ميرحسين موس�وی و ش�يخ مھ�دی
 ملتی که ھنوز فرصت نيافت�ه ت�ا بن�شيند و ببين�د زخمی د برای روحان  گذاشته

روزھ�ايی ک�ه ب�ه س�رعت ب�رق و ب�اد گذش�ته و ردی از  چه بر او رفته، در
 ھاش�می  و اين دو به ھم�راه خ�اتمی. زخم بر صورت ملت به جا مانده است

ی انتخابات  ديدگان و دربندان واقعه داغ  امور  انگار مسئوليت پيگيری]کذا[
اي�ن روزھ�ا تحقي�ر  ک�ه ام�ا آن�ان ؛اند  شدهر دا دھم را عھده  رياست جمھوری

  ... و منتظر کارھای بزرگتری ھستنداند، ھنوز چشمشان به در مانده  دهش
و م�دام س�ياه پوش�يده ک�ه رن�گ ب�ه ص�ورت ن�دارد مادری سراس�ر 

ا ي��ک قطع��ه عک��س دنب��ال ب��ازگويی م��اجرای روزھ��ايی اس��ت ک��ه ب��مي��ان 
 ی کن�د و ھمانن�د ھم�ه دويد، بغ�ض م�ی قابل زندانھای شھر میماش در   گمشده

 ھ��ای تردي��د تريب��ون  ب��ی... از زم��ين و زم��ان گل��ه دارده مادرھ��ای زخمدي��د
ھ��ای م��ادر س��ھراب، ن��دا، اش��کان و ب��اقی   الملل��ی ب��رای ش��نيدن واگوي��ه ب��ين

پ�يش از ... ی روزھ�ای اخي�ر مھياس�ت و خ�واھران از دس�ت رفت�ه ب�رادران
نم��ايی ب��ر پي��شانی   س��ياهز اينھ��ا اتھ��ام و ان��گ بران��دازی و  ااي��ن ش��ايد ب��يش

 ب�ار ديگ�ر  اي�ن دگرانديشان، زنان، دانشجويان و فعاAن سياسی نش�ست، ام�ا
و س��ی  و ب��ستانھای سيا  اس��ت ک��ه ب��ه ب��دهپ��ای م��ردم معم��ولی ش��ھر در مي��ان

ب�سا در اي�ن مي�ان ب�سيارند ک�سانی  معادAت رايج گروھی ک�ار ندارن�د و چ�ه 
 ب��ا ش��عارھای ام��ام و  اوح��سين موس��وی تنھ��ا ب��ه دلي��ل ھمراھ��یرب��ه ميک��ه 

ان�د و ب�ه ش�يخ   رای داده] ک�ذا[وزھ�ای جبھ�ه و جن�گ از ر انخ�اطرات ناب�ش
ک�ه ب�ه ت�ن دارد و در ] ک�ذا[لب�اس روح�انيتی  مھدی کروبی نيز تنھا به دلي�ل

در اين ... ان ندارند آرای آندھی ت اين معادله، احزاب سياسی نقشی در جھ
موسوی، کروبی، خاتمی، ھاش�می و برخ�ی علم�ا و زعم�ای  ھر چقدر ميان

کنند، ام�ا ب�از ي�ک   ديدگان مددی می دلجويی از رنج اند به  قم کماکان ايستاده
   ...گيرد انگار کند و ملت آرام نمی جای کار لنگی می

کوشد جناح حاکم را وادار کند که خود در   مینژاد مسيح علیالبته 
وش بگ�شايد و کش را تحقير کرده، باز بروی فرزند آغ�نقش مادری که کود

ای دارن�د و چ�ه راه   وای که اينھا چه تئوريھای کھن�ه.زخمش را درمان کند
ارزشی را برای بازگشتن جنايتک�اران ب�ه آغ�وش بازمان�دگان  و روشھای بی

ا  ايراني�ان ب�ت�ر دلي�ل ھمراھ�ی از ھم�ه چي�ز جال�ب. کنن�د قربانيان پيشنھاد م�ی
 در اي��ن مي��ان«: ن��ژاد و آن اي��ن ک��ه روب��ی اس��ت از نگ��اه عل��یموس��وی و ک

 او ب��ا ح��سين موس��وی تنھ��ا ب��ه دلي��ل ھمراھ��یب��ه ميره ب��سيارند ک��سانی ک��
ن�د از روزھای جبھه و جنگ رای داد »نابشان«شعارھای امام و خاطرات 

  » ! به تن داردلباس روحانيتی که و به شيخ مھدی کروبی نيز تنھا به دليل
   !چه دAيل سخيفی
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نگ و لباس روحانيت و اي�ن جی  جبھه جنگ و خاطرات ناب ،اما
 اتفاقا اگر به کروبی رای داده شده، دقيق�ا ب�رای فاص�له گ�رفتنش ؛مزخرفات

ت ک�ه ان�د، ب�رای اي�ن اس�  است و اگر به موسوی دل خوش کردهاز آن لباس
خواھند و نه برای اي�ن  ی اين نظم شيطانی می او را در ھيئت واژگون کننده

  و ھمپ��ای جناي��ات جنگ��ی و غيرجنگ��یه آن ھم��ه س��ال، ھمدس��ت و ھم��راهک��
 و ھيھ��ات از اي��ن ؛ھيھ��ات از اي��ن ھم��ه زدوبن��د؛ ه اس��ت ب��ود آدمک��شخمين��ی
ه نع�ل و ب�ه م�يخ زن و توجي�ه عوضی و ک�ج فھ�م و ب�» روشنفکران«لشکر
  !!ی وضع موجود و حافظان نظام خبيث اس2می کننده

کن�د،  تلويزي�ون ک�ار م�ی ک�ه دريک�ی از دوس�تانم  و باز ھم اين ک�ه
ش��نبه ب��ه وق��ت تھ��ران اس��ت، خب��ر داد ک��ه   ظھ��ر ي��کدوازدهاAن ک�ه س��اعت 

اAمين��ی ک��ه ق��رار اس��ت س��اعت  ام��روز ب��ه خ��اطر مراس��م خ��تم مح��سن روح 
ود، ک�ل س�ازمان ص�دا و س�يما در مسجد ب2ل صدا و سيما برگزار ش�چھار 
 س�ه ساعت چھار،ت اند، يعنی به جای ساع کرده زودتر تعطيل ساعترا يک

ومبيل��شان را در پارکين��گ ی کارمن��دانی ک��ه ات ان��د و ب��ه ھم��ه تعطي��ل ک��رده
اند تا قب�ل از  اند، گفته  پارک کرده]روی مسجد ب2ل است روبه  که[سازمان 
   .ماشينھاشان را بردارند، وگرنه با جرثقيل آنھا را خواھند برد سهساعت 

خ�اطر ي�ک مجل�س خ�تم،  به که گفت اين اولين بار است  دوستم می
ن�دا آقاس�لطان گفت�ه  م�ادر .کنن�د کل سازمان را يک ساعت زودتر تعطيل می

ی  خ��انواده ی م��ساجد داده ک��ه زارت اط2ع��ات دس��تورالعملی ب��ه ھم��هک��ه و
 ش��دگان ماجراھ��ای اخي��ر تھ��ران ح��ق ندارن��د در م��سجد ھيچک��دام از ک��شته 

ن�ی از  اAمي وحاين مورد ھم استثناست، چ�ون پ�در مح�سن ر. مراسم بگيرند
ًم��ث2 .  ض��رغامی رئ��يس ص��دا و سيماس��تمقام��ات نظ��ام و دوس��ت ص��ميمی

 کنن�د، پ�درش ش�ان ت�شييع بدھند محسن را از دم در خانه که اجازه برای اين 
 ش��ايد .دھ��د افت��د و ک��سی ش��عار نم��ی ن��د ک��ه اتف��اقی نم��یو ض��رغامی تعھ��د داد

ومی و ب�دون مراسم امروز تنھا فرصتی باشد که بت�وانيم در ي�ک مک�ان عم�
 شدگان اي�ن روزھ�ای تھ�ران ع�زاداری  برای يکی از کشته ی مجوز دغدغه

   ١٠٨!ماز دستش ندھي. کنيم
م از ھر امک�انی فھميد و ھ ھم وضعيت را خوب می ؛ھا آفرين بچه

  !کنيد استفاده می
گفته ک�ه زدن ات�و » سردار سيد محمد حجازی«در ضمن اين بابا 

   !تراندازانه اساغتشاشگرانه و ببه برق، يک حرکت 
  ! خاک بر سرتان اAغھا با اين افاضاتتان
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راس��ر جھ��ان روز ش��نبه در ھ��زاران نف��ر در س«جال��ب اي��ن ک��ه 
اعتراضات در ايران گرد ھ�م آمدن�د و خواس�تار پاي�ان دادن ب�ه ھمبستگی با 

آزادی بازداشت ش�دگان ناآراميھ�ای پ�س از انتخاب�ات  معترضان و یسرکوب
 ب�ه دع�وت  ژوئي�ه، س�وم مردادم�اه٢۵روز شنبه  يی راھپيما.در ايران شدند

 ملل�یلا ب�ينبسياری از گروھھای  .برگزار شدگروھھای طرفدار حقوق بشر 
بين الملل و سازمان ديده ب�ان حق�وق ب�شر  و از جمله عفو مدافع حقوق بشر

 .ن��دحماي��ت کرد» ب��رای ايراني��اند روز جھ��انی اتح��ا« مراس��م  برگ��زاریاز
ش���ھرھای س���ئول، ملب���ورن، س���يدنی، م���سکو،  در  ش���نبه روزراھپيماييھ���ای

 و چن�د  ب�رلين، بارس�لون، واش�ينگتن اس2م آباد، آمستردام، لن�دن، اس�تکھلم،
چھار ھ�زار در خيابانھ�ای اي�ن در استکھلم بيش از . شھر ديگر برگزار شد

 فران���سه، در خبرگ���زاریش  ب���ه گ���زار.ش���ھر دس���ت ب���ه راھپيم���ايی زدن���د
در اي��ن . زدن��د نف��ر دس��ت ب��ه راھپيم��ايیآم��ستردام ني��ز ب��يش از ي��ک ھ��زار 

آنھ�ا ی ص�لح نوب�ل در پي�شاپيش  ی جايزه ايی که شيرين عبادی، برندهراھپيم
ک��رد، تظ��اھر کنن��دگان ش��عارھايی در اعت��راض ب��ه خ��شونتھا در  حرک��ت م��ی

  . دادند سر می ايران
ند، ش�نيدم ک�ه عب�ادی از کسانی که در اين تظاھرات شرکت داش�ت[

  ]  جھت اط2ع. تف انداختنديھا ھو کردند و برويشاسم خيل اين مررا در
تام وندن براند سخنگوی سازمان عفو ب�ين المل�ل در آم�ستردام در 

اي�ران ن�شان   خود را با مردمما اينجا ھستيم تا ھمبستگی  کهفتاين زمينه گ
 !دھيم و از مقامات ايران بخواھيم که حقوق بشر را رعايت کند

  تن در مقابل سفارت ايران در لندن نزديک به ھزار در لندن نيز
 اتسخنرانان در اين تجمع در حمايت از اعتراض�. تظاھرات زدند دست به

 ني�ز در واش�ينگتن .رياس�ت جمھ�وری ص�حبت کردن�د ی انتخاب�ات ب�ه نتيج�ه
سازمان ملل متحد برگزار شد و سپس تجمع کنن�دگان تجمعی در مقابل دفتر 
در . ی آمريک�ا حرک�ت کردن�د کنگ�رهو » م�ال نشنال«با راھپيمايی به سمت 

   . حضور داشتند »نشنال مال«در  تجمع نزديک به ھفتصد نفر اين
ی زن��دانيان  منجي��ان آزادی ج��رات داش��تند از ھم��هک��اش اي��ن م��ث2 [

ی اي�ن س�الھای  ی آن�انی ک�ه در ھم�ه اسی ايران حمايت کنن�د و ب�رای ھم�هسي
يابانھ��ا در تم��ام نح��س ِ نکبت��ی حکوم��ت جمھ��وری اس��2می در زن��دانھا و خ

» حق�وق ب�شر« ک�اش ؛اند، اع2مي�ه بدھن�د شدهکشور به خاک و خون کشيده 
  !] اين ھمه فصلی نبود» حقوق بشری«اين جماعت 
 مراس�م ج�ودی ويلي�امز،  گ�زارش خبرنگ�ار رادي�و ف�ردا در اي�ن به

ستگی ب�ا ھمب�او در حاليک�ه در . وبل س�خنرانی ک�ردی صلح ن ی جايزه برنده
گف�ت يده بود، خط�اب ب�ه دولتم�ردان اي�ران  پوشی لباس سبزمعترضان ايران



 ١٢٤

 

 ھمچن�ين  جودی ويلي�امز.گذرد، است که جھان نظاره گر آنچه در ايران می
ه دروغگ��ويی پاي��ان دھي��د و ب��ه ب�� ک��ه خط��اب ب��ه محم��ود احم��دی ن��ژاد گف��ت

   !ی رعايت حقوقشان احترام بگذاريدميليونھا ايرانی براخواست 
ی   اس��تورک مع��اون بخ��ش خاورميان��ه، ج��وپ�س از ج��ودی ويلي��امز

رد و اعترافگيريھ���ای ب���ا زور را دي���ده ب���ان حق���وق ب���شر ني���ز س���خنرانی ک���
ه ب�ه اظھ�ارت ج�ودی ويلي�امز استورک سپس ب�ا اش�ار  جو.ارزش دانست بی

 ھمي���شه پاي���دار ،دروغ ک���ه اس���2می گف���تدروغگ���ويی در نظ���ام ی  درب���اره
ی اي�ن مراس�م داري��وش  ادام�ه در!دنخواھن�د مان�د و حقيق�ت پدي�دار خواھ��د ش�

ايراني�ان خ�ارج  ی جدي�دی از باي�د چھ�ره ک�ه ان گفتاقبالی خطاب به حاضر
 و اي��دئولوژی وب��ه ق��ولی ای فرات��ر از ھ��ر گ��روه  چھ��رهاز ک��شور ن��شان داد؛

   !فراجناحی
مح���ل  ی داري���وش، ب���ارش ب���اران در ھمزم���ان ب���ا آغ���از برنام���ه

حاض�ران در اي�ن با شدت گرفتن باران، .  اين مراسم شدت گرفتبرگزاری
را ب�ه ص�ورت » دوباره ميسازمت وط�ن«ی  رانهھمراه با داريوش ت مراسم

 ني��ز گروھ��ی از م��ردم اي��ن ش��ھر روز در س��يراکيوز .دس��ته جمع��ی خواندن��د
ھم�ين زمين�ه  در .ن�د ب�ا معترض�ان در اي�ران تجم�ع کرددر ھمب�ستگی ش�نبه

ی  ک�ره خ�ت پايت در شھر سئول،» الملل عفو بين«ی سازمان  روز شنبه شعبه
تم���ام » قي���د و ش���رط آزادی ف���وری و ب���ی «جن���وبی، در تجمع���ی اعتراض���ی

   ١٠٩!دبازداشتيھا در ايران را خواستار ش
م از ت��ازه دي��شب داري��وش اقب��الی ھ��. آخ��ر دي��روز روز اي��ران ب��ود

    !يکا لو داد و اکبر را تو صدای امرسور زدن اکبر گنجی شکار بود
  !به به

اسدارھا اتوبوس آورده بودند که پ. ديروز ھم در شيراز غوغا بود
ب�ه کم�ک م�ردم آمدن�د و ح�سابی » Aتھ�ا«مردم را دستگير کنند و ببرند ک�ه 

. ش�ود تر م�ی ھر روز داستان جالب. ھا و پاسدارھا رسيدند به حساب بيسجی
  .ی اين ماجراھا را بنويسم ھمهبتوانم و کاش زنده باشم 

 اط�راف ات نظ�امید تحرک�برديم؛ باور نداري�د، بيايي�امروز ھم ما 
 از صبح اينجا پر گاردي�ه، ھم�ه بيايي�د ؛بينيدب صدا و سيما و مسجد ب2ل رو

  !تا بيشتر بترسند
ديار رح�يم  ع�زل اس�فندر پ�ی  ک�ه]کنن�د البت�ه ش�وخی م�ی[گويند  می  

ی و عروس رئ�يس مشاي احمدی نژاد، دختر  محمودی از معاونت اولیمشاي
عصبانی  وی درحاليکه به شدت ؛ھوری از دادگاه درخواست ط2ق کردجم
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م�ن حک�م حک�ومتی س�رم نمي�شه و پ�درم «: رس�يد، اع�2م داش�ت به نظ�ر م�ی
   ». خود بازگرددبايد به پست قبلی سريعا

ی  پ�درش ج�زو مھري�ه ک�ه اي�ن پ�ست مع�اون اول�ی ب�رایگفته ش�ده 
  مع�اون اول��ی، ویرش ب��ر ص��ندلیوی ب�وده و ب��ا منتف�ی ش��دن ح��ضور پ�د

شود که پسر محمود احمدی نژاد ھم  شنيده می ؛استدرخواست ط2ق کرده 
و ب�ا کوبي�دن پ�ای خ�ود ب�ه زم�ين و  با شنيدن اين خبر ب�ه من�زل پ�دری رفت�ه

ن�شان داده و ب�ا ش�عار  ب�ه اي�ن حرک�ت پ�در کشيدن م�وی، اعت�راض خ�ود را
 در انتخاب�ات را در اسناد تقلب مرگ بر ديکتاتور، پدرش را تھديد کرده که

  !ھا در نازند اين بچهچق... آخ  ١١٠!دخواھد داھا قرار  اختيار رسانه
دگان کودت�ا را ھ�ای زي�ر ش�کنجه از بازداش�ت ش� گيری اعترافاما   

ی بدس���ت آم���ده از  نتيج���ه. کن���د ی ب���سيج ھ���دايت م���ی ح���سين طائ���ب فرمان���ده
ل��ی ھ��ا م��ستقيما توس��ط او ب��ه ع گي��ری بازجوئيھ��ای زي��ر ش��کنجه و اعت��راف

ای  ين مجتب��ی خامن��همخ��صوص رھب��ر و ھمچن�� اص��غر ميرحج��ازی من��شی
ای که رابط ستاد کودتاچيان ب�ا رھب�ر اس�ت، گ�زارش  فرزند دوم علی خامنه

احم�دی ن�ژاد ق�رار اس�ت بعن�وان س�پاس از نق�ش ح�سين طائ�ب در  .ش�ود می
 خ�ونين یدر س�رکوب] اع�ضای ثاب�ت ب�سيج[ھا  کودتا، رھبری لباس شخصی

 ٤٦ای  ک�ه طلب�هھا داشته، او را  گيری مردم و ھمچنين نقشی که در اعتراف
  !ی جديدش به مجلس معرفی کند ينهساله است، بعنوان وزير اط2عات کاب

ی اي�ن ھفت�ه  پنج�شنبه ی درخواست مج�وز ب�رای نامه] ھم[موسوی   
آن  روز از آغ��از ح��وادث ن��اگواری ک��ه ط��ی  مناس��بت گذش��ت چھ��لرا ب��ه

 ای از ھموطنانمان جان خ�ود را از دس�ت دادن�د، ارس�ال ک�رد؛ اي�ن در  عده
ح��الی اس��ت ک��ه خبرگزاريھ��ای خ��ارجی در ي��ک حرک��ت جال��ب ھمگ��ی اي��ن 

اند، تا جايی ک�ه م�ث2 گوگ�ل ني�وز ب�رای  ندا آقاسلطان دانسته مراسم را چھلم
   !داز ندا را انتخاب کر اين خبر تصويری

  !ام ھا  را من ننوشتهھااين
  : ارزد ی جالبی دارد که به خواندنش می مقاله. تودی. اس.يو  

اس�ت موس�وی و کروب�ی ب�رای ض�من اش�اره ب�ه درخو. ..نويسنده 
ای اشاره کرده ک�ه پ�يش از  اخير به نکتهجانباختگان چھلم   مراسمبرگزاری

نوي�سد ممک�ن اس�ت ھمچ�ون انق�2ب  م�ی. ام دي�ده اين نيز در چند ج�ای ديگ�ر
منج�ر ب�ه ايج�اد جانباختگان  مراسم چھلم ندا و ساير برگزاری پنجاه و ھفت

 ايران نقش بسيار ٥٧ھای مستمر شود که در انق2ب  امه برنيک زنجيره از
   !دمھمی ايفا کر
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 ش���ھيد«بل��وای م���رده پرس��تھا و  ٥٧» انق��2ب«کني���د؛  باه م��یاش��ت
  !مدرننسبتا بود؛ اما اين جنبش، جنبشی است » بازان

  !اين ديگر خيلی جالب است  
را ب�ه معن�ای مب�ارزه ب�رای دموکراس�ی » ايرانی ش�دن«انگليسيھا 

 .. ؟ايران�ی ش�دیt گوين�د  بط�ور مث�ال ب�ه يک�ديگر م�ی … برن�د بک�ار م�ی
لمت آمي�ز ب�رای آن يعنی ن�سبت ب�ه چي�زی اعت�راض داری و ب�صورت م�سا

، ايث���ار و از م��اه ب��ا ش��جاعتدو در کمت��ر از] ايراني��ان [کن��ی؟ مب��ارزه م��ی
يک ايرانی را از يک انسان متحجر جن�گ طل�ب ھاشان تصوير  خودگذشتی

ونت و جھ���ل در جھ���ان تب���ديل خ���شی مب���ارزه ب���ا راديک���ال ب���ه نم���ادی ب���را
  !جالب است، نه؟ ١١١!دکردن

  

  ]روز چھل و چھارم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٧/ ١٣٨٨مردادماه اپنجم 

  
مادر خود زنا کن�د، ب�ا آن که با  «گويد يک ضرب المثل قديمی می  

ھ��ا ک��ه  چ��ه» م��ادرش«2می ب��ا  ح��اA بان��د ح��اکم اس��»؟!ھ��ا کن��د ديگ��ران چ��ه
   !نيد ببيکند؛ نمی

 و ھای سرش�ناس اص�2ح طل�ب ی سعيد حجاريان از چھره خانواده
 س��ابق اي��ران ک��ه در بازداش��ت اس��ت، از جمھ��وریس  رئ��يم��شاور سياس��ی

   …وضع س2متی او به شدت نگران است
 از م���سئوAن ».س���ی. ب���ی. ب���ی«حجاري���ان در گفتگ���و ب���ا ب زين���

اري�ان حج چه زودتر با انجام معاينات دقيق پزشکی علت زردیخواست ھر
 خ�انم حجاري�ان ب�ه نق�ل از يک�ی از پزش�کان س�ابق س�عيد. را بررس�ی کنن�د

اتي�ت ويروس�ی و ب�روز ع�وارض حجاريان از احتم�ال اب�ت2ی پ�درش ب�ه ھپ
   ...مغز و اعصاب او خبر داد  آن برجانبی

رئ�يس ش�ورای در ح�الی ک�ه ناي�ب  ١٣٧٨سعيد حجاريان در سال 
گرف�ت قصد ق�رار ورا مورد سوءشھر تھران بود، در برابر ساحتمان اين ش

 سي���ستم اع���صاب مرک���زی، دچ���ار  از آن ت���اريخ ب���ه عل���ت آس���يب دي���دگیو
 اخي�ر  او در انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری.حرکتی و گفت�اری اس�تمشک2ت 

از حاميان ميرحسين موسوی، يکی از دو نامزد اص2ح طلب بود و پس از 
از سياس�تمداران رياست جمھوری ب�ه ھم�راه دھھ�ا ت�ن ت اع2م نتايج انتخابا

 محم��د عل��ی .اص��2ح طل��ب، روزنام��ه نگ��اران و معترض��ان بازداش��ت ش��د
م���صطفی ت���اج زاده از ديگ���ر و ح��ی، بھ���زاد نب���وی، مح���سن ام��ين زاده ابط
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ھمراه ساير فعاAن سياسی ند که به ا اص2ح طلب دستگير شدهسياستمداران 
  ک�ه ف�تگ] ھمچنين[ زينت حجاريان .و روزنامه نگاران در بازداشت ھستند

دان�م ن�اراحتی را ب�ه  نم�ی. ريخ�ت  مرتب اشک م�ی]م2قات ھنگام[حجاريان 
کل��ی آدم آنج��ا ھ��ست و . ... ت��وان اب��راز ک��رد ای ديگ��ر ني��ز م��ی چ��ه گون��ه

ی پ�درم  چھ�رهدر م2قات مادرم متوجه شد رنگ  .اردمحدوديت ھم وجود د
 در ع2ئم افسردگی را ھم. به زردی گرائيده و ھمچنين ضعف شديدی دارد

    ١١٢!شدهاو ديده 
ايھ��ا و  ھ��ا و ت��وده فھم��م اينھ��ا، ھم��ين اص��2حاتچی م��ن واقع��ا نم��ی

ني��د  ب�اور ک؛خواھن�د نگ�ه دارن�د چ�ه چي�ز اي�ن حکوم��ت را م�ی... ھ�ا و گنج�ی
  ! اص2 نميفھمم؛گويم راست می

   !؛ ببينيدبه نام آذربانويی  از ای است از درونمرز، اين نامه
خن�دم م�ث2، ام�ا  م�ی. ام شھدا ن�شدهم بگويم که ھنوز جزء خواست می

ھروق����ت از تجمع����ات اي����ن روزھ����ا . راس����تش را بخواھي����د خن����ده ن����دارد
و دود و  آي�د، از آن ھم�ه گ�از گردم، در حاليکه نف�سم ب�ه زور ب�اA م�ی برمی

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 
رف�ع عط�ش و بع�د ھ�م زند در ھم�ه ج�ای ش�ھر، بع�د دوش آب س�ردی و  می

افت�د  اش�ک م�ن راه م�ی خوابن�د، سر پشت بام؛ تازه وقتی بقي�ه م�ی فرياد زدن
زنم برای شربت   می»له له« نه اينکه فکر کنيد مث2 ؛ام برگشته که باز سالم
ام�ا، چط�ور . گاه اوي�ن؛ ن�ه وZخ�ارد ب�رای بي�داد اينک�ه ت�نم م�ی ش�ھادت، ي�ا

 ک��ه راب ب��ود، روز بع��دش گم��انم،س��ھ» ش��ھادت« بع��د از خب��ر بگ��ويم؟ م��ث2
 رفت�يم، ؛ش�ان ک�ه ب�ه م�ادرش ت�سليت بگ�وئيم ن�هبرويم سمت خا که مادر گفت

ش�ان و ش�عار دادي�م و س�رود خوان��ديم و  س�اختمان، جل�و خان�ه نش�ستيم پ�ائين
   ...شمع روشن کرديم

گ�ران  چون ن؛ش آمد بيرون، خواھش کرد که برويمسر آخر مادر
وقت����ی . دمم����ن ج����م نخ����ور. يت گف����تم����ادر رف����ت و ت����سل. تجانم����ان اس����

  برای تسليت نيامدم؟ گشتيم، مادر گفت چرا  برمی
 چ��ه ؛ک��ردم  چط��ور ب��ه چ��شمھاش نگ��اه م��ی؛آم��دم چط��ور م��ی گف��تم

 ازم�ن ؛شيد ک�ه س�ھراب رف�ت و م�ن ھ�ستم ھن�وز ببخگفتم  می؛گفتم اص2 می
   !ھمه شرمندگی از توان من خارج است اين ؛يد مادرآ بر نمی

ای خان�ه ک�ه اي�ن ھم�ه  خجالت ندارد؛ مگر نشسته که مادر تشر زد
تر از ص�د که ندا را کشتند، ھمان ساعت بيش  مگر روزی؛کشی خجالت می
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 ش�انس م�ن ي�ا ؛ش�انس  پرس�يدم؛ شانس بودغ نداشتي؛متر فاصله نداشتی با او
  شانسی يا بدشانسی؟   خوش؛شانس او

 غري��ب روزگارم�انف��ت؛ ر س�رش را پ��ائين ان�داخت و ھ�يچ نگم�اد
 ؛ اي�ن روزھ�اھ�ا دي�ديم چ�ه بگويم�ت ک�ه چ�ه؛ ت اين روزھا، خيلی غريباس

ارم�ان را بخ�ش بخ�ش ايم اح�ساسات و افک چطور توضيح بدھم که ياد گرفته
 ک�ه تم�ام خ�شممان را ؛ که شبھا ساعت ده وقت فرياد اس�تکنيم اين روزھا؛

وق�تش ھم�ان چ�ون  ؛ل شھرزنيم در د ھامان و فرياد می ريزيم در حنجره می
کسان�شان، از  ري�زيم ب�رای ک�سانمان و  که چط�ور ش�بھا اش�ک م�یاست؛آن 

خوانيم و  خوانيم و می سر درد، چون وقتش ھمان وقت است، که چطور می
م ک��ه بفھم��يم ف��ردا چ��ه باي��د بکن��يم و خ��واني ھ��ر چي��ز را ب��ا چ��ه عط��شی م��ی

خ��وانيم،  فق�ط اخب��ار نم�ی.  چ��ون رھب�ری ن��داريم و خودم�ان رھب��ريم؛چط�ور
از . خ�وانيم  م�ی،ھرچه دستمان برسد.. .ن، نمايشنامه، تاريخ و داستان، رما

خ���وانيم و از يون���ان و از ش���يلی و از ت���اريخ خودم���ان، از  چک���سلواکی م���ی
بع�د  . و ھرچه که شايد به کارمان بيايدخوانيم ی ھفتاد فرانسه می دھه جنبش
  از فردا؛ترسيم  واقعا می؛ ميترسيم؛شود  زندگی شروع میبخشترين  سخت

ز کت�ک  ا؛ترس�يم  از م�رگ نم�ی؛ از فردائی که بايد برويم خياب�ان؛ترسيم یم
ب��از ه ترس��يم؛ اول اينک��  از دو چي��ز م��ی؛خ��وردن و از زخ��م برداش��تن ھ��م

 ؛ روزم�ان ب�شوند و دوم از اس�ير ش�دنببينيم که کابوس ش�ب ورا چيزھائی 
  و اي�ن ب�ار ن�ه از خ�شم خب�ری ھ�ست،؛رويم باز شود باز می اما فردا که می
 فق�ط ج�ای ؛باي�د ب�ود در خياب�ان فق�ط ؛ از تحليل يا ت�رسحتینه از غم و نه 
افع��ال، اول ش��خص جمعن��د، چ��ون اي��ن ش؛ ح��ضور و آرام�� ص��بر اس��ت و

 و اي�ن عجي�ب .کن�يم اح�ساس م�ی کنيم و روزھا عجيب ھمه عين ھم فکر می
ده باش�يم ت�رين بخ�ش ق�ضيه؛ انگ�ار دوب�اره ف�تح ک�ر است؛ شادترين و عجيب

م�ردمش  ک�ه ؛م�ن اس�ت  که حاA تھ�ران ب�از ش�ھر؛ بعد از قرنھاشھرمان را
 و وقت�ی در ؛و اي�ن ل�ذتبخش اس�ت... ره شھر ماست دوبا؛کسان منند دوباره

  . اختيار زنم بی روم، لبخند می شھر راه می
 م�ا ميليونھ�ا نف�ر ھ�ستيم و ھم�ه ؛بگذار حراميھ�ا دھھ�ا ھ�زار باش�ند

دان�ی ک�ه اي�ن روزھ�ا   نم�ی؛ي�ستند شھر ماس�ت و آنھ�ا ھ�يچ چي�ز ن اينجا؛باھم
اي��م مث��ل ي��ک خ��انواده، ھم��ه ک��س و   ش��ده؛ان��د ن ش��دهچق��در م��ردم ب��اھم مھرب��ا

   ...يشخو
دان�م چط�ور ش�د ک�ه اي�ن   نم�ی؛دان�م چط�ور پ�يش آم�د  نم�ی؛دانی می

 در حاليکه اينقدر ھمه شبيه ؛ھم دور افتاديم و ھر کداممان جداسال از  ھمه
  اينکه ديگر ھيچ چيز مثل؛دانم يک چيز را می اما ؛بوديم اين ھمه سالھا ھم

اي��م ک��ه ش��ايد  گ��ويم بي��دار ش��ده  نم��ی؛مث��ل س��ابق نخواھ��د ش��دس��ابق ني��ست و 
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اي�م و ب�اور  را پي�دا ک�رده اما ھمديگر ؛ايم اين ھمه سال خواب نبودهت ھيچوق
فت��اده و گ��م، ھم��ديگر را پي��دا ش��ود ک��ه م��ا ق��وم ج��دا ا ب��اورت م��ی ؛اي��م ک��رده
 اگر صد برابر اين ھم بنوي�سم، انگ�ار ک�ه ؛رف زياد استپوف، ح ؛ايم کرده

 ش�ما ؛ق�ط خواس�تم بگ�ويم ک�ه م�ن ھن�وز ھ�ستمف؛  پ�س بيخي�ال؛ام وش�تهھيچ نن
   !چطور؟

گ��ويم  ام و م��ی ج��ا نش��ستهھم��ه چي��ز اين  م��ن ِ ب��ی؛چ��ه بگ��ويم عزي��زم
 م��ن ھ��م ؛ چ��ه بگ��ويم؛ بي��شرفم و ت��و عزي��زم؛ھم��ه چي��زم ی م��ن ب��؛ل��نگش ک��ن

 اينج�ا ج�ای تنف�سی ؛ای  ب�ه اعتب�اری ک�ه ت�و ب�ه م�ن داده به لطف تو و؛ھستم
خ�ورم و   م�ن اينج�ا ن�ان ت�و و امث�ال ت�و را م�ی؛دان�ی ک�ه  راس�تی م�ی؛ام هيافت

گ�ويی، در  م�یت�و ک�نم و اص�2 از آن ھم�ه ھم�دلی ک�ه  پرچم بقيه را پاره می
ر شماھا حکم ران�دن بلی برای ببری نيست و ما داريم برای قدرت، اينجا خ

ت��ر ھ��م   خ��وبيم و خ��وب؛ ب��اور ک��ن ن��ازنينم؛کن��يم را پ��اره پ��اره م��یھم��ديگر 
. ھا س�واری بگي�ريمديگ�ر از ش�ما» یش�کل«شويم، اگر بتوانيم بازھم در  می

  !مرسی عزيزمنباش؛ ما  نگران ؛ خوبم؛بله من ھم خوبم
  

  ]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

ب�ه نظ�ر موس�وی م�اه ش�عبان . گردانن�د حکومت برنگردد، مردم آن را برمی
باز ھم اين اکب�ر گنج�ی س�ور . باشد» جنبش سبز«تواند ماه خوبی برای  می

 جرم جنايت عليه بشريت به خواھد حاکمان تھران را به زد و نوشت که می
ش ب��رای حف��ظ يھ��ا ت، چاخ��ان اي��نش ب��د ني��س؛ی ب��ين الملل��ی بک��شد محاکم��ه

س�2می و حکوم�ت اس�2می خواھد انق�2ب ا حکومت اس2می بد است که می
ک�رده، ب�ا موس�وی ای خرابکاری   منتھا چون تا حاA اين خامنه؛را حفظ کند

   !مرد ناحسابی سبزی فروشی ھم سيستمی دارد ؛خواھد سبزش کند می
 آن ھ�م  ؛اردی زن�دانيان، گن�اه د صانعی ھم گفت ک�ه قت�ل و ش�کنجه

 ک��ه پ��س ف��ردا پنج��شنبه در چھل��م ن��دا آق��ا س��لطان ش��رکت  ت��ازه گف��ت؛کبي��ره
ھمچن�ان پ�ستانش را ب�ه تن�ور آي�ات ای ھ�م  لعنت�ی ت�وده »پي�ک ن�ت«. کن�د می

 ت��ا Aب��د جل��و اي��ن فج��ايع را ،ن��دسبانده ک��ه ب��ه دي��دار منتظ��ری رفتعظ��ام چ��
  . بگيرند

 ن�دا آقاس�لطان ل�مرسد که در تمام ش�ھرھا مراس�م چھ ھايی می ميلاي
ی ميرحسين است  حبت از حرفھای تازه فع2 ھمه جا ص؛برگزار خواھد شد

 ھرک�سی ؛ و تغيير وزيران ارش�اد و اط2ع�اتی احمدی نژادو ترميم کابينھ
حال اين بابا حجاريان ھ�م خ�وب ني�ست و م�ن دل�م . ھم دليل خودش را دارد
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ش يند، دلم ب�را صدام حسين را که کشت وقتی ھمانطور کهغسوزد ش میيبرا
ای را يا ھمين احمدی نژاد يا آن قاض�ی  نه Aبد بعدھا وقتی اين خام؛سوخت
 چ��ه ؛ دل��م ب��رای اينھ��ا ھ��م خواھ��د س��وختمرت��ضوی را اع��دام کردن��د،س��عيد 

ش�ود ک�ه دل�ش   آدم وقتی با حکم اع�دام مخ�الف باش�د، اينط�وری م�ی؛دانم می
ا ش��کنجه شدن��شان  ب��رای آدمک��شھا و ي��اران آدمک��شھا ھنگ��ام اع��دام و ي��حت�ی

  .سوزد می ]مثل اين بابا حجاريان[
 اس�ت؛ ول�ی ھيچکدام�شان جنبش چند سره شدهاين روزھا راستش 

 اس��ت ک��ه در درون اس��ت و ش��ان ھم��ان ميرح��سين ت��رين  ج��دی؛ج��دی ني��ستند
 اس�2میجمھوری از اين ھمه جنايت حاکمان  پس  عبور کرده از او،ِ مردم

 در برونمرز فع2 يکی اکبر گنج�ی ؛نندک ش خرد نمیيديگر زياد ھم تره برا
 يک��ی ھ��م مح��سن ؛ يک��ی مح��سن س��ازگارا؛زاده يک��ی عليرض��ا ن��وریاس��ت، 

 تنھ�ا س�ری ک�ه بي�رون از .ھمه ھم از يک جن�اح درون حک�ومتیمخملباف؛ 
 بيخ��ود ک��ه ني��ست اينھ��ا در براب��ر غنظ��ام اس��ت، ش��اھزاده رض��ا پھل��وی اس��ت
 دگرگ���ونی اساس���ی و ت مل���ت ب���رایش���اھزاده و در واق���ع در براب���ر خواس���

  ! اند ستاده حکومت اس2می ايواژگونی
حکوم��ت کودت��ا را ت��ا «ميل��ی ب��ا عن��وان ھ��ای داخ��ل در اي اي��ن بچ��ه

ی ح�ذف  ی برنام�ه ادام�هدر  ان�د ک�ه نوش�ته» .کن�يم  س�رنگون م�ی٨٨زمستان 
پ��س از اخ��ت2ف ش��ديد ، ای ب��ا ع��زل وزي��ران اط2ع��ات و فرھن��گ خامن��ه

 ای ب�ر س�ر ع�زل م�شايی ب�ا اخ�راج خامن�ه س�يد عل�ی و ]س�پاه[ احمدی ن�ژاد
. ای ش��د  ھرن��دی، جن��گ ق��درت وارد ف��ضای ت��ازهای و ص��فار  اژهمح��سنی

 س�ال پ�يش ب�ا نظ�ر چھ�اراط2عات و فرھنگ، دو وزير  اينکه گفتنی است 
فع��اAن . آخون��د دول��ت ب��ودا ای تنھ�� ن��د و اژها های انتخ��اب ش��د م��ستقيم خامن��ه

اور، دھ��ن م��ش س�مت رئ��يس دفت��ر وسياس�ی، ابق��ای م��شايی در دول��ت را ب��ا 
گيری  و عزل اين دو نفر را نوعی انتقامدانند   احمدی نژاد به رھبر میکجی

 اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه ھن�وز حک�م احم�دی ن�ژاد... رھبر و تخري�ب او از
» کودت��ا«در حاليک��ه فق��ط چن��د روز ب��ه آغ��از ک��ار دول��ت  .تنفي��ذ ن��شده اس��ت

، تا نشان دھد هارشاد را عزل کردوزير اط2عات و  مانده، احمدی نژاد دو
 ١٠ظ��رف  ...ای آغ��از ش�ده اس�ت خامن�ه ک�ه جن�گ ق�درت در مي��ان س�پاه و

يه دچ�ار س�انحه مسيرھای ايروان، اھواز، مشھد و اروم  ھواپيما در٤روز 
احم�دی ن�ژاد ھ�م ب�ه ھ�يچ وج�ه . در قزوين سانحه ديدشدند و يک قطار نيز 

جنبش سبز ھ�م  ؛لياقت نگفته یاخراج اين وزيران ب حرفی در مورد عزل و
ش را برگ��زار يروز ھ��شتم م��رداد م��اه ام��سال مراس��م س��الگرد چھل��م ش��ھدا

 چھاردھم مرداد .قرار است مراسم در خيابان اميرآباد برگزار شود. کند می
در حاليک�ه ھن�وز ھم روز تحليف احمدی ن�ژاد ي�ا روز س�قوط دول�ت اس�ت، 
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 ١٤ش�ود ک�ه  ده، اما گفت�ه م�یروز مراسم رسمی تنفيذ احمدی نژاد اع2م نش
ھ�واداران  براس�اس اي�ن خب�ر. مرداد ق�رار اس�ت اي�ن تحلي�ف ص�ورت گي�رد
ر  م�رداد، تجمع�ی ميلي�ونی د١٤آزادی و جنبش سبز قصد دارند چھارش�نبه 

به زودی مسيرھای تظاھرات ب�ه س�مت . ساختمان مجلس داشته باشندبرابر 
  !شود مجلس برای روز چھاردھم مرداد اع2م می

 .الگرد انق��2ب م��شروطه ھ��م ھ��ست ض��من چھ��اردھم م��رداد س��در
   !دگيرن ھاشان درنظر می کاری  کثافتھا چه روزھايی را برای پدرسوخته

پ��در . ان��د ھ��ا را زي��ر ش��کنجه ک��شته س��ه نف��ر ديگ��ر از اي��ن بچ��ه/دو
اAمينی از ترس و يا اي�ن ک�ه خ�ودش از حکومتي�ان اس�ت، مراس�م خ�تم  روح

اند که روح اAمينی وقتی دستگير شد،  انان گفتهزندانب. رش را کنسل کردپس
البته از آثار شديد شکنجه روی بدن اين بچ�ه گ�زارش ش�ده، . مننژيت داشت

2 ادبي�ات ھ�م مح�دود ش�ده  فع.ين که دھانش را خرد کرده بودندمخصوصا ا
 ام���ا م���ن ؛جال���ب اس���تگ���اه ھ���ا ک���ه  ھ���ايی در س���وگ اي���ن بچ���ه ب���ه نوش���ته

 چ�ون ب�ا عجل�ه ؛ھا ھم آبکی ھستند  اين نوشتهر بيشت.مخوانی بلد نيست روضه
وعی خواھن�د درد را ن�شان دھن�د، ول�ی ب�ه ن� شوند و با اين ک�ه م�ی نوشته می

ش�ان موي�ه ک�ردن   سنتی را که حرف�هانھای زن بندتنبانی ھستند و ھمان مويه
  . کنند و موی کندن بر سر قبرھاست، را تداعی می

  ... يييييييييييييييييييهھييييييييييييييييييييييييييييه ھيييي
  ! شود؟  ببينيم چه می؛آنھم از ته جگر

  موس��وی  ب��رای درياف��ت مج��وزب��ه دنب��ال درخواس��ت کروب��ی و
 مراسم ي�ادبود ک�شته ش�دگان ح�وادث اخي�ر، دي�روز اع�2م ش�د ک�ه برگزاری

در م�ص2ی ب�زرگ نت�ايج انتخاب�ات روز پنج�شنبه ب�ا اجتم�اع  معترض�ان ب�ه
  . ای جنبش سبز ادای احترام خواھند کردشھده شھر تھران، نسبت ب
ای ب�ه وزي�ر ک�شور  نام�ه کروبی اي�ن درخواس�ت را درموسوی و 

ھ�ا درخواس�ت ص�دور  البته ھنوز مجوز صادر نشده، فق�ط ايند؛نمطرح کرد
   .اند مجوز کرده

» .س�ی. ب�ی. ب�ی «اخي�را در س�ايت  نوش�ت ک�ه ھ�مداريوش اقبالی
  ب��ه حماي��ت م��ن از]نادرس��ت هب��[ب��ی منت��شر ش��ده ک��ه در بخ��شی از آن مطل

اش��اره ش��ده  ی اعت��صاب غ��ذای آق��ای گنج��ی در مقاب��ل س��ازمان مل��ل برنام��ه
انتشار اي�ن خب�ر، ب�دون در » .سی. بی. بی«] بد[ی   با توجه به سابقه؛است

خ��واھم  ز ش�ما م��ی ل��ذا ا؛س��وی منبع�ی موث��ق، باع�ث تعج��ب م��ن ش�دز تايي�د ا
در ط�ی تماس�ھايی ؛ نمايي�ددرج توضيحات ذيل اقدام نسبت به تصحيح آن و 

ايشان با من داشتند، برای شرکت در اين برنامه  که آقای گنجی و ھمکاران
ب��ا توج��ه ب��ه اينک��ه از اف��راد و گروھھ��ای خاص��ی ب��ه . از م��ن دع��وت کردن��د



 ١٣٢

 

اعت�صاب غ�ذای آق�ای گنج�ی  ی هصورت انحصاری برای شرکت در برنام�
ه حرکتھ��ای ب��م��ده، م��ن ب��ه اي��ن اص��ل اش��اره ک��ردم ک��ه دع��وت ب��ه عم��ل آ

حرکتھ�ای  گرايانه، دموکراتيک و در راستای حق�وق ب�شر معتق�دم و ن�ه جمع
برخوردھ�ای  انحصارگرايانه و متکی به فرد؛ چرا که عميقا و قلب�ا اينگون�ه

   !مدان فردی را الگوی مناسبی در جھت پيشرفت منافع ميھنم نمی
 اي�ن اکب�ر گنج�ی اس�ت ک�ه ھ�م  ھم�ان س�ور زدن ھمي�شگیداستان،

اھ���د حکوم���ت اس���2می را نگ���ه دارد و ھ���م از مخ���الفين کلي���ت اي���ن خو م���ی
 يکی يکی ؛دار است خيلی خنده ؛ ھمين؛مت به عنوان ابزار استفاده کندحکو
رای گوگ�وش  م�ث2 ب�؛نوي�سند  شوم برای آدمھای معروف میھای فدايت نامه

نوي��ات خودش��ان را زنن��د و بع��د ھ��م م  و گول��شان م��ی آواز اي��ران،ش��اه م��اھی
  ! واقعا اين اکبر گنجی با اين استعدادش چرا ھيچکاره است؟؛برند پيش می

 رک ايرانيھ�ا پ�رچم ش�اخدار جمھ�وریخبر ديگر اي�ن ک�ه در دانم�ا
   !داس2می را در سفارت اشغالی پائين کشيدن

گاھھ��ای  س��ھراب س��ليمانی م��دير ک��ل ش��کنجه ب��دون ش��رح اي��ن ک��ه
حمد کامرانی بر اث�ر  اAمينی و م محسن روح که استان تھران به ايسنا گفت

 .ن�د به آن مبت2 بودن�د، ج�ان باختبيماری مننژيت که پيش از انتقال به زندان
و محمد کامرانی جزو يک مجموعه بودند که باي�د  اAمينی روح   کهاو گفت

 اع��زام Aمين�ی در م��سير زن��دان و در خ��ودروا روح . دش��دن تحوي�ل اوي��ن م��ی
. نيت�ی ب�ه بيمارس�تان منتق�ل ش�دو نيروھ�ای امحالش بد شد و توس�ط عوام�ل 

 اAمينی در زندان ح�الش ب�ه ھ�م  از روحآقای کامرانی دو يا سه ساعت بعد 
اي�ن حرفھ�ا  ک�ه و در مورد اخباری مبنی بر شکنجه شدن آنان گفتا. دخور

   !دزنن را افراد ضد انق2ب، معاند و مخالف می
ام گ���ش���دگان ھن ی ب���ه بازداش���ت  ا  تزري���ق م���ادهدر م���ورد س���ليمانی 

دارد، و ھمچن��ين ش��کنجه و س��لول ی ب��ازجويی ک��ه ع��وارض مغ��زی و قلب��
حرفھ��ا را اف��راد ض��د انق��2ب، معان��د و مخ��الف ن اي��انف��رادی پاس��خ داد ک��ه 

 مسئول ھ�ستم، چن�ين چي�زی امک�ان ن�دارد زنند و حداقل در جايی که من می
ان���سانی و اخ2ق���ی، تح���ت ھ���يچ و ھيچگون���ه رفت���ار خ���2ف ش���ان اداری، 

ه ف��ردی در کن�د ک��ا دان��م ک�سی ادع�� بعي��د م�یم�ن ش��ود و  م نم�یش�رايطی انج��ا
م��ا  و ش��تم ق��رار گرفت��ه باش��د و اتاقھ��ای ی زن��دان م��ورد ض��رب مجموع��ه

و انف�رادی وج�ود ] فھميديد سوئيت دوبلکس ب�ا تم�ام امکان�ات[سوئيت ھستند 
   ١١٣»...ندارد

  !کشند ھا خجالت نمی کثافت ]ھاھاھا[
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انيان، خبرنگاری از قول يک ی اين روزھای اير در مورد مبارزه  

م�ن ب�ار اول از ی تبديل شدن اسم به فع�ل را  واژه که معلم امريکايی نوشت
 در کت�ابی از او ؛ش�نيدم »باک مينستر ف�ولر «ی دورانھا زبان آگاه مرد ھمه

ک�ه در س�ال ] ھستم انگار من يک فعل] [I seem to be a verb[ به نام
ی کوت�اھی را از  ت�ا وقت�ی ک�ه نوش�ته ت�ا اي�ن زم�ان و  ام�ا؛ منتشر شد١٩٧٣

معلم��ی در نيوي��ورک نخوان��ده ب��ودم، اي��ن مفھ��وم را چن��ين آش��کار اح��ساس 
 توض�يح  Huffing Post ی  اين معل�م دبيرس�تان در روزنام�ه.نکرده بودم

 Going Iranian  مث��لای عاميان��ه و م��ن درآوردی ه واژهداد ک��ه چگون��
ی م�ردم آمريک�ا ج�ا   عاميان�هبا باری مثبت در فرھنگ »براه ايرانی رفتن«

ًاخي�را يک�ی از ش�اگردان مدرس�ه  ک�ه م آمريکائی نوش�ت اين معلد؛کن باز می
برن��د،  ًش�ديدا ح�ساب م�یی ش��اگردان از او  مقاب�ل ن��اظم مدرس�ه ک�ه ھم�ه در

 يک�ی ديگ�ر از ش�اگردھا گف�ت ؛ًکه تقريبا ھرگز سابقه نداش�تايستاد؛ کاری 
ازمان دادن اعت��راض ب��ود علي��ه ش س��بيائي��د باھ��اش ايران��ی ب��شيم؛ منظ��ور

ز آن به بعد اين ش�اگردان از ات؛ رف ظمی که حرف حساب به گوشش نمیان
ھ��ر تغيي��ری ک��ه خواس��تارش ی ب��ه عن��وان ي��ک فع��ل ب��را» اي��ران«ی  کلم��ه

 پي�دا ک�رده و فع�ل تغيي�ر کنن�د و اي�ران از حال�ت اس�م ب�ه ھ�ستند، اس�تفاده م�ی
 گف�ت در ح�الی اين معلم ؛ادنمقابل قدرت حاکم ايستر يعنی د» فعل ايران«

گ�ذرد،  ھا را به آنچه در دني�ا م�ی توجه شاگرد مدرسهام  که من کمتر توانسته
م در حک��م يب��را» اي��ران« اي��ن برداش��ت و رويک��رد آنھ��ا از ن��ام ؛جل��ب ک��نم

ھائی که کمترين ميزان آگ�اھی   آن شاگرد مدرسهحتی...ی بزرگی بود جايزه
» تھ�ور و ش�جاعت«به جای » ايرانيان«ی  از واژه از اخبار دنيا را دارند،

  ١١٤!دکنن در جم2تشان استفاده می
اگر خاتمی کنار نزده و موسوی بجای او  محسن کردی نوشت که  

اي�ن ک�ار نب�ود و » م�رد«خاتمی . بود، امروز وضعيت اين نبود کانديد نشده
در گذشته ھ�م ک�ه رئ�يس جمھ�وری ب�ود، ب�ا يک�ی . باشد خواست چه بسا نمی

موس�وی ھ�م ی  ق�ضيه .ک�رد پ�ا را جم�ع م�ی ا فرمان رھب�ر دس�ت ودو تشر ي
آزادی و اس�تق2ل  ی عقي�ده داش�تن و احت�رام گذاش�تن ب�ه پيش از اينکه مساله

يکدن��دگی و  حرفھ��ا باش��د، م��ساله ل��ج و لجب��ازی ف��ردی و رای م��ردم و اي��ن
ھم با  رايش را اينطور زدند و برای ھمين ش گران بود کهيخيلی برا. است

ن��ه ک��ه در تم��ام اي��ن س��الھا مگ��ر رژي��م ھم��ين کارھ��ا را  افت��اد، اگ��ررژي��م در
 قاع�دتا موس�وی ؛دنيام� يکبار ھم ص�دای اعتراض�ش درحتی چرا ؛کرد نمی
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ی  اي��د ديگ��ر ح��داکثر پ��س از نم��از جمع��هب ک��ه ج��زو اي��ن دس��تگاه اس��ت، م��ی
ش ي و س�ر و ص�دا»سمعا و طاعتا«گفت   می]مثل محسن رضايی[ی ا خامنه

 چ��را ؛ام��ا چ��ه ش��د. ش��تافت دس��تبوس رھب��ر ني��ز م��ی زه ب��ه و ت��ا؛خوابي��د م��ی
از نگ�اه ي�ک » منطق�یغير «؛کن�د م�ی چن�ين غيرمنطق�ی عم�ل موس�وی اي�ن

 و ن�ه س�ال ب�اAترين مق�ام اجراي�ی ع�ضو دس�تگاه ک�ه س�ی س�ال وف�ادار ب�وده
ی س�ی   دام�ن خ�ود را از س�ابقهتواند   را داشته و در ھيچ صورت نمیکشور
اي�ران را ب�ه او، کروب�ی و   آنچ�ه ک�ه نگ�اه م�ردم؛ی اين رژيم پاک کن�د ساله
   ١١٥! تا حدی رفسنجانی عوض کرده، مواضع اخير اينان استحتی

م��ش ت��ا  آورد ول��ی خ��ب،؛ي��ن نگ��رش را قب��ول ن��دارمم��ن البت��ه ا
ھای  ی اين دست و پا زدن  از ديدگاه من ھمه؛خوشبينان را کمی نوازش کنم

ش�ان رفت��ار   اينھ�ا ھم��هحف�ظ نظ��ام اس�2می اس��ت وموس�وی و کروب�ی ب��رای 
م حکوم���ت اس���2می ارزي���ابی ن���ژاد را ب���ه ض���رر ت���داو ای و احم���دی خامن���ه

 اکب�ر گنج�ی .گ�وييم ھ�د داد ک�ه ک�داميک درس�ت م�یآينده نشان خوا غکنند می
خواھ��د   دارد و م��یاش را در کل��ه» حف��ظ نظ��ام«ی  ين پ��روژهام��ا دقيق��ا ھم��

ی  شود ھم�ه ک�ارهه بيان�دازد و خ�ودش ب�ای را  ب�دون خامن�هحکومت اس�2می
 بيخ�ود ني�ست ک�ه اي�ن ھم�ه ب�ا ؛اش ک�اره ي�ک ي�ا ،شدهاين حکومت استرليزه 
ی ادا و   ھم����ه؛يد ن����شان ايرانم����ان س����ر س����تيز داردپ����رچم ش����ير و خورش����

 که ھمان اولی ک�ه پ�س بيخود نبود ؛ش ھم کمدی و سينمايی ھستندياطوارھا
دان آزاد از زن�] سل و مل و گن�ده[دويست روز اعتصاب غذا باصط2ح از 

 ای داد روس��يه، روس��يه، ؛اش را گرف��ت ت روس��يه و ج��ايزهش��د، ف��ورا رف��
ھ��ای مک��ش م��رگ م��ای آنج��ا  بع��د ھ��م دوي��د رف��ت ھ��اليوود ب��ه زنروس��يه،

  اش را ياد بدھد، يادتان نيست؟ » دينیدموکراسی«
 گذش���ته دس���تور تعطيل���ی يک���ی از روز] ھ���م[ای  علی خامن���هس���يد

خود   کرد، تا يکی از آثار جناياتگاھھا را پس از عيان شدن صادر هشکنج
ل  ھمانند قت�ای، سيونھای زير نظر خامنه ھيئت تحقيق و کمي؛را از بين ببرد

لی  برای فريب و پنھان کردن و شانه خ�ازھرا کاظمی و ساير جانباختگان،
  ١١٦!تای اس ھای خامنه کردن از جنايت

 پ�س  کارکنان ھواپيمايی جمھوری اس2میخوش آمد گويیھم اين 
  !است، باور کنيد خيلی خوشمزه ؛ سوار شدن به ھواپيماھای توپولفاز
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2می و مق��ام معظ��م ب��ا درود ب��ه روان پ��اك بنيانگ��ذار انق��2ب اس��
 را ب��ه ھواپيم��ای توپول��وف جمھ��وری ش��بتاب، ورود ش��مارھب��ری و رئ��يس 
گ�ويم و برايت�ان س�فر خوش�ی را آرزو  خوش�امد م�ی  ايرانجمھوری اس2می

 داخل كابين اخت2لی پيش آمد، س�ربند مخ�صوصی از  اگر در ھوای؛كنم می
 ف�ورا »ف�دای رھب�ر « ش�دهنوش�تهافتد كه روی آن  Aی سرتان به پايين میبا

و ياح�سين گوي�ان از  آنرا برداش�ته و ب�سيجی وار آن�را دور س�ر خ�ود ببندي�د
ي��ك درب و دربھ��ای اض��طراری يعن��ی دو درب در جل��و، دو درب درعق��ب 

توجه داش�ته باش�يد ك�ه در ھم�ه ح�ال . ن پرت شويددر وسط ھواپيما به بيرو
    ! در موقع پرت شدن از ھواپيماحتی ؛ب اس2می را رعايت كنيدحجا

  ! شھدای توپولوفھميد؛ آن بپيوند»شھدا«بعد ھم به خيل 
 ھ�م » ان�صار ح�زب Zيت انصار نيوز ارگان اط�2ع رس�انیسا«

 ک�ه آي�ا ر داد و نوش�تای ھ�شدا ی بي�سابقه ب�ه احم�دی ن�ژاد و خامن�هدر تحليل
ني�ست ک�ه پ�س از ب�ه ق�درت » ت�سو«ن�ژاد مانن�د   رفتار اين روزھای احم�دی

آي���ا داش���ت؛   قت���ل رس���اند و از س���ر راه ب���ررس���يدن، مخالف���ان خ���ود را ب���ه
 آي�ا ان توس�ط ول�ی فقي�ه تنفي�ذ خواھ�د ش�د؛نژاد مطمئن اس�ت رأی اي�ش احمدی
 کجی به ارکانی از  دھن، در عين بدعتھای پيش از تنفيذ و تحليف،انتصاب

   ظام ھمچون رھبری و مجلس نيست؟ن
ای از لب�اس شخ�صيھا و فرمان�دھان  ديگر اين که نوش�تند مجموع�ه

 من���افع م���ادی و ،و ھمک���اران آنھ���ا در دس���تگاھھای نظ���امی و غيرنظ���امی
اينھ�ا در زن�دان .  اس�ت اس�2میی حي�ات جمھ�وری شان در ادامه»رویاخ«

کنن�د؛ آنق�در ل�ت و پ�ار کردن�د ک�ه   م�یھای مردم را ل�ت و پ�ار کھريزک بچه
ی  ب�ستن اي�ن بازداش�تگاه را ب�ه بھان�های نيز ترس�يد و دس�تور  خامنهعلی سيد

دانن��د ک��ه آنق��در نابک��اری  ان��صار ح��زب Z م��یس��تاندارد نب��ودن زن��دان داد؛ ا
. ان�د ک�ه مل�ت ھرچق�در ھ�م بخ�شنده باش�د، ممک�ن اس�ت اينھ�ا را نبخ��شد ک�رده

 ،ي��ت نک��رده بودن��د، وقت��ی ب��ه دس��ت م��ردم افتادن��دس��اواکيھا ک��ه اينق��در جنا
 از ھم�ين روس�ت ک�ه اينھ�ا ب�رای حف�ظ جان�شان تکه شدند؛ وای به اينھا؛ تکه
کنن�د، ت�ا جن�بش س�رکوب ش�ود و  ی م�ردم را خ�رد م�ی جنگند؛ دھ�ان بچ�ه می

2ب�ی ي�ا دادگاھھ�ای انق2ب�ی ن�شوند؛ ت�رس اينھ�ا از اينھا اسير دست مردم انق
ای و رھبر و عزي�ز اس�ت ک�ه بتوان�د   ھم تا زمانی خامنهای خامنه. اين است

د، ت�ا از مقتدرانه اگر شده ايران را فدا کند و مردمانش را ھزار ھزار بک�ش
١١٧!حيات اينھا دفاع کند
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 ب�دليل  بدس�تور رھب�ری، زن�دان کھري�زکگويند که برای ھمين می
  ١١٨!د تعطيل ش ی کشتن زندانيان غيراستاندارد بودن ِ نحوه

آم�وزش عربھ�ای  زندان نبوده، بلک�ه مرک�زيند که کھريزک گو می
 ؛ش�ده لبنانی و منطقه ب�وده ک�ه ب�ه آنھ�ا در کھري�زک آم�وزش ت�رور داده م�ی

اخي��ر   در جريان��ات؛ اس��رای عراق��ی ب��ودکھري��زک پي��شتر مرک��ز نگھ��داری
 آوردند و تا حد مرگ کردند، به اينجا می وقتی عربھا جوانھا را دستگير می

آل�وده کھري�زک براس�اس تايي�د پزش�کان، بارھ�ا ] دھند؟ می[د دادن شکنجه می
 جوانھ�ا در اص�ل در اوي�ن ج�ان نباختن�د، آنھ�ا در ؛اع2م شده» مننژيت«به 

مح��سن رض��ايی ھ��م ب��ه وی اط��2ع دادن��د ک��ه نزديک��ان . کھري��زک بودن��د
ھم�ين .  بدست عربھ�ای تروري�ست ش�کنجه ش�دندکسان ديگر اAمينی و روح

 مح�سن رض�ايی را ھ�م ک�شتند، ب�اتیرئيس ستاد انتخا Z پسر عربھای حزب
 مانن��د گ��رگ گرس��نه ب��ا تب��ر و ]ح��زب Z [عربھ��ا. ش��ناختند چ��ون او را نم��ی

ران آدمک�ش  ماموجالب اين که .شوند شدند و می دشنه به مردم حمله ور می
زي��را طب��ق  ؛ و حاض��ر ني��ستند در اي��ن مح��ل بمانن��دان��د ھ��م از اينھ��ا ترس��يده
ان�د و ب�ه  هند ع�رب لبن�انی ھ�م خ�ود آل�وده ب�ه مننژي�ت ش�داط2عات موثق، چ

   !از پاسدارھا، يکی از آنھا بر اثر آلودگی بدرک واصل شد ی يکی گفته
وش�ته ن» پرس�ت ض�د وAي�ت فقي�هپاس�دار وطن«منبع خبر ھ�م ي�ک 

 خ��ر ت��و خ�ر عجيب��ی اس��ت مملک��ت در ت�ون بگ��ه،  خ2ص��ه ج��ونم واس��ه؛ش�ده
و  راس�تی س�ی ،می و چند ت�ا نقط�هدست اين جماعت آخوند و حکومت اس2

ج�ا و ب�ه ھ�ر  ھ�ا و ھم�ه ی برنام�ه ھ�ا در ھم�ه است رس�م ش�ده ک�ه بچ�هسال يک
  ١١٩خواھد؟  خب کتک خوردن که ديگر مجوز نمی؛ای کتک بخورند بھانه

ای را از س��ر وزارت   اژهن�ژاد مح�سنی  از اي�ن ک�ه احم�دیع�دام�ا ب  
ی مجل�س  ت نماين�دهس2می کنار گذاشت، دوي�ساط2عات و امنيت حکومت ا

   !!اااااااااااوا ؛قدردانی کردنداس2می از او شورای 
ام�روز ب�ه قرارگ�اه اش�رف  خبر ديگر اين ک�ه ارت�ش ع�راق ھم�ين

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 دني�ای واب�ستگی  ؛بروند ايرانخواھند به  می

 ؛دنش��ان حرک��ت ک��ر م و من��افع عالي��هو وطنفروش��ی و ض��د م��ردو ن��وکری 
ين ب�دبختھا را اند و ا ھمه چيز دررفته اين رھبران بی. خيلی وحشتناک است

  !اند آنجا گذاشته
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  ]روز چھل و پنجم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩/ ١٣٨٨مردادماه اھفتم 

  
بازداش��ت، بارھ��ا م��ورد  ک��ه در م��دت ي��ک زن��دانی زن خب��ر داد  

 بازجوھا مرتب�ا ب�ا الف�اظ رکي�ک و ؛گرفتهار موران مرد قرتم ماضرب و ش
 مإموران مرد موھ�ای او را حتیند، پرداخت میاسزا به توھين و تحقير وی ن

 ت��ا ،ن��دداد ، او را م��ورد آزار ق��رار م��یو دائم��ا ب��ا تم��اس ب��دنیند ک��شيد م��ی
 اي�ن ؛ی نام�شروع داش�ته  ھای سياسی، رابطه  چھره اعتراف کند که با برخی

ای  آزادی مجبور شده نوشته پيش از  اين زن زندانی کهگزارش حاکی است
ای   فت�ه ھحت�ی ن�شده و ھيچگونه ب�درفتاری را امضا کند که در زندان با وی

حاکی است که به  گزارش ديگریت؛ اس خورده دو بار در زندان چلوکباب
، او ب�ه اي�ن پاس�گاهبه پاسگاه ک2نتری و در ابت�دای ورود ی محض انتقال و

او ھمچن��ين يک��ی از . ان��د  دگان ب��ه ش��دت کت��ک خ��وردهش��و ديگ��ر بازداش��ت 
 گون��ه توص��يف ک��رد ک��ه گرفت��ه را اي��ن ت ھ��ای تحقيرآمي��ز ص��ور ش��کنجه

ش را پ��شت يخواباندن��د، س��ربازی پ��ا م��یھ��ا را ک��ف توال��ت پاس��گاه  بازداش��تی
 وی د؛ک��ر لي��سيدن توال��ت م��یه گذاش��ت و آنھ��ا را مجب��ور ب�� گردن��شان م��ی

 ش کرد که در يک مورد ک�ه س�ربازی از اي�ن ک�ار امتن�اع ک�رد،ھمچنين فا
اي�ن . س او ھ�م بازداش�ت ش�دمورد ضرب و شتم مافوقش قرار گرفت و س�پ

ح�ال خب�ر داد ک�ه از ھم�ان روزھ�ای نخ�ست، در ح�ين   زن در ع�ينزندانی
ه ھاش��می و ھ�ای رکي��ک ب�� ھ��ا، مرتب�ا در پاس��گاه فح��ش کت�ک زدن بازداش��تی
  ] اين ديگه خيلی بامزه است [.اند داده خاتمی و موسوی می

ک�ی از م�سئوAن فرزند ي» شھادت«ديگر اين که اين خبر پس از 
 برخ�ی ه، ک�ه آن ھ�م خب�ر اب�ت2ی احتم�الیھ�ا درز ک�رد دول�ت نھ�م ب�ه رس�انه

ابتدا س�ردار ع2ي�ی در يادداش�ت . بيماری مننژيت است بازداشت شدگان به
ده و البته ديرھنگام واکسن وزير بھداشت از توزيع گستر خود فاش کرد که

 ی  سپس مديرکل زندانھای ق�وه؛بازداشتگاھھا خبر داد مننژيت در زندانھا و
 زندانی واکسن مننژيت تزري�ق ۴٠٠٠تنھا در اوين به  قضاييه تاييد کرد که

خبر داد که سعيد مرتضوی کميسيون امنيت ملی  شد و دست آخر سخنگوی
اAمينی  روح محمد کامرانی و محسن کرد کها ی اين کميسيون ادع  در جلسه

 ک��ه  پزش��ک متخص��صی.ان��د  درگذش��تهت  مننژي��ل��ت اب��ت2 ب��ه بيم��اریب��ه ع
ھ�ا و   از رس�انه» م�وج س�بز آزادی«گو با تنخواست نامش فاش شود، در گف

ص�ورت ص�حت اي�ن ادع�ا،  نمايندگان مجلس خواست که وزي�ر بھداش�ت در
  . نوع مننژيت اين دو زندانی را اع2م کنند



 ١٣٨

 

ی  از اي�ن کلم�ه[» ش�ھيد«ک�ه اگ�ر مننژي�ت اي�ن دو  ی ھ�شدار دادو
دس�تگير ش�دگان  باشد، خط�ر بزرگ�ی  Meningococcal  از نوع]زشت بيزارم

ک�ردن م�ردم و  کند و بايد سريعا نسبت به واکسينه  مردم را تھديد میحتیو 
   .شوداقدام (Prophylaxis)  گيری  بيوتيک و پيش توزيع داروھای آنتی 

نی ک�ه ب�ه ت�ازگی آزاد ش�ده و  ج�واح شدتصري ارش ديگریدر گز
 چن��ان وض��عيت اس��فناکی بازگ��شت از لن��دن ب��ود، از لح��اظ روح��یج��رم وی 

 ام�ا .ان�د دکشی، او را در منزل به تخت بستهجلوگيری از خودارد که برای 
کھري�زک اخت�صاص  یت�رين گزارش�ھا ب�ه بازداش�تگاه غيرق�انون دھن�ده  تکان

س�ردار  شھای موث�ق و متع�دد، تح�ت نظ�ارت م�ستقيمدارد که براساس گزار
   ...شود  انتظامی کل کشور اداره میی نيروی رماندهمقام ف رادان، قائم 

ی ھوا،  گاھھای تھويه متری بدون وجود دست٢٠٠ی  در يک سوله
ھاش�ان ک�رم  کراکی ک�ه امي�دی ب�ه زن�ده ماندن�شان ني�ست و ب�دنچندين معتاد 

 کن�ار آنھ�ا بازداش�ت ش�دگان در. اند ين افتادهدراز روی زم گذاشته، دراز به
 نفرن��د ک��ه ب��ه اي��ن مح��يط ١٠٠ھ��ا ح��دود   ش��ده بازداش��ت. ش��وند م��ینگھ��داری 

ک�شند ت�ا بتوانن�د  آنھا ص�ف م�ی. اند ھوای نامطبوع منتقل شده غيربھداشتی با
 ھ�ر روز ص�بح .ای از ھوای بيرون ت�نفس کنن�د برای دقيقه از زير در، ولو

نف�ر  کند و خود شخصا ھر روز چن�د ن محل سرکشی میسردار رادان به اي
 بھترين. دھد از بازداشت شدگان را مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار می

وقت�ی ص�بح ھ�ر روز ص�دای . ابزار شکنجه در دس�ت رادان، ش�لنگ اس�ت
 يک�ی ؛فھمن�د ک�ه رادان آم�ده لرزند و م�ی ھا به خود می بچهآيد،  می ھليکوپتر

از   رااش رد ب��اتوم ب��ه س��رش، ک��م ک��م بين��ايی برخ��وھ��ا در اث��ر از بازداش��تی
 گ�ران کھري�زک از وض�عيت وی،  دست داده، ولی با وج�ود اط�2ع ش�کنجه

ب���ل از آزادی، دو روز ق .اي���ن مح���ل غيربھداش���تی خ���ارج نکردن���داو را از 
شوند و فردی که بينايی خود را از دس�ت  اوين منتقل میھا به  شده بازداشت 

ای يک�ی که به سمت اوين در حرکت بود، بر روی پ داده بود، در اتوبوسی
ھ�ا در کھري�زک آن   از ديگ�ر ش�کنجه.دس�پرديگر از بازداشت شدگان ج�ان 

ش��لنگ و س��يم، آنھ��ا را کت��ک  کنن��د و بع��د ب��ا اس��ت ک��ه ب��دنھا را خ��يس م��ی
  !چه بگويم؟  ١٢٠!دکن زنند، تا درد تا عمق جان آنھا نفوذ می

   !د کنياورب؛ اين خبر واقعا خيلی با نمک است
 اردوغان نخ�ست وزي�ر ترکي�ه خب�ر از  مي2دی٢٠٠٨در دسامبر 

ای ب�ه منب�ع  ، ب�دون اش�اره ميلي�ارد دAرھجده و نيممبلغی بالغ بر  وارد شدن
س��ماعيل گذش��ت ماھھ��ا ي��ک ت��اجر ايران��ی ب��ه ن��ام ا ح��اA پ��س از. پ��ول ک��رد
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اس�ت اي�ن مبل�غ ھنگف�ت ب�ه ص�ورت   گفتن�یه؛صفريان نسب مدعی پولھا شد
 ت�ن ش�مش ط�2 بي�ست و   ميليارد دAر پول نقد در ساکھای دس�تیو نيمھفت 

وکيل صفريان نسب با داش�تن . وارد ترکيه شد با کاميون ی کانتينر به وسيله
 کان�ال خب�ری ترکي�ه گف�ت ک�ه دول�ت اي�ران ب�ه خبرنگ�ار  از مدارکی ق�انونی

 زی مرک�به آقای صفريان نسب است و از بان�ک  کدھا و ارقام متعلق تمامی
ا توقيف و آنھ�ا را در ر جالب اين که ترکيه ھم اکنون پولھا ؛ترکيه اخذ شده
جاس��ت ک��ه دول��ت اي��ران   س��وال اي��ن.کن��د اش نگھ��داری م��ی بان��ک مرک��زی

داده، و اين ت�اجر   راحتی چگونه مجوز خروج چنين مبلغ ھنگفتی را به اين
ا ب�ه ھم�ين ميلي�ارد دAر پ�ول رھفت و نيم تن ط2 و بيست چگونه  ميلياردر
 به ترکيه وارد کرده و چرا دولت ايران در اين مورد سکوت کرده،  سادگی

و اص��2 چط��ور خب��ری در اي��ن م��ورد در خبرگزاريھ��ا انت��شار نيافت��ه، و از 
 که ب�رای ي�ک ميلي�ون دAر باي�د ج�واب اص�ل  ايرانی  اين که در ھمه مھمتر

ن مبل�غ را ب�ه  اي� ن�سب چگون�ه و از چ�ه راھ�ی  را بدھيد، آقای ص�فريان۴٩
  ...دست آورده و از کشور خارج

ت���صاوير «ک���ه ند نوش���ت» س���ازمان مجاھ���دين ع���راق«رد در م���و  
ی اش�تباه  راق، نتيج�هدردناک کشته و زخمی ش�دن چن�د ھ�زار ايران�ی در ع�

اي��ن س��ازمان ب��ازھم مانن��د ی  رھب��ر. س��ازمان مجاھ��دين اس��تديگ��ر رھب��ری
فرم�انش ق�رار داد و آنھ�ا  گذشته بدترين گزين�ه را در مقاب�ل نيروھ�ای تح�ت

اعتراض�ات اخي�ر ب�ا  را در ت2ش�ی نابخردان�ه جھ�ت س�وار ش�دن ب�ر ام�واج
 Z دول�ت ع�راق  اکب�ر ب�ه درگي�ری ب�ا نيروھ�ای فرياد يا حسين، يا ح�سين و

بيابانھ��ای ر ازماندھی ش��ده از س��رو کل��ه شک��ستن د س�� فيلمب��رداری.فرس��تاد
تعزي�ه خ�وانی روزعاش�ورا عراق ب�ا ھ�دف انت�شار آن در اينترن�ت، تنھ�ا ب�ه 

 ی ت�صاوير اعتراض�ات مردم�ی ن�هت�وان آن را ب�ه گنجي ش�باھت دارد و نم�ی
حک�ومتی  که عابرين پياده ھ�م در اي�ران از حمل�ه و ک�شتار  در حالی د؛افزو

 ی م��ريم رج��وی در ارتب��اط ب��ا ش��رايط ی م��سخره در ام��ان ني��ستند، بياني��ه
از دول��ت اي��ران در بازگ��شت س��اکنان اش��رف ب��ه اي��ران و درخواس��ت تعھ��د 

در اين راستا مدافعين حقوق بشر . و امنيت آنان کارگشا نيست تامين آزادی
 اند،   که در اين مخمصه گرفتار آمده یبايد ھرچه سريعتر به نجات جان آنان

 ی ش�ايد ديوارھ�ای فروريخت�ه. ری کنن�دبشتابند و از پيشرفت فاجع�ه جل�وگي
  اي��ن.ب��ا خي��زش مردم��ی ب��شوداي��ن اردوگ��اه موج��ب پيون��د اي��ن گرفت��اران 

 چون جاسوس و ای   کليشهیه منتقدان خود القابسازمان دھھا سال است که ب
يان به ھمان ان�دازه  به ھمين علت خوب است بدانند که ايران؛دھد مزدور می

 نف���رت دارن���د، از رھب���ری] و اس���2م حک���ومتی[ای   خامن���ه ک���ه از رھب���ری
ی  ک�ه احم�دی ن�ژاد رئ�يس جمھ�وران�دازه  و ب�ه ھم�ان؛رجويھا نيز گريزانند
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 یمنتخ���ب ش���ھروندان ايران���ی ني���ست، م���ريم رج���وی ني���ز رئ���يس جمھ���ور
  !از ما گفتن  ١٢١!تی ايرانيان نيس برگزيده

ھ��ا  در دھ��ان اي��ن بچ��ه» م��رگ ب��ر روس��يه «اي��ن ک��ه چگون��ه ش��عار  
جن�بش را ب�ا س�ند و م�درک گذاشته شد، بماند تا روزی که بت�وان اس�ناد اي�ن 

ای  که چن�د ت�ن در ھم�ين رابط�ه اط2عي�هز خبردار شدم اما امروفاش کرد؛ 
  ]: ی نويسندگان ی ويرايش به دليل عجلهو کم[اند با اين مضمون داده

 ی دول�ت جمھ��وری  اق�دام ناپ��سندانهايراني��ان در اعت�راض ب��ه م�ا«
ی آش����کار در ام����ور داخل����ی اي����ران و تائي����د  مداخل����هف����دراتيو روس����يه در 

و به رسميت از انق2ب مشروطيت ايران ترين انتخابات پس  غيردمکراتيک
ر را ب�ه دانيم نکات زي� نژاد، Aزم می  محمود احمدیشناختن دولت کودتايی

   !آگاھی عموم مردم برسانيم
ی »م��رگ ب��ر روس��يه«و  ش��عار » يکت��اتورم��رگ ب��ر د«م��ا ش��عار

جمع��ی در  را برآين��د خ��رد ١٣٨٨ تي��ر ٢٦ی  در روز جمع��هن م��ردم اي��را
ی ت�زاری در تجزي�ه و دس�ت  حاکم�ان گذش�تهخ از اعتراض به خ�اطراتی تل�

ن سای  عھدنامهپترکبي���ر، راس���تای وص���ايای ان���دازی ب���ه خ���اک اي���ران، در 
ی  ، عھدنام��ه١٨١٣داد گل��ستان در س��ال ، ق��رار١٧٢٣رگ در س��ال بوزپتر
ی خ�اک اي�ران در آس�يای ميان�ه  ، و س�پس تجزي�ه١٨٢٨کمنچای در سال تر
قسيم اي�ران و نق�ض ح�ق حاکمي�ت و ت، ١٨٨١قرارداد آخال تپه در سال  در

ًو نھايتا ١٩١٥ و سپس ١٩٠٧بار استعماری  ارداد ذلتدو قر ايران در ملی
 اي��ران توس��ط کلن��ل وAديمي��ر وپ ب��ستن مجل��س نوبني��اد ش��ورای مل��یب��ه ت��

 ک�شتن و س�پس پيگ�رد و دس�تگيری و ١٩٠٨ ژوئ�ن ٢٣لياخوف روسی در 
 در اي��ران توس��ط م��شروطيت  ص��در انق��2بآزاديخواھ��ان و رج��ال سياس��ی

   .مداني قزاقھای روسی می
 ايرانيان نسبت به اعتراض خرد جمعی» مرگ بر روسيه«شعار 

 و ١٩٤١ل توس��ط ارت��ش س��رخ اتح��اد ش��وروی در س��ا اش��غال خ��اک اي��ران
 پايان موع�د مق�رر در جن�گ جھ�انی ی آن پس از سپس عدم تمکين به تخليه

ک اي��ران در آذربايج��ان و ھ��ايی از خ��ا ی بخ��ش ًدوم و نھايت��ا اق��دام ب��ه تجزي��ه
 نف�ت ش�مال  ھمچن�ين تحمي�ل ق�رارداد اس�تعماری و١٩٤٦کردستان در سال 

   . است١٩٤٧سادچيکف در سال /ی قوام در موافقتنامه
 ايرانيان نسبت به اعتراض خرد جمعی» مرگ بر روسيه«شعار 

يای خ�زر ايران، تحت حاکميت مساوی و مشاع در در تضييع حقوق محرز
ھش آن ب�ه  و س�پس ک�ا١٩٤٠ و ١٩٢١سال ر قراردادھای  درصد د٥٠از 
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 وریدوران رياس��ت جمھ�� اتح��اد ش��وروی در درص��د، پ��س از فروپاش��ی١٣
 بوش���ھر ب���ا ای  نيروگ���اه ھ���ستهھمچن���ين ب���ا برپ���ايی. ي���ر پ���وتين اس���توAديم

 ميلي�ون ٨٠٠[گزافی را اضافه بر اصل مبل�غ  عقب افتاده، مبالغ تکنولوژی
   .  ھای مختلف به تاراج بردن  به بھانهان ايرملیی  از خزانه و سرمايه] دAر

ق��وق و خ��رد  حقاعت��راض ب��ه ت��ضيي» م��رگ ب��ر روس��يه«ر ش��عا
ً و نھايت��ا ب��ه ١٣٨٨ خ��رداد جمع��ی ايراني��ان در انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری

دی ن�ژاد از س�وی ک�رملين و  محم�ود احم�رسميت شناختن حکومت کودتايی
ن اس��ت ک��ه در آن س��يدعلی اي��رار د] ک��ذا[ م��سکو ب��ا نظ��ام ن��وينی ھمراھ��ی

» حکوم�ت اس�2می«اس�تقرار ، ولی فقيه ھمچون م2عمر اقدام ب�ه ای خامنه
  . دانيم خواست مردم میو انی و ھمچنين زير پا گذاشتن آرا از نوع طالب

  ايرانيان نسبت بهاعتراض خرد جمعی» روسيهمرگ بر «شعار 
ات رياس��ت ی انتخاب�� ن دورهاس��ت ک��ه در دھم��ي» زريف��ولينپ��اول «س��خنان 

 و در از س��وی دول��ت روس��يه ش��رکت ک��ردر  اي��ران بعن��وان ن��اظجمھ��وری
انتخاب�ات رياس�ت   ک�رد ک�هقي�د  خ�ود ب�رای دول�ت روس�يهگزارش�ات رس�می

 فعل��ی رئ��يس جمھ��وری  اي��ران ک��ه در آن محم��ود احم��دی ن��ژاد جمھ��وری
ھمچن�ين تاکي�د   زريف�ولين؛ًپيروز شد، کام2 بر اساس اصول دمکراسی بود

مول�داوی   بعنوان ناظر در بسياری از انتخابات مانند ب2روس ومن کرد که
ديگر  شرکت داشتم، اما چنين انتخابات آزادی مانند ايران را در ھيچ کجای

   ١٢٢!منديده بود
حيف، متن آنقدر درھم و نارسا بود که با کلی دس�تکاری ھ�م چي�ز 

ات خ�وبی از آب درنيام��د، ول��ی مھ�م ني��ست؛ مھ��م ن�شان دادن تسل��سل تج��اوز
 سوسيالي���ستی و ت���داوم اي���ن دس���ت ی ت���زاری و ش���وروی دولتھ���ای روس���يه

و دس��ت ان��دازيھا در دولتھ��ای پ��س از فروپاش��ی حکوم��ت ش��وروی درازيھ��ا 
 ديگ�ر ؛ه لح�اظ ت�اريخی خ�وب نوش�ته ش�ده ب� اس�ت ک�ه به ايرانسوسياليستی

 ب��ه ، در ق��درتی حکوم��ت اس��2می  ک��ه طرف��دار حمل��هاي��ن ک��ه ب��دون اي��ن
از اي�ن ک�ه ] مجاھ�دين[ين حکوم�ت اس�2می در س�ايه باش�م ھای واپس پسمانده

خواھند مرکز توجه را از جنبش درون به بيرون از ک�شور ببرن�د،  اينان می
 اي��ن ھم��ه ؛می و چ��ه رجويھ��ا و س��اکنان اش��رفمتاس��فم؛ چ��ه حاکم��ان اس��2

   !تدبيری از نوک پيکان تکامل واقعا کمدی است مباAتی و اين ھمه بی بی
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  ]روز چھل و ششم[ مي#دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٣٠/ ١٣٨٨دماه ھشتم امردا

  
  !نمک استاين نوشته خيلی با  

 مي��شدی، ھم��ين آش ب��ود و موس��وی ج��ان، ت��و اگ��ر رئ��يس جمھ��ور
ای رفت�ی ب�ر سپاھيان در مجلس فرمايشی م�ی  بايد پيش رھبر و؛ھمين کاسه

... تون��ستی آب بخ���وری داد، نم��ی  اوک��ی نم���ی»آق��ا«ت���ا .... تنفي��ذ و اعتب��ار
ب�ا ھ�زار ب�دبختی روزنام�ه ... ک�ردی زيرات رو بايد با نظر آقا انتخاب میو

  ش�دی يک�ی م�ی... کردن ب�رات می ی آقا تعطيلش کردی و با يه اشاره باز می
ھ�م س�پاه ب�رات راه ب�ه راه …ش�دی مثل خ�اتمی، البت�ه اگ�ه از اون ب�دتر نم�ی

ب�رای ھ�ای نظ�ام  فق�ط ح�سنش در اي�ن ب�ود ک�ه پاي�ه. ..ک�شيد خط و نشون م�ی
خ�ودت رھب�ر  ...حاA  ولی... شدی سوپاپ نظام  می... شد آقايون سست نمی

 م�ا ھ�م اح�ساس.... کن�ی  خ�ودت عم�ل م�ی ...زن�ی خودت ح�رف م�ی... شدی
ب�ا ... کن�يم ک�ه ھ�ستيم احساس م�ی... کنيم احساس غرور می... کنيم وجود می
    ١٢٣!ميک صدا ھستي... ھم ھستيم

 موس��وی  امي��دوارم اي��ن؛ف اس��تدAل ج��البی ب��رای ھ��ر دو ط��رچ��ه
گوين�د و تنھ�ا ب�رای حف�ظ نظ�ام اي�ن ھم�ه  ھ�ا م�ی ھمانگونه باش�د ک�ه اي�ن 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 

  ! و اين ھم ليست اتھامات ملتاستحکومت اس2می مدعی 
Aتھمان اشخاصی ھستند که از روی به ذکر است که در بين م زم

آنھا در ھنگام ارتکاب جرم، توسط م�ردم بي�دار و  تصاوير به دست آمده از
بازداش��ت   م��ورد شناس��ايی ق��رار گرفت��ه و]ھم��ان ب��اتوم ب��ه دس��تھا [آگاھم��ان

در  البت�ه برخ�ی از ھمدس�تان اي�شان ک�ه در ت�صاوير وج�ود دارن�د،. ان�د ش�ده
 ه زودی با کمک م�ردم عزي�ز آنھ�ا ني�زًاند که مطمئنا ب حال حاضر متواری

 .سپرده خواھند ش�د] آدمکشان[مورد شناسايی قرار گرفته و به دست قانون 
  : باشد اتھام اين گروه از متھمين به شرح زير می

   .زابا س2ح گرم و سرد و بمبھای آتش حمله به مراکز نظامی - ١
  . ا حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنھ- ٢
  . یخريب اموال عمومت -  ٣
  . م ايجاد رعب و وحشت در بين مرد- ۴
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   .ينھای معاند و محارب مانند گروھگ منافق ارتباط با گروه - ۵
  ].  باA بکشندتوانند تنبانشان را ن روزھا نمیاياين بدبختھا [

  .ی ضرب و شتم مأمورين انتظامی و امنيت-٦
  . ضرب و شتم شھروندان - ٧
  . م مردی تخريب اموال شخص- ٨
  . نھای بيگانه و دشم  ی گزارش برای رسانه تھيه – ٩

   ... توزيع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمھوری اس2می- ١٠
و پ����س از تکمي����ل ش����ود ک����ه ب����ه زودی  در پاي����ان ي����ادآوری م����ی

متھم�ين دادگ�اه، رس�يدگی ب�ه اتھام�ات آن�ان ني�ز ت�شکيل و ی  ھای بقي�ه  پرونده
 ھ�ر دادگ�اه و نت�ايج آن ب�ه اط�2ع برگ�زاریھای بع�دی، زم�ان  ط2عيهطی ا

  ١٢٤!دعموم مردم عزيز خواھد رسي
  . سترو که نيست، سنگ پای قزوين ا

  : بايد گفت که ھم در مورد سازمان مجاھدين
بن��دی خ��روج نيروھ��اى آمريك��ايى از  س از ش��روع ط��رح زم��انپ��

ھم به عنوان بخشی از خاك ع�راق ب�ه دول�ت  عراق، مسئوليت كمپ اشرف
درگيريھ�اى دو روز گذش�ته از آنج�ا ش�روع  م�اجرای. واگزار شدآن كشور 

ی كم�پ  پ�ست نگھب�انی در محوط�هشد كه پليس عراق در صدد برپايی يک 
   .به درگيری كشيده شد برآمد كه مجاھدين مانع شدند و در نھايت

ز اع���ضايش در اي���ن س���ازمان مجاھ���دين ادع���ا دارد ھ���شت نف���ر ا
 ام�ا س�خنگوی دول�ت ع�راق اي�ن ؛م�یاند و دھھ�ا نف�ر زخ درگيری كشته شده

خوانده و خطاب به خبرگزاريھای جھانی گفته كه » دروغ محض«ادعا را 
ب��ه ھاش��ان را  يك��ی از ك��شته«ت اس��ت، مجاھ��دين فق��ط اگ��ر اي��ن ادع��ا درس��

   ».معرض ديد خبرگزاريھا بگذارند
ادع��ای ك��شته ش��دن مجاھ��دين در اي��ن درگيريھ��ا ت��ا بح��ال از س��وی 

گوين�د ك�ه نيروھاش�ان در   مجاھ�دين م�ی؛تاييد ن�شدهھيچ خبرگزاری مستقلی 
 الملل��یھ��ستند و باي��د طب��ق كنوان��سيونھای ب��ين » ی سياس��ی پناھن��ده«اق ع��ر

گوي�د ك�ه آنھ�ا ھيچگ�اه در  پناھندگی با آنان رفتار شود؛ اما دولت ع�راق م�ی
  . اند وده و درخواست پناھندگی ھم ندادهعراق پناھنده نب

در دوران جنگ ايران و ع�راق ب�ه واقعيت اين است که مجاھدين 
عنوان ابزار فشار صدام به حکومت اس2می در عراق اسكان داده شدند، و 

ت��رين ادوات  ا ھ��زار دAر خرج��شان ش��د و پي��شرفتهدر ھم��ين راس��تا ص��دھ
نظامی در اختيارش�ان گذاش�ته ش�د و در نھاي�ت  ب�ه بخ�شی از ارت�ش ع�راق 
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اه در مقاب���ل می، ك���ه گ��� اس���2دند ك���ه ن���ه تنھ���ا در مقاب���ل جمھ���وریب���دل ش���
 ھ�م دس�ت ب�ه ]ھ�ا و ش�يعيان جن�وب ع�راقمث�ل كرد[ناراضيان صدام حسين 

پس از سقوط صدام و استقرار نيروھای آمريك�ايی . زدند عمليات نظامی می
در عراق، مجاھ�دين ب�ار ديگ�ر ب�ه عن�وان اھ�رم ف�شار در خ�دمت نيروھ�ای 

ب��ه نيروھ��ای ائ��ت2ف ق��رار گرفتن��د، بعب��ارتی مجاھ��دين سرنوش��ت خ��ود را 
  ... خارجی گره زدند

 شه ب���ه عن���وان اھرم���ی در دس���ت رھب���ریھمي���» كم���پ اش���رف«
اشرف آخرين ب�رگ آنھاس�ت ك�ه . مجاھدين مستقر در مناطق امن اروپاست

ب�ه . گذارند گاھی با به صدر اخبار آوردنش، خودشان را به نمايش میھراز
اندی انسان سه ھزار و جان  نجات  دليل مجاھدين ھمواره مانع اصلیھمين

ن���د ک���ه اي���ن اف���راد ب���ه آنھ���ا مانع. درمان���ده در كم���پ اش���رف ب���وده و ھ���ستند
ای نف��ر  بخ��شی از اي��ن س��ه ھ��زار و خ��رده. وند پناھن��ده ش��ک��شورھای ديگ��ر

پاس���پورت اروپ���ايی و امريک���ايی دارن���د ک���ه پ���س از رفتن���شان ب���ه ع���راق، 
 ب�ه اي�شان ب�ازپس دادهمدارکشان در دست رھبران مجاھدين مان�د ک�ه ديگ�ر 

دان�د   مجاھدين بشدت نگران بازگشت اينان به اروپاست که میرھبری. نشد
  ! ی افشاگريھا را به دنبال خواھد داشت و البته حق ھم دارد موج تازه

ای در دس�ت  مچ�ون ب�رگ برن�دهھ» كم�پ اش�رف«اين روزھا ھم 
 مجاھ���دين اس���ت ك���ه ب���ا آن بتوانن���د مرک���ز توج���ه جھ���انی ش���وند و رھب���ری

   .ايی و سناتورھای امريکايی را وادار به حمايت کنندپارلمانترھای اروپ
  ] ...ھا و  ھدايايی آنچنانی از قاليچهالبته با اھدای[

ای نفر نه راه پيش و نه راه پس دارند و در  اين سه ھزار و خرده
دري�وزگی «اش ب�ا  ی ھستند که تاريخ چھل و چند سالهواقع قربانيان سازمان

    ١٢٥!تگره خورده اس» و نوکری
 حيف از آن ھمه اعتمادی که ب�ه اي�ن جري�ان عق�ب افت�اده و حيف،

   ! شدھا منقلی/و ملیی ملی  ه و فدائيان خلق و جبھهامثال آن نظير حزب تود
ش ب�ا ا دار کردن نوکي�ا ب�رای قط�ع ھمک�اریکمپين وا ديگر اين که

 دف�اتر مھ�م نوکي�ا در من�اطق س�احلیبي�رون . رژيم اي�ران وارد خيابانھ�ا ش�د
رب آمريکا فع�اAن ب�ه راھپيم�ايی پرداختن�د، ت�ا ف�شار بي�شتری ب�ه شرق و غ

نفر به  در ھمين حال نزديک به ده ھزار. اين شرکت مخابراتی وارد آورند
 چن��دين ايال��ت م��ردم در ح��ال  در.ندی اعتراض��ی نوش��ت نوکي��ا نام��هم��سئوAن 

پ�انزدھم ژوئي�ه .  بيرون آوردن دارائيھای خود از سھام نوکيا ھستندبررسی
ابت�دا در مرک�ز .  به خيابانھ�ا ريختن�دو لس آنجلس نبستشھرھای عاAن در ف
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ب�ه .  يکساعت راه پيمايی ش�د بيش ازMITتحقيقاتی نوکيا وابسته به دانشگاه 
 ،ھ�ايی داده ش�د ي�هصدھا تن از رھگذران و کارمندان مرکز تحقيق�اتی اع2م

 در ي��ک حرک��ت. ، تح��ريم کنن��دت��ا نوکي��ا را ت��ا زم��انی ک��ه از اي��ران نرفت��ه
نوکي���ای خ���ود را ب���ه ش گوش���ی ا س���مبليک، ي���ک فع���ال در وس���ط س���خنرانی

ن ب�ه ش�کل منح�صر ب�ه اروز بعد در واش�نگتن دان�شجوي. رو پرت کرد پياده
  . مبارزه در ايران اط2ع رسانی کردند ی  فردی در باره

در پنج مک�ان عم�ومی از جمل�ه لي�نکلن ) Flash Mobs(فلش ماب 
مم��و[، چن��دين ش��رکت کنن��ده ک��ه س��بز پوش��يده بودن��د و اع2مي��ه در دس��ت 

اين نم�ايش عجي�ب توج�ه ص�دھا ت�ن .  پنج دقيقه در يک جا ايستادند داشتند،
ی  دان اط2ع�اتی در ب�ارهمن�به اي�ن ع2ق. را به خود جلب کردرھگذران از 

    ١٢٦!دنوکيا و ايران داده ش
راستی امروز ھشتم مرداد است و چھلمين روز کشته شدن ندا آقا 

ھ�ای  ی دس�ته م�ردم در ت�دارک تھي�ه. ان ش�لوغ ش�ودسلطان و قرار است اير
اكث�ر فع�اAن ش�بختانه  و ام�ا ديگ�ر اي�ن ک�ه خو؛گل با روبانھ�ای س�ياه ھ�ستند

خ��ود گل��ه دارن��د و ب��ا نگران��ی از آين��ده س��خن ب اقت��صادی از اوض��اع ك��س
زند، ك�سب و  كه بازار در ركود دست و پا می آنھا بر اين باورند. گويند می

جال�ب اي�ن ك�ه اي�ن روزھ�ا ... كار وجود ندارد و بازار به خواب رفته است
مث2 با رسيدن فصل گرما برند؛   بازارھای فصلی ھم از ركود رنج میحتی

ول�ی يافت�ه،  تنور سفر، قيمت كاAھايی مثل خ�ودرو اف�زايش م�ی و گرم شدن
ب�ازار اي�ن ...  اين بازار ھم گله دارن�دخودرو از کسادی  بازارامسال اھالی

    !دگذران را می روزھا بدترين دوران خود
معلوم است، برای اين که بازاريھا ھمراه با حکومتيان ش�دند و ب�ه 

 م�ردم ھ�م خ�وب .ح�اA بک�شند.  مردم ب�رای ھمراھ�ی توج�ه نکردن�دخواست
 ب����رای ب����ايکوت و تح����ريم دارن����د؛ مث����ل داس����تان ھم����اھنگی و ھمدس����تی

ما و مث����ل تح����ريم خري����دھای زيم����نس، مث����ل تح����ريم ص����دا و س����ي/نوکي����ا
   . واقعا دستشان را بايد بارھا بوسيد؛غيرضروری

  . در ايران کشته شدھم يک خبرنگار ديگر 
ب��دون م��رز ک��شته ش��دن عليرض��ا افتخ��اری ان گزارش��گران س��ازم

ا ب��ر اث��ر ض��ربات ب��اتوم و ی اب��رار اقت��صادی ر نگ��ار س��ابق روزنام��هخبر
   ١٢٧!ييد کردناشی از آن تا  مغزیخونريزی
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ن�دا آق�ا س�لطان ک�ه پ�يش از اي�ن اع�2م ک�رده ب�ود روز چھل�م  مادر
 2مدر بھشت زھ�را حاض�ر خواھ�د ش�د، دي�شب اع� دخترش بر سر مزار او

طبق ق�رار قبل�ی ع�صر روز پنج�شنبه در تواند  نمی» بنا به دAيلی«کرد که 
ن مراس�م قبال کسانی که خود اي� اما مسئوليتی در ؛ زھرا حضور يابدبھشت

   !کنند، ندارد را برگزار می
  ! اند  معلوم نيست چه ب2يی سرش آورده؛چه بگويم

 ام��روز roma today ت��ودی رم��ا ب��ه گ��زارش س��ايت اينترنت��ی
ب��ه اس��م  ايراني��ان، خياب��انی را در اي��ن ش��ھر ش��ھردار رم ب��رای حماي��ت از

 را ن�شان تا ياد کسانی که در راه آزادی در ايران جا؛ نامگذاری کرد»ندا«
  !داند، زنده نگه داشته شو از دست داده

 ش��لوغی و ؛ھف��ت بع��د از ظھ��ر ب��ه وق��ت تھ��ران اس��تاAن س��اعت 
احم��دی ن��ژاد دارد س��وابق . ارد ھ��وايی در بھ��شت زھ��را ادام��ه دتيران��دازی

داس�تان آن ھج�ده و ن�يم ميلي�ارد دAر . کن�د کثيف فک و ف�اميلش را پ�اک م�ی
پول نقد و بي�ست ت�ن ش�مش ط�2 ھ�م ک�ه ب�ه دس�ت دول�ت ترکي�ه افت�اده، ي�ک 

م�ين ام�روز و در را ھ�م ھ فيمل�ساز  و جعفر پن�اھیافتضاح ديگر تازه است
ھ�را  ز.اندازی و درگيری استجند ھم تيردر شھر بير. ندبھشت زھرا گرفت

 حک��م رياس��ت ؛ م��ادر ن��دا پ��س ک��شيده اس��ت؛زھ��رابھ��شت رھن��ورد رفت��ه 
 اي�ن خب�ر ؛ شده؛ صبر کنيد موسوی توسط حسينعلی منتظری تنفيذجمھوری

م�رگ « ول�ی خب�ر ش�عارھای ؛نشده، چون لينکش را پيدا نک�ردمھنوز تائيد 
ز ق���ول در بھ���شت زھ���را ا» پ���اره ک���ردن پ���رچم روس���يه«و » ب���ر روس���يه

    ١٢٨.رسد می» .ان.ان.سی«
ارد ضد شورش ھم به اتومبيل مھدی کروبی حمل�ه ک�رده و کل�ی گ

  !از اين خبرھای ريز و درشت
 حمل�ه ب�ه تر از ھمه اين که ش�اھزاده رض�ا پھل�وی در م�ورد جالب

  . شان به ايران شده استقرارگاه اشرف اط2عيه داده و خواستار عدم تحويل
چھلم ن�دا آق�ا س�لطان را  مراسم داردن اAھمين ھم » .ان.ان.سی«

   ١٢٩.کند  پخش میاز بھشت زھرا
ب�ه . شود که مسير ميدان ون�ک ت�ا وليعھ�د ھ�م ش�لوغ اس�ت گفته می

 فرانسه از تھران، پليس ضد شورش دقايقی پيش ب�رای گزارش خبرگزاری
 پايتخت اق�دام ب�ه دگان در يکی از خيابانھای مرکزیمتفرق کردن تظاھرکنن
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ن تظاھرکنن�دگان در ح�ال رژه رف�تن در خياب�ا. ش�ک آور ک�ردگ�از ا پرت�اب
خ��شونت آمي��ز م��اموران پل��يس ض��د بودن��د ک��ه ب��ا برخ��ورد ن وليع��صر تھ��را

  !دشورش مواجه شدن
اس�تق2ل، «: خبر ديگر اين که شعارھای امروز يکی اش اي�ن ب�ود

خواھن�د در  ديگ�ر نم�یم�ردم اي�ن ک�ه و اين يعن�ی »  ايرانی، جمھوریآزادی
 و آنھ��ا ک��ه اکب��ر گنج��ی و موس��وی ھای س��بزی فروش��انی چ��ونک��ادر ش��عار

 ببين�يم چ�ه .دبمانن�دارن�د،  خواھن�د حکوم�ت را در ک�ادر ھم�ين نظ�ام نگ�ه می
  ! شود؟ می

 ح�اA اي�ن ش�عار در ؛که کلی جالب ب�ود» مرگ بر روسيه «شعار
س�2می اس�ت و اي�ن خيل�ی جال�ب اس�ت، خيل�ی، واقع نفی تمامي�ت حکوم�ت ا

    ... خيلیخيلی،
ھ���ای مرک���زی و  نق���ل از ش���اھدان عين���ی، مي���دانھا و چھارراھب���ه

 داران و  اول��ين س��اعات پنج��شنبه در ق��رق پل��يس، درج��هز  تھ��ران اش��مالی
زھ�را از   م�ردم ب�ه بھ�شت  ورود ت�دريجی.بودن�د س�ربازان مجھ�ز ب�ه ب�اتوم
گ��رد ھ��م  اکن��دهھ��ای کوچ��ک و پر دس��تهر آنھ��ا د. ص��بح پنج��شنبه آغ��از ش��د

 خ���وانی ب���ر م���زار  فاتح���هه ک��� چھ���ار، زم���انی ح���والی س���اعت  .آمدن���د م���ی
ب�اتوم ب�ه جمعي�ت   ض�د ش�ورش ب�ا جانباختگان وق�ايع اخي�ر آغ�از ش�د، يگ�ان

 ی قطع�ه اي�ن حمل�ه م�انع ح�ضور گ�سترده و مت�راکم جمعي�ت در. حمل�ه ب�رد
   .اند قاسلطان و سھراب اعرابی دفن شدهدر اين قطعه، ندا آ.  شد٢۵٧

 زھ�را  از ک�رج ب�ه بھ�شتکه برای شرکت در اين مراسم  شاعری
يم و در ح�ال م�ا اAن س�خت کت�ک خ�ورد ک�ه تگف� ول�ه آمده بود، ب�ه دويچ�ه 

زھ�را رس�يديم،  چھ�ار و ن�يم ک�ه ب�ه بھ�شت  س�اعت. برگشت ب�ه خان�ه ھ�ستيم
خاک سھراب اعرابی رفت�يم و فاتح�ه  سر  ما. م را قبل از ما زده بودندمرد

.  سپس رفتيم سر خ�اک ن�دا.کردند بعد شلوغ شد و مردم را متفرق. خوانديم
  . شروع کردند به زدن ما با باتوم خوانديم که ناگھان آنجا داشتيم فاتحه می

ن�دای م�ا «، »ديکت�اتورم�رگ ب�ر «گفتند  می. دم ھم شعار دادندمر
نيروھای ض�د اول  »است که مرده، اين دولت است که مرده نمرده، عدالت 

 خ�صيھا ھ�م ب�ه کم�ک آنھ�اش ش�ورش بودن�د ک�ه م�ا را زدن�د، ام�ا بع�د لب�اس 
مردم متفرق شدند، اما تا ساعت شش و نيم که ما برگشتيم، ھنوز در . آمدند
شش نف�ری جم�ع بودن�د و /ھای پنج  گورستان، مردم در دستهکنارھای/گوشه

 فرانسه، ميرحسين موسوی در ساعت به نقل از خبرگزاری .دادند شعار می
موران امنيت�ی وی را مجب�ور زھرا شد، اما م�ا بھشت   دقيقه وارد٣٠ و ١۵

 دقيقه ٣٠ و ١۶ کروبی حوالی ساعت مھدی. کردند به خروج از گورستان
  . ی ماموران امنيتی قرار گرفت محاصرهر وارد بھشت زھرا شد و د



 ١٤٨

 

زھرا را بين  بھشت  شاھدان عينی تعداد جمعيت حاضر در مراسم
 تجمعی ني�ز در  قرار بود روز پنجشنبه.زنند می شش تا ده ھزار نفر تخمين 

خيابانھ�ا و اتوبانھ�ای . برگزار شودمص2ی تھران برای چھلم کشته شدگان 
 ني�ز يیاي�ن گردھم�ا. پل�يس بودن�دتھی به مص2 از صبح در کنت�رل ش�ديد من

در راه که   شاھدی.ھم پاشيد پيش از شکلگيری توسط ماموران انتظامی از
  : وله گفت  ساعت ھفت عصر به دويچه رفتن به مص2 بود، حوالی
ای  ان��د و دس��ته هھ��ا را شک��ست ھ��ای ماش��ين شي��شه. عب��اس آب��اد ھ��ستم

 ماش���ينھا دارن��د ب��ا ب���وق  .ان��د س موت��ور س��وار م���ردم را ب��ه ش��دت زدهپل��ي
   ...يم که کتک کاری شروع شده بودبه مص2 نرسيد ما. کنند اعتراض می
ھ�ا دنب�ال راھ�ی ب�ه ط�رف خياب�ان  پ�س کوچ�ه         دارند در کوچ�ه ھمه

 :نگار از درگي�ری در م�سير م�ص2 گف�ت  يک روزنامه .گردند ليعصر میو
 ش�ديدی در درگي�ری. م�ص2 ب�سته ب�ود اتوبان مدرس به م�سير ب�ه  

 چن�د .و خيلی گاز اشک آور پرت�اب کردن�دتقاطع مفتح و وليعصر پيش آمد 
 انگ��ار »اورژان��س« دش نوش��ته بودن��ي��اتوب��وس خ��الی ھ��م آورده بودن��د و رو

 گروھ�ی از .کنن�د ی را ح�سابی بزنن�د و س�وار اي�ن اتوبوس�ھاا قرار بود ع�ده
ب�ه   زھرا پس از ھجوم ماموران، خود را با مترو جمعيت حاضر در بھشت

کيل�ومتر  از اين ايستگاه تا مص2، کمتر از ي�ک. ايستگاه مفتح رسانده بودند
  : وله گفت يک دانشجو به دويچه . راه است

ر ھا ف�را ه کرد و ھمه به کوچهمردم حمل ی مترو به پليس از دھانه
تع�داد پل�يس . آموزشگاه زبان پناه گرفتيمی زيادی رفتيم در يک  عده. کردند

م�ردم ت�رجيح . و بسيجيھا زياد نبودند از ھميشه بيشتر بود و لباس شخصيھا
 آب�اد  ی يوس�ف  محل�ه.ت�ا ب�سيجيھا دادند موقع فرار به سمت پل�يس برون�د، می

ی ني�روی  ه درگيری ميان مردم و يگان ويژی  ساعت نه شب، صحنهحوالی
ق يگان ضد شورش با ب�اتوم و گ�از اش�ک آور م�ردم را متف�ر. انتظامی بود

  !دکر
ي��ک ش��اھد از استي��صال و خ��ستگی پل��يس در روي��ارويی ب��ا م��ردم 

خشونتھای روز پنجشنبه را ن�سبت ب�ه روزھ�ای قب�ل کمت�ر توص�يف و گفت 
 ح�ضور م�ردم در . قطع ن�شدندامروز موبايلھا در مراکز تجمع مردم. دکر

ط��اووس، يوس��ف آب��اد و کريمخ��ان ت��ا س��اعت ده  خيابانھ��ای وليع��صر، تخ��ت 
  ١٣٠!تادامه داش شب ھمچنان
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  ]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 در   

توان��ستند ب��ه  معترض��ان زي��اد ب��ود ک��ه نم��یخياب��ان عب��اس آب��اد آنق��در ماش��ين 
پ�2ک ماش�ينھايی ک�ه  رانندگان حمله کنن�د، بن�ابراين ش�روع کردن�د ب�ه کن�دن

خودروھ��ا ی  هبرخ��ی ني��ز ب��ا ب��اتوم ب��ه شي��ش. زدن��د ب��صورت ممت��د ب��وق م��ی
 با مترو از بھشت زھ�را ی زيادمردم .دکردن ھا را خرد می زدند و شيشه می

شعار دادند که ماموران برای  نقدر در مصلیآنھا آ. آمده بودند سمت مص2
م از را قطع کردند و وقتی م�رد مقابله، سی دقيقه برق ايستگاه مترو مصلی

   .مواجه شدند ی باتوم بدستان ايستگاه خارج شدند، با حمله
ی  ج���ه حرک���ت ام���روز م���ردم، ح���ضور گ���ستردهی جال���ب تو نکت���ه

ا خ�انم  چن�د ت�؛ھ�م ھ�ستندت�ر  مردانن�د و نت�رس خانمھا بود که خيلی بيشتر از
را ن���شان  »وی« ع2م���ت شخ���صيھاجل���و چ���شم خ���ودم ت���و ص���ورت لب���اس 

    ١٣١!ددادن می
. مادر ندا آقا سلطان ھم به تنھ�ايی چھل�م دخت�رش را برگ�زار ک�رد

در شھرھای اصفھان، شيراز، اھواز، تبريز و خيلی جاھای ديگر ھم مردم 
وح�شت  اشک آور و چھلمين روز کشته شدن ندا را در طوفان باتوم و گاز

نوي���سان ج���وان درونم���رز ھ���م در مراس���م يک���ی از وب2گ. برگ���زار کردن���د
. مص2ی تھ�ران پ�س از ن�وش ج�ان ک�ردن کل�ی ب�اتوم ت�اکنون بيھ�وش اس�ت

ی آمريکا ھ�م از خ�شونت پل�يس ضدش�ورش  سخنگوی وزارت امور خارجه
حکوم��ت اس��2می علي��ه ک��سانی ک��ه ب��رای بزرگداش��ت چھلم��ين روز ک��شته 

  ١٣٢!دبه بھشت زھرا رفته بودند، انتقاد کر يع اخيرشدگان وقا
 او را در پيرام�ون آن ک�ه منوشته ب�ود. اد کردندرا آزشادی صدر 

ش��ادی پ��س از . دن�� ب��ه امام��ت رف��سنجانی دس��تگير کردی ک��ذايی  جمع��هنم��از
ي��رون آن ديوارھ��ای بلن��د درس��ت دو روز اس��ت ك��ه بن اA ک��ه  نوش��تآزادی

 ب�ا ٢٠٩ی پ�ايين  وق�ع در راھ�رو دراز طبق�هم پيش اين  دو روز؛ام Aيه Aيه
ب��ودم، منتظ��ر ك�ه ك��سی بياي��د و م��را از در ه  و چ��شم بن�د نش��ستچ�ادر زن��دان

  » !چشم بندتونو برداريد «: روز بگويد١٢ون ببرد و بعد از بير
پي��دا ش ا ی آب��ی هو اي��ن، يعن��ی آزادی ك��ه در تم��ام آن روزھ��ا چھ��ر

رف���تم و ب���ه دري���ا فك���ر   م���یراه در تم���ام آن روزھ���ايی ك���ه در س���لول .نب��ود
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ھ�ای دني�ا م�ادرش را انتخ�اب نك��رده  بچ�هی   دخت�ری ك�ه مث�ل ھم�هك�ردم؛ م�ی
تو ك�ارت «: گفتم آن روزھا صبح و ظھر و شب به خودم می در تمام. است

 جن�بش ام�ا او انتخ�اب نك�رده ب�ود ك�ه م�ادرش فع�الرا انتخاب كرده ب�ودی، 
د و ش��ب ھ��م پ��ای در ح��ال دوي��دن باش��زن��ان باش��د، ك��ه از ص��بح ت��ا ش��ب 

ك�ه م�ادرش ب�رای ب�ار دوم از د او انتخاب نك�رده ب�و.  خوابش ببردكامپيوتر
اختيار خودت اس�ت و ن�ه   سر در بياورد؛ جايی كه نه رفتنت به آن به٢٠٩

  . ی ناتوانی مطلق ز آن؛ مكان تعليق و حس فلج كنندهبيرون آمدن ا
 ادرای اس�ت ك�ه وقت�ی م�  مقول�ه٢٠٩دانی بودن در ج�ايی مث�ل زن

 ش�كلی ك�ه ؛دكن� كن�ی، رن�ج، ش�كل ديگ�ری پي�دا م�ی بودن را به آن اضافه می
ي�ک لحظ�ه . بنده استات تغيير يا سخت و بسته به حال ھر لحظه توضيحش

نبود که کار ] دختر شادی[» دريا«اص2 مگر به خاطر گويی  به خودت می
خ�اطر نب�ود ک�ه بھ�ش ق�ول   مگر ب�ه اي�ن؛ی زنان را شروع کردی حوزهدر 

 مگ�ر از ؛چ�ه ش�ده  حاA؛ بھتر را برای او درست خواھی کردای ادی آيندهد
ی س����نگباران ق����دم   داری در راه قلع����هدان����ستی ک����ه ھم����ان روز اول نم����ی

 آورن�د و ن�ور ک�ور  انفرادی فشار م�یای بعد که ديوارھای لحظه ؛گذاری می
م��ای م��رداد تھ��ران، ب��دون ھ��يچ  ھمي��شه روش��ن س��لول و گر ِچ��راغی  کنن��ده

ای بخ��وابی؛  آورد شبھاس��ت ک��ه نتوان��سته ای ي��ادت م��ی ی خن��ک کنن��ده وس��يله
کند و از  عدالتی تمام وجودت را پر می بی خشمی وصف ناپذير از اين ھمه

  » !ھدف اين ھمه بيعدالتی باشد؟چرا دختر من بايد « پرسی خودت می
يابن��د، وقت��ی ب��ا  م��ین ع��ذاب وج��دانھای مادران��ه گ��اھی ت��سکيام��ا 

س�ال م�صيبت و ١٥شوی که بع�د از  ول عمومی روبرو میپروانه در آن سل
گرفت�ه و  اش ط�2ق پ�سرخاله/ين�ی شک�سته، از ش�وھرخشونت، با دندانھا و ب

 اش را گذاش�ته پ�يش پ�دری ک�ه ھ�م پ�ول دارد و ھ�م  س�اله١٣ و ٩دو دخت�ر 
ی پ��دری  تح��صي2ت، ب��ه خان��ه ش��غل و ب��ی خان��ه و ھ��م ش��غل، و خ��ودش، ب��ی

   .کنند آنجا با ھم زندگی می نفر در ٦که   جايی؛برگشته
اند و اتھام او ھم مثل اتھ�ام م�ن  کردهپروانه را در خيابان دستگير 

تم��رد از دس��تور اغت��شاش و  اق��دام علي��ه امني��ت مل��ی از طري��ق تحري��ک ب��ه
نه به خاطر اي�ن ک�ه در زن�دان  ھا دخترانش را نديده بود، او ھفته. پليس بود

پدرش�ان ب�ود و او ھ�م آنھ�ا را  ا ب�اھ� د، بلکه به خاطر اينکه ح�ضانت بچ�هبو
  .  شھرستانی دور پيش مادرشبرده بود در

ی داخل سلول که از ک�ولر،  آن گرمای کشندهروزھا در و روزھا 
ی تمام سلولھا آور کانالش را دارد که از باAتنھا صدای يکنواخت و عذاب 

ی  م�هھک�نم و ب�ه   فک�ر م�ی»دري�ا«زندانبانان برسد، ب�ه گذرد، تا به اتاق  می
ک�ر ھم و بودن با ھ�م محرومن�د؛ ام�ا ي�اد و فدختران و مادرانی که از ديدن 
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دارد؛ آنھ��ايی ک��ه  ام م��ی يوش��يج، زن��دها ديگران��ی ھ��م ھ��ست ک��ه ب��ه ق��ول نيم��
   .دور و غيرقابل دسترسنديک و غيرقابل دسترسند و آنھايی که نزد

 در س��لول کن��اری، ي��ا س��لولھای راھ��رو ِنزديک��ان ن��زديکم، ج��ايی 
و ب�دون قل�م و کاغ�ذ، اند  وکت يا پتوھای سربازی دراز کشيدهم، روی پشتی

 شيوا .گذارند ی ع2مت مروزھای زندانشان را روی ديواربا خراش ناخن، 
 ن ب�ودم، ک�ار چن�دانی در پاس�خگويی وقتی بي�روحتینظرآھاری، موکلم که 

ی يعقوب، روزنامه نگ�ار ش برنيامد، ژي2 بنیيبرام دادسرای انق2ب از دست
اش  ش�ی گوار چقدر برای بيم�اری سلولدستشويی دانم خوردن آب از که می

ام ب�اردار اس�ت  شناس�مش، ام�ا ش�نيده نمی خطرناک است، مھسا امرآبادی که
ن مطل�ق حال�ت تعلي�ق و فق�دا دانم ک�ه ش�رايط پراض�طراب بازداش�ت و و می

 ج�اری اس�ت، ٢٠٩ب�ر   قوانين و روابط حاکم،اط2عات که در تمام فضاھا
شناسم�شان  ھ�ايی ک�ه م�ی ا چه حد برای يک زن باردار ضرر دارد و خيلیت

   ١٣٣!ما خواندهھا  ھاشان را در روزنامه يا نام
چه بنويسم از اين زنانی که ھم اس�2م و تحقي�ر و ت�وھين را و ھ�م 

  ! اند؟ ردساAری را با ھم به سخره گرفتهحکومت اس2می را و ھم م
 روزھ��ا ش��اھدش ھ��ستيم، تنھ��ا آنچ��ه اي��ن ک��ه ت��وانم بنوي��سم فق��ط م��ی

اي���ن روزھ���ا روزھ���ای . ش���ھادت و بازداش���ت و دس���تگيری ني���ست خ���ون و
 حاکمي�ت م�ردم ب�ر روزھ�ايی اس�ت ک�ه تم�ام ع2ئ�م ظھ�ور؛ پيروزی ماس�ت

ھا  در قبرس�تانحت�یاي�م، چ�ون حکوم�ت  توان�سته  م�ا؛ به عينيت رسيدهجامعه
ن���يم بي م���ا توان���ستيم چ���ون م���ی؛ گ���ذارد ھ���م م���امور و لب���اس شخ���صی م���ی

ب���رای [ان���د   جھ���ان ھرگ���ز پي���ام تبريک���ی نفرس���تادهھ���ای م���ستقل حکوم���ت
 م�ا ؛اي�م را مغل�وب ک�رده »ن.ا«م�ا توان�ستيم چ�ون حامي�ان ] ... ن�ژاد م�دیاح

را رق��م ] و حکوم��ت اس��2می[ن��ژاد   احم��دی 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... يما هزد
  ١٣٤!متوانيم ھمانگونه که توانستي می

يک�ی . روزھای پيشين ش�ده ب�ودتر از  شعارھای ديروز خيلی پخته
ديکت���اتور، «ديگ���ر ش���عار »  ايران���یاس���تق2ل، آزادی، جمھ���وری «ش���عار

و » ی قي��ام اس��ت اي��ران آم��اده ديکت��اتور، اي��ن آخ��رين 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
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ھ��ا دارن��د تق��اص س��ی س��ال تحقي��ر و ت��وھين و تخفي���ف  اي��ن بچ��ه
ای  گيرن��د، آن ھ��م ب��ا بھ��ره گيرن��د و خ��وب م��ی شخصيتي��شان را اي��ن ب��ار م��ی

ان ن�ژاد را و روش�نفکر احم�دیافغانستان، »  صبح٨«ی  در روزنامه. ک2ن
 بيفک�ری/يھای فک�ریو کل عقب مان�دگ ما را سياسی/ما را و پوپوليسم دينی

  . اند و چه شيوا و چه خواندنی و چه درست ما را اينگونه به تصوير کشيده
 اس�ت ک�ه ١٣٥محمد رض�ا نيکف�ری  يح اين که اين مقاله نوشتهتوض

  به درستی يا نادرستی؛چاپ شده» گويا نيوز« در ١٣٨٨ تير١٦در تاريخ 
 ب�ه اي�ن آدرس  فق�ط ب�رای اي�ن ک�ه ک�ارم م�ستند باش�د،؛اين ادعا کاری ندارم

  .دھم اينترنتی ھم رفرانس می
رفت�ار او در . زمان آشنايی اس�ت ی غريب و ھم  نژاد پديده احمدی 

  آميز ي�ک جوان�ک ب�سيجی ن و توھينچشم بسيار کسان يادآور برخورد خش
ش�وند  تفنگ به دست در برابر شھروندان محترمی است که چنان تحقير م�ی

ش�ان و م�نش  شان، ارج فرھنگی اجتماعیشان . فھمند که ديگر جھان را نمی
ش�ود و  ش�ان تج�اوز م�ی  به زندگی خ�صوصی؛شود شان لگدکوب می  و سليقه

باش�ند زن�د ک�ه باي�د ش�کرگزار  دستگاه تبليغاتی مدام از در و ديوار ج�ار م�ی
  . رخ داده است» ی سوم ی ھزاره   معجزه«که در کشورشان اين 

ن��د ت��ا مرک��ز ق��درت را ک ن��ژاد حاش��يه را ب��سيج م��ی احم��دی محم��ود 
دون�د،  دواند و آن�ان م�ی  مردم مستمند را به دنبال ماشين خود می؛تقويت کند

  . کنند زنند و ھياھو و گرد و خاک می در حاليکه به عابران ديگر تنه می
نی اس�ت ک�ه م�دام در ح�ال ن�ژاد از تب�ار آن س�2طي محمود احم�دی 

 تا سرحدات را نه آباد، بلکه ندک ی مرکز را تھی می  او خزانه. اند  جھاد بوده
او مھن�دس نظ�ام اس�ت، ام�ا . ی ارادت درآورد  لق�هاز نو تصرف کند و ب�ه ح

ن���ه از آن مھندس���انی ک���ه در ابت���دای حکوم���ت اس���2می در خ���دمت م2ھ���ا 
م�ان و تکني�ک را ب�ه نم�ايش ی پيون�د اي  آمدند، تا سازندگی کنن�د و معج�زهدر

ن��ژاد،  در م��ورد احم��دی . ان ب��ود در ابت��دا تکني��ک در خ��دمت ايم��؛بگذارن��د
مھن��دس ش��ده /او رم��الی اس��ت ک��ه دکت��ر.  خ��ود ام��ری تکنيک��ی اس��ت،ايم��ان
راج و موش��ک در در ذھ��ن او ج��ن و ات��م، معج��زه و س��انتريفوژ، مع��. اس��ت

  . اند  کنار ھم رديف شده
در . او خ��تم روزگ��ار اس��ت. دھ��د  ن��ژاد ب��ه ھم��ه درس م��ی احم��دی

 .کن��د پ�يش ل��وطی ھ��م انترب�ازی م��ی. دھ��د مجل�س آخون��دی ھ��م درس دي�ن م��ی
ای از بدترين   هاو مجموع. لوحی است هالت و سادنژاد ترکيبی از رذ احمدی 
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 ما را در خود جمع کرده، به اين جھت بسی خودمانی ھای فرھنگی خصلت
 زرن�گ اس�ت ؛کن�د  غلو می؛گويد و ای بسا صادقانه دروغ می. کند جلوه می

ات ماي�ه بگ�ذاری و   توانی از زرنگی یکند ھر جا کم آوردی، م و تصور می
 ن�ژاد وج�ود دارد و درس�ت  ی ما ق�دری احم�دی  در وجود ھمه. جبران کنی

م��ان ح��رف  گ��ی  مان��د اي��ن، آن بخ��شی اس��ت ک��ه وقت��ی ب��ا آزردگ��ی از عق��ب
زن�يم و  ام�ا آن ھنگ�ام ني�ز ک�ه Aف م�ی. کن�يم زنيم، از آن ابراز نفرت می می

. ياب�د  ن�ژادی وج�ود ماس�ت ک�ه نم�ود م�ی دیايم، باز اين وجه احم� خودشيفته 
 سرش�ار از نف�رت ؛کن�د ای اس�ت ک�ه خ�ود تحقي�ر م�ی  ه نژاد تحقير ش�د احمدی 

پن�دارد مبع�وث  گ�رد، م�ی به موضوع نفرتش که مين. است، اما کرامت دارد
ی س��نتی   ن�ژاد نماين��ده احم��دی  .ش�ده اس��ت ت�ا ھم��ه را از ض��2لت نج�ات دھ��د

ی   م�درن م�ا و مدرنيت�هگیماند او مظھر عقب .  کرده به مدرنيته است جھش
ن��ژاد   احم��دی . فرھن��گ اس��تاو اع��2م ورشک��ستگی. ی ماس��ت  ن��ده ما عق��ب

ی ن��ور او را   آن زم��ان ک��ه در ق��م گف��ت، ھال��ه. س��تن��شان فق��دان ج��ديت ما
دربرگرفته، حق بود که حجج اس2م اي�ن حج�ت را ج�دی گيرن�د، عمام�ه ب�ر 

ای ب�ه ق�صد  باس بر ت�ن او بردرن�د، ت�ا تک�ه و لزمين کوبند، سينه چاک کنند
  . تبرک به چنگ آورند

ای در آش��پزخانه س��خن   ک��ه از دس��تيابی ب��ه ان��رژی ھ��ستهآن زم��ان
ش�دند، ح�ق ب�ود ب�ر س�ر در  ھ�ا تعطي�ل م�ی ھا و دان�شگاه گفت، حق بود مكتب

 ش��ده ت��ا اط��2ع ث��انوی تعطي��ل  اي��ن خ��راب«: نوش��تند آم��وزش و پ��رورش م��ی
   .کردند ز شرم رو نھان میو آموزگاران ا» است

. ھای ما ھ�ستند  نژاد از ماست، طرفداران او نيز ھموAيتی احمدی
در . نژاد با گروھی از رھبران اپوزيسيون فرق چندانی ني�ست ميان احمدی 
 آن جايی که ي�اوه  نژاديسم وجود دارد؛ م نوعی احمدی ايرانی ھروشنفکری

در وج�ود چ�پ . ش�ود یگوي�د و در ع�ين غيرج�دی ب�ودن، س�خت ج�دی م� می
 منھ��ای ؛ رخن��ه ک��رده اس��تسمنژادي�� افراط��ی اي��ران، از دي��ر ب��از احم��دی 

  . مذھب، يا با مذھبی که گفتار و مناسک ديگری دارد
ن��ژاد در درون��شان   آنجل��س ھمگ��ی مق��داری احم��دی  اف��سران ل��وس

نژاد رضا شاھی است با تعصب مذھبی؛ البت�ه رض�ا ش�اه در  احمدی . دارند
مھ�م . ، ول�ی مھ�م ني�ستم�ن البت�ه دلي�ل اي�ن ت�شبيه را نفھمي�دم[ .اوايل کارش

 جمھ�وری »مردم�ی«ی  ی جنب�ه  نشان دھن�دهنژاد  احمدی ]اصل حرف است
 زي�را ھن�وز ؛بينن�د ای که اکث�ر منتق�دان آن را نم�ی  جنبه؛اس2می ايران است

 ھای ھا و ھمسويی اند و از ھمدستی  به دولت به انتقاد جامعه نرسيدهاز انتقاد
اکن��ون ھم��ه چي��ز ب��ا تقل��ب و کودت��ا توض��يح داده . دول��ت و جامع��ه غافلن��د

 اين که نيروی برای. دانيم  که ابعاد آن را نمیتقلبی صورت گرفته. شود می
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ھ�ا را ب�ر  ی تحلي�ل را ناديده نگيريم، Aزم است ھم�ه دينی پوپوليسم فاشيستی
ی  اشد، بايد ري�شهد يک ميليون ھم بنژا رای احمدی . تقلب و کودتا بنا نکنيم

   ! فاشيسم دينی را جدی گرفتاعیاجتم
ی اس�ت ک�ه م�ن در ی بخشی از آن چي�ز چکيدهر واقع اين نوشته د

 ام و بيش از صدھا مقال�ه کتاب منتشر شدهجلد يازده /تمام اين سالھا و در ده
و چ����ون ھمي����شه و ھمچن����ان ام  و داس����تان و طن����زم ب����ه ت����صوير ک����شيده

 دس���ت ،ھ���ا ھ���ستند و ب���ازار»دی نژادي���ستم���اح«ھم���ين » ھ���ا پدرخوان���ده«
ش��د، ت��ا ب��ه ش��ان رد   لن��گ و پاچ��هاينھاس��ت و اينھ��ا ھ��ستند ک��ه باي��د از Aی

ای تب�ار  ای و ت�وده ت�ودهھ�ای  ام مثل خيلی نتوانستهموفقيت دست يافت، ھنوز 
و خالی از مدرنيته » پوچ«ی دوسره، راھی به بازار  و آلوده به تشيع آلوده

 ؛اينھ��ا پي��دا ک��نم و البت��ه چ��ه خ��وب »کموني��ستی/يعیش��«ر از جنجالھ��ای و پ��
 در واق�ع ، کارھ�ای م�نو تبلي�غ اينھ�ا ب�رایبودن با اينھا و ھمراھی با اينھ�ا 

دھن�د،  شان ک�ه رض�ايت نم�ی موجوديتيت اينھاست و اينھا به نفیدنفی موجو
  ! دھند؟ می

ه ح�ال و ھ�وايی  ب�ا اي�ن ھم�ه دردس�ر چ�ی درون ک�شورھا بچهاين 
ه ش�دن اين ب�ار راھکارھ�ايی را ب�رای برن�ز. شود ش میا حسودیدارند؛ آدم 

   !ببنيد. اند فرستاده] و Aبد Aغر شدن[
ی امروز ايران حواشی انتخابات نيست و چون م�شكل  مساله چون

ای  ھواپيماھ�پ�یدر   پ�ی  و دھ�م و اين�ا و س�قوط ام�روز دول�ت مھ�رورز نھ�م
ھ�ای جورواج�ور  ريمامروز ايران تحروسی نيست، و چون دردسر اقتصاد 

در اروپ�ا ني�ست و چ�ون در  ك�ردن پولھ�ای اي�ران ای و بلوك�ه  و چند مرحل�ه
ب�رد، م�ا ام�روز  م�یان در وضعيت شديد گل و بلبل به س�ر كل مملكت كماك

  . ايم سئوAن و دلسوزان و اينا پرداختهی ذھنی مردم و م ترين مشغله به مھم
و پ��نجم ھ��ر م��اه، بي��ست  تواني��د  ھزين��ه م��ی ب��رای برن��زه ش��دن ك��م

توج�ه . روی كني�د پي�اده  ترجيحا خرداد ماه، از ميدان انق2ب تا ميدان آزادی
ميلي�ون نف�ر، بي�شتر و ه كنيد ھرچه تعدادتان بيشتر باشد، يعنی ب�ين دو ت�ا س�

 م�ستقيمی ب�ا برن�زه ش�دن پوس�ت  رای دادن ھ�م ارتب�اط.شويد بھتر برنزه می
 ظھر در خيابانھ�ا دنب�ال رايت�ان ١٢ چون از فردای آن بايد از ساعت ؛دارد
 ج�سم س�خت، ي�ا لباسھای شخصيتان را بپوشيد و ب�ا در دس�ت گ�رفتن. بدويد

 ش�ھر تم�ام ر چھارراھھ�ا و در مي�دانھای اص�لیمخصوص، س�گذاشتن ك2ه 
يادتان باشد فقط آفتاب بگيري�د . ظھر را آفتاب مستقيم بگيريد از ساعات بعد

 شھروندان ب�ا ج�سم س�خت اقیرف بممكن است به ط و جو نگيردتان، چون
رادران پوس�تھای ب�ه ش�دت بي�شتر اي�ن ب� در ك�ل اگ�ر دق�ت كني�د. حمل�ه كني�د
  . ای دارند برنزه شده
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 اي�ن حال�ت ماش�ينھايی در. در خيابان به حال�ت س�كوت تجم�ع كني�د
. پاش�ند ان�د، ب�ه ش�ما آب م�ی ح�ال عم�ومی در نظ�ر گرفت�ه ش�دهكه برای رفاه 

در . کن�د اب پوستتان را حسابی برن�زه م�ی، آفتخيس شد وقتی پوستتان خوب
 ش��ما ھ��م مجب��ور ب��ه ف��رار حال��ت قب��ل ممك��ن اس��ت ك��سانی دنب��ال ش��ما كنن��د،

ط��رف آفت��اب بخ��ورد و  ش��ود پوس��تتان از ھم��ه  اي��ن ك��ار باع��ث م��ی. ش��ويد
   .حسابی برنزه شويد

به مدت بيست روز تا ي�ك م�اه ب�ه دنب�ال برادرت�ان ي�ا فرزن�دتان از 
ه ای درك�ه و حوم�ه، از آنج�ا ب�ه پزش�ك ق�انونی، از آنج�ا ب�ھ� تپه كھريزك به

ا قضائيه، و در كل از آنجا به اينجا، از اينج ی  دادگاه انق2ب، از آنجا به قوه
ش�ود ک�ه ش�ما   مسئوAن مربوطه باع�ث م�یمھرورزی. به آنجا مراجعه كنيد

اي�ن سياس�ت ك�ه ب�رای برنزاس�يون . بمانيد و آفت�اب بگيري�در ساعتھا پشت د
، پوس��ت ش��ما را در ابت��دا كلف��ت و س��پس برن��زه ش��ده ردم در پ��يش گرفت��هم��

در اي�ن حال�ت .  كار سياسی را به تنتان بماليدكه پیيك راه ديگر اين. دكن می
تواني�د روب�روی  م�ی. ش�ويد ک�ه ممك�ن اس�ت از ت�ه ب�سوزيد نه تنھا برنزه م�ی
 ھ�م از چن�دطوری در حال�ت س�كوت باي�ستيد؛ اي�ن ط�وری  پارك ملت ھمين 
 ت�ان ب�ه فن�اوری خان�هش�ود در زي�رزمين   پي�شنھاد م�ی.ش�ويد جھت برن�زه م�ی

 شما را برنزه و ای قرار گرفتن در تشعشعات ھسته .ای دست پيدا كنيد ھسته
دانشمند ھم به دانشمندان جوان مملكت اضافه ک در ضمن ي. كند قشنگ می

 از س��اعت ھ��شت، از س��اعت در اس��تقبالھای مردم��ی و خودج��وش. دش��و م��ی
ه، از س��اعت ده ش��ركت كني��د و زي��ر آفت��اب س��وزان س��فرھای شھرس��تانی ن��

رای  ي�ك راه ھ�م اي�ن اس�ت ك�ه ب�ا آق�ا رح�يم م�شايی ب�.برن�زه و برش�ته ش�ويد
كني�د و آفت�اب تاب�ان و س�وزان آنج�ا را ب�ه ی رحم به ب2د خارج�ه س�فر  صله

تركي��ه و اين��ا ب��ا آق��ا م��شايی توص��يه ه اي��ضا س��فر ب��. پوس��ت و ج��ان بخري��د
ي��ك راه س��اده اي��ن اس��ت ك��ه اگ��ر پ��ول داري��د، س��وAريوم كني��د و  .ش��ود م��ی

   و اينطوری برنزه نشديد، شبھا برنامه بيستاگر  .دردسرھای باA را نكشيد
گ�ر . ش�ويد م�یگيري�د و برافروخت�ه  برنامه گر م�ین با ديدن اي. سی را ببينيد

 پوس��ت، روح، روان، اع��صاب و اين��ا، ھم��ه را ب��ا گرفتگ��ی و برافروختگ��ی
   !كند ھم يكھو برنزه می
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  ]روز چھل و ھشتم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت يکم/ ١٣٨٨دھم امردادماه 

  

 زادی، جمھ�وریاس�تق2ل، آ« از شعار ھا چطور ای ينيد اين تودهبب
شعارھای انحرافی برای جدا «:  عنوان مطلب اين است؛اند سوخته» ايرانی

ه گ��ردن خ��ود ا ب��ت��ازه ط��رح اي��ن ش��عارھا ر» ک��ردن مراج��ع از م��وج س��بز
   !اند حکومتيان انداخته

ش��ان در مي��ان م��ردم پي��دا  عل��وم نب��ود از کج��ا س��روکلهای ک��ه م ع��ده
ع��ارف را جان��شين ش��عارھای اي��ن اص��رار داش��تند ش��عارھای غيرمت، ش��ده

اس���تق2ل، آزادی، «و ي���ا » ای  خامن���هم���رگ ب���ر«کنن���د؛ از جمل���ه دوران 
ش�عارھای  ردن�د و ھم�انمردم اعتناء به اين ش�عارھا نک. »جمھوری ايرانی

خياب�ان آپادان�ا  تعجب من اي�ن ب�ود ک�ه در.  اين دوران را سر دادندھميشگی
رفتن�د ک�ه در آنج�ا ھ�م م�ردم ين عده با ھمين شعار به ميان م�ردم ھم باز ھم

   ١٣٦!د نگذاشتن محلشان
ه در جري��ان اعتراض��ات ی گروھ��ی از اص��2ح طلب��انی ک�� محاکم��ه

» بي�دادگاه کودت�ا«ان�د، روز ش�نبه در  دهانتخاب�ات دس�تگير ش�مردمی بع�د از 
در ب�ين .  ش�درئ�يس دادگ�اه انق�2ب اس�2می آغ�از  ب�ه رياس�ت ص�لواتی]کذا[

ھ�ای   نف�ر بودن�د، چھ�رهصدنزديک به  ی دادگاه که متھمين حاضر در جلسه
سازمان مجاھدين انق�2ب و شورای مرکزی مشھوری مثل بھزاد نبوی عض

ع��ضو ش��ورای ه زاد شارکت، ام��ين ی دبي��ر ک��ل ح��زب م��اس��2می، ميردام��اد
 ح����زب ارکت، عطري����انفر ع���ضو ش����ورای مرک����زیمرک���زی ح����زب م����ش

 مجم��ع روح��انيون محم��دعلی ابطح��ی ع��ضو ش��ورای مرک��زی، ک��ارگزاران
  ش�ورای مرک�زی ح�زب م�شارکت، رم�ضان مبارز، صفايی فراھانی ع�ضو

   ١٣٧!دخوردن می زاده عضو شورای مرکزی حزب مشارکت به چشم
Aوم�ت اس�2می ھم�ين محاکم�ات اس�ت ک�ه ھ�وا ی حک  في�ل ت�ازهحا

ن دادگاھھ��ا تازگيھ��ا بي��دادگاه راس��تی اي��. دان��م چ��ه ب��شود ان��د ک��ه چ��ه م��ی ک��رده
ی  ان�د و ح�اA ک�ه يق�ه بي�دادگاه ب�ودهنکبت�ی اند، ي�ا در تم�ام اي�ن س�ی س�ال  شده

  ! اند بيدادگاه؟ اند، شده  را گرفتهھاخودي
  ! دادم فقط يک رفرانس کوچولو؛نمم شيطنت کخواھ نمی
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ش�ته اس�ت نمک است و آن اين که ي�ک باب�ايی نواين ديگر خيلی با
ھ�ا اس�2م ھم�ين   بيچ�اره؛ر اس�اس ق�وانين اس�2می ک�افر اس�تای ب� که خامن�ه

  خواھيد بفھميد؟  کی می؛است ديگر
ب��ه اي��ن دلي��ل او را رھب��ر پي��شين [ای رھب��ر پي��شين اي��ران  خامن��ه

ن و ل دوس�تان و وح�شياخواندم ک�ه اکن�ون رھب�ری ج�ز ب�رای احمق�ان و پ�و
ت ک�م ت�ا بي�ست ای م�سلمان زاده ش�د و دس� از خ�انواده] وطن فروشان نيست

 س�ال از ب�ه دس�ت گ�رفتن گذش�ت بي�ستاز  ولی پ�س ؛سال پيش مسلمان بود
ای ک�ه  ه م�ردم و جھاني�ان ن�شان داد؛ چھ�رهی کري�ه خ�ود را ب� قدرت، چھ�ره

   ١٣٨!ديافتن نمیبسياری از آن خبر داشتند، ولی مجالی برای ابراز آن 
 آنھ�م ؛ی مرت�د اس�تا کوشد ثابت کند که خامنه و بعد ھم طفلک می

ھ��ا و دن اي��ن گون��ه اتھ��ام زی  ک��ی چرخ��ه؛ھ��ای اس��2می ب��ر اس��اس تئ��وری
  !پايان خواھند يافت، معلوم نيست؟کشتارھای ِ پيامد آن 

  

  ]روز چھل و نھم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ٢/ ١٣٨٨يازدھم امردادماه 

  

»  ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری«ن شعار ايه راستی راستی ک  
 تا جايی ک�ه ؛ھا انداخته» فروشسبزی«ھا و  ای  تودهبدجوری کک به تنبان

ميرح��سين موس��وی ب��دبخت را وادار کردن��د اط2عي��ه بدھ��د و از اي��ن ش��عار 
ھا را ھم اي�ن روزھ�ا  چی اعترافات باند اص2حات. خوب است. برائت جويد

ر ھای استالين ماد گيريھا به دادگاهتا چه اندازه اين اعترافبينند  میبينند و  می
 اس�2می، ن�ه جمھ�وری«ھا شعار  احمقھم ين ھمه باز  با ا؛مرده شبيه است

   !دھند می» يک کلمه بيش و نه يک کلمه کم
 ی س��ايت پي��ک ن��ت و ح��امی س��وخته» تماتح��« از  ھ��ماي��ن مطل��ب

   !ت برای تفريح بد نيس؛شماره يک ميرحسين موسوی است
ھ��ای بع��د از  ب��دنبال تظ��اھرات چھل��م نخ��ستين قرباني��ان راھپيم��ائی

اس�تق2ل، آزادی، «ر ش�عار  خ�رداد ک�ه در يک�ی از آنھ�ا چن�د نف�٢٢کودتای 
ر گفتگوئی کوتاه ب�ا س�ايت سردادند، ميرحسين موسوی د»  ايرانیجمھوری
 جمھ�وری«ان�د،   م�ردم در راه س�بزی ک�ه برگزي�دهش�عار کلي�دی که قلم گفت

 ش�عارھايی م�ورد .اس�ت» ی نه يک کلمه کمتر و نه ي�ک کلم�ه بي�شتراس2م
 م اس�ت ک�ه فرات�ر از ق�انون اساس�ی جمھ�وریميليونی م�ردحمايت راه سبز 

ی مردم، دفاع از جمھوريت نظام در کن�ار اس�2ميت  خواسته؛ اس2می نرود
 »نه يک کلمه ک�م ن�ه ي�ک کلم�ه زي�اد،  اس2میجمھوری«آن است و شعار 
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 ما به دنب�ال آزادی، د؛راھبردی دار جنبه از مطالبات آنان نقش يان ايندر ب
   ...]ب2 ب2 ب2[ که عدالت و کرامت انسانی ھستيم و اينھا اھدافی ھستند

  موس���وی در بخ���ش ديگ���ری از اي���ن گفتگ���و ب���ا اش���اره ب���ه دروغ
ی جنبش سبز خ�ارج از ک�شور در حماي�ت  ھای صدا و سيما در باره پراکنی

 خ�رداد ک��ه ب�ه ن��وع ديگ��ری ٢٢اي�ران در براب��ر کودت��ای از مقاوم�ت م��ردم 
رغ��م  ب��ه  ک��ه  دادگ��اه کودت��ا ني��ز مط��رح ش��د، گف��تروز گذش��ته در نخ��ستين

 طلبان�ه و معن�وی، ک�وچکترين ارتب�اطی ب�ا  ادعای مخالفان، اي�ن جن�بش ح�ق
اي�ن  خارج ندارد و کام2 داخلی است و ملت ما ب�ه خ�وبی ن�سبت ب�ه اھمي�ت

ی  ساله ست و براساس تجربيات دويست گانگان آگاه ا با بي» گذاری فاصله«
در حرک�ت عظيم�ی . دکن� ظن برخورد م�یسبت به نيات اجانب با سوءن خود

خ�ارج در دف�اع از م�ردم داخ�ل  که در سراسر جھان از سوی ايرانيان مق�يم
نماي�ان ب�ود و   گ�ذاری کشور صورت گرفت، به طور محسوسی اين فاص�له

   ١٣٩!دطنان سپاسگزاری و تقدير شوی اين ھمو جا دارد از ھمه
اس�تق2ل، « ک�ه م نوش�تيسياوش پ�س از خوان�دن اي�ن افاض�ه، ب�را

ب��رای از  ھ��ای م��سلمان نگران��ی آخون��د ص��فت و » ايران��یآزادی، جمھ��وری
ام دست رفتن اس2م و مقابله با اين شعار پرمعنای مردم ک�ه بج�ای اس�2م، ن�

 ول�ی ؛ موس�وی م�نعکس اس�تی در اين نوشتهاند،  زيبای ايران را قرار داده
و موس�وی آب  مردم و جوانان ايران از ھيچ گامشان برگشت نخواھن�د ک�رد

ھ�ای بح�ق م�ردم اي�ران م2خ�ور  نبايد گذاشت که خواست. کوبد در ھاون می
گ�ستراندن ھرچ�ه بي�شتر اي�ن ش�عار کم�ک ب�سيار بزرگ�ی ب�ه پي�شرفت . شود

   ! داردبستگی  مای ھمه به ھمت جنبش مردم خواھد کرد و اين
   !ببينيد.؛کند گفتم که جنبش دارد راھش را پيدا می

 زيب������اترين و »ری ايران������یآزادی، اس������تق2ل، جمھ������و«ش������عار 
اي�ن ش��عار ن��شان . ش��نويم ت��رين ش��عاری اس�ت ک��ه اي��ن روزھ�ا م��ی مندانهھوش�

. ن�دا هيمی که اص2ح ناپذير است، گذشتدھد که مردم از خير اص2ح رژ می
زن�ده «و » ...س�رنگون ب�اد» «...م�رگ ب�ر «ی شعارھای اين شعار چکيده

در ط�ول ي�ک ق�رن . اين ش�عار در درون�ش دھھ�ا ش�عار دارد. است» ...باد
ک�رديم و  بايد يک قرن مبارزه م�ی. ايم به اين شعار را نداشتهمبارزه، ما مشا

  . رسيديم، که رسيديم خورديم، تا به اين شعار می شکست می
ھ���ای  تار، ب���ا نم���ايشح���اA ديگ���ر ب���ا دس���تگيری و ش���کنجه و ک���ش

اعترافات، با ترس�اندن و ي�ا فري�ب، ھ�ر چي�ز را بتوانن�د از م�ا بگيرن�د، اي�ن 
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ای از  مردم به درجه. مان پاک کنند توانند از اذھان روشن شده شعار را نمی
 سياس�ی، بوی آگاھی و ھ�شياری.  برگشت استاند که غيرقابل آگاھی رسيده

م��ستقل از اي��ن ش��عار ب��ه م��شام ب��وی خ��رد و اندي��شه، ب��وی ايران��ی آزاد و 
. آي�د بوی رھايی از الگوھای نامتناسب و يا خيانت بار به مشام می. رسد می

   ١٤٠!ددھ می» ايرانی«اين شعار بوی 
کلي��دی » ح��رف« دو ت��ا ،از ق��ول موس��وی» پي��ک ن��ت«ی  نوش��ته  

ن جن���بش در ک���ادر حکوم���ت  در نگ���اه داش���تشان يک���ی ھم���ان کوشش���؛دارد
ارج از نظ�ام کوشند جنبش، سرش به بي�رون و خ�  ديگر اين که می؛اس2می

  . اند به جان ھم فتارھا افتادهحاA ھم ک. وصل نشود
 اعتراف��ات ابطح��ی ھ��م کل��ی. ان��د ش��دهھ��ا واقع��ا خن��ده داراي��ن دادگاھ

 ن رو ملت ايران بايد از تيزھوش�یاز اي  که طفلک گفت؛خيلی بانمک است
ک�ه اي�ن ک�شور را از اي�ن  نسربازان بانام و بينام اي�را مقام معظم رھبری و

  .  تشکر کرد،مسئله نجات دادند
ھ���ای  در برخ���ی راھپيم���ايیابطح���ی ب���ا اش���اره ب���ه ح���ضور خ���ود 

ھا ش�رکت  که در راھپيمايی کار بدی کردم که  خيابانی تاکيد کردغيرقانونی
 ب�ه توانيم م�ردم را نمیکم  رایکردم، ولی کروبی به بنده گفت که ما با اين 

اعتراض��مان را ن��شان ی  ول��ی خ��ود ب��رويم ت��ا ب��ه ن��وع؛مخيابانھ��ا دع��وت کن��ي
ن�ژاد نب�ودم، ول�ی زم�انی   احمدی البته بنده طرفدار رياست جمھوری .بدھيم

طرف�دار ه که يازده ميليون در انتخابات فاصله ايجاد شد، به عنوان ک�سی ک�
جل��و  و ب��ا اي��ن موض��وع] ک��ذا[له را نپ��ذيرفتم ان م��س، اي��مردم��ساAری اس��ت

   !مخيانت کردن فرھنگ و تاريخ ايرا گرفته و بهرا  فضای رشد مدنی
ھايی را که معاون دادستان مط�رح ک�رد، قب�ول  صحبتی  نده ھمهب

 ای از سفرھای خ�اتمی ب�ه عن�وان  کنم که بخش عمده می اعترافه  بند.دارم
که اين سفرھا بتواند توجھات را معطوف ب�ه وی ک�رده  سفرھای تبليغی بود

ک�ه م�ا در  پيروزی در انتخابات ايران مطرح کنن�د،و خاتمی را تنھا شانس 
 ب�ين ي�ک ت�ا دو ميلي�ون ھ�ای مختلف�ی گفت�يم ک�ه در ب�دترين ش�رايط م�صاحبه

از اي�ن مي�زان  گفتيم ک�ه اگ�ر بت�وانيم  فلذا می؛وجود ندارد امکان تقلب بيشتر
 در واق��ع ص��داھای .ش��ود انتخاب��ات پي��روز م��ی عب��ور کن��يم، کاندي��دای م��ا در

ت�وھم بزرگ�ی  اي�ن ت�وھم،  ش�نيديم و در واق�ع  ب�ه ب�اA را م�یی متوسط جامعه
 ميلي�ونی امک�ان ي�ازدهکرد که تقل�ب  احساس میو که موسوی پيدا کرده  بود

   ١٤١!تپذيراس
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س��يد مم��د خ��اتمی ھ��م افاض��ه ک��رده ک��ه دادگ��اه . خيل��ی ب��امزه اس��ت
  !تديروز مغاير با قانون اساسی بوده و به ضرر نظام اس

ديگ��ر اي��ن ک��ه خ��ود حکوم��ت . اس��تخ��ب، اي��ن ک��ه خيل��ی خ��وب 
يا  [داند ، ولی ھنوز نمینفر را دستگير کرده ١٧٠٠اس2می اع2م کرده که 

  ! است؟ که تعداد کشته شدگان چقدر]نگفته
   .کنند از روسيه بنزين وارد میکلی  دارند در ضمن اين روزھا

دAسرا ھم نوشت ک�ه رژي�م اي�ران در   كوريرهی ايتاليايى روزنامه
اي�روان ب�ا /تھ�رانبي�ست و چھ�ارم تيرم�اه در م�سير ى توپول�وفى ك�ه ھواپيما

م��واد منفج��ره ر ان ق��زوين منفج��ر ش��د، چن��دين ك��انتينسرن��شين در آس��م١٦٨
ی اين روزنام�ه، در اي�ن كانتينرھ�ا ھركدام�شان چن�د  به نوشته. كرد حمل می

 ک�ه ن�د داده ش�ده بودصد چاشنى با دو كيلو مواد منفج�ره در ھ�ر چاش�نى ج�ا
 ك��وريره .دھ��ا باع��ث انفج��ار ھواپيم��ا ش��  يك��ى از اي��ن چاش��نیر اتف��اقىانفج��ا

بع�د از  بايست  لبنانى نوشت که اين پرواز میدAسرا به نقل از منابع امنيتى
رف�ت و اي�ن كانتينرھ�ا را در دم�شق  م�ی ايروان از طريق تركي�ه ب�ه س�وريه

د، ت�ا لبن�ان فرس�تاده ش�و کرد که قرار ب�وده اي�ن محمول�ه ب�ه جن�وب تخليه می
  !ده كنداستفا ھاى انفجارى Z لبنان از آنھا براى ساختن تلهحزب

  !چه بنويسم؟
  

  ]روز پنجاھم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھم امرداد ماه 

  

ی اي��ن باب��ا  ام��روز روز تحلي��ف و تنفي��ذ و تنقي��هع��رض ش��ود ک��ه   
 یھ��ا مث��ل خ��اتمی و ھاش��م ی از گن��دهن��ژاد اس��ت و گفت��ه ش��ده ک��ه خيل�� احم��دی

 از دي�روز س�يل .شرکت نخواھن�د ک�رد» باشکوه«اسم رفسنجانی در اين مر
ن�ژاد  در مجل�س، پ�دری از اي�ن باب�ا احم�دیميلھا سرازير ش�ده ک�ه ف�ردا دم اي

  ! شود؟  ببينيم چه می؛آوريم که ننه بزرگش را صدا کنددر
ھ���ای درون جن���احی حکوم���ت  تراف���ات در دادگ���اهدر رابط��ه ب���ا اع

ھاش�ان را  نف�ر از خ�ودی ان�د و ص�د که راه انداختهيی »شو« ھمين اس2می،
 بازرگ�ان  س�الھای س�ال پ�يش، زم�انی ک�ه مھ�دیان�د، غل�ط ک�ردن واداش�تهبه 
ی  ھ�ا ب�ود؛ در آخ�رين جل�سه  ھم�ينمجل�س ش�ورای اس�2میع�ضو » ھنوز«

ی اول مجل���س، روزھ���ای آخ���ری ک���ه او ھن���وز م���صونيت ديپلماتي���ک  دوره
   ! بامزه است، ببينيدن مجلس گفت کهداشت، چيزھايی در ھما

س شورای اس2می که اينجان�ب تا دو روز ديگر عمر نخستين مجل
ب��ودم و از مزاي��ای اي��ن ع��ضويت، از جمل��ه م��صونيت پارلم��انی ع��ضو آن 

ی م�وکلينم   فردا من نيز مانند بقي�ه از پس. رسد پايان می برخوردار بودم، به
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ي��ز ب��ا اس��تفاده از بازداش��ت و تادي��ب ھ��ستم؛ ب��ه ھم��ين دلي��ل نو قاب��ل تعقي��ب 
خ�واھم ب�ه اط�2ع  ان�د، م�ی  گذاش�تهدر اختي�ار بن�ده فرصتی که رئ�يس مجل�س

بعد ديديد که بن�ده را بازداش�ت کردن�د و بع�د ب�ا  برسانم که اگر در روزھای
اع2م کردند که بنده جھت بعضی توض�يحات و روش�ن  تبليغات و سروصدا

ی ک��ه ديدي��د آن ظ��اھر خ��واھم ش��د و در ص��ورت ک��ردن حق��ايق در تلويزي��ون
زن��د و مث��ل  ام��روز م��ن م��یو  ر از س��خنان دي��روزھ��ايی غي�� ش��خص ح��رف

آن ف��رد مھ��دی ه کن��د، بداني��د و آگ��اه باش��يد ک�� ط��وطی مط��البی را تک��رار م��ی
    ١٤٢!تبازرگان نيس

شناسند اي�ن اس�2ميون و   چه خوب ھمديگر را می؛جالب است، نه
  !نکمونيسيتيو
ه آوردنش اينجا خالی  موسوی را نوازش کرده کتبرزدی ھم کمی  

ھ��ای اي��ن  ق��صدم از اي��ن ک��ار، ن��شان دادن ف��ضا و ح��رف. از لط��ف ني��ست
. اس�ت» ی ن�ادره ميد اي�ن کل�ه «نويسی که در نھايت نوعی تاريخروزھاست

   !پس گوش کنيد
به نقل از آقای موسوی گفت�ه  ھای اينترنتی برخی سايتر امروز د

 از زب�ان »کلم�ه زي�اد  اس2می، نه يک کلمه ک�م، ن�ه ي�کجمھوری«شد که 
، آزادی، اس�تق2ل«منظ�ور [ که گفته ش�ده عارھای انحرافیاو گفته شد که ش

  ... انحراف از جنبش اخير است]است»  ايرانیجمھوری
Aزم است به آقای موسوی يادآوری کنم ک�ه ح�ضرتعالی از س�وی 

شديد و ھمين دستگاه به ش�ما  شورای نگھبان برای رقابت در انتخابات تاييد
که ص�دھا نف�ر   درحالی؛داد کان تبليغ و حضور در تلويزيون غيرملی راام

را دع�وت ب�ه پ�ای  ش�ما ب�ا ح�ضور در انتخاب�ات، م�ردم. رد ص2حيت شدند
بودن�د ک�ه از ه صندوقھای رای کرديد و البته م�ردم ني�ز ب�ه اي�ن نتيج�ه رس�يد

ب��ه  و اي��ن فرص��ت ب��رای مخالف��ت ب��ا احم��دی ن��ژاد و حکوم��ت اس��تفاده کنن��د
ی ھم�ين   ب�ه گفت�همليون نف�ر ب�ه پ�ای ص�ندوقھا آمدن�د وچھل ی دستگاه،  گفته

  . احمدی نژاد با بيست و پنج مليون رای برنده شد دستگاه،
کني�د، و  ش�ما ام�ا ب�ه م�ردم وع�ده دادي�د ک�ه از راي�شان ص�يانت م�ی

ا در چ�اره ر اما ؛ه اين حرفتان شعاری بيش نيستدانستند ک البته ھمگان می
   ...ی شما اطمينان کنند  به اين وعدهاين دانستند که

 اس����2می را زاد در جمھ����وریت آب����رای م����ا ک����ه اص����ل انتخاب����ا
ی اي�ن  ھم�ه اي�م، م در انتخاب�ات ش�رکت نک�ردهايم و به ھم�ين دلي�ل ھ� نپذيرفته

رای دھندگان مغموم بودند، اما به خيابان ريختند و . امور شگفت انگيز بود
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 آنھ�ا از ش�ما. اي�شان را پ�س بگيري�دشما حماي�ت کردن�د و خواس�تند ت�ا ر از
 شما ب�ه آنھ�ا .گذارند پشتيبانی کردند و اع2م داشتند که موسوی را تنھا نمی

م�ردم .  منتخب ھستيدنيز اع2م کرديد که رئيس جمھوریقول داديد و خود 
  کسانی که رای نداده بودن�د، ب�هحتینيز به اين حرف شما اعتماد کردند و 

   .و وارد کارزار شدندحرف شما اعتماد کردند 
 ملي�ون ٣ خرداد بيش از ٢۵خودتان در ی   به گفته،جناب موسوی

 ب�ه اي�ن امي�د ک�ه ؛برگ�زار کردن�د  سکوتبه خيابانھا ريختند و راھپيمايیتن 
اين که از اين پتانسيل استفاده  شما اما به جای. شما رای آنھا را پس بگيريد

م�ردم اکتف�ا تک�ان دادن ب�رای  کنيد و در خيابان بست بنشينيد، به ي�ک دس�ت
تک�رار و تک�رار ش�د، ت�ا تان ت�ان برگ�شتيد و اي�ن داس� کرديد و فورا ب�ه خان�ه

ميليونی و آرام ھای  ای دستور سرکوب راھپيمايی امنه خرداد که خ٢٩روز 
ب�رای اي�ن ک�ه . ورت م�سئله تغيي�ر ک�رداز اي�ن ج�ا ص�. مردم را صادر کرد

 ت آميز و يا حداکثر با اتک�ا ب�ه آنبايست از طريق مسالم  آرا میپس گيری
 ام�ا ش�ما موف�ق ب�ه اي�ن ک�ار ن�شديد و فرص�ت از ؛اش�دھای ميلي�ونی ب حمايت
  . رفت دست

اگر مردم با اصل نظام مشکلی نداشتند و فقط به دنبال مخالف�ت ب�ا 
شان با استفاده از ساز و کار قانون حاکم بودند، پس پس گرفتن آراء تقلب و

گ�اه بودن�د پ�س از آن گلول�ه و خ�ون اس��ت و ن آھمگ�ا ک�ه ایخامنھ� از تھدي�د
 ول�ی ؛آمدن�د ھيچگ�اه ب�ه خياب�ان نم�یخود داشتند،  تير را نيز با ١٨ی  تجربه
 فقي�ه و ن�د ت�ا اع�2م کنن�د ک�ه ب�ا ش�خص ول�یآمد  خرداد ب�ه خياب�ان٣٠مردم 

؛ نظ�ام، مخالفن�د] ک�ل[ ي�ا در واق�ع واب�ستهی ی نھادھ�ا شورای نگھبان و ھمه
 نيز ب�ا اي�ن حرک�ت م�ردم ھم�اھنگی کردي�د، ام�ا گوي�ا متوج�ه  خود شماحتی

  ! کنيد نبوديد که چه می
نظ�ام را پذيرفت�ه باش�ند، ام�ا ت�ا آنج�ا مگر ممکن است کسانی ي�ک 
  نيروی نظامی به ميدان بيايد؟  در مقابل آن ايستادگی کنند که اسلحه و

س�و، و م�ردم  آيا چالش فعلی که در بين دو جناح حاکميت از ي�ک
انتخاب�اتی اس�ت   حاکميت از ديگر سو به راه افتاده، فق�ط ب�رای ي�ک تقل�ببا

   سال گذشته معمول بوده است؟ ٣٠که در 
ھ��ای س��نگين آن را در  م��ردم و ھزين��هخواھي��د مخالف��ت  ش��ما م��ی
زندانی کنيد، و از اي�ن رھگ�ذر ی ا نژاد و خامنه با احمدیچارچوب مخالفت 

اف�راد ب�ار ديگ�ر ب�ه خ�ط ام�ام و   اي�نیا تبرئه کرده و Aبد با برکن�ارنظام ر
   !نظام اس2می تداوم بخشيد؟

ن�ه تنھ�ا رای م�ردم در اختي��ار  جن�اب موس�وی پ�س از آن ب�ود ک�ه
رژيم باقی ماند، بلکه خون جوانان نيز ب�ر زم�ين ريخ�ت و بپذيري�د ک�ه اگ�ر 
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ش�ما ني�ز باي�د ب�ا  اما ، اين وقايع بر گردن حکومت استیچه مسئوليت اصل
ی  ته شدهريخ ھای مردم و توجه به بار سنگين خونھای به ناحق فھم خواسته

 شما ن�ه تنھ�ا ب�رای. پاسخگوی رای دھندگان و کشته شوندگان باشيد مردم،
پ��س گ��رفتن رای م��ردم ک��ار مھم��ی انج��ام ندادي��د و از آن فرص��ت ت��اريخی 

نکرديد، بلکه به محض بازداشت و سرکوب و خ�ونريزی ب�ه لکن�ت  استفاده
  . زبان افتاديد
اي�م ک�ه در مب�ارزات خ�ود ت�ا آن ج�ا  ھمواره بر اين انديشه ب�وده ما

 ام�ا آق�ای مھن�دس ؛ای ن�دھيم بھانه به دست آدمکشھای حرف�ه که ممکن است
ک��شانديد و ب��ا  ھ��ای رای خ��ود م��ردم را ب��ه پ��ای ص��ندوقی ش��ما ب��ا وع��ده ھ��ا

 م�ردم اي�ران ھ�م رای خ�ود اظھارات خود آنھا را به خيابان آورديد و اين�ک
ش�ھيد و مج�روح و زن�دانی روی دست�شان  اند و ھم اين که ھ�زاران ا باختهر

 خ�ود حق�وق اساس�ی ی مب�ارزه ب�ه   اگر چ�ه امي�د دارن�د ب�ا ادام�ه؛ استمانده
   .نرود به ھدر نايل آيند و خون جوانانشان

 ؛اش�يد ک�ه در چ�ه ش�رايطی ق�رار داري�دبرادر عزيز باي�د متوج�ه ب
ی اعتراض�ات مردم�ی پ�شتيبانی  ک�ه از ادام�ه شما اين بود ستودنی تنھا اقدام
  اما بپذيريد که نتوانستيد به عھ�دتان؛ی انتخابات را نپذيرفتيد نتيجه کرديد و

 برادر من، شما. وفا کنيد و اين مردم بودند که خود مبارزات را ادامه دادند
 ب��رای مجل��س ت��رحيم ش��ھدا از وزارت ک��شور دول��ت ب��ه ق��ول خودت��ان حت��ی

 مج��وز کردي��د، درحاليک��ه م��ادر ن��دا اع��2م ک��رد ک��ه ب��ه کودت��ايی درخواس��ت
  . مردم به صورت خودجوش به تظاھرات پرداختند رود و بھشت زھرا می

حاA در  اما اين موج که بود، موج سبز شما در پای صندوق رای
س پ�. ی سبز با خود دارد، اما سخت خونين است خيابان است، اگرچه نشانه

ص��ورت ه  ب��ا آن ب��؛ايش را برگزين��دھ�� اس��تاج��ازه دھي��د خ��ود ش��عارھا و خو
   !ددستوری به سبک خمينی برخورد نکني

ش�ما ايد که گوي�ا م�ردم ب�ه فرم�ان  انديشه آقای مھندس، شما در اين
ن�د ت�ا از ص�ندوق رای آمدن�د، در ص�دد بود مردم آن گاه ک�ه ب�ه پ�ای ؛ھستند

ان آمدن�د، استفاده کنن�د و آن روز ک�ه ب�ه خياب� ھاشان موقعيت شما به نفع ايده
ای از  دي�د ک�ه ب�ا ص�دور اع2مي�ه مگ�ر ش�ما نبو.کنن�د دان�ستند چ�ه م�ی نيز می

آي�ا م�ردم ب�ه دس�تور  ول�ی ؛ج�دا بمانن�د ايرانيان برونمرز خواس�تيد ت�ا از ھ�م
ک��ه م��ردم ام��روز ب��ه ام��ر ش��ما ک��شته  اي��د  آي��ا گم��ان ک��رده؛ش��ما عم��ل کردن��د

  شوند؟  می
بي�ان اعتراض�ات رای ان عاملی مثبت بمردم وجود شما را به عنو

درس�ت  ام�اش�مارند و خوش�بختانه ت�اکنون، اگ�ر چ�ه ض�عيف،  نم میخود مغت



 ١٦٤

 

 ام�ا لط�ف کني�د ؛ان�د مگان نيز از اين جنبش حماي�ت ک�رده ھ؛ايد حرکت کرده
   .العمل صادر نکنيددستورم برای مرد

 خ�رداد در ٣٠س�رکوب و ک�شتار شما به ش�عارھای م�ردم پ�س از 
از آنھ�ا در چ�ارچوب نظ�ام ب�وده ييد؛ کدام يک درون و برونمرز توجه فرما

ي��ا » ! بمي�ری، رھب��ری رو نبين��یمجتب��ی«ي��ا » م��رگ ب��ر ديکت�اتور «؛اس�ت
ک�شم، آن ک�ه ب�رادرم  ک�شم، م�ی م�ی«ي�ا » برادر شھيدم، راھ�ت ادام�ه دارد«

 و فتح�ا قري�ب، م�رگ ب�ر اي�ن دول�ت ن�صر م�ن Z....م�ا رھب�ر«ي�ا » کشت
   !؟» ايرانیجمھوریاستق2ل، آزادی، « و» مردم فريب

و  ی اي�ن ش�عارھا م�رگ ه در ھم ميرحسين موسوی جناب مھندس
البته که مردم حق دارند که در حرف، . زند خشونت و انتقام جويی موج می

ايد، اما به مح�ض اي�ن  شما نيز تاکنون حرفی نزده. بدھندالعمل نشان  عکس
ه، ب���ه ن م���رگ ب���ر ک���سی گفت���ه ن���شددر آ اثب���اتی ک���ه اتفاق���ار ک���ه ي���ک ش���عا

   يد؟ا هافتادگيری موضع
. ت�اده اس�تاين جنبش تازه ب�ه راه نيف. نفرماييد آقای موسوی اشتباه

 ب�ه وي�ژه ی ملت ايران است؛ موکراسی خواھانهدی حرکت  اين جنبش دنباله
ب�رای برگردان�دن رای ي�ا اعت�راض علي�ه  م�ردم. حرکتھ�ای چن�د س�ال اخي�ر

خواھن�د از ظل�م  آنھا م�ی. بينندتقلب حاضر نيستند جوانان خود را پرپرشده ب
تنھ�ا ک�سی ني�ستيد ک�ه اخي�را ب�ه  ش�ما. و ستم اين حکومت دينی راحت ش�وند

پ�س . ما ھم چنين ھ�ستيم. بود  آخرين آنھا ھم نخواھيد؛ايد اين مبارزه پيوسته
  ! اجازه دھيد تا مردم راه خود را بروند

 !خواس��تی ک��ه از ش��ما دارن��د، اي��ن اس��ت ک��ه ج��ا نزني��د م��ردم تنھ��ا
 اعت�راف خواھش ما اين است که. بازداشت شويد  شما نيزحتیممکن است 

دارند که خون  اما انتظار نطلبان است؛اص2ح اين خواست مردم از . نکنيد
از اي�ن [» کلمه کم و نه يک کلمه زياد  اس2می نه يکجمھوری«بدھند، تا 

ان ش�ما ن�ش ت�داوم مب�ارزات، حقاني�ت اي�ن ح�رف را ب�ه. تثبي�ت ش�ود] بي�شتر
   ١٤٣!ددر راه مردم، پيروز باشي. خواھد داد

ه اين است که از درون کشور  اين موضعگيری و اين نوشتجالبی
را   کت�ابآخ�رين بازنوي�سی  ک�ه١٣٨٨اسفندماه نوزدھم البته امروز [. است

  ] دستگير شد پيش و نيمتبرزدی دو ماهدانم که  م، میدھ انجام می
 ب�اش ھم�راه ب�ا عل�ی ک�ه باھ�م»  مطھ�ریمرت�ضیش�يخ «سر اما پ�

ب��ست   ب��ن ديگ��ر ب��رای ب��هج��2ل آل احم��د و چن��د منگ��ل عقي��دتیش��ريعتی و 
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 در  در ايران ت2شھا کرد،يک پيشينايدئولوژکشاندن حکومت عرفی و غير
  . مورد رفتارھای اين روزھای حاکمان اس2می حرفھايی دارد که بد نيست

 ش�بيه ی چي�ز ي�ا ؛تر است بان دشمن حرفھا صادقانهگويند از ز می
را دش��من زد، پ��س ، ب��ا اي��ن مفھ��وم ک��ه اگ��ر ح��رف ت��و  ض��رب المث��لب��ه اي��ن

   ! ببينيدات درست است؛ گفته
س�ی افراد غيرمغرضی که در ی  توان گفت که قاطبه به جرات می

ی س�ه حرف�ی ب�وده  واژه ان�د، ب�ه دلي�ل ي�ک  سال گذش�ته ب�ا انق�2ب قھ�ر ک�رده
ان�د و   فريادرس�ی ندي�ده فت�ه واين افراد يا ظلمی بر خودشان ر. »ظلم «است

 ب��ازجويی در جري��ان  را، مانن��د آنچ��هي��ا ظلم��ی آش��کار در ح��ق ي��ک ف��رد
 ان�د، و ھ�ر چ�ه ھ�م ب�ه  ھم�سر س�عيد ام�امی رف�ت، ش�اھد ب�ودهوحشتناک ب�ر

ي��ک نظ��ام اس��2می ب��ا دف��اع از ... انتظ��ار نش��ستند، آب از آب تک��ان نخ��ورد
آمي�ز   ھم�ان ق�در موفقي�تغيران�سانی، ھای غيراس2می و بلکه توسل به شيوه

  . نبوی پاسداری کند  از سنت»خواریشراب«است که کسی بخواھد با 
صا ب���ا بازداش��ت ش��دگان وق��ايع اخي���ر و رفتارھ��ا مخ��صوبرخ��ی 

ش��ان   ک��ه حف��ظ آب��رودھ��د ک��ه گروھ��ی پرنف��وذ،  گ��واھی م��ی ھ��ای آنھ��اخانوادھ
ج�از مخودشان چشم فتن�ه را در بياورن�د،  برای اينکه به خيال شده، تضمين

و [  اگ�ر چي�زی از آب�روی انق�2ب و ام�امحت�ی ؛به اعمال ھ�ر ظلم�ی ھ�ستند
    !دباقی نگذارن] اس2م

خيل�ی ان�د،   ب�دجوری ب�ه ج�ان ھ�م افت�ادهگويم که کفتارھا باز ھم می
پ��ستانھای » س��رمايه«تن ک��ل ش��ان دارن��د ب��رای از دس��ت رف��  و ھم��ه؛ب��دجور
، ش��ان ی باي��د ب��ه ھم��ه ول��؛چ��سبانند  م��ی»زر زر«ش��ان را ب��ه تن��ور  پ2س��يده

   !آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت گفت که شان از دم ھمه
ھ�ا  ديگر اين که اين بابا احمدی نژاد با تنقي�ه، تنفي�ذ ش�د، ام�ا خيل�ی

ھنوز اما  ؛ھای ديگر  موسوی و خيلی،سنجانیرف ،خاتمی. در مراسم نبودند
  . ھاست ھای اص2حاتچی ھم موضوع داغ، اين دادگاه خودی

نژاد  احمدی مجدد محمود م مرکل صدراعظم آلمان ھم انتخاب انخ
  .  ايران تبريک نخواھد گفترا به رياست جمھوری

ی دولت آلمان، تبريک گفتن به مراسمی که در آن ش�ک و  گفته به
    ١٤٤!توجود دارد، بيمورد اس ترديدھای فراوانی

 از چند نکته گفتن�ی اس�ت و آن اي�ن ک�هدر مورد تنفيذ احمدی نژاد 
ت��وان برداش��ت ک��رد ک��ه نگرانيھ��ا از س��وی م��ديريت  ھ��ا م��ی مجم��وع ص��حبت

اش تايي�د ش�د،   اي�ن انتخاب�ات انج�ام ش�د، نتيج�ه؛ک�شور برط�رف ن�شده ک�2ن
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ای نيز در حال محاکم�ه ھ�ستند؛ ام�ا   و عدهھای خيابانی سرکوب شد مخالفت
 .ن�دندب�اقی ماھمچن�ان  ابھامھ�ا ؛ مسئوAن منجر ن�شدنگرانی اين ھمه به رفع

تن�د، اي�ن نگرانيھ�ا را کسانی که در اين مراس�م س�خن گف توان از صحبت می
   ١٤٥!داستشمام کر

وبگر تح�ت ام�ر ول��ی  نيروھ�ای س�رک١۵:۵٠از س�اعت  از س�ويی
يگ���ان وي���ژه، س���پاه پاس���داران، ب���سيج و لب���اس د ای مانن��� فقي���ه عل���ی خامن���ه

ر و دارند، از مي�دان انق�2ب ت�ا وليع�ص ھا در حاليکه باتوم به دست شخصی
   .اند  متر مستقر شده۴متر به  ۴ی   وليعصر تا ونک و فاطمی به فاصلهاز

انتظامی ھم دو نفر به دو نف�ر در ح�ال گ�شت زن�ی  افسران نيروی
در مي��دان انق��2ب و مي��دان وليع��صر . در مي��دان انق��2ب ت��ا وليعصرھ��ستند

 در ونک و ف�اطمی ني�ز در .اند شدهانتظامی مستقر  اتومبيل و ونھای نيروی
در . ان�د  م�ستقر ک�ردهسر چھارراھھا نيروی انتظامی و نيروھای يگان ويژه

 ھم��راه ب��ا موت��ور ]س��پاه شخ��صی[ر خيابانھ��ای فرع��ی دو ني��روی ب��سيج س��
ھ��ا و ني��روی انتظ��امی  ا�ن بي��شتر نيروھ��ا ش��امل ب��سيجی. ان��د ک��رده م��ستقر
 تھ��ران در ح��ال ان��ان تھ��ران در نق��اط مختل��ف مرک��زی م��ردم و جو.ھ��ستند

گي���ری  نق���اطی ک���ه در آن م���ردم و جوان���ان در ح���ال ش���کل. ستندتجم���ع ھ���
انق2ب، ميدان وليعصر، فاطمی، خيابان آزادی و  اعتراضات ھستند، ميدان

2ب تع�داد زي�ادی از جوان�ان حاضر در ميدان انق� در حال. ساير نقاط است
 اف�زوده ش�انش�وند و ھ�ر لحظ�ه ب�ر تعداد ی آغ�از اعتراض�ات خ�ود م�ی آماده
اتی پيش مردم و بخصوص جوانان در ونک اعتراضات خود  لحظ.شود می

. کردن�د»  ديکتاتورمرگ بر«را آغاز کرده، اقدام به دادن شعارھايی مانند 
ی   ون�ک، نيروھ�ای س�رکوبگر گ�ارد وي�ژهاعتراض�ات درھمزمان ب�ا آغ�از 

 نيروھ�ای س�رکوبگر .ن�دا هآنھا يورش برد به لباس شخصی و سپاه پاسداران
مي��دان آزادی ت��ا ز  پاس��داران، ب��سيج و لب��اس شخ��صيھا اهی س��پا گ��ارد وي��ژه

س�وی  ي�ورش ب�هی  ان�د و آم�اده  انق2ب به ص�ورت زي�ادی م�ستقر ش�دهميدان
    ١٤٦!دمردم ھستن

   !نژاد  احمدیی مراسم تنفيذ خيابانی  به لحظهاين ھم گزارش لحظه
گ�سترده در  که گزارشھای غيررسمی از وجود تجمع�ات حالی در

از » ايرن�ا« رس�می دول�ت دھند، خبرگزاری ھران خبر می تچند ميدان شھر
 استقرار وضعيتی شبه حکومت نظامی در تھران خبر داد و اع2م کرد که

ھای اصلی ش�ھر م�ستقر نيروھای پليس ضد شورش در تمام ميادين و خيابان
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ھای دريافتی حاکی از گزارشاولين »  آزادیموج سبز« به گزارش .اند  شده
مي�دان وليع�صر ت�ا دم در خيابان وليعصر، ح�د فاص�ل ی مر حضور گسترده

چن�ين  ھ�م.  وی تھ�ران اس�ت ک ت�ا چھ�ارراه پ�ارکپارک ساعی و ميدان ون
ی ديگ��ری از ن��اآرامی در مي��ادين آزادی، انق��2ب و   گزارش��ھای تايي��د ن��شده

 ايرن�ا ني�ز  در اي�ن ح�ال، خبرگ�زاریه؛ حوض نارمک نيز دريافت ش�د فتھ
 شھر اصلیانتظامی در ميادين  شورش نيرویدنيروھای ض که گزارش داد

 ب�ه گ�زارش روز. برقرار اس�ت  نقاط شھراند و امنيت در تمامی تقر شدهسم
 تھ��ران تح��ت خيابانھ��ای اص��لیو  مي��ادين ی خبرنگ��ار ايرن��ا، تم��امی دوش��نبه

مبنی بر برھم�زدن آرام�ش يچگونه تحركی كنترل نيروھای امنيتی بوده و ھ
 ش��ورش نيروھ��ای ضدفرمان��دھان پ��يش عاتیاز س��ا. در ش��ھر وج��ود ن��دارد

ق�وع ھرگون�ه ھ�ای اص�لی از و تھران بزرگ با استقرار در ميادين و خيابان
   !دان ناآرامی جلوگيری كرده

  !تھران ھمچنان شلوغ است
آغ��از روز ب��ه دلي��ل پخ��ش ب��ه نق��ل از ش��ھود، ف��ضای تھ��ران از 

ن�ژاد،  م�دیاخي�ر و مراس�م تنفي�ذ محم�ود اح دادگ�اه دستگيرش�دگان تلويزيونی
تظ�اھرات از س��اعت ش�ش ب��ا ش�عارھايی چ��ون . ملتھ�ب و آب��ستن حادث�ه ب��ود

ش��روع ش��د و ب��ا ش��عارھای ديگ��ری » م��رگ ب��ر ديکت��اتور«و » Z اکب��ر«
 سياس�ی آزاد باي�د زن�دانی«ي�ا » جه، ديگ�ر اث�ر ن�دارداعت�راف، ش�کن«چون 
ساعت ش�ش و ن�يم، آق�ای کروب�ی در  گويد يک شاھد می. ادامه يافت» گردد

. ک لندکروز سفيد از خيابان عبور کرد و مردم او را خيلی تشويق کردن�دي
ھ��ای موتورس��وار در ح��ال نيرو. پ��س از اي��ن يکھ��و جمعي��ت خيل��ی زي��اد ش��د

در .  وليع��صر ھ��ستند پ2س��تيکی ب��ه م��ردم در ض��لع ش��رقیی ش��ليک گلول��ه
زن ج�وان ديگ�ری در خياب�ان . ان�د آور ش�ليک ک�رده سه نقطه گاز اش�ک /دو

ک�دامتان را قب�ول  ما در خيابانھا ھستيم تا بگ�وييم ديگ�ر ھ�يچ«: زند فرياد می
ما نه دنب�ال موس�وی ھ�ستيم، . خواھيم يم، ديگر نمیا ه ديگر خسته شد؛نداريم

  » ! کنيد نه کس ديگر، بس است ديگر، تمامش
يابانھ�ا برای شاھدان عينی تخمين زدن تعداد جمعيت حاض�ر در خ

وی انتظ�امی ب�ه ھ�ر جم�ع کوچ�ک و ت�2ش ی ني�ر آنھ�ا از حمل�ه. دشوار بود
ي�ک ش�اھد عين�ی حاض�ر . برای شکل نگرفتن گروھھای ب�زرگ خب�ر دادن�د

 ش�مار زن�ان ب�ه م�ردان و ش�جاعت وليعصر از برتری/آباد در تقاطع عباس 
ب�ه نق�ل از او، ني�روی انتظ�امی بي�شتر . بيشتر آنھا در س�ر دادن ش�عار گف�ت

ش�اھد . ت، ت�ا خ�شونت ب�ا آنھ�اسعی در ترساندن و متف�رق ک�ردن م�ردم داش�
ف���شين قطب���ی در مراس���م تنفي���د ديگ���ری از خ���شم م���ردم بخ���اطر ح���ضور ا

از س���اير حاض���ران ت���وقعی ب���يش از آن د ک���ه ن���ژاد گف���ت و اف���زو احم���دی



 ١٦٨

 

ی ي�ک ب�سيجی  ول�ه م�ورد حمل�ه م گفتگو ب�ا دويچ�ه اين شاھد ھنگا. رفت نمی
   ١٤٧!درار کرقرار گرفت که به صورتش اسپری فلفل پاشيد و ف

  
  ]روز پنجاه و يکم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ٤/ ١٣٨٨سيزدھم امرداد ماه 

  

 سود ناخالص مل�ی ٤/٥ يا ٥/٤گويند شرکت ايران خودرو که  می  
کلی جاھای ديگ�ر ھ�م ورشک�ست ش�دند، . را دارد، يا داشت، ورشکست شد

پ�س ...  صنايع دريايی و آلومينيوم اي�رانورشکستگی شود، مثل يا دارند می
 س�يمانيھا، گ�روه ن�ساجی، درو و شرکتھای گروه ل�وازم خ�انگیاز ايران خو

وضع توليد کنندگان موارد غذايی ]. نيز ورشکست شدند[شرکت پتروشيمی 
   ١٤٨!دان د و بسياريشان با مشکل مواجه شدهز تعريف چندانی ندارنني

 که مردم خيابانھ�ا را نژاد گفت در مراسم تنفيذ احمدیھم ای  نهخام
يک�ی از . مون يا چيزی با اي�ن م�ض؛اند  کرده٥٧ر انق2ب ديل به کاريکاتوتب

ای، خوبه ک�ه  آقای خامنه کهت ھای درونمرز در وب2گش نوش اين آتش پاره
فع2 صدای کاريکاتور انق2ب ما رو شنيدی، به زودی خود انق�2ب رو ھ�م 

   !مدي نشونت می
 ک�ه ف�تای ت�و مراس�م تنفي�ذ گ آق�ای خامن�هام�روز  که و اضافه کرد

 ح�اA اي�شاZ ب�ه ؛ ب�وده٥٧کاتور انق2ب کارين حرکات پس از انتخابات، اي
  ! نازی!ی بگه زک٥٧به انق2ب  زودی يه انق2بی نشونت بديم که

ای در م��ورد وض��عيت  بياني��هی داري��وش ھم��ايون  ح��زب م��شروطه  
   !رف دارد که آوردنش اينجا بد نيستسازمان مجاھدين در قرارگاه اش

اق��ی ب��ار ديگ��ر ھ��ای عر ش��رف از س��وی ني��رواش��غال پايگ��اه اب��ا 
 از ؛س�ازمان مجاھ�دين خل�ق ب�اA گرفت�هاع�ضای  ی س�2مت نگران�ی درب�اره

کنت��رل پايگاھھ��ای نيروھ��ای بريتاني��ا و س��وئی دول��ت ع��راق ک��ه ب��ه ت��دريج 
دان�د ک�ه ح�اکميتش   حق خود میگيرد، می استراليا و امريکا را نيز در دست

توج��ه ب��ه ز س��وی ديگ��ر ب��ا  اد؛ازی س��رزمينش برق��رار س�� گوش��هرا برھر
ن��شانده و ه در ع��راق ن��سبت ب�ه اي��ن س��ازمان دس��ت ای ک�� اح�ساسات دش��منانه

ی  ه ص�دام ح�سين ھ�ست، معل�وم ني�ست چ�ه آين�دھمکار دس�تگاه س�رکوبگری
  ! د؟ميھنانمان خواھد بو ای در انتظار ھم تيره

در [ س��ازمان مجاھ��دين خل��ق در پناھگاھھ��ای ام��ن خ��ود رھب��ری
د  خ�و سرنوشت افرادی که ج�وانی و ھ�ستیھم دست از کنترلھنوز ] اروپا
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 ١٦٩

 

 ب��رداری از  بھ��ره دارد و ھمچن��ان در پ��ی نم��یان��د، بر را در پ��ای آنھ��ا ريخت��ه
  ...آنھاست

از ی اين گروه   روزگار تيره مجاھدين خلق مسئول اصلیرھبری
  . ی آنھا باشد ارد اين بار، اندکی ھم در انديشهظيفه د ميھنان ماست و و ھم

 ھ�يچ ]م�رده [س�یزمان مجاھدين خلق ب�ه عن�وان ي�ک گ�روه سياسا
ن زن�ان و ی فعالي�ت آن، ف�دا ش�د ی ادام�ه  تنھا نتيج�های در ايران ندارد؛ آينده

ای به عنوان سرسپردگان يک  ای دارند و نه آينده مردانی است که نه گذشته
اف���راد مجاھ���د ب���رای آنک���ه رھبرش���ان در .  غيرمل���ی و غيران���سانیرھب���ری
کمت��رين انتظ��ار از رھب��ران .  بمان��د، خ��ود را آت��ش زدن��د و ک��شتندفران��سه

مجاھدين اين است که امروز با انح2ل سازمان، خود پاسخ چھار دھه ھ�در 
توانن�د از   نم�یحت�یامروز آنھ�ا ديگ�ر . رفتن زندگيھای ھزاران تن را بدھند

 ب�يش از چھ�ار ھ�زار ت�ن اف�راد خ�ود را ب�ه ١٣٦٧/١٩٨٨اينکه مانن�د س�ال 
   !د بسازن سياسیی د، سرمايهگاه خمينی سپردن رکشتا

 ١٣٨٨پ��يش از اي��ن ھم��ان روزھ��ای اول در ت��اريخ ھف��تم م��رداد 
ای منت�شر  يگ�اھی فراحزب�ی و فراگروھ�ی بياني�هشاھزاده رضا پھلوی از جا

 ب�ا اي�ن اف��راد و ک�رد ک�ه ب�ه نظ��ر م�ن بھت�رين ن��وع برخ�ورد م�دنی و متم��دن
  !سرنوشتشان است

پ��شتيبانی رژي��م از م��سئولين عراق��ی ب��ا  رس��د گروھ��ی  بنظ��ر م��ی
ان�د ک�ه در  ام داده اس2می، عملياتی را برعليه اردوگاه اش�رف انج�جمھوری

نيروھ�ای عراق�ی و س�اکنين اردوگ�اه، تع�دادی از ايراني�ان اين برخورد ب�ين 
 در اي�ن موقعي�ت م�ا باي�د ب�ه م�سئولين .ان�د زخم�ی ش�ده ک�شته و ب�سياری ني�ز
اطر عقاي�د سياس�ی و ت�وان ب�ه خ� چ انسانی را نمیکه ھي عراقی يادآور شويم

ت��ر از  مھ��م. ن��سانی و حماي��ت ق��انونی مح��روم ک��ردق اش از ح��تعلق��ات م��ذھبي
اش م��سترد ک��رد، اگ��ر  اص��لیت��وان ب��ه ک��شور  ای را نم��ی ھم��ـه، ھ��يچ پناھن��ده

 وی را در مع���رض ش���کنجه، رفت���ار بيرحمان���ه و مجازاتھ���ای اس���تردادش
دادگاھھ�ايی تعي�ين  د، و ي�ا سرنوش�تش راغيرقانونی و غيران�سانی ق�رار دھ�

آئ��ين دادرس��ی و  ن��اظر ب��ر حق��وق ب��شر کنن��د ک��ه ت��ابع مق��ررات ب��ين الملل��ی
   .ی بين المللی نباشند  پذيرفته شده در جامعهکيفری

 جمھ�وری ی رژيم ی سياه سی ساله با توجه به کارنامه، ميھنانم ھم
ه ه ب�ا توج�ه ب�ه حق�وق ب�شر، و ب�ه وي�ژاس2می در نقض و تج�اوز م�ستمر ب�

وندان بيگناه ايرانی در رفتار وحشيانه و ھولناک آن حکومت نسبت به شھر
ت�وان ک�رد ک�ه سرنوش�ت مجاھ�دين بازگردان�ده  اخير، تردي�د نم�یی رويدادھا

 با توج�ه .کم از سرنوشت ديگر مخالفان رژيم نخواھد بود شده به ايران نيز
دارم دولت عراق اج�ازه واقعيات و چنين م2حظاتی است که انتظار  به اين



 ١٧٠

 

 ه اش�رف ناخواس�ته ب�ه رژي�م جمھ�وریمجاھدين ساکن اردوگا ندھد اعضای
   !دشون اس2می تحويل داده

ای  م��ريم رج��وی را ک��ه از خامن��هتلويح��ا ش��اھزاده در اي��ن بياني��ه، 
 تا مجاھ�دين بتوانن�د ب�ه اي�ران برون�د، ب�ه ن�وعی ،درخواست امان نامه کرده

  !ولت عراق قرار داده استدر کنار حکومت اس2می و د
دي��روز ي��ادم رف��ت بنوي��سم ک��ه تح��ريم بن��زين علي��ه اي��ران ش��ديدتر 

مب�ود را ت�امين شود و اينط�ور ک�ه معل�وم اس�ت روس�ھا ق�رار اس�ت اي�ن ک می
اگ�ر اي�ن . ش�ود مام م�ی يا دارد ت،ی بنزين ايران تمام شده ظاھرا ذخيره. کنند

يف���ی ب���رای ت���شديد و بن���زين ديگ���ر نباش���د، ي���ک سرف���صل کاتف���اق بيافت���د 
نن�ه «بيخود نيست ک�ه .  حکومت خواھد شدیاعتراضات و و روند سرنگون

  .  شير بنزينش را اينطرفی کج کرده است»روسيه
ای  ی نوبل ب�ا ام�ضای نام�ه تن از برندگان جايزه ۴۵جالب اين که 

ی  ی ج��ايزه عب��ادی، فع��ال حق��وق ب��شر و برن��دهسرگ��شاده، حمايت��شان را از 
ی سرگ�شاده   اي�ن نام�ه.ان�د اع�2م ک�ردهلفان دول�ت اي�ران را وبل و تمام مخان

ی ھف��تم  ص�فحه ب�زرگ، تم��ام  ب�ه ش��کل ي�ک آگھ��ی]س��وم اوت[وش�نبه روز د
   . نيويورک تايمز را به خود اختصاص دادی آمريکايی روزنامه

 مي2دی که ١٩٨٦ی صلح نوبل سال  ی جايزه نام الی ويزل، برنده
 دوم ام يھودي�ان در جري�ان جن�گ جھ�انیع�ھولوکاس�ت، قت�ل  از بازماندگان

اس��قف اعظ��م س��ابق کي��پ  دزمون��د توت��و، .ش��ود  دي��ده م��یهاس��ت، در اي��ن نام��
ی  ی ديگ�ر ج�ايزه  برن�دهو بت�ی ويلي�امزی ص�لح نوب�ل  ی ج�ايزه تاون و برنده
 مخالف��ان دول��ت ازھ��ايی ھ��ستند ک��ه پ��شتيبانی خ��ود را  از چھ��رهص��لح نوب��ل، 

   ١٤٩!دنايران اع2م کرد
او را ھ��م ب��رخ2ف . ي��دآ ين عب��ادی خوش��م نم��ی از ش��يرم��ن البت��ه

دانم؛ عبادی ن�ه تنھ�ا  مخالف حکومت اس2می نمی» نوبل«ی اين اھالی  فتهگ
مخالف حکوم�ت اس�2می ني�ست ک�ه در س�نخ حامي�ان حف�ظ نظ�ام کھريزک�ی 

؛ ق�وق زن�ان و کودک�اناس2می است؛ با اين که م�ث2 وکي�ل اس�ت و م�دافع ح
  !  اين زن استدکاناش  ھمه اينھا اما

 م�رداد، ي�ک ١٣يک خبر فوری ھ�م از مي�دان بھارس�تان، ام�روز 
از ص��بح ام��روز پل��يس م��شغول کارھ��ای   اي��ن ک��ه م��رداد١۴روز پ��يش از 

 گذاش�ته و مرت�ب در رف�ت و آم�داش شده، چند کيوسک جدي�د ک�ار  رکاتیتدا
کنار دبيرس�تان اتح�اد تقرار ماشينھای پليس، روبروی مجلس ، محل اساست
 ک�ه  اس�تاح�داثلف�ه گ�زارش ش�ده، ي�ک س�اختمان در دس�ت ختمان موتو سا
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 ١٧١

 

 دن�ور دوستانی ک�ه ف�ردا م�ی. دھاش از آنجا استفاده ميکن برای ماشين] پليس[
 احتم�اA اينج�ا د؛ن جمع باش�اتمن کام2 نسبت به اين ساخابھارستان، حواسش

   ١٥٠!وندش  ھم مستقر میيشانکه نيروھا است از مراکزیيکی 
» ھرک�اری Aزم باش�د« که اي�اAت متح�ده اع2م کردکاخ سفيد ھم 

    ١٥١!د ای را بگير انجام خواھد داد، تا جلو رسيدن ايران به س2حھای ھسته
    !ک خرده بجنبيد آقايان و خانمھا لطفا يخب،

ب��ه ھ��م »  حکوم��ت اس��2میادبي��ات درون جن��احی«ح��الم از اي��ن 
کن�د و ھن�وز ش�ما   م�یت�ان را دارد توف�ان از ري�شه برويد بابا ھم�ه. خورد می

   ! واقعا خاک بر سرتاند؛کني ھا اينطوری از ھم گله گزاری می بدبخت
از تشکيل  اس2می، پس ی جمھوری ی روزنامه ز سرمقالهبخشی ا

   !اين است» کودتا«دادگاه 
آيا به سابقون در انق2ب و بازوان ام�ام خمين�ی ب�ه ج�رم اعت�راض 

 آي�ا ق�رار اس�ت ؛رض زده ش�وداي�د برچ�سب مف�سد ف�ی اAبه بع�ضی وق�ايع ب
 ن خ��دمت ب��ه انق��2ب و نظ��ام جمھ��وریاف��رادی ک��ه دارای س��وابق درخ��شا

تان فق�ط ب�ه   دروغگوھا، ھمگیغلط کرديد[اس2می و کشور و مردم ھستند 
 ج�رم اع�2م نارض�ايتی به] کنيد کرديد و می ھاتان خدمت می تنه  و پائينجيب

ک��ار خ��ود را بکن��د و  » ف و دف��عح��ذ« ب��سيار خ��وب کارگ��اه ؛محاکم��ه ش��وند
قف بکوبد و ک�سانی را بگيرد و سرشان را به س] کذا [»بزرگان«ی اين  يقه

گي���ری نظ���ام  ن���ه نق���شی در ش���کلای در انق���2ب دارن���د و  را ک���ه ن���ه س���ابقه
ش�ناخت،  شناسند و ن�ه ام�ام آنھ�ا را م�ی و نه امام را می...  اس2میجمھوری

صورت ک���شور ب���ه کج���ا ی ک���شور کنن���د، ت���ا معل���وم ش���ود در آن��� ھم���ه ک���اره
   ١٥٢!رود می

ی ش�ماھا ش�رتان را  دارد پس از سی سال بچاپ بچاپ ھمهکشور 
ی انگ��وری و ن��از خرک��ی  بيخ��ودی ب��رای ھ��م ع��شوه. کن��د از س��رش ک��م م��ی
    !نياييد، حقه بازھا

ھ��ای  ح��سينعلی منتظ��ری ھ��م در رابط��ه ب��ا موض��وع دادگ��اه خ��ودی
ھ��ای اس��تالين و ص��دام  ک��ه م��ردم اي��ن دادگاھھ��ا را ب��ا دادگاھحک��ومتی گف��ت

   !دکنن مقايسه می
ی   مگ�ر اس�تالين بيچ�ارهراس�تی. چشم ب�سته غي�ب گف�تھم اين بابا 

کنن�د؛ آن ھ�م در ق�رن بي�ست و  کرد که اينھا نکردند و نم�ی مرده چه میمادر
   ! اين ھمه امکانات تمدن و تجدد؟يکم و با
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 ١٧٢

 

کنم اگ�ر روزی انق2ب�ی در  من دعا می که ھاشم آغاجری ھم گفت
ی آقاي�ان باي�د  و مخمل�ی باش�د، ام�ا ب�ا اي�ن روي�ه اين کشور اتف�اق افت�اد، آرام

 ی م�ا را کين�ه و نف�رت پ�ر ک�ه جامع�ه منتظ�ر ي�ک انق�2ب کلنگ�ی ب�ود، چ�را
   !تکرده اس

 اين آغاجری را يادتان ھست؟ اين ھمان استاد دانشگاه  شماراستی
 ک�ه ب�وده  اس�ت ک�ه ي�ک ج�ايی ت�و ھم�دان گفت�صد مج�روح جنگ�ی در ھفتاد

  ! يم که از کسی تقليد کنيم؟ ھستمگر ما ميمون
ی  آي�د ک��ه داش��تند بيچ��اره و Aب�د ح��اA ک��ه يادت�ان آوردم، يادت��ان م��ی

ش بريدن�د و يکردن�د و حک�م اع�دام ب�را مرده را با کل�ی جنج�ال نفل�ه م�یمادر
 درس�ت مث�ل ھم�ين باب�ا ؛2ه گذاش�تند و وقتم�ان تل�ف کردن�دکلی سر ما را ک�

  دتان آمد؟  يااکبر گنجی،
» تبري�ک«بين�د ب�ه اي�ران   ک�ه دليل�ی نم�یپرزيدنت اوباما ھ�م گف�ت

   .فرستد فرانسه ھم برای احمدی نژاد پيام تبريک نمی .بگويد
 بل��يط  ِ ب��ه خري��دارانگوي��د؛  دروغ م��ی»ک��يش اي��ر«ديگ��ر اي��ن ک��ه 

  . کند ھد، ولی سوار توپولوفشان مید ينگ میئھواپيما قول بو
   !تساين ديگر خيلی مسخره ا

گفتن�د اول�ين وب�2گ  يک بابايی بود به ن�ام ح�سين درخ�شان ک�ه م�ی
خيلی ھم آن زمان . نويس ايرانی بود و اص2 او وب2گ نويسی را باب کرد

ب��رای ج�ا ان��داختن خ��ط سروص�دا ک��رد، مث�ل ھم��ين اب�راھيم نب��وی و امث�الھم 
   دانم چه شد؟ خاتمی بازی؛ بعد ھم رفت ايران و ديگر نمی

ی  ب���رای محاکم���ه» کيف���ر خواس���ت«امی ک���ه نظ��� دگوين��� ح���اA م���ی
ی مراس�م  رتب�هو مھمانان عالی دھد حسين درخشان بنويسد  فانش را میمخال

کھ�ن و اف�شين  ش�وند ح�سين رض�ازاده و م�ايلی ش م�یا تنفيذ رئيس جمھوری
   ١٥٣! پس واقعا خاک بر سر اين نظام،قطبی و عمو پورنگ و واحدی

  ! باور کنيد؛تمجان مامانم من ننوشاين را ديگر به 
 چ�ون ؛نترن�ت را ت�رک ک�نممن نباي�د ي�ک لحظ�ه ھ�م ک�امپيوتر و اي

 را ن��ه زن��دگیح��اA از کج��ا بخ��ورم و چگو. رود خيل��ی چيزھ��ا از دس��تم م��ی
   !بگذرانم، بماند

ت درونم��رز ب��ر ض��د ي��ک موض��وع ت��ازه ب��ه مب��ارزان و مب��ارزا
   . که واقعا ستودنی استهی وجوھش اضافه شد ھمهحکومت اس2می در 
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 ١٧٣

 

ه جن�وب گفت که اگ�ر اي�ن جن�بش ب� میدوستی ھمان روزھای اول 
 و خ�ورد، ک��ار حکوم�ت تم�ام اس��تبی پ��ائين ش�ھر گ�ره  ش�ھر و اق�شار وي�ژه

   !ببينيد. حاA اينگونه شده است
ش�ديم آگ�اه  .ش�نويد اينجا ايران است، شما فرياد ما را از ايران م�ی

» كمان��دوھای پ��ايين ش��ھر«روزس��رانجام و دي��شب و ت��ا بام�داد امك�ه دي��روز 
رخاس�تن مب�ارزين پ�ايين ش�ھر، پي�روزی دان�يم ك�ه ب�ا ب ھم�ه م�ی. براه افتادن�د

 ديروز سراس�ر ك�وی ]عصر [پسينشش از . دتر از ھميشه خواھد ش نزديك
ھ�ايی  ھايی مانند شھر ری، جوانمرد و ن�ازی آب�اد، جايگ�اه درگي�ری و برزن

 دAوران ]پ��ارتیدان��ايی = زان��ی+ س��ت؛ پ��ارت  اای ايران��ی واژه[ پ��ارتيزانی
ھاش�ان ني�ز  ك�ه ب�ر پ�ره) ب�الگرد( Aش�خور٣زم�ان از ھم�ان . پايين شھر بود

چرخيدن�د و اي�ن  نشان اس2م كوبيده شده بود، بر فراز اين بخش از شھر م�ی
رخ�شی ب�ر روی ي�ك ی چ پروازھا پياپی و به گونه.  بامداد دنباله داشت٦تا 

و اين در ھيچ كج�ای . شد گيرد، انجام می دايره كه اين سه بخش را دربرمی
شھر تا اين زمان پيشينه نداشت كه Aشخورھای رژيم شبانه نيز از ت�رس و 

 برخی از مب�ارزين آگ�اه ،ديروز و ديشب در شھر ری. بيم خود پرواز كنند
و اي���ن آم���دن ب���سيجيان و دAور آغ���از ب���ه س���ردادن بانگھ���ای آزادی كردن���د 

ول��ی ھمانگون��ه ك��ه آگاھي��د جوان��ان و . م��زدور و خ��ونريز را در پ��ی داش��ت
مانن�د ك��ه از ھ�يچ چي��ز و  م�ی» تانكھ�ای زرھ��ی«م�ردم پ�ايين ش��ھر ھمچ�ون 

اين را آمار بسيار ب�اAی ش�ھيدان جن�گ اي�ن بخ�ش از . ھراسند ھيچكس نمی
را در اين دو م�اه  از آنان ما درگيريھای شماری. دھد شھر بخوبی نشان می

اي�ن . ريختن�د يم كه چه بيباكانه و پاپك وار با دست تھی بر سر دشمن میديد
ُھ��ايی درف��ش ب��ر دس��ت و رس��تمھايی گ��رز ب��ر ك��ف  مب��ارزين ھمچ��ون ك��اوه

دي�روز ي�ك آغ�از ب�ود و بيگم�ان . ن�دا همانند ك�ه در براب�ر س�تم بپ�ا خواس�ت می
 و آب��ادگران  آزاديخواھ��انآغازی ب��س ش��گرف در سرنوش��ت پي��روزیس��ر

و م�ردم و ب�ويژه خ�ورد  درگيريھا در گوشه گوش�ه ب�ه چ�شم م�ی. خواھد بود
بردن�د و   خون آشامان يورش میی ای به سيل تازی زده موتورسواران دسته

ول�ی ت�ا آنج�ا ك�ه آگ�اه ش�ديم در اي�ن . كوفتن�د آنان را يك ب�ه ي�ك ب�ه زم�ين م�ی
س���ت بگ���وييم ، ي���ا بھت���ر اندجن���گ و گري���ز ھيچي���ك از م���ردم دس���تگير ن���شد

ای ب��ود ك��ه  ی آن ب��ه ان��دازه گ��سترهمب��ارزه و . نتوان��ستند دستگيرش��ان كنن��د
ش���ھر ری و ن���ازی آب���اد ريخت���ه و م���زدوران گ���اردی در زم���انی كوت���اه ب���ه 

جوان�ان ك�ه ھمگ�ی . گزاردن�دھايی از آنرا زير نگاه شوم و سياه خ�ود  گوشه
كوچ�ه و ب�ام و ھای پوشيده با ماسك آل�ودگی بودن�د، ناگھ�انی از ھ�ر  با چھره

م��رگ ب��ر « فري��اد خ��شم ،ريختن��د و ب��ا س��نگ ان��داختن خياب��انی بي��رون م��ی
در ميان��شان آرش��ھای . دادن��د س��ر م��یرا » درود ب��ر آزادی«و » یا خامن��ه



 ١٧٤

 

 ك��ه ب��ا تي��ر و كم��ان س��نگی، م��زدوران را ن��شانه ن��دكم��ان بدس��تی ھ��م بود
آری . دوختن���د شوم���شان م���ین���د و تي���ر خ���ود را آرش وار ب���ر پيك���ر رفت م���ی

ی موج سبز به پايين شھر ني�ز ك�شيد و ھمانگون�ه ك�ه چ�شمداشتش را  سترهگ
   ١٥٤!دج فرارسيداشتيم، زمان خروش اين مردمان سختی كشيده و در رن

  

  ]روز پنجاه و دوم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ۵/ ١٣٨٨چھاردھم امرداد ماه 

  

   ! چه بگويمی مادر ھنگامه، يک زندانی؛ امهن  
مادر كه نزديك ب�ه چھ�ل روزه ك�ه س2م عزيز . س2م ھنگامه جان

در تمام اين سالھا روزی نب�ود ك�ه از ت�و . نه ديدمت و نه خبری از تو دارم
ی خداوندی در كار  ای جز اراده اين بار انگار اراده باشم، اما خبری نداشته

 ب�ه ...يك وق�ت نگ�ويی م�ادر فراموش�م ك�رده. كند  تا تو را از من جدا،است
ك�نم ت�ا ص�دای ت�و را ب�شنوم، ت�ا  ام و م�ی ی ك�رده خدا ق�سم ھ�ر ك�ارخداوندی

دانن�د ك�ه  نم�ی. گذارن�د جان، عزيز دلم نم�یه اما ھنگام. وی ماھت را ببينمر
  ! چه حالی دارد؟ خبر است، وقتی يك مادر از دخترش بی

  ك�هخم به ابرو ني�اوردم. من ضجه نزدمبرادرانم كه شھيد شدند، 
 اAن وق�ت جن�گ اس�ت ك�ه مگ�رام�ا . جنگ و مبارزه و دف�اع از وط�ن ب�ود

ان��د؟ ب��ه چ��ه   و م��ادرش را از او بيخب��ر گذاش��تهان��د ح��بس ك��ردهدخت�رم را در 
 ت�ا ردی از ت�و روم، گناه؟ از اين دادگاه به آن زن�دان م�ی جرمی؟ به كدامين

ج�واب . ميگويم حالش ب�د اس�ت. زنند ام می رد به سينهبگيرم، اما ھمه دست 
و ن�ه  ن�ه زنگ�ی از او ن�دارم،ه خب�ری روز اس�ت ك� ٤٠گ�ويم  م�ی. دھن�د نمی

   .كنند م2قاتی، سكوت می
جان حالت خوب است م�ادر؟ ھنگام�ه، وق�ت رف�تن اس�ت،  ھنگامه 

ات را ک�ه در آن ش�ب  ت را ب�ردار، دفت�ر نقاش�یيرنگيھا مداد  .بلند شو مادر
چ�را حرف�ی . ات دي�ر ن�شود ک�شيدی ي�ادت ن�رود، مدرس�ه م نقش يک گليبرا

 چ��ه رن��ج ؛ھ��ا گ��ذرد اي��ن ثاني��ه ديرم��ی  ني��ست؟ چ��هزن��ی؟ حال��ت خ��وب نم��ی
ب��ا ھ��رکس ک��ه . توان��ستم، رف��تم م��یه ج��ا ک��ھر. اس��ت اي��ن دوریپاي��انی  ب��ی
    ١٥٥!دت گفتم، اما چه سوا توانستم، از بيگناھی می

  !مادر بودن چه شغل خطرناکی استکه آخ 
ای به پدر روح اAمينی نوش�ته ش�ده ک�ه قات�ل  ديگر اين که در نامه

  !تاس» ر رادانداسر«پسرش 
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 ١٧٥

 

 و سالگرد انق2ب م�شروطه و در ض�من ١٣٨٨ مرداد ١۴امروز 
  . روز ترور شاھپور بختيار است

ی راھنم�ايی   م�رداد نماين�ده١٤ی صبح امروز   دقيقه٧:٥٥ساعت 
 از رانن�����دگان ]٥کان�����ال [ی تھ�����ران  ای در ش�����بکه و رانن�����دگی در برنام�����ه

ب�ا توج�ه ب�ه مراس�م ک�ه  چ�را ؛بھارس�تان نرون�د درخواست کرد که به ميدان
 ؛معلوم نيست چ�را. شود  ترافيک بسيار سنگين در آنجا میتحليف پيش بينی

کن�يم اگ�ر  و ھمينطور گفت که ما ج�ايی را نب�ستيم، ام�ا از ش�ما خ�واھش م�ی
   ١٥٦!کار ضروری نداريد، به آن منطقه نرويد

باي�د ک�ف . بايد پستانھاتان را به تنور بچ�سبانيد. شود اينطوری نمی
ت�ازه باي�د بروي�د جمک�ران . باي�د التم�اس و تمن�ا کني�د. مردم را ماچ کنيدپای 

  !ھارستان نرونددخيل ببنديد که مردم به ميدان ب
س��اعت ھ��شت و پنج��اه  ني��وز خب��ر داد ک��ه پارلم��ان ھم��ين اAن ھ��م 

ی   ب�ا ي�ک دس�تگاه ب�الگرد وارد محوط�هن�ژاد محمود احم�دی  ی امروز دقيقه
د مراسم تحليف س�اعت ن�ه ص�بح آغ�از ش�ود،  درحاليکه قرار بو.مجلس شد

حظ�ه  ت�ا اي�ن ل.مھمانان و نمايندگان ھمچنان در حال ورود به مجلس ھ�ستند
دان، سرل����شگر فيروزآب����ادی، پروي����ز اف����رادی ھمچ����ون عل����ی ک����ردان، را

 ]ش�لوار خ2ف معمول با ک�ت وبر[نجار داوودی، صادق محصولی، سردار
 وارد ی ش�رکت در اي�ن مراس�مب�را..... آيت Z ت�سخيری، مھ�دی چم�ران و

   !دندمجلس ش
  . اند  روسھا به احمدی نژاد تبريک گفتهديگر اين که فع2 فقط

  . اند ھای داخل واقعا آتش پاره اين بچه
  : اند  مولوی در توئيتر نوشتهھای قديمی بچه

  » ھای مولوی، ريديم به حکم رھبری ما بچه«
   :اند بعد ھم نوشته. شان حکم تنفيذ بودمنظور

  » .برای عموم آزاد است استفاده از اين شعار«
   !» مولویچه ھای قديمیب «اند تازه امضا ھم کرده

  ! خيلی نازند
ای ک�ه اعتراض�ات م�ردم را  وانی در وب2گش در پاسخ به خامنهج

 ک��ه ت��و ھ��م کاريک��اتور خمين��ی  خوان��ده ب��ود، نوش��ت۵٧اتور انق��2ب کاريک��
  ...ھا بچه کنند اين  چه قشنگ استدAل میی؛ھست

  : و اين ھم چند شعار ديگر
   ايرانیاستق2ل، آزادی، جمھوری
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 ١٧٦

 

  باد جنبش سبز زنده باد، ايران پاينده
  مجلس فرمايشی تعطيل بايد گردد

  گيرم برادر شھيدم، ايرانو پس می
  ای خواھر شھيدم، وطن رو پس ميگيرم

  شعار ھر ايرانی، زنده باد آزادی
خ��وايم،  خ��وايم، رھب��ر قات��ل نم��ی ون نم��یخ��وايم، محم��ود ملع�� نم��اد تغيي��ر نم��ی

    خوايم ترسو نمی مجلس
  ايم، آماده ای ملت آزاده، آماده

رھبر خونخوار آواره گردی، خاک وطن را ويران�ه ک�ردی، ک�شتی جوان�ان 
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

   ما زنده است، رھبر اين ملت است ندای
  نداييم، سھرابيم، ما ھمه يك صداييم

    ما ھمه با ھم ھستيم، خواھان تغيير ھستيم
  پذيرد ميرد، ذلت نمی ايرانی می

 ...مرگ بر ديکتاتور
   !رش مراسم تحليف در مجلس بھارستاناين ھم گزا  

 ح���دود س���اعت ] م���رداد١٤[ اوت ٥اي���ن مراس���م روز چھارش���نبه 
 وت ق��رآن آغ��از ش��د و ب��ا س��خنان عل��یوق��ت محل��ی ب��ا ت��2ه بام��داد ب�� ٩:١٥

معترضان به   به منظور مقابله با تجمع.Aريجانی، رئيس مجلس ادامه يافت
مي��دان ای را در  گ��سترده ب��ات، نيروھ��ای دولت��ی ت��دابير امنيت��یی انتخا نتيج��ه

 بھارستان و اطراف آن به اجرا گذاش�ته بودن�د و براس�اس برخ�ی گزارش�ھا
رات پل�يس ض��د ش�ورش و ش�به نظامي��ان ب�سيجی ب�ا ب��اتوم و گ�از فلف�ل ب��ه نف�

 .کردند دادند، حمله می عليه انتخاب محمود احمدی نژاد شعار می که کسانی
مقام���ات امنيت���ی، در زم���ان س���ايت تابن���اک گ���زارش ک���رد ک���ه ب���ه دس���تور 

ی توق��ف در دو اي��ستگاه  تحلي��ف، قطارھ��ای مت��رو تھ��ران اج��ازه برگ��زاری
نداش��تند ک��ه ظ��اھرا ب��ه منظ��ور جل��وگيری از ح��ضور   مل��ت رابھارس��تان و

ی س��ايت پارلم��ان ني��وز واب��سته ب��ه  ب��ه گفت�ه.معترض�ان در اي��ن دو مح��ل ب��ود
ب�ا ي�ک فرون�د ھليک�وپتر احم�دی ن�ژاد  نمايندگان اص2ح طلب مجل�س، آق�ای

مراس�م تنفي�ذ حک�م آق�ای احم�دی ن�ژاد،   ب�رخ2ف.ی مجلس شد وارد محوطه
 شد تلويزيون دولتی ايران پخشھای  ر مستقيم از شبکه تحليف به طومراسم

ق���ضائيه، اع���ضای ی   تلويزي���ون، رئ���يس ق���وهی گزارش���گر اي���ن و ب���ه گفت���ه
ت��شخيص م��صلحت نظ��ام، رئ��يس دفت��ر  ش��ورای نگھب��ان، اع��ضای مجم��ع



 ١٧٧

 

 از مقام��ات ل��شکری و ای، نماين��دگان خبرگزاريھ��ا، و تع��دادی Z خامن��ه آي��ت
ھ��ای خ��ارجی در تھ��ران در اي��ن مراس���م  و نماين��دگان س��فارتخانهک��شوری 

 برخ����ی ]ايلن����ا[ ک����ار اي����ران گ����زارش خبرگ����زاریه  ب����.ح����ضور داش����تند
ری را ب�ه اي�ن ت� سفير، نماين�دگان پ�ائين رتب�ه ھای خارجی به جای سفارتخانه

ھ��ای  هب�رخ2ف گذش�ته، نماين��دگان ب�سياری از رس�انمراس�م اع�زام کردن��د و 
   .را نيافتنداين مراسم ی حضور در  بين المللی اجازه

اکب��ر ھاش��می رف��سنجانی رئ��يس مجل��س خبرگ��ان و رئ��يس مجم��ع 
تشخيص مصلحت، و محمد خاتمی رئ�يس جمھ�وری پي�شين، مھ�دی کروب�ی 

ح�ضور س�يد ح�سن  از جمله غايبان مراسم بودن�د و از و ميرحسين موسوی
ال�ف واب�سته ب�ه ت س�اي ؛Z خمينی ني�ز گزارش�ی نرس�يدهی آيت  خمينی، نوه
اين�دگان خ�ط ام�ام نم بنيادگرای مجلس نيز نوشت که اکث�ر ندگانيکی از نماي

حاض�ران ني�ز و  در مراسم روز چھارشنبه حضور نداشتند ]اص2ح طلبان[
آغ��از مراس��م، ر  د. احم��دی ن��ژاد، جل��سه را ت��رک کردن��دب��ا آغ��از س��خنرانی

اي��ن دن  در س��خنانی از جمل��ه ب��ه م��صادف ب��وعل��ی Aريج��انی رئ��يس مجل��س
ای فرم���ان م���شروطه اش���اره ک���رد و ھ���دف انق���2ب روز ب���ا س���الروز اعط���

جمھ�وری توص�يه يج�انی ب�ه رئ�يس  Aر.ت�امين ع�دالت دان�ست م�شروطه را
 گيریم���ه ري���زی، حرک���ت قانونمن���د و ب���ه ک���ارک���رد ک���ه موض���وع برنا

   .ی امور را مورد توجه قرار دھد متخصصان در  اداره
شورھای غرب�ی ک�» تح�وAت بع�د از انتخاب�ات«در اش�اره ب�ه  وی

ب�ه «اين تح�وAت م�تھم ک�رد و گف�ت ک�ه م�ردم اي�ران به استنباط غلط از را 
ک�ه Aريج�انی گف�ت  .غرب خواھند داد» درايی موقع پاسخ مناسبی به ھرزه

  وزرای پيشنھادی،عتماد به وزيران، به اصالت دينیمجلس در دادن رای ا
ی ک�اری  ان از وAي�ت فقي�ه و تخ�صص و تجرب�ه انق2بی و تبعيت آنی سابقه

   ١٥٧!دمورد توجه قرار ميدھ آنان را
ين حرفھ�ا  ش�اھرودی  از ھم�بعد ھ�م ھاش�می... 2 ب2 ب2 ب2 ب2 ب

ران خبرھ�ای ديگ�ری ھ�م  اما در تھ؛ بعد ھم يکی ديگر، بعد يکی ديگر،زد
   !ھست، ببينيد

ی م�ردم در خيابانھ�ای منتھ�ی  يک شاھد عينی از ح�ضور گ�سترده
. دھ��د خب��ر م��ی] چ��ه اس��م مزخرف��ی [ب��ه مي��دان بھارس��تان، از مي��دان ش��ھدا

گ�اردين . س�ت»دولت کودتايی، استعفا، استعفا«شعارھای مردم مثل ھميشه 
 فلفل و گازاشک آور، گ�زارش لحظ�ه از ھمين مراسم خيابانی با چاشنیھم 

 ھم�ين خبرھ�ا ن است و باز اعت�راض اس�ت و ب�ازبه لحظه دارد که باز خو
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 ١٧٨

 

 س�رنگونی ت�ام و تم�ام حکوم�ت چن�د روز ب�ود و ھ�ست و ت�اکه اين پنجاه و 
ت��ر ادام��ه خواھ��د داش��ت؛ ر و ن��ه ي��ک کلم��ه کمن��ه ي��ک کلم��ه بي��شتاس��2می، 

  !خواھيم ديد
ی احمدی نژاد ھ�م اکن�ون در مجل�س  مراسم تحليف مسخرهبا آنکه   

اس2می در حال برگزاری اس�ت، م�ردم غي�ور و خ�ستگی ناپ�ذير تھ�ران در 
ف با خروش و فريادھای خود جای جای ميدان بھارستان و خيابانھای اطرا

م�اموان و . اند ی نظام اس2می را بلرزه درآورده  و مجموعه  اس2میمجلس
بھارس��تان را از ص��بح ی خيابانھ��ای منتھ��ی ب��ه مي��دان  م��زدوران رژي��م ھم��ه

آبرو کردن اين مراس�م  د، تا شايد از حضور مردم برای بیان زود قرق کرده
ش��ان ب��ار ديگ��ر آب پ��اکی را  ان��هی کنن��د؛ ول��ی م��ردم ب��ا ح��ضور جانجل��وگير

ت���وپ، تان���ک، «روی دس���ت رژي���م اس���2می ريختن���د و ن���شان دادن���د ک���ه 
توفن�ده ھيچ نيروئی را يارای مقابله با سيل  و» ديگر اثر ندارد... و بسيجی

  . ی ايران نيست و ويرانگر مردم عصيان زده
 م�رداد ١۴ی ص�بح روز   دقيق�ه وبي�ستھم اکنون که ساعت ي�ازده

 مردم ب�ا ح�ضور در خيابانھ�ای سرچ�شمه، ری، چ�راغ ب�رق،  است،١٣٨٨
ناصرخ��سرو، ب��ازار و تم��ام خيابانھ��ای آن منطق��ه، چن��ان ف��ضائی را بوج��ود 

در جل���سه و رئ���يس جمھ���وری و تم���امی ان���د ک���ه نماين���دگان حاض���ر  آورده
 ک�ل آبروئ�ی آبروئی اي�ن مراس�م و ب�ی ی حاضر درجلسه، بنمايندگان خارجی

از س�اعت . کنن�د  و پوست و استخوانشان لمس مینظام اس2می را با گوشت
 ھ�ر لحظ�ه ب�ر حج�م و  به بعد ب�ازار ممل�و از جمعي�ت معت�رض ب�ود ک�ه١٠

در واق��ع ش��رايط بکل��ی از دس��ت رژي��م . دش�� ش��ان اف��زوده م��ی تع��داد و دامن��ه
. ان�د ت و نيروی خود را برخ رژي�م ک�شيدهخارج شده و مردم تسلط و ص2ب
از جمعي��ت اس��ت وھن��وز ھ��م مرتب��ا انباش��ته ب��ازار و خيابانھ��ای اط��راف آن 

ک��ه مراس��م ص��بح ب��وده و  اي��نه ب��ا توج��ه ب��. ش��ود تع��داد آنھ��ا اف��زوده م��ی ب��ر
ايد ش�رايطی بوج�ود بياي�د بسياری از مردم در اين ساعات سر کار ھستند، ب

ت�رين ش�کل ممک�ن  م در بعد از ظھر امروز در گستردهی اين مراس که ادامه
 و لب�اس شخ�صيھا و ب�سيجيھا و نيروھ�ای ان�د ه بري�د،ماموران. برگزار شود

آنچ�ه شخ�صا ش�اھد ب�وده و . کنن�د سرکوبگر اق�دام ب�ه دس�تگيريھای ک�ور م�ی
ب��رد و  س��ابقه ب��سر م��ی انی ب��یھ��ستم، اينک��ه تھ��ران در التھ��اب کام��ل و ع��صي

 ب�ازار ای ب�ود ک�ه ک2نت�ری  و خردهدهحدود ساعت .  انفجار را داردآمادگی
توان��ست ک2نت��ری  ير م��ردم قرارگرف��ت و م��یب��ا ي��ک ھج��وم در حال��ت ت��سخ

ھمه چي�ز ب�رای ي�ک قي�ام درھ�م کوبن�ده و . بطور کامل به دست مردم بيافتد
دني��ا باي��د ب��ه حماي��ت معن��وی از م��ردم اي��ران . ويرانگ��ر مردم��ی مھياس��ت

رژي�م و . نظي�ر و ويرانگ�ری اس�ت تھران آب�ستن ح�وادث ب�ی/ايران. برخيزد



 ١٧٩

 

رسند و تاب مقاومت در براب�ر  نظر میماموران آن بشدت عصبی و بريده ب
ی آن را در حرک��ت و   را نخواھن��د آورد ک��ه نمون��هني��روی عظ��يم مردم��ی

برای بعد از ظھر امروز بايد . بينيم واکنش امروز مردم و نيروھا بچشم می
داد، ت�ا نف�س نيروھ�ا ھرچ�ه بي�شتر ب�ه ش�ماره اين غليان و خروش را ادام�ه 

  ]ميلاز يک اي [!دفتابي
 و» کودتا « آنند که اعتراض به رئيس جمھوریحاکی ازخبرھا   

مراسم تحليف او به جنوب تھران کشيده و جوان�ان در ن�ازی آب�اد و جوادي�ه 
دی از آنان را ضمن پائين اند و تعدا نيروھای سرکوبگر بسيج درگير شده با

اس���اس خب���ری ديگ���ر بر. دان��� موتورھاش���ان ب���ه گروگ���ان گرفت���هک���شيدن از 
    ! تھران از مقابله با مردم خودداری کردک2نتری در بازار

ی  معلمين و مراجعين ب�ه م�دارس منطق�هامروز تمام  باز اين کهو 
ب��الغ ب��ر . م��ستقر در مدرس��ه مواج��ه ش��دند بھارس��تان ب��ا نيروھ��ای نظ��امی

ی م��دارس  دي��روز در کلي��ه ني��روی يگ��ان وي��ژه و ب��سيجی از ظھ��ر ٣٠٠٠
کنت��رل ا ر ش��ده بودن��د، ت��رت آم��اده ب��اش م��ستقی بھارس��تان ب��ه ص��و منطق��ه

س�تقرار ا. اوضاع مناطق اطراف مجلس را در روز تحليف به عھ�ده گيرن�د
 يگان ويژه در ھنرستان شھيد روھای ضد شورش و نيروھای موتوریخود

ب���اAتر از مي���دان   اس���تق2ل، دبيرس���تان اتح���ادی در کوچ���هع س���روندی واق���
Aس�2م، ی ظھيرا  مل�ت واق�ع در کوچ�هی راھنمايی آزادی بھارستان، مدرسه

روز چھارش���نبه طب��ق روال معم���ول در ه باع��ث تعج��ب مراجعين���ی ش��د ک��
 مدرس�ه در ٢٠گفتن�ی اس�ت ح�دود . ن�دستانھا به اي�ن مکانھ�ا مراجع�ه کردتاب

ھ�ای ک�م  ک�ه اغل�ب آنھ�ا در کوچ�ه اين منطقه بدين منظور انتخاب شده بودن�د
ليف، در زم�ان در روز تح با اين حال. ی بھارستان بودند رفت و آمد منطقه

چھ���ار راه ل  نماين���دگان در ح���د فاص���عب���ور خودروھ���ای ت���شريفات حام���ل
 مخبرالدوله و ميدان بھارستان، اعتراض مردم را به ھمراه داش�ت ک�ه اي�ن

زي�ادی ی   ع�دهای يگان ويژه به م�ردم و دس�تگيریی نيروھ امر باعث حمله
   !دشدن شد که تصادفی انتخاب می
 جالب اين ک�ه در گيری تصادفی؛دست؛ الب استاين ديگر خيلی ج

محک�م » م�رگ ب�ر روس�يه«سلسله تظاھرات امروز در بازار تھران ش�عار 
 نق�اط مرک��زیب�ه گزارش�ات رس�يده از بن��ا  .ش�د و جان�دار و جانان�ه گفت�ه م�ی

زی ش�ھر نھ�ای مرک�در مي�ادين و خيابا شھر تعداد زيادی از مردم و جوانان
 در نق��اط .کنن��د راض��ات م��یاعتگيری ی ش��کل ح��ضور دارن��د و خ��ودرا آم��اده

 اند، بطوری ک�ه پي�اده روھ�ا زيادی از مردم تجمع کردهمرکزی شھر تعداد 
  . مملو از جمعيت است



 ١٨٠

 

 آنھ�ا خ��ود را ب��رای آغ�از اعتراض��ات گ��سترده در س�طح ش��ھر و
محلھ��ايی ک��ه م��ردم در ح��ال . کنن��د بخ��صوص نق��اط مرک��زی ش��ھر آم��اده م��ی

دان انق��2ب، دان وليع��صر، مي��تجم��ع ھ��ستند، عبارتن��د از مي��دان ف��اطمی، مي��
   .رود ھر لحظه امکان شروع اعتراضات می... ونک و نقاط ديگر

 ب��سيج و لب��اس ی س��پاه پاس��داران، نيروھ��ای س��رکوبگر گ��ارد وي��ژه
ی نيروھا. اند  شھر مسقر شده مرکزیدر نواحیه شخصيھا بصورت گسترد

رد د و گ�اايج�اد رع�ب و وح�شت ھ�ستنموتور سوار در ح�ال م�انور دادن و 
آنھ�ا ھمچن�ين تع�داد زي�ادی از . دی تھ�اجم ب�ه مردمن� ويژه، باتوم بدست آماده

احم�دی ن�ژاد د؛ ان� م�ستقر ک�رده خودروھای خود را که مملو از نيرو ھستند،
ای نظ�ورش ک�شورھAب�د م.  ک�ه ک�سی منتظ�ر تبري�ک ش�ماھا ني�ستھم گفت

  ! گرفت ھا اش می خارجی ھستند؛ طفلک، داشت گريه
 ١۴ی ع���صر روز  ه و چھ���ل و پ���نج دقيق���هس���اعت ن���وزد ب���ازھم

 ب���ين جمعي���ت کثي���ری از عزي���زان ی ش���ديددرگي���ری... ١٣٨٨مردادم���اه 
ترافيک کام2 قفل ش�ده و ماش�ينھا ؛ نيروھای سرکوبگر آغاز شدھموطن با 

نيروھ�ای لب�اس شخ�صی ب�شدت زن�ان و  متاس�فانه. در حال بوق زدن ھستند
دو جوان و يک زن . نددھ مردان را مورد تعرض و ضرب و شتم قرار می

ميانسال توسط لباس شخصيھا تاکنون دستگير شده و به محل ونھای م�سثقر 
اس��تق2ل، «معترض��ين ش��عارھای t ند ش��ده ی ني��روی انتظ��امی منتق��ل ش��د

س���ر » Z اکب��ر«و » م��رگ ب��ر ديکت��اتور«و » آزادی، جمھ��وری ايران��ی
داری ب�ا نيروھ�ای ض�د ش�ورش، اف�رادی را ک�ه در ح�ال فيلمب�ر ...ددھن� م�ی

ترافي�ک از ھ�ر دو . دھند موبايل ھستند، شديدا مورد ضرب و شتم قرار می
  !تپيش رفته اس روی جام جمسمت تا روب

  

  ]روز پنجاه و سوم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ۶/ ١٣٨٨پانزدھم امرداد ماه 

  
نمايشی تھران ب�ا واشينگتن پست به شباھتھای دادگاه ديگر اين که   

نوي�سد ک�ه  کن�د و م�ی اش�اره م�ی ١٩٣٠ ی  در دھهاستالينی دادگاھھای نمايش
ی  ر ايران با وامگيری از س�نت روس�يهب رژيم ِ بيش از پيش سردرگم حاکم

آوری شده، تا ھر که را که جرات  استالينی، متوسل به دادگاه نمايشی تھوع
  !دمجازات کن  خرداد را به پرسش بگيرد،٢٢کند انتخابات 



 ١٨١

 

 مردادم�اه ١۵اوت، به ش�شم شن  پنج ی اروپا ھم بامداد روز اتحاديه
ای ب��ار ديگ��ر اعم��ال مج��ازات اع��دام در   بياني��هب��ا ص��دور ] ام��روز [١٣٨٨

 نف��ر در ٢۴بياني��ه، ب��ا اش��اره ب��ه اع��دام . جمھ��وری اس��2می را محک��وم ک��رد
  ١٥٨!داعدامھای گروھی را مورد اعتراض قرار دا کرج،

ماش�ين نوشت که امشب سبزھا پياده و ي�ا ب�ا ھم سايت موج آزادی 
ھ�ای   ش�ب، خياب�ان١٠خواھن�د آم�د و بخ�صوص پ�س از س�اعت  به خيابانھ�ا

خياب��ان وليع��صر از مي��دان وليع��صر ت��ا مي��دان  اص��لی تھ��ران، بخ��صوص
در شھرس���تانھا ني���ز خيابانھ���ای . تج��ريش را در انح���صار در خواھن���د آورد

و در م�شھد ھ�م م�سير خياب�ان احم�د  اصلی و مرکزی ھر شھر پيشنھاد شده
 گزارشھا حاکی اس�ت ک�ه ؛پيشنھاد شده بلوار وكيل آباد/ار ملك آباد بلو/ آباد

 ب�ه حال�ت آم�اده رھانيروھ�ای پل�يس ض�د ش�ورش در تھ�ران و در س�اير ش�ھ
   !دان آمدهباش در

مرک��زی ش��ھر ن��ا ب��ه گزارش��ات رس��يده از من��اطق بديگ��ر اي��ن ک��ه 
بی زيادی از مردم، اين مناسبت م�ذھ ی شعبان تعداد تھران، به مناسبت نيمه

ح�ال حاض�ر در مي�دان انق�2ب، در . ان�د به اعتراض عمومی ک�ردهرا تبديل 
ون��ک، خياب��ان آزادی،  مي�دان وليع��صر، مي�دان ف��اطمی، مي�دان ام��ام ح�سين،

نيروھ��ای ان��د و   زي��ادی از م��ردم ب��ه خيابانھ��ا آم��دهخياب��ان وليع��صر تع��داد
ه و در مي��دان انق��2ب نيروھ��ای گ��ارد وي��ژ. دان�� س��رکوبگر را غ��افلگير ک��رده

 نف�ر ب�ا ب�اتوم حمل�ه ١٦به ب�يش از  تا به حال. برند بسيج به مردم يورش می
اکث�ر ک�سانی ک�ه . ان�د دادهر اند و آنھا را بشدت مورد ضرب و شتم ق�را کرده

 ماشينھا .گيرند، دختران و پسران جوان ھستند مورد ضرب و شتم قرار می
  . شده استاد ايج زنند و ترافيک سنگينی را به عنوان اعتراض، بوق می

کوبن�د  ھ�ا م�ی ھ�ای ماش�ين هنيروھای لباس شخصی با باتوم به شي�ش
ھ�ای جل�و دو ماش�ين م�ورد اص�ابت ب�اتوم ق�رار  که ت�ا ب�ه ح�ال ح�داقل شي�شه

 ديگ��ر م��ردم نيروھ��ای س��رکوبگر را ھ��و  از ط��رف؛گرفت��ه و شک��سته ش��ده
 گزارشھای مشابھی از نواحی جنوبی ش�ھر. زنند ماشينھا بوق میکنند و  می

نيروھ�ای س�رکوبگر گ�ارد وي�ژه، س�پاه پاس�داران، ب�سيج و . رس�د تھران م�ی
اين بار ن�ه . گسترده و انبوه در شھر حضور دارند لباس شخصيھا بصورت

. ان�د اطق جنوبی شھر را نيز اش�غال ک�ردهبلکه من تنھا نقاط مرکزی شھر را
ام��ام ح��سين و خيابانھ��ای منتھ��ی ب��ه آنھ��ا ممل��و از در ح��ال حاض��ر مي��دان 

   !تنيروھای سرکوبگر اس
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 ک��ه ب��ه احم��دی ن��ژاد تبري��ک نگفت��ه و ی اروپ��ا ھ��م گف��ت اتحادي��ه
 تح�سين  که مقاومت ايراني�ان رادولت امريکا ھم گفت. اھد گفتتبريک نخو

 احم��دی ن��ژاد را ب��ه عن��وان ي��ک واقعي��ت کن��د، ول��ی رياس��ت جمھ��وری م��ی
  ! تمامپفيوزیپذيرد؛ البته با  می
  

  ]روز پنجاه و چھارم[ مي#دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٧شانزدھم امرداد ماه 

  

عمي�ق در س�طوح ب�اAی ع�2وه ب�ر ش�کاف  که اکونوميست نوشت  
وج��ود تحريمھ��ای  ی اعتراض��ات خودج��وش مردم��ی، ب��ا ق��درت و ادام��ه

  قب���ل از ش��روع اغت��شاشاتی ک��هحت��یالملل��ی و س��قوط قيم��ت نف��ت،  ب��ين
ف اي�ران  اقت�صاد ض�عي، ايران را به صفر نزدي�ک ک�ردهگزاری در سرمايه

دول����ت . احم���دی ن����ژاد را ن����داردی سياس����تھای پوپولي����ستی  توان���ايی ادام����ه
ني��ز ديگ��ر زش��تی خ��ود را ک��ام2 نماي��ان ک��رده و ديگ��ر آنھ��ا  ن��ژاد احم��دی

  !دتوانند داشته باشن دنيای خارج نمی انتظاری برای ترحم از

کمی ھ�م ان�درباب خري�ت بخ�وانيم، خري�ت زن�ان و خري�ت م�ردان   
   !اکمان اس2میو چه در بين حمردم  چه در بين ؛يتی خر کنندهتوجيه 

ح�سين اس��2می چن�د روز پ��يش در جم�ع خبرنگ��اران پارلم�انی ک��ه 
ک�ه تع�دد  او .عموما خانم بودند، از دي�دگاھش در م�ورد تع�دد زوج�ات گف�ت
 ک�رد، ب�ا تايي�د زوجات را بر اساس موازين اس2می، امری مثب�ت تلق�ی م�ی

در عربستان اگ�ر م�ردی ت�ک  که  گفتاج چند زنی در کشورھای عربیرو
 ام�ا در ؛ين�د و معتقدن�د ک�ه دي�نش کام�ل ني�ستگو او فقير م�ی ھمسر باشد، به

  !دپسندن  منفی دارند و چند زنی را نمییمساله ديد ايران نسبت به اين
 حق��وق در پاس��خ ب��ه اينک��ه م��ردان ع��رب چط��ور ت��ساویاس��2می 

  : کنند، گفت عايت می ر،در اس2م است  که شرط چند ھمسریزنانشان را
زنان�شان . س�رکاررون�د   مردان عرب، صبحھا م�ی؛خيلی راحت«

آق�ا ھ�م ک�ه  ش�ب. رون�د رق�صند و خري�د م�ی زنن�د و م�ی ھم در خانه باھم م�ی
ی چھ�ار طبق�ه، ھ�ر زن�ی اي�ن را ص�واب  برگشت خان�ه، م�ث2 در ي�ک خان�ه

   »!برودداند که حقش را به زن ديگر بدھد و آقا به يکی از اين طبقات  می
 در نھاي�ت ی تعجب خبرنگ�اران ش�ده ب�ود، سخنان وی که مايه اين

در ايران از لح�اظ « اصولگرای ساوه روبرو شد کهی  با اين ھشدار نماينده
م��ردان اس��ت و اگ��ر ھ��ر م��رد تنھ��ا ي��ک زن  ژنتيک��ی تع��داد زن��ان بي��شتر از

  ١٥٩»!ھرگز ازدواج کنند توانند داشته باشد، برخی از زنان نمی
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 ١٨٣

 

   !ام؛ ببينيد  ھمين روزھا نوشته راکاراين   
»  امروزيھ��ا« و ٥٧س��ال » انق2بي��ون« تف��اوت ب��ين اگ��ر بپرس��يد

گويم ک�ه برپ�ای خ�ود اي�ستادن، آل�ودگی ب�ه اح�زاب و گروھھ�ا و  چيست، می
ای راه نيافتادن و به  اشتن، يعنی به خود انديشيدن، گلهسازمانھای سياسی ند

 ھمانھ�ا ک�ه »يھاديروز«. عمل کردنتصميم گرفتن و خود تنھايی و با فکر 
ھ�ا   ھيچ کدام ھويت نداشتند، نه زن�دهله شدند اس2ميون به قدرت برسند،وسي

  . ريختند ھاشان؛ چرا که ھمه را راھبرانشان به جيبشان می و نه مرده
ای و  جاھد بودند، يا  فدايی و ي�ا ت�ودهانسانھا ھمه مھر داشتند، يا م

 ول�ی ب�از ھ�م در زن�دان و زي�ر ری زد و ب�رد؛چی، که اين باند آخ� مينیيا خ
ھھ���ا ب���اA ش���کنجه، ک���سی ن���امی نداش���ت؛ ھم���ه را رھب���ران اح���زاب و گرو

  !ی چيزھا را کشيدند، افتخارات و بقيه می
آن ھم�ه دع�وا و درگي�ری ب�ين اح�زاب » ديروز«اگر بپرسيد چرا 

و گروھھ��ا و جريانھ��ای سياس��ی ب��ود و اي��ن روزھ��ا ديگ��ر ني��ست، ب��از ھ��م 
ای رھب�ران آن اقع دعوفت به ھمان دليل باA؛ چرا که دعواھا در وخواھم گ

اس��تفاده ک��ردن از اي��شان، ب��رای پي��شبرد ش��کل ب��ود، ب��رای سوء ھ��ای ب��ی ت��وده
ھا  از اين برنامه» امروزيھا«ت؛ ولی منوياتشان و برای دست يافتن به قدر

 ن�ه  ق�درت بن�شانند، کرس�یخواھند ح�زب ط�راز ن�وينی را ب�ر ندارند؛ نه می
يدی و ک�ارگری و ی توح طبقه ی بی  دموکراتيک خلقی و نه جامعهجمھوری

»  و نه يک کلمه بيشترنه يک کلمه کمتر« را اس2می پرولتری و حکومت
 ک��ه از ھم��ان  اي��ن روزھ��ا؛ ش��عاریموس��وی آن روزھ��ا و مث��ل مث��ل خمين��ی

  . ھای دور جا مانده است ديروز، از ھمان دوره
بيني�د، ب�از  ی خ�ارج ک�شوری م�یھ�ا اگر دعوايی ھ�م در گردھم�ايی

س��ت، ب��ر س��ر ق��درت، و س��ھمی از »ديروزيھ��ا «ق��ديمیھ��م ھم��ان دع��وای 
 و خ��ب الزام��ا ن��ه ب��رای آزادی و ن��ه ب��رای تحق��ق حق��وق ش��ھروندی ،ق��درت

دھن�د و  ش ج�ان م�یيخواھن�د و ب�را می» امروزيھا«شھروندان، آن گونه که 
ان�د؛  وس�وی رس�اندهاشتباه به عرض آقای م بدبختی اين که .دشون شکنجه می

کنن�د؛  جانفشانی نمی» ديروزيھا«ی  شدهنما  برای شعارھای نخ» امروزيھا«
» دي��روز ت��ا ھم��ين ام��روز«م��رض ک��ه ندارن��د، ج��ان بدھن��د ت��ا ھم��ان را ک��ه 

  ! خواند؟ داشتند و دارند، داشته باشند؛ اين با کدام منطقی می
وسوی ميرحسين م. يی اتفاق نيفتاده بود»کودتا«فرض کنيم اص2 

ای ب��ه  ي��ت خامن��هرف��ت ب ش��ده ب��ود رئ��يس جمھ��وری و اي��ن روزھ��ا باي��د م��ی
م حکم��ش را از دس��ت خ��اتمی و ھاش��می رف��سنجانی ب��وس و بع��د ھ�� دس��ت

افت�اد؛ ول�ی   البته ديگر اي�ن ب�ساط راه نم�ی، و خبو از اين حرفھا گرفت می
آيا ب�ساط سنگ�سار و ق�صاص و دي�ه و ص�يغه و تع�دد زوج�ات و س�ھم ارث 



 ١٨٤

 

 آي�ا ؛ک�رد  ش�ھروند درج�ه دو ب�ودن خيل�ی از مل�ت ھ�م تغيي�ری م�ینابرابر و
ش�دند،  ب�ستند، زنھ�ا ب�ا مردھ�ا براب�ر م�ی ديگر م�ردم را ب�ه تخ�ت ش�2ق نم�ی

ش�د،  شد، تورم ک�م م�ی ھای ناب محمدی برابر می حقوق دگرانديشان با شيعه
  ! شد؟ شد، يا مث2 وابستگی به روسيه کم می بيکاری کم می
توان��ست و آي��ا   فرض��ی آي��ا م��یيس جمھ��وری اي��ن آق��ای رئ��اص��2

ای بود که بتواند در اين گونه موارد کاری بکند و قدرتی داشته باش�د؟  مھره
 کمان�دوھای ش�د؟ آي�ا آن فاطم�ه جم�ع م�ی»  ي�ا توس�ریيا روسری«آيا بساط 

مزاحمِ  زنان در خيابانھا و محل کار و تحصيل زنان، ديگ�ر ت�و خيابانھ�ا و 
  ... پاسخ  يک سری از اين پرسشھای بی و خب،؛شد سرگذرھا پيداشان نمی

 ِ »ه ي�ک کلم�ه بي�شتر اس2می، نه ي�ک کلم�ه کمت�ر و ن�جمھوری«
نه بابا ھ�يچ چي�زی ب�ا اي�ن ک�ه ح�اA «:  فرضی يعنی اين کهرئيس جمھوری

از ف��ردای تحلي��ف و تنقي��ذ ب��از ھ��م ھم��ين آش ب��ود و ؛ ک��رد ھ��ست، ف��رق نم��ی
يھ�ا و ھم�ين چپاولھ�ای نج�ومی و ھمين کاس�ه و ھم�ين رھب�ری و ھم�ين دزد

شتناک اعتي���اد و فح���شا و ھم���ين ھم��ين حج���اب اجب���اری و ھم���ين آم��ار وح���
ھای عفاف و ھم�ين ص�ف طوي�ل م�رگ و زن�دان و ش�کنجه و اع�دام و  خانه

  » ...آفتابه به گردن مردم بستن و مردم را به جرتقيل آويزان کردن
نم��ای  کنن��د و دنب��ال ن��خ س��بز ن��خ آنھ��ايی ک��ه پوپولي��ستی عم��ل م��ی

ش��ان ھم��ين »اتوپي��ا«ان��د، يادش��ان باش��د ک��ه  ميرح��سين موس��وی راه افت��اده
يخ�ود ک�ه ت�و ب. حکومت اس2می است که ھست و خيلی ھم وح�شتناک اس�ت

 پ��رچم ش��ير و خورش��يد ن��شان را از دس��ت م��ردم  اي��ن اھ��الیخ��ارج ک��شور
قاپن���د و پ���رچم شاخدارش���ان را در ھ���ر مراس���می ب���ه م���ردم زورچپ���ان  نم���ی
  !! کنند؟ کنند، می نمی

ی ھم���ين باص���ط2ح روش���نفکران اي���ن »اتوپي���ا«مگ���ر در دوران 
 ١٨ندي��ديم ] کنن��د ھ��ا ک��ه ح��اA دارن��د اعت��راف م��ی ھم��ين[روزھ��ای حک��ومتی 

 يادم��ان ک��ه نرفت��ه، رفت��ه ؛ چ��ه ب2ي��ی س��ر دان��شجويان آوردن��د١٣٧٨تيرم��اه 
  ای را يادمان نرفته، رفته است؟   قتلھای زنجيره؛است

 جمھ��وری«، ھم�ان خواھن��د م�ی» روزيھ�اام«ی ک��ه »چ�نج«واقع�ا 
 خب پس Aبد م�ردم ؛است»  کمتر، نه يک کلمه بيشتراس2می، نه يک کلمه

چ�نج و  پ�س ديگ�ر ساط و ھمان رفتارھ�ا ب�ود ک�ه ب�ود؛ ھمان ب؛مرض دارند
ی   ب����رای اس����تفاده از ھم����ان روحي����ه؛م����نج و اي����ن حرفھ����ا ب����رای چي����ست

  ! ؟»ديروزيھا«
ن��د و آن اي��ن ک��ه خي��ال رمحاس��به دان اينج��ا ي��ک اش��تباه اي��ن دولتي��ا

 دانن�د؛ ش�کل و نم�ی ای ب�ی آن ھ�م ت�ودهمانن�د؛  ھا ھميشه توده می کنند، توده می
 ھم�ين تغيي�ر ماھي�ت و دانستند که يکی از اسباب تمدن و تجدد ھا نمی طفلک



 ١٨٥

 

 و ھم��ان تغيي��ر ه ش��ھروند، ب��ه جمع��ی از ش��ھروندان،ھاس��ت ب�� ھوي��ت ِ ت��وده
  .»امروزيھا«به » ديروزيھا«

نويسم که لطفا از اين به بع�د ش�عارھای کھن�ه  حاA ھم تلگرافی می  
 اگ�ر ؛سبازيھای کھنه را کنار بگذاري�دو حرفھای کھنه و راھھای کھنه و لو

 و متمدن کنارت�ان ی تغيير ماھيت يافته به شھروند مدرن کنار نگذاريد، توده
 جمھ���وری« پ���س از آن ھم���ه خرابکاريھ���ا ديگ���ر واقع���ا خواھن���د گذاش���ت؛
  !باور کنيد؟» اس2می بايد برود

م���ا  ک���ه م نوش���تيب���ران���ازنين   فراھ���انیدر ھم���ين رابط���ه مھ���دی
ًامروزيھ��ا واقع��ا ش��ھرونديم و ت��وده و گل��ه و فل��ه ني��ستيم؛ ب��ه ھ��يچ ح��زب و 
اي�دئولوژی و گ��روه و گروھ�ک و س��ازمان و ش�عبه ھ��م تعل�ق ن��داريم و تنھ��ا 

 ه و امني���ت وھ���دفمان احي���ای حق���وق ش���ھروندی، براب���ری و ع���دالت و رف���ا
از جن�سيت و رن�گ و ن�ژاد ص�رفنظر [شھروند درجه يک بودن برای ھمه 

بن��د و مج��ری چن��ين اص��ولی باش��د،  ھ��ر حک��ومتی ک��ه پ��ای؛  اس��ت]و اندي��شه
ج��وان ام��روز، آزادی، . م��ورد تايي��د و حماي��ت ت��ک ت��ک مل��ت اي��ران اس��ت
 خواھ�د و ب�رده و گوس�فند حقوق انسانی، آرامش، رفاه، احترام و اعتبار م�ی

   !ترکرده و رئيس و آقا باAسری نيسو زيردست ھيچ س
ی يک جوان سی و چھارساله   اين حرفھا نوشته؛جالب است نه

 چه نازند و چه عاقلند .ش شدهيھفت سالی است در غرب پيدااست که تازه 
شان  ھمه» ديروزيھا« و عقب افتاده آن و چه ناآگاه بودند» امروزيھا«اين 

  . و دکتر و مھندس و وکيل و گردن کلفتھای سياسیپروفسور از دانشجو تا 
ان با شان با مدرنيته و ضديتش شان که برای دشمنی عنت بر ھمهل

ما ،  و ماچين آن دوران و اعراب و چينشان برای شوروی زن و نوکری
   !را به اين روز سياه نشاندند

   !ی ديگر بامزه» چيز«يک   
سد، مگ�ر آن ک�ه ام�ام ر در روايات نقل است که جھان به آخر نمی

 ظھ��ور اي��ن ام��ام .زم��ان ظھ��ور کن��د و کارھ��ای معوق��ه را ب��ه انج��ام برس��اند
  . زمان در روايات ھم ع2ئمی دارد

حرفھايی زده ش�ده، از » زمان آخر« ع2ئم ی در روايات در باره
وش�ند و خودش�ان را ب�ه پ مردھ�ا در آخ�ر زم�ان لب�اس زنان�ه م�ی جمله آن که

 کاش�انی یاز اي�ن ک�ه آي�ت Z ام�ام بع�د .کنند ايش میی زنھا آر شکل و قيافه
افت�اده و ام�ام زم�ان » پ�ت پ�ت«اعتراف فرمودند که چ�راغ وAي�ت فقي�ه ب�ه 

ح��ت م��ديريت تا اوض��اع ناب��سامان اي��ران و جھ��ان را باي��د ظھ��ور کن��د، ت��
ی  نرين�هھ�ای   س�ردار ح�سين طائ�ب ب�ه ب�سيجی؛خودش، م�نظم و مرت�ب کن�د



 ١٨٦

 

 خودش��ان را ب��ه ش��کل زنھ��ا آراي��ش کنن��د و ب��ا تح��ت ام��رش دس��تور داده، ت��ا
   .به ديدار فرمانفرمای آدمخواران بروندروبنده و مقنعه و چادر و چاقچور 

با استناد به ھمان رواي�ات، باي�د بدانن�د ک�ه ام�ام زم�ان ھروق�ت  اما
کارش آن اس�ت ک�ه گ�ردن يک�ی يک�ی آخون�دکھای ش�يطان  ظھور کند، اولين

ی  کن�د، ک�ه ھم�ه ل�وث وج�ود آنھ�ا پ�اک م�ی زن�د و جھ�ان را از پرست را می
آخون���دکھای بي���وطن س���ر ن ان از زي���ر عب���ای اي���نظميھ���ای کن���ونی جھ��� ب���ی

    ١٦٠!هدرآورد
علی س��يدم ام��ام زم��ان ھم��ين ک��ن م��یم��ن فک��ر ! وZ چ��ه بگ��ويم؟

ن�د و ک م�ی» و دادع�دل « دارد با شمشيرش دنيا را پ�ر از ای است که خامنه
رد ي��ارانش را ھ��م ؛ ت��ازه داده اس��تاش ب��اA آم�� خ��ون ت��ا زان��وی اس��ب گ��اری

  !بينيد؟ نمیکند؛  سربه نيست می
 زن����دانيان و اش����پيگل پنج����شنبه اي����ن ب����ود ک����هی  مجل����هيت����ر اول ت  

ب��دار آويختنھ��ا و دوب��اره رھ��ا ک��ردن  ھاش��ان از تج��اوزات جن��سی و هخ��انواد
ش�کنجه در زن�دانھای اي�ران خب�ر  زندانيان قبل از خفگی، بعن�وان روش�ھای

اخي�ر ج�سد دخت�ران و پ�سران  ھ�ای ھ�ا در ھفت�ه ری از خ�انوادهبسيا. دھند می
ھ��ای  از ش��کنجهان��د ک��ه اي��ن اج��ساد ح��اکی  حوي��ل گرفت��هخ��ود را در ح��الی ت

  ] عينا ترجمه شده. [بيرحمانه و تجاوز جنسی به آنان بوده است
ای در نزديک����ی دان����شگاه تھ����ران دس����تگير   س����اله٢١دان����شجوی 

داش���تگاه کھري���زک وارد ش���دند، زم���انی ک���ه دو اتوب���وس ب���ه باز. ش���ود م���ی
ه واردان دس�ت مانند جنون زدگان به س�وی ت�از 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،
ج�وان . ش کردن�دشان را آش و A نهد و با کمربند و زنجير، جسم برھريختن

م�ا از . نمان�ده ب�ود نی در تنم�انبع�د از آن ديگ�ر ج�ا ک�ه دس�تگير ش�ده گف�ت
 داش�ت ب�دتراي�نھم ز داس�تان ا. ضعف، توان ايستادن روی پام�ان را نداش�تيم

توش نبود،  جای سوزن انداختن ھای سلولی که ديگر تعدادی از بچه. شد می
پاش�ان را در  تعداد ديگ�ری را ني�ز. ندتھا از پا از سقف آويزان کردرا ساع

گردن���شان جوانترھ���ا را طن���اب دار ب���ه . ن���ده بودقي���ر داغ ک���رده و س���وزاند
و دوباره به زم�ين کردند د و آويزانشان کشيدن و چند ثانيه طناب را ندانداخت

    ١٦١... به ای بعد کردند خواھند مرد و لحظه اول فکر می. انداختندشان می
  !م از اين ھمه پفيوزی بند ميآيدچه بنويسم؟ زبان آد

  !اين چند شعار ھم جالب است
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  /اين است که من ھنوز زنده اممھم 
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 !مھدی بيا، مھدی بيا  شده ونزوئ2،ايران

 !مھدی بيا، مھدی بيا/مموتی کرده کودتا
 !مھدی بيا، مھدی بيا/رسوا شده علی گدا

  !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

 د، دو درصد، نه پنجاه و سه درصدتقلب يه درص
 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؟/ن ھمه آدمهاي/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
  تمام اقشارنه يک عده بلکه/ 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
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 از ھمکاری با اوباش خجالت خجالت/نيروی انتظامی حمايت حمايت
 وليتچون ميکنيم احساس مسئ/مرگ جمھوريتما نه ميگيم به 

 چه دکتر/چه بی سواد/تاتورمرگ بر ديک
 واسه ھمين پيگير اين دزدی در انتخابيم/ھای اول انق2بيمما در پی ارزش

 ]کذا[
دستبندای سبزمون ھم ھميشه بر /ما ايرانی ميمونيم و ھميشه پرچم باAست

 دستماست
 با ديکتاتور نميشه/آزادی انديشه

 يکم به ما حق اما ديکتاتور نميخواد/ما خواھان آرامشيم خدا خودش شاھده
 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 لگد /حسين موسويه جمھور منتخب ميريسرئ
 ]کذا [و توسريه

ھا به فکر بيگانه اينو تو فکر ما/ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين
 نيستين

 تن نميديم /مقابل ديکتاتور/اين مردم است و ملت/اين خس و خاشاک نيست
 به ذلت

 بازم بگو نواره/احمدی بيچاره
 رای ما رو نديده/نورو ديدهی ھاله 
 رای مو پس ميگيرم/ اگه بميرمحتی

 فکری به حا ل ما کن/فلسطينو رھا کن
 دشمن اين خاک تويی/اون خس و خاشاک تويی

 ای دولت کودتا، استعفا، استعفا
  موسویگوش به فرمان تو ايم/ما خس و خاشاک تو ايم موسوی

 ميرحسين/يا حسين
 ايران قيامت ميشه/گفته بوديم اگه تقلب بشه

 گردد زاد بايددانشجوی زندانی آ
 موسوی، سکوت کنی خائنی موسوی،

 دعی عدالت، خجالت، خجالتم



 ١٨٩

 

 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/ يدجان و جھانت س/ 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

 انیمزد رای توست ای اير/ويرانی/شکنجه/اعدام
 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
 زير مردم فريب، ننگت باد، ننگت بادو



 ١٩٠

 

 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«

 ]ام ين شعار را عنوان ھمين کتاب کردها[
  

 کارگر نفت ما، رھبر سرسخت ما
 امروز ستزيرعبا/نفت مادرآمد/عزاست امروزوزر/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/ستاين جنبش مردم ا
 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 /ه ملت حکم جھادم دھدوای اگر ک
 دھد

 خود را نميفروشد/دانشجو ميخروشد
 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
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 خود در رفاه و نعمت، ما را كند نصيحت
 وزير بيكفايت، استعفا، استعفا

 ين جناح مردم فريبمرگ بر ا/ نصر من Z 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
 ام بس است کشتار و اعد/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
 ملت ايران زمين ديگر طاقت ندارد

 آخوند انگليسی حيا کن، حيا کن، مملکتو رھا کن
 کشم، ميکشم، آنکه برادرم کشتمي

 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

   پز ميدنباھاش دارن/ندرای ما را دزدي
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ھاش��ان در واق��ع   ش��عارھا و تن��وع و گ��اه زاوي��ه داش��تنگ��ستردگی  
 روزی ک�ه ت�ا ھم�ين ٥٤ ؛دھن�د  روز را ن�شان م�ی٥٤روزھای مختل�ف اي�ن 

آرام ھن���وز  و م���ردم ذش���ته گز از انتخاب���ات دھ���م رياس���ت جمھ���وریام���رو
ش��د ش��عارھا را ب��ر اس��اس روزھ��ای پ��س از انتخاب��ات  ک��اش م��ی. ان��د ن��شده
شان از ن���فاص���له گرفت رش���د م���ردم و  آنگ���اه رون���د کيف���ی؛بن���دی ک���رد دس���ته

 ... حيفشد؛ سوی نشان داده میمو» فنومن«
ی نخ�ست و دو   صبح بلژي�ک Aليب�ر ک�ه تم�امی ص�فحهی روزنامه  

س�ه را به ح�وادث اي�ران اخت�صاص داده، ب�ا  ی کامل بين المللی خود صفحه
ی  هدر ص��فح [؛چن��ين توص��يف ک��ردا تيت��ر ب��زرگ وض��عيت احم��دی ن��ژاد ر

 و »که روی آتشفشان نش�سته اس�ت احمدی نژاد، رئيس جمھوری«] نخست
احم���دی ن���ژاد رئ���يس «  ک���هر ديگ���ر در ص���فحات داخل���ی نوش���تدر دو تيت���

ي��ک رئ��يس جمھ��وری ک��ه « ای ديگ��ر و در ص��فحه» ی ن��امحبوبجمھ��ور
  »محترم باشد، مورد شکايت است بيشتر از اين که

  ...واقعيت است، نه حکايتخوانيد،  آنچه می
ح���والی پ���ارك س���اعی، م���اموران ج���وانی را دنب���ال كردن���د و ب���ا 

رحمان�ه او را ب�ه زي�ر م�شت و لگ�د و ض�ربات  ناپ�ذير، ب�ی وص�ف  خشونتی
ای رھ��ايی از چن�گ نيروھ��ای تي��شرت ج�وان در اث��ر تق�2 ب�ر. ب�اتوم گرفتن�د

رض دي�د م�ردم خت و کبودش را ب�ه مع�د و تن لش  از چند سو پارهانتظامی
  : صدا فرياد زد ی فجيع يک  اين صحنهدن جمعيت با دي. گذاشت

  » !ولش كنيد! نزنيد«
رو وارد خيابان شدند و خود را ب�ه  زن از پياده  در اين لحظه چند

. انداختند ت�ا س�دی باش�ند در مقاب�ل ض�ربات ب�اتوم زير دست وپای مامورين
ت بر صورت داشت، دست در گردن پسر انداخ بندی زنی ميانسال كه دھان

بک�شاند، ت�ا از چن�گ گارديھ�ا رھ�ايی  رو   او را ب�ه س�مت پي�ادهک�رد و س�عی 
ان���دام، چن���گ ب���ر گ���ردن زن ت يك���ی از گارديھ���ای ورزي���ده و درش���. دياب���

   .پرت کردد و به داخل جوی آب نانداخته، او را از زمين ک
 زن جوان ديگری پريشان و گريان و با فريادھای جگرخراش به

زن�ان . امور معترض آويزان ک�ردكمك او شتافت و خود را به سروگردن م
ھ�ا پ�سرش  مردان ديگر به ھم گفتند برويم كمك مادرش و نگذاريم گاردی و

نه را مامورين ب�ه س�مت ش�مال در ھمين حين جوان برھ. زندان ببرند را به
ك��شيدند و بع��د از س��وار ک��ردن او ب��ه ت��رك يك��ی از موتورس��يكلتھا، ن خياب��ا

ب2فاصله يکی از افراد لباس . ی بستنداز پشت با دستبند پ2ستيك دستانش را
پريد و در پشت پسر جوان نشست، تا م�انع رھ�ايی  پشت موتور  شخصی به
پ�يش . زنانی شود که بطرف موتور س�يكلت ھج�وم آورده بودن�د او از سوی
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 س�يکلت حرك�ت ک�رد، ام�ا در ع�وض، گروھ�ی از از رسيدن مردم، موتور
ا را محاص��ره کردن��د و م��انع نيروھ��ی  زن��ان ب��ه ھم��راه چن��د م��رد، فرمان��ده

س�و چن�د زن�ی  از آن . حرکت و پيوستنش به ديگ�ر نيروھ�ای س�رکوب ش�دند
گر فريادھای  از دور نظاره  آمدند و كه از سمت شمالی به طرف جنوب می

زن ديگر ب�ه وس�ط خياب�ان ن بودند، ھمراه با مادر پسر و چند خشمآگين زنا
ای  موتورھ�ا در نقط�ه .ب�ستندھ�ا  دويدن�د و راه حرك�ت را ب�ر موت�ور س�يكلت

 ط���ور دقي���ق  ب���هی،  ش���رقرو متوق���ف ش���دند ک���ه جمعي���ت حاض���ر در پي���اده 
 ی ج��وان و ت��ن کب��ود و عري��انش را از  زده ی وح��شت توان��ستند چھ��ره م��ی

 ی جوان با جمعيت حاض�ر در وقتی نگاه غمگين و ملتمسانه. نندنزديک ببي
 ن لحظ�ه زن�ی ميان�سالاي�در . ت�أثر ش�دند شرقی ت2قی کرد، ھمه مرو پياده 

بجنبي�د، آزادش كني�د، واA ف�ردا باي�د ج�سدش را «: ک�هد تشويق ک�رمردم را 
   »!از سردخانه تحويل بگيريم

س�ال  و مردی مياناند  ن زيادی فرمانده را محاصره کردهحاA زنا
گ�ذاريم او  نم�ی! كنيدش بايد آزاد! بايد آزادش كنيد«: خطاب به فرمانده گفت

ب���ه چ���ه حق���ی ؛ رده؟ در پي���اده رو راھپيم���ايی ك���ردهه ك���مگ���ر چ���! را ببري��د
   »زنيدش؟ می

بي�شتری  با فشارھای ھمه سويه و متحد م�ردم و جم�ع ش�دن گ�روه
 حتی. شود کشيدند، فرمانده سست می ريز جيغ و فرياد می از زنان که يک

زنی كه مصر است به ھر قيمتی مانع بازداشت جوان بيگناه شود، زانو ب�ر 
  : گويد کشان می گيرد و جيغ  پاھای فرمانده را محکم میزند و  مین زمي

  »! بايد آزادش كنیی؛جا برو محال است بگذارم از اين «
نظي�ر ان�سانھا ن�سبت ب�ه ھ�م،  یی مقاوم�ت و ھم�دردی ب� صحنه اين

ب�اAخره ج�وان آزاد ش�د و دس�تش در . چشمان ب�سياری ن�شاند اشك شوق در
جمعيت يك صدا دست زدند و . ه شدبه پياده رو آورد دستان زنان و مادران

. س�مت م�ادرش رفتن�د و او را غ�رق بوس�ه كردن�د چند زن به. ھورا كشيدند
ی پ�ارك  ی نيمساعته، آرام بر سكوی ديوارهاو خيس عرق و خسته از پيكار

آمي��ز م��ردم را ك��ه دورش  ت��شويق  س��اعی نش��ست و وقت��ی تعري��ف و تمجي��د
 :شنيد، فروتنانه گفت گفتند، میاش  شده بودند و از فداكاری مادرانه جمع 

   »ممن مادرش نيست« 
  !آخ عزيزم
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  ]روز پنجاه و پنجم[ مي#دی ٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٨ھفدھم امرداد ماه 

  

شعارھای مردم  ی بسيج در تھران جايی گفت که يک فرمانده  
من خود با يکی از  تھران در جنوب شھر. شود روز بروز راديکالتر می

.  برخوردماست، ی بسيج همسجدی فرماندر  که اينک دھای سابقم ھمک2سی
 نابخشودنی  رھبری اشتباھیدانيم است که ما میواقعيتش اين  «: گفتاو

کوچکترين  کرده و اينک نه راه پيش دارد و نه راه پس، اما چه کنيم؟ اگر
 عقب نشينی کند، انق2ب حتمی است و دگرگونی اجتناب ناپذير، اگر جلو

] بازھم[بجايی وحشتناک خواھد رساند، و آنگاه  کار راھم برود بحران 
  ! فروپاشی حتمی ست سرنگونی و
 ما. رويم بسوی يک بحران براندازانه پيش می درھرحال ما«

.  که بياييم با مردم دربيافتيمبوديم بسيجيھا برای اين کار ساخته نشده
از ظرف خارج شده، در ھمه جا  دچار خطای مشورتی شد، آب رھبری

ديشب شعارھای . کرده و جمع کردن آن ديگر ممکن نخواھد بود خنهر
در  ھای بسيج بچه. يار فراتر از ديگر شبھا بودبامھا بس مردم روی پشت

   ».بچه محلھای خودشان دربيفتند توانند با مسجد نمی
بود که تکرار  به شعارھای ديشب ی بسيج ی اين فرمانده اشاره

تا بود؛  بسيار زياد» ديکتاتور مرگ بر«کم و ھا در آنھا بسيار »Z اکبر«
» ای همرگ بر خامن«و » گ بر وAيت فقيهمر«جايی که سرانجام به 

قرار ما فردا «: چند تير ھوايی شليک شد و مردم گفتند آنوقت. رسيد
  : ام گفت ھمک2سی بسيجی »!شب

در جواديه و ميدان . ھای خود من است ھا و شنيده ديده اينھا«
سه مکانی را که من رابطه دارم، وضع  دوAب اين  سرآسيابخراسان و

 و حکومت دنشو می لحظه راديکالتر شعارھا ھر. به ھمين منوال است
ا را که به آنھ طرفداران خودش را، يعنی حتی.  که چه بکندواقعا درمانده

 شک ؛پاسداران  در ميان بسيجيھا و؛داده ند، از دستاحمدی نژاد رای داد
 بزودی ما شاھد تشنجات .رود  سرعت سرسام آوری پيش میو ترديد به
اشتباه بزرگ رھبری  اينھا ھمه از. داخل پادگانھا خواھيم بود قھری در

مثل  روحانيت را به مفسده کشيد و روحانيت را او. گيرد سرچشمه می
   ».ردخوره رو به نابودی ب
من چنان  از صحبت باد که اين فرمانده بعدبداني جالب است

حيف شد که در جبھه که گفت  می. لرزيدند ش میياھ های کرد که شان يهگر
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بايد بروی  بجايی رسيده که کشته نشدم، تا شاھد باشم که امروز کارم
   !دھند، اسلحه بکشم مردمی که به من نان و آب می

الھاست منتظرش سما چه بگويم؟ اين ھمان چيزی است که 
 آن ت کند و علنا به اشتباھکارین پشی حکومت به آ  اين که بدنهھستيم؛

ره کار از  باAخ؛ود که اينھا ھيچگاه اشتباه نکنندش اما نمی. ايراد بگيرد
  !نه؟کند؛  يکجايی درز وا می

  !ی خوديھا ھم آغاز شد وم محاکمهی د جلسه
ی مع��روف راک و بل��وز و ج��از  اس��تينگ، خوانن��ده ديگ��ر اي��ن ک��ه

 در اي��ران اعت��راض ک��رده و اھ��ل انگل��يس ب��ه بازداش��ت فع��اAن دموکراس��ی
 اس�تينگ در .دولت�ی اي�ران ش�د س�رکوبھایعمومی عليه خواستار اعتراض 

بازداش��ت نادرس��ت نوش��ت ک��ه  ش��نبه منت��شر ش��د،   روز پ��نجپي��ام خ��ود ک��ه
ت�ن ديگ�ر از فع�اAن ] ھ�ا[آمريکايی، کيان تاجبخش و صد/پژوھشگر ايرانی

م�ن از تم�ام ک�سانی  .طلبد جنبش دموکراسی در ايران توجه فوری ما را می
ک�نم علي�ه سي�ستم  کنن�د، درخواس�ت م�ی که در جوامع دموکراتيک زندگی می

را وق بشر توسط رژيم ايران که فع�اAن جاری سرکوب سياسی و نقض حق
 ب�دون آزادی بي�ان و ح�ق .کند، ندای اعتراض بلن�د کنن�د تھديد به سکوت می

   !تپذير نيس اعتراض، دمکراسی واقعی امکان
 اوت ب��ا ص��دور ٧  روز جمع��ه»زمان عف��و ب��ين المل��لس��اھمچن��ين 

بن�ا ب�ه .  در ايران اب�راز نگران�ی ک�رد ای از افزايش چشمگير اعدامھا  بيانيه
ی پ�س از انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری در اي�ران، ب�يش    ھفته٧اين بيانيه در 

 تصريح ش�ده ک�ه گرچ�ه آم�ار ،ی ياد شده  در بيانيه.  نفر اعدام شدند١١۵از 
ف�ر در روز ک�ه ش�اخص ، ام�ا اع�دام دو ندر ايران ھميشه ب�اA ب�ودهھا اعدام

، از ھر زمان ديگ�ری ھای اخير بوده  ی ايران در ھفته ی قضائيه  قوه رويکر
گويد که  ی خود می   الملل در بيانيه بيرکل عفو بينايرين خان، د .باAتر است

اي��ران  ی ت��ا انتخاب��ات اخي��ر رياس��ت جمھ��وری م��ي2داز ابت��دای س��ال ج��اری
 در مقاي�سه ب�ا ؛ مورد ب�وده١٩۶ھا در اين کشور   تعداد اعدام] ماه۶َحدودا [

 روز پ����س از انتخاب����ات اف����زايش ۵٠ م����ورد اع����دام در ١١۵ ،اي����ن رق����م
   !ددھ چشمگيری را نشان می

ھ�ا   دروغگ�ويیاز » ي�ک ذره«ای   در نوشتهھم  مسعود نقره کار
   !ببينيد؛ دھد  نشان میراو تقلبھای اکبر گنجی 

اعتصاب غذای نيويورک اگر چه ارزشھايی در رابط�ه ب�ا اف�شای 
ش���ت، ام���ا ن���شان ديگ���ری از ح���ضور اس���2می داحکوم���ت بي���شتر جناي���ات 

تيک در اردوی گرايی، تفرقه افکنی و بکارگيری روشھای غيردموکرا فرقه
گراي�ی ب�ه   فرقهفرافکنیکه نشان داد در   اردوئیحول و حوش گنجی بود؛
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ويژگيھ��ای برش��مرده ش��ده ن��ه . اردي��سيون تبح��ر ک��افی دس��اير نيروھ��ای اپوز
در برخوردھا و سخنان گنجی و گردانندگان اين اعتصاب غ�ذا، ک�ه در فقط 

حامي��ان گفت��ار و رفت��ار گنج��ی در اي��ن اعت��صاب غ��ذا  اظھ�ار نظ��ر يک��ی از
  ... عيانتر رخ نمود

 ت�ا ٢٤ی نيويورک در براب�ر س�ازمان مل�ل [در اين اعتصاب غذا 
ی  ھ��ای س��بز ب��ر گ��رده  ب��ه رن��گ س��بز و حماي��ل ش��نل واره ج��ز] ژوئ��ن٢٦

ی ح�ضور   ھ�يچ نم�اد و رن�گ ديگ�ری اج�ازهحاميان اين اعت�صاب غ�ذا، ب�ه
 از نصب پرچمھای س�ه رن�گ، ب�ا و ي�ا ب�دون ع2م�ت حتیگنجی . داده نشد

شير و خورشيد در محدوده و جايگاه اعتصاب غذا پرھيز کرد؛ پرچمی که 
دين خل��ق ک��ه ب��سياری از ايراني��ان م��ستقل و ن��ه فق��ط س��لطنت طلب��ان و مجاھ��

  ان سال تمدنوطنپرست حامل آن بوده و ھستند؛ پرچمی که نمادھای ھزار
رح شعارھا نيز ايجاد محدوديت  در اتخاذ و طحتی گنجی ؛بر آن نقش بسته

دAوران آزاديخ��واه  از س��وی  ش��عارھايی ک��ه اي��ن روزھ��ا گون��ه ک��ه آن؛ک��رد
ش��وند، در اي��ن اعت��صاب غ��ذا راه   فري��اد م��یميھنم��ان در خيابانھ��ای اي��ران

ھای غيردموکراتي��ک و بارھ��ا ک��اربرد اينگون��ه روش��] خ��ود[گنج��ی  .نيافتن��د
ھ��ا و گروھھ�ای ف�شار حکوم�ت اس��2می را در  ھ�یلی ح�زب ال فرق�ه گرايان�ه
اينان افراد جامعه را به « : است قرار داده ر مورد نقد و نفیگفتار و نوشتا

ّکنن�د و ب�رون گروھھ�ا را دش�من تلق�ی  تق�سيم م�یدرون گروه و برون گ�روه 
   ١٦٢»!دکنن می

يي�د آزادی ب�ه کلم�ات ق�صار  از زمانی ک�ه در تاگنجی مدعی است
به ھمين دAيل وج�ود  ١٦٣کرد، فاصله گرفته  استناد می]ج2د آزادی[خمينی 

 ب��ه نظ��ر م��ن[ . و تعج��ب آور اس��ت چن��ين رفت��اری از س��وی او غيرمنتظ��ره
س�لطنت طلب�ان و ش�عارھای آن�ان ح�ضور پ�رچم گنجی ]  نيستاص2 عجيب

رژي�م س�لطنتی ب�ه دوران م�ا قب�ل م�درن تعل�ق «شايد ب�ه اي�ن خ�اطر ک�ه [را 
 برنتابيد، اما روشن نيست چرا در برخ�وردی غيرروش�نفکرانه و ١٦٤»دارد

 ی خوانن��ده  ک��ه ت��ا آنج��ا پ��يش رف��ت اریی و اب��زب��رای بھ��ره ب��رداری تبليغ��ات
ای حمايت از اعت�صاب غ�ذا دع�وت برسلطنت طلبی چون خانم گوگوش را 

ش با پرچم نم�اد ھم�ان يی محترمی که در بسياری از کنسرتھا  خوانندهکرد؛
  ١٦٥»؟به روی صحنه رفته است» بل مدرندوران ما ق«

   !چه بنويسم؛ اينھا از ما بھترانند

                                                           
 ٢١٣، ص ١٣٧٩اکبر گنجی، تلقی فاشيستی از دين و حکومت، نشر طرح نو، سال  - 162
 ٤٩، ص ١٣٧٩اکبر گنجی، تلقی فاشيستی از دين و حکومت، نشر طرح نو، سال  -  163
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ی  ام��هرادي��و آلم��ان گف��ت ک��ه ب��ه گ��زارش ھفت��ه ن«ديگ��ر اي��ن ک��ه 
ھ�ای دولت�ی اي�ران از س�ال  شود، سازمان میاشپيگل که روز دوشنبه منتشر 

 به ميزان چندين ميلي�ارد ارزی مخفیی ھا به اين سو حساب مي2دی ٢٠٠۵
اين بانک متعلق . اند گشودهت در فرانکفور» .اف. اچ. بی« بانک يورو در
 اس�ت ک�ه »ھ�ايم س�اAمون اوپ�ن «م  بانکھای آلمان بن�ا ترين ز قديمیبه يکی ا

   !شده استی جھانی با دشواری روبرو بحران مالاکنون بخاطر 
دويچ���ه بان���ک، يک���ی از بزرگت���رين بانکھ���ای آلم���ان و جھ���ان در 

. گذشته اع2م آمادگی کرد، با تزريق پول اين بانک را نجات دھ�د ھای روز
قب2 زير فشار دولت آمريکا معام2تش با ايران را ب�ه ش�دت  خود اين بانک

 اف�شای ح�سابھای مخف�ی ک�ه م ک�ردهانک اع�2اکنون دويچه ب. دتنزل داده بو
ھ��ايم را ب��ا  کم��ک م��الی ب��ه بان��ک اوپ��ن » .اف. اچ.ب��ی«ک اي��ران در بان��

   !تدشواری سياسی روبرو کرده اس
در » آرمان اس�تخريان«ديگر اين که نوجوانی شانزده ساله به نام 

  .شيراز در درگيريھای خيابانی جان سپرد

ای حکوم��ت ھ��خيل��ی جال��ب اس��ت و وض��عيت دادگاھنوش��ته اي��ن   
   !دبخواني؛ دھد اس2می را نشان می

. ق�ات ب�ا اس�تالين ب�ه م�سکو آم�دھيئ�ت از گرج�ستان ب�رای م2 يک
. گ. ک��ا« از رئ��يس ؛لين متوج��ه ش��د ک��ه پي��پش گ��م ش��دهبع��د از جل��سه، اس��تا

!  ي�ا ن�ه؟،کسی از ھيئت گرجی پيپ او را برداش�ته خواست تا ببيند آيا» .ب
از رئ��يس .  در ک��شو مي��زش پي��دا ک��ردبع��د از نيم��ساعت اس��تالين پي��پش را

» .ب.گ.ک��ا«رئ�يس  ؛خواس�ت ک�ه ھيئ��ت گرج�ی را آزاد کن�د» .ب.گ.ک�ا«
پي�شين روس�يه  نخست وزير فعلی و رئ�يس جمھ�وری که مدتی ھمين پوتين[

ش�ما ن�د ک�ه پي�پ يق، تقريبا نصف ھيئ�ت اق�رار کردمتاسفم رف که گفت] باشد
    !د و بقيه ھم موقع بازجويی مردناند را برداشته

     !جالب است، نه؟
  : راستی تا يادم نرفته از يک شعار تازه بنويسم

   »!با چادر، بيچادر، مرگ بر ديکتاتور«
وب برای امشب ساعت نه و نيم شب،  اين ھم برای پايانی خخب،

  ! تا فرداشب خوش،
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  ] روز پنجاه و ششم [ مي#دی٢٠٠٩ اوت ٩/ ١٣٨٨ھجدھم امرداد ماه 

  

ای دي�روز، و اي�ن ب�ار اينگون�ه  ف�ردوز، فرداست؛خب، س2م، امر
   !مکن آغاز می

نوي��سم ک��ه ب��ه م��ن لبخن��د زدی در آن آفت��اب داغ، و  ب��رای ت��و م��ی
از چشمانت دي�دم ک�ه دھان�ت، مث�ل م�ن پوش�يده ش�ده ب�ود، ب�ه ن لبخندت را م

 م�ن ؛رفت�يم قصد ناشناس ماندن و ک2می بينمان نبود ک�ه در س�کوت راه م�ی
ای  س�ايهنويسم ک�ه  برای تو می . ميليونھا آدم ديگر؛رن ديگت رانا ھزوو تو 

ی کوت���اھتر، جھ���ت  خان���هی  پ���شت ب���ام، روب���ودی آن ش���ب در آن ت���اريکی
ھ��وا منفج��ر ر رس��يدم ب��ه ص��دايی ک��ه د ک��ردم، م��ی ص��دايت را ک��ه دنب��ال م��ی

 ش��بيه ب��ه آت��ش ب��ازی، رنگارن��گ، در ھ��وای تھ��ران، رنگ��ی، بلن��د ؛ش��د م��ی
 ما ترکيب ماست، اجماع اين بمبھای رنگ�ی  خدای»خدای ما بزرگ است«

   !ی تھران در ھوای گرفتهشوند،  ر میکه در ھوا منفج
ق��صد  ت��اريکترين نقط��ه اي��ستاده ب��وديم، ھ��ر دو، ب��ه ؛دي��دمت نم��ی

نوي���سم ک���ه   ب���رای ت���و م���ی.رنگارن���گی ناش���ناس مان���دن، در اي���ن آت���شباز
ی جل��و ديوارھ��از  ش��بيه اس��ت، روی ديوارھ��ای ش��ھر و ادس��تخطت ب��ه م��ن

 ؛خ�وانم ھاي�ت را چن�د ب�اره م�ی گ�ذرم، کلم�ه ی خاله که م�ی ی سبز خانه کوچه
شتن��شان ش��تاب داش��تی، ش��تابی ک��ه دان��م در نو دقي��ق و ب��ا حوص��له ک��ه م��ی

 چند ب�ار ت�و را .خوانم  من با حوصله می؛ھای ديکتاتور را جا انداختی هنقط
ه ک��نم در آن ش��تاب و ت��رس و ب��ا دس��تخطی ش��بيه م��ن، و ش��بي ک��ه ت��صور م��ی

   ...ماندن ھمه، برای ناشناس
نويسم که ج�وابم را ام�شب بلن�د فري�اد زدی، وقت�ی ک�ه  برای تو می

ترس�يد ک�ه ص�دای تنھ�ای م�ا در کوچ�ه  بلند نشده بود و پدر می ھنوز صداھا
ھا   از راه برسند و صدای خرد شدن شيشهباشيم و موتوريھا بپيچد و ما تنھا
ام�ا ت�و . ان�د ه ق�صد ترس�اندن م�ا آم�ده آنھا که بگوشخراش ھای بيايد و عربده

مان ب�ه ھ�م پيچي�د در آس�مان و از صدا. پايان ترس بود فرياد زدی، صدايت
 Z«گ��اھی ب��ه ت��و، گ��اھی ب��ه م��ن پيوس��ت و ترتي��ب ؛ ت��ر ص��دايی دوردس��ت

  . شبيه کرد ای ھامان را به ھمھمه»اکبر
. دش�و ای بلن�د م�ی  ھمھمه؛دريز میشويم، صداھا به ھم  زياد که می

ش��دگی م��ا ن ح��ل کن��د و در آ ه، م��ن را و ت��و را در خ��ودش ح��ل م��یھمھم��
   .اين صداھای بلنديمی   ما يکی از ھمه؛مانيم ناشناس می

ت�وانم ببينم�ت، ک�ه باي�د ناش�ناس بم�انيم  نوي�سم ک�ه نم�ی برای ت�و م�ی
اوت در مي�ان م�ا، س�رگردان و ضو برای او که ايستاده است به قبرای ھم، 
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ما، که ناتوان است از ت�سخير اي�ن ص�داھا در ش�ب، تفکيک  ناتوان است از
   .ته تھرانسرو بزرگی بی در آسمان، در

دو ط�رف ص�ورتم، و نوي�سم ک�ه دس�تانت را گذاش�تی  برای تو م�ی
ديدن��د ک��ه ببينن��د و  ک��ردی ت��و چ��شمانم، و چ��شمانم نم��یت دود س��يگار را ف��و

 رفت�ه سوختند، چ�شمانم ک�ه ب�از ش�دند، دود میم چشمان. بشناسند صورتت را
 ب�ه روی م�ا نويسم که در را باز ک�ردی  برای تو می.م رفته بودیتو ھ بود،

دويده بوديم و ص�دای خ�رد ش�دن در پ�شت س�رمان ھا را  که وحشت زده پله
ی ت�و ھج�وم آورده  زده ک�ه ب�ه خان�ه وح�شت و در انب�وه ص�ورتھای آم�د، می

 ی که در ِ از مايتو کدام يک دانستم که بودند، صورت تو گم شد، و من نمی
ی کوچکت را به روی ما گشودی؛ برای تو که رد پ�ای ب�اتوم ب�ر تن�ت  خانه

توانم ببينم، زير اين ھمه  شناسمت، و کبودی را نمی نمی ماندگار شده، و من
  .. .تن پوش ھر روزه

ھا خواھم يکی از اين ش�ب  می؛خواھم ببينمت دوست ناشناس من می
 ص�ورتت را ببي�نم در ،ات را پيدا ک�نم نهرا پايين بدوم، بيايم خا ھای خانه پله

بگ��ويم براي��ت ک��ه بودن��ت، . را ب��شنوم، ب��ا ص��دای خ��ودتت روش��نايی، اس��م
   ...کند حضورت، اين شھر را برای ابد شھر من میت، زنده بودنت، صداي

 ک�ه  م�ن آنج�ا ني�ستم و اي�ن ح�س و ح�ال ک�هام، م�ن ننوش�ته را اينھا
 تغيي��ر؛ موس��وی و ديگ��ران رایھ��ا ب�� ب��ه ژرفن��ای خواس��تنک��شد ت��و را  م��ی

آه . زنن�د ان�د، دور م�ی  جاني�ان کاش�ته اينھا اين ھمه نفرت را که اي�ن.اند بھانه
ی آرزوھ�ای  ھ�د رس�يد آن روز ط2ي�ی ک�ه ش�اھزاده خواعزيزانم، عزيزانم،

 ، تم��امیش��ادی کن��انط��ن بگ��ذارد و م��ا م��ا پاھ��ای ن��ازنينش را ب��ر خ��اک و
 س�ال تم�ام ١٤٠٠ تمام، نه، ی سالنفرتھايی را که اين جانيان، سی سال، س

 ...ايران را از نفرت و جدايی وو م پاک کني  از ميھناند، کاشته در ميھنمان
  !چه بگويم؟

ک�سی از ي�ک س�نگ قب�ر ای ع ديگر اين که يک شير پ�اک خ�ورده
و Aب�د ب��ا ت�اريخ تول��د » ...مرح�وم جمھ��وری«  نوش��تفرس�تاده ک�ه روی آن

  ! جالب است، نه؟.وزھا و تاريخ مرگ ھمين ر١٣٥٧ن  بھم٢٢
 اي�ن عک�س ؛واقعا دست مريزاد ب�ه اي�ن فک�ر بک�ر« عکاس نوشته

 بھ��شت زھ��را ١٥٧ی   از قطع��ه٨٨م��رداد ١٧ي��دی ک��ه ام��روز را ط��ی بازد
] ١٣٨٨ خ�رداد ٢٢ محل خاکسپاری برخی شھدای وق�ايع بع�د از انتخاب�ات[

 اي��ن اس��م واقع��یدان��م  بعي��د م��ی. ١٥ ش��ماره ٣٦ردي��ف . مداش��تم، تھي��ه ک��رد
    ١٦٦!دخدايش رحمت کن. درھرصورت کار قشنگی است. متوفی باشد
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  !گويد  را می»جمھوری«
ش باز ھ�م نگران�ی و ترس�ش را »پيک نت«حزب توده در سايت 

از ف�����رارفتن و پ�����شت س�����ر گذاش�����تن ش�����عارھای م�����ردم از ش������عارھای 
 و ب��رای ھم��ان ن��شان دادھ��ای درون نظ��ام حکوم��ت اس��2می  اص��2حاتچی

 پ�ستان ب�ه »ي�ک کلم�ه کمت�ر و ن�ه ي�ک کلم�ه بي�شتر اس2می، نه جمھوری«
چ�ه »  ايران�یاس�تق2ل، آزادی، جمھ�وری«ن شعار  وای که اي؛تنور چسباند

   !؟داغی به دل اينھا گذاشته
 ب�ه ش�نبه ی اروپ�ا، روز ای اتحادي�ه به عنوان رئيس دورهھم سوئد 

فران�سوی  ی ي�ک ش�ھروند در محاکم�ه داد که اقدام اي�ن ک�شورايران ھشدار 
علي��ه ھ��ای بريتاني��ا و فران��سه، اق��دام  انهب��ه ھم��راه کارمن��دان محل��ی س��فارتخ

ی ک��شورھای ع��ضو اي��ن اتحادي��ه اس��ت و ب��ه اي��ن اق��دام پاس��خ متناس��ب  ھم��ه
 اينھ�ا  ک�هری ب�ازجو ھ�م در کيھ�انش نوش�تحسين ش�ريعتمدا ١٦٧!ددا خواھد

  ! نويسد؟ ھا را که می که ھمه زندانند، پس اين اط2عيه
ھم���ان چن���د نف���ر » اکودت���«کن���د مخ���الفين   م���یاي���ن بيچ���اره خي���ال

  . ھا ھستند دادگاھی
  

  ]روز پنجاه و ھفتم[ مي#دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٠نوزدھم امرداد ماه 

  
آور روی سايت ماجرا از آنجا آغاز شد که چندی قبل خبری بھت   

 خب�ری ب�ه غاي�ت وح�شتناک، ھم�راه ب�ا ت�صويری از باAترين ق�رار گرف�ت؛
ک�رد در  ک�ه نوي�سنده ادع�ا »تران�ه موس�وی«به ن�ام يک دختر جوان و زيبا 

ماه و در حوالی مسجد قب�ا دس�تگير و ب�ه ش�دت ب�ه وی تج�اوز  تيرروز ھفتم
 کاربران باAترين ع2وه بر شوک اي�ن خب�ر، ب�ا ش�ک و تردي�د ب�ه اي�ن ؛شده

 بگذرن��د و  خب��رموض��وع نزدي��ک ش��دند و بي��شتر ت��رجيح دادن��د از کن��ار آن
  .  باشدند که ای کاش اين خبر واقعيت نداشتهشايد ھم در دل آرزو کرد

... ی فرزن��د  موس��وی مج��ددا در نام��هبع��د از چن��د روز ن��ام تران��ه
ی زھ��را  و ب��ار ديگ��ر ني��ز اي��ن ن��ام، در نام��همطھ��ری مط��رح ش��د ] آخون��د[

ھمچنين خبرھايی ب�ود مبن�ی ب�ر اينک�ه ب�ه .  شمس ذکر شد فاطمهرھنورد به
 اي��ن موض��وع را ني��ز ؛وز ش��دهداش��ت ش��دگان م��رد ني��ز تج��ابرخ��ی از باز

آيند و اخبار  بيشتر کسانی که به فضای مجازی می.  فاش ساخت»گاردين«
 ام��ا ھ��يچکس قاطعان���ه ؛ندکنن��د، اي��ن اخب��ار را ش��نيد سياس��ی را دنب��ال م��ی

... ی مھ�دی کروب�ی ب�ه  ماجرا گذشت تا اينکه امروز نام�ه. نکرداظھارنظر
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ب��ه ن��وعی ب��ر اي��ن م��اجرا ھاش��می رف��سنجانی پ��س از ده روز منت��شر ش��د و 
ان ب��ه نت��ايج ص��حه گذاش��ت؛ ب��ر اينک��ه ب��ا زن��دانيان سياس��ی و ني��ز معترض��

ش��ود و آنھ��ا را ب��ا  ت��رين ش��کل ممک��ن برخ��ورد م��ی انتخاب��ات ب��ه وح��شيانه
 ش��کی دھن��د؛ آزار م��ی] یبيچ��اره ق��رون وس��ط [ھ��ای ق��رون وس��طايی ش��کنجه

 ام�ا ؛ داريممان به بيرحمی حاکميت باوری ما در اعماق وجود نيست و ھمه
  » .ای بود خامنه ...عبور از«موضوع مھمی که امروز اتفاق افتاد؛ 

اندي�داھای ناراض�ی، ام�روز در  کروبی به عنوان يک�ی از کمھدی
دھ�د و ب�ه ن�وعی ب�ه   رئيس مجلس خبرگ�ان را خط�اب ق�رار م�یخودی  نامه

داني�د،  ھر طور که ص2ح می که گويد شود و می وی وظايفش را يادآور می
   !دای مطرح کني خامنه... ن موضوع را بااي

اين خب�ر از آن رو ارزش دارد ک�ه ب�ه نظ�ر م�ن ي�ک ف�از و ف�راز   
ی بع��دی ک��ه در   مرحل��ه؛ای اس��ت خامن��هگريزناپ��ذير اس��ت و آن عب��ور از 

خواھ�د انجامي�د، ب�رای » س�2مینظام جمھ�وری ا«ت به عبور از کليت نھاي
زھ�ا ی س�ال اس�ت اي�ن تجاوس.  در پيش استای متوھم درون حکومتی دسته

ب��ی ب��ه رف��سنجانی ک��ه در آن ی کرو خ��شی از نام��ه ب...گي��رد و  ص��ورت م��ی
ک��ه ش��نيده ن��شده ي��ا دي��ده ن��شده ک��ه در زن��دانھای دوران  ب��ه اي��ن دارد  اش��اره

  ... کسی چنين رفته باشدادشاھی برپ
 ای از  عت�رض ب�ه نتيج�ه انتخاب�ات، در نام�همھدی کروبی ن�امزد م  

تج��اوز جن��سی ب��ه دخت��ران و  «ی ھ��ا درب��اره ت��ا گ��زارشرف��سنجانی خواس��ت 
 کروب�ی در ؛دث پس از انتخابات را پيگيری کن�دبازداشتی در حوا» پسران

ک�سانی ک�ه دارای  را گروھ�ی از» شنيع« که خبر اين اقدام اين نامه نوشت
آن اين نامه، . ندا هکشور ھستند، در اختيارش گذاشتدر » ھای حساس پست«

ب��رای رئ��يس   روز پ��يشده، گف��ت کروب��ی ب��ی فرزن��دط��ور ک��ه ح��سين کرو 
  ھاش�می ب�ه آننظ�ام ارس�ال ش�ده و پ�س از آنک�همجم�ع ت�شخيص م�صلحت 

برخ�ی ک�ه در اي�ن نام�ه آم�ده  ؛ھا قرار گرف�ت پاسخی نداد، در اختيار رسانه
ان��د ک��ه منج��ر ب��ه ايج��اد  نم��وده اف��راد ب��ه دخت��ران بازداش��تی ب��ا ش��دتی تج��اوز

 از سوی ديگر افرادی ب�ه ه؛ناسلی آنان گرديدارگی در سيستم تجراحات و پ
 ک��ه  ن��د، ب��ه ط��وریکرد زان زن��دانی ب��ا ح��التی وح��شيانه تج��اوپ��سرھای ج��و

  !دگرديدن  روحی و جسمیجدیبرخی دچار افسردگی و مشک2ت 
ی  س���اله١۵زن���دانيان دوران کن���د  کروب���ی نوش���ت ک���ه گم���ان نم���ی

ھ�ای م�سلح مب�ارز  وهای گرفته ت�ا گ�ر انق2ب، از افراد توده مبارزات قبل از
می ک��ه در نھ��ضت آزادی و موتلف��ه و ح��زب مل��ل اس��2ی التق��اطی ت��ا اع��ضا

   .باشند» ديده يا شنيده«نين چيزی چ اند، زندان باھم زندگی کرده
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لرزي�ده و « که با شنيدن چنين خبری ب�ر خ�ود آقای کروبی نوشت
   !نبرد تا صبح خوابش

 ک�ه س�تا خو»م�صرانه «رف�سنجانیدبيرکل حزب اعتماد ملی از 
 خ�صوص تحقي�ق ای مطرح کن�د ت�ا در اي�ن  خامنهعلی ... با اين موضوع را

 ط��رف رئ��يس مجل��س از» غ��رض ھيئت��ی ب��ی« ک��ه وی پي��شنھاد ک��رد. ش��ود
کروب��ی اع��2م . وض��وع ت��شکيل ش��ودبررس��ی اي��ن می خبرگ��ان رھب��ری ب��را

 ب��دون ح��ب و بغ��ض و ب��ا رعاي��ت کم��ال ان��صاف،« ک��ه آم��اده اس��ت ک��رد
  ... د بررسی را برعھده بگيرتحقيق و» مسئوليت

ھ���ا نف���ر  ی انتخاب���ات ک���ه ص���د ھ���ا ب���ه نتيج���ه ري���ان اعت���راضدر ج
ھ�ايی ني�ز در م�ورد  ش�تم ق�رار گرفتن�د، گ�زارش بازداشت و مورد ضرب و

ھ��ا منت��شر ش��د ک��ه ب��ا  ش��دگان در زن��دان ب��ه برخ��ی از بازداش��ت » تج��اوز«
ب�ار  ستين اي�ن ب�رای نخ� ؛ھ�ا مواج�ه ش�د بازداش�ت ھای م�رتبط ب�ا سکوت مقام

تج�اوز «موض�وع  ای رس�می ب�ه ی ايران در نامه م بلند پايهاست که يک مقا
  و خواس�تار م�شخص ش�دن ش�دگان اش�اره ک�رد ه برخی بازداشتب» جنسی

ن واکن�شی ب�ه اي�ن نام�ه اس�2می ت�اکنو ...ھای مقام .دآن ش» صحت و سقم«
   ١٦٨»اند نشان نداده

اع�دام کردي�د و ھ�ا را  پ�س چ�را س�اواکی بعد يکی ديگر نوش�ت ک�ه
ش��ود اي��ن  آي��ا از موض��وع بازداش��تگاه کھري��زک م��ی؛ ع��زلفق��ط ھ��ا را  اي��ن
س�اواکيھا  يعنی ای متخلف بودند، شت را ھم کرد که در ساواک ھم عدهبردا

پ��س چ��را  ؛ودن��د و ھ��يچ ربط��ی ب��ه ش��اه نداش��تندھ��م متخل��ف بودن��د، مج��رم نب
 ع���زل] م���ث2[ا  ام���ا اينھ���ا را ي���ا ت���ذکر دادي���د ي���؛س���اواکيھا را اع���دام کردي���د

  ١٦٩کرديد؟
 ص��دای نآق��ای كنگرل��و از مجري��ا مھت��اب آج��ودانی، دخت��ر داي��ی  

 امريك���ا و دخت���ر ب���رادر تيم���سار آج���ودانی اس���ت؛ اي���ن دخت���ر بين���وا در
اعتراض��ات، دس��تگير و بع��د از چن��د ھفت��ه ش��كنجه و در ح��الی وح��شتناك ب��ا 

  خ��واھر وی مھن��از؛ش��ود زاد و در بيمارس��تان ب��ستری م��یآس��نگين ی  هوثيق��
گام��ه اف��شار گي��رد و ب��ا خ��انم ھن تلويزي��ون پ��ارس تم��اس م��ی آج��ودانی ب��ا

 اين مصاحبه بطور ناش�ناس پخ�ش ش�ود، قرار بود ؛كند ی تلفنی می مصاحبه
ق�رار معل�وم تلف�ن ش�نود ش�د و مھن�از ب�ا  ولی قبل از پخش اين مصاحبه، از

ری اين افشار بعد از اطمينان از دستگي ھنگامه .دشضرب و جرح دستگير 
 مھن��از و اي��ن م��صاحبه ب��ا مشخ��صات حقيق��یش و خ��واھر، مجب��ور ب��ه پخ��د
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گی جمجمه بر اث�ر ش�كنجه دچار شكست مھتاب آجودانی. مھتاب آجودانی شد
دو خ�واھر بين�وا اكن�ون در بن�د و ب�ا  اي�ن . مھناز اجودانی حامله استشده و

و نسبت فاميلی با كنگرلو خدمت پدر و عمويشان در حكومت قبلی توجه به 
 اس���2می ب���رای مھ���وریی خ���وبی ب���رای ج  ص���دای امريك���ا، طعم���هیمج���ر
 مھن�از در اين م�صاحبه. اند شده فريبی و جنگ روانی و پرونده سازیعوام

ك�ه آش�كارا جودانی از قول خواھرش مھتاب، داس�تان دردن�اك دختران�ی را آ
    ١٧٠!دكن اند، نقل می مورد تجاوز قرار گرفته

ی از مقام�ات ايران�ی اع�دام در اواخر ماه ژوئي�ه، يک� ديگر اين که
 از زمانی. ند، تأييد کردچاقچيان مواد مخدر بودقا شد  تن را که گفته می٢٤

 نف�ر يک�ی از ٢٤ اي�ن  اعدام گروھ�یاند، رسيده به قدرت که م2ھا در ايران
به گ�زارش . رود  اخير بشمار می سال٣٠ جمعی بزرگترين اعدامھای دسته

   ١٧١!دن نفر را اعدام کرد٢١٩نی ايرا در سال قبل مقاماتAFP آژانس
... ن�دای را آت�ش زد ، عکس خامنهدر فيلمی ديدم که در آنراستی 

   ١٧٢!باور کنيد
ت�ر از اي�ن يک�ی اس�ت و آن اي�ن  يک فيلم ديگر ھم ھست ک�ه ب�امزه

ی ص�فوی در   مجتبى شيرازی مرجع سرشناس شيعهدر اين فيلم آيت Z که
ای را ان���سانی بيغي���رت،  ن���هه و در مقاب���ل ص���دھا دان���شجو، خامح���وزس در

ن�اموس و  لباس ميش، کافر و ملح�د، ناص�بی، وح�شی، ب�ی منافق، گرگی در
پاس�داران و ب�سيجيھا [ای  گويد که س�گھای خامن�ه کند و می حيا معرفی می بی

ھا به زن�ان باحج�اب و م�ؤمن  در بازجوئی] و لباس شخصيھای خط رھبری
   !غيرمومنھاحجابھا و  البته گور پدر بی؛ کنند تجاوز می

ی  از چھ��رهه ی ص��فوی پ��رد زرگ ش��يعهاي��ن مرج��ع ب�� و گف��ت ک��ه
... اميرمؤمنان علیو داماد ... ، به پدر زن پيامبريدی خود برکش توزانه کينه

 ی الزھ�راء، خليف�ه و جان�شين ی فاطم�ه شوھر ام کلثوم، دختر و جگر گوشه
ظالم��ان و ن��ام او را در ص��ف ، ح��ضرت عم��ر ت��وھين نم��ود...دوم رس��ول

 .ای را به او تشبيه ميکند  خامنه؛مجرمان قرار داد
خواھ��د ک��ه  ھ��ای جھ��ان م��ی ب��زرگ ش��يعه، از ش��يعه اي��ن مرج��ع

ای و ش�اه  ای و صدام خامنه  نامھای يزيد خامنه ای را تا روز قيامت با  خامنه
 البت�ه .ای ص�دا بزنن�د و ابولھب خامنه] خيلی بامزه استاين ديگر [ای  خامنه

ای به اين نامھا به صاحبان اي�ن  امنه در حقيقت با وصف خاو تأکيد دارد که
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تر و حقيرتر  ی آنھا پست ای از ھمه شود؛ چرا که خامنه نامھا ظلم و ستم می
 در پاي��ان او ھم��راه ه؛ب��ا ش��عارھای وAي��ت، دني��ا را فريفت��اس��ت؛ چ��ون او 

و ع�الم اي�ران، آي�ت Z  شاگردانش نائب امام زم�ان، رھب�ر ع�ادل و ع�ارف
خواھ�د ت�ا روز قيام�ت او را  م�ی ای را لعن و نفرين کرده، از خداون�د هخامن

] شناس��م بدبختان��ه اي��ن باب��ا را نم��ی[در جھ��نم س��وزان ھم��راه ش��مر و قنف��ذ 
شايسته است دوس�تان ب�ا دي�دن اي�ن ف�يلم ان�دکی در حقيق�ت …محشور گرداند

    ١٧٣»!مراجع خود تأمل کنند
 مث�ل عل�یدرس�ت را  ای اي�ن آخون�د ن خامنه طرفدارا؛متوجه شديد

 کفتارھ�ا ب�ه ج�ان  خ�وب جانمی جان؛؛اند خوانده» ی صفوی شيعه« شريعتی
  .اند ھم افتاده

 بوک، ايميلھ�ا وازدرون گزارش�ات، في�سچن�د ت�ا ش�عار ک�ه اين ھم 
برگ «يتر درون کشور فراھم آمده و آن را امير جواھری برای ئمطالب تو

  !فرستاده» پارسی
 ] خرداد٢٢ [ميشهايران قيامت /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

  شما ميدانيد چه ميخواھيد؟/چه ميخواھيم ما ميدانيم
 !  شودت ميکنيم تا صدای گلوله بھتر شنيدهسکو

 حمدی سيد شدها/ 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 ببين چه

 پليس ضد شورش نيست/ جواب ھمصداييھا
 ه باشدترا داش خوب است حاکميت ظرفيت باخت/ داردبرد را ملت ظرفيت

 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
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 ابطال انتخابات فقط
 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،
 چرا؟ خشونت

 ابطال انتخابات/آزادی مطبوعات
 ديگر اثر ندارد/توپ تانک چماقدار

 حکومت کودتا نميخوايم، نميخوايم
 شمارش کنيم دست خوردهصندوق /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/اگر تقلب بشه 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/ قلم، بيان، انديشه
 ھميشه ھميشه/هآزادی انديش

 مامهرھبر کارت ت /همرگ برعمام
   ...سازش، نه تسليم، نبرد تا رھايی نه

  ...و کلی شعارھای ديگر
ی ايران�ی ک�ه   ساله١٦، کارتونيست شاھين ک2نتری«آخی، نازی   

ی  ش�د، ج�ايزه ی ب�ين الملل�ی ک�ارتون ايتالي�ا ج�شنوارهی  ی ج�ايزه اخيرا برنده
 اي��ران  پ��س از انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وریق��ايعخ��ود را ب��ه آس��يب دي��دگان و

ی بين المللی کارتون ايتاليا ھر س�اله ب�ا موض�وع ص�لح   جشنواره.تقديم کرد
  !دشو و موضوعات مرتبط با آن توسط سازمانھای مرتبط برگزار می
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را » تانس دبدرس اول کتاب فارسی«ی باذوق ھا يکی از اين بچه  
 ، چ��ون در زن��دان ب��وددان رف��ت؛ ب��ه زن��باب��ا « ک��هاي��ن گون��ه تنظ��يم ک��رده

س�ارا . در اعترافش بابا دروغ گف�ت. اعتراف کرد بابا. نتوانست نان بياورد
س�ارا چ�ون ب�ه .  کت�ک خ�ورد لباس شخصی  و سارا از بسيجی. کتک خورد

ب�ه دارا در زن��دان . دس�تگير ش��د دارا. نم�از جمع�ه رفت��ه ب�ود، کت��ک خ�ورد
  . »ديکتاتور مرگ بر«بود  گفتهبه دارا تجاوز کردند، چون . تجاوز کردند

م�ادر  .ای را در تلويزي�ون دي�دم و از ت�رس گري�ه ک�ردم من خامن�ه
م�ن  .ددارا ھم گري�ه ک�ر.  بابا ھم گريه کرد ولی. کند گفت مرد که گريه نمی

س�ار از . پ�زد م�ادر آش نم�ی. ک�رد در خيابان پيرمردی را ديدم که گريه م�ی
م�ا . کنن�د  را به ک2غ پر مجبور میھا مردم  شکنجه گر ولی. پرد نمی درخت

   ول�ی؛گويد تقلب ب�د اس�ت موزگار به ما میآ. خود را دوست داريم آموزگار
   ول�یگوي�د دروغ ب�د اس�ت، آموزگ�ار م�ی. اردتقلب ايرادی ن�د گويد رھبر می

م�ن و س�ارا و دارا بادکن�ک .  خ�وب اس�ت دروغ خيل�ی گوي�د شکنجه گ�ر م�ی
   ١٧٤!مبه آسمان آبی فرستاديبابا  سبز درست کرديم و به ياد

  چه بگويم؟
روزھ��ای اخي��ر ر ك��ه د ب��ا عناي��ت ب��ه اي��ن ه اي��سنا گ��زارش داد ک��

منت�شر  ش�ود بع�ضا اخب�ار نادرس�تی ن�سبت ب�ه وزارت اط2ع�ات مشاھده می
 شود كه موجب نگرانی و تشويش اذھان عمومی است، نظر به اي�ن ك�ه می

 ھوي�ت پرس�نل، س�اختار وزارتخانه از قبي�ل اس�ناد،اين اط2عات مربوط به 
ش��ود،  بن��دی ش��ده مح��سوب م��ی ج��زء م��وارد طبق��ه ... اط2ع��ات و  وزارت

س�ايل ی اشخاص ب�ه وي�ژه اص�حاب رس�انه و و كليه بنابراين ضروری است
ھ�ا ن�سبت ب�ه ع�دم درج اس�امی و  س�ايتو ھ�ا  ارتباط جمعی منجمله روزنام�ه

ل در س���مت آنھ���ا ك���ه موج���ب اف���شای اط2ع���ات محرمان���ه گردي���ده و اخ���ت2
کن�د،  را مخدوش م�یی امور وزارت ايجاد و مصالح كشور  وظايف و اداره

بديھی است عدم توج�ه ب�ه ق�وانين و مق�ررات موض�وعه در . دخودداری كنن
كند ك�ه متخلف�ان را  اين حق را برای وزارت اط2عات ايجاد می اين زمينه،

   !دقانونی قرار دھ تحت پيگيرد
  !ھا  کثافتخيلی پررو ھستيد

 ک�ه اف�شين قطب�ی وتبال دوست ندارم، نفھميدم چ�ی ش�دبس که فاز   
ش ا هھ��ای پالت��اک ھم��  ت��و يک��ی از ات��اق؛اد حماي��ت ک��ردن��امی از احم��دی ن��ژ
 و در مراس��م وي��ا اي��ن باب��ا شش��صدھزار دAر گرف��تگ. ح��رف اي��ن باب��ا ب��ود

 !ھا که گفتندھمان پای ؛گفتند اک میتو پالت ؛ی احمدی نژاد شرکت کرد  هتنقي

                                                           
  ٢٠٠٩اوت١٠/خانه دوست کجاست/ درس اول کتاب فارسی دبستان- 174



 ٢٠٧

 

  
  ]روز پنجاه و ھشتم[  مي#دی٢٠٠٩ اوت ١١/ ١٣٨٨امرداد ماه م بيست

  

پيگيری اخبار تع�دی  ی کروبی برای سنجانی در واکنش به نامهرف  
 پ��سر. داد و تج��اوز ب��ه زن��دانيان، موض��وع را ب��ه آق��ای ش��اھرودی ارج��اع

 انتق�ال آن ب�ه گوي�د ق�صد پ�درش از ارس�ال نام�ه ب�ه رف�سنجانی، کروب�ی م�ی
   !ای بود  خامنه

  

  :صاحبه با حسين کروبیم
 

 که تصميم به نوشتن نامه گرفتند؟  چه اط2عاتی به آقای کروبی رسيد- وله  دويچه
اط2ع��ات را ب��ه وی   را ک��ه چ��ه ک��سانی  اAن پ��درم م��سافرت اس��ت و اي��ن-ح��سين کروب��ی 

ن ک��ه چ��ه ک��سانی ب��ا پ��درم البت��ه م��ن از ري��ز نام��ه خب��ر داش��تم، ام��ا اي��. دان��م ان��د، م��ن نم��ی داده
کھري��زک رخ داده و اي��شان  م��سلم اس��ت ک��ه اتفاق��اتی در. دان��م ان��د، را نم��ی ت ک��ردهص��حب

ی مغ�ول ب�ه بع�د در  ک�نم از حمل�ه فک�ر م�ی م�ن! خواھد بداند که اينھا حقيقت دارند يا ن�ه؟ می
 ب�ه آن ]اگ�ر چن�ين چي�زی ھ�ست[ خواھ�د م�سئوAن م�ی پ�درم. ی ما چنين چيزی نب�وده جامعه

 .يايند دفاع کنندب رسيدگی کنند و اگر نيست،
  چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟-دويچه وله 

  خب، آقای رف�سنجانی رئ�يس خبرگ�ان اس�ت و ب�ه ي�ک معن�ا نھادھ�ايی ک�ه–حسين کروبی 
البت�ه . توان�د در اي�ن زمين�ه تحقي�ق و بررس�ی کن�د زير نظر رھبری ھستند، مثل خبرگان می

کردند که ارتباط خ�وب و  پدرم فکر ؛ کارھا غافل بودهبه نظر من تاکنون خبرگان از خيلی
 .روشن شدن موضوع کمک کند تواند به ای می  آقای رفسنجانی با آقای خامنهدوستی

  شما نامه را به دفتر رفسنجانی داديد؟-دويچه وله 
  . نه، پدرم دو روز پس از فرستادن نامه، جريان را به من گفت–حسين کروبی 

 اکنشھا اط2عی نداريد؟ از و-دويچه وله 
ظاھرا ھم�ه . کنند که بروند بررسی واکنش خوبی نشان داد آقای Aريجانی -حسين کروبی 

 .اند که پی قضيه را بگيرند به صرافت افتاده
 .ندا سنجانی بود که ظاھرا سکوت کردهرفھاشمی  منظورم واکنش آقای -دويچه وله 

ک�ه آق�ای  اي�شان نوش�ته. ند که من متعجب ش�دما ای داده  آقای رفسنجانی نامه-حسين کروبی 
ق��ضاييه، اي��ن  ی ی ک��ار خ��ود بعن��وان رئ��يس ق��وه  در ھم��ين چن��د روز باقيمان��دهش��اھرودی

رف�سنجانی موض�وع را  که قصد پدرم اي�ن ب�ود ک�ه آق�ای   در حالی؛موضوع را بررسی کند
 . نامه بنويسدتوانست به شاھرودی می ای در ميان بگذارد، وگرنه خودش ھم با آقای خامنه
 ب��ا توج��ه ب��ه ح��ساسيت ش��ديد افک��ار عم��ومی ب��ه موض��وع تج��اوز در زن��دان، -دويچ��ه ول��ه 

 پژواک انتشار اين نامه در اعتماد ملی چه بود؟
 ھن���وز از انعک���اس انت���شار آن در اعتم���اد مل���ی خب���ری ن���دارم؛ ام���ا در -ح���سين کروب���ی 

داخل�ی البت�ه  ھ�ای س�ايت. ن�دردبا ھمه اين نامه را منت�شر کھای ايرانی و خارجی، تقري سايت
خ�ارجی ھ�م پوش�ش خ�وبی  ھ�ای تلويزي�ون. ن�دجاوز جنسی را از نام�ه ح�ذف کردموضوع ت

 .اند داده
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ی اي�ن  م�سئوليت تحقي�ق در ب�اره ند خودش�ان شخ�صا حاض�رند آقای کروبی گفت-دويچه وله 
 قضايا را عھده بگيرند؛ به چه ترتيب؟

ش�ان م�ن ني�ست، ول�ی ب�رای حف�ظ حق�وق در اي�ن  پدرم به من گفت که البته -حسين کروبی 
ص�دد  اي�شان در. م�ردم حاض�رم اي�ن ک�ار را بک�نم و نتيج�ه را ب�ه م�ردم و م�سئوAن بگ�ويم

جري�ان  خواھ�د م�ردم را ھ�م در  م�ی؛ھ�ا موض�وع را ب�ه س�ران حکوم�ت بگوي�دني�ست ک�ه تن
 .بگذارد

   چه مورد مشخصی ايشان شنيد که خيلی منقلب شد؟-دويچه وله 
ش�ب ک�ه  آن من نفھمي�دم. ھای زندانيان م2قات دارد  ايشان مرتب با خانواده-روبی  کحسين

 .آقاجانت خوابش نبرد اين خبر را شنيده بود، کدام خانواده پيش او بودند، اما مادرم گفت
  که چيزی از زندان بگويد؟به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرد -دويچه وله 

ول�ی اج�ازه بدھي�د چي�زی . ب�ار ب�دی از کھري�زک ش�نيدماخ.  چرا خيلی زياد-حسين کروبی 
  .منگوي

 يد؟سربسته ھم که شده بگوييد چه شنيد خوب -دويچه وله 
 پاش��ی گفتن��د ح��شرات م��وذی در س��لول بودن��د و آنج��ا را م��دام س��م   م��ی-ح��سين کروب��ی 

از . ان�د ک�رده م�ی آنھ�ا را روی ھ�م پ�رت. ان�د گ�از اش�ک آور ت�وی خ�ود س�وله زده. دکردن می
توان�ستند، انج�ام دادن�د و خيل�ی کت�ک ی گفتند با ما ھ�ر ج�ور اذيت� می. سائل جنسی ھم گفتندم

ای س�وار م�ا  فتند شما خر ھ�ستيد و ي�ک آدم گن�دهگ می کردند و گفتند ما را دوA می می. زدند
   ١٧٥!دزد که راه بروي ما می شد و با کابل به پشت می

  !؟دانستيد اينھا سی سال است سوار ما ھستند، نمی
] واج�ب[ کن�يم دو رکعت تجاوز جنسی می«نوان در مطلبی زير ع  

Z يان و بازداش�ت ش�دگان اگرچه تجاوز جنسی به زندان  کهآمده» قربه الی
ک��ه از آن بعن�وان خ��رد ک�ردن شخ��صيت  اي�نی ای ني�ست، ول�� موض�وع ت��ازه

تبديل ب�ه ي�ک ش�يوه و راھک�ار مقابل�ه و زندانی و اعترافگيری استفاده شود 
ام که  ھميشه اين نکته را گفته  من.خالفين شود، واقعا يک مصيبت استبا م

از ھ�ر آدم ع�ادی و  قتل و جرم و جناي�ت در ھم�ه ج�ا ھ�ست و ممک�ن اس�ت
جن�ايتی ک�ه  معمولی ھم سر بزند، ولی تاريخ گواه آن است که قتل و جرم و

 گي�رد، ب�سيار ھولن�اکتر و به نام مذھب و ب�رای خ�شنودی خ�دا ص�ورت م�ی
ی کروب�ی ب�ه اي�ن نکت�ه اش�اره ی آق�ا اين است ک�ه در نام�ه. تر است نهوحشيا
 ب��صورت جمع��ی آنچن��ان تج��اوز ،ب��ه زن��دانيان چ��ه م��رد و چ��ه زنه ش��ده ک��

   !ردی آنھا را در پی داانحتشود که پارگی اندام ت می
ب چن�ين جنايتھ�ايی  نمايی که مرتک� فکر نکنيد آن موجودات انسان

 Z لبن�ان و حم�اس  مث2 اعضای ح�زب اند، يا مريخ آمدهی  شوند، از کره می
وح��شيانه ب��ا ھموطن��ان م��ا رفت��ار  و ي��ا س��ربازان روس��ی ھ��ستند ک��ه اينچن��ين

 ھمانھ�ايی ک�ه خودم�ان ھ�ستند؛ کنن�د؛ خي�ر، اينھ�ا ھم�ان ب�رادران پاس�دار م�ی
ش��ود و  ت��رک نم��ین  دارن��د و ش��بھای جمع��ه دع��ای کميل��شاي��ک م��ن ري��ش
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ک��ه د کنن�� گري��ه م��ی» آق��ا«ان در ف��راق روزھ��ای جمع��ه در دع��ای ندب��ه آنچن��
 اينھا ھمان کسانی ھستند که موقع شود؛ صورتشان از شدت اشک خيس می

 »اس�تاندارد«اش کمی از حد  ا يک خانم بدحجاب که مث2 روسریمواجھه ب
گوين�د و  اندازن�د و اس�تغفرZ م�ی سرشان را ب�ه زي�ر م�ی تر رفته، فورا عقب

ان��د ک��ه در م��اه  انی مرتک��ب اي��ن تج��اوز ش��ده ک��سگوين��د؛ م��ی] ک��ذا[اتوبوالي��ه 
. زنن�د درگ�اه خ�دا ض�جه م�یگيرن�د و در ش�بھای احي�ا ب�ه   روزه م�یرم�ضان
چن�ين جناي�اتی  خ�واھم بگ�ويم ھ�رکس روزه بگي�رد، حتم�ا دس�ت ب�ه البته نمی

م�ذھب و ش�رع و رض�ای خ�دا و ميزند؛ نه، منظورم اين است که آنگ�اه ک�ه 
و   ش�دت جناي�ت ھولن��اکتر،گيرن�د ر م�یی خ�دا پ�شت ي�ک جناي�ت ق��را نماين�ده

  اينھا از شگفتی تاريخ و اعجاز تداخل دين در سياس�ت و.تر است وحشيانه
ھا به آنھا چراغ   بزرگان و رھبران اين جنايت پيشهبدون شک. قدرت است

اند، ولی آنج�ا ک�ه  نا و لواط و قتل از گناھان کبيرهدھند که اگرچه ز سبز می
ی اين کارھا بر شما  آيد، ھمه وAيت فقيه به ميان میپای حفظ نظام اس2م و 

بگيري�د اي�ن ف�2ن  ک�ه ان�د Aبد به اينھ�ا گفت�ه. شود بلکه واجب ھم می ح2ل و
را چن��ان ترتيب��شان را بدھي��د ک��ه از خجال��ت نتوانن��د از خان��ه ا ھ�� ف��2ن ش��ده

امخ وAي�ت را بيرون بيايند و ديگر ھوس تظ�اھرات و اعت�راض ب�ه مق�ام ش�
  ١٧٦!دپايدار بماناس2می  بکشيد تا نظام ،بکنيدحسابی بزنيد، . نکنند

 آي�ا ب�رای حف�ظ اس�2م تج�اوز ؛کنن�د چ�را چن�ين م�ی: جوانی نوش�ت
ی رھبر است که با س�يگار ج�ای  نگھداشتن قداست نداشته  آيا برای؛کنند می

  سوزانند؟  جای تن پسران را می
چند ر در اين آنقد. ا نشان دھندتوانند عمق فاجعه ر نمی ، کلماتنه

 ديدگان من احمدی نژاد را ھم که اگر ھمين حاA و در جلو اند ماه ظلم کرده
ي�ک . خ�واھم دانم چ�ه م�ی اص2 ديگر نمی. گيرم نمی اعدام کنند، باز ھم آرام

 انسان بايد درگير باشد، تا معن�ی ؛چه خواستم، اما حاA م را میا روزی رای
خواني�د، فق�ط ي�ک  اين کلمات را م�یھنگامی که . ظلم و جنايت را درک کند

نزدي�ک  شود؛ اما اگر ظل�م را از احساس گنگ نفرت در وجودتان ايجاد می
ب��رای م��ادر ن��دا، . توان��د از درد آن بکاھ��د ش��اھد باش��يد، ھ��يچ مرھم��ی نم��ی

ھ�ا و گ�رد و  ھ�ا، ت�سليت ی ھياھوھ�ا، بياني�ه ديگران، وقتی که ھم�ه سھراب و
آن ... ھاشان  جای خالی جگرگوشه؛ماند یيک چيز م غبارھا تمام شود، تنھا

  » .گيرد اش می  حسابی گريهمآد«وقت است که به قول مرحوم گلشيری 
زدن�د،   تا ھمين چند وقت پيش بودند، حرف م�ی؛شود آخر مگر می

 ان��د، آنھ��ا را کردن��د؛ ام��ا ح��اA ني��ستند، گ��م ش��ده دادن��د، تحلي��ل م��ی نظ��ر م��ی
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چرا بزرگان از اي�ن ھم�ه درد فري�اد «: وقتی ميرحسين فرياد زد... دزديدند
دان��ست جاني��ان چ��ه ب��ه   اط2ع��ات خيل��ی بي��شتری داش��ت، و م��ی»؟ک��شند نم��ی

   ١٧٧»...آورند روز مردم اين ديار می
  : گويد گفت و می ھم میدانست و باز یموسوی محسين ميرای داد، 

   ؟» اس2می، نه يک کلمه کمتر و نه يک کلمه بيشترجمھوری«
 اس��2می باي��د ب��رود، ن��ه ي��ک کلم��ه ھ��وریجم«: گ��ويم م��ن ک��ه م��ی

  ؟.کی. او»!بيشتر، نه يک کلمه کمتر
 ھم��ين ی کروب��ی اس��ت و ھم��ين تجاوزھ��ا و م��هھم ح��رف از ناب��از

بين�يم و  عمق فاجعه ھم�واره از آن چي�زی ک�ه م�ی؛ دردی که مردم را گرفته
ھ�ائی ک�ه خ�ود را ت�ابع  اي�ن اص�ل ھم�واره ب�ر سي�ستم. شنويم، فراتر است می

اوي�ن و کھري�زک و . بينند، صادق است  حساب و کتاب خاصی نمیقانون و
 فقيه، نه تابع حساب و کتاب، بلکه ب�ه ھای نظام مقدس ولی چوله/ديگر چاله

ای را  وقت�ی فاجع�ه. ان�د  زن�دانبانان رھ�ا ش�دهوج�دانی امان ذوق و سليقه و بی
 خ�ود ش�نويم، ھم�واره باي�د از بين�يم و ي�ا م�ی ن م�یتھ�رادر يکی از زندانھای 

 وقتی تج�اوز ب�ه دخت�ران ؛ زندانھای شھرستانھا چه خبر استبپرسيم که در
 اص2ح شصت را به لقای واھیی  پيش از اعدامشان در دھهباکره در شب 

بخشيم، کمی آنطرفتر ھيوAئی مثل ف2حي�ان ب�ا  حضرت واAی اين رژيم می
ای او ب�ه ھ� کن�د ک�ه تنھ�ا ب�رای دان�ستن ک�رده دختران و فرزندان ما چنان م�ی

بن��ی زھرا«کم��ی آنطرفت��رک ؛ ی حقيق��ت ي��اب مخ��صوصی نيازمن��ديم کميت��ه
ھ�ای ھم�دان م�ورد تج�اوز ق�رار گرفت�ه، ک�شته  ای از چال�ه در چال�ه» يعقوب

اين�ک ني�ز ب�ا . کنن�د اش را زي�ر انب�وھی از س�يمان دف�ن م�ی شود و جن�ازه می
ھای خ�ود را   کروبی قرار است دوباره خوشبينیی ی افشاگرانه نامهخواندن 

 فقي�ه  که ھنوز است سربازان گمنام ول�یھنوز ھم. مورد بازبينی قرار دھيم
اينکه ع2وه بر تجاوز، آنھا . کنند به زنان و مردان ما در زندانھا تجاوز می

ک�شند، ش�ايد ت�ا ب�ه اي�ن  ان م�یربايند، شکنجه کرده و در خيابان و زند را می
  ! لحظه امری طبيعی باشد

 دخت��ران ايران��ی در  ب��اش ک��ه رگ غيرتم��ان از خودفروش��یم��ا را
 انتق�اد از رژي�م، انتظ�ار امارات و ديگر کشورھا در حال انفجار اس�ت و ب�ا

س��ه ب��ار ب��ا / م��ا را ب��اش ک��ه س��الی دو؛ک��شيم  روزھ��ای بھت��ر را م��یھپروت��ی
ی ش�صت،  تران باکره، قبل از اعدام در دھ�ه دخی تجاوز به  فاجعهيادآوری

 م��ا را ؛ب��ريم ھمچن�ان در ھپ��روت ب��ه اتم��ام رس��يدن آن دوران س�ياه ب��سر م��ی
زھ��را «ی  ک��رديم ک��ه فاجع��ه ب��اش ک��ه ب��ا ژس��ت فيل��سوف مآبان��ه فک��ر م��ی
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ام��ری ت��صادفی و غيرسي��ستماتيک اس��ت ک��ه مقل��دين و ج��ان » يعق��وب بن��ی
   ...کنند ار استفاده نمیبرکفان آقا از آن بعنوان يک دستور ک

وAي��ت «ی اص��ط2ح  وی ترجم��هتوانن��د بنح�� تم��امی اي��ن فج��ايع م��ی
 البت�ه ھيوAھ�ا. داش باش�ن  سوی حسين شريعتمداری و دارودس�تهاز» پذيری

ن�د؛ ام�ا ش�ما آنھ�ا دان ھم می» قانون پذيری«را مترادف با » وAيت پذيری«
حيت  آق��ا ن��ه ص��2؛دپ��ذيری ج��دی نگيري�� ی ق��انون و ق��انون را در فھ��م واژه

داری از ي�ک  ، ن�ه ص�2حيت و اھلي�ت امان�ترھبريت و مرجعيت را داش�ته
  ... زن و مرد ايرانی در زندان را

وس��تان و ھ��ای پي��شنھادی از س��وی د جال��ب اينجاس��ت ک��ه راه ح��ل
ھم��واره ب��ه اي��ن خ��تم ] بودن��د[نظ��ام ھ��ستند ی  ي��اران محترم��ی ک��ه در بدن��ه

ھ�ا را  رانی که بدستور اي�شان، اي�ن جناي�تشود که از آقا بخواھند آدمخوا می
  ! شوند، شناسائی شده و اين جنايات متوقف شوند مرتکب می

 روی دوران ستم��شاھی را س��فيد ش��ود ک��ه جنايتھ��ا ک��م ک��م گفت��ه م��ی
د ی چن� ی چند کت�اب و م�شاھده بنده با مطالعه. ]ی سقيفی چه مقايسه [اند کرده

  ک�هگ�ويم  تصحيح ک�رده و م�یی اخير را فيلم از دوران قرون وسطی، جمله
 د؛ را ھ��م س��فيد ک��ریرون وس��طھ��ای ق�� جنايتھ��ای اي��ن رژي��م، روی جناي��ت

... شان پي�شکش آق�ا ی و استالينی و قذافی و دارودستهھای مدل صدام جنايت
    ١٧٨!تراه حل بدست آقا نيست، راه حل بدست ما ملت ايران اس

  پوش��شآورم، ت��ا عم��ق درد جامع��ه را در زي��ر اينھ��ا را اينج��ا م��ی
سال بر اين مردم چه رفت�ه و اندی وای که در اين سی  ؛اش نشان دھم گريه

  !است؟
اس���تالين « فرازھ���ايی از كت���ابی ج���البی پي���دا ک���ردم از  ترجم���ه  

ح�سن ی  ی م�ارتين ايم�يس ب�ا ترجم�ه نوشته  koba the dread »مخوف
،  دارمش�اھرخ را خيل�ی دوس��تکام�شاد دوس�ت خ��وب ش�اھرخ م�سکوب ک��ه 

   !ر نيستحيف که ديگ
ھ��ای  خودك��شی در اردوگ��اه» کمب��ود حي��رت آور«سولژنيت��سين از

تواند منجر به  كه آن شرايط دوزخی نمی آيد و از اين شوروی به شگفت می
اين ميليونھا مخلوق  اگر؛ گيرد خودكشی زندانيان شود، يك نتيجه بيشتر نمی

 را اي��ن، ان��د، اي��ن ل ت��رحم ب��ه زن��دگی خ��ود خاتم��ه ن��دادهانگ��ل درمان��ده و قاب��
ای ب�سيار توانمن�د در  و اندي�شهای احساس مغل�وب ن�شدنی  رساند كه گونه می

ب�ه س�خن  .اين احساس آنھا از بيگناھی ھمگانی آنھ�ا ب�ود. نھاد آنھا زنده بود
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وقت��ی خ��انم . ھ��يچ ك��اری نك��رده بودن��د. ھ��ا ھم��ه بيگن��اه بودن��د ديگ��ر سياس��ی
اختي��ار  ش��ده، ب��یه يك��ی از دوس��تانش بازداش��ت ش��نيد ک��» ناژداماندل��شتام«

 ک��ه يی را از دس��ت داد و در ج��واب گف��تآخم��اتوا ش��كيبا آن��ا؛  چ��را:دپرس��ي
  ]٩٥ص![دكنن  بازداشت میھيچنميفھمی، حاA مردم را برای 

م��رگ، ح��2ل  « ک��هی فرام��وش ن��شدنی داش��ت ي��ك گفت��ه اس��تالين
   ]١٣٦ص[»!رود ست؛ آدم كه رفت، مشكل ھم میمشك2ت ا

وان�د ھ�يچكس، از جمل�ه خ�ودش را ت استالين ناراحت است ك�ه نم�ی
قانع كند ك�ه وی بزرگت�ر از ھم�ه اس�ت، و اي�ن ن�اراحتی ش�ايد تنھ�ا خ�صلت 

، آن انسانی او باش�د؛ ول�ی آنچ�ه ان�سانی ني�ست و بلك�ه ب�سيار ش�يطانی اس�ت
خصوص از خواھد از ھمه ب میی خودكم بينی  است كه او به دليل اين عقده

 بھت���ر از او يعن���ی د و از نظ���ر او،آنھ���ايی ك���ه از او بھترن���د، انتق���ام بگي���ر
   ]١٤٠ص[!تمل

 ب�ه م�ا گفتن�د ك�ه ھم�ين ح�اA خيليھ�ا را دارن�د ١٩٣٧ اكتبر ٢٢در 
خواھن��د ش��ر عناص��ر ن��امطلوب را پ��يش از   زي��را م��ی؛كنن��د بازداش��ت م��ی

 دس���امبر رف���ت رای ١٢ينا روز ليب���وف واي���سلييونا ش���پور. انتخاب���ات بكنن���د
ا به اصط2ح رای ب�دھم ك رای شدم، تای؛ وارد اتاق چه مسخره بازی؛ بدھد

 ام�ا ؛رای شورای عالی شوروی انتخ�اب ك�نم بخواستم، و نامزدی را که می
گ�ذاری ش�ده ب�ود، و  ی رای يك نام از قبل نوشته شده و ع2م�ت روی ورقه

ھمانج�ا دراتاق�ك . ك�شيدم من فقط بايد زحم�ت ان�داختن داخ�ل ص�ندوق را م�ی
از اتاق��ک ك��ه . ا جم��ع و ج��ور ك��ردمزدم زي��ر خن��ده، ام��ا ب��ه زور خ��ودم ر

ام را ب��اA  ن ژوری ب��ر م��ن دوخت��ه ش�ده ب��ود، يق��هبي�رون آم��دم، نگ��اه خ�شمگي
   !خيلی خنده دار بود. م پنھان شدمكشيدم و درون پالتوی ضخيم

انتخاب�اتی ب�ه راس�تی  ک�ه د استالين در مورد انتخابات گفتروز بع
؛ ھرگ��ز، ت���اريخ د نداش��ته اس��تچن��ين دموكراتي��ك ت��اكنون در جھ��ان وج���و

   ]٢٣١ص /كف ممتد حاضران[»شناسد  را نمیی ديگری نمونه
در انتخاب���ات رای دھن���ده مھ���م  اس���تالين بع���دھا اعت���راف ك���رد ك���ه

   ١٧٩!نيست، رای شمارنده مھم است
ی آن س��ی   و ھم��ه اي��ران١٣٨٨ خ��رداد ٢٢درس��ت مث��ل انتخاب��ات 

ی  زهب�ه ان�دا» موقعي�ت کھري�زک«س�ت ک�ه س�خن م�ا اي�ن اام�ا ؛ سال نکبت�ی
» موقعي�ت ابوغري�ب«ھست که نياز نباشد با افی وحشتناک و ضد انسانی ک

اينک��ه ممک�ن اس��ت اي�ن ش��بيه س��ازی از  ب�رای  ت�شبيه ش��ود؛»گوانتانام��ا«ي�ا 
درع��ين ح��ال ؛ بکاھ�د» کھري��زکموقعي�ت «م�ق فج��ايع ب�ه وج��ود آم��ده در ع
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 ٢١٣

 

وح�شتناک » موقعي�ت« اظھارنظرھای مسئولين نظام اس2می در م�ورد اي�ن
زنن�د ک�ه انگ�ار جناي�ات ارتک�ابی در  ای ح�رف م�ی آنھا به گون�ه.  استجالب
ب��ا روح ] ای در م�ورد کھري�زک گف�ت اي�ن کلم�ه را خامن��ه[» موقعي�ت«اي�ن 

 ي��ا اينک��ه رھب��ر از اي��ن ؛ اس��2می در ت��ضاد اس��تح��اکم ب��ر نظ��ام جمھ��وری
 اف�رادی مث�ل ؛ون که آگاه شده، بسيار متاثر استحوادث اگاھی نداشته و اکن

ار تک��ر و اف��راد ھم��سو، مرت��ب اي��ن جم��2ت را مطھ��ری ي��ا Aريج��انیعل��ی 
ھ��ايی مث��ل کروب�ی و موس��وی از ت��ضعيف نظ�ام اس��2می ب��ه   ي�ا آدمکنن��د؛ م�ی

 ھيچي��ک از اي��ن ؛ورن��دآ ک��اب چن��ين جناي��اتی س��خن ب��ر زب��ان م��یدلي��ل ارت
دن اس�ت و ي�ا خ�ود را ب�ه جھال�ت داوريھا درس�ت ني�ست؛ ي�ا نع�ل وارون�ه ز

 باش�د در جري�ان اف�شای جناي�ت در گوانتانام�ا و ابوغري�ب  اگر يادت�ان؛زدن
ن��ه ي��ک س��خنرانی ای علي��ه امريکاييھ��ا ب��ه ھم��ين بھا ک��ه خامن��ه روزی نب��ود

 البت�ه اي�شان زرنگ�ی ؛گوي�د  ي�ک ک�2م نم�یحتی که شدهه نکند؛ اما اکنون چ
 ت���ا ی باري���ک بک���شد، دس���تور دادھ���ا و ت���ا پ���يش از اينک���ه ک���ار ب���ه جاک���رد

مربوط�ه ني�ز ف�ورا دس�ت ب�ه ک�ار  م�سئولين. را ببندن�د» موقعيت کھريزک«
   !دشدند و آثار جرم را از بين بردن

  

  ]نھم پنجاه و روز[٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٢يکم امرداد ماه  بيست و

  
که اخبار اي�ران در رسد  از کشورھای عربی شمال آفريقا خبر می  

 ؛ بخ��صوص موض��وع دس��تگيریزي��ادی را برانگيخت��هه آن ک��شورھا توج��
بوک در اي��ن ک��شورھا مح��ل اع��ضای في��سج��وان فران��سوی در مي��ان دخت��ر 
Aزم ب�ه توض�يح اس�ت ک�ه  ؛و حماي�ت و س�مپاتی ن�سبت ب�ه وی اس�تگفتگ�و 

فران��سوی اس��ت و  ،زب��ان دوم ک��شورھايی مث��ل م��راکش، الجزاي��ر و ت��ونس
بخ�صوص  حکوم�ت اس�2می. نوي�سند خوانن�د و م�ی بسياری به اين زبان م�ی

توان�سته ب�ود توج�ه و ] ک�شورھا[آن بازار /کوچهاحمدی نژاد در ميان مردم 
د تج�اوز در محبوبيت کسب کند، ولی با حوادث اخير بخ�صوص وج�و حتی

 اس��2می در مھ��وریی تقدس��ی را ک��ه ب��رای ن��ام ج زن��دانھای اي��ران، ھال��ه
  . بود، به ناگھان چون حبابی ترکانده است ذھنشان شکل گرفته

دان، م�ردم را ن�سبت در زن خبر تجاوز به دختران و پسران جوان
توفي�ق رغي�وی . ]طفلکھ�ا [ حکومت ايران دچار ترديد ک�ردبه اس2می بودن

 دھ��د، ک��ه ري��ش بلن��دش بي��شتر او را ش��بيه ب��ه نيروھ��ای القاع��ده جل��وه م��ی
ن تج�اوز از گناھ�ا. ان�د اين کار، نام اس2م را خراب کردهآنھا با  که گويد می

 اس��2م ت��صرف اس��را ج��ايز آي��ا در«: کن��د  خبرنگ��ار س��ئوال م��ی.کبي�ره اس��ت
اعتراضات م�ردم «: دھد کند و سپس ادامه می توفيق کمی مکث می »است؟



 ٢١٤

 

حکومت، دخلی به جنگ با کفار ندارد، مگر آنکه علم�ای  مسلمان نسبت به
   ]ھاھاھا[» !کافر بدانند شيعه در ايران، معترضين را

يعن���ی  [ تج���اوز ب���ه اس���رای کف���ارهرس���د توفي���ق ب��� ب���ه نظ���ر م���ی
آور   اي��ن وق��ايع را ش��رمفاطيم��ا الب��اج. دارد  نظ��ر م��ساعدی]ھ��ا غيرم��سلمان

ايران بھشتی برای م�سلمانان اس�ت و م�ن  کرديم ما فکر می«: خواند و گفت
و از ک�شور مري�دان اھ�ل بي��ت  شخ�صأ آرزو داش�تم روزی ب�ه اي�ران ب�روم

: دھ�د  وی پاس�خ م�ی»ش�ما ش�يعه ھ�ستيد؟«: پرس�د  خبرنگار م�ی».ديدار کنم
  ب��ه نظ��ر».ر خ��انواده، م��ا از طرف��داران اھ��ل بي��ت ھ��ستيمنخي��ر، ول��ی د«

ي�ابی اي�ران ب�ه بم�ب اتم�ی  رسد موضوع تجاوز به زندانيان، اخبار دس�ت می
  ١٨٠... گزارشی از طانجه تی وی؛الشعاع قرار داده را تحت
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اعيل ص�فاری ن�سب ای پيدا ش�د؛ اس�م  افسانهصاحب ثروتراستی 
اس��ماعيل …ن��ژاد و از اع��ضاء س��تاد کودت��ا اس��ت دوس��ت نزدي��ک احم��دی

صفاری نسب صاحب ھژده و ن�يم ميلي�ارد دAری ک�ه در ترکي�ه ک�شف ش�د، 
 ی ن�ژاد و از اع�ضای کميت�ه  ثروتمند دنيا، دوست نزديک احم�دیيکی از ده

   ١٨١.خرداد است ٢٢ی کودتا
جاوز در بيمارس�تان امروز بحث ت که ش نوشتسايتپزشکی در وب

 اما دوس�تان، مطل�ب ؛ی کروبی خواب را از چشمانم گرفته  نامه؛مطرح شد
 اگ��ر خ��دای نک��رده اي��ن اتف��اق. مھم�ی ھ��ست ک��ه باي��د خ��دمتتان ع��رض ک�نم

وارش برايتان افتاد، حتما دو کار انجام دھيد؛ اول به يک دکتر متخصص گ
کنيد و از او بخواھيد آزمايشات کاملی از شما به عمل بي�اورد و در  مراجع

احتم�ال عفونتھ�ای . کولون شما را به طور کام�ل بررس�ی کن�د صورت نياز
در مورد خانمھا حتما بعد از اين مرحله به دکت�ر زن�ان  .خيلی شديد باAست

ل چ�ک کنن�د ھم مراجعه کنند و وضعيت دستگاه تناسليشان را ب�ه ط�ور کام�
 آم��ار ؛م��ورد را حتم��ا ج��دی بگيري��د اي��ن... و س��پس ب��ه ي��ک روانپزش��ک

ب�ستگانتان ک�سی   در ض�من اگ�ر از؛ودکشی بعد از تج�اوز ب�سيار باAس�تخ
تازه از زندان آزاد شده، حتما از او يک چک آپ کامل به عمل آورده شود 

 اگ�ر دکت�ر مطم�ئن. به ھ�ر نح�و او را تح�ت نظ�ر روانپزش�ک ق�رار دھي�د و
 يادت�ان باش�د اتف�اقی اس�ت ک�ه افت�اده، ؛ک�نم م�ی  من ب�ه ش�ما معرف�ی،خواستيد

  ١٨٢!ضرر بيشتر رابگيريد اکنون به فکر اين باشيد که جلوی
» خج��سته«راس��تی رژي��م خ��ودش گفت��ه ک��ه پ��س از اي��ن انتخاب��ات 

ی رس�می  ھای اع�2م ش�ده  تعداد کشته شده؛ھار ھزار نفر را دستگير کردهچ
  ١٨٣... نفر است٦٩ھم 

  .تھران بار ديگر خيلی شلوغ است] بيست و يکم مرداد[امروز   
ھاشان از تجاوزات   زندانيان و خانواده«تيتر اول اشپيگل پنجشنبه   
بدار آويختنھا و دوباره رھا کردن زن�دانيان قب�ل از خفگ�ی بعن�وان  جنسی و
  »!دھند شکنجه در زندانھای ايران خبر می روشھای

  : شلوغ استتم که امروز بازار خيلی نوش
 ام�روز  ازار بزرگ تھ�ران،به گزارش خبرنگار اعزامی ايلنا به ب

ر، نيروھ��ای انتظ��امی و تھ��ران و در خيابانھ��ای منتھ��ی ب��ه ب��ازادر ب��ازار 
از چھ��ارراه گلوبن��دك ت��ا چھ��ار راه س��يروس، . ن��دپي��دا كردامنيت��ی ح��ضور 

ر داران دانتظ�امی ح�ضور دارن�د و از اي�ستادن خري�ی سواران نيرو موتور
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 ٢١٦

 

 ی ی دبيرك��ل جامع��ه ب��ه گفت��هکنن��د؛  وگيری م��یجل��ا ھ�� روھ��ا و خياب��ان پي��اده 
ای  دنب�ال پخ�ش اط2عي�ه ي�ن اق�دام ب�ه ھای اس2می اص�ناف و ب�ازار، ا انجمن

 در ب��ازار گ��زارش ايلن��ا م��ردم و خري��داران حاض��ر  ب��ه؛مجھ��ول انج��ام ش��د
 اط2عي��ه ق��رار نداش��تند، از ح��ضور نيروھ��این در جري��ان اي�� تھ��ران ك��ه 

  . كنند انتظامی در بازار ابراز تعجب می
روز در بازار تھران ح�ضور  يكی از كسانی كه ام»پ .مھرداد«
 در ب���ازار ھ���يچ تجمع���یق���رار ني���ست «: خبرنگ���ار ايلن���ا گف���ته داش���ت، ب���

برگزارش��ود، ام��ا ح��ضور اي��ن مي��زان ني��روی انتظ��امی در ب��ازار، ف��ضا را 
گر علت ح�ضور نيروھ�ای دائم از يكديمردم  امنيتی كرده و موجب شده كه 

   ».انتظامی در بازار را جويا شوند
برخ�ی «:  يك�ی از دكان�داران ب�ازار كفاش�ان 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 انتظ�امی و ه؛ اما تجمعی ش�كل نگرفت� اند، كرده

خري�دارانی ك��ه .  ش�ده ف�ضای ب�ازار دگرگ�ون ش�ودامنيت�ی در ب�ازار موج�ب
پرس�ند ك�ه م�ا ھ�م  اي�ن ف�ضا را م�ی  دائم از ما عل�ت،كنند امروز مراجعه می

 ب��ه گ��زارش خبرنگ��ار .دھ��يمم ت��وانيم اي��ن ك��ار را انج��ا درس��ت نم��یچن��دان 
ك�ه ب�ازار تھ�ران ام�روز روز  ، در اين ش�رايط اعزامی ايلنا به بازار تھران

 گ�زارش در ی تھيهد، گروھی از صدا و سيما برای كن میشلوغی را سپری 
ب�ازار  ی گزارش�ی از وج�ود رون�ق در ان�د و در ح�ال تھي�ه بازار مستقر شده

   !دھستن
  ب��ا لب��اس شخ��صيھا و کت��ک زدن م��ردم و بع��د ھ��م ت��و؛چ��ه رونق��ی

آن تئوري���سين » اقت���صاد ک���2ن« واقع���ا ؛زن���دانھا کارھ���ايی آنچن���انی ک���ردن
ھمه رونق در حکومت اس�2می ب�ساطش را جم�ع اقتصاد نوين، بايد از اين 

  ...کند و برود
 ٥٠٠٠بيش از  «ه به لحظه از بازار تھران، امروزخبرھای لحظ

 س�اعت . نف�ری ھ�ستند٥٠٠ھ�ای ھنفر در ح�ال تظ�اھرات موض�عی در گرو
ًدو و ن���يم بع���د از ظھ���ر نيروھ���ای انتظ���امی از اي���ستادن خودروھ���ا ش���ديدا 

ت�اکنون . کنن�د ردم در پياده روھا حمله م�یوحشيانه به م کنند و جلوگيری می
ھ��م … بوق��ت تھ��ران١٣ س��اعت .ند نف��ر راھ��ی بيمارس��تانھا ش��د٨ از ب��يش

جري��ان دارد و چن��د ن ی ب��ازار تھ��ران اعت��صاب بازاري��ا اکن��ون در منطق��ه
ی  منطق�هه ھزار نفر در پی ورود زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسوی ب

درگيری و زد وخورد شديدی . ندزدبازار دست به اعتراض عليه حکومت 
اط��راف ب��ازار و س��بزه مي��دان ی ارتباط��ات موب��ايلی در  جري��ان دارد و کلي��ه

 دو ، خ��رداد مقاب��ل مت��رو١٥مي��دان   در١٣:٢٥ ح��والی س��اعت ه؛قط��ع ش��د



 ٢١٧

 

 م��ردم ؛م�ورد درگي��ری ب�ين تظاھرکنن��دگان و نيروھ�ای س��رکوبگر روی داد
دس�ت خ�ود را ب�ه  ک�هدادن�د و در ح�الی  را سر» مرگ بر ديکتاتور«شعار 
پياده روھا . کردندرفته بودند، به سمت بازار حرکت ی پيروزی باA گ نشانه

ردن�د و ب وھ�ای س�رکوبگر ب�ه س�وی م�ردم ي�ورش نير. مملو از جمعي�ت ب�ود
در اثر يورشھای وح�شيانه، تع�دادی . دادندقرار د آنھا را آماج باتومھای خو

 ب��اتوم را ب��ر س��ر و س��رکوبگر ض��رباتی نيروھ��ا. نداز م��ردم زخم��ی ش��د
 ٤نقط�ه ش�اھد بودن�د ک�ه  ش�اھدان عين�ی در ي�ک. کوبيدن�د صورت مردم م�ی

  ]ايميلھای دريافتی [!زخمی شدند و دچار خونريزی بودندنفر بشدت 
جمع .  در ايران است»ضد کودتا«امروز چھارشنبه بازار 

  بازار تھران از اولين ساعات صبح امروز راھیزيادی از مردم تھران
 خرداد اعتراض خود را با ١٥ی خيابان  و در مقابل بازار سرپوشيدهشدند 

از بامداد امروز نيروھای . آغاز کردند» مرگ بر ديکتاتور«شعار 
با آغاز . ند اطراف بازار تھران مستقر شدانتظامی و لباس شخصيھا در

تظاھرات مردم، موتورسوارھای چماق بدست به طرف مردم حمله ور 
ی اس2می، بسياری از مغازه داران بازار  ار موتلفه عليرغم ھشد.شدند

تھران، بعنوان ھمدردی با مردم و يا از بيم درگيريھا و خسارت، صبح 
» ی بازار سبز چھارشنبه«جنبش سبز امروز را . دامروز تعطيل کردن

ن مامانم به جا[ مانند ديگر مردمی که به حرکت امروز لبيک .اع2م کرد
ه و گفت] ندا ه نوشت»پيک نت«ی ايھا را توده» بيکل«ی اس2می  اين کلمه

 خانم زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسوی نيز ند؛راھی بازار تھران شد
اما نيروھای امنيتی وی را ؛ د و به مردم پيوستوارد بازار تھران ش

در شماری از سراھای بازار تھران، . مجبور به خروج از بازار کردند
. کردند و ھمراه با مردم شعار Z اکبر دادندبازاريان از مردم حمايت 

نيروھای امنيتی و بويژه لباس شخصيھا از صبح زود در حياط بزرگ 
رئيس . دفتر امور اصناف تھران در ميدان اعدام مستقر شده بودند

بنکدارھای مواد غذايی، قاسم فراھانی با اعتراض اعضای صنف روبرو 
ند که ما با مردم سروکار ده و گفتدارھا به او اعتراض کربنک. شده است

س شخصيھا متھم خواھيم از جانب مردم به ھمکاری با لبا داريم و نمی
   ١٨٤»!ما موظف به ھمکاری با دولت ھستيم«:  کهفراھانی گفت. شويم

عرب بگيريد تا چينيھا، ھای از خبرگزاريامروز «ديگر اين که 
ع تجاوز به ضورا در رد مو از مالزی تا کردھا، صحبتھای Aريجانی

اين انتشار آن باشد که  ی شايد يکی از دAيل عمده. زندانيان منتشر کردند
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دارد و از  Aريجانی به عنوان رئيس مجلس، جايگاه قانونی مشخصی
 ]شايد[ اما آيد؛ رھبران محافظه کار به شمار میای از  طرف ديگر به گونه

 ند؛ آن ھم اينکه در واقعی جالبی در اين ميان نبايد از چشم پنھان بما نکته
که اين خبر   تا جايی؛يجانی باعث گسترش بيشتر خبر شدتکذيب Aر

لينک اول مربوط به  .داخبار مرتبط با ايران قرار دار ھمچنان در صدر
اين ھم يک  ،آسيايی برگزاریلينک دوم خ.  است»البوابه«خبرگزاری 

ھای آمريکايی مثل صدای آمريکا و  رسانه ،ی ايتاليايی لينک از يک رسانه
در . Aريجانی را منتشر کردند لس آنجلس تايمز ھم موضوع صحبتھای

نه منتشر وبی را در اين زميکر ھا مجددا سخنان ی اين خبر رسانه ادامه
   ١٨٥».است ند که خودش زمينه ساز انتشار بيشتر خبرکرد

  . نک اين خبرگزاريھا را ميتوان ديدالبته در لينک زير صفحه، لي
  جمھوری؛موضوع انشاء«با عنوان ام  ای نوشته تکهديگر اين که 
  »!اس2می را تعريف کنيد

و » ان���شاء«ھ���ای  بيايي���د ف���رض کن���يم ک���ه م���ن ام���سال از درس
ب�ه ج�ان [تجدي�د ب�ودم » تعليم�ات دين�ی« از پارس�ال. ام تجدي�د ش�ده» تاريخ«

 امسال بايد تمام اين تاب�ستان را ب�ه ج�ای ش�نا و حاA ]١٨٦مامانم راست ميگم
ک��ردن و ت��و س��احل دراز ک��شيدن و ک��رج رف��تن و دوچرخ��ه س��واری و ب��اغ 

ی چ�الوس موھ�ا  گي2س چيدن ميھمان ش�دن و ت�و ج�اده/عموجان برای آلبالو
بتمرگم تو خان�ه و اي�ن دو ت�ا درس ک�وفتی را ... د خنک راه سپردنرا به با

تق�ويتی ھ�م نوش�ته ک�ه ب�رای /تازه بابا اسمم را در ک�2س تجدي�دی. دوره کنم
  . اين دو تا درس قزميت رفوزه نشوم

واره است و ن�سبتی ھ�م ی بدق بير اکابرمان که يک مرد شکم گندهد
موض�وع بيم�زه لوغيھ�ا ي�ک پ/ھا دارد، به خ�اطر ھم�ين ش�لوغ»دستغيب«با 

  ! دانم چه خاکی به سرم بريزم؟  برای انشاء که نمیداده
معلم تاريخمان ھم ھمين دستغيب است که اميدوارم ھمين روزھ�ا، 

کن�د  ھم دستش غيب شود و ھ�م خ�ودش ک�ه عينھ�و عن�ق منک�سره وادارم م�ی
ء  درسھای انشانم و دوره کنم؛ آخر تنھا تجديدیھی اين اراجيف را دوره ک

ی لش تنبل من و ش�کم   ک2س ِ به اين گندگی فقط با تنهو تاريخِ  اينجا منم و
ت��ری تجدي��د  ش��ود؛ بقي��ه ب��رای درس��ھای مھ��م پ��ر م��ی» دس��تغيب«ی اي��ن  گن��ده
  .اند شده
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  ! اس#می را تعريف کنيدجمھوری: موضوع انشاء«

  

بگي��ر «: دي��شب ت��ا ص��بح نش��ستم و ھرچ��ی مام��ان رف��ت و آم��د ک��ه
 ت��ا ان��شای خ��وبی ؛گ��وش ب��ه ح��رفش ن��دادم» !يض مي��شی، م��ربخ��واب دخت��ر

م چپان�دم ک�ه »انشاء«تو » تاريخ«زرنگی ھم کردم و کمی ھم . نوشته باشم
 ت�ا ؛خ�واھم س�فت و س�خت حتم�ا قب�ول ش�وم به آقای دستغيب ح�الی ک�نم، م�ی

  . ای برای شوھر دادنم نداشته باشد بابا بھانه
ی  گ�ر حوص�لهلی کن�ی، معل�وم اس�ت ک�ه دي که اگر تنبخودش گفت

 هی بخت و بعد ھم Aبد ت�و دل�ش گفت� يد بروی خانهدرس خواندن نداری و با
مل�ک طل�ق م�ردان » تختخ�واب« چ�ون ی لب�ه؛  ھم�ان لب�ه؛»ی تخت لبه«که 

ن؛ از  ول�ش ک�؛ماس�د وض ک�ردنش چي�زی ب�ه زنھ�ا نم�یاست و جز م2فه ع
  !ام که تجديد نشده» خانه داری«

ين تيز و تند شد که ميترسم آق�ای داشتم از انشاءم مينوشتم که ھمچ
عمام�ه داران ھ�م ھ�ست،  به ميرحسين رای داده و از اھ�الیکه » دستغيب«

  ! به درکدقمرگ شود؛
  » ! اس2می را تعريف کنيدجمھوری«اما انشای 

 اگ�����ر خ�����وب از آب درآم�����د، ؛خ�����وانم اول چرکنوي�����سش را م�����ی
  ؟.کی.او. کنم پاکنويسش می

 ی اس��2می کودت��ای جمع��یجمھ��ور «ام ک��ه نوش��تهت��و چرکن��ويس 
ھ��ا، زنھ��ا کم��ی آزادی  آن دوره.  معل��وم اس��ت؛ چ��را؛نھ��ا ب��ودمردھ��ا علي��ه ز

توانستند ھرجا دلشان  می] با درصدی مزاحم[توانستند کار کنند  داشتند و می
ن��ستند درس بخوانن��د توا م��ی] ھ��ای غيردولت��ی ب��ا مزاحم��ت[خواس��ت برون��د 

ب��ا [ت بپوش��ند شان خواس��توان��ستند ھرچ��ه دل�� م��ی]   دولت��یب��دون خ��ط ک��شی[
توان��ستند چن��د ت��ا زن بگيرن��د  مردھ��ا نم��ی]  غيردولت��یھ��ای خياب��انی انگول��ک

توانست مرا ت�ا ھج�ده س�الم ن�شده، زورک�ی ش�وھر  بابا نمی] قانون حکومتی[
ھ�ای دور ک�ه ح�اA  يک شاھی ھم بود آن زمان]... بازھم قانون دولتی[بدھد 

ی  اد داد آدمن��د و فق��ط اب��ژهھ��ا ي�� ک��ه ب��ه زن» ش��اه وزوزک«گوين��د  بھ��ش م��ی
 نيستند ک�ه ريختن�د و قب�رش را خ�راب ی آقا مصطفی سکس و کلفت و والده

  . دکردن
  ]  دوم خردادی را با کلنگش؟يادتان ھست اين صادق خلخالی[

روش���نفکر و « ي���ک عالم���ه ؛بع���د مردھ���ا و آخون���دھا جم���ع ش���دند
ن��د ت��و دن��د، ت��ا زنھ��ا را بچپانھ��م کمک��شان کر» ی زن و م��رد تح��صيلکرده

د و  زن ک�2غ س�ياه کمک�شان کردن� البت�ه کل�ی ھ�م ھ�ا؛ و تو آشپزخانهھا  خانه
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ي�ی »آق�ا«و ي�ک ی اينھا جمع شد   بعد ھمه؛برعليه خودشان تظاھرات رفتند
»  اس2می، نه ي�ک کلم�ه کمت�ر، ن�ه ي�ک کلم�ه بي�شترجمھوری«آمد و گفت 

 ب���ه اس��2می ش���د و از ھم��ان اول مردھ���ا راه افتادن��د» حکوم���ت«بع��د ھ��م 
 ی ری و بعد ھ�م ش�د م�سالهچادر اجبا... توسری زدن به زنھا و روسری و 

ھ�ا  و کل�ی» فاح�شه«ند ھا شد  و خيلیحجاب برتر و شل حجاب و بدحجاب؛
ي�ک چيزھ�ايی ھ�م ب�ا » چي�ز فروش�ی«ھا رفتند دوبی به  ی و خيلشدند معتاد

 زنھ�ا و زن�دان و تيغ موکت بری و باتوم و کتک و خون تو سر و ص�ورت
وم�ان مھري�ه و بع�د  اجباری و ھفتاد و دو تی شيرينی بعد از عروسی سالهم

بع�د ھ�م ] س اس�ت، اينط�وری ش�دهچون چرکنوي[ی دار و ميدان تير ھم چوبه
ه و درھای مجزای ورودی و خروجی، ی وسط ک2سھای درس دانشگا پرده

ی اجب�اری  ی اجباری و گري�ه  با نماز اجباری و روزهبعد ھم کلی خبرچين،
  ...مردن اجباری وو 

ھ������ای  پ�����سرانه و معل�����م/ و م�����دارس دختران������هبع�����د، سنگ�����سار
مردان�ه /ھ�ای زنان�ه دخترانه و اتوب�وس/ھای پسرانه دخترانه و خيابان/پسرانه

ھای  مردانه و قبرستان/ھای زنانه مردانه و رستوران/ھای زنانه و بيمارستان
  ... مردانه و /ھای زنانه مردانه و عروسی/زنانه

 و معلم مردش کمکش نک�رد  دانش آموزی که غش کرد ھم آنبعد
 بع�د آن آق�ای ک�ارگردان ک�ه .ت�ا دخت�رک م�رد]  ن�رود خاکبرس�رتا ب�ه جھ�نم[

اس�تی اي�ن باب�ا ھ�م دوم خ�ردادی ر[زنش آمد و تبليغ چند زنه ب�ودن را ک�رد 
ھ��ای  ھ�ايی در وص��ف جم�ال ح�اج آقاھ�ای چن�د زن�ه و زن  بع�د ف�يلم!]ھ�ا ب�ود

زيھ�ای مردھاش�ان اند، حاض�ر ني�ستند ص�يغه با شدهبدجنسی که چون خراب 
اينج�اش خيل�ی  [بعد] خرداد[يلم بانوی ارديبھشت بعد ھم اين ف؛ل کنندرا تحم

 و ١٨٧س���يد مم���د خ���اتمی و تائي���د حک���م اع���دام س���لمان رش���دی] ب���امزه اس���ت
ی نشاط و  کنند و روزنامه ی آنھايی که حاA دارند اعتراف می ی ھمه ھمھمه
 بع���د ک���ارتن ی گ��ردون و ب2گ���ردون حک��ومتی و هل���و مج» زن«ی  ش��بنامه

آھ�ان، پ�يش ] رتن خوابی از کی ب�اب ش�د؟راستی کا[خوابھای دوم خردادی 
ھ�ا  ھا فرستادن و به بچه ھا را به جای گوسفند رو مين  جنگ و بچهاز اينھا،
ھ�ای  لبع�د پ�و!] رف�ت ھ�ا وای اي�ن داش�ت ي�ادم م�ی[ھا تجاوز ک�ردن  تو جبھه
ش�ان  ھای دوران خاتمی که ھم�ه  بعد ھم خيل فراری و١٨٨ رفسنجانیھاشمی

                                                           
ی كت�اب   س�لمان رش�دی نوي�سنده  از قول سيد ممد خاتمی در رابطه ب�ا١٣٦٧ اسفند ١٦ كيھان چاپ تھران، - 187

ھيچ راھی  رشدی اعدام شود، و] سلمان[اساس حكم شرعی حضرت امام خمينی  بايد بر«: آيات شيطانی نوشت
  » !برای گريز وی از اجرای اين حكم نيست

قت�صادی چ�اپ آمريک�ا م�دعی ش��د ک�ه ھاش�می رف�سنجانی چھ�ل و ھ��شتمين ا ی  ي�ک ن�شريه١٩٩٩ در س�ال - 188
  !ثروتمند جھان است
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...  بع�د ھ�می امريک�ای ش�يطان ب�زرگ جھ�انخوار،ھ�ا شدند استادان دان�شگاه
کنف��رانس ب��رلين و اکب��ر گنج��ی و مح��سن مخملب��اف و کل��ی ... آھ��ان... ھ��ان

تھ�ران «داس�تان و بع�د ھ�م » بھ�روز ن�رو اي�ران«جايزه و مايزه و بع�د ھ�م 
  ! من»محشر است

و اص�2 ش�ما » مھ�اجر«ی تبعيدی ب�ه  تبديل کلمه... چی.. .بعد ھم
  اين چيزھا را يادتان ھست؟ 

   تاريخ چی؟ ؛شود ی انشام چند می حاA نمره
 نخست در شعارھای مردم مطرح ش�د» یجمھوری ايران«]شعار[

 س�پس بح�ث ب�سياری در ب�ين وب2گنوي�سان .نيز از آن موجود استی فيلم و
ھ�ايی ب�ر اي�ن ش�عار  فارس�ی درگرف�ت و مف�اھيم و نگ�ره در فضای اينترنت�ی

جمھ�وری اس�2می و  از اي�ن ش�عار، ح�ذفف د ھ�به ط�ور قط�ع،. نوشته شد
 ش�ده گفت�ه ايران�ی اس�ت ک�ه ج�ايگزينی مفھ�ومی ن�و تح�ت عن�وان جمھ�وری

خواھن�د، را بي�ان   ک�ه ام�روز م�ردم اي�ران م�یب�اتی و نظ�ام سياس�یی اث جنبه
  ای به سادگی امکان پذير است؟   اما آيا چنين مساله؛کند می

ح�اکم ] ک�ذا [فروپاشی سريع رژيم سلطانی «نوشت کهاکبر گنجی 
منظ�ورش  [شعور کاذب به معن�ای مارک�سیبر ايران مدعايی ايدئولوژيک، 

 ؛ی م��ا فروپاش��ی و انق��2ب ني��ست لها م��س؛  ب��يش ني��ست]مارکسي��ستی اس��ت
ی م��ا گ��ذار م��سالمت آمي��ز ب��ه نظ��ام دموکراتي��ک ملت��زم ب��ه آزادی و  لهام��س

  ]کذا! [تاس حقوق بشر
 ايران��ی از ح��ذف س��ريع ي��ا زمانبن��دی اگرچ��ه در بح��ث جمھ��وری

 آنچ�ه ح�ذف جمھ�وری اس�2می س�خنی ب�ه مي�ان نيام�ده، ام�ا مشخصی ب�رای
اس�2می  آن بيشک متف�ق القولن�د، ح�ذف جمھ�وری اينک تمام جنبش سبز بر

يک نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی « حکومتی ايران و ايجاد از ساختار 
کن�د ک�ه اي�ن ح�ذف، زم�انی ک�ه  م�ی بين�ی  نگارنده پيش.است» و حقوق بشر

ھ�د ی سياس�ی اروپ�ا خوا چھ�ره رخ دھد، ھمانن�د ح�ذف نازي�سم و فاشي�سم از
ني��ز مت��رادف ب��ا ی  آوردن ن��ام جمھ��وری اس��2محت��یب��ود و بھت��ر ک��ه ديگ��ر 

. واقعي�ت اس�تن  ع�ي؛ اين تندروی ني�ست؛جرم، مجازات بھمراه داشته باشد
گ�ذاريھای  ی ام�روز ع�راق ي�ا افغان�ستان ب�ا بم�ب اين صورت چھ�ره درغير

انتح��اری ي��ا س��ازش از س��ر ناچ��اری ب��ا اس��2مگراھای افراط��ی در انتظ��ار 
   ١٨٩!د آزادی ايران نيز خواھد بوفردای

  !جالب است، نه؟
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ی چند ت�ن از بازداش�تيھای  که پروندهدوست وکيلی «ديگر اين که 
دستگاه قضايی دس�ت م�ا را  که تگف کند، می زندان کھريزک را پيگيری می

س��ازمان پزش��کی ق��انونی   و ب��ه؛يگي��ری حق��وق متھم��ان ک��ام2 ب��ستهب��رای پ
تج��اوز ق��رار  کنن��د در زن��دان م��ورد ا م��یدس��تور داده، ب��ه اف��رادی ک��ه ادع��

 م��ستندی  ه ق��انونی ندھن��د و ب��دين وس��يله،  اج��از پزش��کیی ان��د، تاييدي��ه گرفت��ه
ش�ود و ب�دون  سازی برای طرح دعوی در محاکم قضايی از متھم س�لب م�ی

تواند در دادگاه ادعای خود را ثابت  مدارک پزشکی، متھم يا متھمه نمی اين
 متج��اوزان، ش��ھود ديگ��ری در مح��ل ارتک��اب کن��د و چ��ون در زن��دان، بج��ز

 م�رد عاق�ل و چھ�ارآن ھ�م [ت�وان از ش�اھد  نم�ی  عم�2؛اند رم وجود نداشتهج
اين وکيل شريف که خودش بدليل برعھ�ده . د در اثبات ادعا استفاده کر]بالغ

ی  تح�ت ف�شار اس�ت، از ھم�ه وکالت آسيب ديدگان کھريزک و اوين، گرفتن
اف�شای  ش�نفکران خواس�ت ت�ا ب�ا پيگي�ری ومردم و بخصوص نخبگ�ان و رو

 م�ستمر اي�ن وق�ايع، اج�ازه ندھن�د حق�وق عزي�زان آس�يب دي�ده در زن�دانھای
 ...ی خامچه خيالی، چه خيال  ١٩٠!دحکومت اس2می پايمال شو

  
  ]روز شصتم[  مي#دی٢٠٠٩ اوت ١٣/ ١٣٨٨بيست و دوم امرداد ماه 

  
 ٢٩در ی مع���روف  ای در آن نم���از جمع���ه يادت���ان ھ���ست، خامن���ه

» اس��2می اھ��ل خيان��ت در آرای م��ردم ني��ست؟ یجمھ��ور«خ��رداد گف��ت ک��ه 
خيان�ت ب�ه آرای م�ردم اس�ت، بلک�ه ب�ه  ولی اAن نه تنھ�ا ثاب�ت ش�ده ک�ه اھ�ل

   ١٩١!دفرقی ندار شيکند؛ زن و مرد ھم برا ناموس مردم ھم خيانت می
 ک�ه س�عيد مرت�ضوی ب�ه  کروبی ھم گفتحسين کروبی پسر مھدی

ه پ�سران و دخت�ران اسم خبرنگارانی است که خبر تجاوز بدنبال پيدا کردن 
   ١٩٢.ندرا منتشر کرد

ب�ه ش�ما ع�رض  بن�ده « ھم از آن طنزھای گزنده است کهاين طنز
ام�ام  کنم، حف�ظ ارزش�ھای اي�ن نظ�ام، حف�ظ ارزش�ھای انق�2ب اس�2می و می

 اينگون��ه ٥٧  از بھم�ن م�اه س�ال.راح�ل، تنھ�ا از طري�ق تج�اوز ممک��ن اس�ت
ی الھ��ی ب��ر ھم��ين من��وال ادام��ه  و اکن��ون ھ��م ب��ه ح��ول و ق��وهاس��ت ه ب��ود
کنم، چ�را اينط�ور س�ياه نم�ائی  تعجب می برخی نخبگان کشور بنده از .دارد

                                                           
ھم��ين /قط��ار آزادی/ان��د، تائيدي��ه نميدھ��د  پزش��کی ق��انونی ب��ه ک��سانی ک��ه در زن��دانھا م��ورد تج��اوز ق��رار گفت��ه- 190

  روزھا
191 - http://friendfeed.com/irani777/0388fc69/30  
ص��دای / دبيرک��ل اعتم��ادملی گف��ت ک��ه س��عيد مرت��ضوی جوي��ای ن��ام خبرنگ��اران م��رتبط ب��ا تج��اوز ش��ده اس��ت- 192

  ٢٠٠٩اوت١٣.امريکا



 ٢٢٣

 

کنيد، م�ا م�سئوليم، ام�روز ھم�ه  را به اين نحو بازگو می  اين مسائل؛کنيد می
 بنده خ�ود شخ�صا در ؛شمنان اس2م اين چيزھا را بفھمندد مسئولند، نگذارند

دي�دم، تج�اوزات ب�سيار خ�وبی انج�ام ش�د، پي�شرفتھائی  ند م�ورد ص�حنه راچ
ش�ود؛ اي�ن  برطرف می که انشاءZ به زودی مشاھده شد ھم بود، کاستيھائی
و ما با ھمين حرکتھا مشتھای محکمی بر  انق2ب ادامه دارد روند از ابتدای

ھ�ستم و  تبنده مخالف افشاء تجاوزا. ايم و خارجی زده دھان دشمنان داخلی
   ١٩٣»...مقابله خواھم کرد با جديت با اين بدعتھا

اي��ن ک��ه آخون��د م��صباح ي��زدی گف��ت ک��ه ی ديگ��ر  ي��ک چي��ز ب��امزه
 سوس��مارالدوله در واق��ع اي��ن. ن��ژاد، اطاع��ت از خداس��ت اطاع��ت از احم��دی

  !ی الدنگ  مرتيکه؛فتوا صادر کرده
  

  ]دوم شصت و روز[٢٠٠٩اوت ١٣٨٨/١۵ چھارم امرداد بيست و

  

پريروز تا ھمين اAن که ساعت چھار بعد از ظھر شنبه است، از   
در اي�ن دو روز دل�م مث�ل . اينترنت نداشتم و دو روز از خبرھ�ا عق�ب مان�دم

 ک�نم کوش�ش م�یای  ب�ا اي�ن ھم�ه در اي�ن آخ�ر ھفت�ه. ش�يدجو سير و سرکه م�ی
  .خبرھا را جمع آوری کنم که چيزی از دست نداده باشم

 و ی قضاييه ھمين دو روزه عوض شد خبر اول اين که رئيس قوه  
صادق Aريجانی که ی  در حاليکه مراسم معارفه«ديگر شاھرودی نيست و 

ش�رطھايی   برخ�ی من�ابع از؛د ام�روز ش�نبه برگ�زار ش�ود، لغ�و ش�دقرار ب�و
 برخ�ی ؛ی ش�روع ب�ه ک�ار خ�ويش ق�رار دادهدھند ک�ه Aريج�انی ب�را خبر می

اتم�ام ک�ار  وع به کار خود را بهند که صادق Aريجانی شرمنابع قضايی گفت
من�وط   ش�اھرودیی در دوره» انق�2ب مخمل�ی«ه اص�ط2ح دادگاه متھمان ب

ياب��د،  ک��ه اگ�ر ق��رار باش�د در زم��ان م�سئوليت او دادگ��اه ادام�ه  و گف�تک�رد
   ١٩٤!دمتھمان را آزاد خواھد کر

ن��د، ھن��وز معل��وم  وس��ط، چ��را اي��ن باب��ا را ع��وض کرداي��ن ک��ه اي��ن
  !گويند؟ ر چه میببينيم اخبا. نيست

ی مع�روفش در رابط�ه ب�ا تج�اوز ب�ه   کروبی پس از آن نامهمھدی  
ی خيل�ی  ی حکومت اس2می، مورد بغض و کين�هزنان و جوانان در زندانھا

ھ��ا ب��ه او  ی دي��روز کل��ی  در نم��از جمع��ه؛از حاکم��ان اس��2می ق��رار گرفت��ه
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رک ح�اA کروب�ی پاس�خی نوش�ته ک�ه ب��رای د. احترام�ی کردن�د و ب�یفخاش�ی 
   !يت اين روزھا بد نيستوضع

 کروب��ی ب��ا اب��راز تاس��ف از حم��2ت ش��ديد و مھ��دی: س��حام ني��وز
ی جمع�ه ب�ه اي�شان، ھ�شدار داد ک�ه ب�ه زودی و  از ائم�ه توھين آميز تع�دادی

دبي�ر ک�ل ح�زب .. .در فرصتی مناس�ب پاس�خ اي�ن دينفروش�ان را خواھ�د داد
ود ب��ه خبرنگ��ار م��ا مل��ی ب��ا اب��راز تاس��ف از اب��راز نظرھ��ای وھ��ن آل��د اعتم��ا
ی جمع�ه ب�ا س�وء اس�تفاده از جايگ�اه مق�دس  ای از ائم�ه ع�ده متاسفانه«: گفت

ت��ه و تھم��ت، افت��را و دروغ ب�ه دينفروش��ی پرداخ نم�از جمع��ه ب�ا ي��ک م��شت
  ١٩٥!دنمودنت نسبت به اين ساحت مقدس اھان

، »حافظ�ان نظ�ام«ھ�ای اي�ن روزھ�ای  فيل ھوا ک�ردن در رابطه با  
   !آورم اينجا می ايی از آن راھ که بخش ام مطلبی پيدا کرده

ی نظر خود در  را برای ايجاد تشبيھی بيان کنندهگنجی اين مطلب 
ک آورده و بدين�سان در اعت�صاب غ�ذای نيوي�ور» ھ�ا غريب�ه«مورد ش�رکت 
ک�ردن حاض�ر ش�دگان در » خ�ودی و غيرخ�ودی«ی خود به  تصميم آگاھانه

ن را در اي��»  م��شترکدع��وت ع��ام ب��رای عم��ل«نيوي��ورک، ام��ا تظ��اھر ب��ه 
ای مھن�دس موس�وی  و در واقع ھمان فرم�ان آق�ًپاراگراف کام2 آشکار کرد

م�ا ي�ک ح�زبيم و » !س�بزھا ص�فوف خ�ود را ج�دا کنن�د« ک�ه را تکرار ک�رد
  ... شما حزبی ديگر؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز

ک����ه گوي����ا نماين����دگی اخت����صاصی [» س����بزھا«در اي����ن ت����شبيه، 
ھمچ�ون يک�ی از » نھاد سياس�ی«يک ] ور را دارندتظاھرکنندگان داخل کش

 اس2می اص2ح پذير و جمھوری[احزاب آمريکا ھستند، با مفروضی معين 
 دم�وکراتيزه ک�ردن ت�دريجی جمھ�وری[ھ�دفی مع�ين ] دموکرات شونده است

رأی م�ن چ�ه ش�د؛ ي�ک ياح�سين ت�ا ميرح�سين؛  با شعارھای مع�ين، ]اس2می
 ]آق�ای گنج�ی و پوس�ترھای اعت�صاب غ�ذای  که به گفته[ زندانيان سياسی را

حم�دی ن�ژاد علي�ه ای و ا ادشان ھ�ستند، آزاد کني�د، و خامن�هآقای حجاريان نم
پرچم سبزی که آق�ای موس�وی [ و نيز پرچمی معين ،اند بشريت جنايت کرده

که ھمان [ معين  و رھبری]ندی خاندان عترت و عصمت خواند نهآن را نشا
  !]... آقای موسوی باشد

ی ش�شم را نوش�ته و  رم که اگر آقای گنجی زودتر مقالهيقين دامن 
را ب��ه اي��ن روش��نی توض��يح داده ب��ود، ھم��ان چن��د » آنھ��ا«و » م��ا«داس��تان 

  . فھميدند که جايشان آنجا نيست نفری ھم که در نيويورک گرد ھم آمدند، می
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. ھ�ائی وج�ود دارد ن�شانه» خب�ری عم�ل از س�ر ب�ی«در مورد اي�ن 
وگ�وش ک�ه ح�ضورش را در ب�وق کردن�د و ب�ه ع�الم و آدم  مگر خ�انم گمث2

پ�رچم ش�ير خبر دادند، در سخنان خود در آن جمع به ارادت خود نسبت ب�ه 
دانست ک�ه از نظ�ر آق�ای گنج�ی   آيا اگر او می؛اشاره نکردو خورشيد نشان 

پرچم شير و خورشيد فقط مال سلطنت طلبھا و مجاھدين اس�ت و آوردن آن 
ضور ي��ک جمھوريخ��واه در مجل��س دموکراتھ��ا را ب��ه آن مجل��س، حک��م ح��

 و ني�ز اگ�ر ؛ان خود آنگونه از پرچم س�خن بگوي�دتوانست در سخن دارد، می
نب����ود، آق����ای گنج����ی ب2فاص����له از پل����يس » ش����اه م����اھی آواز اي����ران«او 

  را از صفوف اعتصابيون خارج کند؟ » عامل نفوذی«خواست تا اين  نمی
» ھنرمن�دان«را ش�امل » ریخب� بی«من البته اين صفت احتمالی [

 ھم�ين ]اگ�ر Aزم ش�ود[فشان روشن است و حاض�رند فرصت طلبی که تکلي
 !]...دانم  دوبی کنند، نمیحتیی  ی لودگيشان بر روی صحنه پرچم را وسيله

ای  دانند ک�ه نباي�د ش�اخه پيرايه و معصوم می آنھا بيشتر و بھتر از جوانان بی
ی ترفن��دھا را   پ��س ھم��ه؛ان�د، ببرن��د را ک��ه ب��ر آن نش��سته] حکوم�ت اس��2می[

ی سکوAري�ستی، ب�ه زي�ر  را ف�ارغ از اندي�شه] جوانان[ شما برند تا بکار می
من يکی اما از سن و س�ال رن�گ ش�دنم . چادر سبز خود برده، رنگتان کنند

   ١٩٦!گذشته
. شناس�م را م�یاکب�ر گنج�ی  ھ�ای  حق�هپس فقط من نيستم که نيد؛ببي 

 و پان اس2ميسھا »وناليستھای اس2میيسعنترنا«ھای ديگر ھم از اين  خيلی
 را ن��شان ش��ان  ت��و روز روش��ن ماھي��ت ض��د ايران��یک��ه ھ��ستند »کاريش��«

پ��س از ش��نيده ش��ده يک��ی از روح��انيون زن��دانی، «ديگ��ر اي��ن ک��ه  .دھن��د م��ی
رھب�ر نظ�ام، فج�ايع روی داده در بازداش�تگاه را ای به   آزادی با ارسال نامه

 اي�ن روح�انی جانب�از و معل�م اخ�2ق ؛داده رحبه طور تفصيلی برای وی ش�
دوران انق��2ب و جن��گ ني��ز ھ��ست  ک��ه ب��رادر يک��ی از ش��ھدای سرش��ناس

آنک�ه ب�ه م تي�ر و در نزديک�ی م�سجد قب�ا پ�س از در روز ھف�ت] سرتانخاکبر[
ھا اعت��راض رفت�ار ھتاکان��ه و ض��رب و ش�تم چن��د خ��انم توس�ط لب��اس شخ��صي

ھ��ا دس��تگير و ب��ه  خ��صیس��ط لب��اس شد، ب��ا خ��شونت و ض��رب و ش��تم توک��ر
 بع�د از ح�دود ده روز آزاد ش�د، در اي�ن ک�هوی  .دی منتق�ل ش�نامعلوممکان 

دھنده ب�ود ک�ه  ھای جسمی تکان   و اذيتآزار ھای فجيع و  شکنجهت مدت تح
و ی فرس�تاده ا  خامن�هبا ذکر جزئي�ات ب�رای ای شرح کامل ماوقع را در نامه

ی وح�شيانه و ناس�زاھای رکي�ک برخوردھاا و ھ در اين نامه، داستان اھانت
اي��ن روح��انی منتق��د در  نوش��ته اس��ت؛ و وض��عيت بازداش��تگاه را ب��ه تف��صيل
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 او را ب�ه ص�ورت  ک�ه در زم�ان آزادی ني�زخاطرن�شان ک�رد نام�ه ب�ه رھب�ر
او ھمچن�ين . ن�دتنه در خيابان رھا کرد ير پايين با لباس زنيمه عريان و تنھا 

 اس�2می را ب�رای رھب�ر مھ�وریآور مأموران ج  شرمشرحی از رفتارھای 
ترتي�ب  بيچاره ١٩٧!تنظام فرستاده که ذکر جزئيات آن به دAيلی مقدور نيس

  !ند ھم کون لخت تو بيابان ولش کرد بعد؛نددادرا  پيرمرد
؛ در رابط�ه ش ھمينجاس�تي که جاای دارد نوشتهمھشيد اميرشاھی 

    !»کاروان اکبر «با
 مردم��ی ک��ه درس��ی ش��ود پرس��م چگون��ه م��ی م��ن گ��اه از خ��ودم م��ی

بّر تشخيص دھند، دنبال آدمی کم مايه  رود ھّر را از اند و انتظار می خوانده
پوش��ند، ک��ه ب��ه او مي��دان  چ��شم م��یش يافتن��د و ن��ه فق��ط ب��ر خطاھ��ا ب��ه راه م��ی

  دھند؟  جوAن ھم می
زنم، چون ھم زياده روشن اس�ت و ھ�م تک�رار  مثال خمينی را نمی

وقت��ی ج��2ل  ؛ک��نم م��ی کتری را نق��لمث��ال ک��وچ. م��صائبش زي��اده دردن��اک
ای   ده ب�ه ش�ھر آم�د و عرقخ�ور ش�د، ع�دهی طالق�انی از احمد، آخون�د زاده آل

ھ�م ب�ه  کسی. اش گذاشتند ا به حساب آزادگی و شعور اجتماعیاين مطلب ر
روی خودش نياورد که پدر م2يش اين حضرت را به عراق عرب فرس�تاد 

ای بازی در  تودهراه برگشت و ديد منبرنشين شود، اما حضرتش از نيمه  تا
نگ�امی ک�ه مي�ان چن�د ھ. تر از عربی ي�اد گ�رفتن در نج�ف اس�ت سھلتھران 

ُی انشعابيون بر خورد، گروھی اين موض�وع  در زمرهصاحب فکر سياسی 
ک�سی ھ�م متع�رض . اش گذاش�تند سياس�ی ربه حساب آزاديخواھی و ش�عورا 

او ب�ه عن�وان قلم�زن  ی گرچ�ه ش�ھرتکی ب�را،اين نکت�ه ن�شد ک�ه ح�زب ت�وده
او ھ�م آم�اج  دست و پا ک�رده ب�ود، ول�ی متفک�ر سياس�ی نمي�شناختش، وگرن�ه

 نتيج�ه جمع�ی در. دای ش د که نثار خليل ملکی و انور خامهش دشنامھايی می
که در ميانشان درس خوانده کم نب�ود، آل احم�د را ب�ه عن�وان مخ�الف رژي�م 

، در محاف�ل دان�شگاھی زب�انش جلو انداختند، باد در آس�تينش کردن�د] پيشين[
اش و ي�ا   آخون�دی رج�وع اي�ن م�رد ب�ه اص�لحت�ی. پشتش سينه زدندشدند و 

در » س��ينه زن��ان«از م�سائل سياس��ی س�بب ن��شد ک�ه ھ�ای ب��ارزش  ک�ج فھم��ی
 کمت�ر حت�ی. بودن�د، تجدي�د نظ�ری کنن�د ی نسبت شعوری ک�ه ب�ه او داده باره

  . اش رجمهش پرداخت يا به غلطھای تيھا کسی به عيوب نوشته
مک�رر  از بخ�ت ب�د ت�اريخ...اوضاع بر ھمين منوال بود تا انق�2ب

 ش�ده اس�ت و گوي�ا ح�اA نوب�ت اکب�ر گنج�ی اس�ت ک�ه پ�س از س�الھا خ�دمت
خ�وان ش�ده اس�ت و  صادقانه به جمھوری اس2می، چند س�الی اس�ت مخ�الف
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کنن��د و ھندوان��ه زي��ر بغل��ش  اش م��ی ای ک��ه گن��ده زن��ان حرف��ه هجل��ودار س��ين
تن زب�ان و کم�ی منصفانه در اينجا بايد اضافه ک�نم، گرچ�ه ندان�س. ندگذار می

 اي�ن ی مقاي�سه اکب�ر گنج�ی و ج�2ل آل احم�د اس�ت،دانش از وجوه م�شترک 
ًم�ن در اي�ن نوش�ته طبع�ا . تس�زاوارش ني�س دھ�د ک�ه دو، شأنی ب�ه اول�ی م�ی

که روزنامه نگ�اری اس�ت ب�ا تح�صي2ت  قصد انتقاد از اکبر گنجی را ندارم
اعت���صاب غ���ذا و البت���ه و و م���وقعيتش را م���ديون م���صيبت دي���دگی  ن���اچيز

ای ھ�م در ب�اب  شبھه. ش انجام گرفته استيتبليغاتی است که در ھمه جا برا
  . توان تحليلگری او ندارم، تا جايی برای گله باقی باشد

اند گنج�ی را  کسانی است که سبب شدهی  من در اينجا متوجه انتقاد
 تعيين نوع پرچم تا تعريف جناي�ت علي�ه ب�شريت رااز  يابو چنان بردارد که

ی اولی داشته باش�د،  آنکه اط2ع تاريخی در باره يک تنه برعھده بگيرد، بی
  . یيا سواد حقوقی در مورد آخر

و نم��اد مخالف��ت ب��ا رژيم��ی را اي�راد ب��ه ک��سانی وارد اس��ت ک��ه از ا
لب��سته ه ذات اس�2ميش د ب�؛خواھ�د عوض�ش کن��د در واق��ع نم�یه ان�د ک� س�اخته

س���اختن دمکراس���ی اس���ت از «دارد و ادع���ايش ل اش را قب���و اس��ت، خمين���ی
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 
  . دقبوAنن اند و حرفش را به ايرانی و فرنگی می اش شده روابط عمومی

 نامه نگاری با صاحب من�صبان جھ�انی ًيرا دست بهاکبر گنجی اخ
ای  ی رش�ک رقع�ه نوي�سان حرف�ه توان�د ماي�ه گذاشته است؛ با سرعتی که می

  : کنم ی اخيرش اشاره می  من به دو نامه؛باشد مسجد شاه
با [ حقوق بشر سازمان ملل متحد یيکی خطاب به کميساريای عال

ب��ا ام��ضاھای [س��ازمان  ديگ��ری خط��اب ب��ه دبيرک��ل اي��ن] ايران��یام��ضاھای 
  ] فرنگی

ام�ضا کنن�دگان  «:ی اول يک ادع�ای مح�وری وج�ود دارد در نامه
علي��ه ت  سياس��ی اي��ران را م��صداق روش��ن جناي��ی زمام��داران کارنام��ه... 

ب��ه احم��دی ن��ژاد ]  ب��ر اي��ن ک��هي��ی مبن��ی[دانن��د؛ و دوم تقاض��ا م��ی» ب��شريت
ی [ش��ورا« و ؛عم��ومی س��ازمان مل��ل داده ن��شودع ی ورود ب��ه مجم�� اج��ازه
ب��ه ... » جناي��ت علي��ه ب��شريت«ی س��ران رژي��م را بعن��وان  پرون��ده] امني��ت

   .دادگاه بين المللی کيفری ارسال نمايد
م��شک2ت ک��ار روش��ن اس��ت؛ آنچ��ه روش��ن ني��ست، اي��ن اس��ت ک��ه 

  ! ت؟چگونه اين مشک2ت از ديد امضا کنندگان پنھان مانده اس
د و معم�ول اينکه جنايات حکومت اس2می ب�ر تع�اريف موج�و اول

ي��ات ًاحتم��اA تنھ��ا جنا. ب��ه آس��انی منطب��ق ني��ست» جناي��ت علي��ه ب��شريت«از 
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محکمه پسند باشد، آزار م�ستمر بھائي�ان اس�ت تواند  رژيم که با اين اتھام می
شصت و ھفت، که ھم جمعی اس�ت و ھ�م  و کشتار زندانيان سياسی در سال

. ام گرفت�ه اس�تاي�دئولوژيک انج� به طور سيستماتيک و به دAيل م�ذھبی ي�ا
بپ��ردازد، چ��ون ھ��ر دو ب��ه زم��ان  ام�ا Aب��د نام��ه نگ��ار خ��وش ن��دارد ب��ه آنھ��ا

  ! گردد رات خمينی برمیخمينی و دستو
ب�ه » جناي�ت علي�ه ب�شريت«به اينکه با برچسب در ضمن اصرار 

ًشود، ھ�م ظ�اھرا ب�رای اي�ن اس�ت ک�ه  چند سردمدار جمھوری اس2می حمله
جنايات ديگ�ر رژي�م ھ�م در  کن، وگرنهعنوان، پر طمطراق است و دھن پر

ش�ود؛ ھ�م  قلم�داد نم�ی ح�د دع�وای م�وجر و م�ستأجر ي�ا اخت2ف�ات خ�انوادگی
گنج�ی اي�ن عب�ارت  چشمگير است و ھم قابل تعقيب، ولی بسياری مثل آقای

ی م��ورد  مث��ل نام��ه[برن��د و چن��ان نابج��ا  را ب��ه ني��ت تأثيرگ��ذاری ب��ه ک��ار م��ی
   .گيرد ن قرار میکه اصل قضيه در معرض لوث شد] بحث

ديگ�ر اينک�ه راه ن�دادن ي�ک رئ�يس دول�ت ب�ه س�ازمانی جھ�انی ک��ه 
، چ�ه مفھ�ومی رد، و به رسميت ھم شناخته ش�دهکشورش در آن عضويت دا

ي�ا کل�وب گل�ف اس�ت ک�ه ب�ه ت�صميم » دي�سکوتک«دارد؟ مگر سازمان ملل 
  را نخواستند، نه؟ س ھرکس را خواستند راه بدھند و ھرک ،دبيرکل

دن ب���ه احم���دی ن���ژاد م���ستلزم اي���ن اس���ت ک���ه اي���ران را از راه ن��دا
اش  اين کار ن�ه فق�ط آس�ان ني�ست، فاي�ده. عضويت در سازمان ملل خلع کنند

کمک�ی ھ�م ب�ه م�ردم ] آي�ا [گي�ريم چن�ين ک�اری انج�ام ش�ود.  اس�تن�امعلوم ھم
   کند؟ ايران می

 از ب��ين الملل�ی کيف�ری، ظ��اھرا پرون��ده ب�ه دادگ�اه ی احال�هتقاض�ای 
 که متأخرتر از آن اس�ت ک�ه ني�از ب�ه ت عمرالبشير الھام گرفته شدهيمحکوم

 در حت�یک�نم ک�ه  باشد؛ فق�ط ب�ه اخت�صار ي�ادآوری م�ی توضيح مفصل داشته
 ج�رم ھ�م سنگينی ايران ني�ست، داس�تان اع�2م ای به مورد سودان، که وزنه

 برانگيخ��ت، و ھ��م ھ��ايی را الملل��ی واک��نشب��ين  در ابت��دا در محاف��ل حق��وقی
در ج�ايی از اي�ن نام�ه  .ای نداد يجهيت گرچه جنجال به پا کرد، ولی نتنھادر

خ�واھيم ک�ه از حق�وق  ب�ين الملل�ی م�ی از جھانيان و سازمانھای«: آمده است
  » !مردم ايران دفاع کنند انسانی

ھ�ای  ت�وان از جھاني�ان و س�ازمان اين دفاع چيست؟ م�یمقصود از 
 پ�شتيبانی کنن�د، ول�ی دف�اع از ی م�ردم اي�ران مب�ارزه بين الملل�ی خواس�ت از

ی  قاق حق است، اين امر فقط بر عھ�دهمقصود اح حقوق آنھا يعنی چه؟ اگر
ح���اکمتيم، ھ���ستيم ک���ه ص���احب ح���ق ی اگ���ر م���ا م���دع. خ���ود ايراني���ان اس���ت

غ�رض از .  بپ�ذيريم،اس�ت بايست مسئوليتی را نيز که با اين حق ھم�راه می
 ءچ�ون ام�ضا  ھ�م ني�ست؛خالت نيروی نظامی از خ�ارجًاين حرفھا ظاھرا د
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ی نظ��امی  ان��د ک��ه ب��ا حمل��ه کنن��دگان نام��ه در ابت��دای م��تن سنگ��شان را واکن��ده
 پ��س Aب��د طال��ب قيمومتن��د، منتھ��ا اي��ن ب��ار ب��ه دنب��ال ق��يم فرنگ��ی مخالفن��د،

   !ای باشد تر از خامنه ا شيکگردند، ت می
ھم ی نگ�ارش نام�ه اي�ن ت�و انگي�زه رس�د ک�ه اي�ن ط�ور ب�ه نظ�ر م�ی

ّتظل�م و در دادگ�اه ح�ل  ت�وان ب�ا  وج�ود نظ�ام اس�2می را م�یاست که م�شکل
اي�ران . ممک�ن ني�ست خيلی صريح بايد تذکر داد که خير، چنين چيزی. کرد

نياز به تغيير نظام سياسی دارد و تغيير نظام سياس�ی ھ�ر ک�شور ک�ار م�ردم 
   .آن است، نه کار دادگاه و محکمه

ن����د آن ن����وع وانن����دگان ت����صور نکنخا ی دوم ت���� ب����رويم س����ر نام����ه
در . ح�صار ايراني�ان اس�تان لوحی که اسباب دلم�شغولی م�ن اس�ت، در ساده

پي��شنھادی گنج��ی ص��حه  ای از ص��احب نام��ان جھ��انی ب��ر م��تن اينج��ا ع��ده
. نب��وده اس��تل ان در خوان��دن م��تن ب��يش از گ��روه اوان��د، ول��ی دقت��ش گذاش��ته

ت، اس�  کنندگان اين نامه، که خطاب به دبي�ر ک�ل س�ازمان مل�ل متح�دءامضا
ی حقيقت ي�اب ب�ه منظ�ور بررس�ی فراين�د رأی  تشکيل يک کميته«خواستار 

» و دس�تکاری در آراء م�ردمشمارش آرا و اع2م نتايج موارد تقلب  گيری،
  : ستشان اينھا چند خواست ب2فاصله  ولیاند؛ شده

عم�ال ا... [انتخابات تقلبیل مال فشار به دولت ايران جھت ابطااع
اعم�ال ف�شار ب�ه دول�ت [...  انتخاب�ات آزادرگ�زاریب�رای ب] ف�شار ب�ه دول�ت

نت�ايج انتخاب�ات  ب�ه... در اعت�راض...ب�ه رس�ميت ش�ناختن ح�ق م�ردم] برای
   »...کودتايی احمدی نژاد به رسميت نشناختن دولت ... اخير

يق���ت ي���اب ی حق ا باي���د پرس���يد پ���س عل���ت وج���ودی کميت���هاينج���ر د
دھن�د ک�ه ک�ل  شان م�یب�ا خواس�تھای بع�دی ن�ه چيست؟ چ�ون متقاض�يان کميت�

اند ک�ه اي�ن کميت�ه ب�ه  حاA تصميم گرفته حقيقت را خود در چنگال دارند، از
  ! بايد برسد، بنابراين بھتر است خودشان بيواسطه اقدام کنند» حقايقی«چه 

بايد بر رژي�م وارد ش�ود، از  گويند ی که می»فشار«به ع2وه اين 
] پ��س[خ��وب، يار ؟ جن��گ ني��ست، تح��ريم ھ��م ني��ست، ب��سچ��ه طريق��ی اس��ت

صد ش کنند؟ يا احمدی نژاد را وادارند ای را بخوابانند و فلک چيست؟ خامنه
   ؟»غلط کردم«:بار بنويسد

ني��ست ک��ه چ��را چن��ين ن  ابت��دای مقال��ه گف��تم م��شکل اص��لی اي��در
ھ�ا  نوش�ته  از اين قبيل؛ از طرف اکبر گنجی منتشر شده استمطالب سستی

 ش�ود و مح�ل  ايران�ی پخ�ش م�یماھی چند عدد از س�وی گروھھ�ای مختل�ف
آنچه در اين مورد مھم است، اين اس�ت ک�ه چگون�ه مردم�ی . اعتنا ھم نيست

گ�ويی [ رود، ناگھان زي�ر چن�ين مت�ونی را میّآنھا توقع دقت و اط2ع  که از
ی قاب�ل تأم�ل فق�ط ھم�ين اس�ت، چ�ون ن�ه تنھ�ا  نکته. کنند  میءامضا ]نخوانده
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ی نگران�ی ني�ز ھ�ست،  ماي�ه] ک�ه[رس�د  منطق�ی ب�ه نظ�ر نم�ی ًاصوA اين امر
را ب�ر خ�ود دارد ک�ه در انق�2ب پنج�اه  عوامگرايی چون ردی از ھمان نوع

   ١٩٨!ماش را چشيدي از روشنفکران مملکت ديديم و ثمرهو ھفت 
  !دست مريزاد ايران بانوی فرھيخته

و زبان در ک�ام اند  ا ترسيدهکه ي[ اس2می علمایآن دسته رندی از 
  ]ان��د لم��ونی گرفت��ه و ب��از Aان��د ا ھمک��ار جنياتک��اران اس��2می و ي��ان��د ک��شيده
آقاي��ان علم��ا مگ��ر ب��ه فت��وای ش��ما ي��ک دروغ، روزه را باط��ل   ک��هپرس��يد

را؛ ح��اA چ��را اي��ن ھم��ه جناي��ت و تج��اوز ي��ک و کن��د و ي��ک ب��اد، وض�� نم��ی
ري��ب ک��ه اس��2می اس��ت ک��ه ب��رای ابوغه کن��د؛ اي��ن چ�� رھب��ری را باط��ل نم��ی
ک�رد، ول�ی ب�رای ک�ر را  فريادت�ان گ�وش فل�ک ودن�د،مسبب آن آمريکاييان ب

ی فقي�ه  مطلق�ه کھريزک که مجري�انش م�اموران وAي�ت تجاوازات و جنايات
تنھ�ا  اي�د و فري�اد ان�سانيت و دي�ن  در محاق خاموشی فرو رفته]ھستند [بودند

   ...آيد میبر اع مھدی کروبیحلقوم شيخ شج از
خواب�د و  م�ی اين چه دينی است که در آن امام جمعه با زنان مردم

کنن�د  ی عف�اف در ک�رج درس�ت م�ی  اين چه دينی است ک�ه خان�ه؛شما ساکتيد
 اين چه دينی اس�ت ک�ه م�ردم را ؛کتيدکه خودشان با زنان بخوابند و شما سا

کنن�د و بع�د خ�ود مجري�ان،  م�یبازی و زنا اعدام و سنگسار  به جرم ھمجنس
   ١٩٩ت؟ آن ھم با نھايت وحشيگری و شناع،کنند و ھم لواط ھم زنا می

  ...ھمه چيز را گفت اين بنی بشر
  

  ]سوم شصت و روز[ ٢٠٠٩ اوت ١۶/ ١٣٨٨ پنجم امرداد بيست و

  
م��وج س��بز «ھ��ای رس��يده ب��ه  گ��زارشاس��اس بر«ديگ��ر اي��ن ک��ه   

مايندگان مجلس از زندان اوين، از ن سه زندانی که در زمان بازديد» آزادی
 ش��دگان پ��رده برداش��ته بودن��د، از بن��د عم��ومی ب��ه ج��ای  ی بازداش��ت  ش��کنجه

ھ�ای عب�اس بيگ�دلی، رض�ا  اين سه زن�دانی ب�ه ن�ام.. .اند  نامعلومی منتقل شده
بروج��ردی و ديگ��ر ی  مجي��د مقيم��ی ک��ه در زم��ان ح��ضور آق��ارس��تگار و

داده بودن�د، پ�س د را ب�ه آنھ�ا ن�شان ه بر روی بدن خونمايندگان، آثار شکنج
مح��ل ز ان��د و ت��ا ب��ه ح��ال خب��ری ا ز آن روز از بن��د عم��ومی خ��ارج ش��دها

    !تنگھداری آنھا به دست نيامده اس
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 حکوم��ت اس��2می ھ��ای درون جن��احی گي��ری اس��تان اعت��رافاي��ن د
   !گيرد واقعا دارد ابعاد تراژيکی به خود می

ای فاش ساختند که ب�ه    بيانيهانتشار ھای زندانيان سياسی با  خانواده
اجب��ار «آنھ��ا از . ش��وند م��ید  تھدي��یھ��ای ديگ��ر دس��تگيری و آزار و اذي��ت

» راوان داردروان�ی ف� زندانيان ب�ه اس�تعمال داروھ�ايی ک�ه اث�رات ج�سمی و
 ٢٠٠!دنابراز نگرانی کرد

Aکه کرد» فاش« پس از دو ماه و اندی ميرحسين موسوی ھم حا 
س�ت و ب�ه ش�ود و دي�ده ا  که دارد تقلب م�یانستد از ھمان روز انتخابات می

   ! و از اين حرفھاھم خبر داده» مقامات«
 س�پاه پاس�داران انق�2ب اس�2می گف�ت سياسی ی يس ادارهرئ«تازه 

ی نظام اس2می را مخدوش ک�رده و تنھ�ا  چھره، حوادث پس از انتخابات که
   !تکامل آتش فتنه اس راه جبران اين خسارت خاموش کردن

انی ص���بح روز  س���ردار ج���و زارش گ���روه سياس���ی آفت���اب،ب���ه گ���
دف��اع و سياس��ی وزارت /روح��انيون س��ازمان عقي��دتیش پنج��شنبه در ھم��اي

ليل��ی ب��ر م��سائل تح«س��خنانی ب��ا موض��وع ی پ��شتيبانی نيروھ��ای م��سلح، ط��
ی دھ�م رياس�ت  انتخاب�ات دوره ک�ه گف�ت » ی سياس�ی جاری کشور در ح�وزه

ساخته، به گونه  اسی کشور حاکمجمھوری، شرايط جديدی را بر فضای سي
مسائل داخل�ی ی  هرو، چه در حوز ای که برای فھم بسياری از اتفاقات پيش  

 المللی، نيازمند شناخت درس�تی از  ای و بين  ی مسائل منطقه و چه در حوزه
 ب��ه تعبي��ر مق��ام معظ��م وض��عيت پ��س از انتخاب��ات …ش��رايط جدي��د ھ��ستيم

مدZ با ھوشياری نھادھای انتظ�امی و به ح ...بود» ی عميقی فتنه«رھبری 
اما بن اين ھای آن فروکش کرد،  له، شعله قاطعيت معظم  امنيتی و درايت و

توان�د در ش�رايط ديگ�ری دوب�اره برافروخت�ه  م�یآتش ھنوز خاموش نشده و 
در بح��ث انتخاب��ات ...ھوش��يار باش��يمدف��ع آن در ش��ود؛ ل��ذا باي��د جل��وگيری و 

ب�ات برخ�ی براساس نگ�رش نخ�ست در اي�ن انتخادارد؛  اخير دو نگاه وجود
گ�ری نمودن�د، پ�س  ھواداران نامزدھا نيز افراط�ینامزدھا بداخ2قی کرده و 

ح�ال يان نامزدھا به وجود آمد و ب�ه ھرھايی در م شتابزدگی از انتخابات نيز
ک�ه اما نگ�رش دوم معتق�د اس�ت . که بايد از آن عبور کرد ای پيش آمد  قضيه

ھ�ا  ی رياس�ت جمھ�وری از م�دت انتخاب�ات دھم�ين دورهی اساسا دشمن، ب�را
يي�ر ب�ستری مناس�ب ب�رای بران�دازی و تغ  ري�زی ک�رده و آن را پيش برنام�ه

براس��اس ش��واھد و ق��راين ب��ه اي��ن ن��وع ز م��ا ني��   در نظ��ر گرفت��ه اس��ت؛نظ��ام
و ... ب��ا توج��ه ب��ه اقت��دار نظ��ام جمھ��وری اس��2می…دي��دگاه معتق��د ھ��ستيم
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ل��ذا  تح��ريم و کودت��ا نتيج��ه ن��داده،  ن��ون ک��ه جن��گ، ھ��ای ک��شور، اک توانمن��دی
ران�دازی ن�رم روی ھ�ای جدي�د ب�ه اس�تفاده از جري�ان ب امروز دشمن با ش�يوه

   ٢٠١آورده است
  .ت بامزه اسواقعاحرفھای اين بابا 

 م�ث2 اي�ن ک�ه ق�رار اس�ت بريزن�د و کلی خبرھای ديگر ھم ھ�ست،
 کل��ی از طي��ل کنن��د و را تع اوی اعتم��اد مل��ی  بگيرن��د و روزنام��هکروب��ی را
 با ھمان ترفن�د کف�ن ]١٣۴٢مثل سال [اس2می ھم قرار شده ھای  عاشورايی

پوشی به ميدان بيايند و کفن بپوشند و مردم را تحريک کنند و شلوغ کنند و 
  ... خ2صه از اين حرفھا

:  ک��ههگفت�� ی ھنگ��ام تج��اوز ب��ه زن��دانيان م��یديگ��ر اي��ن ک��ه ب��ازجوي
 ت�و عق�ب و هک�رد  و ف2ن کثيفش را می٢٠٢»!ااومدی رايتو پس بگيری، بي«

جل��و آن دخت��رک ي��ا آن پ��سرک ي��ا آن زن و م��رد ايران��ی و تم��ام تن��شان را 
   »!دم دارم رايتو پس می «که ردهک پاره می/تکه

  ! چه بنويسم؟...وای
 ی اش�پيگل در گزارش�ی اع�2م ك�رد ك�ه آم�ادگی دول�ت نام�ه ھفت�ه 

بي��شتر و ھ��ای  ی اعم��ال تح��ريمی اروپ��ا ب��را آلم��ان و ديگ��ر اع��ضای اتحادي��ه
در گ��زارش ؛  اف��زايش يافت��ه ی اتم��ی علي��ه اي��ران ب��ه دلي��ل برنام��هر ت�� س��خت

بن��زين ب��ه اي��ران ھ��ايی در م��ورد توق��ف ص��ادرات   رايزن��ی ك��هاش��پيگل آم��ده
ھ�ای  راه ھ�ايی در اس�تفاده از ھمچن�ين ايج�اد مح�دوديت. صورت گرفته است

ش��پيگل يک��ی از ابزارھ��ای  ب��ه گ��زارش ا.آب�ی و ھ��وايی ني��ز م��د نظ��ر ھ��ستند
ھ���ای ايران���ی ب���ه  ی ورود ک���شتی اج���ازهم ھ���ائی ع���د ايج���اد چن���ين مح���دوديت

ھ��ای  ايران��ی در فرودگ��اهی ی اروپ��ا و ف��رود ھواپيماھ��ا ھ��ای اتحادي��ه بن��در
 بن�ا ب�ه گ�زارش اش�پيگل، دول�ت آلم�ان .ک�شورھای ع�ضو اي�ن اتحادي�ه اس�ت

ا م��شارکت چ��ارچوب ش��ورای امني��ت و ب�� خواھ��د نخ��ست ت��2ش کن��د در م��ی
ھ�ای جدي�د را  تح�ريمای ص�احب ح�ق وت�و ھمچ�ون روس�يه و چ�ين، ھ� قدرت

ھای آلمانی در صورت لزوم، آمريک�ا و اتحادي�ه   نظر ديپلمات  به.وضع کند
  !دتری را عليه ايران اعمال کنن ھای سخت توانند تحريم ی اروپا می

ای   ص��2حيت خامن��هی از روح��انيون ھ��م در م��ورد بررس��یا ع��ده
ھ�م محمود احم�دی ن�ژاد  .ند اسمشان آورده شوداند، اما نخواست دادهاط2عيه 

 که يکی ديگه ه سر را به عنوان وزير معرفی کرد و گفتدو تا زن چادر ب
    ٢٠٣!شونم تو راھه
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. ک�ردم اي�ن بزمج�ه عقل�ش ب�ه اينجاھ�ا برس�د من يکی که فک�ر نم�ی
  . کروبی بلند شودخواسته رو دست مھدیAبد 

 جن��بش ی ب��ازنگری مطلب��ی دارد در ب��ارهده رض��ا پھل��وی ش��اھزا
ک�ه اي��ن بخ��شش خيل��ی جال�ب اس��ت، ت��ا حافظ��ان ی مل��ت اي��ران  آزاديخواھان�ه

بخوانند و بدانند که ايرانيان راستين و اي�ران دوس�ت،  آن را نظام کھريزکی
اندي��شند و چگون��ه اي��ن مادون��ان مدرنيت��ه و ان��سان دوس��تی را ب��ه  چگون��ه م��ی

  !کشند چالش می
ھ�يچ «نزايد، و از درون آن » ھيچ«چيزی جز » ھيچ«از درون 

زرگ و ھ�يچ ب�«اش را گذاش�ت، چي�زی ج�ز ھم�ين  پاي�ه که خمين�ی» بزرگ
ھای انسان شکنش  ای در اعتراف خانه خامنهم که اينک رژي» آلوده به ننگ
ِ قانون اساسی اين نظ�ام اس�توار ب�ر .تواند برون آيد گذارد، نمی به نمايش می

ت��ابوت «و » گورس�تان حق�وق ب�شر« چي�زی ج�ز کودت�ا و يخزدگ�ی فک�ری،
ُنظ�ام ک�ه ب�ن ب�ستی اس�ت در  از درون اي�ن. ني�ست» ارزشھای جھان مدرن

  !تتاريکی، ھيچ راھی به روشنی پيدا نيس
  

  ]چھارمروزشصت و [٢٠٠٩اوت ١٧/ ١٣٨٨بيست وششم امرداد

  

قت��ل ی  از م��اجرا]روز يک��شنبه[ شت��رين اظھ��ارات کروب��ی در ت��ازه  
رد از تلويزي��ون جمھ��وری اس��2می فيلم��ی ک��ه در اي��ن م��و موس��وی و تران��ه

او در ع��ين ح��ال، در اظھ��ارات م��شروح خ��ود . ، پ��رده برداش��تش��دپخ��ش 
ق ديگ�ری را ني�ز روندھای فعلی ادامه ياب�د، حق�اي چنان چه  کهتصريح کرد

   !افشا خواھد کرد
  ی موسوی چه بود؟ ماجرای ترانه

انی ک��ه در ي��نم ک��سگ��ويم ت��ا بب ی اي��ن م��اجرا م��ی پ��ردهت م��ن از پ��ش 
برآش�فته خواھن�د ش�د و در براب�ر اي�ن  کنن�د، مت دروغگ�ويی ص�حبت م�یمذ

  ... کنند میدروغگويی موضعگيری 
خ�انم تران�ه  خبری منتشر شد مبن�ی ب�ر اينک�ه مدتی پيش در سايتھا 

 ؛ی مراس�م م�سجد قب�ا رب�وده ش�ده ی به ھمراه تعدادی ديگر در حاش�يهموسو
 ول��ی ،از ھم�ان بازداش�ت ش�دگان آزاد ش�دندچن�د ک�ه تع�دادی  م�دتی بع�د ھ�ر

اش بياين��د و  شد و س��پس اع��2م کردن��د ک��ه خ��انوادهموس��وی آزاد ن�� تران��ه
 ی در ھمان زمان به جای آنکه تحقيقاتی درباره. تحويل بگيرند اش را جنازه

 بيگان��ه، برخ��ی ھ��ای ش��ود، در مقاب��ل ھي��اھوی رس��انهم اي��ن موض��وع انج��ا
اريويی ب��رای ب��ه انح��راف ک��شاندن اي��ن س��نی ی طراح�� م��سئوAن در اندي��شه

و م��ديرانی  »نابغ��ه«طراح��ان ن بن��ابراي. موض��وع در داخ��ل و خ��ارج بودن��د
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ی  سناريو ب�ه وس�يلهبرای اجرای اين . اريويی را نوشتند سن]کذا [دورانديش
عروس�ی دارن�د ب�ه ای   متوجه ش�دند ک�ه خ�انوادهبرم، فردی که نام او را نمی

ن ب�ود ک�ه ب�ه آ کند و تنھ�ا ني�از ب�ه دا زندگی مینام ترانه موسوی که در کانا
ای  م�صاحبه ی اين دختر را وادار ب�ه انج�ام د و خانوادهسازی بپردازن صحنه

پ�س . کن�د کنند که در آن بگويند دخترشان زنده است و در کانادا زندگی م�ی
ش�ده  ھ�ايی ش�ناخته انتظامی و اط2عاتی ک�ه چھ�ره می، چند نفر از افراد نظا

ط��اب ب��ه رون��د و خ ی محت��رم و ش��ريف م��ی  من��زل اي��ن خ��انوادهھ��ستند، ب��ه
ی س�وختگی ش�ده و ب�رای   موس�وی دچ�ار س�انحهگويند ک�ه تران�ه خانواده می

اش را تحويل  آنھا ھست يا خير، بيايند و جنازهعروس نکه معلوم شود اين آ
گوي��د ک��ه ع��روس م��ا در اي��ران  پ��در خ��انواده م��ی در ھم��ين ھنگ��ام. بگيرن��د

ھ�ای  چھ�رهاز ده و اھ�ل سياس�ت نب�و د و چ�ون بزرگ�ان خان�هکن� زن�دگی نم�ی
 در ھم�ين ح�ال پ�در. کردن�د  بسيار ساده به اي�ن موض�وع نگ�اه،علمی ھستند

 تلفن��ی ،اس��تی ھ��ای علم��ی و سياس�� خ��انواده ب��ه پ��سرش ک��ه يک��ی از چھ��ره
ش�وھر [پ�سرش  تلفن ديگر ی ه چنين ماجرايی روی داده و شمارهگويد ک می

بدان�د  گوي�د ب�رادرش ب�رای آنک�ه که فرزن�دش ب�ه او م�یخواھد   را می]ترانه
او  موضوع از چه قرار است، به کانادا رفته و ھنوز نرس�يده ک�ه بتوانن�د ب�ا

ش�ود ک�ه چن�ين اتف�اقی افت�اده و  در ھمين حال مادر متوجه می. تماس بگيرند
پدر خانواده وقتی که متوجه . شود رود و به بيمارستان منتقل می از حال می

گي�رد ک�ه او  د قضيه جدی اس�ت، ب�رای ب�ار دوم ب�ا پ�سرش تم�اس م�یشو می
قضيه بيخ پيدا کرده و بنابراين خ�ود را ش�تاب زده ب�ه من�زل  شود متوجه می

کند که چند نفری در خانه حضور دارند که برخی  مشاھده می او. رساند می
منظ�ور آن جن��گ  [از آنھ�ا از چھرھھ�ايی ھ�ستند ک�ه در دوران دف�اع مق�دس

 یس��يد روح Z خمين��ی ب��ا ص��دام ح��سين اس��ت ک��ه آن ھم��ه ک��شته رو لعنت��ی
اند که اي�ن موض�وع م�را ب�ه   حضور داشته]دست ايرانيھا و عراقيھا گذاشت

ايک��اش م��ا « : گف��ت ان��دازد ک��ه م��ی س��خنی از ش��ھيد حمي��د ب��اکری م��ی ي��اد
شھادت برسيم، زيرا اگر مانديدم، معل�وم ني�ست چ�ه ب2ي�ی ب�ر  ھا به درجبھه

  »!چه جمعيتی باشيم ود و جزسرمان آي
اف��راد ن آگ��اھی سياس��ی ب��ود، ھنگاميک��ه ب��ا اي��اي��ن آق��ا ک��ه دارای 

گوي��د ک��ه ن��زد م��ن اي��ن حرفھ��ا را نزني��د، چ��را ک��ه م��ن  کن��د، م��ی ص��حبت م��ی
ب�رد ک�ه پ�يش   اين اصط2ح را به کار میحتیدانم اصل قضيه چيست و  می

ش�وند، از  ن ف�رد م�یاي ی آگاھی آن افراد نيز چون متوجه. نزنيد کولی معلق
ر مقابل�ه ب�ا جنج�ال کنند که ب�رای حف�ظ نظ�ام و د صحبت می اين جھت با او

  . بيگانه به ص2ح است که با آنھا ھمکاری کنند ھای سازيھای رسانه
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ان���د ک���ه ش���ما از م���ا چ���ه  گفت���هه ح���ال اع���ضای خ���انواد در ھم���ان
و بگويي�د دورب�ين ق�رار بگيري�د  گويند که شما در مقاب�ل خواھيد؟ آنھا می می

گوي�د ک�ه  کن�د و م�ی مخالفت می برادر شوھر ترانه ابتدا. که ترانه زنده است
ھ�ايی  تا حدودی چھره اصل اين قضيه صحيح نيست و از سوی ديگر ما ھم

چن��ين ک��اری انج��ام ه نھ��ا پرس��يده ک��ه چنانچ��آش��ناخته ش��ده ھ��ستيم و البت��ه از 
اند ک�ه ش�ما ب�ه  هد گفت کار خواھند کرد که آن افرای واقعی چه شود، با ترانه

  . اين کارھا کاری نداشته باشيد و نگران نباشيد
 ع�روس م�ا ،ان�د عک�سی ک�ه ش�ما داري�د خ�انواده گفت�ه ھمچن�ين اي�ن

در ھمين حال . اين کارھا کاری نداشته باشيد گويند شما به نيست که آنھا می
، تح�ت ت�اثير ھای علمی و سياسی بودهبرادر شوھر ترانه که يکی از چھرھ

ی  م چنين کاری در مقابل سوءاستفادهانجا با کند که گيرد و فکر می رار میق
کن�د ک�ه برون�د و ب�ا پ�در و  پي�شنھاد م�ی ول�ی او ؛ش�ود بيگانگان ايستادگی می

ی تلف�ن من�زل آنھ�ا  اين اف�راد ش�ماره در ھمين حال. مادر ترانه صحبت کنند
 ک�ه آنھ�ا منزل�شان نگويد بن�ابراي شوند که برادر شوھر ترانه می را جويا می

م ب�ه مق�صد نرس�يده نداريم و برادرم ھنھا آای از  ند، ما شمارها را تغيير داده
گوي�د ک�ه ش�ايد ح�اج  پدرشوھر ترانه نيز می. شان را بگيريم که از او شماره

ک�ه ھم�سرش  اين ولی بن�ابر،باشد ای در اتاقش داشته  شماره]ھمسرش[خانم 
و کلي��د نب��ود ک��ه اف��راد ود اقش ب��سته ب��منتق��ل ش��ده ب��ود، در ات��ب��ه بيمارس��تان 

انع��ت اع��ضای مما گيرن��د ک��ه در ات��اق را ب��شکنند ک��ه ب�� حاض��ر ت��صميم م��ی
 م��ا ،بروي��دا ان��د ش��م ان��د ک��ه خط��اب ب��ه اي��ن اف��راد گفت��ه خ��انواده روب��رو ش��ده

  . نھا را پيدا کنيم تلفن آی کنيم شماره خودمان سعی می
ی  نواده ش�مارهاز آنکه اعضای اي�ن خ�اتوجه اينکه قبل  ولی جالب

در . کنن�د پيدا کنند، آنھا خودش�ان تلف�ن را پي�دا م�ی تلفن پدر و مادر ترانه را
گي��رد و  تران��ه ب��ا پ��در و م��ادر وی تم��اس م��ی ھم��ين راس��تا ب��رادر ش��وھر

ص�حبت کني�د و خط�اب ب�ه اي�ن آقاي�ان  گوي�د ک�ه ش�ما تنھ�ا ت�ا اي�ن ان�دازه م�ی
 و در اي�ن ان�دازه تنھ�ا ب�ا ني�ستند گويد که اين خانواده در جريان موضوع می

ترانه موسوی در مقابل دورب�ين  چنين شد که مادر و پدر. آنھا صحبت کنيد
  . کند در کانادا زندگی می قرار گرفتند و گفتند که دخترشان زنده است و

اص�ل م�اجرا چ�ه  البته بعد از اينک�ه اي�ن خ�انواده متوج�ه ش�دند ک�ه
بازگو کنن�د ک�ه ھم�ين  ماجرا راخواستند که  ، بسيار ناراحت شدند و میبوده

سرنوش�ت ش�ما معل�وم   و گرن�ه؛نھا گفته حرفی نزنيدآبرادر شوھر ترانه به 
   ٢٠٤!دنيست که چه شو
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  ! ھايی ھستند ھا و سناريونويس آشغالھا چه ھنرپيشه
 م�سئولين ک�شور ی روان�ی  تا پزش�ک خواھ�ان معاين�ه١٢٠راستی 

 ھ��م م��شکل دارن��د ک��ه انکم��دی ني��ست؟ احتم��اA اي��ن باباھ��ا خودش��؛ ن��دا هش��د
   !ند، سرشان بياورندآوردوی  موسترانه سر را که ترسند ھمان ب2ی نمی

  !مخملباف ھم دوباره آفتابی شده؛ طفلک مدتی غيب شده بود ھا
 ھای ايران را تأيي�د ک�رد محسن مخملباف، تجاوز جنسی در زندان

 و جن��سی ب��ا اي��شان تم��اس گرفت��هب��سياری از قرباني��ان تج��اوز  ک��ه و گف��ت
باي�د . ک�ه امنيت�شان ت�أمين ش�ود، حاض�ر ب�ه اق�دام ھ�ستند اند در صورتی  گفته

 س�ی س�ال اس�ت ک�ه ؛ فقط اAن رو شده؛له تازه نيستامس اضافه کنم که اين
ی اول ب��ه دلي��ل  در دھ��ه. افت��د ھ��ايی م��ی ن��ين اتف��اقچ در جمھ��وری اس��2می

ام�ا رفت�ه . حاکم بود، اين موضوع کمتر ديده ش�د فضای انق2بی بيشتری که
ی   در بعضی م�وارد جنب�ه. دت پيدا کردنظام ش رفته با باAتر رفتن فساد در
ی ک�ه ق�رار اس�ت ا تجاوز ب�ه دخت�ر ب�اکره  مثل؛شرعی و قانونی به آن دادند

دخت�ر اگ��ر ب�اکره باش��د، ب�ه بھ��شت   فق�ط ب��رای اينک�ه؛روز بع�د اع�دام ش��ود
ی اجب�اری ھم�ين  ه او را به اصط2ح ب�ه عق�د و ص�يغرود، با اين توجيه می

 مبن��ای حت��ی ؛آوردن��د ھ��ا ي��ا م��أموران اع��دام درم��یگر بازجوھ��ا و ش��کنجه 
  در کھري��زک،ا ب��سياری از اينھ��ا ن��ه تنھ��. ت کردن��دش درس��يش��رعی ھ��م ب��را

ط�ور  م�ن ب�ه.  ان�د ھای ديگر ھ�م م�ورد تج�اوز واق�ع ش�ده بلکه در بازداشتگاه
از . ن��دا هم�شان ش�د اقوا ب�ه تھدي��د ب�ه تج�اوزحت�یگ�ويم ک�ه ب�سياری  ق�اطع م�ی

 م�ورد تھدي�د اش داش�ت، ه بعد از م2قاتی که ب�ا خ�انوادهآقای ابطحی ک جمله
. ش�ود که اگر اعتراف نکن�د، ب�ه ھم�سر و دخت�رانش تج�اوز م�یقرار گرفت 

عنوان يک تاکتي�ک جنگ�ی در مقاب�ل جن�بش س�بز اس�تفاده  اينھا از تجاوز به
اي�ن تج�اوز ب�ه نفرت�ی مل�ی کنن�د؛ غاف�ل از اينک�ه  کنند، تا ت�رس را ح�اکم می

در روز انتخاب�ات باع�ث ش�د جمھوري�ت ب ط�ور ک�ه تقل� تبديل ش�ده و ھم�ان 
جن��سی، اس��2ميت ی  اف��شای اي��ن تجاوزھ��ا]ھاھاھ��ا [نظ��ام زي��ر س��ئوال ب��رود

ماھي�ت اي�ن  نسبت به دسته از مردمی ھم که  نظام را زير سئوال برده و آن 
نداش�تند،   دارد، آگ�اھییی فاس�د ، ي�ک ھ�سته ی م�ذھب نظ�ام ک�ه زي�ر پوس�ته

 ش�وند ک�ه وقت�ی آق�ای کروب�ی ک�ه ي�ک روح�انی اس�ت و آنھا ھم متوج�ه م�ی
، انسانی اس�ت ک�ه در دفت�رش هزمانی مسئول بنياد شھيد و رئيس مجلس بود

ان�د، ب�از اس�ت و ب�دون س�ند  روی کسانی که م�ورد ظل�م واق�ع ش�ده ھميشه به
کند  له را اع2م میامساين آدم به صورت گسترده اين  وقتی. زند حرف نمی



 ٢٣٧

 

ای بگوي�د ک�ه در قطعي�ت  کند که ب�ه آق�ای خامن�ه می و به آقای ھاشمی اع2م
  ٢٠٥!دندار اين مسئله ھيچ شکی وجود

س�ربازان خ�ويش  اند که کورش کبي�ر گفت�ه اس�ت ھا نوشته در کتيبه
ن م��را ک��ردم ک��ه بي��داران و آزادگ��ان را نيازاري��د، مردم��ارا چن��ين وص��يت 

مراق��ب  س��ربازان خردمن��د م��ن. را نيازاري��د م��ادران م��ا زن��ان و. نيازاري��د
 ام دارم و ب�ه آن�ان گفت�ه سربازانم را دوست م�ی و من. ندمرزھا و خانمان من

ام  و به سربازانم چن�ين گفت�ه. برآيندام که راستگوی و درستکردار   آموختهو
تحقي�ر نکني�د و ھ�يچ اس�يری را دش�نام  ای را که ھرگز ھ�يچ شک�ست خ�ورده

ام چ�ون ب�ه  س�پاھيان خ�ويش گفت�ه و ب�ه. زيرا م�دارا مکت�ب م�ن اس�ت. ندھيد
مردم�ان مھرب�انی  آييد، شکست خوردگ�ان را گرام�ی بداري�د و ب�اشھرھا در

بلرزان�د،  ھر او که کودکی را ھراس�ان کن�د، ھ�ر او ک�ه دل ان�سانی را. کنيد
م�ن  بابل به دست. به سختی کيفرش خواھم داد؛ زيرا مدارا مکتب من است

 و چون به باب�ل ش�ديم، س�ربازان و پارس�يان خ�ويش را گف�تم، دس�ت ب�ه افتاد
خاموش�ان و خ�ستگان . ن�دزنان و کودکان در پناه من. دامنی دراز نکنيد ھيچ

س�لوک س�ربازان م�ن، س�لوک . ن�دشکست خوردگان در پن�اه من. ندمندر پناه 
و تنھ�ا تران�ه . اي�م است و ما برای آزادی مردمان آمدهمن  پارسيان سرزمين

    ٢٠٦!د باششادمانی
ی در اي�ران اي�ن روزھ�ارسانم که  ات می کورش نازنين، به آگاھی

 ؛نديدی نازنينای؛ »شادمانی«و چه » ترانه«ھست و ھم » ندا«ھم  ما ھم،
 ب�رای  حکومت اس2می جانوران وحشیپيکر خونينشان را نديدی زير ران

 ؛ بخ�وابدهی آس�و وز؛ کورش جان آسوده بخواب؛ آسودهکشتار و برای تجا
اند که اگر بيدار   دماری از دماغ ھموطنانت درآوردهاند و اين حراميان زنده

رود ک��ه ب��ر زن��ان و  ش��وی و زن��دگی را از س��ر بگي��ری، ب��ر ت��و ھم��ان م��ی
ات   در خ�وش خي�الی ھم�ان بھت�ر ک�هرود؛ دان ايرانی در اي�ن روزھ�ا م�یمر

  ... نازنين شاه شاھانآسوده بخوابی؛
 در فھرس��ت س��ازمان »داح مع��روف تھ�رانم�« پ��نجن�ام اي�ن ھ��م و 

  :ھا شخصی دھندگان لباس 
 تح�صي2ت س�يکل، م�داح خ�صوصی ١٣٥٤ حسين سيب سرخی متول�د - ١

 ٧٧ت ک�ه در س�ال بيت رھبری و قمه زن معروف تھران، مداح جوانی اس�
ی فساد به جرم اينکه ب�ا ن�ام م�امور ق2ب�ی ق�صد  خانهر به علت دستگيری د

وج معروفي��ت او ب��ه س��ال  ا.ل زن��دان محک��وم ش��د ب��ه دو س��ا،اخ��اذی داش��ت
                                                           

ب���ه نق���ل از دويچ���ه /گوي���انيوز/تج���اوز در زن���دانھای اي���ران، موض���وعی قطع���ی اس���ت:  مح���سن مخملب���اف- 205
  ٨٨مرداد٢٦/وله
  ٢٠٠٩اوت١٧/آزادی برای ايران/ اندرزھای کورش برای سربازانش- 206



 ٢٣٨

 

ی حسين سازور و منصور ارضی  از آن سال به بعد نوچه .رسد  می١٣٨٠
ھ��ا ب��وده و تنھ��ا  او ھم��واره ب��ه عن��وان س��رتيم عملي��ات لب��اس شخ��صی. ش��د
توان به  از نيروھای ايشان می. زنی است که رھبر با ايشان ارتباط دارد قمه

م��دی ن��ژاد و س��جاد ص��ابری ظف��ر رگران احم��صطفی خيري��ان، م��شاور ايث��ا
دو برادر ديگر او مجي�د .  اشاره کرد]ی قاضی ظفر قندی برادر زاده[قندی 

 .  ھم از سردمداران لباس شخصيھا ھستند]معتاد[و سعيد 
 تح�صي2ت س��يکل، ١٣٦٠  اح�د ق�دمی دام�اد پ�روين احم�دی ن�ژاد متول�د- ٢

اط، اخراجی سپاه انصار  آقای مجتھدی به جرم لوی ی علميه اخراجی حوزه
و حراس��ت اي��ران خ��ودرو ب��ه ج��رم درياف��ت رش��وه، در دول��ت احم��دی ن��ژاد 

  .مديرکل حراست شھرداريھا و دھياريھا کل کشور شد
 حسين سازور، رئيس لباس شخصيھا، محل تجمع�شان مق�ر چک�ش ط�2 - ٣

او ھم�واره م�سلح ب�وده و رو ب�ه م�ردم تيران�دازی . در ميدان خراسان اس�ت
  .کند می
 من��صور ارض��ی، رھب��ر م��داحان ک��ه ھمي��شه نطقھ��ای تن��د او گريب��ان -  ٤

  .گيرد ھاشمی و خانمی را می
ک��ن وام  روح Z بھمن��ی، دام��اد ديگ��ر پ��روين احم��دی ن��ژاد، کارچ��اق -  ٥

   ٢٠٧...ميلياردی
  ...شود  آدم حسابی که اين کاره نمیچه بگويم؛

      ن ک��ه  ميرفط��روس را ب��ه دلي��ل اي��ی عل��ی ھ��ايی از ک��ار ت��ازه بخ��ش
 در رابط��ه ب��ا پ��رچم اس��ت و. ورمآ ی ام��روزين ماس��ت، اينج��ا م��ی دغدغ��ه

حافظ��ان « و دو دوزه بازيھ��ای  انح��صار طلبيھ��اارھای تفرق��ه افکنان��ه وش��ع
  ! در اين روزھا»نظام اس2می
لين پرسش من اي�ن ب�ود تی گنجی به خارج از کشور آمد، اوا وقام

ی نزديک از دکت�ر عب�دالکريم ا هگنجی درگذشت... رای چه آمده استکه او ب
س���روش، دکت���ر عل���ی ش���ريعتی و مجتھ���د شب���ستری و ديگ���ران ک���ه ت���2ش 

ی م�دنی و ت�ساھل  ن، دموکراسی و پلورالي�سم و جامع�هِاز دل دي«کردند  می
کرد و معتق�د  انتقاد می» و تسامح و رواداری و حقوق بشر را بيرون آورند

ا ليب��رال دموکراس��ی و  و س��نت قطع��ی پيغمب��ر ب��]ق��رآن[کت��اب «: ب��ود ک��ه
ب���رال ی دموکراس���ی ي���ا لي و دان���ه...  دموکراس���ی تع���ارض دارد سوس���يال

  » ...توان نشاند ن نمی ديی دموکراسی را در مزرعه
ی  فاتح��ه» ب��ن ب��ست اص��2حات«ی  مقال��ه  در١٣٧٩او در س��ال 

خ�اتمی ک�سی «:  خ�تم خ�اتمی را گرف�ت و گف�تحت�یاص2حات را خوان�د و 
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فدا ک�رد و  ]برای توجيه وضع موجود[ت ای مصلحاست که حقيقت را در پ
خواھد و نه  خاتمی نه می... امکان اص2حات دموکراتيک را منتفی ساخت 

  »... تواند رھبر جنبش باشد  می
گنج���ی در مھن���دس ميرح���سين موس���وی، ک���دام  آي���ا اين���ک، اکب���ر

چن��ين ب�ه حماي�ت و ھمگ��امی  شخ�صيت ترقيخ�واھی را ک�شف ک��رده ک�ه اي�ن
ی مھن�دس موس�وی، وی   آقای گنجی آيا با ک�دام کارنام�ه؛ستوی برخاسته ا

 ؛دان��د ی م��دنی و رف�اه اجتم��اعی م�ی پي�ام آور آزادی، دموکراس��ی، جامع�هرا 
کن�د ک�ه ب�ا ن�وعی  متأسفانه گنجی در اين حمايت و ھمگامی چنان اف�راط م�ی

ی را اين رستاخيز مل» جنبش سبز«ی  کوشد تا با مصادره انحصارطلبی می
 در حاليک�ه چ�ه از نظ�ر اندي�شه ؛تقليل دھد» مھندس موسویران ھوادا«به 

و چ��ه از نظ��ر کارنام��ه و عملک��رد سياس��ی، مھن��دس موس��وی ب��ه مرات��ب، 
تر از سيد محمد خاتمی است، به اين دليل روش�ن ک�ه مھن�دس موس�وی  عقب
وی ب�ر اص�2ح » ِاص�ولگرايی«است که » اصولگرای اص2ح طلب«يک 

ی ديگ�ری از انح�صارطلبی و تقلي�ل گراي�ی  وهجل�.. ..طلبی او رجحان دارد
 اي�ن .اکبر گنجی، تأکيد او ب�ر ع�دم وج�ود پ�رچم اي�ران درجن�بش س�بز اس�ت

»  رھب�رحک�م حک�ومتی« که متأس�فانه  ویی ًامر خصوصا در آخرين بيانيه
 از ھم��ين لحظ��ه ب��ه ط��ور ش��فاف و ب��ه ؛ چ��شمگير اس��تکن��د، یرا ت��داعی م��

ی ايراني����ان، اين����ک از مل���� زيرس����تاخ... کن����يم ص����راحت تم����ام اع����2م م����ی
مھن���دس ح���سين موس���وی و ديگ���ر اص���2ح طلب���ان » ِش���عارھای ق���انونی«

ت رژي���م اس���2می را ھ���دف خ���ود لي��� کک���رده و س���رنگونی حک���ومتی عب���ور
، ن�ه، تح�ريم جن�گ « اعتقاد من، شعار اخير اکبر گنجیبه... قرارداده است

»  آریی سران رژي�م ب�ه ج�رم جناي�ت علي�ه ب�شريت، اقتصادی، نه، محاکمه
ی  ازاي�ن گذش�ته ش�عار محاکم�ه. ا ني�ستت م�مل� ھای کنونی متضمن خواست

س��ران رژي��م ب��ه ج��رم جناي��ت علي��ه ب��شريت، چ��ه ب��سا ک��ه دامنگي��ر مھن��دس 
ع�ام  بخاطر مسئوليت موسوی در زمان قت�ل...[حسين موسوی نيز بشودمير

  . t]١٣۶٧زندانيان سياسی در شھريور ماه 
 تعي��ين ن��وع نظ��ام، زي��ر نظ��ر ب��ه ب��اور م��ن انج��ام رفران��دوم ب��رای

ت�رين خواس��ت  ت�رين و عاج�ل ای م�ستقل مل�ی و ب�ين الملل��ی، عين�یھ� س�ازمان
ی ب���از و آزاد و ا ذار آرام و م���سالمت آمي���ز ب���ه جامع���هّمل���ت م���ا ب���رای گ���

ّآيا اکبر گنجی و يارانش به اي�ن خواس�ت مل�ی، معق�ول و . دموکراتيک است
  ...نی است اين مردبه راستی که منطقش ستود  ٢٠٨مدنی باور دارند؟
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 ک�ه نزدي�ک ب�ه زه ب�ا م�واد مخ�در اي�ران اع�2م ک�ردس�تاد مب�اراما 
از دو ميلي�ون نف�ر  بي�شتر . س�ال س�ن دارن�د٢٩نيمی از معتادان اي�ران زي�ر 

آنھ��ا معت��ادان ميلي��ون و دوي��ست ھ��زار نف��ر در اي��ران معت��اد ھ��ستند ک��ه ي��ک 
   ٢٠٩!د ھزار نفر آنھا معتادان تفننی ھستن٨٠٠رسمی و 

ی  دليل بستن روزنام�هاند به  گفته. وز ايران باز ھم شلوغ استامر
ی نيروھ��ای امنيت��ی ھمچن��ان در  م��ردم ب��ا وج��ود حمل��ه، کروب��ی اعتم��اد مل��ی

 !دحال سردادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستن
ی اعتماد مل�ی ب�ه  د ويژه در برابر ساختمان روزنامهنيروھای گار  

ب�ه گ�زارش خبرنگ�ار ادوارني�وز،  .کنن�د شدت با تجمع کنندگان برخ�ورد م�ی
تجم��ع کنن��د، ب��ا ھج��وم روزنام��ه ن ا نف��ر ک��ه ق��صد داش��تند در براب��ر اي��ص��دھ

کنن�د و آنھ�ا  حمل�ه م�ی موتورسوار مواجه شدند که به مردم ی نيروھای ويژه
 نفر از تجم�ع ١٥ براساس اين گزارش تاکنون بيش از .سازند را متفرق می

 ان��د؛  ش�دهن ب�ه مک�ان ن�امعلومی منتق�لاتوميبلھ�ای و کنن�دگان بازداش�ت و ب�ا
 .ان��د وی نيروھ��ای انتظ��امی م��ضروب ش��دهھمچن��ين دو زن ب��ه ش��دت از س��

ان�د،   نيروھای گارد ويژه ک�ه ف�ضای امنيت�ی در مي�دان ھف�ت تي�ر ايج�اد ک�رده
  اي�ن درح�الی اس�ت.اند اتوبوس شرکت واحد نيز حمله کردهھمچنين به يک 

 !داعتماد ملی منتشر شی  که ساعتی پيش خبر توقيف روزنامه
ت��ا ح��اA دو ت��ا از اي��ن احم��دی ن��ژاد .  خيل��ی ب��امزه اس��تراي��ن ديگ��  

 ! حاA؟ چرا ولی؛فی کردهھا را به عنوان وزيران زھرمار معر آبجی مچاله
   !خودتان بخوانيد و بخنديد

ی   ش�ماره»جھت اط�2ع«ی جمھوری اس2می در ستون  روزنامه
ی آين�ده  ين�همی بع�ضی از وزرای كاباع�2م اس�ا ک�ه نوش�ت] ام�روز [دوشنبه

ودن آنھ�ا دار ب� با توج�ه ب�ه پرون�دهسط رئيس جمھوری، آنھم از تلويزيون تو
جمھ�وری اس�2می، خ�انم ی  روزنام�هی   ب�ه نوش�ته؛موجب تعجب مردم ش�ده

 به دليل ھم پرون�ده ،گرفته شده آجرلو كه برای وزارت رفاه در نظر فاطمه
دستگاه قضائی اس�ت، و وزي�ر   تحت تعقيببودن با ماجرای پاليزدار اكنون

محكومي�ت در دادگ�اه  ی ابق�ای وی داده ش�ده، دارای صنايع كنونی كه وع�ده
  ! ھاھاھا٢١٠!دباش می

 م�رداد ٢٦دو ش�نبه [خبرنگار آينده گزارش داد که ع�صر ام�روز 
اعتم�اد مل�ی در آن ق�رار  ی خان زند که دفتر روزنامه ن کريم خيابا ]١٣٨٨

ز اخب��اری درحاليک��ه ص��بح ام��رو .دای ب��و  دهريھ��ای پراکن��دارد، ش��اھد درگي
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زنامه منتشر شده و فراخوانھايی در اينترن�ت ی توقيف موقت اين رو درباره
  وابسته به مھدیی مقابل دفتر اين روزنامه  در١٦برای حضور در ساعت 

ش�ماری از نيروھ�ای انتظ�امی در ھم�ين  کروب�ی انج�ام ش�د، ع�صر ام�روز
ريھ���ای پراکن��ده و مخت���صر در رخ��ی اخب��ار از درگيب. مح��ل م��ستقر ش���دند

 گفتنی اس�ت روز جمع�ه ني�ز برخ�ی . دفتر اين روزنامه حکايت داردحوالی
ی تھ�ران،  ی نم�از جمع�ه حاش�يه ای در روھھ�ای تن�درو ب�ا انت�شار اط2عي�هگ

ک��ه منج��ر ب��ه ند  کروب��ی ش��دش��نبه ب��ا عوام��لخ��ورد در روز خواس��تار بر
روزنام�ه  د مل�ی ب�رای ت�أمين امني�ت دفت�ری اعتم�ا درخواست مدير روزنامه

 ھمچن�ين س�حام ني�وز گ�زارش .ًشد و نھايت�ا اتف�اق خاص�ی در آن روز نيفت�اد
ی اعتم�اد   نيروی انتظامی در مقابل روزنامه]امروز[داد که از دقايقی پيش 

ی م�ردم در  گ�سترده ب�ه دنب�ال ت�ردده؛ خيابانھ�ای اط�راف م�ستقر ش�د مل�ی و
 ني���روی انتظ���امی در اط���راف ،ی اعتم���اد مل���ی  روزنام���هپي���اده رو مقاب���ل

  ھرگون��ه تجم��ع احتم��الیزنام��ه م��ستقر ش��ده، ت��ا از برگ��زاریس��اختمان رو
ع�دم عل�ت   کروبی اع2م کرد ک�ه ب�ه روز گذشته دفتر مھدی.جلوگيری کند

 تجم���ع از س���وی منتق���دان ب���ه کروب���ی، روز دوش���نبه ني���ز وی و برگ���زاری
   !دماد ملی برگزار نخواھند کری اعت  در برابر روزنامهحاميانش تجمعی

ک��ه در س��ايت نيوي��ورک ت��ايمز درج براس��اس خب��ری از رويت��رز 
ی   کروب��ی در اط��راف س��اختمان روزنام��ه، پل��يس از تجم��ع ھ��وادارانش��د

اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه گروھ�ی از م�ردم در . کن�د ملی جلوگيری می اعتماد
   !داطراف ساختمان در حال سر دادن شعار مرگ بر ديکتاتور ھستن

  !خيلی جالب است، نه؟
  

    مي#دی٢٠٠٩ اوت ١٨/ ١٣٨٨بيست و ھفتم امرداد ماه 
  ]زده در ايران فلکروز شصت و پنجم پس از انتخابات دھمين دور رياست جمھوری[

  
ح�افظ « جماع�ت که حال درستی ن�دارم و از دس�ت اي�نامروز را   

 نو اين ام، برای آغاز روزی نو، و روزی از  عصبانی ھم»نظام کھريزکی
   !گذارم را اينجا می» پريش ياھکين«کار 

زم����انی ک����ه گنج����ی زن����دان ب����ود و  ...از درون مرزھ����ای م����يھن
آم�د، ب�ا ھ�زار س�ختی  بي�رون م�ی ھايش به طور اس�رارآميزی از زن�دان نامه
کرديم، ت�ا ب�ا پرينت�ر  پيدا میز ميان سايتھای فيلتر شده جستجو و ھا را ا نامه

سياس�ی Aی در ھای  شبنامهل ن کنيم و شبانه مثوھرمان تکثيرشاج قديمی بی
ھايش را  با چه ھيجانی کتاب. ھای مردم بگذاريم ھا و مغازه ھا و ماشين خانه

بيمارس�تان م�ي2د زي�ر  چرخان�ديم و ب�ا چ�ه ش�وری وقت�ی در دست بدست می
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 ت�ا در تجم�ع آوردي�م،  در بيمارس�تان م�ی تمام يارانم�ان را ب�ه جل�ونظر بود،
جوش�يد ک�ه  دلمان مثل سير و س�رکه م�ی.  شرکت کرده باشيم آنجااعتراضی

 ی بيمارس��تان خواھن��د ک��شت و م��ا را آنج��ا در ب��اAترين طبق��ه» ھرم��انق«
   .»قھرمان«ياور و بی شويم بی دوباره ملتی می

م�ا . دانستيم که او جمھوريخواه است ما مشروطه خواه بوديم و می
ی استبداد   او زمانی عمله کهدانستيم خواستيم و می جمھوری اس2می را نمی

دان�ستيم ک�ه او فق�ط  خواس�تيم و م�ی رژيم ب�وده اس�ت، م�ا وAي�ت فقي�ه را نم�ی
ب��ه و  م��ا بازگ��شت ای ی ھم��ه خواھ��د، ب��ا اي��ن ھم��ه دغدغ��ه ای را نم��ی خامن��ه

 ؛خواس���تيم او را بک���شند نم���ی. آغ���وش م���ردم و ب���ه آغ���وش م���ام م���يھن ب���ود
 از آزاد ش�دنش ؛سپری شود» انقھرم«ھامان بی خواستيم تاريخ آن سال نمی

ھام�ان افت�اد؛ ام�ا از اينک�ه دي�ديم پاس�پورتش را دادن�د، ت�ا  جان چه شوری به
ه از ک�شور خ�ارج ش�ود، ماتم�ان کنفرانس و درياف�ت ج�ايز برای شرکت در

ھ��ای  ب��سيارانی در زن��دان.  رخ داداي��ن مي��انر روي��دادھای ب��سياری د؛ ب��رد
 توان��ستند قھرمان��ان ھرک��دام م��یک��ه  رژي��م ج��ان س��پردند، جوان��ان برومن��دی

حرمت��ی ق��رار  ب��سياری م��ورد ب��یزن��ان و دخت��ران  ؛واقع��ی ي��ک مل��ت باش��ند
ش ي ام��ا در تم��ام اي��ن م��دت ھيچگ��اه گنج��ی آنگون��ه ک��ه ديگ��ران ب��را؛گرفتن��د

نوش��تند و گفتن��د و کردن��د، ب��رای ديگ��ران ننوش��ت و نگف��ت و دس��ت ب��ه ک��ار 
 حت�ی ؛نب�ود ی م�ا قھرم�انکه از ايران رفت، ديگربرا گنجی از زمانی. نشد

د  خ�رداک�رديم ک�ه پ�س از کودت�ای انتخاب�اتی رفته رفته داشتيم فراموشش می
ی بسيار، ناگھان دوب�اره س�ر و به خاک و خون کشيده شدن قھرمانان ١٣٨٨
پيدا شد و شروع کرد به قلمفرس�ايی و اف�شاگری؛ ت�ا اينک�ه ش�نيديم  اش و کله

سانی را که پرچم ملی ايران را به غذايی که به راه انداخته، ک در اعتصاب
ش، يھ�ا کم�ی گذش�ت و او در نوش�ته ؛تجمع راه نداده اس�ت ھمراه داشتند، به

   !ردبيشتر آشکار کا اش ر منويات درونی
   !قشنگ بود، نه؟

ی ق��ضائيه اي��ن م��رد   ق��وهان��شين آحون��د ش��اھرودی، رئ��يس قبل��یج
   !است

Aريج�انی ت�شره، ص�ادق Aريج�انی، ب�رادر عل�ی بر طبق اخب�ار من
ی حکوم��ت  ی باص��ط2ح ق��ضائيه ی ب��ر م��سند ق��وه ش��اھرودبج��ای ھاش��می

  در شھر نجف عراق بدنيا آمد١٣٣٩ اين شخص در سال. اس2می تکيه زد
رادرش علی Aريجانی  صادق Aريجانی و ب؛ به ايران آمد١٣۵۶و در سال 

   !ديه و مقننه را در اختيار دارنی قضائ اکنون دو قوه
 معرف�ی ، کلی فح�ش چاش�نی بودميل ارسال شدهيا ااين نوشته که ب

  ...  کردم حذف]به خاطر دل خودم[فحشھا را ھا داشت که  Aريجانی
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 ب�ه حت�ی Made In China گ�زارش ع�صر اي�ران ت�ا قب�ل از اي�ن ب�ه
 و عب�ارت » Z«ی  ايرانيان رسيده بود و ح�اA كلم�هی تسبيحھا و جانمازھا

شت را ب���ه ق���سمت پ���» ل���رحمن ال���رحيمZ ام ب���س«مق���دس م���سلمانان يعن���ی 
آنك��ه برخ��ی م��دعيان ك��ه پي��شتر در ب ان��د و عج�� ش��لوارھای ايراني��ان ب��رده

پوش��ان ب��ه خيابانھ��ا ن ه عب��ارت كوك��اكوAی ب��رعكس ش��ده، كف��اعت��راض ب��
در ... كردن��د م��یک��ت ريختن��د و در جھ��ت تح��ريم كوك��اكوA و ن��ستله حر م��ی
 براب�ر اي�ن ت�وھين آش�كار اند، و در ر كشتار مسلمانان چين سكوت كردهبراب

و اي��ن ش��لوارھای ج��ين زنان��ه در فروش��گاھھای اف��سريه، ح��والی خيابانھ��ای 
 ٢١١درس�ن  ھزارتومان در حراجی ب�ه ف�روش م�ی٢١اول و دوم که به قيمت 

  !آيد شان در نمیاص2 صدا
  

  ]شصت و ششمين روز[ ٢٠٠٩ اوت ١٩/ ١٣٨٨ بيست و ھشتم امرداد

  

رداد ھ��م ھ��ست و ب��از اي��ن  م��٢٨. ام��روز ھ��م روز ديگ��ری اس��ت  
ی آدم را سر  ند به سينه زنی و قمه زنی؛ حوصلها ادهافت شيعيان مصدق راه 

  !ولشان کن ؛برند می
ست، اما سه تا وزير زن معرفی کردن احمدی نژاد خيلی بانمک ا  

ز آق�ا  مستراح رف�تن احتی ضد زن و برای مخصوصا با آن قوانين اس2می
ھم��ه از آن فاطم��ه » آبج��ی«اي��ن س��ه ت��ا  جال��ب اي��ن ک��ه ؛اج��ازه خواس��تن

 اين تکه را که اح�وال حاAکش ھستند و خودشان ضد زن؛  ی تيغکوماندوھا
   !دھد، بخوانيد اين ياران آدمکشھا را نشان میخانوادگی 

اکنون خانم وزير را تصور کنيد که به شوھرش به خ�اطر اختي�ار 
ھ��ا را ط��2ق  ھوو، اعت��راض ک��رده و از او خواس��تهک��ردن زن دوم و س��وم

تنبي�ه  را» خ�انم وزي�ر«اش  ی ش�رعی بنا ب�ه ح�ق و وظيف�هدھد و شوھر ھم 
ی ھيئت دول�ت ب�رود، ت�ا در  خواھد به جلسه  حاA خانم وزير می؛بدنی کرده

روج از خ�» اذن«مسائل مھم مملکت�ی اظھ�ارنظر کن�د، ام�ا ش�وھرش  مورد
ن�د ت�ا ھ��ر ک م�ی» تمک��ين خ�اص«را وادار ب�ه دھ�د و او  من�زل را ب�ه او نم�ی

 خ�ودش را ب�ا خ�انم وزي�ر  به ھرح�ال؛شود» متمتع«جور که بخواھد از او 
ی س���خنرانی ھنگ���ام غ���روب در ف���2ن س���مينار  ھ���زار ب���دبختی ب���ه جل���سه

   ٢١٢!ترساند، در حاليکه تمام بدنش کبود اس می
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اس�2م ب�ه ک کارشناس و اندي�شمند مع�روف م�ذھب يديگر اين که   
ش��ھر روت��ردام ھلن��د و م��درس در ی ی ش��ورا ن��ام ط��ارق رم��ضان نماين��ده

تلويزي�ون جمھ�وری اس�2می  اراسموس به دلي�ل اج�رای برنام�ه در دانشگاه
دلي�ل اي�ن ت�صميم  ؛ھای خود کنار گذاش�ته ش�د  از سمت]پرس تی وی[ايران 
نق�ص حق�وق ...« و »تائيد جمھوری اس2می ايران«ی مقامات ھلند  به گفته

  .  ايران است» تی ویپرس«با اجرای برنامه در » انسانی در آن
ش��رکت » اس��2م و زن��دگی«ای ب��ا ن��ام  برنام��ه ان درط��ارق رم��ض

  ک��ه ھلن��د گف��تای ب��ا رادي��و دولت��ی رم��ضان در م��صاحبه  ط��ارق؛ک��رده م��ی
 گفتن�ی اس�ت ؛در اي�ن رابط�ه را ادام�ه خواھ�د دادحقوقی  شکايت و پيگيری

ر ھرگونه ھمکاری با کشورھای ن�اقض حق�وق ب�ش که در قانون اداری ھلند
کارھ�ا را تائي�د اينگون�ه  زي�را دول�ت ھلن�د اي�ن ؛وع اس�تان ممن�از جمله اير
   !دندا کشورھا می

   ! ھم از آخور باباجاند که ھم از توبره بخوريشود نمینوش جان؛ 
 س�الروز اع�2م حک�م جھ�اد  مرداد،٢٨ ]يعنی امروز[فردا راستی 

 ي�ن حک�م،از اع�2م ا پ�س. ، در ش�رق کردس�تان اس�تھ�ا کرد خمينی برعلي�ه
ام�روز ني�ز   و ت�ا ب�ه  گرفت  و قتلعام رژيم قرار  مورد ھجوم وحشيانهھاکرد

 ٢٨روز . د دار ادام�ه ک�ردن کردھ�ا اين ھجوم ب�ا ک�شتن، زن�دانی و ش�کنجه 
ی  رس�يده ق�درت ب�ه  رھب�ر ت�ازه » خمين�یس�يد روح Z  «١٣٥٨مرداد سال 

، حک�م جھ�اد را ب�ر کردھا بر خواست خود تاکيد کردند ايران، پس از اينکه 
 ، از طري��قھ��ا کردحک��م جھ��اد خمين��ی ب��ر علي��ه. ک��ردآن��ان ص��ادر  علي��ه 
ھ�ا  صورت رسمی اع2م شد و پ�س از اي�ن اع�2م، ده ھای عمومی به  رسانه

   ٢١٣!دکردستان ھجوم بردن ھزار نفر برای شرکت در اين جھاد به 
 مھ�دی[ی او  روز دوش�نبه روزنام�ه«: واشينگتن پ�ست ھ�م نوش�ت

س��رداران نظ��امی خواس��تار ه ب��ه ھم��رارا ب��ستند و م2ھ��ای تن��درو  ]کروب��ی
ک�ه مخالف�ان دول�ت گويد  با اين وجود مھدی کروبی می. دوی شدنی  محاکمه

ابت��دای اي��ن روح��انی عمام��ه س��فيد ک��ه از . بن��ديا روز ب��ه روز اف��زايش م��ی
،  ت�اکنون س�متھای مھم�ی را ب�ه عھ�ده داش�ته١٩٧٩انق2ب اس2می در سال 

ی خود گفت که محمود احمدی ن�ژاد ب�ه ھم�راه  ی روز سه شنبه در مصاحبه
ی مردم��ی، آي��ت  اش، در نھاي��ت از جن��بش فزاين��ده ح��امینظامي��ان  م2ھ��ا و

Z ی کروبی به گفته. زاران شکست خواھند خوردقانونگا و ھ :  
توان صدای  در خيابانھا، بازار، عروسيھا و مساجد، ھمه جا می«

  »!دی را شنياعتراض مردم از روند جار
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کن�د  خواھم بگ�ويم ي�ک تران�ه موس�وی، ک�م ي�ا زي�اد، فرق�ی نم�ی می
ان بازداشتی با شدتی تج�اوز برخی افراد با دخترنويسد که  می  کروبیوقتی

در سي��ستم تناس��لی آن��ان منج��ر ب��ه ايج��اد جراح��ات و پ��ارگی  ان��د ك��ه نم��وده
فرق�ی  اگر ادعای کروب�ی سراس�ر دروغ باش�د، ب�از ھ�م حتی  و باز؛گرديده

ن��شيند و رواي��ت   جل��و دورب��ين م��ی]نين��ا اق��دم[کنع��ان  کن��د وقت��ی آذر آل نم��ی
کن�د، وقت�ی روي�ا طل�وعی از  س�نندج م�ستند م�ی تجاوز به خ�ود را در زن�دان

ب��رادران در کت��اب حقيق��ت س��اده، از ه گوي��د، وقت��ی مني��ر تج��اوز ب��ازجو م��ی
ای ک�ه  ط�اھره [پاس�داری ديوان�ه ش�د طاھره، دختری زيبا که ب�ر اث�ر تج�اوز

 ]اش را در ذھ���ن دارن���د ه خ���اطر٦٠تھ���ران در دھ���ه بي���شتر زن���دانيان زن 
 شيرين عب�ادیو گيرند  ی زھرا کاظمی را سيمان می  وقتی جنازه؛نويسد می

پ�اره  ی خ�اص پرسد که چرا لباس مقتول از اي�ن ناحي�ه وکيلش در دادگاه می
زھ�را انونی حکاي�ت از تج�اوز ب�ه ی پزش�کی ق� وقت�ی نظري�ه...و خونی شده

تجاوز به زنان زندانی ... يعقوب در بازداشتگاه پايگاه بسيج ھمدان دارد یبن
توان�د از   در کن�ار تھدي�د ب�ه تج�اوز و آزارھ�ای جن�سی ديگ�ر ک�ه م�یسياسی

 مقام���ات ق���ضايی حت���یدس���تگير کنن���دگان، بازجوي���ان، زن���دانبانان و ی س���و
اس��ت ک��ه آث��ار ج��سمی و ب��ه ای   ن��وع ش��کنجهت��رين ص��ورت گي��رد، خ��شن

 ؛ھ���ا قاب���ل مقاي���سه ني���ست ش���کنجه آن ب���ا ان���واع ديگ���ر صوص روح���یخ���
سياس��ی زن پ��س از ن  اعم��ال اي��ن ن��وع ش��کنجه ب��ر زن��دانياھ��ايی از گ��زارش
   !استشده   چه به شکل سيستماتيک و چه به صورت اتفاقی منتشر؛انق2ب

زارش ش��ده، تج��اوز ب��ه دخت��ران ت��رين ن��وع تج��اوز گ�� سي��ستماتيک
در شب پيش ياسی به اعدام محکوم شده بودند،  سکه به دAيل ای است باکره

ھ��ای زن��دانيان  ھ��ای مت��واتر خ��انواده م��ستند اي��ن گزارش��ھا، گفت��ه ؛از اع��دام
ی دخترش�ان،  دای اعدام، ھمراه ب�ا تحوي�ل جن�ازهدختری بوده که فر یسياس

در اي�ن گزارش�ھا دخت�ران . ان�د گرفت�ه ی او تحوي�ل م�ی مھريه پولی به عنوان
آمدن�د ت�ا  مردانی که زن�دان را در دس�ت داش�تند، در م�ی باکره به عقد موقت

ين وج�ود داش�ت  خطر ااين صورت درغير. بدھند بکارت خود را از دست
   ٢١٤»! به بھشت بروداست  چون باکره[که زندانی اعدامی 

 تجاوزھ���ا و چ���را م���ن آرام آخ ک���ه چ���ه حکاي���ت تلخ���ی اس���ت اي���ن
   شوم؟ نمی

ھ��ا را لخ��ت  ه ي��ا تران��هپاس��داری تران��ک��ه ت��صور کني��د را ای  لحظ��ه
ش بع�د لباس�. اند  بيھوش انداخته و پيش از آن او را به شدت زده. کرده است

 ب��از کتک��ی و بع��د بع�د. کن��د آورن��د و دخت�رک مقاوم��ت م��ی رم��یرا از ت�نش د
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 ٢٤٦

 

چپاند در عقب و جلو   خر است، میی ف2ن دک ف2نش را که حتما اندازهمر
کن�د و بع�د آب  دھ�د و کي�ف م�ی اين دخترک و بعد خودش را تکان تکان م�ی

بع�د ، اه دخ�ول و بع�د Aب�د غ�سل،  بع�دافت�د و بع�د، از چک و چولش راه می
اند، در سيمان دفن  ھا به نيش کشيده ی دخترک را که بارھا ھمان لمپن جنازه

، از ھمانج�ا خ��ونين و م�الين اس��ت؛ از ھمانج�اک��ه کنن�د و لب��اس دخت�رک  م�ی
و م�ا اسم�شان  دارن�د »س�اAری ف�2ن«ال اس�ت حکوم�ت ا سی س اينھ...وای

  ! حکومت اس2میايم گذاشته را
. تران��ه موس��وی اس��تروز اول ش��ھريور چھلم��ين روز درگذش��ت 

 ٢٤روز  تجمع مسجد قب�ا در ھف�تم تي�ر  بازداشتی، موسویترانهخبر مرگ 
گ��زارش چري��ک آن2ي��ن، تران��ه  ب��ه .اش اع��2م ش��د خ��انوادهی  تي��ر ب��ه وس��يله

ي�ن م�دت  روز ناپديد شد و پس از ا١٨ی به مدت موسوی از زمان دستگير
ی   تيرم�اه خ�انواده ٢٤روز . ی او مواجه شدند ی سوخته  اش با جنازه خانواده

 اما ت�اريخ ؛ دريافت کردند قزويندر حوالیرا ی او  او خبر پيدا شدن جنازه
تي�ر ٢٤دقيق مرگ او مشخص نيست؛ از اين رو زم�ان م�رگ او از ت�اريخ 

 شبا اين حساب چھلمين روز کشته شدن و دري�ده ش�دن. شود ماه محاسبه می
مح�ل دف�ن تران�ه را در روس�تای وازي��وار از ؛ ر م�اه اس�تروز اول ش�ھريو

    ٢١٥!دنن در استان مازندران اع2م کردتوابع چمستا
  چه بنويسم عزيزم؟

اس����2می، روز ني����روی انتظ����امی جمھ����وری ايرن����ا نوش����ت ک����ه 
ی  ن خواس���ت در ص���ورت م���شاھدهز ش���ھرونداای ا چھارش���نبه در اط2عي���ه

رم��ضان، پل�يس را از طري��ق تلف��ن  تظ��اھر ب��ه روزه خ�واری در م��اهم�وارد 
... ای به مناسبت فرارسيدن م�اه رم�ضان  ناجا در اط2عيه. مطلع کنند١١٠

ب���ه ت ، اص���ناف و ام���اکن عم���ومی خواس���ت ن���سبی م���ردم ھمچن���ين از ھم���ه
   !درعايت قوانين و مقررات اين ماه اقدام کنن

حي�ايی و پرروي�ی   از ب�یخ�رد ش�دن اع�صابماناست، ب�رای کافی 
در رابط�ه  ؛يی ک�افی اس�تحي�ا ھمچين چند سطر بی» اس2می«اين جماعت 

با وزير شدن فاطمه کمان�دوھا در دول�ت تروري�ست و ات�م ب�از و تجاوزک�ار 
 اول��ين زن دگیز زن��ای ا  ش��مهش��اھرودی؛/Aريج��انی/ای خامن��ه/ژاداحم��دی ن��

   :آورم اينجا میدست ھمين جانيان اعدام شد، ه به  ک راوزير ايران
ی  خ��ذ درج��ه ب��ا ا١٣٢٩، در س��ال ١٣٠١رو پارس��ا، متول��د  ف��رخ

ه عن�وان  ب�١٩۶٨او در س�ال . التح�صيل ش�د ف�ارغ دکترا از دانشگاه تھران 
 ١٣۵٧پ���س از انق���2ب . انتخ���اب ش���دوزي���ر آم���وزش و پ���رورش اي���ران 
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 ٢٤٧

 

 بي��ت الم��ال و ايج��اد خورش��يدی، وی ب��ا اتھام��اتی چ��ون حي��ف و مي��ل ام��وال
فح��شا در ی  و کم��ک ب��ه ن��شو و نم��اف��ساد در وزارت آم��وزش و پ��رورش

س���اواک و اخ���راج فرھنگي���ان آم���وزش و پ���رورش و ھمک���اری م���وثر ب���ا 
از وزارت فرھن��گ اي��ران و غي��ره در دادگ��اه انق��2ب اس��2می » انق2ب��ی«

محاکم�ه ش�د و ب�ه عن��وان » ص�ادق خلخ�الیش�يخ «ش�عبه تھ�ران ب�ه رياس�ت 
 ارديبھ�شت ١٨ در ت�اريخ ]زم�ينعامل فساد بر روی [» فی اAرضمفسد «

 . اعدام شد١٩٨٠ مه سال ٨ برابر با ١٣۵٩سال 
 س�ایدار را که باA کشيدند، طن�اب پ�اره ش�د و ف�رخ رو پارطناب 

ح�اA ديگ�ر ب�ه کل�ی از ح�ال رفت�ه و . ب�ه زم�ين افت�اد ی يک متری  فاصلهاز
دن او ب�از کردن�د و او را ب�ه از س�ر و رو و ب� طن�اب را. بيھ�وش ش�ده ب�ود

ای م�شتی آب  کثي�ف و آب خ�زه گرفت�ه داخل حياط بردند و در کن�ار ح�وض
خ�انم پارس�ای ک�ه . آوردن�د بر سر و روی او زدند و مج�ددا او را ب�ه ھ�وش

ب��ا پ��اره ش��دن ... ک��رد ب��ه ھ��وش آم��د، نف��سی ب��ه راحت��ی ک��شيد و ت��صور م��ی
گرفت�ه  طف خداوندی ق�رار بيگناھی او نيز به اثبات رسيده و مورد ل،طناب
 پ�س. ک�رد کمی آرام گرفته بود و ديگر گريه و زاری و ناله ھم نم�ی. است

. از گذشت نزديک ب�ه ي�ک رب�ع س�اعت مج�ددا او را ب�ه مح�ل قتلگ�اه بردن�د
اي�ن ب�ار س�يم قط�ور و مق�اوم بک�سل . جنگ تن به تن ک�شيده ب�ود کارشان به

را ب��ر گ��ردن ف��رخ رو درخ��ت ب��ستند و س��پس س��يم دار  آوردن��د و ب��ه ب��اAی
ند و دقايقی او گذاشتخالی پپسی را زير پای ی  ی انداختند و چند جعبهپارسا

 از ھ�ا را ھ�ا زد و جعب�ه محکم�ی ب�ه جعب�ه  لگ�د،بعد يکی از دژخيمان مرگ
س�اعت ي�ک و ن�يم ص�بح ...پرت�اب ک�رد ای زير پای خ�انم پارس�ای ب�ه گوش�ه

کر بيجان وی ش�ليک بر پي سه تير خ2ص.  بود١٣٥٩ ارديبھشت ١٨روز 
   ٢١٦!دش
  

  ]روز شصت و ھفتم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٠/ ١٣٨٨بيست و نھم امرداد ماه 

  

در رابطه با اعدام خانم دکتر فرخ رو پارسای، مطلب�ی پي�دا ک�ردم   
 ١٩ھ�ای  و آن را برای محسن کردی فرستادم؛ ھمان را ک�ه در روزنگ�اری

ی ج��وش  گذاش��ت و خ��ب، خيل��٢١٧ آن را در وب2گ��شک��ردی. ام اوت گذاش��ته
 ھم�ه آورم، ش�ما ک�ه اي�ن ش نوشتم که من يک زن�م ک�ه ج�وش م�یيبرا. دآور

  ايد؟  معتدل ھستيد، چرا جوش آورده

                                                           
 به سوی آزادی/ اولين زن وزير قبل از انق2ب که محاکمه و اعدام شد- 216
  محسن کردی/ کمترين انتظاری که از آنھا ميرود- 217



 ٢٤٨

 

   !آورم؛ جالب است   آن را اينجا میپاسخی نوشت که
 ی احم���دی ن���ژاد ھ���م البت���ه باي���د  وزرای زن در کابين���ه در م���ورد

ی   و ن�شانهمثبت اس�ت  اما در مجموع؛ھمچنان از در مخالفت برخورد کرد
امتياز بدھند و البت�ه  کنند که ھی اينھا از اين پس ت2ش می. عقب نشينی آنھا

 داش�تند، ھم�ين را قوی یا  اما قب2 که روحيه؛ارزد امتيازاتشان مفت ھم نمی
ی احم�دی ن�ژاد  کابين�ه لذا گذشته از اينک�ه ي�ک وزي�ر زن در. کردند ھم نمی

ی آن  هام�ا ن�شاند؛ ارز ، مف�ت نم�ی حق�وق ان�سانھا ب�اور ن�داردکه ب�ه براب�ری
ھ����ای بي����شتری در راه اس����ت ک����ه معن����ايی بج����ز  گي����ری اس����ت ک����ه آس����ان

ھای روسری و حج�اب را جم�ع  اينکه گشت.  آينده نداردی درھاي نشينی عقب
کند؛ چرا که ش�ايد از  کنند و مردم آزادتر باشند، امکان مبارزه را بيشتر می

ای که ب�ه جوان�ان   از نظر روحيهمفت ھم نيارزد، اما نظر سياسی اين عمل
اينک�ه پ�س از ي�ک جن�گ س�ی . ب�سيار مفي�د اس�ت شان دھد، برای مبارزه می

Aخره رژي��م را شک��ستهپ��ايين ب��ردن روس��ری، /س��اله ب��رای ب��اAن��د، ت��اثير ا ب��ا
ھم�ين روس�ت ک�ه ب�دون آنک�ه  از. ی مب�ارزان دارد نمادين زيادی بر روحيه

باش��يم ک��ه اينھ��ا ھم��ه ه در نظ��ر داش��تدل ببن��ديم، باي��د » اتامتي��از«ب��ه اي��ن 
ج�وش آوردم ھ�م فک�ر   اينک�ه.دارد م�یھايی اس�ت ک�ه حاکمي�ت دارد بر ترک
ھم��ين ت،  ھم��ين حاAس��،ک��نم بھت��رين زم��ان ب��رای زدن ش��2ق وج��دان م��ی

ح�ضرات را ب�ه » حق�وق ب�شر خ�ودی و غيرخ�ودی«ت�وان  حاAست ک�ه م�ی
 موردش نوشته ب�ودم،کشيد و اتفاقا فرخ رو پارسای که قب2 ھم در  رخشان

مطلب به لحاظ روانی تاثير زيادی بر خواننده . ھاست نمونهن يکی از بھتري
 »جن�گ ت�ن ب�ه ت�ن«زن در آن س�ن و س�ال ک�ارش ب�ه   اينک�ه آن؛گ�ذارد م�ی

را ] البت�ه س�ابق[» مردان جنگجو و باغيرت«رسيده باشد، بدجوری وجدان 
  ! د؟ان بردهلذت  ھا دھد که چرا از تماشای اين صحنه قلقلک می

 ک�ه تقريب�ا اين نوشته يک سيلی بر صورت مردم ايران ھ�م ھ�ست
 کک�شان ھ�م نگزي�د ک�ه اي�ن زن را ص�ادق خلخ�الی اع�دام حت�یمردم ی  ھمه
 خيل�ی .زمان خودش ب�ود» ندای«فرخ رو پارسای  من فکر ميکنم که. کرد

خ��دمت ب��ه اي��ن آب و ھمک��ارانش بخ��اطر ز مظل��وم و مث��ل ب��سياری ديگ��ر ا
   ...دم شخاک اعدا

ھ���ای اس���تالين و  ک���ه رفران���سی اس���ت ب���ه دادگ���اهھ���م اي���ن مطل���ب 
در حکوم�ت اس�2می، در » خوديھ�ا«ھ�ای ام�روز  ای است ب�ا دادگ�اه مقايسه

آورم ک��ه   بخ��شی از آن را اينج��ا م��یه؛ چ��اپ ش��د». س��ی. ب��ی.ب��ی«وب��سايت 
  ! کنندش تکرارکنند، مجبورند  را فراموش می که تاريخآنانی اند گفته

رھبر انق2ب اکتبر از اواخر  ]١٨٧٠-١٩٢۴[يچ لنين  ايلوAديمير
ی  دگی سياس�ی کن�اره گرف�ت و در کميت�هبه خاطر بيماری از زن١٩٢٢سال 



 ٢٤٩

 

از ھمک�اران . کموني�ست ن�زاع ب�ر س�ر رھب�ری ش�روع ش�د مرک�زی ح�زب
شخصيت لئو تروتسکی بود ک�ه ھم�ه او را جان�شين  نزديک لنين بانفوذترين

ا ب�ه پ�ای وتسکی در بنيادگزاری کشور ش�وراھا پ� تر.دانستند قطعی لنين می
 ی نظ�امی انق2ب�ی ش�ورای پتروگ�راد ص�در کميت�هاو . لنين پيک�ار ک�رده ب�ود

ب��ه پي��روزی  ]١٩١٧ھف��تم ن��وامبر س��ال در [ب��ود ک��ه انق��2ب بل��شويکی را 
ھ�ای  روس«نظ�ام انق2ب�ی ب�ر  گزار ارتش سرخ بود و پيروزی  پايه .رساند
اند ک�ه تروت�سکی س�خت  تهگف اما.  نظامی او بودمديون ت2ش و نبوغ» سفيد

توج���ه زي���ادی ب ود و ب���ه ترتيب���ات و رواب���ط درون ح���زمتکب���ر و تک���رو ب���
 اس��تالين يک��سره ب��ه ح��زب توج��ه داش��ت و آن را اھ��رم ، در براب��ر.نداش��ت

اس�تالين ب�ا اس�تفاده از . دان�ست ی کشور م�ی دولت و اداره اصلی در رھبری
وقعيت محکمی در حزب به دس�ت آورد م ھای تروتسکی، ھا و غيبت ضعف

فتن  لن��ين در دو نام��ه، نگران��ی خ��ود را از ق��رار گ��ر.و دبيرک��ل ح��زب ش��د
 ]اس�تالين[» مردی تندخو و نامدارا«دست   حزب درمسئوليت مھم رھبری

او ب�ا . جل�وگيری کن�دموفق شد از نشر اي�ن دو نام�ه  ابراز کرد، اما استالين
تم��ام توان��ست ی مي��ان مخالف��ان خ��ود، افکن�� تفرق��ه  بن��د، و ب��ادسي��سه و زدو

نزديک��ان خ��ود ب��سپارد و تروت��سکی را ب��ه ان��زوا ه ھ��ای حزب��ی را ب�� اھ��رم
 ١٩٢٩ از حزب اخراج ش�د، و در س�ال ١٩٢٧ تروتسکی در سال .بکشاند

او ب��ه دس��تور اس��تالين ب��ه ط��ور غي��ابی ب��ه اع��دام . دش��وروی را ت��رک ک��ر
کزيک در م�ورد او تبعيدگاھش در م  در١٩۴٠محکوم شد و حکم در سال 

د و تم�ام ام�ور را ب�ه رھبر مطلق کشور ش١٩٢٩استالين از سال  .اجرا شد
ی  ، ب���ه اج���رای ف���وری و اجب���اری برنام���هروی ن���ادانیز ا. دس���ت گرف���ت

اي�ن برنام�ه ب�ا . ک�شاورزی فرم�ان داد ھ�ای  سازی سراس�ری بنگ�اه اشتراکی
ف�ت و گرس�نگی ک�شور را ف�را گر قحط�ی و. بار روب�رو ش�د شکستی فاجعه 

برخ�ی مج�امع علم�ی و  در. ب�ه م�رگ نزدي�ک ده ميلي�ون روس�تايی انجامي�د
ی ح�زب ک�ه در   در کنگره. زبان به انتقاد از استالين باز شد،محافل سياسی

توان�ست ب�ار ديگ�ر   برگزار شد، استالين تنھا با تقل�ب و نيرن�گ١٩٣۴سال 
ح�ساب يه صفت� او ت�صميم گرف�ت ب�ا رقب�ا و مخالف�ان خ�ود. به رھبری برسد

دبي��ر ح��زب !] چ��ه اس��می؟[ ان��دکی پ��س از کنگ��ره، س��رگئی کي��روف .کن��د
دھ�د ک�ه اي�ن ت�رور  ی شواھد نشان می  ھمه.کمونيست در لنينگراد ترور شد

اس�تالين ب�ه نيرنگ�ی ماھران�ه . داد را پل�يس مخف�ی ب�ه دس�تور اس�تالين انج�ام
 و از س��وی ديگ��ر ک��رد م��یح��ذف  دس��ت زد؛ از س��ويی رقي��ب را از مي��دان

اس�تالين ش�ايع کردن�د  عوام�ل. ک�رد شمشير تيز م�ی» مجازات قات2ن «برای
کي�روف  که ياران تروتسکی در ھيئت سياسی کميت�ه مرک�زی ح�زب، ت�رور

ب2فاص��له پ��س از قت��ل کي��روف، ب��يش از ص��د نف��ر از  .ان��د را طراح��ی ک��رده
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ھ�ای بع�د ھ�زاران  ھ�ا و م�اه در ھفت�ه. تيرباران ش�دند مقامات حزبی و دولتی
شد،  حکم آنھا فوری صادر می. ج2دان سپرده شدند ير و به دستنفر دستگ

 اما استالين نه تنھ�ا .ارفاق، تبعيد ابدی به سيبری که معموA اعدام بود، يا با
خ�ود را رھب��ر  ب��ود، بلک�ه» نخ�ستين ک��شور ک�ارگران و دھقان�ان«پي�شوای 

او ن��اگزير ب��ود س��رکوب . تدان��س جن��بش کموني��ستی در سراس��ر جھ��ان م��ی
ب���ه  ی مخالف���ان سياس���ی را از نظ���ر اي���دئولوژيک توجي���ه کن���د و نهوح���شيا

ي��ن م2حظ��ات ب��ود ک��ه او چن��د ب��ا ا. دھ��د» م��شروعيت«خ��ود  ديکت��اتوری
ب�ه دس�تور  .ی تبليغ�اتی داش�ت ک�ه ص�رفا جنب�ه ی علن�ی س�ازمان داد محاکمه
» انق�2ب رص�د«ی ح�زب و فع�اAن  ھ�ای برج�سته  نفر از چھره۶۶استالين 

» علن��ی« معروفي��ت جھ��انی داش��تند، در س��ه دادگ��اه ت��یحک��ه برخ��ی از آنھ��ا 
 .محاکمه شدند

 ش��انزده نف��ر از اع���ضای ١٩٣۶ اوت ٢۴ ت��ا ١٩از : دادگ��اه اول
اران ح��زب کموني��ست از جمل��ه زينووي��ف و ک��امنف ي�� ی رھب��ری برج��سته

 .متھمان اعدام شدند ی هھم. نزديک لنين محاکمه شدند
ه نف���ر از مقام���ات  ھف���د١٩٣٧ ژانوي���ه ٣٠ ت���ا ٢٣از : دادگ���اه دوم

 نف�ر ب�ه اردوگ�اه ک�ار اجب�اری ۴ نف�ر تيرب�اران و ١٣. ش�دند حزبی محاکم�ه
 .فرستاده شدند

 نف��ره از ٢١ گروھ��ی ١٩٣٨ م��ارس ١٣از دوم ت��ا : دادگ��اه س��وم
در . بيشتر آنھا از وزيران سابق دول�ت بودن�د. محاکمه شدند سران بلشويک

 و ]ت�رنرئ�يس س�ابق کمين[ھ�ايی نام�دار مانن�د بوخ�ارين  ني�ستکمو ميان آنھ�ا
 . متھمان اعدام شدندی ھمه.  قرار داشتند]وزير قبلی نخست[ريکوف 

 ١٩٣٧به م�وازات اي�ن س�ه دادگ�اه، ي�ک دادگ�اه نظ�امی در ژوئ�ن 
ت�ش س�رخ را ب�ه توخاچفسکی و ي�ازده نف�ر از فرمان�دھان ار ژنرال ميخائيل

چھ�ارم /ل آن سهابه دنب. ھا انتشار يافت آن در رسانهمحاکمه کشيد، که خبر 
 متھمان عب�ارت ب�ود از اتھام اصلی .ندشد» تصفيه«خ ارتش سر فرماندھی

کنن�د  یشد ت2ش م که گفته می  راستی ھمکاری با تروتسکی و عناصر دست
نظ���ام ] انگل���ستان ي���ا ژاپ���نا آلم���ان ي���[داری  ب���ا حماي���ت ک���شورھای س���رمايه

 ق�انون ۵٨اصل  مبنای دادرسی. سوسياليستی را در شوروی سرنگون کنند
ب�رای ش کيفری شوروی بود که برای توطئه عليه نظ�ام سوسيالي�ستی و ت�2

ھ��دف  .داری، مج��ازات اع�دام درنظ��ر گرفت�ه ب��ود برگردان�دن نظ��ام س�رمايه 
اي��ن، ز دن مخالف��ان خ��ود نب��ود، او فرات��ر ااس��تالين تنھ��ا ح��ذف ي��ا ن��ابود ک��ر

دت خ�ود خواھان درھم شکستن ايدئولوژيک آنھا و مشروعيت دادن ب�ه س�يا
. دن مخالف��ان ب��ودھ��ا محک��وم ک��ردن، بلک��ه ب��ه ت��سليم ک��شانھ��دف ن��ه تند؛ ب��و

زن�دانيان از ح�ق . ش�دند درھای بسته و بسيار سريع انجام م�یت ھا پش دادگاه
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 کيفرخواست ح�اوی ھ�يچ . خواھی محروم بودند فرجام داشتن وکيل مدافع و
د متھم�ان در ک�ه خ�وی اق�اريری تنظ�يم ش�ده ب�ود  س�ندی نب�ود و تنھ�ا ب�ر پاي�ه

اي��ن اق��ارير پ��ر از .  ارائ��ه ک��رده بودن��د]و حتم��ا زي��ر ش��کنجه [ھ��ا ب��ازجويی
ب�رای . ان�د و روشن ب�ود ک�ه متھم�ان دروغ گفت�هضد و نقيض بود  اظھارات

کردن��د ک��ه در ک��شورھای خ��ارجی مانن��د » اعت��راف«متھم��ان ی نمون��ه برخ��
ان�د، در  ک�ردهتسکی يا فرستادگان او دي�دار فن2ند و دانمارک و نروژ با ترو

نھ��ا ھرگ��ز خ��اک ش��وروی را ت��رک دان��ستند ک��ه آ م��یا يک��ه اطرافي��ان آنھ��حال
2 اي��وان س��ميرنوف  در م��واردی دروغ ک��ام2 آش��کار ب��ود، م��ث.ان��د نک��رده

 ش�رکت ١٩٣۴ که در سوء قصد به ج�ان کي�روف در دس�امبر اعتراف کرد
 .ب�وداز يک سال قبل از آن دستگير شده و در زن�دان  ، در حاليکه اوداشت

. ھ�ا کمت�رين اھميت�ی نداش�تچي�زی ب�ود ک�ه ب�رای اي�ن دادگاھ» تحقيق�«اما 
  بايد مرعوبکردند و دشمنانشان ت میطرفداران استالين بايد احساس حقاني

   .شدند می
ن اي�ن بيني�د؟ جال�ب اي�ن ک�ه ھمراھ�ا تشابه ھا را با اين روزھا م�ی[

کم�دی ني�ست؟  ؛ای ھ�ستند».ب.گ.کا«ايھای  آخوندھای حکومتی ھمان توده
   ]!زار کردن اين جور دادگاه معتادندانگار اينھا به برگ

ھ�ای  گرفتن�د، از کموني�ستتم�ام ک�سانی ک�ه در براب�ر دادگ�اه ق�رار 
ھ��ای کوچ��ک و ب��زرگ  يعن��ی  اس��تالين[مب��ارزان باس��ابقه بودن��د و انق2ب��ی 

برخ��ی زن��دانھای ] توان��ست تحمل��شان کن��د ديگ��ری بودن��د، منتھ��ا اس��تالين نم��ی
ھمگ�ی مث�ل اي�ن باباھ�ا ک�ه ... ھاھاھ�ا [زار را از سر گذرانده بودندمخوف ت

شگفت آنکه ھمين افراد در  .]اند دوران شاه را گذرانده »مخوف«زندانھای 
ف�داکاری در بن�ای آن ش�رکت  دادگاه اعتراف کردند عليه نظامی که خ�ود ب�ا

 اي�ن ب�از ھ�م درس�ت مث�ل [دان�  ش�ده داشتند، انواع و اقسام جنايات را مرتکب
ھ��ايی ک��ه  چ��ون ش��کنجه و ھن��وز چن��د ]!ی ھمينھ��ا بطح�ی و حجاري��ان و بقي��ها
ب�رای م�ا ک�ام2  [روش�ن ني�ست ، ک�ام2رای گ�رفتن اعت�راف ب�ه ک�ار رفت�هب�

وھا ی در دار و ف2ن بازج ی نوشابه  و شيشه يک قلم کھريزک.روشن است
   ]!؟.کی. او؛و از ھمين سنخ اسباب شکنجه

روزه، ھای چند  خوابی ار بوده؛ از بیمسلما فشارھای زيادی در ک
ای ک�ه زن�دانی نمي�رد، ام�ا   شکن، به گونه  مداوم و طاقتھای جسمی شکنجه
ھ�ای روان�ی، ان�زوای   مرگ خود را آرزو کن�د؛ ت�ا ش�کنجهھزار بار روزی
 ب�ا ف�شارھا و تحقيرھ�ای دايم�ی، ...ھای ناگھانی و ط�وAنی بازجويی مطلق،

و اخ2ق��ی او درھ��م ری و ھوي��ت ھنج��ا ش��کند شخ��صيت زن��دانی در ھ��م م��ی
گي�ری در  ھای شکنجه و اعتراف ھا با شيوه راستی چقدر اين شيوه[.ريزد می

ح�ساسيت و ھ�شياری ] زن�دانی[ رفت�ه رفت�ه !]نھای اس2می شباھت داردزندا
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زي�ر ] زن�دانی[. ش�ود  فل�ج م�یاش دھ�د و حافظ�ه م�ی ذھن�ی خ�ود را از دس�ت
کن�د، ک�ه ھم�ه چي�ز، از  م�ی رتدست مأموران چن�ان اح�ساس ض�عف و حق�ا

ش�د ت�ا  جلسات دادگاه آنقدر تکرار م�ی .شود معنا می  بیشيجمله مقاومت برا
بوخارين را شخص استالين تدوين ک�رده  اعترافات.  دلخواه برسدی به نتيجه

از متن سرباز زد، روند بازرسی وقتی او در دادگاه از خواندن بخشی . بود
دادگ�اه بع�دی بوخ�ارين س�ر ب�ه  در. رگشتمتوقف شد و بوخارين به سلول ب

ينی مي�ان زن�دانيان  پراکن�دن تخ�م ب�دب،يکی از شگردھای رايج .راه شده بود
رادک . ان�د ھمه عليه او دست به دست ھ�م دادهکرد که  میس زندانی ح. بود

و بوخارين دو دوست و ھمرزم قديمی بودند، اما بازجويان توانستند آنھا را 
ھ��ای ديگ�ر ف��شار ب�ر متھم��ان ب��ا   يک�ی از ش��يوه.نن��دعلي�ه يک��ديگر تحري�ک ک

زينووي�ف و ک�امنف ب�ه برخ�ی . استفاده از رواب�ط خ�انوادگی و ع�اطفی ب�ود
. رفتند نمی» خيانت«اما زير بار اتھام  کردند، »اعتراف«خطاھای سياسی 

آنھا قول داد که اگر اعتراف کنند،  استالين از طرف ھيئت سياسی حزب به
پ�س از ص�دور رأی . خواھند ماند تگان آنھا نيز در امانشوند و بس آزاد می

 ني�ز بي�شتر خويشاوندان�شان  به قتل رسيدند، بلکهی آنھادادگاه نه تنھا ھر دو
ب��ه نظ��ر مؤرخ��ان ي��ک عام��ل اي��دئولوژيک ني��ز در  .دس��تگير و اع��دام ش��دند

ش�د ک�ه او قرب�انی  به زن�دانی تلق�ين م�ی. بود  گيری از متھمان مؤثر اعتراف
خيان�ت ک�رده » آرم�ان کموني�سم«ناخواسته به  و نيکدلی خود شده وسادگی 

توان��د اي��ن خط��ا را  داوطلبان��ه اس��ت ک��ه م��یف اس��ت و اکن��ون تنھ��ا ب��ا اعت��را
 ح�دود ي�ک و ن�يم ميلي�ون  ک�هھ�ای بيرحمان�ه و خ�ونين  با ت�صفيه .جبران کند
ھ��ای ت��اريخ ب��شر در اتح��اد  ت��رين نظ��ام گرف��ت، يک��ی از مخ��وفی نف��ر قرب��ان
ناچ�ار ب�ود ک�سی جھنمی که استالين بر پا ک�رد، ھر در. برقرار شدشوروی 

دش�منان «ای از  ثابت کند، و راه آن، لو دادن عدهم وفاداری خود را به رژي
 باي��د از او شش��د، خوي��شان و دوس��تان م��یاگ��ر ک��سی دس��تگير .  ب��ود»خل��ق

 اس�تالين .افتادن�د خطر دستگيری م�یدادند، و گرنه خود به  اری نشان میبيز
ھ�ای   توطئ�هب�رد، م�دام در ح�ال ک�شف ه از نوعی جنون ب�دگمانی رن�ج م�یک

  تم�ام اع�ضای ھيئ�ت سياس�ی.ی خود ب�ود  کردن آنھا به شيوهخنثیعجيب و 
. ح��زب کموني���ست محاکم��ه ش���دند، غي��ر از دو نف���ر، تروت��سکی و اس���تالين

ديگ�ران ی  هتروتسکی از شوروی فرار کرد و استالين خود م�شغول محاکم�
 ١٩٣۴ی مرک���زی ح���زب کموني���ست در س���ال  و کميت���ه ع���ض١٣٩از . ب��ود

  ی  عم���ق فاجع���ه. تيرب���اران ش���دندنف���ر دس���تگير و بي���شترشان٩٨م���ي2دی، 
 ی ارت��ش ن��ازی ب��ه  از اف��سران ک��اردان، در زم��ان حمل��هی ارت��ش ت��صفيه

يک آمار تاريخی . ھای پياپی ارتش سرخ آشکار شد شوروی و عقب نشينی
ست استالين کشته شدند، بيش از افسرانی تعداد افسرانی که به د گويد که می
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ج�ان » جن�گ ب�زرگ ميھن�ی«ھ�ای  جھ�انی دوم در جبھ�ه است که در جنگ
 و ١٩٣٧ در س��می ک��ه در زم��ان گورب��اچف منت��شر ش��د طب��ق آم��ار ر.دادن��د

 ٩٠٠ ت�ا ٨٠٠ و نيم ميليون نفر دستگير شدند، بين ۵نيم تا   و۴ بين ١٩٣٨
 ۶ و ن�يم ت�ا ۵ مي�ان ١٩۴٠خر دھه در اوا. محکوم شدند ھزار نفر به اعدام

تنھ�ا ي�ک دھ�م . مجم�ع الجزاي�ر گ�وAگ زن�دانی بودن�د و ن�يم ميلي�ون نف�ر در
فرستاده شدند، از س�رما و گرس�نگی ج�ان س�الم ب�ه  افرادی که به اردوگاھھا

برخ�ی از ] پنج�اه م�ي2دیی  ب�ه وي�ژه دھ�ه[ در دوران جنگ سرد .در بردند
 چک�سلواکی و بلغارس��تان، الگ��وی ک�شورھای اروپ��ای ش�رقی؛ مجارس��تان و

ن�يک2ی خروش�چف ک�ه پ�س از  .تکرار کردند ھای نمايشی استالين را دادگاه
دس��ت گرف��ت، در ه زم��ام ام��ور را در ش��وروی ب��] ١٩۵٣ [م��رگ اس��تالين

 ای کمي�سيون وي�ژه«فاش کرد ک�ه  ]١٩٥٦[ی بيستم حزب کمونيست  کنگره
 ن نتيج�ه رس�يده ک�ه اف�رادبا مراجعه به اسناد فراوان آرشيوھای سری به اي

  روش�ن ش�ده ک�ه ب�سياری از؛اند بيشماری در کشور ما به قتل رسيدهبيگناه 
 دش���من خوان���ده ١٩٣٨ و ١٩٣٧اع���ضای ح���زب و دول���ت ک���ه در س���الھای 

ھ�ای ش�ريف   بلک�ه کموني�ست؛ن�ددئن و جاسوس نبوخا شدند، ھرگز دشمن و
گينی را ب��ه ھ��ای وح��شيانه، گناھ��ان س��ن ش��کنجهر آنھ��ا زي��. ن��دو ص��ادقی بود

 ١٩٨٩ی   در ژانوي��ه.منت��شر ن��شدل اي��ن م��تن ب��ه ط��ور کام�� .ن��دگ��ردن گرفت
ی رسمی پراودا اط2ع داد که ھمراه با تح�وAت ش�وروی از ب�يش   روزنامه

  حيثي�تی ان�د، اع�اده  در دوران اس�تالين تيرب�اران ش�ده ھزار نفر ک�ه٢۵از 
چف ب�ه ط�ور ھمين سال بود که متن س�خنرانی خروش�تنھا در] چه دير[شده 

   !دش کامل چاپ
  !کنم در اين روزھا Aزم است س می ولی احسا؛طوAنی بود

 ک��ه اط2ع��اتی را ک��ه ب��ه او ه کروب��ی ش��کايت ک�ردک�سی از مھ��دی
 ض�من کروب�ی در پاس�خ اي�ن ف�رد،. داده بود، خودسرانه منت�شر ک�رده اس�ت

رس�د،  ای که دست آخر به ھمان طرفيھ�ا م�ی دادن کلی اط2عات شجره نامه
  !ھای حکومتيان را فاش کرد وارد ديگری از شکنجهم

ای رفتم که زن جوانی در منزل داشتند که در  به ديدار خانواده
 ۶٠، پس از گذشت دت مورد ضرب و شتم قرار گرفتهحوادث اخير به ش

دست اين زن نيز . روز، ھنوز آثار کبودی بر صورت اين زن نمايان بود
  ... آويزان استاز چند جا شکسته و ھنوز به گردنش

ن کروبی ھمچنين از جوانی نوشت که ھم اکنون در بيمارستا
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 می
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او چندين . سر اين جوان پر از ساچمه است. معرض نابينائی قرار دارد
  ٢١٨!دگرفته و ھنوز ھم بايد عمل شو عمل جراحی قرار بار مورد
 ی معرف��ی»اي��ده« ک�ه  ھ��م از ق�ول گ��اردين نوش��ت»مي�دان زن��ان«  

» ب��رداری کپ�ی«ن رض�ايی  را احم��دی ن�ژاد از کروب�ی و مح��سزن�ان وزي�ر
 !ن پای خودشا؛کرده

 ش�ريعتی و ج�2ل  مطھ�ری درس�ت مث�ل عل�یز اي�ن مرت�ضیمن ا  
دگم��ی بودن��د ک��ه ب��رای س��ر ک��ار آوردن آدمھ��ای . ي��دآ احم��د خوش��م نم��ی آل

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 ش��ان اس��2می را نديدن��د و س��ومی

اي��ن . ک��شته ش��دھم��ان روزھ��ای اول ب��ه حکوم��ت رس��يدن خمين��ی ھ��ا  فرق��انی
   !بدنيست. داده اند نوشته را به او نسبت 

 ک���ه گوي���ا در زم���ان معت���صم  در داس���تان راس���تان آوردهطھ���ریم
البت�ه ترک�ان . ودن�دعباسی، ترکان عھده دار بسياری از کارھ�ای حک�ومتی ب

 ،خواس�تند کاری می گشتند و ھر سرداران ترک در بغداد می. ..ماوراءالنھر
ک�م  که کم  تا جايی؛ت عباسی ھم کاری به کارشان نداشتکردند و حکوم می

بين�د   م�سلمانی م�ینيم�ه ش�بی ...ناموس مردم دراز کردندبه عرض و دست 
 شکه يکی از اين س�رداران ت�رک دس�ت زن�ی را گرفت�ه و ب�ه زور ب�ا خ�ود

. کن�د کند، افاق�ه نم�ی کند؛ زن التماس می رود، فايده نمی مرد جلو می. برد می
د کاری از بين مسلمان که می. کشاند ای می و آن سردار ترک زن را به خانه

ب�ا . گوي�د رود و ب�ا ص�دای بلن�د اذان م�ی ای می آيد، بر بام خانه نمیردستش ب
ريزن�د ک�ه چ�ه  صدای Z اکبر او در نيمه شب مردم به کوچ�ه و خياب�ان م�ی

برند و زن بيچاره  گويد و آنھا نيز يورش می  و او با فرياد ماوقع را میشده
ش�ود ک�ه  اي�ن م�اجرا باع�ث م�ی. کنن�د را از دست آن سردار ترک خارج م�ی

  ... دست درازيھای نظاميان ترک بکندحکومت عباسی فکری برای
 کروبی خودم�ان اس�ت ک�ه اذان چقدر اين مسلمان شبيه شيخ مھدی

ان�د ک�ه   دينفروشان او را ب�ه ناس�زا گرفت�ه؛کردهنيمه شبش، خوابھا را آشفته 
چرا خواب خوشمان را برآشفتی و مردمان، اين بار بيدارن�د، چ�ون اي�ن ج�ا 

ع�ده ای ديگ�ر ني�ز از خ�واب . د نيست و تھران است و تمام ايران استبغدا
  ٢١٩!داين بار شايد بشود برای اين تعديھا کاری کر. اند برخاسته

 کند،  طرح می کروبی مھدی داغی کهمن اتفاقا برای اين موضوع
 اس��2م خواھ��د بگوي��د  ک��ه م��یان از اي��ن ک��ه آخون��دی پي��دا ش��دهنگ��ر. نگ��رانم
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ای و احم��دی ن��ژاد و اع��وان و ان��صارشان  ه خامن��هحک��ومتی اي��ن ني��ست ک��
من معتقدم که اس2م حکومتی ھمين است که اينھ�ا دارن�د برعکس  .گويند می
 که خمين�ی ھمين استاس2م دقيقا  که  سال تاريخ اس2م ثابت کرده١٤٠٠و 

 و ي��ا م��ث2 س��عوديھا در عرب��ستان ب��ا دھن�د گوين��د و ن��شان م��ی  م��یای و خامن�ه
د، نه وجه اس2می شخ�صيت او دھ آنچه کروبی انجام می ؛ھاشان نگردن زد

ل�ش ب��ر ؛ ب��ا اي�ن پرانت��ز ک�ه طفل��ک داوس�تشخ��صيت  وج��ه ان�سانیتنھ�ا ک�ه 
خواھد اس2مش را طور ديگری نمايش   و میاس2مش سوخته» مظلوميت«

کروب�ی در رابط�ه ب�ا تجاوزھ�ا و  ک�ه اف�شاگريھای امي�دوارمالبت�ه م�ن  ؛بدھد
ب�رای نتوان�د خ�ودش آرزو دارم  ول�ی ؛ج�ايی برس�د ب�ه ھ�ای اس�2می شکنجه

خواھ�د  می اگر کروبی ؛ی به موفقيتی دست يابد ديگرنمايش اس2م حکومتی
 ن�ه ؛د و دي�ن را از حکوم�ت ج�دا بخواھ�د کنار بک�ش باشد، بايدانسان مدرنی

ی  ديگ�روم�ت اس�2میی اس�2م حک�ومتی ي�ا حک اين ک�ه اي�ران را ب�ه تجرب�ه
  !مجبور سازد

  

  ]روز شصت و ھشتم[ ٢٠٠٩ اوت ٢١/ ١٣٨٨رداد ماه ام ام سی

  

ر کب�ر گنج�ی ب�ه ااص�غی م�ادر  نام�ه«ام ب�ه ن�ام  ای نوش�ته طنزگونه
 ھ�ای رفت�اری ام دوگ�انگی خواس�ته. تسايتم ھ�س که اين ھفته در وب»!گنجی؟

 ق�رار اس�ت اي�ن ک�ار ب�ه ؛ بدني�ست؛بخواني�دش. ھا را ن�شان دھ�م امثال گنجی
  ...صورت صدا ھم تنظيم شود

ننه جون من ...  عزيزم، الھی قربون قد و باAت بشم، ننهاصغری  
... نموک� گ�ردم اي�ن اکب�ری رو پي�داش نم�ی چ�ی ھ�م م�یھر...رم مکه دارم می

پسر گلم تو رو خدا، تو رو به خاک آقاجونت، اين چند تا کلمه رو واسه آقا 
  ...»برفست«تونی  داداشت ھر جور می

 نن�ه ب�ه واس�ه آقادادش�ت بن�ويس ک�هپسرم، قربون قد و باAت بشم،   
ی پي���رت  ی دني���ا و ديگ���ه ح���الی ھ���م از نن���ه قربون���ت ب���ره ک���ه رفت���ی ينگ���ه

نی؟ مگ�ه خ��ودت، ب��ا وک�� اي�ن کارھ��ا چي�ه م��ی... آخ�ه پ��سر گل��م... پرس��ی نم�ی
ھ�دف وس�يله «ھمون دھن مثل گلت چند دفعه، بگيريم صد دفع�ه نگفت�ی ک�ه 

  » ... يا وسيله... را
... خوام بگم می... ندارم» سوات«من که . ..دونم ننه جون چه می

آخه ننه به قربونت ب�شه، نن�ه ج�ون، ب�رای حف�ظ اس�2م عزي�ز ک�ه آدم عاق�ل 
نن�ه ج�ون، ت�و رو ... فدات بشم گل پسرم... که... دست به دامن کفار نميشه

ب�ت و دور و ب�رت پ�ر ش�ده از اي�ن خدا نيگا کن، رفتی اونجا تو مملکت غر
آخ�ه م�ادرجون آدم�و ت�و ي�ه وج�ب قب�ر ... و پت�ی لخت حيای غربی ای بیزن
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کن�ه ک��ه ت�و واس��ه رس�يدن ب��ه ق��درت،  آخ�ه واقع��ا ص�رف م��ی... خواب��ونن م�ی
م�الی  ی اي�ن کف�ار رو دس�ت وزير شدن اين ھمه ف2ن ختنه نشدهواسه شاه و 

کن��ی و براش��ون نوم��ه بنوي��سی و ازش��ون بخ��وای بي��ان زي��ر علم��ت س��ينه 
  ! بزنن؟

... آخه م�ن ج�واب خ�دا را چ�ی ب�دم... نآخه اين چه کاريه ننه جو
  پسر گلم؟ 
از ھم�ون ... ن، ج�ونم ب�رات بگ�هرف�ت ھ�ا، نن�ه ج�و داشت يادم می  

Aک�ه نن�ه مجب�ور ش�د ب�ره خوردش�ون ... دسته دس�ته...  که برام فرستادیپو
کن��ه و ت��ازه ت��ومنی دوزار ب��ده ب��ه اي��ن مجتھ��د م��سجد ش��اه س��ابق ک��ه ب��راش 

وZ پ�سر ج�ون خوبي�ت ... ل�رزه  مث�ل بي�د م�یوZ ت�نم داره... ح2لشون کنه
  ... اخوابونن آدمو تو يه وجب جا می... نداره

ت�ا ب�ه ... ی بابا بزرگت ت بايد عينھو گلين خانوم، ھمسايها حاA ننه
شه، ھی بزنه تو سرش و خدابيامرزی واسه تو و باب�ات از  جده نزديک می

 خ�دايا، خداون�دا، اون�وباھ�اس مث�ل اب�ر بھ�ار اش�ک بري�زه ک�ه ... خدا بخ�واد
فھم�ه ک�ه پ�ول  م�یين... خ�ره... سا هبچم، بچ... ببخش، اين اکبری رو ببخش

دون����م   و چ����ی م����ی٢٢٠اي����ن مرتيک����ه کي����ه لي����دين... کف����ار برک����ت ن����داره
  ...از ننه گفتن... وZ پول اينا برکت نداره ننه ھا... ٢٢١چاموسچی

ار، اگ�ه اي�ن کف�ار کمک�ت ک�نن و بيارن�ت س�ر ِ ک�... ببين پ�سرجون
  ! شه ھا ا شروع میزنده باد/کشه که مرده باد چند روز بيشتر طول نمی

ننه، به خداوندی خ�دا ... خوام پسرجون من خوبيتو می... ننه جون
  ... الھی ننه فدات شه پسرم... ات اين گيساشو تو آسياب سفيد نکرده ھا ننه

وZ من از نکير و منکر و شب اول قبر و س�وال و ج�واب اونج�ا 
  ... ترسم ننه جون، لی میخي

 شب اول قبرو ک�ه واس�م فرس�تادی، ».دی. سی«راستی ننه جون 
گوش کردم؛ مرسی ننه جون، دستت درد نکن�ه، کل�ی ص�فا ک�ردم، ول�ی نن�ه 

ترس�م   خ�دا خيل�ی از آخ�ر و عاقبت�ت م�یجون، کلی ھم ترسيدم؛ به خداوندی
  ...ننه جون

عينھ�و بي�د مجن�ون داره تم�ام ت�نم ... رم زي�ارت حاAم ک�ه دارم م�ی
گ�ن ت�و مملک�ت غرب�ت ت�و  اين راسته ک�ه م�ی... راستی ننه جون... لرزه می

گ�ن ھ�ی ب�ه م�ردم س�ور  قمارباز شدی؟ راسته که م�ی» يکاره«شاه پسر ننه 
  ذاری ننه؟  زنی و سرشونو ک2ه می می
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آخه مگه يادت رفته پسر گلم اونوقتا رو که ھمچين زدی تو گوش 
شنيد؛ فقط واسه اي�ن  میيچند وقت گوشش درست نھمين اصغری که بچم تا 

  که بچم يه دفه با اين کارتای لعنتی استخاره کرده بود ننه؟ 
حاA چی شده که اونجا قبح و قباحت ھم�ه چ�ی واس�ت ... ننه جون

  ريخته ننه؟ 
ذاش�ت چ�شاش ت�و  م�یيفکر اين که پ�سر نجي�ب و باحي�ای م�ن ک�ه ن

ن�ه، وک مطرب�و دع�وت م�ی/ق�اص رچش زن�ا بيفت�ه، ح�اA  زن�ای لخ�ت و پت�ی
ده ک��ه بع��د ب��ره  ش��ون م��ی ی دني��ا، گ��شنگی مي��اره ت��شون ت��و خيابون��ای ينگ��ه

  ... باھاشون پز بده
مگ��ر اس��2م و ديان��ت، ب��ا پ��ول کف��ار آبي��اری ... آخ��ه ش��اه پ��سر نن��ه

خب�ر  حج�اب از خ�دا ب�ی ن زنای بیشه، مگه اس2م و انق2ب با قر کمر اي می
  نی ننه؟وک ن اين چه کاريه که میرسه؟ آخه ننه جو به جايی می

ج�وری ش�اه و وزي�ر ب�شه و ن�ره  ش�ه آدم ھم�ين ننه جون، مگه نم�ی
دن و شيطون بزرگ و  فتی شيطونو درس میوگ زير بال و پر ھمونا که می

ن�ذار دھ�نم ... چی بگم نن�ه... ی ھنهکوچيکن؛ وZ ننه جون اينا از تو بجز ک
روشن بود و تو خون�ه » تيليويزون«ه ننه، يادت رفته اونوقتا اگ...  بشهزوا

  نيم ننه جون؟ وکشيدی که خاموشش ک بودی، فوری عربده می
ی  ن�ه، ج�اش ت�هونيگا ک» تيليويزون«قتی ھر کی وگ يادت رفته می

ي�ادت رفت�ه نن�ه ج�ون؟ حي�ام وZ خ�وب چيزي�ه نن�ه ! ی جھنمه، ننه ج�ون؟ ته
  !جون

رد خون�ه، اگ�ه گ�ننه، جون نن�ه، ت�ا دي�ر ن�شده ب�ساطتو جم�ع ک�ن بر
نم نن�ه، آق�ت وک� م�یيام�و ح2ل�ت ن نيای، به خداوندی خدا شير ص�احاب م�رده

ی نجي�ب   بزن�ه اي�ن ق�درت ذلي�ل م�رده ک�ه بچ�هنم ننه، الھی جز جيگ�روک می
  ... منو اينطوری از راه بدر کرده

نون��ت نب��ود، آب��ت نب��ود، گوگ��وش دع��وت کردن��ت ... آخ�ه پ��سر گل��م
رتو بخ��وره، چ��را ح��اA ب��راش خ��ط ح��اA دع��وت ک��ردی، س��...چ��ی ب��ودچ��ی 

و که دوس�ت داره، بي�اره، ي�ا ني�اره نن�ه، اص�2 ب�ه ت�و چ�ه کشی که پرچمي می
خواد تو پرچم اونجوری جنازه ش�ونو بپ�يچن، ھم�ه  ننه، شايد اونا دلشون می

که مث تو نيستن ننه جون که بخوان جنازه شونو ت�و پ�رچم س�بز س�عوديا ب�ا 
ک�ه رفت�ی » ارميک�ا«نن، نکن�ه نن�ه اون شمشير مرت�ضی عل�يش کف�ن پ�يچ ک�

  ... وھابی ھم شدی ننه جون
  ات جواب خدا رو چی بده اکبری؟  وای خاک عالم به سر من، ننه

ی نجي�ب من�و، ک�ه  ی دني�ا ک�ه بچ�ه الھی ج�ز جيگ�ر بزن�ه اي�ن جيف�ه
ده   کرد و نمرد، حاA داره دستی دستی ب�ه ک�شتن م�یز اعتصابدويست رو
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 حوض��مون  خ��داه برگ��رد خون��ه، ب��ه خداون��دیج��ون نن��بب��ين، نن��ه ج��ون، ... 
   !ترک ورداشته

ی علوي��ه خ�انوم رفت�ه مک�ه و کل��ی ھ�م ب�ه م�ن پ��ز  ن�وه ...ت�ه کوچ�ه
ديگ��ه ک��ی ک��ار داره ک��ه چيک��اره ب��وده زنيک��ه؟ ي��ا اون يک��ی گل��ين ... ده م��ی

  ... ھای ھووش آورده اد که چه ب2يی سر بچهکی ديگه يادش مي... خانوم
 زودتر برگرد بيا خونه، وZ خودم مي�ام چیتو ھم ھر... ننه جون

ا شخ�صي نن اي�ن لب�اسوک نم، غلط میوک پيشوازت، خودم برات اسفند دود می
  !ننوکبکه اذيتت 

ذاره يه مو از سرت ک�م  اين اصغری داداشت باھاشون رفيقه، نمی
شاه و وزير بشی، مگ�ه شه  جام می بشه ننه چون، تو بيا اينجا، وZ از ھمين

   ؟دی ذليل مرده نشد ننه جوناين محمو
ی  ات از اي�ن ذلي�ل م�رده مگه تو چی چ�ی... ات الھی فدات بشه ننه

  ! بابا کمتره ننه جون؟/ننه بی
  رفتنت چی بود؟ » ارميکا«آخه نونت نبود، آبت نبود، 

Aاين پو Zاي�ن مطرب�ا و دلقک�ا و ...  برکت نداره نن�ه ج�ونو Zو
  ... شن ننه جون میيآوازه خونا برات نون و آب ن

نوم ص�د دفع�ه س�رکوفت ت�و ی علويه خ�ا اينجا ھمين ذليل مرده نوه
ت��و رو خ��دا، ت��و رو ب��ه اون ... چ��ی بگ��م نن��ه ج��ون... ات زده ک��ه رو ب��ه نن��ه

آق�ا گ�رو ح�اج ننه من خودم ميرم گيسمو پيش ... وAی علی برگرد بيا خونه
  ... ذارم که کاری بھت نداشته باشن می

 خواس�تن؟ که تو عراق ب�ودن، از آق�ا ام�ون نوم�هنديدی اونايی ھم 
دون�م نن�ه،  اونا آدمکش ب�ودن، چ�ی م�ی... ا بدتر نيستوZ کار تو که از اون

  !گن تروريست بودن، تو که نبودی ننه جون، بودی؟ می
ت�و ک�ه ... وای نن�ه ب�ه قربون�ت اون ق�د و ب�اAت ب�شه ... نن�ه ج�ون

وZ اي�ن ... دمي�ايدا رو خ�وش نآخ�ه خ�... آزارت به علويه خ�انومم نرس�يده 
ج�ون ... تو رو خدا برگرد خونه... ميره ننهيات ھم پايين ن پوA از گلوی ننه

  ...نم ننهوک واA آقت می... ننه
ت�ونی اي�ن چھارت�ا کلوم�و  ھر جور می... پسر گلم... خب اصغری

نن�ه مي�ره ک�ه ... زن�ده باش�ی... باش�ه پ�سرم... »برف�ست«واسه آق�ا داداش�ت 
افت��ه، از دم ھم��ون م��سجد ش��اه س��ابق  ف��ردا ک��اروان راه م��ی... و ببن��دهساک��ش

ت�و فق�ط بگ�رد اي�ن ... ننه ج�ون... خواد منو برسونی نمی... قراره راه بيافته
الھ�ی خ�ودم ب�رای ... نن�ه... ش�ير نن�ه ح2ل�ت باش�ه... اکبری رو پي�داش ک�ن

  ...ی چھارم دومادت کنم، ننه جون دفعه
  



 ٢٥٩

 

  

   ]روز شصت و نھم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٢/ ١٣٨٨سی و يکم امرداد ماه 
  

ه  فع�2 خبرھ�ا ھم�؛چ�ه ک�نم. ک�نم امروز را با خبر بدی ش�روع م�ی  
جن��بش «ی  بازيھ��ای نماين��دگان خ��ود انگيخت��ه  و حق��هدر ھم��ين ردي��ف ھ��ستند

  . در راه حفظ کليت حکومت اس2می»سبز
تھ��ران ب��ه خبرنگ��ار يک��ی از پرس��نل زحم��تکش بھ��شت زھ��رای   

ن ن��ام و ھ��ايی ب��دو زه تيرم��اه جن��ا٢۴ و ٢١زھ��ای رور ن��وروز گف��ت ک��ه د
امنيت��ی، ب��ه اي��ن قبرس��تان آورده ش��ده و ب��ا د مشخ��صات و تح��ت ت��دابير ش��دي

ب���ا . د ب���ه خ��اک س���پرده ش���دن٣٠٢قطع���ه ر داز دف��ن، ص��دور اجب���اری ج���و
نگ�ار متوج�ه ش�د خبر[پيگيريھای خبرنگار نوروز از بھشت زھرای تھران 

جوازھ��ای دف��ن ص��ادر ش��ده در آن تيرم��اه از ب��ين م روز بي��ست و يک��] ک��ه
و نام خانوادگی صادر ش�ده و ھمگ�ی در   جواز بدون ذکر نام٢٨قبرستان، 

از دفن با ش�رايط  جو١۶تيرماه نيز  ٢۴. اند  به خاک سپرده شده٣٠٢قطعه 
 تيرم�اه ني�ز ب�ه ٢۴گفتنی است که سايت نوروز در تاريخ ؛ فوق صادر شده
ھ�ا جن�ازه در  ادث اخي�ر، از وج�ود دهاز قرباني�ان ح�و ی يکی نقل از خانواده

ھ��ای  تھ��ران خب��ر داد ک��ه ب��ا تحوي��ل جن��ازه ای در جن��وب غرب��ی س��ردخانه
بعدی اين خب�ر ت�ا ح�دودی م�ورد تائي�د  ھا در روزھای منجمدشان به خانواده

ھ��ای پزش��کی منجم��د  س��ردخانه گفتن��ی اس��ت ک��ه اج��ساد در. رار گرف��تق��
ھ��ای ص��نعتی   در س��ردخانهھ��ا دلي��ل اينک��ه اي��ن جن��ازهش��وند، ام��ا ب��ه  نم��ی

   ٢٢٢!دان مد شده و فرم خود را از دست دادهمنج ،اند، اجساد نگھداری شده
ديگر اين که پريشب، پنج شنبه شب که احمدی نژاد در تلويزي�ون 

ا زد، م�ردم ب�ازھم در پ�شت بامھ�ا و خيابانھ�ا و گ�ذرگاھھ  حرف م�ی»زنده«
ض�شان را زي�ر ب�رق  او و حک�ومتش، اعترابا دادن شعارھايی مبنی بر نفی

   ٢٢٣.تيغ لباس شخصيھا و پاسدارھا و بسيجيھا نشان دادند
ی  نام��ه «ی گون��هام ک��ه طنز ی نوش��تهدر پاس��خ دوس��تھ��م  يادداش��تی

دان�د  ؛ چ�را ک�ه درس�ت نم�یهرا نپ�سنديد» ر گنج�یکب�ر گنجی ب�ه اصغمادر ا
   !ھا اين روزھا زده شوند امثال گنجی

و ني�ازی ھ�م ب�ه توض�يح دان�ستم  موضعتان را م�ین، مرسی، نازني
د تا نظام را از سقوطش ان اما معتقدم که اينھا اساسا آمدهن م .واضحات نبود

کنم افشای   به ھمين دليل ھم فکر می؛اعتراضات را دھنه بزنندحفظ کنند و 
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ه ک�ه ِب�ه وي�ژ. کن�د شھروندساAری باز م�ی  برای دموکراسی و راه را ،اينھا
 » ک���ج فھ���ماپوزي���سيون«ان���د و  گفت���هبارھ���ا ھم���ين را خودش���ان بارھ���ا و 

 خواس�تند ب�اور کنن�د خمينی ک�ه نم�ی درست مثل دوران ؛خواھد باور کند مین
ھ�ای خودش�ان را  ح�رف ھم�ه،. ک�شند  غولی را دارند از شيشه بيرون میکه

خودش�ان را  گذاشتند و ھجده سال بعد باز ھمه حرفھ�ای در دھان خمينی می
 »جن�بش س�بز«ی احترام�ی ک�ه ب�رای  ب�ا ھم�هم�ن  .در دھان خاتمی گذاشتند

ی کاس��تيھا و دس��ت  ھم��هب��ا [نظ��ام  دارم و ب��ه اعتراض��ات مردم��ی ب��ه کلي��ت
 حت���یگنج���ی و خ���اتمی و و نظي���ر را در موس���وی   آن جن���بش ب���ی]ب���ستگيھا
خ�اتمی   کما اين که دوم خرداد را ھم در؛کنم  خ2صه نمی»شجاع«کروبی 

د حکومتی اف�سار بزن�د  ولی خاتمی توانست به آن جنبش ض؛خ2صه نکردم
ی مليھا ھ�م دس�ت  ھا و جبھه منقلی/اکثريتی و ملی/ای توده» روشنفکران«و 

ی  کروب��ی ھ��م ب��ا ھم��ه... ھم��ين ک��ار ش��دند و ام��روز ھ��م ب��ار ديگ��ران��درکار 
در فک�ر حف�ظ ھم�ان تواند به کشته شدنش بيانجامد، باز ھم  میه شجاعتش ک

جنايتھ�ا و تجاوزھ�ا   اي�نخواھ�د بگوي�د ک�ه کروب�ی م�یه؛ نظام است و م�ن ن�
کروبی ح�اA اينگون�ه ر اگ... ربطی به اس2م ندارد و اس2م واقعی منم ... و
 ديگری حکومتی خواھد بگويد که اس2م انديشد، در نھايت می می» انسانی«
گف�ت و   ھم�ان ک�ه خ�اتمی ھ�م م�یگ�وييم؛  ھست و آن اين است ک�ه م�ا م�یھم

 کدام�شان ني�ستند ک�ه است که ھ�يچخوب ... گويد و گنجيھا و موسوی ھم می
ش�ان   ش�جاع؛ ول�ی ھم�ه ھمين کروبیحتینداشته باشند؛ » کيفری«ی  پيشينه

ان��د ک��ه ب��ا  ھاش��ان ب��ا حکومتي��ان ن��شان داده دوران حکومت��شان و ھمدس��تیدر 
 ح��اA  ھم��ين رف��سنجانیحت��یای ميکنن��د و  مردم��ی چ��ه معامل��هت اعتراض��ا

برويد؛ اج�ازه بدھي�د م�ن ھ�م ک�ار بگذريم؛ شما راه خودتان را ه؛ قھرمان شد
   !خودم را بکنم

 ۵ م�رداد، ٣١ساعت ھشت و نيم صبح امروز ش�نبه ديگر اين که   
محمد ملکی ھجوم آورد و به گشتن ر اط2عات به منزل دکتوزارت مامور 

 م��اموران ک��ه ھمگ��ی .کردن��در کام��ل من��زل پرداخ��ت و نھايت��ا او را دس��تگي
 شخ��صیک تاد جل��د کت��اب، م��داردن��د، ھ��شکر ھم��ديگر را عل��وی خط��اب م��ی

را ض��بط او ی يادداش��ت و ديگ��ر م��دارک  دکت��ر ملک��ی، ک��امپيوتر، دفترچ��ه
  ٢٢٤!دکردن

  !اين ديگر خيلی بانمک است  
  سپاه پاسداران نوشت ک�ه  وابسته به»جوان«ی حکومتی  روزنامه

كه در ماھھاى اخير اتخاذ کرده و اتھامات كذب و شرم  كروبى با مواضعى
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 اى ض�د ی رسانه  داده، اين روزھا به ستارهاس2مى نسبت مآورى كه به نظا
مخ��الف نظ��ام ھ��اى   ك��ف و ھ��ورايى ك��ه رس��انهه؛انق��2ب و غ��رب تب��ديل ش��د

بازگ�شت ش�يخ  است و به خوبى از افول ب�ى سابقه كشند، بی یبراى كروبى م
در اي��ن مي��ان قاب��ل تام��ل اس��ت، ه اى ك�� نكت��ه. دھ��د م��یس��ابق اص��2حات خب��ر 

اف��رادى نظي��ر ھ��اى ض��دانق2ب و ني��ز   ك��ه رس��انه اس��ت»ش��جاعت«ص��فت 
طور م�داوم و  كروبى نيز به. ستايند ميرحسين موسوى، كروبى را بدان مى

از كن�د ك��ه   ذات��ى خ�ود اش��اره و تاكي�د م��ىاى ب�ه اي��ن ص�فت در ھ�ر م��صاحبه
 ميلي�ون توم�ان از ٣٠٠ كروبى حق دارد؛ كسى كه  البتهد؛ترس چكس نمیھي

ی   دريافت كرد، در مناظره شھرام جزايرى پولبه نام يك متخلف اقتصادى
ميلي�ون ايران�ى ھ�م ب�ه درياف�ت اي�ن پ�ول از  ٧٠ انتخاب�اتى و در چ�شم مقاب�ل

گاه قضايى ھيچ برخوردى ھم از جانب دست شھرام جزايرى اعتراف کرد و
نبايد از ھيچ چيز ھراس به دل راه دھد؛  القاعده با او صورت نگرفت، على

ب�ه احتم�ال زي�اد از ج�نس ھم�ان [ ك�ردن ميلي�اردى  ك�ه ب�ه رغ�م ھزين�هكسى
 ھ�زار راى از ٣٠٠ در انتخاب�ات موف�ق ب�ه ك�سب ]ش�ھرام جزاي�رى پولھاى

 باطله ھم كمتر ب�وده، ام�ا ب�ا اعتم�اد اش از آراءءو آرا  ميليون راى شده۴٠
ی ب�ين  فاص�له[ داند و براى احقاق حق خ�ود پيروز می به نفس كامل خود را

 ؛كن��د  دع��وت ب��ه آش��وب م��ى]!ي��دمحاس��به كن لي��ون را مي٢۵ ھ��زار ت��ا ٣٠٠
ی كوچ��ك و ي��ك س��ؤال  ام��ا اينج��ا ي��ك نكت��هت؛ القاع��ده آدم ش��جاعى اس�� عل��ى

بعد از چند ماه دعوت ب�ه آش�وب  تر وجود دارد؛ نكته اين كه باAخره كوچك
ھ�ا، آق�اى حرمت نگه داري ھا و و اغتشاش، نظام اس2مى بر اساس مصلحت

بگوي�د و حرم�ت ب�شكند ش خواھد دل تنگ چه می ھر تاكروبى را رھا کرده،
 كوچ�ك از س�ؤالي�ک ام�ا  ؛به كف و ھوراى ضدانق2ب خوش باش�دو دلش 

آيد، اين اس�ت  نمی اش در برابر نظام اس2مى پايين آقاى كروبى كه تيغ آخته
يد، خ��ود بك�ش ك�ه ح�ضرت ش�يخ ش�جاع، ب�دون اينك�ه پ�اى ديگ�ران را وس�ط

مراس�م  در ١٣۵۵س�يد، چ�را در بھم�ن م�اه تر شما، شما كه از ھ�يچكس نم�ی
ن��ه کردي��د، ت��ا از ش��ركت كردي��د و تمن��اى عف��و ملوكا» س��پاس اعليح��ضرتا«

» س�پاس اعليح�ضرتا«آقاى كروبى، آن روز شما به شاه  ؛زندان آزاد شويد
» س�پاس«به خاطر مواضعتان به ش�ما ] کذا[گفتيد، اكنون بقاياى شاه منفور 

 اس�2مى از ھ�يچكس نترس�يد، ام�ا از  رىآقاى كروبى، در جمھ�و گويند؛ مى
   !خدا بترسيد

   !دھد انگار اين افشاگريھا دارد کار دست حکومت اس2می می
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  ]روز ھفتادم[  مي#دی٢٠٠٩ اوت ٢٣/ ١٣٨٨يکم شھريور ماه 

  

 »م�سعود رج�وی«اين متن را به صورت کامنتی زي�ر مطلب�ی از   
ه معتق�دم البت.  را نوشته استی اين سالھا گذاشتم که باز ھمان حرفھای کھنه

ش ينوي�سند و ب�ه ج�ا ش م�یي يا نفله شده است و ب�راکه خودش نيست و کشته
 توانن�د ب�ه پدرس�وختگی بردارھ�ا نم�ی که اين کپ�ی دليلش اين. زنند حرف می

 فق��ط روض��ه يدھن��د؛ آنھ��اگ��اف مو کل��ی ش��ان باش��ند،  خ��ود رھب��ر غي��ب ش��ده
ی   پ�يش برن�دهيد ح�سين ف�اطمینن�د، آن ھ�م ب�رای س�ز س�ينه م�یخوانن�د و  می

ھا که آن ھم�ه ب�ا ادب ب�ود و ب�ر اس�اس منوي�ات دول�ت وق�ت  ای منويات توده
  ...بگذريم... شوروی

ی  ھ�ای کھن�ه و ش�عارھای کھن�ه ھای کھن�ه و آدم ھم ھمان حرفباز
. م�ذھبی م�ردم/ھ�ا از اح�ساسات مل�ی  باز ھم ھم�ان س�وء اس�تفاده؛سالھا پيش
ھ�ا  خودسوزی و ش�کنجهجنبش با تروريسم و .  عوض شده استآقاجان دنيا

چ�ه عاش�ورای ک�رب2 و چ�ه  [ارھای درون گروھ�ی و عاش�ورا ب�ازیو کشت
ھای  چھل سال پيش روش/اگر سی. رسد  به جايی نمی] مرداد٢٨عاشورای 

ھ�ا در دوران جن�گ  ھ�ا و قف�ل ش�ده ی شما عقب افتاده کھنه و شعارھای کھنه
ک��ارکردی اش��ت، اي��ن روزھ��ا ديگ��ر س��رد و دو قطب��ی ب��ودن دني��ا ک��ارکرد د

 آن چ�ه ک�ه ؛خواني�د  نم�ی؛شنويد  نمی؛بينيد نمی. ايد تبديل به جوک شده. ندارد
و د شوي» سرباز خمينی«و ھم طيفان و ھمراھان شما را برانگيخت تا  شما

. اي��ران را ب��ه تحج��ر بازگرداني��د، ديگ��ر ک��ارکردش را از دس��ت داده اس��ت
 در گرفت�ه اس�ت، اتفاق�ا ک�ه در درون اي�راننبردی . دنيا، دنيای آگاھی است

 را اب��زار ح��ساب ک��ردن اس��ت، ب��ا  ب��ا تحج��ر اس��ت، ب��ا ان��سانھاب��ا شماس��ت؛
 شما خودتان ھ�يچ س�نخيتی ب�ين اي�ن جن�بش ب�ا .ھاست استفاده از ناآگاھیسوء

ان�سانی، س�خت اين نب�رد . بينم بينيد؟ من که نمی تان می و ايدئولوژی ھا روش
  !ر کنيدباو. مدرن و متمدن است

 م���رداد ٣١اکب���ر ھاش���می رف���سنجانی روز ش���نبه ديگ���ر اي���ن ک���ه 
اب�راز امي�دواری ک�رد  در جلسه ی مجمع ت�شخيص م�صلحت نظ�ام] ديروز[

ان�سجام وح�دت و ويت ماه رمضان، برای حفظ، تقوي�ت و در پرتو معن«که 
  » .وفاق جامعه بھره برداری کامل انجام شود

ای از زم���ان  امن���هخ... ھاش���می در نخ���ستين حماي���ت آش���کار از 
لی مي���ان م��سئوAن و م���ردم را انتخاب��ات رياس��ت جمھ���وری، اتح��اد و ھم��د

2ت و اوض��اع م��شک«ک��شور از بح��ران داخل��ی و مقابل��ه ب��ا  عب��ور ی Aزم��ه
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» ت�دبير، اص�ولی و ص�حيح با«پيش گرفتن اقدام دانست و بر در » خارجی
   ٢٢٥!دتأکيد کر

 رف�سنجانی را میکنم که داشتند ھاش ھايی فکر میاش به آن من ھمه
انگ�ار ب�ه اي�ن ...  وای.بخ�شيدند ش م�یھا ی دزديھا و پدرسوختگی برای ھمه

» ھ�ا اص�2حاتچی«ی   ح�اA مان�ده اس�ت ت�ا بقي�هان�د و  ک�رده»جاوزت«بابا ھم 
ھ�ايی را ک�ه براي�شان  نامه »گه خوردن«ی تلويزيونيشان  برنامهبيايند و در 

  . شود ک می دارد بانموای،.  روخوانی کنندنويسند، می
 قدرت در اي�ران، چن�ان ِی چند صد مجھولی معادله«ديگر اين که   

تحليل آينده را بسيار دشوار و پيچيده ک�رده  گمی ايجاد کرده کهک2ف سردر
   »برو ھستيم؟ِجانورعجيبی رو با چه«: بقول فوکوياما. است

دانشمندان علوم سياسی، جمھوری اس�2می اي�ران را ن�وع جدي�دی 
م�شروعيت خ�ود  کنند ک�ه طبقه بندی می» انتخاباتی/استبدادی «از رژيمھای

  آن حک��ومتی ک��ه ق��انون اساس��یدان��د؛ را ن��ه از م��ردم، بلک��ه از خ��دا م��ی
ادی، حکوم�����ت دين�����ی و ای غري�����ب از عناص�����ر حکوم�����ت اس�����تبد ملغم�����ه

 از تناق�����ضات ک�����ه بن�����دھای ن�����سبتا ق�����انونی ممل�����ومردم�����ساAری اس�����ت؛ 
وج��ود در آن مح��دود و م��شروط آن توس��ط ق��وانين ديگ��ر م» دموکراتي��ک«

   .گردند می
ھای منحصر به فرد اي�ن  پيچيدگی ی اين اوصاف و عليرغم با ھمه

از بغ�ضی س�ی س�اله از  نظام، روند اعتراضات اخير مردم ايران که ناش�ی
ابھام��ات ی  ام جمھ��وری اس��2می ب��ود و ب��ه بھان��هعملک��رد س��ردمداران نظ��

 و ص�حت نت�ايج آن اب�راز ھ�م د انتخابات رياست جمھوری یباره متعدد در
ی   ب��ا چال��شی ج��دی روب��رو س��اخت، جامع��هم��شروعيت حاکمي��ت راو ش��د 

آنچ��ه . ک��ه اي��ن پروس��ه را ريزبينان��ه زي��ر نظ��ر بگي��رد] را واداش��ت[جھ��انی 
که امکان پ�ر  مسلم است شکافی عميق بين حاکميت و مردم ايجاد شده است

بک��ار گونی ک��ه  ب��ا اس��تفاده از م��صالح ن��اھمک��ردنش ب��ا م2ت��ی ک��ه ق��درت،
جنس سرکوب، خ�شونت و ک�شتار رسد؛ مصالحی از  برد، بعيد بنظر می می

ھ���ای  گرفت���ه، ت���ا زن���دان و ش���کنجه و ت���وھين و تج���اوز و دادگ���اهی خياب���ان
 ھای م�ردم و حاکمي�ت نام�شروع ای جز واگرايی خواسته استالينی، که نتيجه

ال نداش�ته  آنھا ب�دنب]دھد اين کلمه درست نيست، چون معنی غيرشرعی می[
ھ��ای عم��ومی از   ھرچن��د در ط��ول اي��ن س��ی س��ال ش��اھد نارض��ايتی.اس��ت

شاھد يک  اما در اين جريانات اخير ؛ايم کشور بوده عملکرد رژيم در داخل
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ل اس��تبداد و ھم��واره ش��رط مقاوم��ت در مقاب��ه ن��وع ب��ازی ب��ا خ��ون ھ��ستيم ک��
س��توه آم��ده ک��ه سالھاس��ت ش��اھد تزري��ق ه  ب��مردم��یديکت��اتوری ب��وده اس��ت؛ 

ھر چند  اند؛ نظام حاکم بودهی  ھای واپسگرايانه اجباری اھداف و ايدئولوژی
ديگ�ری س�رايت ک�رده و  اين ش�کاف ني�ز ب�ه س�ران رژي�م ب�يش از ھرزم�ان

 ام�ا توج�ه ؛ اس�تک�رده ھای بسيار عميقی را بين آنھا ايج�اد اخت2فات و تنش
ای و دعواھ�� ک��ه ش��کاف ب��ين س��ران از اخت2ف��ات ب��ه اي��ن نکت��ه اھمي��ت دارد

چن�د   و فراجن�احی تب�ديل ش�ده؛ ھ�رجناحی گذشته و به يک چالش جدی ملی
ه ق��درت نظ��امی و پ��ول نف��ت و س��رکوبگر ب�� اتک��اء جن��اح انح��صارطلب و

ی تغيي��ر حاکمي��ت را از نظ��ر  اق��شار منتف��ع ممک��ن اس��ت پروس��هز بخ��شی ا
ھ�ای  ِسازد؛ اما سرانجام برگ برنده از آن اين بغ�ض زمانی با تأخير مواجه

رسد که نوعی ھمخوانی   بنظر میحتی. ه و اخيرا شکفته خواھد بودفروخفت
ِو ج�نس جن�بش وج�ود دارد ک�ه  و انسجام درونی بين اخت2ف�ات س�ران نظ�ام

 اين تفک�ر ھرچند که  و؛پی اص2ح، بلکه در پی تغيير ھستنھر دو، نه در 
 ھ����ای ق����درت ح����اکم و خ����صلت تم����امی ج����زء اج����زاء Aينف����ک Aي����ه

ماش��ات ب��ا م��ردم و ب��ه ھ��ر نح��وی عق��ب ن��شينی از  ک��ه مھاس��ت ديکت��اتوری
 ب�ه قيم�ت از دس�ت دادن تخ�ت و ت�اج و ي�ک ،خ�ودی  س�رکوبگرانه مواض�ع

ول ق�درت از آن  ام�ا آنچ�ه م�سلم اس�ت اف�؛شود قلمداد می نوع انتحار سياسی
تر خواھد ب�ود؛  ش�واھد  کند، سريع فقيه فکرش را میچيزی که نظام وAيت 

  ٢٢٦!دپذير بودن اين روند حکايت دارننا و قراين موجود از برگشت
» جن�بش«دانم چرا از اين نوشته، با اين که ھيچ ربطی ھم به  نمی  

  ! اين روزھا ندارد، خوشم آمد؟
ی پوياس�ت ک�ه  ی رش�د ي�ک جامع�ه  اين نشانه باور کنيدربط دارد،

  !ببينيد؛ ريزد ھای گذشتگان و درگذشتگانش را دور می دارد عقب ماندگی
 ب�ه راحت�ی و ب�ا ي�ک ارتب�اط س�اده داش�تن ب�ا ه ب�وديم،تر ک� نوجوان  

 جان�ب ھ�رآن و از  ھ�ای اض�افی، ھ�ر  پسر خيلی معمولی، بدون حاش�يهيک
ھا »ده.جن«بزرگتر که شدم فقط . يموخطاب ش» ده. جن«کسی ممکن بود 

ن رو  س�����الگی ابروھاش�����ا١٧-١٦ ت�����وی س�����ن »خ�����راب«و دخترھ�����ای 
وش��ن و ھاي2ي��ت س��ند گ ر؛ رن��درن��گ کنن��و  و ممک��ن ب��ود م��دداش��تن برم��ی

ھ���ای خ���راب ب���ود و مج���وز   س���يگار فق���ط در ش���ان خ���انمبع���دا. رس���می ب���ود
پشت چ�شم و  ی مشکی  به خاطر دارم که سايهحتیتر  پيش. شدن» ده.جن«

 »ده. ج�ن«ا�ن ام�ا . ھای فرنچ شده ھ�م ي�ادآور ايک�س ايک�س ال ب�ود ناخن
 ت�ا ،ت پي�دا ب�شودتوی کيف» دوم.ن.کا« بايد  مث2شدن به راحتی قديم نيست؛
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 شدن »ده. جن«ی؛ من خوشحالم که سال به سال وش»  ده.جن«دردسر  بی
  ٢٢٧!م، خوشحالشود میتر  تر و سخت سخت

ک��شند از دس��ت اي��ن  طفل�ک زن��ان و دخت��ران در اي��ران ک��ه چ�ه م��ی
 س�اAری تم�ام ناش��دنی»چي�ز«Aری و مردس�اAری و پيرس�اAری و دي�ن س�ا

 ...وای.. .دفرمه و عقب افتاده» فرھنگ«اين 
 ي�ک دول�ت تروري�ست ب�ا معرف�ی کمدی ب�رای ھای لفظی درگيری  

شان دادن ف�ضای اي�ن روزھ�ا  ولی ب�رای ن�؛تر است محافل بين المللی کمدی
   !بد نيست

ايلن��ا نوش��ت ک��ه ع2ءال��دين بروج��ردی رئ��يس كمي��سيون امني��ت و 
پاس��خ ب��ه س��والی ک��ه ب��ه معرف��ی احم��د وحي��دی ب��رای  سياس��ت خ��ارجی در

ضور ھ�ای خ�ارجی مبن�ی ب�ر ح�  اخبار رس�انه  اشاره داشت، ازوزارت دفاع
ک�رد  آرژانتين ي�اد  ی ميکونوس و حکم دادگاه اين وزير دفاع فعلی در حادثه

. تعقيب است الملل تحت  شود که وحيدی از سوی پليس بين و اينکه گفته می
ی   گون�ه اخب�ار ھ�يچ ت�اثيری در ارائ�هکه اين  اظھار داشتاو در اين رابطه

 آنھ�ا را در موض�ع حت�ینمايندگان به وحي�دی نخواھ�د داش�ت و  ای اعتمادر
اي�ن در ح�الی اس�ت ک�ه معرف�ی  ]خوش به حالشان [!کرد خود تقويت خواھد

ھ�ای  ن�ژاد ب�ا واک�نش جدي�د احم�دی احمد وحيدی به عنوان وزي�ر دف�اع دول�ت
اول�ين ک�شورھايی ب�ود ک�ه ب�ه دول�ت آرژانت�ين از . ه اس�تجھانی مواج�ه ش�د

اياAت متحده ھم با . کنش نشان داد و به آن اعتراض کردای وحيدی ومعرف
ت�صميم مجل�س ش�ورای ندی از انتخاب وحيدی گفت که منتظ�ر ابراز ناخرس

ني�ز ب�ه معرف��ی مقام�ات اس�راييلی . مان��د اد ب�ه وی م�یاس�2می در رای اعتم�
  !دوحيدی واکنش نشان دادن

  

  ]ز ھفتاد و يکمرو[  مي#دی٢٠٠٩ اوت ٢۴/ ١٣٨٨دوم شھريور ماه 

  
ی  ک��ه حمي��د رض��ا کاتوزي��ان ع��ضو کميت��ه روز پ��س از آن ي��ک  

 ی از انتخاب�ات، خواس�تار ارائ�ه ی مجل�س ب�رای بررس�ی ح�وادث پ�س وي�ژه
انتخاب��ات در  ش��دگان ح��وادث بع��د از جمع��ی ک��شته   از دف��ن دس��ته یم��ستندات

 ی جوازھ�ايی را ک�ه  رس�انی ن�وروز ش�ماره پايگاه اط�2عبھشت زھرا شد، 
   .ای دفن اين افراد صادر شده، در وبسايت خود منتشر کردبر

پارلم�ان « مجل�س... به گزارش پايگاه خبری فراک�سيون خ�ط ام�ام
مبن�ی ب�ر اينک�ه  خب�ری ی مشارکت در روزھای گذش�ته، جبھه ارگان» نيوز 
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ھا تن از ھموطنانمان بدون شناسائی ھتيرماه پيکر د ٢٤ و ٢١در روزھای 
صی و ص��رفا ب��ا ي��ک ش��ماره ج��واز دف��ن در و ب��دون درج مشخ��صات شخ��

 پ�س از آن .منت�شر ک�رد  بھ�شت زھ�را ب�ه خ�اک س�پرده ش�ده را٣٠٢قطع�ه 
پارلمان  فرھاد تجری، عضو کميسيون بررسی حوادث پس از انتخابات، به

 نيوز گفت که اصل خبر دروغ است، چ�ه برس�د ب�ه اينک�ه تعي�ين کنن�د ک�دام
   ٢٢٨!دان  افراد دفن و خاکسپاری شده

و ن�شان در ان�د و ب�دون ن�ام  ای را ک�شته ع�ده. ان روش�ن اس�تداست
. اند، حاA از درون خودشان گندش درآم�ده اس�ت بھشت زھراشان دفن کرده

ھ�ای دو  ه ح�سابين سبز و جنبش سبز شده اس�ت مح�ل ت�صفانگار اين جريا
  . دم فقط اسباب بازی اينھا ھستندمر. جناح حکومتی باھم

  
  ؟! حقوقشان با مردانبه برابری» مالی«عتراض زنان مسلمان ا 

   
ون ب�ه زن�ان در ازدواج به گزارش عصر ايران بر اساس اي�ن ق�ان

م��ردان داده ش��ده اس��ت و ني��ز حق��وق فرزن��دان نام��شروع ح��ق م��ساوی ب��ا 
 س�ھم اAرث زن�ان اف�زايش ،اساس اين ق�انون ھمچنين بر. تضمين شده است

رغم حماي�ت اقلي�ت علي�» م�الی«اکثريت زنان م�سلمان   با اين وجود.يابد می
اين کشور از اين قانون، به ت�صويب آن اعت�راض   زنانروشنفکر و پيشرو

 در بام�اکو، پايتخ�ت و ديگ�ر ش�ھرھای اي�ن  دارند و دھھا ھزار ت�ن از آن�ان
 دس��ت ب��ه تظ��اھرات ،جدي��د زن��ان ک��شور در اعت��راض ب��ه ت��صويب ق��انون

اعتراض��ی را ت��رين س��ازمان مخ��الف اي��ن ق��انون ک��ه تظ��اھرات   مھ��م.ن��دا هزد
 .س�تم�الی ا» ھای اس2می زنان ی ملی انجمن اتحاديه«کند  سازماندھی می

 دي�ن اس�2م مغ�ايرت دارد و اتحاديه معتقد است که اين ق�انون ب�ا اص�ول اين
ی پارلم��ان را ب��ه   م��الی خواس��ته اس��ت ت��ا اي��ن م��صوبهیجمھ��ورس از رئ��ي

ضای رئ�يس ق�انون اساس�ی م�الی، ق�وانين مجل�س ب�ا ام� طبق .توشيح نرساند
  . گيرد  شکل اجرايی به خود مییجمھور

ه زن�ان م�سلمان م�الی ب�ه ق�انون جدي�د ترين انتقادی ک  از جدیيکی
مک���ين از ش���وھر را غيرالزام���ی ای در آن اس���ت ک���ه ت دارن���د، آوردن م���اده

ھ�ای اس�2می  ی مل�ی انجم�ن حادي�هحاجي�ه س�اپياتو دمبل�ه، رئ�يس ات. دساز می
در اي�ن   وی.نون ب�ر ض�د اص�ول اس�2م اس�تگويد که اين ق�ا زنان مالی می

  ...  گفت که ما بايد از اس2م اطاعت کنيم ».سی. بی. بی«باره به 
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 م�رد باي�د از ھم�سرش محافظ�ت کن�د و در  براساس اصول اس2م
 تنھا اقليت کوچکی از زنان.. . اطاعت کند از شوھرش  زن نيز بايد مقابل

  زن�ان ون جديدند، در حالی ک�ه خواستار اين قانمالی که روشنفکر ھستند،
   ٢٢٩! اين کشور که مسلمانان واقعی ھستند، با اين قانون مخالفند فقير

  ! ھا ھستند؟ اد مسلمانان واقعی اينای د
         حکومتي��ان از جوان��انی ک��ه م��ورد تج��اوز ق��رار اي��ن ھ��م پيگي��ری

   !اند گرفته
م�ن  ب�ه ]مرت�ضوی[ ی قضائيه نمايندگان قوه گفت که شاھد کروبی

 من ھ�م نوش�تم؛ بع�د سواAت�شان ش�روع ش�د ؛بنويس وقع راگفتند که شرح ما
 از ؛شناس�م من از کجا آقای کروب�ی را م�ی که اکثر آنھا درمورد اين بود که

ارتب�اط برق�رار ک�ردم، چ�را نف�س نف�س  کجا به ايشان اعتم�اد ک�ردم، چگون�ه
ض�ر ش�دم کروب�ی بگ�ويم، چ�را حا زنم، چه طور اعتماد کردم تا به آق�ای می

 ھ�دف آق�ای کروب�ی ؛گ�رفتيم  چرا اص2 فيلم؛من فيلم بگيرد آقای کروبی از
قاي�ان گرام�ی مق�دم  آ؛بود از آگاه کردن آقای گرامی مقدم و آقای داوری چه

 ب�ا چ�ه ش�مارھای زن�گ ؛ چه ساعتی به ح�زب زن�گ زدم؛و داوری کيستند
 د، وقت�ی زن�گ به چه بھانه به حزب رفتم، آنجا چه گفتم، آنھا چه گفتن؛زدم

زدم، چ��ه ک��سی گوش��ی را برداش��ت، بع��د ب��ه چ��ه ک��سی وص��ل ک��رد، ب��ه آن 
  ... کسی رفتم، در کدام تظاھراتھا شرکت کردم، و شخص چه گفتم، با چه

 س�هی تجاوز که بع�د از ح�دود  هربط به قضي ھزار چرای ديگر بی
دان�يم ت�و  ايشان به من گفتند م�ا نم�ی ساعت که من به ايشان اعتراض کردم،

کنی، کل نظ�ام مق�دس را زي�ر  گويی، يا نه، تو ادعای سنگينی می راست می
  ... اند نکرده سوال بردی، ما از کجا بدانيم که تورا تطميع

به  له چيست؛اما مثل اينکه يادتان رفته است مس گفتم که شو وقتی
نند، سئواAتی از اي�ن دس�ت ک�ه ظاھر خواستند سئواAتی در اين خصوص ک

 ک�ه اي�ن س�واAت ؛و آيا آن شخص ارضا شده است يا نهبوده، تا کجا دخول 
    ٢٣٠!دروان من ش باعث تخريب روح و بيش از پيش

جاوز قرار گرفته، تجوانی ھم به نام مھدی که مورد ديگر اين که 
  !رگ دستش را زد

ج�اوز جن�سی در ی ت  س�اله١٨ی  قربان،اAن خبردار شدم که مھدی
 در حم�ام ب�ا تي�غ زده و متأس�فانه دس�ت خ�ود راكھريزك، ص�بح جمع�ه رگ 

دچ��ار اف��سردگی ش��ديد و عفون��ت مھ��دی . خ��ون ب��سياری از دس��ت داده اس��ت
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در من��زل ب��وده و  زخ��م مقع��د و روده ب��ود و روز جمع��ه، خ��واھر او تنھ��ا
مھ�دی را  مأموران اورژانس در آخرين لحظات خونريزی شديد شريان م�چ

بت�وانم   زودت�ر خب�رم كنن�د وآنھ�ا تلف�ن جدي�دم را نداش�تند، ت�ا. آورن�د بن�د م�ی
مجب�ور ظ�اھرا پزش�كان در بيمارس�تان . ی كنمكمكی بكنم يا حداقل خبررسان

ی خ��ون ب��ه مھ��دی تزري��ق كنن��د و از م��رگ حتم��ی نج��اتش  كي��سهان��د دو  ش��ده
متأسفانه امكان رف�تن ب�ه شھرس�تان مح�ل زن�دگی آنھ�ا را ن�دارم، ول�ی  .دھند

 حف�ظ ی كثيف�ی اس�ت ك�ه ب�ه بھان�هات جناي�ات اينھ�ا تبع�. گي�رم تلفنی خب�ر م�ی
مھدی ھنوز بستری است . اند عادل، در زندانھا انجام داده  فقيهحاكميت ولی

آي�ا حرف�ی ھ�م مان�ده ك�ه . زن�د ھ�يچ حرف�ی ن�زده و نم�ید گوي� و خواھرش می
   بگويد، ما را چه شده است؟

 از ب�ه فك�ر خ�ارج فرس�تادن مھ�دی] نوش�ت پ�ی.[..ك�شد قلبم تي�ر م�ی
ی  روز قب��ل ك��ه تلف��ن ك��ردم و درب��اره ؛ ب��رای م��داوا، چن��دام ك��شور افت��اده

گف�ت دارد  خواھرش می. آمد  بنظر اميدوار می؛زد می م حرفيبرا» پدرام«
شود، وقتی شنيد ک�ه ھم�دردی م�ردم چق�در زي�اد اس�ت، ح�س ك�ردم  بھتر می

اف�سردگی غيرقاب�ل . اما ظاھرا خوش�بينی زي�ادی داش�تم. شود دارد احياء می
ح�س تنف�ر از خ�ود و ناامي�دی، . تب�ر اس�  درم�انش زم�انبينی اس�ت و پيش

  چه بنويسم؟  ٢٣١!يكی از بدترين اثرات تجاوز جنسی است
  

  ]دومو روز ھفتاد [  مي#دی٢٠٠٩ اوت ٢۵/ ١٣٨٨سوم شھريور ماه 

  

ھ��ا و   روزی ديگ��ر در ت��داوم ش��کنجهام��روز روز ديگ��ری اس��ت؛  
... ت ب�يخ گ�وش ھم�هدرس�...  ھم�ه ج�ا... ھ�ا  و زندانوھا و تجاوزھا  دروغ

ی  به بھانه«فتگويی دارم زير عنوان گ...  و اندیسی سال... سی سال است
 ک��ه ص��دای اي��ن  » س��ال پنج��اه و ھف��تس��ی ام��ين س��الگرد افت��ضاح ت��اريخی
ھ��ای ب��ه ق��درت  ک��ه آنج��ا زمين�ه... س��ايتم گفتگ�و ھ��م روی ن��ت اس�ت؛ در وب

حاA اينجا کسی ام و   اس2می را در چند وجه نشان دادهرسيدن اين حکومت
   ...از زندانی در خيابان انق2ب نوشته است، درست بيخ گوش ھمه

درست بين تقاطع خيابان فلسطين و انق2ب ب�ا چھ�ار راه وليع�صر 
 ن��بش اي��ن خياب��ان ؛اس��م ب��رادران مظف��ر خياب��انی ھ��ست ب��ه] ھ��ايی چ��ه اس��م[

ش�ويد، س�مت راس�ت، قب�ل از  گاه جورابان است و کم�ی ک�ه داخ�ل م�یفروش
پارکين���گ را ک ی پ��شتی ب���ازار ک��امپيوتر رض��ا درب ي��دن ب��ه ورودرس��ي
و ب�ه ظ�اھر ج�ای خاص�ی »  ممن�وعتوق�ف«ان�د  بيني�د ک�ه روی آن نوش�ته می
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ام��ا در حقيق��ت درب ورودی زن��دانی زيرزمين��ی اس��ت ک��ه ب��ه حي��اط . تني��س
داخل اي�ن حي�اط کوچ�ک ج�ای پ�ارک ک�ردن دو ي�ا ب�ه . شود کوچکی باز می

د کن� در آھنی شما را به زيرزمينی ھدايت م�ی کسختی سه ماشين است و ي
ی ھن��ر و  ح��داقل ت��ا زي��ر دان��شکدهه ک��ه در حقيق��ت زن��دان مخ��وفی اس��ت ک��

در ط�ول . ادام�ه دارد معماری آزاد که نبش تقاطع انق2ب و فل�سطين اس�ت،
    ٢٣٢!اند منتقل کردهھا را به آنجا  د زيادی از بازداشتیدو ماه اخير ھم تعدا

 برگ�زار ش�د و ھا ی اص2حاتچی ھارم محاکمهچی  جلسهھم امروز 
دادس��تان خواس��ت ک��ه ح��زب م��شارکت تعطي��ل ش��ود و م��تن اعتراف��ات س��عيد 

    ٢٣٣.حجاريان ھم روخوانی شد
 و ل��و رف��تن قب��ر دس��ته جمع��یھ��ا  بع��د از آن ھم��ه کثافتک��اریت��ازه 

 م���ديرعامل بھ���شت زھ���را را برکن���ار  خاکبرس���رھاھ���ای م���ردم، ح���اA بچ���ه
  ٢٣٤.کنند می

   !روی تجاوزاين ھم دا
. ش��ود داروی ارزان قيمت��ی اس��ت ک��ه باع��ث فراموش��ی موق��ت م��ی

، Roofiesمختلف������ی دارد، والي������وم مکزيک������ی، ی ھ������ا روھپين������ول اس������م
Roachies محب��وبيتش در ب��ين م��ردم و م��دارس ث  باع�� اي��ن داروارزان��ی

گي�رد ک�ه  استفاده قرار م�ی عمومآ اين دارو به اين صورت مورد. شده است
م�ث� در نوش�يدنی ح�ل . [ای به خورد قربانی ميدھد  حيلهشخصی دارو را با

حال�ت م�ستی پي�دا   دقيق�ه٢٠ ت�ا ١٥فرد مصرف کننده بعد از ح�دود ] کند می
از اي�ن دارو . د به خاطر بسپارافتد، تواند آن چه را که اتفاق می کرده و نمی
] ب�ه ب�ه[ش�ود جن�سی ی شود، تا از افراد سوءاستفاده ھا استفاده می در مھمانی

توان��د موج��ب اف��ت ش��ديد  م��ی. داردروھپين��ول اث��رات مخ��رب خيل��ی زي��ادی 
 روھپينول به ھمراه مصرف.  مرگ شودحتیخون، افسردگی، کما و فشار 

ھپين��ول ده براب��ر والي��وم رو. کن�د ت��ر و ش��ديدتر م��ی را مخ�ربن��الک�ل اث��رات آ
  ]ميلاز يک اي[!دقدرت دار

در تھ��ران م��اموران س��ركوبگر ني��روى انتظ��امى « ديگ��ر اي��ن ک��ه
راھنمايى و رانندگى در خيابان فرشته، بع�د از مي�دان  ند تابلوىا همجبور شد

روى آن مستمرا ش�عار م�رگ ب�ر ديكت�اتور و م�رگ  تختى را كه جوانان بر
ماموران رژيم طى روزھاى اخير ھر . نوشتند را جمع كنند اى می بر خامنه

ان مج�ددا روى آن كردن�د، ول�ى جوان�روز شعارھا را با رنگ سياه پاک می
   !دكندن اين تابلوھا شدن نوشتند كه ماموران در نھايت مجبور بهشعار مى
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  !جالب است، نه؟

  

  ]روز ھفتاد و سوم[ ٢٠٠٩ اوت ٢۶/ ١٣٨٨چھارم شھريور ماه 

  

  : ايسنا نوشتاين خبر واقعا جالب است؛   
اصلی وقوع قتل و  با بيان اينکه علت استاندار خوزستان

 برای زنان، رعايت نکردن مسائل ايمنی از سوی خود مشک2ت امنيتی
توانيم برای محافظت از ھر زن يک پليس قرار  زنان است، گفت؛ ما نمی

جعفر  سيد. دھيم، بلکه نکات ايمنی بايد از سوی شھروندان رعايت شود
اعتقاد ندارم امنيت زنان  که ھار داشتگو با ايسنا اظ در گفتحجازی

بلکه معتقدم رعايت نکردن نکات امنيتی از خوزستانی در خطر است، 
  .. .شود سوی زنان موجب بروز مشک2ت می

ای آبادان و ماھشھر از سوی افرادی اتفاق افتاده  قتلھای زنجيره
که از نظر روانی دچار مشکل ھستند و نيروی انتظامی قادر به تشخيص 

  ...  افراد نيستی مشک2ت روانی ھمه
 در ًرا محاکمه شد،که متھم آن اخي  آبادانای قتلھای زنجيره

ور و ای رخ داده که قربانيان آن منطقه در انتخاب مسير عب ی حاشيها منطقه
... آن منطقه، متروکه و مخروبه است. اند مرور، امنيت را رعايت نکرده

از اين . توان ذھن افراد را کنترل کرد با کارھای انتظامی و امنيتی که نمی
ر کسی بزند و دست به چنين قتلھا و جناياتی بزند، اتفاقات که جنون به س

ای که از سوی ما بايد  طرحھای پيشگيرانه. نيا وجود دارددر ھمه جای د
سوی ديگر برخی زنان رعايت دھيم، ولی از  انجام شود را انجام می

   !دکنن نمی
  !ھيچی، رقاص پای نقاره؟! ايد؟ پس شماھا چه کاره

   چيست؟»قرارگاه ثارZ«راستی اين 
در اين . سنگ بنای قرارگاه ثارZ برای مقابله با مردم گذاشته شد

واحدھائی از سپاه جم�ع ش�دند ک�ه آم�وزش و ماموريت�شان س�رکوب  قرارگاه
عزي�ز « س�پاه  کن�ونی ی فرمان�دهی فرماندھی آن در ابتدا برعھده .مردم بود
رئيس بود و مبتکر تشکيل چنين قرارگاھی سرلشگر فيروزآبادی » جعفری

ای   از دوران رياست جمھوری علی خامنه ستاد کل نيروھای نظامی بود که
جنت�ی ] آخون�د[... مناس�بات را ب�ا در کن�ار اوس�ت و پ�س از او، نزديکت�رين

 پس از چن�د م�انور و ب�ه اص�ط2ح رزم�آيش ب�زرگ ض�د ش�ورش در .دارد
ن�ژاد  استراتژی سپردن دول�ت ب�ه س�پاه و دف�اع از احم�دی  تھران و تصويب

 ھ�ای دوران رياس�ت جمھ�وری  اس�تراتژی، از نيم�ه به عن�وان ک�ارگزار اي�ن
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در برپائی قرارگاه ثارZ اندوخته ب�ود،  ای که تجربه ا وی، عزيز جعفری ب
. ی ک��ل س��پاه پاس��داران ش��د فرمان��ده جان�شين سرل��شگر رح��يم ص��فوی ش��د و

  ک�ل س�پاه ازحک�م فرمان�دھیی   اين سمت و گيرندهی معرف و توصيه کننده
مطي�ع  ای، سرل�شگر في�روز آب�ادی ب�ود ک�ه عزي�ز جعف�ری  عل�ی خامن�هس�يد 

 پس از اين انتصاب، سرتيپ پاسدار حجازی جانشين عزيز جعفری .اوست
 ی  س�الهچھ�اری  ی دوره ی اين تح�وAت در نيم�ه ھمه. ثارZ شد در قرارگاه

ی  با نزديک ش�دن پاي�ان دوره. ت گرفتصور نژاد  رياست جمھوری احمدی
وح�شت از شک�ست او در ن�ژاد و ب�ا   ت جمھ�وری احم�دیی رياس سالهار چھ

ث�ارZ م�امور  قرارگ�اه] ک�ذا [انتخابات و به صحنه بازگ�شتن اص�2ح طلب�ان
حالی ب�ود ک�ه ب�دنبال   اين در.ی طرح يک کودتا با تمام جزئيات آن شد تھيه

 م�ردم از نظ�ام، ب�شدت به ک�اخ س�فيد، ب�رای نم�ايش حماي�ت» اوباما«ورود 
نامزدی يک اص�2ح  اين استقبال به. نيازمند يک انتخابات پر استقبال بودند

توان��ست  م�ی خ��اتمی س�د بزرگ�ی ب��ود ک�ه. طل�ب ممک�ن ب�ود، ام��ا ن�ه خ�اتمی
. نياي�د رھبر در م2قات حضوری به او گف�ت ک�ه. ھا را پنبه کند  ی بافته ھمه

. دآي� میکند و  خاتمی گفت که احساس وظيفه و احساس خطر برای نظام می
چند روز پس از اين ديدار حسين شريعتمداری که در کنار احمدی ن�ژاد در 

ای   کن�د، ماموري�ت ياف�ت مقال�ه ش�رکت م�یفرماندھی قرارگاه ث�ارZ  جلسات
 خاتمی ک�ه .نظير بوتو را يادآوری کند خاتمی سرنوشت خانم بی نوشته و به

 ی مان�دن در ص�حنهه ش�ده، نگ�ران ب�اقی اکنون مستقيما از قول خود او گفت�
اي��ن ديگ��ر خيل��ی  [ م��رداد ب��وده٢٨انتخاب��ات و خ��تم ش��دن انتخاب��ات ب��ه ي��ک 

ن�ه . ش�ود موس�وی وارد ص�حنه م�ی ک�شد و ميرح�سين  کن�ار م�ی]کمدی است
کردن�د ک�ه  ت�صور نم�ی خاتمی و نه ب�سياری از مقام�ات ل�شگری و ک�شوری

ھ�ای  سال  عليه کسی که درنيز دست به کودتا بزند؛] موسوی[ه عليه او سپا
ن��گ داش��ته و ي��ک پ��ا در جل��سات ھ��ای ج جن��گ ب��ا ع��راق ي��ک پ��ا در جبھ��ه

  ای  پيون�د آن ب�ا رھب�ر، مجتب�ی خامن�ه با حمايت قرارگاه ثارZ که پله؛کابين
ر  قرمزھ��ا دخ��طی  ن��ژاد ک��ارت س��بز ب��رای عب��ور از ھم��ه اس��ت، ب��ه احم��دی

 از بالھ��دف اي��ن ب��ود ک��ه ھ��م اس��تق. ش��ود داده م��یھ��ای تلويزي��ونی   من��اظره
ھ��ا  ن��ژاد ب��ا مواض��عی ک��ه در من��اظره یانتخاب��ات ممک��ن ش��ود و ھ��م احم��د

ی ص�دا و  ض�رغامی فرمان�دهس�ردار . ردم انتخ�اب ش�ودگيرد، ب�ا رای م� می
از س��وی ن��ژاد را  وع ھمک��اری و کم��ک ب��ه احم��دیس��يما ماموري��ت ھم��ه ن��

 ی ی برنام��ه ی اي��ن ت��دابير، از ميان��ه  علي��رغم ھم��ه.گي��رد قرارگ��اه ث��ارZ م��ی
ھ�ائی ک�ه ب�ه س�رعت در س�طح  نظرس�نجی ی ھای تلويزيونی و نتيج�ه  مناظره
نژاد برای گرفتن رای م�ردم  یجمع آوری شد، معلوم شد شانس احمدکشور 

  . افزايش بسرعت رو به کاھش است و استقبال از موسوی رو به
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ن�ژاد ھم�راه ب�ا ي�ک   احم�دیی انتخابات و شکست تيجهنگرانی از ن
گيرد، تا ب�ا رھب�ر در اي�ن ب�اره  ای قرار می جتبی خامنهاختيار مگزارش در 
ن�ژاد، توص�يه ب�ه چن�د  ی تلويزيونی به احمدی  دادن وقت اضافه.صحبت کند

گذاشتن دس�ت او ب�رای ھ�ر س�خن و ت2ش�ی ک�ه و باز ی استانی سفر شتابزده
اه ای ب�ه قرارگ� ست که مجتب�ی خامن�ه ای ا نتيجهد،  وی را باA ببربتواند آراء

Zای در  ح�ال اي�ن توص�يه توس�ط مجتب�ی خامن�هن در عي. گرداند  باز میثار
 جمل��ه فيروزآب��ادی و عزي��ز جعف��ری ز قرارگ��اه ث��ارZ ک��ه در آن ای  جل��سه

که در عين حال، شما ط�رح  شود اند، اب2غ می ی سپاه حضور داشته فرمانده
   !اقدام را دنبال کنيد

ی فرماندھان  بقيه ندخواست در فرصتی بسيار تنگ، از آنجا که نمی
س��پاه در جري��ان اي��ن اق��دام ق��رار گيرن��د و احتم��اA ب��ا توج��ه ب��ه رواب��ط و 

 خب�ر ب�ه گ�وش او برس�د، ط�رح ،فرماندھان سپاه مناسبات موسوی با برخی
   !گيرد در دستور کار قرار می ۵٧ دولت نظامی ارتشبد ازھاری در سال

   ]يد؟کن گم کردن گورتان را از چه کسانی الگوبرداری می[
سياس��ی، روزنام��ه ھ��ای وس��يع از مي��ان فع��اAن   دس��تگيریلي��ست

ب��رای آغ��از . ش��ود تھي��ه م��ی... رھب��ران دان��شجوئی وھ��ا،  نگ��اران، حقوق��دان 
 که اکنون به عنوان وزير دفاع دولت در» احمد وحيدی« سرتيپ ،عمليات

ش در ا الھای فرمان�دھینژاد به مجلس معرفی ش�ده، ب�دليل س�  مدی احی کابينه
ودت��ا را برعھ��ده ی اول ک  واح��د ض��ربهق��دس ماموري��ت م��افوق س��ریاه س��پ
و اف��راد واح��د امنيت��ی س��پاه ق��دس ک��ه عم��دتا لبن��انی ز ش��ماری ا. گي��رد م��ی

. ددھن� ی اول را ت�شکيل م�ی اند، واحد ضربه بوده] از افراد حماس[فلسطينی 
ش�وند، وح�شت از شک�ست  ھر چه به زمان برگزاری انتخابات نزديکتر م�ی

رای گي��ری، شک��ست ی روز  در س��اعات اولي��ه. ش��ود اد بي��شتر م��یاحم��دينژ
و ب��ه ھم��ين دلي��ل از ط��رف قرارگ��اه ث��ارZ وزي��ر ش��ود  قطع��ی گ��زارش م��ی

اح�ضار » ت�وجيھی«ف�وری ی  جل�سه ک�شور، س�ردار مح�صولی ب�رای ي�ک
ی اوليھ�ی ش�مارش آراء را ابت�دا  کند ک�ه نتيج�ه او ماموريت پيدا می. شود می

باش آمادھ. بگذارد  و سپس در اختيار قرارگاه ثارZدر اختيار بيت رھبری
کام�ل  نخ�ستين گ�زارش ش�مارش آراء شک�ست. ش�ود وضعيت قرمز داده می

 قرارگ�اه. دھ�د پيروزی قاطع ميرحسين موسوی را نشان می نژاد و  احمدی
ای از تزل�زل  مجتب�ی خامن�ه. شود بيت رھبری میھا از  اولين واکنش منتظر
معل�وم ني�ست اي�ن . دھ�د ای آغ�از عملي�ات خب�ر م�یو عزم خودش ب�ر پدرش

  !سازی بوده و يا واقعيت؟ ، يک صحنهدھد گزارش میو تزلزلی که ا
ی ش����مارش آراء توس����ط  اولي���هی   ميرح���سين موس����وی از نتيج����ه

ت ک�شور وزار ب�ا. ش�ود ع�واملی ک�ه در وزارت ک�شور داش�ته، ب�ا خب�ر م�ی
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آنھ��ا . کنن��د م��ید  تائي�� اولي��ه، پي��روزی او رانت��ايج. کن��د تم��اس برق��رار م��ی
  سرنوش��ت .گوين��د ک��ه مرات��ب ب��ه بي��ت رھب��ری ني��ز گ��زارش ش��ده اس��ت م��ی

ی   قرارگ�اه ث�ارZ، ب�ه بھان�هی آخرين جلسه. شود ن ساعات آغاز میسازتري
اول�ين ي�ورش ب�ه س�تادھای . گي�رد ت میدفاع از نظام، تصميم به آغاز عمليا

نجام يورش ب�زرگ ب�ا  ميرحسين موسوی در سراسر کشور و سراانتخاباتی
متعاق�ب . دگي�ر ی اول س�پاه ق�دس در تھ�ران ص�ورت م�ی ضربه کمک واحد

از ھم���ان نيم��ه ش���ب . ش��ود اج���را گذاش��ته م���یه ھ���ا ب�� آن، لي��ست دس��تگيری
ای ک�ه آن را  ب�دنبال پخ�ش بياني�ه د و روز بع�د،نش�و ھ�ا ش�روع م�ی دستگيری

ھ��ا  س��تگيریای، د عل��ی خامن��هس��يد گوين��د، ب��ا ام��ضای   م��ی»ی کودت��ا بياني��ه«
ی  ا، ب�ا بياني�هھ�  تصور اوليه اين بوده ک�ه ب�ا اي�ن دس�تگيری.گيرد سرعت می

 از رادي�و و س�پس از س�يمای ای ابت�دا ام�ضای عل�ی خامن�های که ب�ا  شتابزده
 از س�وی متعاق�ب آن، اع�2م ج�شن پي�روزی  اس�2می پخ�ش ش�د وجمھوری

 گيریش��کلھ��ا و  م��ردم ب��ه خياب��انن ريخ��ت. ش��ود ن��ژاد ک��ار تم��ام م��ی احم��دی
ای بود که ستاد  آن حادثه ۵٧خودجوش بزرگترين راھپيمائی بعد از انق2ب 

بين��ی آن را نک��رده ش پ��ي در واق��ع  آن نک��رده ب��ود؛ی ث��ارZ خ��ود را آم��اده
ھ�ای اعتراض�ی  راھپيم�ائیھا از  نخستين گزارش. غافلگير شدندھمه . بودند

تنھا ي�ک ھفت�ه ب�ه  مردم به بيت رھبری ارسال شد، با اين قيد که اگر وضع
   !ھمين شکل ادامه پيدا کند، سقوط قطعی است

س�ت ک��ه  ای ا ين�دگان س�تادھای انتخاب�اتی توص�يهدي�دار رھب�ر ب�ا نما
او ھنوز ب�اور نک�رده ب�ود . کنند ھا به او می ختم راھپيمائی مشاورانش برای

شاوران نظ��امی و س��الھا، م��. ان��د انق��2ب ب��ه خياب��ان ريخت��هی ردم ب��راک��ه م��
الخطاب بودن سخن او  از عشق مردم به ايشان و فصلاش به او  میغيرنظا

Aا دي�دار ب�. ھ�ا جري�ان داش�ت عک�س آن درخياب�ان گ�زارش داده بودن�د و ح�ا
در آن ش��رکت » درج��ه دوم«در س��طح ه نماين��دگان س��تادھای انتخاب��اتی ک��

ه شخصا ب�ه اي�ن جل�سه نرفت� کرده بودند، يعنی کروبی و موسوی و رضائی
 و او که خ�وب هشد ی آنھا گفتند که تقلب ھمه.  در پی نداشتبودند، حاصلی

ث�ارZ گ�زارش  گوين�د و پ�يش از آنھ�ا قرارگ�اه دانست آنھا حقيق�ت را م�ی می
شکست احمدی ن�ژاد را دراختي�ارش گذاش�ته ب�ود، تقل�ب را رد ک�رد و گف�ت 

 ي�ک ھفت�ه ب�ازجوئی .زن�د ھايش را آنجا می آيد به نماز جمعه و حرف که می
ش��دگان بازداش��ت ی  ھ��ا درب��اره  ان��واع ش��گردھا و ش��کنجه ت��وام ب��اس��خت و

ھ���ا  راھپيم��ائی. لويزي��ونی ممک���ن نب��ودای در پ��ی نداش���ت و نم��ايش ت  نتيج��ه
ھمچن��ان در تھ��ران و ش��ھرھا رو ب��ه گ��سترش ب��ود و چن��د ده ميلي��ون م��ردم 

ج�و تيران�دازی  دف�اع و م�سالمت اطمينان داش�تند ب�ه روی م�ردم ب�ی ايران که
.  خرداد فرارس�يد٢٩ جمعه .ھا شدند زن و بچه راھی خيابان ، بانخواھد شد
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ی تھران برپا ش�ود، ام�ا بود در مص2 ای که ابتدا قرار در نماز جمعهرھبر 
ب�صورت امنيت�ی در دان�شگاه  ب�دليل ب�يم از حرک�ت م�ردم ب�ه س�مت م�صلی،

ای ک�ه  ک�رد؛ خطاب�ه ی معروف خ�ود را اي�راد ان ترتيب داده شد، خطابهتھر
را از ق�ول دش از اينجا به بع�. رمان آتش به روی مردم معترض بودحکم ف

و ی ک�ل س�پاه   حجازی، جانشين فرماندهمستقيم سردار سرتيپ پاسدار محمد
   !در ھمايش پاسداران اھل قلم بخوانيی قرارگاه ثارZ سپاه د فرمانده

   !]، نه؟خيلی مافيايی است[
ی  اد، ج��دا از جنب��هر ك��شور اتف��اق افت��در ق��ضايای اخي��ر م��سائلی د

 ت�ا ج�ايی پ�يش رف�ت ك�ه از م�دار ي�ك كارھ�ای انتخاب�اتی ،عمومی و مردمی
ای خواس��تند از اح��ساسات م��ردم  ع��دهخ�ارج ش��د و  رقاب�ت انتخاب��اتی ع��ادی

نی سمت اھداف خود پيش ببرن�د و ب�ه ن�اام سوء استفاده كنند و شرايط را به
آنھ���ا . رار بدھن���دبيگانگ���ان ق���ت ی دخال��� دام���ن بزنن���د و ن���اامنی را مقدم���ه

ت��ا ك��شور ب��ا ي��ك بح��ران د، ھ��ا را توس��عه دھن�� رام آرام ن��اامنیخواس��تند آ م��ی
ك�ه ن�اامنی،  سراسری روبرو شود و كي�ست ك�ه ندان�د بخ�شی از اي�ن م�سائل

 آت��ش زدن و حمل��ه ب��ه ام��وال عم��ومی در راس��تای خواس��ت دش��منان ق��سم
ب�ه راحت�ی گ�ذر  اي�ن ق�ضايا توان�د از كن�ار  س�پاه نم�ی.ی انق2ب بودند خورده

ق�ط گي�رد، ف دس�تور و خواس�ت بيگانگ�ان ص�ورت م�ی ھايی كه با امنی نا؛كند
ھ�ر . خواھند خود را تخليه كنند ای می عدهيك امر انتظامی نيست كه بگويند 

ت�رين و   عمي�ق.ھ�م ح�ضور خواھ�د داش�ت  س�پاه،بيگانه پيدا شود جا رد پای
 وص ق�ضايای اخي�ر از مق�ام معظ�م رھب�ری در خ�ص راھ�ا نافذترين دي�دگاه
2لگ�ران بيانات مقام معظم رھبری در نم�از جمع�ه ص�ف اخ. مشاھده كرديم

گ�ران  امنيت را از مردم ج�دا ك�رد و تكلي�ف م�ردم را ب�ا اغت�شاشو ناقضان 
ران ب�ه گ� ش�نی در مقاب�ل اغت�شاشگران و توطئ�هراھب�رد رو مشخص ك�رد و

ثر ب��ود و م��ش م��و ك��ه در حف��ظ آرانيروھ��ای امنيت��ی دادو م��ردم، م��سئوAن 
آرام�ش و امني�ت در ك�شور كشور ب�وديم و اAن ھ�م شاھد آرامش خوبی در 

  !بينی؟ ، مگه کوری، نمیی اAغ ، مرتيکه ھاھاھا٢٣٥!تبرقرار اس
   !توان ديد و چه فجيع  سکس و اعتراف را اينجا میاما ھماھنگی

بار در ماه  دستگيری من غافگيرانه بود، سحرگاه يك روز كسالت
س�يه  م�رد.  اماكن شدی ه با يورش گروھی از مردان ادارهرمضان كه ھمرا

 ھای چرمی سياھش را Aی در گذاش�ته ب�ود، ت�ا در را ب�ه ای كه كفش چرده
ب�سختی توان�ستم . رم ت�رازو داش�ترويشان نبندم، كاغ�ذی را ن�شانم داد ك�ه آ

بازداش���ت از دادس���رای فرودگ���اه را ب���ه ام���ضای قاض���ی ظفرقن���دی حك���م 
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فقط در ذھنم چرخيد ك�ه . مھای قاضی مرتضوی بودآد او از. تشخيص دھم
گنوي�سان را تح�ت اين مامواران ھمان نيروھ�ايی ھ�ستند ك�ه گروھ�ی از وب2

ی   ش��وكی ك��ه از حمل��ه.ان��د عنكب��وت بازداش��ت ك��ردهی  طرح��ی ب��ه ن��ام خان��ه
كردند و  ام را زير رو می ر طول مدتی كه خانهماموران به من دست داد، د

 ت���ا م���دارك و دس���ت ،م���اھواره و ك���امپيوتر گرفت���ه و دس���تگاه .دی. از س���ی
بع��دھا . ی غيرمعم��ول ش��دتب��ديل ب��ه آرام��ش كردن��د، ھ��ام را ض��بط م��ی نوش��ته

   .شوند طور می ھمين ی آدمھا در شرايط خطر فھميدم ھمه
 م�امور زن انتقال من ب�ه بازداش�تگاه توس�ط چن�د م�رد خ�شن و ي�ك

ی  چھ�رهه  ب�نگري�ستم، یچقدر با خشم به مردھا مدانم چرا ھر نمی. انجام شد
 .دندآنھا مرا سوار يك ھايس تيره كر. كردم متعجب زن با دلسوزی نگاه می
بن�د در ص�ندلی پ�شتی نش�سته ب�ود و مرت�ب  يك دختر با چ�ادر زن�دان و چ�شم

كردم، ب�سرعت  در حالی كه داشتم داخل ھايس را برانداز می. كرد گريه می
، چ�ادری بوين�اك ب�ر م ب�سته ش�دبندی به چ�شم چشم. زندانی شدم تبديل به يك

   :مردی كه كنار راننده نشسته بود، به زن مامور گفتسرم انداختند و 
 »!نزار بيرون رو ببينه«

اختي�ار ب�ا تم�ام ق�وا س�رم را ب�ه ك�ف ص�ندلی   بیتزن مثل يك ربا
 مدتی بعد ھايس توقف كرد و م�ن .تھوع امانم را بريده بود فشار داد، حالت

كرد زمين نخورد، ب�ه داخ�ل بازداش�تگاه ك�ه بع�دھا  ی مینابينايی كه سع مثل
 از. ما ه ق�رار دارد، ھ�دايت ش�د]اط�راف ميردام�اد[ميدان جوان�ان  فھميدم در

س�ر م�ردی . به من داده بودند، سخت آشفته شده بودم كه حس معلول را اين
مگ�ه چ�ه خب�ره «: طرف بند زنان فري�اد زدم خواست مرا ھل دھد به كه می

  » !آوردی، درست با من رفتار كنمنو از كنار خيابون كنی  فكر می
ام و ي�ك راھ�رو آن  شكستهدانستم كه قانون سكوت آنجا را  من نمی

ب2فاص�له . ان�د افت�اده ھ�ام ب�ه حي�رت ای تر در بخش مردان، ھ�م پرون�ده طرف
ش�د و م�را  م�ی ای را در دس�تم ح�س ك�ردم ك�ه از ط�رف ديگ�ر ك�شيده پارچه

 ی در و باز ش�دنش و ب2فاص�له ص�دايی  دو ضربهبعد صدای. برد جلو می
  » !چشم بندتو در بيار«: زنانه كه گفت

ھمي��شگی لبخن��د ب��ود و ت در آوردم و اول��ين واك��نش م��ن ب��ه ع��اد
حجاب بود و ھمين راحتی او به من�ی ك�ه تم�ام  زن زندانبان بی. س2می آرام

 رات ش���دم، ح��س كمرنگ��ی از فراغ��� ی ام��اكن ب��ازجويی م��ی روز در اداره
 بايد  من فكر كردم با اون دادی كه زدی، دھن روزه«: فوری گفت. داد می
آخ�ه «: اختي�ار ج�واب دادم ب�ی »! ط�رف ب�شوم ه بازداشتی ناس�ازگاریچ با

  » !برعكس از مردای قلدر بدم مياد. دارمزنھا را دوست دونی من  می
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س��رريز ك��ردم ب��ه س��مت ھم��ان م��رد قل��در ا ه خ��شم خ��ودم رو ھم��
ش��ناختم؛ ش��بيه  ی خ��شم را م��ی هري��ش. ھ��ل داده ب��ود داخ��لری ك��ه م��را موب��و

بارھ�ا جل�و چ�شمان  ھای زنجير به دستی داشتم ك�ه خشمی بود كه به بسيجی
باي�د تفت�يش ب�دنی «:  زن گف�ت.من دخترھا را در كوچه و خيابان زده بودند

م خيلی سخت يبرا. بكنم  لباسم را كام2 تا،و سرش را پايين انداخت» !بشی
برای من سخت است،  اينقدر كه«:  گفتم»مقرارت زندان است«: گفت. بود

  » برای تو ھم تفتيش من سخت ھست؟
ولی حاA . ای نيست، مقررات است هچار«:  تكان داد و گفتسری

گف��ت ك��ه او ھ��م  م��ینگ��اھش . »!خ��واد اون زي��ری رو ديگ��ه در بي��اری نم��ی
ژی پي�شرفت  تكنول�و ی بع�د ك�ه دفع�هد گف�تم ش�اي ك2فه است و من در دل�م م�ی

پوش��يدم، ب��ه خ��ودم  در حاليك��ه لباس��م را م��ی. ، ب��ا دس��تگاه تفت��يش كنن��دك��رد
يكی از ھم�ان  شد زدم، او ھم می دلداری دادم كه شايد اگر سر او ھم داد می

افتاد كه پس مغزم به كار . كنند سگ وحشی پارس میھايی كه مثل  زندانبان
  كنت�رل»وعی ديگ�ربرخ�ورد از ن�«شود خ�شونت زن�ان زن�دانبان را ب�ا  می
   . فقط كافی است كه تن به دنيای سياه و سفيدشان ندھی؛كرد

 ب��ه دس��ت ھ��ای ت��سبيح بع��دھا يكم��اه وق��ت داش��تم ك��ه ب��ا او و ب��ا زن
دان��ستند،  تيم��ارداری از اس��رای اس��2م م��یل ديگ��ری ك��ه خودش��ان را م��سئو

 ب�ا ؛ھ�ايی تنگدس�ت شھر از خ�انواده شش نفر بودند مقيم جنوب. دوست شوم
ی  اس�طهبودن�د و بع�د ب�ا و دی ان�دك ك�ه در ب�سيج خ�واھران ع�ضو ش�دهس�وا

 استخدام�شان  س�پاه ھ�ای حفاظ�ت اط2ع�ات رده ترين دوست و آشنا در پايين
نخوانن�د و نفھمن�د  و شده ب�ود ك�ه روزنام�هشمغزشان آنقدر شست. كرده بودند
راس��تی اينھ��ا چق��در ش��بيه ب��ه [! ی وب��2گ نوي��سھا چي��ست  پرون��دهك��ه جري��ان

   ]!شان ممنوع بوديکتاب براند که روزنامه و مجله و ين ھستھدمجا
بودم، در مقايسه ب�ا زن�ان قاچ�اقچی و معت�ادی ی به من چون سياس

درعين ح�ال مث�ل ي�ك زن نظ�امی . گذاشتند آوردند، احترام می كه به آنجا می
م�ردان ھمكارش�ان بي�شتر خوش�خدمتی ب�رای مطيع كه بايد برای اثبات خود 

توانستم بفھمم و بدون آنكه به  می آنھا را. فت زير نظرم داشتندكنند، به ظرا
بار كه آن را برای بازجويی يا ر دادم سلولم را ھ شان بياورم، اجازه میيرو

آوردم ك�ه  روی خ�ودم نم�ی  ب�هحت�ی. م، تفتيش كنندكرد حمام گرفتن ترك می
 ی كوچ�ك س�لول م�را زيرنظ�ر دارن�د و ي�ا ا و روزھ�ا از دريچ�هچگونه ش�بھ
ب�ازجوم گ�زارش   گفتگوھ�ام را ب�ا خودش�ان ب�هحت�یھ�ای م�ن و  تغيير حال�ت

انف�رادی ي�ك در دو  ن زنان زن�دانبان تحم�ل س�لولفھم تضادھای اي. دھند می
و ح�ديث، دس�تور  از ح�رف  برای جلوگيری.كرد ر میت م راحتيمتر را برا

رای ب�. باش�د تواند ب�ا زن ن�امحرم در اط�اق در ب�سته آمده بود كه بازجو نمی
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اط�اق  ی زندانبان در طول ب�ازجويی در گوش�هھمين Aزم بود يكی از زنان 
  . د و ھمراه با شرم من سرخ شود و ھمراه با خشمم بلرزدنبنشي

. شد خود را در برابر بازجو تنھ�ا نبي�نم باعث می» حسی ھم«اين 
ت�و رو خ�دا «: ك�رد زن معم�وA در گوش�م نج�وا م�ی، گ�شتيم در راه كه برمی

  » !ھست بگو خودتو راحت كن نقدر عذاب نده، ھرچیخودتو اي
 و م��ن در ص��دای او ص��ميمتی س��ركوبگر از ج��نس م��ادرم، زن

 دي��دم ك��ه  معلم��م م��یحت��ی و  ام  ك��ودكیان ھمبازيھ��ای دورام، ام، خال��ه داي��ی
 شد كه ب�ه  مانع از آن می خواستند تسليم باشم و مھر من بر آنان ھميشه می

ش��د   واب��ستگانم ب��ود ك��ه باع��ث م��یآوریھم��ين ي��اد. آنھ��ا چ��شم غ��ره ب��روم
م و بگ�ذارم ك�ه خي�ال كن�د آرام  ناديده بگي�ربازجو را با زندانبانمی زدوبندھا

 ام�ا .ب�ستم  ب�ه ك�ار م�ی ی زن�دگيم ھمان شگردی كه با زن�ان رام ش�ده ام؛ شده
م ت�داعی يچقدر كه زنان زندانبان دركی از زنانگی سركوب شده را ب�را ھر
آن ھيب��ت پ��شم آل��ود و چ��شمھای ترس��ناكش، ت��داعی ب��ازجو ب��ا د، كردن�� م��ی

ھای   ھمسر سابقم، دودوی چشم  پدرم، تحكم فراگيری بود از تعصب خشك
و ك�ابوس عربھ�ای » گ2ب�دره « ھای خلوت كوھپايه ھای پناه گرفته در لمپن
ھای م�ادرم ع�ادت داش�تند ب�ا  ودكی كه در قصهك ی نخلستانھای دوران آواره

ا در  يكج�مردان مسلط و متجاوز زن�دگيم تمام .دكننچوب به دختران تجاوز 
را ك�ه م�ن ان�دك ان�دك در ط�ول صيانی و ع�تصوير ب�ازجو جم�ع ش�ده بودن�د

   .ددنخوان فرامی ام تجربه كرده بودم، يكجا به خود زندگی
ھايی  ھمانم ناآشنا نبود؛ يام برا ھای او از روابط شخصی بازجويی

خ�انگی  ھ�ای انی ب�ودم، در ب�ازجويی كه بارھا و بارھا وقتی دختر ج�وندبود
ن ت��ر از اي��  عمي��ق؛ نب��ود حرمت��ی و تحقي��رش ھ��م غري��ب ب��ی. پ��س داده ب��ودم

ش�د ك�ه در روزھ�ای  ھم�ين باع�ث م�ی. ھ�ا را از عزي�زانم خ�ورده ب�ودم زخم
ت��اب ك��نم و وارد را از دني��ای س��ياه و س��فيدش ب��ه بي��رون پر نخ��ست خ��ودم

د؛ ي�ا ه در پيش روی من ب�و روزھای اول بازداشت دو گزين.اش نشوم بازی
خ��ارجی ھ��ستم و از بع��ضی از رھب��ران ر اعت��راف در م��ورد اينك��ه م��زدو

ك�نم و  حجابم، شرب خم�ر م�ی گيرم، يا بگويم كه بی اص2ح طلب دستور می
 اي�ن ب�ود پرس�شم. ب�از ك�نم ش جزيي�اتش رايروابطی با اين و آن دارم و ب�را

  ! ؟یی اينھا باشد كه چ كه فرض ھمه
   !كند؟بماند كه با من چه  می جواو او ھاج و 

دار ب�ود  م خندهيبرا سئواAتش در مورد روابط جنسی از يك طرف
ھ�ای  داش�تم، جنب�ه آميز، اما روزھای اول كه ھنوز رمقی و از طرفی توھين

ع��ريض و ه فھمي��دم اي��ن دس��تگا دار چ��ون نم��ی خن��ده؛ شتر ب��ودآورش بي�� خن��ده
    !؟خواھد چه كند ھا را می هكرد، اين قص طويلی كه بازجو را حمايت می
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خ��واھی  واقع��ا م��ی«: يكب��ار ب��ا تم��سخر و خ��شم ب��ه ب��ازجو نوش��تم
ت آنچنان تصويری بنوي�سم ك�ه يخواھی برا  می؛را بدانی جزييات يك رابطه
  ! چيزی نوشته بودمب عج »!لذتت كامل شود؟

 حالی وقتی از شدت عصبانيت كاغذ بازجويی را مچاله كرد و در
ه ع2م�ت كت�ك زدن ب�اA ب�رد، ي�د، چن�د ب�ار دس�تانش را ب�پيچ كه بخودش می

م��دتی بع��د فھمي��دم ك��ه بناس��ت ب��ا اي��ن . ام ك��ه ب��دجوری ب��ه ھ��دف زدهم فھمي��د
 بناس�ت اح�ساس ك�وچكی و حق�ارت ك�نم و خ�ودم را ؛ش�ومه ھ�ا شك�ست سئوال

 انگ�اری  ك�نم ك�ه آگ�اھی م�ن از ع�ورت اذع�ان م�یام�ا . ببازم و چموشی نكنم
و ج�وراب گندي�ده و ري�ش بھ�م آميخت�ه  نم ب�ا ب�وی گ�2بای كه در ذھ مردانه

   !مكرد تا تسلي ام می  بيشتر عاصیبود،
كار و فعالي�ت ھای سياسی و عقيدتی، سوابق  ديگر سئوال ی گزينه

ھای  غلط ما فاصلهمعيارھای درست و . آشنايانم بودھای دوستان و  و ليست
فھمي�دم و   نم�یزد،  میرا كه او از آنھا حرف ھايی ارزش. ھم داشتند باجدی

اش متوج��ه  ب��ازاری/ھ��ای كوچ��ه او ھ��م زب��ان تحليل��ی م��را در ج��واب س��ئوال
زد  ھ�ا را ق�اپ م�ی ورق�ه ولی از آنجا كه عاشق حجم بود، با اشتياق. شد نمی

تك��رار ا ال رروزی ھ��زار ب��ار ي��ك س��ئو. ك��رد م��یش��ان  ھ��م دس��ته روی و ب��ر
 ياد گرفت�ه ب�ودم ك�ه. منوشت نوشتم و می كرد و من سر حوصله از نو می می

دان�ستم و باي�د مم�تحن را فري�ب  ھای امتحانی ك�ه ج�وابش را نم�ی مثل سئوال
. ھ�ای خ�ودم را بنوي�سم  پاس�خ ھ�ای ب�ازجويی، دادم، برای پرك�ردن ورق�ه می

ھايی كه وجود خارجی نداشتند و ي�ا بازنوي�سی ت�اريخ  تخيلی و آدم ھای قصه
ش�د و  ھ�ا ك�ه درھ�ر كت�ابی پي�دا م�ی آنبندی  گروهھا و».او .جی. ان«پيدايش 

بع�دھا . گذش�تند داشتم؛ بايد اين جلسات ب�ه نح�وی م�ی خاطراتی كه از گذشته
ام را ن�شانش  ھ�ای ب�ازجويی يك�ی از ورق�هک�ه گف�ت  ھام ای يكی از ھم پرونده

چ�را اينق�در ري�ز نوش�ته ب�ودی، درش�ت  تعجب ك�ردم ك�ه«: گفت می. اند داده
  » !شودنوشتی تا ورقه زودتر تمام  می

   .فھميده بود كه بازجو عاشق حجم است او ھم
 باي��د در م��ورد ؛بي��شتر ك��ردا چن��د روز بع��د ب��ازجو ف��شار خ��ود ر

اص2ح طلبی كه ب�ه  تكليف من در مورد رھبران. نوشتم ھا می اص2ح طلب
اس�تفاده   زب�انی ك�ه م�نحت�ی. عمرم با آنھا ح�رف ن�زده ب�ودم، م�شخص ب�ود

    .ی سياست روز يرهكردم، زبان پرتی بود از دا می
  » !كنند اند و چه می دانم اينھا چكاره  نمیمن اص2«: گفتم

ھ��ات اي��ن  ای پرون��ده می اي��ن ھ�� بب��ين ھم��ه«: ك��رد مرت��ب تك��رار م��ی
 وگرن�ه ؛ب�اھم آزاد ك�نم ت�ان را توھم بگو ت�ا ھم�ه. اند حرفھا را اعتراف كرده
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ي�ن دس�تخط را ك�ه بب�ين ا ؛ن بي�ا بب�ي؛افتن�د به خاطر تو بقيه ھم اينج�ا گي�ر م�ی
  » !عين ھمينو بنويس  بيا ھمينو بزار جلوت و؛ ببين چی نوشته؛شناسی می

ب��ا ش��ناختم و ن��ه س��نخيتی  ھ��ا را م��ی  دس��تخطو م��ن واقع��ا ن��ه اي��ن
 جوانان وب2گنويس و روزنام�ه نگ�ار چ�ه ربط�ی ب�ه. ھام داشتم ای پرونده ھم

   !توانستند داشته باشند؟ من می
انك��ار داش��ت بت��دريج ب��ه ر و ير اص��رام��ا اي��ن س��يكل پاي��ان ناپ��ذا

ھ�ا در   م�اهك�هد ب�و تم�ام آرزوم اي�ن. ش�د ی م�ن تب�ديل م�ی ھ�ای ش�بانه ك�ابوس
فھمي��دم ب��رای م��ن نج��ا آ. ام��ا يك��ساعت ب��ازجويی پ��س ن��دھمانف��رادی بم��انم، 

پرس�ش از ديگ��ران ب�شدت زج��رآور اس�ت؛ زج��ری ك�ه در م��ورد س��ئوالھای 
  . جنسی احساسش نكرده بودم
ب�شدت ق�ادر ب�ود  تنف�ر ب�ودم و نوش�تن از ديگ�راناز حس خيانت م

بودم، در  احساس دوگانگی و حقارتی را كه در سئوالھای شخصی پس زده
ك�نم  و تم�ام ھوش�م را متمرك�ز  كنمكردم كلی نويسی سعی می .من ايجاد كند
در م��ورد يك��ی از . ش��تند ھم��ه از آن اط��2ع داھ��ای روش��نی ك��ه روی ج��واب

 حق�ی را ك�ه ب�ه گ�ردنم داش�ت، تضوی بود، فق�طی آزار مر خويشانم كه مايه
 و از ھمك��ار گي��رم ك��ه از او خ��ط م��ی ای ب��رای اي��ن اي��ن ش��د بھان��هو نوش��تم 

 پاي��ان اي��ن .اس��ت آور ه چق��در ب��ه خ��اطر م��ذھبی ب��ودنش م��2لك�� ديگ��رم اي��ن
ب�رو داخ�ل «: آور روزی بود كه از من خواست تك نويسی ك�نم سيكل مرگ

   »!سبنوي  درست اسمھا بنويس؛ خوب فكر كن و در مورد اين؛سلول
. ی كيھ�انی نوش�تن ن يعنی با زبان و ادبي�ات روزنام�هنوشت درست

ی   باي�د از واژه؛ك�ردم  خ�الی م�یاش ھست بر سر اسامی چه اتھامبايد ھر می
. ك�ردم بيگانه، ايادی، آل�ت دس�ت و غي�ره اس�تفاده م�ی ھای نمايی، رسانه سياه

گرداند، تا روايتھای  ام را برمی زجويی بای بارھا ورقه و اين را وقتی بارھا
اما تك نويسی از ديگران آخر خط . اص2ح كنم، فھميدم عروشنم را از وقاي

ھ�ای ك�ف س�لول پخ�ش ب�ود، م�را در  در ورق�ه دس�تخط ب�ازجو ك�ه. م�ن ب�ود
ی خيان�ت و آزادی ق�رار  دوگان�ه ھ�ای مك�رر و ح�س برابر ك�ابوس ب�ازجويی

ھای مختل�ف  زدم و به بھانهو متری قدم ر تمام روز را در سلول دو. داد می
غيرقاب���ل كنت���رل و ن س���رانجام رفت���ارم آنچن���ا. كوبي���دم  و دي���وار م���یرب���ه د
دن�د؛ ج�ايی ك�ه كر  زي�رزمين من�تقلمريك شد كه برای تنبي�ه ب�ه انف�رادیھيست

دوستانم خيانت كنم،  خواھم به زدم كه نمی ام فرياد می ھرچه با صدای گرفته
 .نشك�سته ب�ودمی ی ك�اف م�ن ب�ه ان�دازه. ش�نيد م نم�ی زن�دانبان ھ�حت�یھيچكس 

ن ھ�ای م� دي�وانگی اش را ب�رای شك�ستن روز بعد بازجو آخ�رين ب�رگ برن�ده
مقاوم��ت باي��د در ا ای ك��ه پ��س از روزھ�� رو ک�رد؛ مواجھ��ه ب��ا ج��وان ل��ه ش��ده

زن   ھم�ه يعن�ی ب�ازجو،؛ابط�ه داش�ته اس�تگف�ت ک�ه ب�ا م�ن ر برابر ھم�ه م�ی
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 ز ھمان جوانان كه نفھيمدم بودنش در آنجا برایزندانبان، زندانی ديگری ا
دم بازجو بارھ�ا ب�ا آن ج�وان ل�ه بعدھا فھمي. ی او بود يا نه و دوربين شكنجه

اط��اق ب��ازجويی م��ن آورده ب��ازی ك��رده ب��ود، بارھ��ا او را ب��ه پ��شت در ه ش��د
باي���د اي���ن زن را ب���شكنی، «: اش داده ب���ود و ب���ه او گفت���ه ب���ود هب���ود، ش���كنج

را ] ی جن�ده را بنوي�سد طفل�ک روش ن�شده واژه[... ج  زنفھمي�دی باي�د اي�ن
   »!کنی خرد  بشكنی،

، »زن�ا«ك�رده ب�ودم  ك�ردم ب�رای من�ی ك�ه ت�2ش ھرگ�ز گم�ان نم�ی
م�سخره ت�ا اي�ن  ی را ب�ه س�خره بگي�رم، اي�ن مواجھ�ه.. و» اقرار به رابطه«

چن�د ھفت�ه   آنچن�ان از عق2نيت�ی ك�ه در اي�نام رفت�ار غري�زی.  گران باشدحد
 كرد، سبقت گرفته بود ك�ه خ�ود نفھمي�دم چ�ه ا در برابر شكستن حفظ میمر

 از كج��ا س��ر ب��از ك��رده ب��ود، ب��ه فريادھ��ای دان��م خ��شمی ك��ه نم��ی. ك��نم م��ی
نيرويی چند براب�ر . پيچيد شد و در تمام زندان می میمكرر تبديل  ھيستيريك
ون ام بي��ر م، گل��وم و چ��شمان از حدق��ه در آم��دهب��ودم ك��ه از دس��تانه پي��دا ك��رد

 خط�اب ب�ه  ھمه وحشی شدن را در خود سراغ نداشتم، وقت�ی اين. پاشيد می
خورم تو را خواھم كشت؛ تو را ھرج�ا  قسم می«كه  زدم آن جوان فرياد می

و در . و اين را بارھا و بارھا فرياد زدم» !كشمت كنم و می باشی پيدات می
ه آن م�رد تلق�ين كه بازجو ھم دارد جوابھای مرا ب� شنيدم ميان اين فرياد نمی

كاغذ را بياوريد تا من بنويسم ھر كج�ا اي�ن «: زدم من فقط فرياد می. كند می
  » ! مردم بدانيد قاتل اين مرد منم؛کشمش مرد را پيدا كنم، می

زن زن��دانبان ك��ه ح��اA و پيچي��د  لرزي��د و م��ی و ج��وان ب��ر خ��ود م��ی
و جل��ش ی م��ضطرب و دس��تان ل��رزان  ب��ا چھ��ره،رس��يد ت��ر ب��ه نظ��ر م��ی نحي��ف
  . کرد ش را گم میيگرفت و بازجو دست و پا مرد میآن ی مرا به  حمله

بع��دھا ب��ه خ��ودم . فرس��ا و خ��شونتی غيرقاب��ل كنت��رل توانای ص��حنه
ب�ه ج�ان او نيانداختن�د، چ�ون مطمئن�ا ق�ادر ب�ودم اي�ن  گفتم كه خوب ش�د م�را

 در اواخر حبس در بن�د عم�ومی ن�سوان ھ�م  كه ھايی  را مثل ھمان بچهمرد
. اب�د داش�تند، از حي�ات س�اقط ك�نم ودند و به ج�رم شوھرك�شی ح�بسخرجم ب

 م�ن ؛از اط�اق خ�ارج كردن�د دقايقی بعد مرد له ش�ده و دوس�تش را ب�ا عجل�ه
 ب���ازجو از اط���اق بي���رون رف���ت و از زن ؛نيم���ه ج���ان روی ص���ندلی افت���ادم

ش�كنجه ش�ده  ی م�ا يقينا در آن اطاق ھم�ه.  آرام كندزندانبان خواست كه مرا
 حت�یك�ه  ای ساعتی ھمچنان وحشی ب�ودم، موج�ودی مھ�ار ن�شدنی بر.بوديم

  اما ي�ك؛مگشت ی آن مرد، به دنبال متجاوز می بعد از خارج كردن عجوAنه
 كه گويا بين مرگ و حيات در حال ره آنچنان رخوتی مرا در خود گرفتبا

من نشكسته بودم، بلكه از درون مرده بودم؛ اط�اق، دورب�ين، زن . زدنم قدم
 خ�ودم را از ب�اAی س�رم، ج�ايی در حتینور سفيد باAی سرم و  و انزندانب
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 ش��بيه پ��درم ش��ده ب��ود وقت��ی ك��ه ب��ازجو برگ��شت؛ .ك��ردم آس��مان نگ��اه م��ی
 .وع�ده و وعي�د و ب�ا ص�دايی آرام ب�ه چي�زی متقاع�د كن�د خواست م�را ب�ا می

ت�وانی  كن�ی م�ی  گف�ت ك�ه فك�ر م�ی؛عذاب بك�شم گفت كه Aزم نيست اين ھمه
ھ�ا را   گف�ت ك�ه در اينج�ا خيل�ی؛ك�نم اما من دارم به تو رح�م م�ی ؛تحمل كنی

خواھ�د ب�ه خ�ودت  نم�ی«:  گف�ت.ھای مھم و بزرگ مثل عبدی آدم. اند شكسته
ھ��ا را ي��ك ط��وری  و جمل��ه فق��ط از روی ھم��ين كاغ��ذ بن��ويس زحم��ت ب��دھی،

  » !جابجا كن كه مال خودت باشد
 م�ن ق�صد ؛دده بود، خارج از پيش بينی او بوآمن فشاری كه بر م

 ش�رح ؛ س�ئوال اول؛ ب�ه كاغ�ذ نگ�اه ك�ردم.نداشتم ھيچ ت2ش�ی ب�رای بق�ا ك�نم
ی اظھار ندامت و طلب بخشش از فريب ؛ سئوال دوم؛ام با مرد له شده رابطه

ل��ی دروغ گ��ويم او ك��ه م��ی  ش��نيدم؛ام ك��ه از سياس��يون اص��2ح طل��ب خ��ورده
و از اينك��ه زدم  خ��واھم جل��و دورب��ين ب��روم، حرفھ��ايی  از اينك��ه نم��ی؛اس��ت

  ... نه آزادی و نه ھيچ چيز ديگری؛م مھم نيستيديگر ھيچ چيز برا
توان�د ام�شب دس�ت  تر از قبل گفت نمی دستم داد و مھربان كاغذ را

ام را ب�ر   تھی شده، ك�ودكی ِبود و انتظار داشت من او پدر شده. خالی برود
م�ن نست ك�ه دا كه كودكی من لجباز است و نمی دانست او نمی. او تكيه بزنم

گف�تم ن�دامت نام�ه را . ام از پدرم دور ب�وده ام، ھمانقدر كه به مادرم تكيه زده
 يادم ھست كه به خودم اقرار .برای من  اما،نامه بود نويسم؛ مثل وصيت می

ام و اگر اين ك�ار  رابری خواندهرا به ب كردم، اينكه فعال مدنی ھستم و زنھا
  و امي�د نبوده، چون نيت خير داش�تم ی نظام است، بر من باكی خ2ف اراده

ی پ�رت و  نام�ه  ب�ا چن�ين ن�دامت؛ ھم�ين؛كه خداوند از س�ر تق�صيراتم بگ�ذرد
شدم و از آزادی  دوباره بازجويی می بايد. مد كردپ2يی او را از خودم ناامي

ني�از  ک�ه و م�ن در دل گف�تم كن�ی گفت كار خودت را سخت م�ی. خبری نبود
 !مكنم كيستداشتم كه به خودم يادآوری 

ب�ه ي�اد دارم ك�ه . گرف�تھا مرا در خ�ود  اين حس خ2ء تا مدت اما
ك��ردم در  ك��شيدم و ح��س م��ی س��لول ت��ابوت مانن��دم دراز م��یص��ليب وار در 

تنھا وقت�ی ب�ه خ�ود . خورم و زندگی غوطه می آرامگاھی برزخی بين مرگ
 ھ�ای او نوشتهخواست دست شرورانه از من میی آمدم كه بازجو با سماجت می

ی ديگ�ران تعھ�دی ان�سانی  نوشتن درباره را با خط خودم بازنويسی كنم؛ اما
بت��دريج  .دم��ن ب�ا زن��دگی ب��وص��ل ی و ك��رد ك��ه نقط�ه را ب�ه م��ن ي��ادآوری م�ی

. ک�سان اس�تيب�رای ب�ازجو  فھمي�دم ك�ه ارزش اعت�راف ناموس�ی و سياس�ی
يك بار مرا به زن�دان  در اين مدت. ی ما روزھا طول كشيد و طرفهچالش د

ھمان بازداش�تگاه  ند و بعد از عكاسی و درست كردن كارتكس، بهن بردياو
ماندن�د و ح�اA م�ن ك�ه  اوي�ن ھام ھم�ه در ای پرونده ھم. امعلوم بازم گرداندندن
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ن�امعلومی ح��بس ش��ده ان  در مك��،داد درزن��دان اوي��ن ھ�ستم م�داركم ن��شان م�ی
اي�ن ب�ازی . آم�د اينجا چه ب2يی بر سرم خواھ�د فھميد در ھيچكس نمی. بودم

ك�ه اثب�ات ناپ�اك ب�ودنم   كشف كردم ب�ه ميزان�یناگھان .كردم را بايد تمام می
 حي�اتی پي�دا ك�رده ی  است، عفي�ف ب�ودنم ب�رای خ�ودم جنب�هبرای بازجو مھم

. ب��ود ام را برانگيخت��ه  ت��اريخیھ��ای ی لعنت��ی تم��ام آم��وزه آن مواجھ��ه. اس��ت
 كن�ون تم�ام ذھ�نم راگ�ريختم، ا ش�ان م�ی ھ�ايی ك�ه س�الھا ب�ود از س�يطره س�ايه

ش يدر دام عورت انگاری بيماری افتاده بودم ك�ه زنھ�ا. تصرف كرده بودند
از عفاف و ھرزگی سرگردانند؛ در ھمان دام�ی ك�ه ب�رای برائ�ت  در طيفی

ھ�ای م�را  او داش�ت ارزش. ت�ر ن�شان دھ�ی خ�ود را عفي�ف از ھرزگ�ی، باي�د
 گرفت�ه ه س�خره نخ�ست ب�ھ�ايی ك�ه روزھ�ای  ھم�ان ارزش؛ك�رد تصرف م�ی

 ب��ر م��ن  داش��ت، اكن��ون بت��دريج ی او خ��ارج نگ��ه م��ی ب��ودم و م��را از س��لطه
ب�ه . آن او ش�ده ب�ود ام از  كلم�اتم و ادبي�ات نوش�تاری حت�ی. ش�دند غال�ب م�ی

ب�ود ك�ه ش�بيه   ھم�ان گزارش�ھای روز اولك�ردم؛  نگ�اه م�ی ميھا دست نوشته
مھم�ی  ع�اتدر بطن خ�ود ھ�يچ اط2. ی كيھان شده بودند ھای روزنامه مقاله

دني�ای خ�ارج فرس�نگھا دور . دن�دنداشتند، اما بيان�شان ط�ور ديگ�ری ش�ده بو
باي�د ب�رای بق�ای خ�ودم، از چ�شم  م�ی. ام خوابی بود از زندگی قبلی  مثل؛بود

او ق�ادر ب�ود ب�ه م�ن آزادی را ھدي�ه بدھ�د، . ك�ردم جھ�ان نگ�اه م�ی بازجو ب�ه
ان ام�ر كن�د ك�ه ش�بھا ي�ك و به زن زن�دانب خانواده ام تلفن بزنم بگذارد كه به

   .او تنھا منجی من شده بود. نخ سيگار به من بدھد
ك��ودكی ك��ه ب��ه دنب��ال م؛ ور ب��ود م��دتھا در دني��ای ك��ودكی غوط��ه

ش�كايت كن�د و از او  از خشم پدر به او. گشت، تا به او تكيه زند مادرش می
ام،  م�ذھبی ھ�ای آم�وزه. اش كن�د احاط�ه واربخواھ�د ك�ه ھمچ�ون طفل�ی ش�يرخ

ج�ای  خوان�دم، ھايی كه از يوسف كنعان و م�ريم مطھ�ر م�ی ب قران و آيهكتا
ی رنج�ور و »ايگ�و«ب�ه معنوي�ت تكي�ه زده ب�ودم ت�ا . مادرم را گرفت�ه بودن�د

ماه رمضان بود و ص�بح و ش�ام تنھ�ا ص�دای موج�ود، . را ترميم كنمی زخم
كرد كه ھنوز زندگی در جريان اس�ت؛ ص�دای اذان  آوری میاداذان به من ي

ھ��ای ب��سيج ب��ا طنين��ی  ھ��ای دولت��ی و پايگ��اه اداره راھروھ��ای خاك��ستریاز 
شد به ن�وای روح�انی دلچ�سبی در م�تن  می گذشت و بعد تبديل سركوبگر می

ام�امزاده ص�الح، ھي�اھوی آم�د و ش��د ب�ای ھ�ای افط�ار، غروبھ�ای زي مھم�انی
ن��وای م��ذھب را از ھ��زار ت، ب��رای ي��افتن حي��ا.. مي��دان تج��ريش وم��ردم در 
ھ��دايت ھ��ای معنوي��ت  يب ك��شيده ش��ده، ب��ه چ��شمهھ��ای ب��ه ص��ل یت��وی آزاد

ك��ردم و چن��ين تن��ازعی م��را در جري��ان س��يال ذھن��ی آرامبخ��شی غ��رق  م��ی
ت�رين ت�اثيرش آگ�اھی ب�ه وج�ود حي�ات در پ�شت ديوارھ�ای  ك�ه مھ�م ك�رد م�ی

.  بازگ�شته ب�ودم ام ای ط�وAنی دوره ج�وانیھ� ی تھ�ذيب ب�ه دوره. زندان ب�ود
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ھ�ايی ك�ه امي�د بخ�ش  عرب�ی داش�تم و دان�شم از آي�هن  كه در زب�اھايی مھارت
ش�دند ت�ا بت�دريج از  كردند، باعث م�ی می بودند و بر صبر و استقامت دAلت

م�وازات دور ش�دنم از دني�ايی ك�ه   ب�ه.ی روانی ب�ازجو فاص�له بگي�رم سلطه
 را ني��ز ب���ا بيرحم���یم ی خ���ود دني���ای گذش��ته ؛ك���رد زن��دان ب���ر م��ن الق���ا م��ی

 ت2ش�ھای ی ك�ه ھم�ه ي�ك روز ناگھ�ان دري�افتم. ك�شيدم  م�یای به نقد ناباورانه
اي��ن وقت�ی ب�ود ك�ه ب��رای . ی م�دنی دروغ��ی ب�يش نب�وده اس�ت م�ن در جامع�ه

. بنوي�سم چن�دمين ب�ار مجب�ور ش�دم ت�اريخ پي�دايش س�ازمانھای غيردولت�ی را
اي�ن ن ی روش� تنھا نقطه. آمدند تر می نوشتم، به نظرم بيھوده ھرچه بيشتر می

 اي��ن پ��وچ انگ��اری ب��ه.  ب��ود ك��ه دردی از زن��ان دوا ش��ده ب��ودت2ش�ھا وقت��ی
 ت�ر ش�دند و ن�وع نگ�اھم را ب�ه دين�داری، ب�اره گ�ستردهت2شھای گذشته ب�ه يك

وقت��ی ك��ه . ن��د دس��تخوش بح��ران كرد زن��انی  سياس��ت و ق��درت و ب��ه م��سئله
ش�ان ب��رای تكي�ه زدن ب��ه ق�درت و تحق��ق حكوم��ت  ھ�ای آين��ده ق��شهب�ازجو از ن

 خاتمی ی ھاشمی رفسنجانی و با نفرت از فساد دورهو ت اس2می گف واقعی
م��ن از اس��2مگرايی سياس��ی و سرنوش��ت ی  ح��رف زد، دان��ستم ك��ه فاص��له

ب�ه ھم�ين . چ�ه ح�د دور اس�ت زن�د، ت�ا محتومی كه آن مرد برای ما رق�م م�ی
  » !بيدين و ايمانيد شماھا سكوAرھای«: جھت وقتی كه با تحقير به من گفت

وقت�ی  و» بل�ه م�ن سكوAرھ�ستم«عان كردم كه ھيچ مقاومتی اذ بی
 ني�سيم تنھ�ا تعريف�ی اس�تيدريافتم ك�ه فم» !نيست منحرفیيتو يك فم«: گفت

پرده  در دل ممنون شدم كه تا اين حد بیاز او بعدھا . دھد كه به من معنا می
  .رحمانه درونم را باز كرده بود و بی

 ق�وی داش�ته یمان�دن باي�د ف�انتز بت�دريج ي�اد گ�رفتم ك�ه ب�رای زن�ده
دخترك���انم ح���س ن نم گرم���ايی را ك���ه از در آغ���وش ك���شيدباي���د بت���وا. باش���م

نف�س بك�شم و  ی كوھستانھای جنگلی را كردم، بازآفرينی كنم، ھوای تازه می
پي��دا ا ودم ع��شق رباي��د ج��ايی در خ��. ب��ا دوس��تانم گ��پ ب��زنم و قھ��وه بخ��ورم

 ام، ب�ا نك�ردهكه سالھاس�ت ب�ه آنھ�ا مراجع�ه كردم و قطعات رمانتيكی را  می
خودكاری كه برای پركردن سئواAت تمام نشدنی بازجو در اختيارم گذاشته 

ی اينھ�ا معنوي�ت  اف�زون ب�ر ھم�ه.  س�بز س�لول ح�ك ك�نمروی در فلزی شده،
ی  ھم�ه. رب�وده ب�ودم» مذھب تبخير ش�ده«ته نشين شدن  دلچسبی بود كه از

م��ان ك��نم و  را در ام زخم�ی» م��ن«ب�سرعت  ك��رد ت�ا اينھ�ا ب��ه م�ن كم��ك م�ی
ام را به بلوغی رھا شده از قيدھای گذشته تبديل کنم؛ م�ن ب�ا شك�ستن  كودكی

انگ�اری ب�ازجو رھ�ا  از دام ع�ورت ھمه باورھا و ارزشھای چند ھفت�ه پي�شم
روزھ�ای بازداش�تم وقت�ی ك�ه ب�ازجو دو  صبح گاه يكی از آخرين .شده بودم

اب�رم گذاش�ت، ر برسياسی را دريب ی اقرار به رابطه و اعتراف به ف گزينه
ش��عف حف��ظ ديگ��ران . دت��ر ب��و  حيثي��ت ديگ��ران مھ��م؛انتخ��اب خ��ودم را ك��ردم
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نازك غ�رورم  آنچنان رضايت خاطری در من ايجاد كرد كه صدای شكستن
ش�د،  ك�شيده م�ی ای ك�ه از زي�ر دس�تم  اقرارنامه از Aب2ی. را ناشنيده گرفتم

و د كن�� ب��اد م��یای  دم ك��ه غبغ��بش مث��ل خ��روس خ��واب آل��ودهدي�� ب��ازجو را م��ی
 داس���تان ب���ازاری. زن���د دو م���یچ���شمانش از خ���شم ب���ه س���مت رض���ايت دو

ك��ه ھ��م آغوش�ی لطيف��ی ب��ه دنب��ال داش�ته اس��ت، ب��ا ظراف��ت از را ای  عاش�قانه
مج2ت زرد كپی برداری كردم، تا غنيمتی را كه دستگاه  ھای روی پاورقی

ھای  شخصيت. دادستانی درانتظارش بود، به آنھا تقديم كنم عريض و طويل
ی ك�ه در ت�وافقی عق2ن�ی ب�ا »م�ن«ج�وان ل�ه ش�ده،  داس�تانم م�ن ب�ودم و آن

بع�دھا ي�ك كارش�ناس . ش�د ام م�ی تعھ�دات ان�سانی باي�ست نج�اتبخش خ�ودم م�ی
معم���وA زنھ���ا در اي���ن «ی او  تجرب��هر ی س���فيد ب���ه م��ن گف���ت ك���ه د ش��كنجه

و م�ن » ! ت�ا س�كسكنن�د، دھند در مورد ديگران اعتراف موقعيت ترجيح می
سك��سوآليته رھ��ا ر ان��ه دچ��ون ھن��وز از رواب��ط ق��درت مرد« دل��م گف��تم در

 ھ�ای ی م�رد و زن، بخ�شی از روش ع�ورت انگ�اری در رابط�ه» .ان�د نشده
اسی بود و من بايد اي�ن ارزش كنترل، ارعاب، تحقير و شكستن زندانيان سي

ب���ازجو نفھمي���د ك���ه رھ���ايی از كنت���رل س���كس ب���ه روش . زدم م���یس را پ���
 غنيم�ت ديگ�ر راحت�ی ؛بود ك�ه م�ن از دس�ت او رب�ودميمتی اھا، غنبينادگراي

  به بن�دبعد ازآن چند روزی.  من بود جدیآخرين بازجويی  اين.وجدانم بود
اتھامم تشويش اذھ�ان .  نسوان اوين منتقل شدم و بعد موقتا آزاد شدمعمومی

م�ورد ت�شخيص   اتھاماتی ك�ه بع�دھا ب�ی؛در امنيت ملی بود عمومی و اخ2ل
   ٢٣٦!دداده شدن

ن ھي�����وAی دي�����ن س�����اAر و مردس�����اAری چ�����ه بنوي�����سم از اي�����
ک�ه   ايرانان بزرگ کشورم جاری در متن زندانھا و زندکمونيستی/اس2می

  !؟کند و چه تلخ استفاده می ھای کمدی برای تحقير زنان، از اين شيوه
  ... است شلوغ استیدانشگاه شيراز چند روز

يی در دان��شگاه رس��د ک��ه اعتراض��ات دان��شجو از ش��يراز خب��ر م��ی
  ب�ه.ھای مختلف ادامه يافته اس�ت شيراز، برای دومين شب متوالی به شکل

ھ�ای دس�تغيب و مف�تح ک�ه  گزارش سايت موج آزادی، دوشنبه ش�ب خوابگ�اه
ھستند، برای دوم�ين ش�ب دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه شيراز  متعلق به

زارش، براس���اس اي���ن گ��� .ن���دھ���ای دان���شجويی بود اعت���راضمت���والی ش���اھد 
 دس�تغيب و س�پس در ی ابت�دا در خوابگ�اه پ�سرانه ٢٣  تساعدانشجويان از 

 و م��رگ ب��ر ديکت��اتور س��ر دادن��د و اعت��راضر خوابگ��اه مف��تح فري��اد Z اکب��
ھا به شعارھای   اعتراض.اع2م کردندخود را برای شب دوم به کودتاچيان 
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ور، م�رگ شعارھايی ھمچون مرگ ب�ر ديکت�ات شوند، بلکه شبانه محدود نمی
ھ��ايی چ��ون  ب��ه وف��ور در مک��اندول��ت کودت��ا و ش��عارھايی علي��ه رھب�ری ب�ر 

   ٢٣٧!دشو می ديده... ھای اتوبوس و  آسانسورھا، داخل سرويس
  

  ]روز ھفتاد و چھارم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٧/ ١٣٨٨پنجم شھريور ماه 

  
ن��يک2 س��ارکوزی، رئ��يس جمھ��وری فران��سه، ب��ه «اي��ن ک��ه ديگ��ر   
ک�ه تھ�ران ب�ه فعالي�ت ح�ساس   در ص�ورتیه کاس2می ھشدار داد جمھوری

علي�ه اي�ران حماي�ت خواھ�د » ش�ديد«ھ�ای  از تحريم اتمی ادامه دھد، پاريس
به گزارش خبرگزاری آسوشيتدپرس، آق�ای س�ارکوزی ھمچن�ين تاکي�د . دکر

ھ�ای جھ�انی ب�رای  سرپيچی ايران از درخواست ق�درت کرد که در صورت
ھ�ای ت�ازه، از  ه ع�2وه ب�ر تح�ريماورانيوم، فرانس توقف فعاليت غنی سازی

ن�يک2 س�ارکوزی در  .دنيز حمايت خواھد ک�ر اقتدار بيشتر بازرسان آژانس
اي�ران  جمھوری سخنرانی خود با اشاره به حوادث پس از انتخابات رياست

م��ا  ای  ھ��ستهی گوين��د برنام��ه ه اين��ان ھم��ان رھبران��ی ھ��ستند ک��ه م��ی ک��گف��ت
ح�رف آنھ�ا را  آي�ا ک�سی...برگ�زار ش�دآميز است و انتخابات ني�ز س�الم  صلح

    کند؟ باور می
ک�شيھا و تجاوزھ�ا و   پس از آن ھم�ه عرب�دهای، ھمين ديشب خامنه
ھ��ا، معل�وم ني��ست »ببري��د حامل�ه ش��ان کني�د«... قتلھ�ای خياب��انی و زن�دانی و

ب��رای اي��ن ک��ه .  ک��ه جال��ب اس��ته حرفھ��ايی زد؛ خ2ص��ههوادادظ��اھرا چ��را 
حظ����ه لحظ����ه ح����س کن����يم، بخ����شی از  ش����گرف را لرون����د اي����ن فروپاش����ی

  !آورم  خواھد شد، اينجا میسرفصل سرنگونيشانAبد را که » افاضاتش«
   ش��ھريور در س��خنانی در جم��ع ۴روز چھارش��نبه ...  ای خامن��ه...  

] ب��سيجی و لب��اس شخ��صی و ش��کنجه گ��ر و خ��ودی[ای از دان��شجويان   ع��ده
ورت گرفت�ه ک�ه گفت که در حوادث پس از انتخابات، تخلفات و جناياتی ص�

ی  ای از ت��شکيل پرون��ده خامن��ه . ورقط��ع ب��ا آنھ��ا برخ��ورد خواھ��د ش��دب��ه ط
ويژه، برای حمله به کوی دانشگاه تھ�ران در روز پ�س از انتخاب�ات، س�خن 

مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی به مجازات «گفت و قول داد که 
 اگر حتیئلی، با اينھمه وی تصريح کرد که در چنين مسا] مسخره[».برسند

ھ���ايی وج���ود داش���ته باش���د  سياری از ش���ايعات، ش���واھد و قرين���ه ب���رای ب���«
  !تواند مبنای قضاوت قرار بگيرد یاين شواھد نم!] جدی؟[

                                                           
   بازھم از آن خبرگزاريھای غيب شده- 237



 ٢٨٦

 

، قت��ل و  ھمچن��ين حمل��ه ب��ه ک��وی دان��شگاه و ش��کنجه... خامن��ه ای
ی اص���لی   م���سئله«دان کھري���زک را در قي���اس ب���ا آزارھ���ای جن���سی در زن���

» مع�دود ب�ودن«کيد بر وی در اين رابطه با تا. ت شمردھميا کم » انتخابات
ای ظل��م بزرگ��ی را ک��ه پ��س از   ع��ده«: قرباني��ان بازداش��تگاه کھري��زک گف��ت

ھ�ا  انتخابات به مردم و نظام اس2می شد و ھتک آبروی نظام در مقابل مل�ت
ی اص�لی   ی کھريزک ي�ا ک�وی دان�شگاه را ق�ضيه لهاگيرند و مس ديده میرا نا

   !کنند، اما اين يک ظلم آشکار است قلمداد می
ت و تظ����اھرا» ظل����م ب����زرگ«ای از   خامن����ه... َظ����اھرا منظ����ور

س�يد عل�ی ... ی انتخاب�ات اس�ت ی اع�2م ش�ده ھای گسترده به نتيج�ه اعتراض
ه ک�ه پي�شقراوAن ای گرچ�ه ت�صريح ک�رد ک�ه ھن�وز ب�رايش ثاب�ت ن�شد خامنه

ی بيگانگ�ان ھ�ستند،  شاندهن� ی انتخابات دست  شده  ی اع2م اعتراض به نتيجه
 ای ی خامن�ه ب�ه گفت�ه. توص�يف ک�رد» ش�ده ح�ساب  «ھ�ا را اما خود اعتراض

گردان�ان ديگ�ری   گردان�انی دارن�د و ص�حنه  طراحان ح�وادث اخي�ر، ص�حنه
اصل حوادث خيلی خ2ف انتظار نبود، اما اشخاصی ک�ه ... کنند نيز پيدا می

   ! صحنه شدند، خ2ف انتظار ما بودوارد
ای تل���ويحی ب���ه امک���ان ب���روز ن���اآرامی در  ب���ا اش���اره... ای ن���هخام

ط��رح دش��منان ب��رای «ی  ه دان��شجويان و دان��شگاھيان درب��ارهھ��ا ب�� دان��شگاه
ھم�ه مراقب�ت «: ھشدار داد و گف�ت» ايجاد اخت2ل در کار علمی دانشگاھھا

ھا و ک2س�ھا  کنند در اين مسائل سياسی کوچک و حقير، کار علمی دانشگاه
حقيقاتی دچار آسيب نشود و ھدف آشکار و مشخص دشمن برای و مراکز ت

ھ��ا را ب��ه تعطيل��ی و ت��شنج و اخ��ت2ل بک��شاند،   اينک��ه ح��داقل م��دتی دان��شگاه
    ٢٣٨!محقق نگردد

ی   ديگر ھم ھست و آن اين که پس از چھار جلسهيک خبر کمدی
زنن�د، خب�ر دادن�د ک�ه  افتضاح محاکماتی که به دادگاھھای اس�تالينی پھل�و م�ی

    ٢٣٩.شد» آپ ديت«ب2گ ابطحی از درون زندان و
 که اين حکومت، نه اس�2می اس�ت و  منتظری ھم فرمودحسينعلی

   ٢٤٠.نه جمھوری
و  حرفش موافقم، ام�ا اي�ن حکوم�ت در تم�ام اي�ن س�ی دومبا بخش 

ديگ�ر ھ�يچ . ؛ منتھا حاA گندش درآمده استبوده» 2میاس«سال دقيقا اندی 
انگي���ز تکنول���وژی ک���ه  ب���ر پي���شرفت ش���گفتتوان���د در برا ديکت���اتوری نم���ی

.  دين از حکومت است، ايستادگی کن�دی ب2فصل رنسانس و جدايی رآوردهف
                                                           

 ٢٠٠٩ اوت ٢٦/دويچه وله/ی اصلی کھريزکی نيست مساله: ای  آيت Z خامنه- 238
  ٨٨شھريور ٥/راديو فردا/ وب2گ شخصی محمدعلی ابطحی از زندان به روز شد- 239
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 اين دان�ش، کمرش�ان اينھا در برابر تکنيک و تکنولوژی و جوانان مسلح به
  !نويسم  میخواھد شکست؛ ببينيد چه روزی

زن�دانی ک�ه   س�ه رسيده به م�وج س�بز آزادی،ھای اساس گزارشبر  
بازداش�ت  ی  ر زم�ان بازدي�د نماين�دگان مجل�س از زن�دان اوي�ن، از ش�کنجهد
 .ان�د  شده بند عمومی به جای نامعلومی منتقل شدگان پرده برداشته بودند، از 

نامھ�ای عب�اس بيگ�دلی،  ب�ه گ�زارش م�وج س�بز آزادی، اي�ن س�ه زن�دانی ب�ه
 بروج�ردی و ديگ�ر مجيد مقيمی که در زمان حضور آقای رضا رستگار و

داده بودن�د، پ�س  نمايندگان، آثار شکنجه بر روی بدن خود را ب�ه آنھ�ا ن�شان
مح��ل ز ان��د و ت��ا ب��ه ح��ال خب��ری ا  ز آن روز از بن��د عم��ومی خ��ارج ش��دها

    !نگھداری آنھا به دست نيامده است
ن اندازند ک�ه در زن�دا دارند جا می» جمھوری کھريزکی«حاکمان 

بط�ری ب�ه ی  که فقط با باتوم و شيشهاند، بل به کسی با ف2نشان تجاوز نکرده
عی ش�کنجه اس�ت و ربط�ی ب�ه اند و اي�ن ھ�م ن�و جلو و عقب مردم فرو کرده

  ... ارضای دخول کننده و اين چيزھای فقھی آقايونا ندارددخول و
ي��ک پرس��نل گمن��ام ب��ه عن��وان «: زن��دانبانی ھ��م نوش��ته اس��ت ک��ه  

ھ�ستيم و نق�ل خ�انواده  اع2م اينک�ه م�ا ھ�م دارای بازداشتگاھھای ايران و با
 مطال�ب مرب�وط ب�ه ش�کنجه و تج�اوز ب�ه زن�دانيان توس�ط م�اموران موجب�ات

ھم آورده، م�وارد زي�ر را از  آبروی م�ا را ن�زد ھم�سر و فرزن�د ف�را]بردن[
ج�رايم، مجازاتھ�ا و تج�اوزات ر  بي�شتک�نم؛ حقيقی حکومت افشا م�یعملکرد 

ر ب�ه ک�ار گرفت�ه ش�ده، ب�ه دا هداخل زندانھا توسط زندانيان س�ابقوحشيانه در 
کامل ناظرين به انج�ام   غيرآگاھانه ليکن با اط2عحتیصورت مستقيم و يا 

ک�ه در زن�دانھای  اي�ن روش�ھای ناجوانمردان�ه سالھاس�ت استفاده از. رسد می
ب��ه  ف��شارھای م��ورد نظ��ر حکوم��ت، توس��ط اف��راد و ک��شور مرس��وم اس��ت

 در حت��یرس��د، ت��ا  بن��د و ھ��م س��لوليھا ب��ه انج��ام م��ی اص��ط2ح ع��ادی و ھ��م
 و م��وارد ب��ه ص��ورت اف��شا، م��امورين م��ورد اتھ��ام ق��رار نگيرن��د ص��ورت

اتف��اقی قلم��داد ش��وند؛ در ص��ورتيکه قري��ب ب��ه اتف��اق ح��وادث غيرعم��دی و 
کارکن��ان و م���سئولين و ن���اظرين زن��دانھا بارھ���ا و بارھ���ا ح���داقل درد دل و 

  بارھ�اان�د؛ خ�ود م�ن دان�شجويان را ش�نيده التماس�ھای بخ�صوص نوجوانھ�ا و
ليکن چه کنيم که ج�رات اف�شا و مقاوم�ت م؛ تحت تاثير قرار گرفته و گريست

شخ�صا ش�اھد  يک بار. اينجا ھستيم نداريم و به نوعی محکوم به خدمت در
دار   س�ابقهای اراذل سلول ع�ده  ساله که سه شب ھم١٩بودم نوجوانی حدود 

ک�اش «: تگف� خواس�ت و م�ی شده بود، با التماس و گري�ه م�رگ خ�ود را م�ی
ھ��ا   اي�ن وح�شی،نمان��دهم يھرگ�ز آزاد ن�شوم و ھمينج�ا بمي��رم ک�ه آبروي�ی ب�را

روش�ھا م�ورد  ت�رين گردانن�د و ب�ه وح�شيانه ش�بھا م�ن را دس�ت ب�ه دس�ت م�ی



 ٢٨٨

 

 ت�را بخ�دا ،دان�ستيد  اگ�ر ھ�م نم�ی،داني�د دھن�د؛ يعن�ی ش�ما نم�ی تجاوز قرار می
  » !حداقل از امشب ديگران را به اينجا نفرستيد

امث�ال اي�ن نوج�وان مي�ان ھمقط�اران  ند روز ب�ا فرس�تادنپس از چ
و ت�ن دادن آنھ�ا ب�ه ان�واع  خود موجبات نقل مطالب توسط او ب�رای س�ايرين

  . شد اعترافات و ھمکاريھا فراھم می
ني�ز ش�رايط ھ�م م�شابه و ھ�م متف�اوت اس�ت، ک�ه در مورد دختران 

ه ت�اکنون کنار دختران مع�صوم ک� ضمن حضور زنان باسابقه و بدرفتار در
خوراندن داروھای  اند، يا پس از ی خود را تجربه نکرده غوش خانوادهجز آ

م��ث2 انف��رادی ي��ا ب��رای تحري��ک کنن��ده و خ��واب آور انتق��ال ب��ه روانگ��ردان، 
در حقيقت تجاوز ب�ه  بازجويی، م2قات خانواده، وکيل يا مددکاری زندان و

ک�ه خ�ارج ديگ�ر ر مورد دختران يکی از روش�ھای د. گيرد آنھا صورت می
گي�رد، ط�رح رب�وده ش�دن ب�ه ج�ای دس�تگيری  از بازداشتگاھھا ص�ورت م�ی

که پس از حبس و اعمال تجاوز توسط افراد ناشناس، روزی ج�سد  باشد می
عم��2 ش��ود و ي��ا ب��ا انب��وھی از خط��رات زج��رآور و ک��شنده ک��ه  آنھ��ا پي��دا م��ی
د، در س�ی از وی س�لب ش�ده باش�م�دنی و سيا ی ھرن�وع فعالي�ت امکان ادام�ه

رد آخر به جھ�ت خ�ارج ب�ودن از مو د که از چگونگینشو ای رھا می منطقه
   ...اط2ع ھستم ی شغلی کام2 بی حيطه

ايجاد شرايط استعمال مواد مخدر و داروھای روانگ�ردان خش و پ
اعتي�اد بازداش�تيان ني�ز توس�ط اف�راد باس�ابقه و البت�ه ی  هو فراھم کردن زمين�

رس�د ک�ه توض�يح آن ش�ايد ب�ه  ن به انج�ام م�یناظري تحت نظارت غيرمستقيم
از ب�اتوم، بط�ری و ب�سياری  اس�تفادهtباش�د چاپ چند جلد کتاب نياز داشته

و ادرار، ادرار  وس�ايل ديگ�ر ب�رای آزار جن�سی، ال�زام ب�ه خ�وردن م�دفوع
 امک��ان.... ک��ردن روی زن��دانی، ض��ربات وح��شيانه ب��ه دس��تگاه تناس��لی و

   ]ميلاز يک اي! [ختصر وجود نداردز موارد در اين مافشای بسياری ا
  

  ]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 بايد اي�ن خب�ر را . صوص بازداشتگاه کھريزک برکنار شدخ

نفوذ سران کودتا مجددا ب�ه ک�ار خ�ود  و بگوييم که او با اعمالتصحيح کنيم 
ف�رد ن�ام موج سبز آزادی، اين قاضی که حيدری  به گزارش .بازگشته است

و دو دادي���اری امني���ت دادگ���اه انق���2ب ھ���ای ي���ک   دارد و ت���اکنون در ش���عبه
ری ب���رای برخ���ورد ب���ا جناي���ات ، ب���ه دنب���ال دس���تور رھب���م���سئوليت داش���ت



 ٢٨٩

 

 ح���سن ح���داد و س���عيد د ت���ا دو مق���ام م���افوق او يعن���یقرب���انی ش���، کھري���زک
ھ����ای اي����ن   انتظ����امی و امنيت����ی دخي����ل در ش����کنجهل مرت����ضوی، و عوام����

ک�دام کارش�ان ق�انون دارد ک�ه ش�کنجه و تجاوزش�ان  [قانونیبازداشتگاه غير
  با اين حال خبر تاس�ف.کار خود ادامه دھند  ھمچنان به]قانون داشته باشد؟

کھري��زک از تعقي��ب ت ھ��ا ع��ام2ن اص��لی جناي��اتنب��ارتر اي��ن اس��ت ک��ه ن��ه  
 گ�شتهباز ک�ار خ�ودس�ر ان�د، بلک�ه حي�دری ف�رد ني�ز ب�ه   قضايی مصون مانده

 ی ق�وه اين اتفاق در آخرين روزھای م�سئوليت ھاش�می ش�اھرودی در. است
ھ�ای   حيدری فرد در ب�سياری از پرون�دهکه  گفتنی است .افتاده است قضاييه

 رک���سانا ی ن حق���وق زن���ان و ني���ز پرون���دهفع���اAی  سياس���ی ھمچ���ون پرون���ده
خ�دمات پي�شين او ب�ه ک�ه رس�د  م�ی صابری، مسئول م�ستقيم ب�وده و ب�ه نظ�ر

    ٢٤١!دبه وی باش اقتدارگرايان ديروز، باعث لطف کودتاچيان امروز
  !لطفشاناين برسرشان با  خاک

 اي��ن ص��د ت��ن یاستاليني��ست/حوص��له نداش��تم م��تن دادگاھھ��ای کم��دی  
. را و وک2ی پي�شين حکوم�ت اس�2می را کلي�شه ک�نمو وز» نفرات خودی«

فق��ط . وردآ  و فجي��ع اس��ت ک��ه تک��رارش س��رگيجه م��یق��ضيه آنچن��ان کم��دی
ھ�ا  سه باره نوش�ت و چرکن�ويس... نويسم که تاريخ را بايد دوباره نوشت می

    ...دور دور... را دور ريخت
دس���تگير ش���دگان » دادگ���اه«ت���ضح ی نم���ايش مف چھ���ارمين جل���سه

ال�ب  اي�ن چھ�ار جل�سه، غدر ط�ی. ر شدشنبه برگزا خير روز سهھای ا  ھفته
ھ�ای تلويزي�ون رس�می جمھ�وری  دوربينی اص2حات در برابر  سران جبھه

از آن��ان ب��ه اظھ��ار توب��ه و  اس��2می م��ورد تحقي��ر ق��رار گرفتن��د و ب��سياری
متھمانی که در اين نم�ايش  دادستان برای آنان و ساير. ندامت واداشته شدند

 آن، ع��2وه ب��ر .ک��رده اس��ت» اش��د مج��ازات« تقاض��ای ،ودن��دردي��ف ش��ده ب
آن�ان ش�ده  ھ�ای متب�وع ق�انونی ش�دن س�ازماندادستان خواستار انح2ل و غير

 در مجموع، حاکميت بر آن است ک�ه ب�ر جن�بش اص�2حی جمھ�وری. است
 طلب�ان را ب�رای ھمي�شه از ق�درت  اس2می مھر ختام بزند و نه فق�ط اص�2ح

. ش را ني�ز ن�ابود کن�د اي�ن جن�ب نظ�ریلک�ه محت�وای بمح�روم ب�دارد؛ سياسی
 اس2می ی سوم جمھوری  دھهشده است که حرکت اص2حین حاکميت بر آ

ی زندگی خود پاک کن�د؛ ک�أن  انحرافی از تاريخچهی را به عنوان يک خطا
 ]ھاھاھا[ ...لم يکن شيئا مذکورا

ت��اد پ��ا گرف��ت و ی ھف ی دوم دھ��ه وقت��ی جن��بش اص��2حات در نيم��ه
ای ب��ه مق��ام رياس��ت   خ��اتمی ب��ه ص��ورت ن��امنتظره اي��ن جن��بش آق��ای نم��اد
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 بودن�د ک�ه گروھ�ی ب�ر آن. مط�رح ش�د ھ�ای مختلف�ی جمھوری رس�يد، تحلي�ل
و کلي���ت جمھ���وری فقي���ه  ص���ريحی علي���ه ول���ی انتخ���اب خ���اتمی رأی منف���ی

برخ�ی . گرفتن�دت، و آن را سرآغاز زوال اين نظ�ام اس2می بشمار رفته اس
دانستند  می يک سناريوی حساب شده از سوی خود نظامديگر، اين پديده را 

محت�وم  و معتقد بودند که نظام جمھوری اس2می ب�رای جل�وگيری از س�قوط
  . ترفند به کار زده استاين ی نزديک، تن به اين کار داده و  خود در آينده
ھ�ايی وج�ود داش�ت ک�ه   طلبی ني�ز گ�رايش درون جنبش اص2ح در

برخ�ی مانن�د خ�ود خ�اتمی . ک�رد تقويت م�ی ر را از اين دو نظ، يکیھر يک
گف�تن از تغيي�ر ق�انون اساس�ی را  س�خن حتیکردند و  فظ نظام تأکيد میبر ح

ب�رد اص�2حات  خواھ�ان پ�يش از س�وی ديگ�ر عناص�ری. دان�ستند خيانت م�ی
گ���ذار از «نداش���تند و ی  عب���ور از برخ��ی از خ���ط قرمزھ���ا اب��ايبودن��د و از

 ش��دت ھ��ای ب��ه  ص��رفنظر از اي��ن تحلي��ل ول��ی.ک��شيدند را پ��يش م��ی» خ��اتمی
 جن��بش ؛ش��د واقعي��ت ب��ه ت��دريج روش��ن م��یک  بينان��ه ي��ا بدبينان��ه، ي�� خ��وش

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[

 ی رکوب ش�دهبزرگی در درون مخالفان سشکاف جنبش اص2حی 
طلبان  آنان را به حمايت از اص2ح ی انداخت و بسياری از جمھوری اس2م

ی خن���دان و ا  چھ���ره اس���2می  الملل���ی ني���ز جمھ���وری در س���طح ب���ين. ک���شاند
رو ب�ه  و رواب�ط رژي�م ب�ا جھ�ان غ�رب] ب�از ھ�م بدبختان�ه[ متمدنانه پيدا کرد

 ، اص�2حاتش�د ک�ه جمھ�وری اس�2می در قال�ب اس�تنباط م�ی. بھبود گذاش�ت
ل از ھمه مھمتر، تحلي�. ای يافته و مرگ آن به تأخير افتاده است  تازه حيات

و ب���ه رغ���م اي���ن ب���ود ک���ه جن���بش اص���2حی رو ب���ه رش���د اس���ت، غال���ب 
 ي��افتنی  ش��دنی ي��ا توق��ف ش��د، س��رکوب  آن م��یب گردھ��ايی ک��ه گ��اه ن��صي عق��ب
جن�بش اص�2حی ممک�ن اس�ت ب�ا  ش�د ک�ه اي�ن س�خن بارھ�ا ش�نيده م�ی. ني�ست

 پ��س از حت��ی اي��ن نظ��ر .نعی روب��رو ش��ود، ول��ی از ب��ين نخواھ��د رف��تم��وا
رانده ش�دن آن�ان   طلبان در مبارزه با جناح مخالف و بيرون شکست اص2ح

  . داد می چنان به حيات خود ادامه ی فعلی، ھم  ی اول دھه از قدرت در نيمه
ن�ار زده ش�ده بودن�د، ول�ی در طلبان از م�سندھای ق�درت ک اص2ح 

اح�زاب و . گذاش�تند اسی ايران حضور داشتند و بر آن تأثير م�یسيی  صحنه
گرچه با [ھا و نشريات آنان   سياسی آنان فعال بودند و روزنامه ھای سازمان
طل�ب  پردازان اص�2ح  و مھمتر از ھمه، نظريه . ندشد  منتشر می]تیمشک2

راھبردی خود مشغول بودند و متناسب با ش�رايط روز و به تدوين نظريات 
  . کشيدند جديدی برای فعاليت سياسی را پيش می توازن قوا راھکارھای
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ب��ست ب��ه  توان��ست در خ��روج از ب��ن م��یت  ب��ه ن��دراي��ن راھکارھ��ا
ای ني��ز  ھ��ای ن��امنتظرهموفقيت طلب��ان کم��ک زي��ادی بکن��د، ول��ی گ��اه اص��2ح 

ب�ود، در جري�ان انتخاب�ات  ھ�ا ک�ه ب�سيار چ�شمگير يکی از اين اس�تثنا. داشت
 آقاي�ان نامزد اين انتخاب�ات، طلبان با حمايت از دو اص2ح . فتاداخير اتفاق ا

 آن��ان يک��ی از انتخاب��اتیھ��ای   و کم��ک ب��ه تنظ��يم برنام��هکروب��ی و موس��وی
 .سازمان دادن�د ٧٦ خردداد ٢ھای سياسی خود را پس از  ترين فعاليتموفق

 حاکميت نيز حتی نامنتظره نبود و ٧۶اين موفقيت سياسی بر خ2ف خرداد 
 حاکمي��ت دلي��ل اي��ن ام��ر را باي��د در آم��ادگی. ک��شيد را آن را انتظ��ار م��یظ��اھ

خ2ف سال در اين جا بر. ی جنبش سبز ديد ريزی شده سرکوب برنامهبرای 
   کسی از استقبال مردم از انتخابات و حمايت آنان از نامزدھای اص�2ح٧٦

د سناريوی سرکوب نيز ظاھرا از پيش آماده ش�ده ب�و. نشدزده   طلب شگفت
س�ناريوھای از « از ی کيھ�ان ک�ه ب�ا فرافکن�ی ھ�ای روزنام�هالمثل تحليل و فی

س�خن » ھ�ا ب�رای ريخ�تن م�ردم ب�ه خياب�ان طلب�ان ی اص�2ح  پ�يش آم�اده ش�ده
  . گفت، گويای اين مطلب بود می

 ی رف��ت، واک��نش حاکمي��ت ب��ه نتيج��ه ر م��یکمت��ر انتظ��اآن چ��ه ک��ه 
 ای به قواعد بازی انتخاباتیبود که حاکميت تصور غالب اين . انتخابات بود

ھ��د و د کن��د، ت��ن م��ی کنت��رل م��ی ک��ه خ��ود از طري��ق ش��ورای نگھب��ان آن را
ک�ه ط�رح ديگ�ری در   ولی حاکميت نشان دادی آن را خواھد پذيرفت؛ نتيجه

ط��رح  ای ب��رای اج��رای اي��ن ت وس��يلهس��ر داش��ته و ب��ه انتخاب��ات ب��ه ص��ور
دريج ابعاد آن روشن ھای اين طرح که به ت يکی از ھدف .نگريسته است می

ای  آق�ای خامن�ه. ن�ژاد ب�وده اس�ت حمدی شد، البته ادامھی رياست جمھوری ا
ن��ژاد ب��ه  مج��دد احم��دی » انتخ��اب«ھ��ا پ��يش تماي��ل خ��ود را ب��رای  از م��دت

ھای با نفوذ حاکميت ني�ز ب�ه  ساير ارگان. رياست جمھوری ابراز داشته بود
ول��ی اکن��ون روش��ن . کردن��د م��ی تل��ويح ي��ا ت��صريح اي��ن خواس��ت را مط��رح

حاکميت ظاھرا . استه ھای طرح منحصر به اين امر نبود شود که ھدف می
جنبشی که حول آن  در صدد بوده است که با استفاده از فرصت انتخابات و

و ب�ه  س�ره کن�د طلب�ان را ني�ز ب�رای ھمي�شه ي�ک ش�کل گرف�ت، ک�ار اص�2ح 
رھب��ران و ب��رای اي��ن ک��ار Aزم ب��ود ک��ه . حي��ات سياس��ی آن��ان خاتم��ه دھ��د

ی ھ�دايت اعتراض�ات اخي�ر   طلبی به بھانه ی جنبش اص2ح برجسته عناصر
ق�رار گيرن�د، » ب�ازجويی«زن�دان انف�رادی بيفتن�د، تح�ت  بازداشت شوند، به

وادارن�د و س�پس آن�ان را ب�ه ص�ورت تحقيرآمي�زی  آنان را به توبه و ندامت
ان را ب�ه آن�ان را در ھ�م ش�کنند و آن� قرار دھند، شخصيت» محاکمه«تحت 

 و اي�ن .ش�ود، تن�زل دھن�د ت�سليم م�ی نظامی که به راحت�ی ب�ه دش�من حد پياده 
 طلب��ان دس��تگير ش��ده در ط��ی چھ��ار  وض��عی اس��ت ک��ه رژي��م ب��رای اص��2ح
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مھ�م اي�ن ني�ست ک�ه ابطح�ی و . ی نماي�شی پ�يش آورده اس�ت ی محاکم�هجلسھ
بکشند و ی خود را به لجن  اند با ھيجان، گذشته  وادار شده عطريانفر چگونه

ً واقع�ا نوش��ته چ��ه را ک�ه ب�ه ن�ام او خوان�ده ش�د، حجاري�ان آن  ي�ا اي�ن ک�ه آي�ا
ھ�ا شخ�صيت و اعتب�ار سياس�ی  ک�ه رژي�م ب�ا اي�ن نم�ايش  مھم اين استاست؛

 اگ�ر حاکمي�ت ب�ه آن�ان حت�یدر اي�ن ص�ورت،  .آنان را در ھم شکسته اس�ت
رض کن�يم در نظر نگيرد، و يا ف کند و مجازات سنگينی برای آنان» رحم«

ی  توانن�د ب�ا اعتب�ار و اتوريت�ه م�ی ف�ردا آن�ان را آزاد کن�د، ک�دام ي�ک از آن�ان
 يا ،ھواداران پيشين خود سخن بگويند که قب2 داشتند، با يا اجتماعیسياسی 

  ھواداران جديدی را جذب کنند؟ 
ھ�ای اي�ن چنين�ی   داده است که اف�راد پ�س از تجرب�ه تجربه نشان«

از ي��ا ل��ب ] دوران اسارت��شان ب��اقی نمانن��د ده دراگ�ر ب��ه مواض��ع اظھ��ار ش��[
ک�شند، و ي�ا  سياسی پيشين خ�ود کن�ار م�یبندند و از جمع ھمفکران  سخن می

فجايعی را که بر آنان رفته، بازگو کنن�د  شوند، تا بتوانند از ايران خارج می
درھر يک از اين دو حالت، آنان از . و حرف دل خويش را بر زبان آورند

ھ�دف حاکمي�ت ت�أمين  ان�د و ياسی داخل کشور بيرون رفت�هسصحنه ی عمل 
را که به او مدد حي�اتی رس�انده اس�ت، ب�ا کميت دستی  اکنون حا...شده است

ای  نتيج�هن قطع دس�ت ي�ک خ�ودزنی آش�کار اس�ت واي. کند خشونت قطع می
دموکراتي�ک م�ردم اي�ران  تر کردن مرگی که ب�ا گ�سترش جن�بش جز نزديک

   ٢٤٢».اھد داشتدر انتظار آن است، نخو
 اس�تبداد دين�ی ب�ه ص�دا ک�ه ک�وس رس�وايی محسن ک�ديور ھ�م گف�ت

  .درآمده است
اش، ب��ا اش�اره ب��ه ح��وادث  در س��رمقاله» دي�روز«نيوي�ورک ت��ايمز 

دول�ت اي�ران ب�ه  ب�ا لحن�ی ع�صبانی نوش�ت ک�ه اخير پس از کودتا در اي�ران
ھ�ا  کشته جای پيگيری مسائلی که مھدی کروبی بيان کرد و به جای پيگيری

 کن�د و ب�رعکس خواس�تار تنبي�ه ھ�ا، تم�ام اي�ن م�سائل را حاش�ا م�ی و شکنجه
  ٢٤٣!تحسين و کروبی اسمير

  : اين ديگر خيلی بامزه است  
ک���رديم ح���اA ک���ه تج���اوزات جن���سی در  م���ا رو ب���اش؛ خي���ال م���ی

 ،م آن�را اعت�راف ک�ردهای ھ  حجت اAس2م خامنه بازداشتگاھھا محرز شده و
گيرن��د و چ��وب ت��و   بازجوي��ان متخل��ف را م��یی م��امورين و از ف��ردا ھم��ه

اAن ب�ين .  اص2 از اين خبرھ�ا ني�ست؛باطل کنند؛ زھی خيال شان می آستين
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اوA بايد معلوم شود ت�ا کج�ا دخ�ول ش�ده؛  علما اخت2ف ھست مبنی بر اينکه
ن ثاني�ا آي�ا تج�اوزگزار ب�ه ق�صد قرب�ت اي� گاه بوده و ي�ا ت�ا دس�ته؛ آيا تا ختنه 

بخاطر سرگرمی و مزاح؛ ثالثا آيا موقع رده و يا ھمينطوری عمل را بجا آو
چھ�ار ع�ادل آن ص�حنه را ش�اھد  ،ارتکاب عمل من�افی عف�ت تج�اوز جن�سی

  اند، تا نوبتشان برسد؟    يا آنھا ھم توی صف بودهبودند و
وش�ابه ی ن ی شي�شه نکه اگر تج�اوز جن�سی بوس�يلهاز ھمه مھمتر اي

 اس�تعمال ی گون�ه اس�ت؛ آي�ا نوش�ابهاش چ  صورت گرفته باشد، حک�م ش�رعی
ه آي�ا س�رپوش فل�زی نوش�ابه را درآورد کوکاکوA ب�وده، ي�ا کان�ادادرای؛شده 

ي�ات نوش�ابه را قب�ل از اينک�ه آي�ا محتو ان�د؛  بودند و يا ھمينطوری فرو ک�رده
 و ي�ا بع�د از عم�ل اينک�ار اش را به کسی استعمال کنند، نوش�يده بودن�د  شيشه

 گن��اه انج��ام ش��ده متوج��ه ،ی اينھ��ا  ب��ا ف��رض اثب��ات ھم��ه،ت��ازه؟ ان��د  را ک��رده
ش��ود و ن��ه ب��ر  اس��ت و غ��سل ب��ر او واج��ب م��ی» ی نوش��ابه ش��خص شي��شه«

   !ه؟صاحب شيش
فرمايي��د خوش��بختانه ب��اب دب��ه درآوردن  ھم�انطور ک��ه م2حظ��ه م��ی

گ�سترده اس�ت و ھم�انطور ک�ه در جري�ان فج�ايع  در فقه ش�يعه ب�سيار ب�از و
به گم شدن يک دستگاه ريش ت�راش در  ی تخلفات ه ھم، سال قبل تير ده١٨

  گ��ردنب��هھ��م ی تق��صيرات  ھم��ه اي��ن ب��ار ھ��م ،گ��اه دان��شجويان خ��تم ش��دخواب
  ک�ه چ�را س�ايزافتد میکوA کوکا] اس2می[ی نوشابه سازی پارسی  کارخانه
ھ�ای م�ردم   ھايش را اينقدر غيراستاندارد درست کرده که ماتحت بچه شيشه 

   ٢٤٤!د؟پاره ميکن را
ی ب��ا اي��ن  کھريزک��حکوم��تی ھم��ه چيزھ��ا اي��ن ب��ی  چ��ه بنوي��سم؟

  !برند را از رو می آدم شان ھای ابتکاری شکنجه
 گرف�ت، ول�ی رفت�ار حکومتي�ان دادگاه اص2ح طلبان را باي�د ج�دی  

 براب�ر  چه، اين آخ�رين دس�ت و پ�ا زدنھ�ای اين�ان اس�ت ک�ه دربه سخره؛را 
ان ش��عاع کمرنگ��ی اس��ت ک��ه از مدرنيت��ه ھم��. ان��د م��دارا و مدرنيت��ه ک��م آورده

ح�ق اخت�راع [ پارازيت�ه ش�ده  فيلتر شده، کانالھای تلويزي�ونیAب2ی سايتھای
ھ�ای  ھای شکسته و ف�يلم و ديش» شھيد«راديوھای !] اين واژه مال من است

 ب��از ھ��م ن��سيم دل انگي��زش ب��ه اي��ران ع��صر ن��سور ش��ده،ترجم��ه ن��شده و سا
  ... ر ت2شی سنگ استسنگ رسيده است؛ ايرانی که در آن پاسخ ھ

و حاA خياط در کوزه افتاده اس�ت؛ در براب�ر ھم�ان اس�باب تم�دنی 
، که کلی پورسانتش را از مردم واداده گرفته است تا چيزکی تحويلشان دھد

  ... کم آورده است
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ی گرف��ت، و از ھ��ر ک��ه در زن��دان زن��دان و ش��کنجه را باي��د ج��د  
آن�ان اش کوشيد، اما بساط  جانبداری کرد و برای آزادی] ھر که ھست[است

س�ال امتح�ان پ�س داده و ان�دی ی ھمين حکومت سی   چھرهاند تا آمده را که 
 امکان�ات مدرنيت�ه،  اس�باب تم�دن و اس�تفاده از تم�امید، آنھ�م ب�ان�را بزک کن

 ب��ين  خ��دمت عناص��ر تحج��ر و خ��ط ک��شیدرب��رھم زد؛ ب��ساط آن��انی را ک��ه 
خ��ودی ک��ردن و ب��رای غيری تفرق��ه افکن��دن، ب��رای خ��ودی و ان��سانھا، ب��را

ش�ان را ب�ه تن�ور خمين�ی و حکوم�ت  ان با مدرنيته، پستانھای پ2س�يدهشضديت
   !چسبانند کھريزکی جامانده از سالھای حماقت ملت می

  

  ]روز ھفتاد و ششم[ ٢٠٠٩ اوت ٢٩/ ١٣٨٨ھفتم شھريور ماه 

  

ن�ژاد در نم�از  شتر حرفھا پيرامون مزخرفات احم�دیاين روزھا بي
کارھ��ايی ک��ه در ک��وی دان��شگاه و برخ��ی «: ه دي��روز گف��تجمع��ه اس��ت ک��

    ٢٤٥»...بازداشتگاھھا انجام شد، از اجزای سناريوی دشمن بود
  ھ�مو بررس�یارزش تک�رار اساس�ا  ک�ه ھا آنقدر سخيفند اين حرف

مورد احمدی نژاد چيزی من ھيچگاه در که دانيد  راستی می... ھمينند؛ندار
ام، ام����ا ت����ا بخواھي����د در م����ورد   چ����ون آدم����ش ح����ساب نک����ردهام، ننوش����ته

 انھم�ام؛ اينھ�ا  نوشتهو موسويچيھا نقليھا م/ميچيھا و ملیاص2حاتچيھا و خات
  !اس2می ھستند/ی فريبکار اين جمھوری کھريزکی چھره

   !؛ ببينيداند که حکومت اس2می قانقاريا گرفته است نوشتهتازگيھا 
چ��ار ان��د ک��ه جمھ��وری اس��2می د پزش��کان دل��سوزی اع��2م ک��رده

از خ�صوصيات اي�ن بيم�اری اي�ن اس�ت ک�ه . شده است قانقاريای پای راست
اي�ن . کنن�د، امک�ان نج�ات بيم�ار وج�ود دارد اگر عضو مبت2 را بموق�ع قط�ع

 س�اعت چھ�اردھد ھ�ر  طبيبان می بيمار خودسر بجای گوش کردن به حرف
گذاشته ت�و ات�اقش   ھم شمع عطر دار پانسمان پای خود را عوض کنند، کلی

بيم�ار يکدن�ده  اي�ن. ھ�ا نرس�د  ھای چرکينش به مشام ھمسايه ه بوی گند زخمک
اولي�ای  .دزن�  از خ�وردن آنت�ی بيوتي�ک ني�ز س�رباز م�ی،ی حساسيت به بھانه

بيمار قرار است او را برای شفا گرفتن به حوالی چ�اه جمک�ران ام�ام زم�ان 
   ٢٤٦!ببرند

  !اين ھم زندانی ديگر  
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 ٢٩٥

 

خيابان ی مانده به ابتدار تمه دشمال /خيابان شريعتی جنوب
نبش » بھشت آسا«ای است به نام   خيابان، کوچه ِميرداماد، سمت راست

مرکز چاپ «اين کوچه ساختمانی است که روی در ورودی آن نوشته شده 
 خرداد است و ٢٢اين ساختمان در اختيار ستاد کودتای انتخابات » و نشر

روزی که . دتفاده ش اسآن بعنوان زندان مخفی جريان کودتا از در
کندند،  می ھمين ساختمان بود را ن شھرداری کانالی که در پياده روکارگرا

ھای اين زندان  ط تلفن را ارتقاء دھد، با ديوارهتا مخابرات بتواند خطو
ای را که کنده  منطقهپيمانکار نظامی فورا دستور داد . مخفی روبرو شدند

رگران ابتدا اعتراض کردند، کا. و خاک برداری کرده بودند، پر کنند
سرکارگر نظامی داخل مرکز باصط2ح چاپ و نشر شد و سپس ھمراه 

ران گفت که اگر از پر کردن چند سرباز بيرون آمد و خطاب به کارگ
اند، خودداری کنند، ھمه را دستبند زده و زندانی خواھد  ای که کنده منطقه

ی زندان مخفی پشت  واره آن گودال دوباره پر شد و ديبه اين ترتيب. کرد
  !ھا پنھان خاک

ی فاينن�شيال   روزنام�ه]٢٠٠٩  اوت٢٨[روز جمع�ه  ديگر اين ک�ه  
تايمز چاپ لندن، به نقل از محافل ديپلماتيک سازمان مل�ل متح�د نوش�ت ک�ه 
يک ک�شتی حام�ل ت�سليحات جنگ�ی ب�ه مق�صد اي�ران در خل�يج ف�ارس توس�ط 

ی فاينن��شال  ب��ه نوش��ته. تت متح��ده متوق��ف ش��ده اس��م��اموران دري��ائی ام��ارا
شمالی، به دروغ قطعات ماشين گ�زارش ش�ده ی  ی کشتی کره تايمز محموله

   ٢٤٧»...بود
 و حجاري�ان از زن�دان اوي�ن وب�2گ  که ابطحیدر خبر است تازه

ک��سی کاريک��اتوری ک��شيده ک��ه خيل��ی . کنن��د م��ی» آپ دي��ت«شان را ي��ا سايت��
    ...آخی... گ ابطیوب2» آپ ديت کردن«پينوکيو در حال . بامزه است

    ...آخی...درازش چوبین دماغ آپينوکيوی دروغگو با 
  

 فردای انتخابات :  اول یپرده/اعترافات پشت صحنه 

  
  ! مردم ما خيلی آزادند،ما در ايران آزادی در حد مطلق داريم

  
  نيم ساعت قبل از شروع دادگاه:  دومی پرده

  
  !بنويس): اصغر(بازجو 
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 ٢٩٦

 

  م؟چی بنويس: رمضان زاده
  ! کله پا کنيمخواستيم نظام را بنويس من با موسوی می: بازجو

 سال پ�يش ٤ که  نظام راخواستم از اين کارا بکنم، نه من نمی: رمضان زده
  نده کله پا کنيم؟ مگه چيزی ھم برای ما مانژاد کله پا کرد، احمدی
 م��رداد ب��ه رھب��ر انق��2ب و ٢٥بن��ويس م��ن در راھپيم��ايی دوش��نبه : ب��ازجو
ی م�سلحانه  و ب�ا ي�ک قب�ضه ک2ش�ينکف ب�ه مب�ارزهنژاد توھين کردم  احمدی

  !عليه نظام دست زدم
 س��اعت بع��د از اع��2م دو ک��ه آق��ای ب��ازجو ن��وکر پ��درت م��را: ان زادهرم��ض

   خرداد سخنرانی کردم؟٢٥نتايج گرفتيد، چه جوری تو 
ز تميی   نوشابهی نه مثل اينکه اين تفھيم اتھام نميشه؛ ممد يک شيشه: بازجو

  !بيار
  

  )حجاريان (هبيست و پنج دقيقه قبل از دادگا:  سومی پرده

  
  خواستی کودتای مخملی بکنی؟ بگو چرا می: بازجو

  .کند با تعجب فقط نگاه می: حجاريان
   قبل از انتخابات با مارکس وبر تماس تلفنی داشتی؟ی چرا ھفته: بازجو

  .کند حجاريان با تعجب بيشتر فقط نگاه می
ن اينگلي�سی ک�شف ک�رديم، آي�ا اي�ن ت�ان کت�اب ب�ا زب�ا ت�وی خان�هچ�را : بازجو

  کتابھا ربطی به دAرھای امريکا داره؟
  .کند خيلی تعجب می: حجاريان

نوي�سم،  تو که قصد اعتراف نداری، خودم واس�ت ي�ک اعت�راف م�ی: بازجو
  ! ميدم شريعتی بخونه

  

  :واندخدادگاه دادستان کيفرخواست را مي/زمان دادگاه: چھارمی  پرده

  
  ن الرحيمبسم Z الرحم

ی ملت شھيد پرور اي�ران  اخير و شرکت بيسابقهپس از انتصابات 
 ميلي��ونی ب���ه رئ��يس جمھ���ور ٣٠ ميلي���ونی و رای ٤٠ ی و ح��ضور بي��سابقه

 مل�ت اي�ران ق�صد ،ارزشی و در راس�تای مالي�دن دم�اغ ام�ت ب�ه خ�اک پ�اک
ق2ب تلخ نمايد،  بزرگ را بر کام رھبر معزز ان اين پيروزیداشت شيرينی

يج کم�ر مل�ت را لذا طی يک عمليات گازانبری توس�ط ب�رادران ارزش�ی ب�س
ده به جرم بستن دس�تمال اين ع .ايم خبر را دستگير نمودهای بي شکسته و عده

 دھان، عکس گرفتن، خبر جمع کردن، راه رفتن، سکوت کردن، بيانيه جلو



 ٢٩٧

 

ي���ن دادگ���اه ر ادادن، ح���رف زدن، فک���ر ک���ردن و در ک���ل زن���دگی ک���ردن د
 ی  ت�ا ط�ی ي�ک س�ری اعتراف�ات س�اختگی روان�ه،ان�د حضور به ھم رس�انيده

  .زندان شوند
  

  سخنرانی احمدی نژاد/نماز جمعه: م پنجی پرده

  

آن کسانی که در کھريزک دست به اعم�ال مجرمان�ه و وقيحان�ه زدن�د، ھم�ه 
  .عوامل آمريکا بودند

  

  ی آينده ھفته: ششمی  پرده

  

اص�غر ھم�ان . کن�د ی تميزی را ب�رای اص�غر آم�اده م�ی ی نوشابه ممد، شيشه
عام��ل نف��وذی آمريک��ا ب��وده ک��ه ب��ه دس��تور رئ��يس جمھ��وری کل��ی ديگ��ر از 

  ٢٤٨!زاده را شکنجه کرده است عوامل آمريکا مثل تاج
  ... يست نسازای مثل طنز کار ھيچ نوشتهراستی که   

  

   ]روز ھفتاد و ھفتم[ ٢٠٠٩ اوت ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم شھريور ماه 

  

روم  روز رای گيری است و من میاينجا . روز يکشنبه استام  
ھر که را دوست . رای بدھم، بدون اين که نگران تقلب در انتخابات باشم

  : کنم که کنم و تو خيابان ھم داد و بيداد نمی داشتم، انتخاب می
  » !اگر تقلب بشه، آلمان قيامت ميشه«
  : اند ردهک» سرنگون«که قاضی مرتضوی را اما در خبر است   

 در حکم���ی، عب���اس ...ی ق���ضائيه ص���ادق Aريج���انی، رئ���يس ق���وه
. برگزي�د آبادی را به سمت دادستان عمومی و انق�2ب تھ�ران  دولت جعفری

 به اين ترتيب سعيد مرت�ضوی پ�س از ش�ش س�ال از دادس�تانی تھ�ران کن�ار
ھ��ای مطبوع��ات و  مش ب��ه دادگ��اه س��عيد مرت��ضوی، دادس��تانی ک��ه ن��ا.رف��ت
طل��ب در  س��رانجام تع��داد زي��ادی از ن��شريات اص��2ح  و ب��یموق��ت ف توقي��
 و ھمزم�ان ب�ا ١٣٨٢خ�ورده، از ارديبھ�شت م�اه س�ال  ھ�ای اخي�ر گ�ره س�ال

ی ق�ضائيه،  محم�ود ش�اھرودی ب�ر ق�وه... رياست در زمان احيای دادستانی 
مرت��ضوی .. .را ب�ر عھ��ده داش�ت س�مت دادس�تان عم��ومی و انق�2ب تھ��ران

ی زھ����را ک����اظمی،  پرون����دهھوری چ����ون ھ����ای م����ش ھمچن����ين در پرون����ده
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 ٢٩٨

 

ج��ان س��پرده در بازداش��تگاه اوي��ن دس��ت ] کان��ادايی/ايران��ی[نگ��ار  روزنام��ه
چين��ی ب��رای  ای در زمين��ه   طلب��ان، نق��ش وي��ژه ی اص��2ح و ب��ه گفت��هت داش��

 پ���س از انتخاب���ات رياس���ت بازداش���ت و برگ���زاری دادگ���اه متھم���ان وق���ايع
    ٢٤٩!تعھده داشجمھوری بر

  ک�ل ک�شور ب�ه ي�اروی دادس�تانتت مھمتر معاون�البته ب2فاصله پس
  ...داده شد؛ عينھو شکنجه گران کھريزک

  !کھريزکی/اس2میجمھوری اين است 
  !اين ديگر خيلی بانمک است

ن م�شغول ادر يک�ی از ش�ھرھای آلم�ان در حاليک�ه ايراني�ز ديروز
 اي��ران و م��ال نم��ودن خ��ون ش��ھيدان راه آزادیپايتظ��اھرات و اعت��راض ب��ه 

برسميت ش�ناخته ن�شدن دول�ت کودت�ا از س�وی  حمايت از زندانيان سياسی و
داش�تن عک�سھايی از ک�شته ش�دگان  کشورھای غربی و اروپايی با در دس�ت

ف�ره گروھی پ�نج ت�ا ش�ش ن ندا و سھراب و ديگران عزيزانمان بودند، بناگاه
کنن�دگان ب�ود تظاھر  دست يکی ازنان و اعتراض برعکسی که با حمله به آ

آن و زي��ر  ای را ن��شان داده، ب��ا ض��ربدری قرم��ز ب��ر روی ک��ه در آن خامن��ه
  . »مرگ بر ديکتاتور«ای  نوشته

  » !به قائد ما است اين توھين«: گفتند گروه حمله کننده می
تظاھرکنن�دگان ی دھندن عکس را داشتند ک�ه ب�ا ت�وو قصد پاره کر

 حماي���ت ت���ر از ھم���ه جال���ب؛ نيھ���ای حاض���ر در مراس���م روب���رو ش���دندو آلما
يد ترس� م�ی و پاسخشان به لبنانيھا ک�هکنندگان بود چشمگير آلمانيھا از تظاھر

  !نه بمانيد؟بروند و شما گرس] آخوندھا[اينا 
دادن خ�ود، ق��صد ه پ�يش ني�ز شخ��صی ب�ا فيلمب�ردار جل�وه چن�د ھفت�
عزي�زان  اھرکنندگان را داشت که خب�ر آن ني�ز ب�ه اط�2عفيلمبرداری از تظ

   ٢٥٠!درسي
ه اف�ت اين ھم جالب است؛ اقرار رئ�يس ص�دا و س�يمای اس�2می ب�

  !تعداد بينندگان تلويزيون
تع�داد سازمان صدا و سيما در ح�الی از س�قوط ب�سيار زي�اد  رئيس
خب��ر داد ک��ه در روزھ��ای پ��س از انتخاب��ات، ] ک��ذا[ی مل��ی  بينن��دگان رس��انه

زي�ادی ھ�ای  بسياری قرار گرف�ت و چھ�ره عملکرد صدا و سيما مورد انتقاد
مل���ی اعت���راض ] غي���ر[ی  ی اي���ن رس���انه ب���ه عملک���رد جن���احی و يکجانب���ه

    ٢٥١».کردند
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 ٢٩٩

 

 کاAھاش�ان در خواھن�د س�رمايه داران نم�یخبر ديگری ھم بود که 
 تبلي��غ ش��ود، ک��ه ب��ا ]يعن��ی ص��دا و س��يمای اس��2می [»ی مل��ی رس��انه«اي��ن 

  .ترسد فيل از پشه می! جالب است، نه؟... دن مردم روبرو نشوبايکوت
رش�ناس اي�ن ط�رح ان�د و ظ�اھرا کا خيابان وليعھد را يکطرفه کرده

  ! کمدی روسھا ھستند
تظ��اھرات در  ی پراکن��دگی اط2ع��ات ب��ا اس��تفاده از نق��شهوزارت 

ميدانھای وليعصر تا مي�دان ون�ک و چھ�ار راه  مناطق شمال شھر در امتداد
 تظ��اھرات خياب��انی ت��شخيص داده ک��انونی  وی ک��ه ب��ه عن��وان نق��اطپ��ارک

بازدي�د  که برای »روسی«ک ترافي اند و با مشورت مھندسين شھری و شده
ان�د و خي��ال ھ��م   س�ال اس��ت آم��ده٢٠٠[ان آم��ده بودن��د ی نظ��ر ب��ه اي�ر و ارائ�ه

را ب�رای ايج�اد  وليع�صرخيابان طرفه کردن يکدستور فوری ] دارند بروندن
سيما ب�ه امنيتی مستقر در پادگان پشت صدا وی ھاامکان واکنش سريع نيرو

 اين ط�رح ک�ه توس�ط مقامھ�ای ارش�د. شھرداری و راھنمايی رانندگی دادند
و ک�سب و ک�ار ب�سياری از ش�اغلين در اي�ن  ع�ادی زندگی يد شده،کشور تاي

رون��د ت��اثير مثبت��ی ھ��م در  اس��ت و ھ��يچا ب��ه ھ��م ريخت��ه منطق��ه و ک��سبه ر
  ٢٥٢!دترافيک منطقه نداشته و ندار

 ش�امگاه ]من�وچھر متک�ی [ج�هنوشت ک�ه وزي�ر ام�ور خارھم ايرنا 
در م��سجد م��ص2ی » دول��تی  ھفت��ه« در مراس��م گراميداش��ت ش��ھدای جمع��ه

خواستند با انق2ب رنگی و کودت�ای مخمل�ی ب�ه  آنان که می که فتاصفھان گ
دان�ستند ک�ه نظ�ام جمھ�وری اس�2می ب�ا کودت�ا ب�ر پ�ا  نظام صدمه بزنند، نم�ی

   ...نشده، تا بتوان آن را با کودتا ساقط کرد
پ���س از وق���وع ح���وادث بع���د از انتخاب���ات، ب���سياری از روس���ای 

 کشورھای اس�2می، س�ازمانھا و نھ�ضتھای اس�2می و ک�شورھای یجمھور
کردن�د ک�ه اظھار نگرانی ] گانگسترھای آمريکای Aتين[غيرمسلمان دوست 

اس2می، الگو و پيشتاز ماست، مراقب اين آشوبھا باشيد؛ دوستان جمھوری 
نکن�د اي�ن پناھگ�اه و «: گفتن�د ريختن�د و م�ی زھا اشک میمر ما در خارج از

   »!دببين سنگر اميد بخش صدمه
و زي�رش » وزارت ھل�و«: ان�د تيت�ر زده. اند بامزهخيلی ھا  اين بچه

ن�ژاد   محبوب، محم�ود احم�دییدر راستای اينکه رئيس جمھور« :اند نوشته
ل ھل��و اع��2م ک��رد ک��ه آق��ای دکت��ر لنکران��ی وزي��ر بھداش��ت و درم��ان، مث��

  : ماند، ليست زير از طرف ھيئت دولت منتشر شد می
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اسفنديار رحيم ] ت ليمو عمانیوزار[حسين صفار ھرندی  محمد«
 ]وزارت مارم�اAد ک�اھو[ صادق محصولی] وزارت زيتون پرورده[ یمشاي

وزارت [من���وچھر متک���ی ] وزارت آل���و بخ���ارا[ای  غ2مح���سين مح���سنی اژه
ن غ2مح�سي ]ی درخت�ی خرب�زه/رت پاپاي�اوزا[لی Aريج�انی ع] کمپوت خيار

محم��ود ] وزارت مرب��ای کمب��وزه[ رجب��ی فاطم��ه] وزارت تمبرھن��دی[الھ��ام 
احم�د ] وزارت تخم ک�دو[حسين شريعتمداری ] وزارت کلم پلو[احمدی نژاد 

] وزارت ري����واس[م����سعود ده نمک����ی ] وزارت ماس����ت و موس����ير[جنت����ی 
  ] وزارت علف خارشتر[ عادل غ2معلی حداد

 .ھای درونم�رز طفلک ايرانی. و آمدماين که رفتم رای دادم ديگر 
شود ک�رد،  چه می... 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���هگ���زارش دھ��م س��ايت م���وج آزادی 

و پ�س از آن  برخ�ی ب�سيجيان ش�دهپي�شگی  قربانی جناي�ت » ترانه موسوی«
اش ب�ه   خ�انواده  با اسيد سوزانده شده و در نھايت بدون ح�ضوراش  ھم جنازه

 جال�ب اس�ت؛.  بھشت زھرا دفن شده اس�ت٣٠٢صورت مخفيانه در قطعه 
تقدير اين بوده که خبر اين جنايت، درست در روزی منتشر شود ک�ه دول�ت 

اغ�راق    دارد؛ دولت�ی ک�ه ب�یشکارنمايش تشکيل کابينه را در دستور  کودتا
   .و جنايت بر سرکار آمده استبا خونريزی 

اکن�ون پيک�ر او در  دختر جوانی اس�ت ک�ه» آمايی/پورآقايی سعيده
س��عيده . ت بھ��شت زھ��را دف��ن ش��ده اس��٣٠٢ ی يک��ی از قب��ور گمن��ام قطع��ه

يک�ی  آم�ايی اس�ت ک�ه در/پورآقايی تنھا فرزند جانباز شھيد عب�اس پورآق�ايی
 ھای پس از کودتا در حاليک�ه ب�ه Z اکب�ر گف�تن ش�بانه ب�ر پ�شت ب�ام از شب

ش��ان در خياب��ان دول��ت تھ��ران م��شغول ب��ود، از س��وی نيروھ��ای لب��اس   خان��ه
ی او در   روز جن��ازه٢٠ دس��تگير ش��د و پ��س از واب��سته ب��ه ب��سيج شخ��صی

جن��وب تھ��ران از س��وی م��ادرش شناس��ايی ش��د؛ ام��ا  ھ��ای  نهيک��ی از س��ردخا
به م�ادرش خ�ودداری کردن�د و ح�اA پ�س   از تحويل جنازهربط مسئوAن ذی

دخترش�ان ب�ه ص�ورت   ک�هان�د  ش�ده اش مطل�ع  خ�انواده ،خب�ری ھ�ا ب�ی  از ھفته
   . بھشت زھرا به خاک سپرده شده است٣٠٢ی  مخفيانه در قطعه
ھای اخير به شدت تحت فشار بودن�د ت�ا  سعيده طی ھفته  ی هخانواد

 ی اي�ن م�اجرا ؛ ام�ا ب�اAخره س�کوت درب�ارهکنن�د از افشای ماجرا خودداری
رفته » دشھي«اين فرزند  ظلمی که بربرانگيز  شکسته شد و ماجرای تاسف 

  س�عيدهی مطلع�ان ب�ه گفت�ه . شرح داده شده اس�تاز سوی برخی افراد مطلع
 وح�شيانه ق�رار گرفت�ه و س�پس ب�ه پورآقايی پس از بازداشت، م�ورد تج�اوز

زان���و ب���ه ب���اA در اس���يد ز ی وی را ا  ازهمتج���اوزان جن���. قت���ل رس���يده اس���ت
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س�پس .  کام�ل از ب�ين ب�روداند، تا آثار اين جنايت شنيع ب�ه ص�ورت سوزانده
 گيرن��د، ت��ا عل��ت م��رگ دخترش��ان را ی وی تح��ت ف��شار ق��رار م��ی خ��انواده
 افت�د ک�ه  اي�ن موض�وع در ح�الی اتف�اق م�ی. شديد کليوی اع2م کنن�دبيماری
 يل نشده است و شنيدن خبر بيماریاش تحو هی سعيده اساسا به خانواد جنازه
ی ھ�يچ   ک�ه اطمين�ان دارن�د س�عيده س�ابقهموجب تعجب اق�وام وی ش�ده سعيده

 نداشته است؛ و ھمين دروغ بود که در نھايت به افشای م�اجرا بيماری نوع
  !منجر شد

   ...ھای حکومت اس2می ھمچنان ادامه دارد س[ آدمکشی
ی زن��ی  اد ک��ه پي��دا ش��دن جن��ازهيوز گ��زارش دخبرگ��زاری اي��سکان

 جن��ايی تھ��ران را ب��ا معم��ای ناش��ناس در ش��رق تھ��ران، ب��ازپرس و پل��يس
 ب�ومھن ب�ا ٢٠٦ظھر جمع�ه اف�سر نگھب�ان ک2نت�ری ... ای رو به کرد پيچيده

ک�رد  بازپرس کشيک دادس�رای ام�ور جن�ايی پايتخ�ت تم�اس گرف�ت و اع�2م
رس��د، در   نظ��ر م��یچھ��ل و پنج��ساله ب��ه/ی زن ناشناس��ی ک��ه چھ��ل ک��ه جن��ازه

 ١٠ ی  اين مق�ام ق�ضايی ب�ه ھم�راه اف�سران داي�ره.است فضای سبز پيدا شده
ھ�ای  بررسی. رازگشايی معما آغاز شد  آگاھی مرکز به آنجا رفت وی اداره

م�رگ زن نگونبخ�ت گذش�ته  روز از ١٥ ب�يش از دھد ک�ه مقدماتی نشان می
در آن . ان�د  دفن کرده است و جانی يا جانيان، پيکر او را زير مقداری خاک

ب�ه اي�ن ترتي�ب ن�د و ا هک�شيد بين حيوانھای گرس�نه، پاھ�ای قرب�انی را بي�رون
در شرايطی برای شناسايی به  جنازه... ندا هماجرا شدی محيط بانان متوجه 

. ی جنايت خانوادگی قوت گرفته اس�ت رضيهپزشکی قانونی سپرده شد که ف
 ناش����ناس در زي����ر پ����ل م����رداد ام����سال ني����ز پيک����ر اس����رارآميز م����ردی١٨
يس جن�ايی تھ�ران را ب�ا معم�ای پيدا ش�د و ب�ازپرس و پل� بومھن» جاجرود«

  ]بدون شرح [!دای رو به کر تازه
  

  ] روز ھفتاد و ھشتم[ ٢٠٠٩ اوت ٣١/ ١٣٨٨نھم شھريور ماه 

  

 دان��شجوی عل��وم ای از اي��ن ک��ه دو ميلي��ون ک��ه خامن��هدر خب��ر ب��ود   
   ٢٥٣.بود» شيکار«، کلی ندانسانی در کشور درس ميخوان

ی ش�ک را در دل جوان�ان  ش�عله» عل�وم ان�سانی«نظر اين باب�ا به 
قرار شده است به جای استادان علوم انسانی از اين به بعد ... کند روشن می

عل�وم ھ�ای درس  م2ھا و م2باجيھا برای تدريس علوم انسانی به سر ک�2س
  ... انسانی ريسه شوند

                                                           
 ٨٨شھريور٩/راديو فردا/ای از تحصيل دو ميليون دانشجوی علوم اجتماعی  انتقاد خامنه- 253



 ٣٠٢

 

ا روی پ���ای دخت���ران ھ��� لب���اس شخ���صی«در مطلب���ی ب���ا عن���وان 
در يک��ی از ش��ھروندان بازداش��ت ش��ده  ن��شينند، آم��ده ک��ه ي��ا م��ی» نش��ستند م��ی

ب�ا انت�شار ش�رحی در م�ورد آنچ�ه » م�ريم«ناآراميھای اخير ب�ا ن�ام م�ستعار 
اتفاقاتی را که در زن�دانھا روی  طی دوران بازداشت بر او رفته، بار ديگر

  که دختری جوان اس�ت، مريم.داده است، به موضوع بحث روز تبديل کرد
بھارس��تان و زم��ان آن را مراس��م تحلي��ف ن  خ��ود را مي��دامک��ان دس��تگيری

م�ريم ک�ه گ�زارش او . کند میان رياست جمھوری در اواسط ماه گذشته عنو
ش��دت «روز از آن  ف��ضای در س��ايت مي��دان زن��ان درج ش��ده، در توص��يف

 ج�راتکن�د ک�ه ک�سی  گوي�د و تاکي�د م�ی بھارس�تان س�خن م�ی» امنيت�ی ب�ودن
زن ميان���سال و «او س���پس از  .نداش���ت حرکت���ی کن���د ي���ا ش���عاری س���ر دھ���د

شاه صدای م�ردم را دي�ر «: گويد که بر روی کاغذ نوشته بود می» شجاعی
کوت�اھی ب�ا  آن زن پ�س از م�دت. گي�رد م�ريم عک�سی از آن زن م�ی ».ش�نيد

ی م���اموران امنيت���ی مواج���ه و ب���ا زور س���وار اتومبي���ل س���بز زنگ���ی  حمل���ه
وران سپس برای پراکنده کردن مردم ب�ه ص�ورت آنھ�ا اس�پری مام. شود می

 م�ريم پ�س از آن ت�صميم .ن�دپرداز د و به ضرب و شتم آنان م�یپاشن فلفل می
ی راه با زن�ی  يانهگيرد برای گريز از مھلکه به منزل بازگردد، اما در م می
ی اينک�ه تنھاس�ت، از م�ريم  ش�ود ک�ه ب�ه بھان�ه ماموران امنيتی روبرو می از

ای  ب��ه داخ��ل کوچ��هاو را ھمراھ��ی کن��د و ب��ه اي��ن ترتي��ب او را  خواھ��د م��ی
رس�ند و از او  آنج�ا ديگ�ر م�اموران امنيت�ی از راه م�یدر . ک�شاند خل�وت م�ی

گي��رد، ام��ا ناک��ام  م��ريم ت��صميم ب��ه ف��رار م��ی. ش��ود» ون«خواھن��د س��وار  م��ی
ی خل��وت ک��شانده ا کوچ�ه  را ب��ه  ک��ه اوچ�ادری مان��د و در ھمانح�ال زن م�ی
مي�دان «ی نقل خ�اطرات تل�خ خ�ود ب�رای   مريم در ادامه.شود ، ناپديد میبود

خيل « و» ترس بسيار«از در توصيف احساسش پس از بازداشت، » زنان
اونج�ا چ�ه «: گوي�د ای س�خن م�ی» س�اله٥٠سواAت خشمناک مامور امنيت�ی 

  » ؟كردی  ليدری می؛گفتی راه به پليس چی می سر چھار؛كردی غلطی می
س�اده ب�وده  شد مامورين را قانع کند ک�ه تنھ�ا رھگ�ذریکو مريم می

کنند  و از سر کنجکاوی توقفی در محل اعتراضات داشته، اما آنھا تاکيد می
 پ�س از آن م�ريم چ�شمبند را ب�ر. که وی در فيلمھای تجمع دي�ده ش�ده اس�ت

زن�د مک�انی  مريم حدس می .دشو بيند و به ناکجا آباد منتقل می چشمھايش می
اي�ن دخت�ر . بسيج بوده اس�ت» پايگاه مقاومت«ک آن منتقل شده يکه وی به 

اھ��د قرص��ھای ب��دون خو ک��ه از او م��ید ش��و در آنج��ا ب��ا دکت��ری مواج��ه م��ی
  . شود مريم روبرو می  درخواستی که با امتناع؛برچسبی را بخورد

ھ��ای زده ش��ده ب��ه وی و ی تلفن ازجويی م��ريم ب��ا پرس��ش درب��ارهب��
» زن�د؟ كيست كه مدام به تو زنگ می «:شود اش آغاز می روابط خصوصی
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: دھ�د جواب م�ی» چه دوستی؟«: پرسد بازجو می» .دوستم«: دھد جواب می
 پس اين ھمه ؛فقط ھمين يكی رو داری«: پرسد بازجو می» .دوست پسرم«

مگ�ر . اق�وامم ھ�ستند«: دھ�د م�ی ج�واب» ات چيه؟ پسر توی گوشیی  شماره
  »؟دارهه  رابطاش يعنی باھ،شت ھر كسی را دای آدم شماره

کن��د،  ن را ب��سيار م��ضطرب م��یاي��ن پرس��ش و پاس��خھا دخت��ر ج��وا
اش در موبايل نيز مورد بررسی و کنک�اش  عکسھای خصوصیدختری که 

   »اين عكسھای مستھجن چی ھستند؟«: گيرد بازجو قرار می
زن�د ب�ه  حدس می ، چرا کهاين سواAت برای مريم ترسناک ھستند

   !د بر سر او بياورنعکسھای تکی ب2يیی  بھانه
. ترس��يدم از ھ��وش ب��روم و ب2ي��ی س��رم بياورن��د م��ی. ح��الم ب��د ب��ود

از م�اجرای تجاوزھ�ا چيزھ�ايی . دارم كردم خودم را ھوش�يار نگ�ه سعی می
او ز زن�د و ا پس از آن ب�ازجو ب�ه تفت�يش عقاي�د م�ريم دس�ت م�ی .مشنيده بود

. ای داده استخواھد بگويد در انتخابات رياست جمھوری به چه کسی ر می
، آي�ا ب�ا خ�انم ش�يرين عضو کمپين ي�ک ميلي�ون ام�ضا و فع�الين زن اس�ت آيا

 !حقوقدان آشنايی دارد؟/صلح نوبل و شادی صدر ی برنده/عبادی
 زن ديگ��ر ب��ه زن��دان اوي��ن ١٥ م��ريم ھم��راه ب��ا ،پ��س از ب��ازجويی

م�ريم  .دشو  ميليونی آزاد می٥٠ی سنگين  شود و سرانجام با وثيقه منتقل می
ی اوين ھم س�خن  قرنطينهد  بازداشت خود و انتقال زنی به بناز آخرين شب

محک��م،  ای ی م��ريم ب��ر اث��ر اص��ابت ض��ربه گوي��د؛ زن��ی ک��ه ب��ه گفت��ه م��ی
ھاله سحابی نيز تاکيد کرده ک�ه ھم�راه ب�ا وی ...رفته بود» فرو«اش  پيشانی

 ک�ه ي��ک م�امور لب�اس شخ��صی در داخ�ل ماش�ين ب��ر بازداش��ت ش�د دخت�ری
اين رفتارھا در حالی افشا شده که اخبار جدي�دی در . نشست ی اوروی پاھا

پسر و دختر در زندانھا منتشر به بازداشت شدگان  خصوص احتمال تجاوز
 م��دارک و م��ستندات خ��ود را در آم��ادگی ک��ردمھ��دی کروب��ی اع��2م و  ش��ده

   !مجلس و مقامات قضائی قرار دھد خصوص اين فجايع در اختيار رئيس
ی س�وزانده و تج�اوز  ن�وان ب�رای تحوي�ل جن�ازهطلب�ی تح�ت عدر م

 پورآقايی و ي�ک شدن سعيده کشته  که د، آمده استنی سعيده پول خواست شده
س��عيده ب��ا چن��د نف��ر ديگ��ر . ت ماس��ی م��ادر و پ��سر، از جمل��ه خبرھ��ای ت��ازه

 Z آنھ�م در بازداش�ت ش�د ب�ام از داخ�ل خان�ه     اکبر روی پشت بخاطر گفتن ،
بع�د از م�دتی . ب�ود اش نگذش�ته   سالگی١٧ بيشتر از تولد که چند روز حالی 
ی دس�تگيری  فاص�له.. [.ن�دی او را به مادرش ن�شان داد شده ی سوخته  جنازه

ی او را ب��ه   روز پ��س از دس��تگيری، جن��ازه٢٠ح��داکثر ] ت��ا ک��شته ش��دنش
پ�ول ] م�ادر [.کنن�د دھن�د و ب�رای تحوي�ل آن پ�ول طل�ب م�ی مادرش نشان م�ی

ن�ام  برند در يکی از ھمين گورھ�ای ب�دون تيجه سعيده را میدھد و در ن نمی



 ٣٠٤

 

 گوين�د ک�ه اينج�ا قب�ر فرزن�د البت�ه بع�دا ب�ه اي�شان م�ی. کنن�د و ن�شان دف�ن م�ی
ش�ھيد اس�ت، س�ه ب�رادر ] ي�ک[ که ھمسر  مادر سعيده ع2وه بر آن. شماست

فرام�وش ن�شود ک�ه  .ان�د  بی ک�ردهدر نتيجه با او ھمراھی ن�س .شھيد نيز دارد
 زھرا در راستای خب�ر گورھ�ای ب�دون ن�ام و ن�شان  از مسئوAن بھشتيکی 

قبر بدون نام که فع�اAن حق�وق ب�شر م�دعی  ۴۴ از که مصاحبه کرد و گفت
باي�د بگ�ويم ک�ه س�عيده و آن م�ادر و . ان�د  ش�ده  قب�ر پي�دا١٩اند، ص�احبان   شده

    ٢٥٤! نفر ھستند١٩پسر، در ميان ھمين 
ھ�ا و  ھ�ای ش�کنجه ش�ده  خ�انوادهش�ود ک�ه حکوم�ت دارد ب�ه گفته می

   !دکن پول تزريق میھا  ھا و کشته شده وز شدهاتج
  !خاکبرسرھا

  

  ]روز ھفتاد و نھم[  مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ١/ ١٣٨٨دھم شھريور ماه 

  

  حم��اسنھ��م ش�ھريور اي��ن ک��ه ]دي��روز[ف��وری ف��وری ام�روز  خب�ر  
خبرگ���زاری ف���ارس گ���زارش داد ک���ه . درخواس���ت لغ���و روز ق���دس را ک���رد

ای درخواست کردن�د ک�ه   خامنه ...ای به  ی محرمانه ھبران حماس طی نامهر
ی منافقان و بدخواھان، راھپيمائی روز قدس  برای پيشگيری از سوءاستفاده

 رھب�ر عاليق�در اگ�ر اين جريان تروريستی اع2م کرد که .امسال را لغو کند
ی ش�رکت در ب�را  که قرار بود به ملت ش�ھيد پ�رور ھايی موافق باشد ھزينه 

نماين��دگان   ب��ا ھواپيم��ا، و ن��ه ب��ا ک��اميون، ب��ه،اي��ن راھپيم��ائی پرداخ��ت ش��ود
  . حماس در لبنان پرداخت شود

د روزگ�اری زن�ده ي�اد محم� ک�ه  اش�کوری ھ�م نوش�تحسن يوس�فی
ذات م�ا را  ]٥٧ [انق�2ب« ک�ه  گف�ت۵٧ی انق�2ب اس�2می  مختاری درب�اره

: گف�ت ک�ه ت�وانتعبير پرمعن�ا م�یو اکنون با استفاده از ھمان » !عريان کرد
   »!دانتخابات اخير، ذات نظام وAيی جمھوری اس2می را عريان کر«

بي��نم؛   ش��ماھا را لخ��ت و عري��ان م��یی  ھم��هھاس��ت البت��ه م��دتم��ن 
ج�ه س�خت ت�ن و ن�رم  تھی؛ ھم حکومتيان را در دو وتھیخالی، توکله و  بی

حکوم�ت  را که ب�ا آنانی؛  اس2می خواھان راجمھوریی  تنش را و ھم ھمه
] بيشترشان ھ�م تروري�ستی[کردند » مبارزه «عرفی و نسبتا سکوAر پيشين

در ح�ال زد و بن�د ش�ان  ست که با حکوم�ت اس�2می ھم ھسالو اندی و سی 
  .ندا»معامله«و 
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 دو ب��سيجی ك��ه ب��ا نوش��تخبرنگ��ار آژان��س اي��ران خب��ر در تھ��ران   
قصد آزار و اذيت دختر طی برخوردھای زشت،  متوقف كردن اتومبيل يك

بنا بر اي�ن خب�ر . عمل خود رسيدند وی را داشتند، توسط ناشناسی به سزای
به آزار و اذي�ت ي�ك دخت�ر  شود اين دو بسيجی اين ھموطنمان كه متوجه می

س��رعت زي��اد ب��ا   در خياب��ان اس��تخر ب��ا٢٠ان��د، درس��اعت  پن��اه پرداخت��ه ب��ی
ع يک�ی از ب�سيجيھا وض�. كن�د زن�د و ف�رار م�ی ماشينش به آن دو ب�سيجی م�ی

 بسيجی در بيمارستان اين دو. وخيم است و امکان ھ2ک شدنش زياد است
ك�ه ش�دت انزج�ار و تنف�ر  گفت�ه ش�ده. انپارس ب�ستری ھ�ستندی سوم تھر فلکه

 م��ردم ب��ا حت��یعم��ومی از ب��سيج و نيروھ��ای ب��سيجی ب��ه ح��دی اس��ت ك��ه 
   !دكردن گرفتند و به اين دو مزدور كمك نمی تماس نمی آمبوAنس

ی اص2حات روز دوش�نبه ب�ا  شورای ھماھنگی جبھه ديگر اين که
ای اع2م کرد که حوادث پ�س از انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری،   بيانيه صدور

حيثي�ت، م�شروعيت «ايران را در وضعيت خطرناکی قرار داده و به آنچ�ه 
   ٢٥٥!ناميد، ضربه زد» و مقبوليت مردمی نظام

 ھم�ه ک�شتارھا و ر زندانھا و ايناينھا با اين ھمه تحقير و تجاوز د
  !   دارند؟ ھاشان برنمیکثافتکاريھا، بازھم دست از اين چرند گويي

اس�مال « به ن�ام »لباس شخصی « راسيک از چيزیشما راستی   
  !ايد؟ شنيده» تيغ زن

تي�غ زن قب�ل از انق�2ب يک�ی افتخاری معروف به اسمال  اسماعيل  
از انق��2ب پ��س . قلع��ه ب��ود/رنوش��ھ/جم��شيد تھ��رانی  گيرھ��ای منطق��هاز باج

 ١٢ی   س�پاه پاس�داران منطق�هانق�2ب اس�2می ی مسئول گروه ضربت کميت�ه
ای خ���ود را جم���ع ک���رده ب���ود و ب���ه در اي���ن گ���روه ھمپالگيھ���. تھ���ران ش���د

م��ردم و ب��ه ن��ام خ��ود ک��ردن آنھ��ا،  ی زمينھ��ای تج��اوز، م��صادرهگيری، ب�اج
تيغ ک�ش ھمچن�ين ب�ه   اسمال.زد ک2ھبرداری و موارد متعدد ديگر دست می

آنھا را م�ورد شد و  الف در بدو انق2ب حمله ور میھواداران گروھھای مخ
 ش�ان و تح�ت ش�کنجه قرارک�رد ش�ان م�یداد، دستگير قرار می ضرب و شتم

وريتھ�ای افتخاری پ�س ورود ب�ه وزارت اط2ع�ات در ماماسماعيل . داد می
ھ�ای ام�ن  ل به خانهمراقبت، دستگيری، انتقاو اط2عات و شناسائی، تعقيب 

م�واردی منج�ر ب�ه فع�ال داش�ت ک�ه در  ی متھمان نق�ش ی وحشيانه و شکنجه
افتخاری بمرور زمان اقداماتی را انج�ام  اسماعيل. دش  متھمان نيز میمرگ

 ی  از جمل�ه پرھزين�ه ب�ود؛ب�سيار داد ک�ه اف�شای آن ب�رای وزارت اط2ع�ات
اسماعيل افتخاری تحت   که٧٧شود به تابستان سال  اين رفتارھا مربوط می
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در مي��دان ه  س��ال١٦اق��دام ب��ه رب��ودن ي��ک دخت��ر » تيم��سار احم��دی«عن��وان 
خياب�ان  ھفت تير تھران کرد و بعد از تعدی به اين دختر معصوم، او را در

ی اين دختر از او شکايت قضايی کردن�د، اس�ماعيل   خانوادهوقتی. رھا کرد
ت ف��شار ق��رار دادن��د ک��ه  را آنق��در تح��افتخ��اری و دوس��تانش اي��ن خ��انواده

ی  مربوطه از شکايتشان صرفنظر کردند  و پرونده مختومه اع�2م  خانواده
اط2ع�ات  ج�رم و جناي�ات اس�ماعيل افتخ�اری و بان�دش در وزارت ٢٥٦!ش�د

 گيرد ديگر از وی حماي�ت شود که اين وزارتخانه تصميم می آنقدر زياد می
ارت اط2ع�ات در س�ال ی نيروھ�ای فاس�د وز ت�صفيه] م�ث2[در زم�ان [نکند 

مح��اکم ر ش��کايتھای متع��ددی از وی و بان��دش دبع��د از اي��ن زم��ان ] ١٣٧٨
شود و ب2خره پ�ای اس�مال تي�غ زن و گ�روھش ب�ه دادگ�اه  قضايی مطرح می

 ی، از جمل�ه آدم رب�ايی علي�رغم اثب�ات ب�سياری از ج�رائم، ول�؛دش�و باز می
 وی فق�ط ب�ه ... تملک مال غير، تجاوزب�ه عن�ف وک2ھبرداری، زورگويی،

شود که اين حکم ھم در دادگاه تجديد نظر  سال حبس تعزيری محکوم می ٨
اين جنايتکار به زندان اوي�ن بعد از محکوميت  .شود تھران قطعی می استان

ش��ود و وزارت اط2ع��ات ب��رای تح��ت ف��شار ق��رار دادن زن��دانيان  م��یمنتق��ل 
حب��وس بودن��د، ی بن��دی ک��ه زن��دانيان سياس��ی در آن م روان��ه سياس��ی او را

ک��رد و در  زن��دانيان اق��دام ب��ه خبرچين��ی م��ی اس��مال تي��غ زن علي��ه. کن��د م��ی
ري�زی  توس�ط وزارت اط2ع�ات برنام�ه حم�2ت خ�ونينی ک�ه علي�ه زن�دانيان

اسماعيل افتخ�اری ھ�شت مھرم�اه  ...کرد شد، ھمراه با زندانبانان کار می می
وم�ت اس�2می  حک توسط س�ازمانھای امنيت�یشود و از زندان آزاد می١٣٨٧
ی او   محول���هيک��ی از م���سئوليتھای. ش���ود دع��وت م���یب���ه ھمک���اری ه دوب��ار

ح امني���ت و م���ديريت اراذل و اوب���اش دس���تگير ش���ده در ط���رس���ازماندھی 
. بگری اس�تنيروھا در انجام ماموريتھای س�رکواجتماعی و استفاده از اين 

ش��ده ای آزاد  کھري��زک و ع��ده/ش��ورآبادای از اي��ن اف��راد در بازداش��تگاه  ع�ده
اعتراض��ات م��سالمت آمي��ز م��ردم، پ��س از تقل��ب در ب بودن��د و در س��رکو

ھمگ�ان ديدن�د ک�ه اي�ن . فع�الی داش�تند نق�شدھ�م انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری 
و در کنار ساير نيروھ�ای ه  اوباش حکومتی چطور سازماندھی شداراذل و

ک��ه از درون  پرداختن��د و ھمچن��ين خبرھ��ايی دولت��ی ب��ه س��رکوب م��ردم م��ی
د، حاکی از آن است ک�ه اي�ن اراذل و رس ريزک و اوين بگوش میزندان کھ

 عن���ف ب���ه زن���دانيان نق���ش فع���ال اوب���اش دولت���ی در م���اجرای تج���اوز ب���ه
   ٢٥٧!دان داشته
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  !راستی ما چند تا اسمال تيغ زن داشته باشيم، خوب است؟
ی  مھدی کروبی ن�امزد معت�رض ب�ه نتيج�ه ی تازه اين که خبر تازه

» ھ�ا  شاھدان تجاوز جن�سی در بازداش�تگاه«يکی از ناپديد شدن نتخابات از ا
ش�نبه در وب�سايت س�حام  ای ک�ه ام�روز س�ه  کروب�ی در نام�ه  آق�ای. خبر داد

ي�ن را ک�ه ب�رای ا» ن�اگواری«م�سئوليت ھرگون�ه اتف�اق  نيوز منت�شر ک�رده، 
ی س��عيد مرت�ضوی دادس��تان س��ابق  برعھ�ده اش روی دھ��د، ف�رد ي��ا خ�انواده 
مق�دمی در بخ�شھای مختل�ف خب�ری  و س�خنان قاض�یپي�ر. تھران اع2م کرد

ده ب�ود، کروب�ی وارد ک�ری در صدا و سيما ک�ه ادعاھ�ايی را ن�سبت ب�ه مھ�د
توض��يحاتی ی ای ب��رای تن��وير افک��ار عم��وم دفت��ر وی ب��ا ص��دور اط2عي��ه

   ٢٥٨!ددا
مرتضوی که شھادت بدھد چه ب2يی سعيد اند پيش  زندانی را برده

  ...عدالت اس2می؛ اند ست کردهبه نياند، طرف را سر دهسرش آور
ل�وم ان�سانی  دو ميلي�ون دان�شجوی عای گفت�ه نوشته بودم ک�ه خامن�ه

علوم انسانی  دھند و حاA  چون شکاکيت را رواج میبرای نظام خطرناکند،
 دادگ��اه ی چھ��ارم  جل��سه. در اي��ران زي��ر ض��رب حکوم��ت ق��رار گرفت��ه اس��ت

جمھ�وری ب�ه تخاب�ات رياس�ت ی ان  ش�ده ی اع�2م   معترضان به رون�د و نتيج�ه
ای از    نام�ه اعت�راف. انی در ايران ب�ودی علوم انس  ی محاکمه تعبيری جلسه 

طلب�ان ش�ھرت دارد، خوان�ده ش�د  قول سعيد حجاريان، که به متفکر اص�2ح 
ک�ه چ�ون نامه تأکيد شد در اين اعتراف.  بود»ماکس وبر«که حاوی حمله به 

 پيغمب��ر اس���2م اس��ت، پ���س آن را ی وAي���ت حکوم��ت کن��ونی اي���ران ادام��ه 
 نام�ه  در اعت�راف. شناختی ماکس وبر تحليل ک�رد توان با مفاھيم جامعه  نمی

آمده بود که تأثيرگيری از ماکس وبر باعث گمراھی ش�ده و از جمل�ه منج�ر 
ھ�ای س�لطانی  ی حکوم�ت س�ته شود که حکومت کنونی اي�ران در د به آن می

   ]ھاھاھا [.گذاشته شود
  عن��وان ش��اھدی ب��ر نق��ش گم��راهم��ه ب��ه م��اکس وب��ر ب��ه نا اعت��راف 

در اي�ن م�ورد و ني�ز در م�ورد نوي�سندگان . ی علوم انسانی اشاره دارد  کننده
دھن�د  و مترجمانی که فلسفه و دانش اجتماعی م�درن را در اي�ران رواج م�ی

دين�ی ک�ه برخ�ی از آنھ�ا در ق�م م�ستقر /و محافل و نشريات امنيتی» کيھان«
س���خنرانی روز . ان���د س���ازی ک���رده زن���ی و پرون���ده  ھم���ت م تھ���ستند، م���دا

 اس��2می يکب��ار جمھ��وری] جاني��ان[ای رھب��ر  عل��ی خامن��ه س��يد... ی يک��شنبه
دھد که مشکل نظام با علوم ان�سانی، م�شکلی بني�ادی اس�ت و  ديگر نشان می

 ش�ھريور در ٨در روز ول�ی فقي�ه . گ�ردد به اين محفل و آن روحانی برنم�ی
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 ح��دود دو ميلي��ون  اس��تادان دان��شگاه، از اينک��ه در اي��رانای از دي��دار ب��ا ع��ده
کنن�د، اب�راز نگران�ی ک�رد و  ھای علوم انسانی تحصيل م�ی دانشجو در رشته
 مب��انى دين��ى و ت��رويج ش��کاکيت و تردي��د در« منج��ر ب��ه  گف��ت اي��ن عل��وم

  ٢٥٩!دشون می» اعتقادى
ی دوم  ض��عف درون��ی ب��ه عن��وان پ��رده«:  ک��هنوش��تھ��م گ��اردين 

پ�شت نم�ای . ب�يش از پ�يش نماي�ان ش�ده اس�ت ز انتخابات اي�رانداستان پس ا
ک�ه  اخ�ت2ف عميق�ی در م�ورد اي�ن پيروزی، مابين روحانيون ارشد خارجی

ب�ا ش�ھروندانش رفت�ار کن�د،  بايد ايجاد شود و چگونه باي�د چه دولت اس2می
ت، ام�ا در اي�ران ق�درت  رس�می ني�سیعلی منتظری که مق�امt نھفته است

مورد خطاب ق�رار داده و را » مقامات ارشد«رد، مستقيما دامذھبی زيادی 
شجاعت اين را داش�ته باش�يد ک�ه اق�رار کني�د اي�ن ک�شور ن�ه  حداقل «:نوشت

 منتظری را که ١٩٨٩ای در سال  خامنه …»!جمھوری اس2می است و نه
 کن��ار ،زد خمين��ی ب��ر کرس��ی رھب��ری تکي��ه م��ی... باي��ست پ��س از م��رگ م��ی

ی اخي�ر خ�شمگين ش�ده اس�ت و ب�صورت علن�ی  منتظ�ری از کارھ�ا.گذاشت
  ٢٩٣وی در پاس�خ ب�ه . زن�دانی را محک�وم ک�رده اس�ت رفتار ب�ا معترض�ان

در م��ورد جريان��ات اخي��ر در اي��ران پرس��يده ا نگ��ار ک��ه نظ��ر او ر روزنام��ه
ای ھ�� دادگ��اه« مقام��ات اي��ن انتظ��ار داش��تی ای نوش��ت ک��ه و بودن��د، در نام��ه

ع�دالت اس�2می ھ�م از [الت اس2می عده را ک» نمايشی و اعترافات زوری
رس�د  ب�ه نظ�ر م�ی.  متوق�ف کنن�د،دن�گير را به م�سخره م�ی] آن حرفھاست ھا

افط�ار ب�ا  ای در سخنان خ�ود در ي�ک مراس�م خامنه... رھبر حکومت ايران
 ھ�ای او که در مورد بح�ران.  موضع خود را تعديل کرده است،دانشجويان

 و رھبران را از معترضان جدا گفت، خاطيان را از رھبران اخير سخن می
وی گف�ت . می کردکرد و به اين طريق سعی در حفظ وحدت رھبريت اس2

اض�ات ندي�ده اس�ت و کافی برای اثبات حمايت رھب�ران از اعترکه او دAيل 
ھ��ا نظي��ر آمريک��ا و  دس��تورات خ��ارجی«باش��د ک��ه آنھ��ا ن توان��د مطم��ئ نم��ی

ی معم�ول خ��ود  ش�يوهر طب�ق ن�ژاد ب�  ول�ی احم�دی؛ ان�د انگل�يس را اج�را ک�رده
نم�از جمع�ه ب�ه منتظ�ری از موض�ع  وی در. اشارات رھبر را ناديده گرفت

خواس�ت م��ردم جمھ�وری ب��ه معن�ای  و گف�ت ک�ه ن خ�ود پاس��خ دادتقريب�ا پ�ايي
   !داس2م باشی  ست بر پايهاست و اس2می يعنی اينکه اين خوا

ان�د،  ي�دهبطه با آن�ان ک�ه نت�ايج انتخاب�ات را ب�ه چ�الش طلبراوی در 
ن�ژاد در اي�ن   احم�دیم؛ کن�ي اف�راد رده ب�اA برخ�ورد م�ی م�ا ابت�دا ب�ا ک�ه گف�ت

ب��ا ک��سانی ک��ه اعتراض��ات را  ک��ه پخ��ش ش��د، گف��ت س��خنرانی ک��ه از رادي��و
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اج�را و آن را دام�ن زدن�د، باي�د ب�ا  ان�د، خواس�ت دش�من را سازماندھی ک�رده
وج�ود داش�ته ھ�يچ م�صونيتی برای اين رھبران نبايد ... ورد کردجديت برخ

   !باشد
ک��اران  سايتھای محافظ��ه اخي��ر ب��سياری از وب�ی   چن��د ھفت�هر ط�ید

تنبي��ه رھب��ران «ھای مرتب��ی مبن��ی ب��ر ف��ارس درخواس��ت نظي��ر خبرگ��زاری
س���ايت فھرس���تی از ت���صاوير و  اي���ن وب. ان���د منت���شر ک���رده» ھ���ا ش���ورش

ھ�ستند، در » انق�2ب مخمل�ين«کسانی را که متھم به تحري�ک » اعترافات«
در ب�ين اينھ�ا مقام�ات ارش�د دوران قب�ل از اص�2حات . ای داده استخود ج

ھا باي�د رھب�ران شورش�«متعصبان تندرو درخواست دارند . نيز وجود دارند
 روس�ای ی م�هآنھا مستقيما درخواس�ت محاک» !به اشد مجازات محکوم شوند

خ�اتمی و رئ��يس س�ابق مجل��س رف�سنجانی و محم��د  ھاش��میقبل�ی،  جمھ�وری
ی ق�ضائيه، رئ�يس  اس�بق ق�وه محم�د ي�زدی رئ�يس ...ا دارن�دمھدی کروبی ر

 ک�ه داد و گفت مجمع قدرتمند تشخيص مصلحت نظام را مورد خطاب قرار
   !دنياوردي آقای رفسنجانی شما وظايف اس2می يا انق2بی خود را به جای

ی  جمع�ه نم�ازيک روحانی متنفذ محافظه ک�ار در مجتھد شبستری 
 ی در انتظ�ار محاکم�ه] جاني�ان[م�ردم  ک�ه ن گف�تتبريز در شمال غربی ايرا

 بايد به اشد مج�ازات محک�وم اغتشاشات ھستند و اگر توبه نکردند،رھبران 
   !شوند

پ��شت . پيداس��ت ک�ه ديگ��ر خنجرھ�ای اس��2می پنھ�ان ني��ستند ک�ام2
ی ج��دال کام��ل ن��شان  روحاني��ت را ب��ا روحي��ه ی دوم، بلن��د پ��ردهعب��ای س��ياه 

 ک���ه از درون در ح���ال کن���د م���یی را آش���کار دھ���د و ب���دين گون���ه رژيم��� یم���
دھ�د ک�ه از دروغ و فري�ب، بازداش�ت   رژيمی را نشان میفروريختن است؛
گرفتن اعتراف دروغين و انجام تم�ام آنھ�ا ب�ه  قتل برایبه و شکنجه، تھديد 

   tنام اس2م ابايی ندارد
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���تست حجاري���ان، استراتژي���
ب�ا ياف�ت، تقريب�ا فل�ج اس�ت، و   نج�ات٢٠٠٠حجاريان که از ترور در س�ال 

 اما با اين حال نيست؛ کند و قادر به سخن گفتن صندلی چرخدار حرکت می
اصلی تظاھرات که متفکر او مجبور شد اعتراف کند . ترسد رژيم از او می

ی او را قرائت کرد، زيرا او   ديگری بيانيهکس. خابات بوده استپس از انت
گويد که اين نه جمھوری اس�ت  متنظری راست می. قادر به سخن گفتن نبود

ب��ود ک��ه س��اختار ی  ام��ا اي��ن منتظ��ر]کن��د دوم��ی را اش��تباه م��ی [و ن��ه اس��2می
چي�زی ؛ جمھوری اس2می را تدوين کرد و خواستار قدرت کامل رھب�ر ش�د

گرف��ت؛ آن   جمھ��وری در تن��اقض ق��رار م��یی ک��ه ب��صورت خودک��ار ب��ا اي��ده
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رو   ھای پ�يش ، خود را در ماهند سال پيش ناديده گرفته شد٣٠که  تناقضاتی
   ٢٦٠!دد داننشان خواھ

  

  ]روز ھشتادم[  مي#دی٢٠٠٩سپتامبر ٢/ ١٣٨٨يازدھم شھريور ماه 

  

   ازدر يک�����ی ی آذری زب�����ان س�����اله١۵ نوج�����وان روزه خ�����واری  
جريان از اين ق�رار اس�ت ...  شد ث مرگ ویاروميه، باعر ھای شھ خيابان

چي���زی ... [ارومي���ه ش���لوغ ش���ھر يابانھ���ایخ  نوج���وان در يک���ی ازک���ه اي���ن
  ورداو را م�� ب��اتوم ض��ربات انتظ��امی ب��ای ک��ه م��اموران ني��رو] خ��ورد م��ی

   ویض���ربات باع���ث م���رگ  ازيک���ی دھن���د و  ق���رار م���ی  و ش���تم ض���رب
مل��ل از تج��اوز ب��ه ب��ين الگ��زارش ت��ايمز لن��دن و عف��و اي��ن ھ��م  ٢٦١!دش��و م��ی

  !نوجوانی
ر مرک�ز اي�ران، تھ�ران، در ای اس�ت ک�ه د  س�اله١۵نوجوان  رضا

، ام�ا ب�ه تائي�د پزش�ک مع�الجش ک�ه ب�رای امني�ت گرفت�ه امن پناهی  يک خانه
، رضا به دليل تألمات شديد روحی و روانی قصد کرده خود نامش را پنھان

 حت�ی سال خود ک�ه ای نوجوان ھم سن و به ھمراه عده  وی.خود کشی دارد
 اند و صرفا به دلي�ل در دس�ت داش�تن م�چ نرسيده ھنوز به سن رای دادن ھم

و در ب�دترين ش�رايط ب�ه م�دت بي�ست  بندھای س�بز در تجمع�ی دس�تگير ش�ده
ان�د؛ در زن�دان  ق�رار گرفت�ه ھ�ا و تج�اوزات روز مورد بدترين ش�کنجه/شبانه

ی  مجل��ه.  اس��تگرفت��ه تج��اوز وح��شيانه و تحقي��ر جن��سی ق��رار بارھ��ا م��ورد
ب��دتر از آنچ��ه نيان را مع��ادل و ي��ا ت��ايمز تحقيرھ��ای جن��سی علي��ه اي��ن زن��دا

 اي�اAت متح�ده را ب�رای ارتک�اب آن در ،داند که جمھوری اس2می ايران می
ن�ام ين نوجوان که نام وی، مح�ل اقام�ت و ا. کند زندان ابوغريب م2مت می

در روز اول در   ک��هگوي��د پزش��ک مع��الج وی ن��زد ت��ايمز محف��وظ اس��ت، م��ی
، نامعلومی که ظاھرا وابسته و تحت مديريت سپاه ي�ا ب�سيج ب�وده بازداشتگاه

اند  يتی سپاه و بسيج به وی حمله کردهلباس شخصی از نيروھای امنسه نفر 
به زور نگ�ه داش�ته، يک�ی روي�ش نش�سته و ديگ�ری روی وی  و يکی او را

وی در . اند وز کردهای به وی تجا طرز وحشيانه سپس به. ادرار کرده است
بارھ�ا م�ورد تج�اوز ق�رار گرفت�ه اس�ت، ]  روز٢٠حدود [طول مدت زندان 

   ! انتظامینيرویی  پس از انتقال به بازداشتگاه رسمحتی

                                                           
  ٢٠٠٩ اوت ٣١/معصومه طرفه/به نقل از گاردين/ ايران، نه جمھوری، نه اس2می- 260
  مان وب2گھای سربه نيست شده در حکومت کھريزکی اس2می يکی از ھ- 261



 ٣١١

 

او . ب��ه زم��ين کوبي��ده اس��ت رض��ا ب��رای خودک��شی در زن��دان س��ر
تج�اوز ب�ه چن�دين نف�ر ديگ�ر ني�ز ب�وده و ب�ه ش�ھادت پزش�ک مع�الج و  ش�اھد

عف�و ب�ين المل�ل در اي�ران، ادعاھ�ای رض�ا مبن�ی ب�ر تج��اوز، ی  دهتائي�د نماين�
اقعي�ات منطب�ق روح�ی و تحقيرھ�ای جن�سی ب�ا و جراحات ج�سمی، آس�يبھای

 مھ�دی کروب�ی، اف�شاگر تج�اوز ب�ه زن�دانيان دربن�د  ی رضا شاھد زنده. است
اين کارھا را در راه خ�دا «: اند گفته تجاوز کنندگان به رضا مرتبا می. است

   »!اس2می ھمين است دھيم و سزای معترضين به نظام میانجام 
  او ان��د و ب��ه آزار جن��سی گوي��د او را ب��ه دارب��ستی ب��سته م��یرض��ا 

از  پاسخ به اعتراض�ش، بع�د از بي�ست دقيق�ه ب�ا ظرف�ی پ�راند و در  پرداخته
 اند؛ گويا صورت رضا را در صورت او ماليده مدغوع بازگشته و آن را به

ب�ه تج�اوز، ب�ازجوی وی دوب�اره ب�ه او ؛ و در اعتراض اند مدفوع فرو کرده
از آن، اي�ن ب�ازجويش ب�وده ک�ه  کن�د ک�ه بع�د او تاکي�د م�ی. تجاوز کرده است

بع�د ک�ه گفته است  رضا .تمدام و با چشم بسته بارھا به او تجاوز کرده اس
ب�سته ن�زد  از سه روز که در سلول انفرادی ب�ه س�ر ب�رده، او را ب�ا چ�شمان

 ؛دھ�د  م�یی اعتراف�اتی را در مق�ابلش ق�رار برن�د و او برگ�ه میھمان بازجو 
ی گروھ�ی ک�ه از  ر شرکت کردن رضا به عنوان سردس�تهاعترافات مبنی ب

ھ�ای دولت�ی  ھ�ا و س�اختمان طرف نيروھای خارجی م�امور آت�ش زدن بان�ک
دھن�ده ب�وده ک�ه لحظ�اتی از  اي�ن اعتراف�ات آنق�در ب�رای او تک�ان. بوده اس�ت

کند؛ ولی با يادآوری تج�اوزات وح�شيانه و تک�رار  اری میامضای آن خودد
گوي�د زن�دانيان  م�ی رض�ا .کند امضاء می آنھا، باAخره اين نامه اعترافات را

 ان�د و گفت�ه ک�رده» عمل جنسی ب�ا يک�ديگر«نوجوان را نيز بارھا مجبور به 
  » !شويد با اين عمل پاک می «که

ي�ون توم�ان در دادگ�اه ميل ٧٠ ای در حدود در نھايت رضا با وثيقه
م�ورد اي�ن رفتارھ�ای پردن تعھ�د مبن�ی ب�ر ع�دم اف�شاگری در انق2ب و با س�

ی ديگ�ری ک�ه  ساله در بيمارستان، نوجوان شانزده. وحشيانه آزاد شده است
. از وی به عنوان سردسته نام برده شده، در اثر شدت جراحات ج�ان س�پرد

 ن خ��ود را ب��ه خط��رھ��ای اي��ن گ��زارش ب��ا بي��ان اي��ن واقعي��ات ج��ا شخ��صيت
  ٢٦٢!دی رضا قصد خروج از کشور را دارن انداخته و خانواده
يک����ی از .  ھم����ه در ھم����ين زمين����ه اس����تی اي����ن روزھ����اخبرھ����ا

اش در  دهی اف�شا کنن� دان�د نام�ه حکومتيان گفت�ه اس�ت ک�ه کروب�ی خ�ودش م�ی
  ...  و از اين حرفھا؛مورد تجاوزھا دروغ است
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 چ�ون م�ال ؛ان�د يم ک�رده را تحر»محسن«ديگر اين که مردم برنج 
  مھمت��ر اي��ن ک��هاز ھم��ه. ش��ود ھم��ين حکومتيھاس��ت و ب��ا ھورم��ون دراز م��ی

دوباره راھپيم�ايی راه » روز قدس«خواھند  میکروبی و خاتمی و موسوی 
  ...بياندازند و

ای  ه قايقران�ان ايران�ی ک�ه در م�سابقهدخت�ری از گ�روديگر اين که 
  ... پناھنده شد، دررفت و به آلماندر چک شرکت کرده بود

نف��ر از چھ��ل خبرگ��زاری ف��ارس نوش��ت ک��ه حک��م پاي��ان ماموري��ت 
ماموري��ت آنھ��ا در نق��اط مختل��ف جھ��ان ب��ه پاي��ان رس��يده، ر س��فرايی ک��ه دو

 ، 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
ھ��ای  ق��د ب��ه مب��انی انق��2ب در س��فارتخانهس��فرای جدي��دی از کارشناس��ان معت

 برخ��ی از اي��ن اف��راد در جري��ان اغت��شاشات اخي��ر .ران ح��ضور پي��دا کنن��داي��
   .ًتھران رسما به موضعگيری در حمايت از آشوبگران پرداخته بودند

ی خ��دمت آنھ��ا س��پری  ين بازنش��سته ک��ردن اف��رادی ک��ه دورهھمچن��
  .. .ھای آينده صورت خواھد گرفت شده، از ديگر اقداماتی است که در ماه

ی اي����ران نيازمن���د ح����ضور   س���فارتخانهادھ����شتدر ح���ال حاض���ر 
شان »سبز«يعنی سفرای  ٢٦٣!کارشناسان و سفرای جديد ارزيابی شده است

 !آورند شان را می»سرخ«رند و سفرای ب را می
  

   ]روز ھشتاد و يکم[ ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھم شھريور ماه 

  
سم رای اعتماد به  اس2می مرادر حاليکه صدا و سيمای جمھوری  

ی مراس�م ب�ه خ�اطر  کرد، پوشش زنده می پخش مستقيم را بصورت وزيران
ب�ه ش�وخی ...  اي�ن نماين�دهابت�دا  .يک نماينده قط�ع ش�دھای طنزآميز  صحبت
لطف�ا ص�ندوق رای را ب�ه من�اطق ص�عب العب�ور «: گف�ت  Aريج�انیبه عل�ی

ھ��ای س��يار و دAي��ل  وقدی ص��ن تاکي��د ب��ه م��ساله[ »!بياري��د، م��ا ھ��م رای ب��ديم
   !]در انتخابات لی به عدم وجود تقلبمحصو صادق

ن گفت�ه از اA«: د دقيق�ه ني�ز ب�ه ش�وخی گف�تاين نماينده بعد از چن�
  » ! ھرکی ميگه تقلب شده، بره کھريزک،باشم که تقلب نشده

در  ...اين نماين�ده در حاليکه صحبتھای خصوصی و سپس خنديد؛
د حاض�ر يکی از افرا شد، و از طريق صدا و سيما پخش می  صحن مجلس

ھم در صدا و س�يما ن مورد تذکر داد و اتفاقا صدای او به اتاق فرمان در اي
جلسه بطور موقت بيصدا انج�ام  پوشش مستقيم پخش شد و پس از چند ثانيه
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پس از بازگرداندن صدا و پخش صدای عل�ی Aريج�انی ک�ه  آخرسر ھم .شد
يار و ی ص��ندوقھای س�� م��ساله[ »ی ص��عب العب��وره اينج��ا منطق��ه«: گف��ت م��ی

کاران صدا و س�يما پخ�ش دست اندر  ]محصولی در عدم تقلب دقصادAيل 
 ی خ�انواده از اي�ن ش�بکه پخ�ش  را قط�ع کردن�د و ھ�م اکن�ون برنام�هم�ستقيم

    !دشو می
ی پيگي�ری ام�ور زن�دانيان  عليرضا حسينی بھشتی سخنگوی کميته

ت�ه حوادث پ�س از انتخاب�ات ب�ه س�ايت کلم�ه گف�ت ک�ه اي�ن کمي و جانباختگان
؛ او  اس�تنفر را در ح�وادث پ�س از انتخاب�ات تايي�د ک�رده ٧٢تاکنون مرگ 

  ٢٦٤!تنھايی نيس  اين آمار]تازه [ھمچنين گفت که
د و دAيل��ش را ن��ع��وض کردھ��م را » اي��رج مي��رزا«اس��م بول��وار   

 ان�د ک�ه ش�اعر ت�ازه نوش�ته. ند اي�ن ش�اعر م�شروطه نوش�تاشعار پورنوگرافی
؛ ان�د  ت�ازه فھمي�ده نکبت�ی س�ال از اي�ن س�یطفلکھا بعد. ضدم2 ھم بوده است

  ٢٦٥!ا؟ااااااااااااااو
 وحي�د دس�تجردی وزي�ر زن انتخ�ابی ب�رای مرض�يه«اند ک�ه  نوشته  

تندرو است که قب2 طرح معرفی جدايی ظه کار وزارت بھداشت، يک محاف
کنن�د و  زنھا فق�ط زنھ�ا را معالج�ه م�ی سيستم درمانی در ايران را که در آن

  ٢٦٦».پيشنھاد داده است ...ھا رامردھا فقط مرد
   Z ای دارد  ابطه با قتل خانم پورآقايی نوشتهتبرزدی در رحشمت

  !بينم اينجا بياورم که Aزم می
شته و ای ک نهای که به شکل مظلوما  ساله١٧که دختر  آگاھی يافتم

دخت�ر ش�ھيد تقلب�ی خ�تم برپ�ا کردن�د و اور ا  برای او مراس�م حتیدفن شد و 
آق��ايی را  پورھمگ��ان خ��انم س��پيده. اس��تی  پورآق��ايخ��واھر س��پيدهناميدن��د، 

او فع�ال م�دنی و حق�وق . شناسم می ١٣٧٨من ايشان را از سال . شناسند می
افت�اد و م�ورد ش�کنجه واق�ع  بشری است که پيش از اي�ن چن�د ب�ار ب�ه زن�دان

ذش�ت و افت�اد، درگ  و زمانی که س�پيده ب�ه زن�دان١٣٨٠پدرش در سال . شد
. اس��ت ام، ن��ه جانب��از ب��وده و ن��ه ش��ھيد ش��ده ه م��ن اگ��اھی يافت��هت��ا آنج��ا ک��

ای  چن�ين اط2عي�هانگيز است که آنھا که Aبد برای حفظ وAيت فقي�ه،  شگفت
 ی امنيت�ی  ب�ا حاش�يهصادر کرده و مث2 برای آن دختر مظلوم مراسم ختمی

   ؟!اند  به دنبال چه ھدفی بوده،ندا هزياد بر قرار کرد
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 ٣١٤

 

ھنوز ھيچ دلي�ل روش�نی ب�رای آن بي�ان   است کهاينھا حقايق تلخی
دان�م ب��ه دوس��ت  م��یی خ�ود  وظيف��هام��ا م�ن . ن�شده ک��ه البت�ه باي��د روش�ن ش��ود

  !م او تسليت بگويیگرام ی  پورآقايی و خانوادهعزيز خانم سپيده
  

  ]روز ھشتاد و دوم[٢٠٠٩ سپتامبر ۴/ ١٣٨٨سيزدھم شھريور ماه 

  

ديروز خود اع�2م ک�رد ک�ه در گزارش ھم سازمان عفو بين الملل   
ندا آقا سلطان از مدتی پيش بازداشت و به اوين منتقل  کاسپين ماکان، نامزد

ی  چ�ه واژه[ »ش�ھادت«اظھ�ارات ماک�ان، پ�س از د ش�و گفت�ه م�ی. شده است
را عام�ل قت�ل ن�دا آق�ا  او ب�سيجيان. ندا دليل اين بازداشت ب�وده اس�ت] زشتی

دھ�د  اوي�ن ن�شان م�ی ش�ده از زن�دان اخبار دريافت. ه بودسلطان معرفی کرد
قت�ل ن�دا د ار گرفت�ه ت�ا اعت�راف کن�که ماکان تحت ف�شار ش�ديد بازجوي�ان ق�ر

 توس�ط ب��سيجيان انج��ام ن��شده و م��سبب اي��ن جناي��ت معترض��ان ب��ه انتخاب��ات
  !اند بوده

ای  ی محرمان��ه  نام��های ط��ی نوش��ت ک��ه خامن��هھ��م واش��ينگتن پ��ست   
  ... ھندی نژاد رای اعتماد بدی احمد  به کابينههمجلس را موظف کرد

» اس�2ميت نظ�ام«ماند فق�ط  پس می» جمھوريت نظام«اين ھم از 
   !ای؟ منقلی و توده/چيھای ملی آقايان اس2م

 گيرن��د، داس��تان خرن��د و ب��ه ک��ار م��ی اي��ن ک��ه آخون��دھا ھم��ه را م��ی
 ... دول���ت فران���سه آلبرادع���ی را؛ آن ھ���م ب���ا اف���شاگریای ني���ست؛ ام���ا ت���ازه

ک��ام2 اح��ساس گف��ت ک��ه  ] ک��شور فران��سهی کن��ونی ارج��هوزي��ر خ[کوش��نر
 ی ان وج��ود دارد ک��ه تم��ايلی ب��ه ارائ��هکن��يم ک��ه ع��واملی در س��طح جھ�� م��ی

اط2ع��ات ص��حيح از اي��ران ب��ه گ��روه م��ذاکره کنن��ده را ن��دارد و م��ا انتظ��ار 
 از اط2ع��ات دقي��ق و آژان��س اي��ن عوام��ل را شناس��ايی ک��رده و م��ا راي��م دار

   .ه در ھر گزارش بر ابھامات ما بيافزايدنه اينکعلمی آگاه کند، 
 وزي��ر ام��ور نوش��ت ک��هھ��م » س��ايت تابن��اک«ب��ين المل��ل س��رويس 

ب�ا ايرانيھ�ا  ی فرانسه در اظھاراتی متفاوت م�دعی ش�د ک�ه البرادع�ی خارجه
 اي�ران را ب�ه یای به توافقھ�ايی رس�يده ک�ه اط2ع�ات پايگاھھ�ای اتم� نهبه گو

 ش�ھر کوشنر که در پايگاه اتم�ی .دھدکشورھای طرف مذاکره ايران ارائه ن
چرا البرادعی با  که گفت، افزود Aرکونوف واقع در شمال پاريس سخن می

ھاس�ت ب�ه دنب�ال آن  1+5 کن�د و اط2ع�اتی را ک�ه م�ا ب�ا ص�داقت رفت�ار نم�ی
    !دھد؟ ارائه نمی

وی در ع���ين ح���ال ت���صريح ک���رد ک���ه در پ���ی بزرگنم���ايی اي���ران 
 اط2عات مورد نياز را بدست آوري�م، ت�ا در امیتم نيستيم، اما انتظار داريم



 ٣١٥

 

کن��يم ک�ه فعالي��ت خ�ود را مح��دود ب�ه فعاليتھ��ای ھ��ا را متقاع�د م�ذاکرات ايراني
  .. .صلح آميز کنند

ک�ه  ی اي�ن والی دربارهی فرانسه در پاسخ به س خارجه وزير امور
 ک�ه  گف�ت،کن�د  ايران بزرگنم�ايی م�ی]اتمی [ھای برنامهی  چرا غرب درباره

 اليتھ�ای اي�ران اس�ت و بزرگنم�ايیفع ابھام�ات ،ع غرب در قبال اي�رانموض
نن���د، در واق���ع ب���زرگ ب���ودن ک ک���ه برخ���ی از خبرنگ���اران از آن ي���اد م���ی

يار بزرگ باش�د ک�ه ايران بس ھا و ابھامات است، نه اينکه فعاليتھای نادانسته
 ٢٦٧!دزده کن غربيھا را شگفت

  
   ]روز ھشتاد و چھارم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ۶/ ١٣٨٨پانزدھم شھريور ماه 

  

ص��2ح «تلويزي��ون العربي��ه اع��2م ک��رد ک��ه ي��ک ت��اجر لبن��انی بن��ام   
ان ب���وده، اع���2م  ب���ين اي���ران و ح���زب Z لبن��� ک���ه پ���ل ارتب���اطی»عزال���دين

ی اي�ن ت�اجر ي�ک ميلي�ارد و سي�صد ميلي�ون دAر  س�رمايه. ورشکستگی کرد
س�ت، يعن�ی  وی يکی از معروفت�رين تج�ار جن�وب لبن�ان ا.برآورد شده است

ش�ود ک�ه اي�ن ت�اجر،  گفت�ه م�ی. ای که تحت نفوذ ح�زب Z لبن�ان اس�ت  منطقه
از مدتی پ�يش دول�ت لبن�ان سل�سله ...ز اع2م ورشکستگی بازداشت شدپس ا

 ھای تجار وابسته به حزب Z لبنان آغاز کرده امون سرمايهتحقيقاتی را پير
ب�ه ھم�ين . دش�و  اس�2می وص�ل م�یجمھ�وری که يک سر آن ب�ه جي�ب است

 م�ورد بح�ث ب�رای ف�رار از اي�ن تحقيق�ات، نیدليل اين احتمال ک�ه ت�اجر لبن�ا
از چن��د ت��اجر ديگ��ر ک��ه ب��ا  .اع��2م ورشک��ستگی ک��رده باش��د، زي��اد اس��ت

ھ���ای م���شکوک ب���ه درياف���ت آن از جمھ���وری اس���2می، در ب���ورس  س���رمايه
ن ح�ال شود؛ مانند نعيم قاسم و محمد فنش که در ع�ي فعالند، نيز نام برده می

 ميلي�ون دAر ١٥٠ی نع�يم قاس�م  س�رمايه. ين حزب Z لبنان ھ�ستنداز مسئول
شود که حاضر نيست به دولت بگوي�د اي�ن ث�روت ناگھ�انی را از  برآورد می

  ! کجا و به چه طريق بدست آورده است
 ميلي�ارد دAر پ�ول نق�د و ش�مش ط�2ی ١٨کشف و ضبط ب�الغ ب�ر 

اختي�ار  ک�ه پ�ولی ک�ه در را ق�وی ک�ردترکي�ه، اي�ن فرض�يه ايران در ک�شور 
 ١٨. کنن�د، پ�ول اي�ران اس�ت ای با آن تجارت می حزب Z لبنان است و عده

، در جاسازی يک کاميون باربری ک�شف د دAری که اخيرا در ترکيهميليار
م��ات مقا. ش��د ک��ه از اي��ران وارد ترکي��ه ش��ده و ع��ازم س��وريه و لبن��ان ب��ود

بط آن توسط دول�ت ترکي�ه اين پول و ضی  جمھوری اس2می تاکنون درباره
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ح��سين ش��ريعتمداری منک��ر ی کيھ��ان  ان��د و تنھ��ا در روزنام��ه س��کوت ک��رده
حالی است که نخست وزي�ر ترکي�ه رس�ما در  اين در. ندا های شد چنين حادثه

اي�ن س�خنرانی و گ�زارش ف�يلم . يک سخنرانی از ضبط اين پول س�خن گف�ت
 ی ن ب��اره ھمچن��ان روی ش��بکهھ��ای تلويزي��ونی ترکي��ه دراي�� يک��ی از ش��بکه

  !يوتيوب قابل مشاھده است
بارھ���ا در کھري���زک ب���ا ب���اتوم ب���ه م���ن تج���اوز کردن���د و ھن���وز 

که آقای بروجردی ب�ا ھيئ�ت ھم�راه از زن�دان اوي�ن  زمانی. مخونريزی دار
ی   ھ��ای ح��وادث اخي��ر در قرنطين��ه اش��تیعم��ومی بازد، از بن��د ن��دبازدي��د کرد

. ع«در جري�ان اي�ن بازدي�د . ن�دازدي�د کردب ان�درزگاه ھف�ت زن�دان اوي�ن ھ�م
قب�ل از  ک�ه خواس�ت و س�پس گف�ت صحبت ی از ميان بازداشتيھا اجازه» ب

 تج�اوز ق�رار انتقال به اوين در کمپ کھريزک بودم و بارھا ب�ا ب�اتوم م�ورد
   !دشو می ھر روز مقداری خون از من دفعگرفتم، بطوريکه ھنوز 

ی پيگيری مجل�س ک�ه   يته عليخانی عضو اص2ح طلب کمZ قدرت
ھ�ای اي�ن ج�وان تح�ت ت�اثير  ، در حاليک�ه از ص�حبتش�ھادت ب�ود ن�اظر اي�ن

 پس. ديگر طاقت نياورد و با ناراحتی آن بند را ترک کرد قرار گرفته بود،
ن امني�ت زندانی، ع2ء الدين بروجردی رئ�يس کمي�سيو پايان شھادت اين از

ی را ب��رای درم��ان ب��ه داد اي��ن بازداش��تر و سياس��ت خ��ارجی مجل��س دس��تو
که ھيئت مجلس بند را ترک  از آننيمساعت پس . اری بازداشتگاه ببرندبھد

دو س��اعت بع��د قاض��ی . ش��ده ب از بھ��داری ب��ه بن��د ب��از گردان��د. ک��رد، ع 
وس�ائلش را جم�ع   دس�تور داد ب. مرتضوی وارد بند عم�ومی ش�د و ب�ه ع 

ک�س از  ھ�يچودم، ت�ا وقت�ی م�ن در زن�دان ب�. د ب�ردکند و سپس او را ب�ا خ�و
  !بدون شرح  ٢٦٨!تب خبر نداش. سرنوشت ع 

  

  ]روز ھشتاد و پنجم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٧/ ١٣٨٨شانزدھم شھريور ماه 

  

 دو  ک�هیھ�ای ديگ�ر ھ�ا و خيل�ی منقل�ی/ايھا و ملی جھت اط2ع توده
   !اند و ول کن معامله ھم نيستند دستی حکومت اس2می را چسبيده

ب��اور کني��د ي��ک . ودنيوم��ده ب��ه ش��اب2ي��ی ب��سر م��ا اوم��ده ک��ه زم��ان 
. اس��تخدام ش��دمم��ن بع��د از ش��ھادت ب��رادرم .  م��را ن��زدی س��اواکی در خان��ه

تح�صيل  مھدی در دانشگاه قبول ش�د و ب�ه. خواھرم يک پست باAيی گرفت
ک��ار، ول��ی ی خ2ف گفتن��د خ��انواده م��ی. ی م��ا را ن��زد ک��سی در خان��ه. تپرداخ��
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 ولی در ه و به ما توھين بکنه؛ی ما را باز بکن کسی جسارت نکرد در خانه
  ... ھا را ديديم جمھوری اس2می اين توھين

و س�ی س�ال در  م�ن س�ی س�ال از عمرم�و در اون رژي�م گذرون�دم
 ب��رادر م��ن ح��بس اب��د ب��ود و مرت��ب انجم��ن حماي��ت از. جمھ��وری اس��2می

زندانيان، سازمان حقوق بشر، انواع و اقسام سازمانھای جھ�انی و حق�وقی، 
گرفتن��د و در م��ورد  ھ��ای م��ا تم��اس م��ی  خ��ارج، ب��ا خ��انواده چ��ه،اي��ران چ��ه

کنند و وقتی به م2قات  کردند که با آنھا چطور رفتار می می زندانيان سئوال
  کنند؟ تار میچطور رف، با شما رويد می

س�ازمان ی از ک�سی ج�رات داره اس�م]  اس�2میدر جمھوری[اAن 
  زن�دانيان بي�اره؛حقوق ب�شر بي�اره؛ ک�سی ج�رات داره اس�می از حماي�ت از

گفتم خدايا ميشه من يک ذره از خون ش�اه   من می...ميشه مفسد فی اAرض
  را سر بکشم، تا انتقام خون برادرم گرفته بشه؟ 

  ٢٦٩!هرحمتش کن] شاه را[اAن ميگم خدا 
خطاب به بازجويانش گفت ک�ه رژي�م ش�اه ھ�م ب�ه ] ھم[بھزاد نبوی   

 از بازجوي��انش ک��ه ب��ه او اتھ��ام  در پاس��خ يک��یاو. دم��ن اتھ��ام بران��دازی ن��ز
. توص��يف ک��رد» اوج ن��امردی«ک��رد، اي��ن اتھ��ام را  بران��دازی را تفھ��يم م��ی

 م اي�ن خب�ر گف�تاز اعضای سازمان مجاھدين انق2ب اس�2می ب�ا اع�2 يکی
 ک�ه  جوي�ا ش�د، بھ�زاد نب�وی ب�ه وی گف�تبازجو دليل اين حرف را وقتیکه 

د ک��ه دو ع��دد نارنج��ک ب��ه گذش��ته م��را در ح��الی بازداش��ت کردن�� در رژي��م
. ھا ھ�يچ وق�ت اتھ�ام بران�دازی را ب�ه م�ن تفھ�يم نکردن�د اما آن ھمراه داشتم،

  ھاھاھا٢٧٠!دزني ھيچ سند و مدرکی به من اتھام براندازی می حاA شما بدون
  

  ]روز ھشتاد و ششم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٨/ ١٣٨٨ھفدھم شھريور ماه 

  

 ز رھب�ران زن�دانی ام�ام، اج�واد ی  س�اله١٩ ام�ام، دخت�ر عاطف�ه  
 اي�ن بازداش�ت در .بازداشت و به زندان منتقل ش�د سازمان مجاھدين انق2ب

ح�دس  ن�ام زن�دان اع�2م ن�شده، ام�ا طالقانی صورت گرفت و با آنکه خيابان
  يعن�ی زن�دانان�د؛ منتق�ل ک�رده زن�دان ق�صر في�روزه ش�ود او را ب�ه زده م�ی

انق��2ب ن  مجاھ��دياکن��ون رھب��ران س��ازمان  س��پاه ک��هی بخ��ش امنيت��ی وي��ژه
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ب���رای ند و زي���ر ف���شار ھ���ستشارکت آنج���ا زن���دانی ی م��� اس���2می و جبھ���ه
  ... اعترافگيری

کوتاه به مادرش اط�2ع  عاطفه مدتی پس از بازداشت، در تماسی
  .داند کجاست منتقل شده که نمی با چشمھای بسته به زندانی داد که

 ندنطلب برای به سکوت کشا زندانيان اص2حن دستگيری فرزندا
ی  روزنامه.  کروبی را دستگير کردندپسر مھدی. پدرانشان ادامه دارد

مسئول . اعتماد ملی را بستند و دفتر حزب کروبی را ھم پلمب کردند
 اين  که فع2 در منتظری گفتیحسينعل. ت سحام نيوز را ھم گرفتندساي

آخوندھای مرجع ھم دارند دست . استر حکومت، فقط رای، رای يک نف
  .  دفتر رھبر است چون ريششان گير پولھای اھدايی؛کنند دست می

» خط امام« فراکسيون حسين ھاشميان رئيس شورای مرکزی
ض به دخالت سپاه برخی از افراد سپاه در اعترا... مجلس ھم خبر داد که

 واکنش به درز ھاشميان ني. اند ه کشور استعفا دادمسائل سياسیر د
ن ی کل سپاه که در آ ی فرماندهعزيز جعفر اخير سرلشگر رانیسخن

ی سپاه بيش از اندازه به  فرمانده که خواھان بازداشت خاتمی شد، گفت
  ...اش را بشناسد نظامی شده و بايد حدود فعاليتر اش مغرو ی نظامی قبه

به  که خمينی گفت در قبر ھای قدر ی لغو مراسم شب وی درباره
ياران امام از جمله ناطق آورند،  ای اوباش می  که عده خاطر فشارھايی
ھای احيا  توانند در حرم امام و در کنار او در شب نمی نوری و خاتمی

   !سخنرانی کنند
بيچاره کروبی ھرچه سند رو .  کروبی ھم پلمب شددفتر مھدی

د، دھ انتشار می  در زندانھای حکومتی و شاھد برای اثبات تجاوزھاکند، می
خوانند و   را ناموثق میشنند و اسنادک شاھدھا را گم و گور میحکومتيان 

  ! که بيا و تماشا کنخ2صه خرتو خر عجيبی است
ی شاه پخش شده که  ھای خمينی در دوره يک سند از بازجويی  

يکی ھم زير آن کومنتار داده که اگر بازجويان ساواک . خيلی بامزه است
   ! شتيم؟ما حاA چه وضعی دا] حاA ھر جوری [به خمينی تجاوز کرده بودند

  ! جالب است، نه؟
  

  ]روز ھشتاد و ھفتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٩/ ١٣٨٨ھجدھم شھريور ماه 

  

ھ��ای زي��ادی ايج��اد  ک��شتار م��ردم در راس ھ��رم حک��ومتی ھ��م ت��نش  
اين���ان ھ���م نگ���ران سرنوش���ت نظام���شان ھ���ستند و ھ���م نگ���ران . ک���رده اس���ت
ه جان  باند حاA کفتارھا افتاده؛ نامعلوم خودشان پس از سرنگونیسرنوشت 



 ٣١٩

 

ی چھارش��نبه  ای در جل��سه مح��سنی اژه ...ھ�م و خ2ص��ه مح��شر خ��ری اس�ت
نژاد و سردار نج�ار وزي�ر  به محمود احمدی سی و يک تيرماه ھيات دولت

کاريھاش�ان دارن�د  ب�ا ن�دانم دارد ک�ه کند و اظھار می دفاع انتقادھای تندی می
ردھ�ای  و ن�سبت ب�ه برخو]ک�شانند م�ی [برن�د  س�قوط م�یی نظام را ب�ه ورط�ه

جريانات م�وازی وزارت اط2ع�ات در اتفاق�ات بع�د از انتخاب�ات و تخلف�اتی 
 ش��ورآباد ک�ه ديگ��ر نھادھ��ای نظ��امی و امنيت��ی و بخ��صوص در بازداش��تگاه

 تف���اوتی کن���د و ھمچن���ين از ب���ی ن���د، اعت���راض م���یا هداد انج���ام) کھري���زک(
د م�شايی ھ�م انتق�ارح�يم  به برکناری نژاد به دستورات رھبری نسبت یاحمد

ش����منان دول����ت ر دای را تح����ت ت����اثي ن����ژاد مح����سنی اژه ک����رده ک����ه احم����دی
ای  مح�سنی اژه ن�ژاد و ی لفظ�ی ب�ين احم�دی م�شاجره  بهنھايتا کار ؛خواند می
 چن�د ت�ن از ديگ�ر اع�ضای ھي�ات دول�ت و از ،برخورد پس از اين. کشد می

ای  ، لنکران���ی ب���ه حماي���ت از مح���سنی اژهجمل���ه ص���فار ھرن���دی، جھرم���ی
در ھ�م نژاد  احمدی. کنند می ی ھيات دولت را ترک ھمگی جلسه برخاسته و

ت�رک کن�د، ديگ�ر ب�ا م�ا  ھ�رکس اAن جل�سه را کند ک�ه ھمان جلسه اع2م می
ک��ه در ح��ال ی ا کناي��ه ب��ه مح��سنی اژه ني��ست و ع��زل خواھ��د ش��د و بع��د ب��ا

يی ترديدھاو امروزتان شک با اين رفتار «: گويد خروج از جلسه بوده، می
 ب�رای ش�ما نام�ه ی اينکه چرا آق�ای کروب�ی  شما داشتم، دربارهکه نسبت به

ھنوز نه ه يد به س2مت؛ اما فراموش نکنيد کبرو. نويسد، به حتم بدل شد می
 ايد و شايد در آينده بتوانيد به حد ی را نشناختهو نه ھيچکس ديگر مشايشما 

   ».برسيد مشايی
  حرفتان يعن�یگويد که ھمين ای با ناراحتی به وی می محسنی اژه

  ! خواھيم مثل مشايی شويم ما نمی. به وAيت توھين
ز و در اق�دامی ب2فاص�له ھم�ان رون�ژاد  بعد از آن بود ک�ه احم�دی

ای را از وزارت اط2ع�ات خل�ع ک�رد و مھن�دس عل�وی  شتابزده محسنی اژه
ب���ود، ب���ه عن���وان ه مع���اون اط2ع���ات خ���ارجی آن وزارتخان���را ک���ه پي���شتر 

ک�رد  علوی ني�ز اي�ن س�مت را رد. عات معرفی کردسرپرست وزارت اط2
ني�ز رفتن�ی  م و ب�ا رف�تن اي�شان م�نا های ب�ود م�ن مع�اون آق�ای اژه که گفتو 

   !خواھم شد
  . شود طالقانی ھم برگزار نمیسيد محمود مراسم سالمرگ 

 موس���وی را ھ���م انمرت���ضی ال���ويری و عليرض���ا بھ���شتی م���شاور
ی  ی آق���ای کروب���ی در کميت���ه  مرت���ضی ال���ويری، نماين���ده. دس���تگير کردن���د

ی ي�ک فھرس��ت   تھي�ه. دي��دگان ح�وادث اخي�ر ب��ود يب آس�و پيگي�ری زن�دانيان 
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 ک��ه اخي��ر از جمل��ه کارھ��ای اي��ن کميت��ه ب��ود  نف��ره از قرباني��ان ح��وادث٧٢
   ٢٧١!تشورای اس2می قرار گرف اختيار مجلس ای از آن نيز در  نسخه

 ب��ه .ش�ود اده م��یس�پاه ھ��م دارد ب�رای مقابل�ه ب��ا دان�شجويان آم�ت�ازه 
 ات��اقی در ک��وی ان��د، ھ��م ک��ه ام��سال در کنک��ور قب��ول ش��دهدان��شجويان ت��ازه 

ای دي�روز در مت�رو تھ�ران و ديگ�ر جاھ�ا پخ�ش   اط2عي�ه.ان�د نداده دانشگاه 
ی ک�ه لي�نکش يتچ�ون فق�ط عک�سی از اط2عي�ه در وب�سا. شد که جالب اس�ت
  .ذارمم آن را اينجا بگستنتوانچاپ شده،  است، زير ھمين صفحه

دجوری ک�ک ب�ه تنبان�شان روز قدس در پيش اس�ت و حکومتي�ان ب�  
  !اند  شعارھا را ھم مشخص کرده تازه دستور؛افتاده

وی انتظ�امی و ی ني�ر  مق�دم فرمان�ده اس�ماعيل احم�دی] ذاک�[ردار س
 جناياتی ک�ه در جري�ان س�رکوب م�ردم معت�رض ب�ه يکی از مجرمين اصلی

ی از ش�ھرھای اي�ران انج�ام ش�د، روز کودتای انتخاباتی در تھران و ب�سيار
ی ش�عارھای روز ق�دس را اع�2م  ذشته در ي�ک کنف�رانس خب�ری، مح�دودهگ

احمدی مقدم که باجناق احمدی نژاد است، دراين کنفرانس خبری به . داشت
 کروب�ی رئ�يس دمات آن را دو يورش به دفتر مھدینکاتی اشاره کرد که مق

رک���ز جم���ع آوری اس���ناد و مجل��سين س���وم و ش���شم و ھمچن���ين ي���ورش ب���ه م
س��رتيپ . ت��وان ب��ه ح��ساب آورد  م��یم��دارک قرباني��ان جناي��ات پ��س از کودت��ا

پاس��دار احم��دی مق��دم در اي��ن کنف��رانس ب��ا اب��راز امي��دواری ن��سبت ب��ه ت��اثير 
گاه در سيمای جمھوری اس�2می ھا و نمايش آنھا بصورت داد گيری اعتراف

ف اص�لی آن منح�رف کنند روز ق�دس را از ھ�د کسانی که ت2ش می«: گفت
روز ق�دس متعل�ق ب�ه . کنن�د م�یخودش�ان را ب�رای م�ردم اف�شا  کنن�د، ماھي�ت

خ�ارج و ب�ه اھ�داف سياس�ی آل�وده است و نباي�د از ھ�دف اص�لی آن فلسطين 
خواھ��د علي��ه اس��رائيل ش��عار بدھي��د و از حم��اس  يعن��ی ت��ا دلت��ان م��ی [!ش��ود

ت��ا و پ��س از حماي�ت کني��د، ام��ا ک��اری ب��ه ک��ار م��سائل داخل��ی و م��اجرای کود
   !]نداشته باشيدو کشتارھا و تجاوزھا کودتا 

قطع�ا ح�وادث احمدی مقدم با ابراز اميدواری و خوشبينی گفت که 
ی  ک�ه در زمين�ه ھايی دھد، زيرا با افشاگری خاصی در روز قدس روی نمی

روش�ن   تقلب انج�ام ش�ده، ام�روز ھم�ه چي�ز ب�رای م�ردم اي�ران ی علت شبھه
باي���د در روز ق���دس ش���رکت ک���رده و در  اي���ران  م���ردمی  ھم���ه.ش���ده اس���ت

را ب�ه اھ�داف سياس�ی  آن  محکوميت رژي�م صھيوني�ستی ش�عار دھن�د و نباي�د
ای ب�ود ک�ه در واق�ع در جامع�ه    تقلب در انتخاب�ات، دروغ و فتن�ه.تبديل کنند

 خوش�بختانه در اي�ن زمين�ه رف�ع .اعتم�ادی ش�د شکاف ايجاد کرد و س�بب ب�ی
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نم��ايی   ب��زرگ.ھ��ا ھوش��يار ش��دند ه تم��امی اتف��اقابھ��ام ش��د و م��ردم ن��سبت ب��
    !دی جنسی در کھريزک به ھيچ عنوان صحت ندار لهاشکنجه و مس

  !چه بنويسم؟
  

  ]روز ھشتاد و نھم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١١/ ١٣٨٨بيستم شھريور ماه 

  

ھ��ای  ھ��شت س��ال پ��يش تروري��ست. ام��روز ي��ازدھم س��پتامبر اس��ت  
اندي�شان و زن�ان، ب�ا سانھا و دگر ان�اعت�راض ب�ه آزادیاس2می کوشيدند در 

. دادندنشان  باAشان را نشان دھند و آتش کشيدن انسانھا ظرفيت تخريبیبه 
   .د دارريبی ھمچنان قدرت تخريباين ظرفيت تخ

وي�ن، روز دوش�نبه ب�ا ا زن�دان ٢٠٩بنا به گزارشات رسيده از بند 
اريان چی از باز  محسن دکمه،مامورين وزارت اط2عاتی  يورش وحشيانه

. د زن�دان اوي�ن منتق�ل ش�٢٠٩به بن�د  دستگير و تھران، ی بازار شناخته شده
 ی ب�ازار تھ�ران  ساله، از بازاريان ش�ناخته ش�ده٥٠چی حدودا  محسن دکمه

اط2عات ب�ه مح�ل  شھريورماه با يورش مامورين وزارت ١٦روز دوشنبه 
 ن�دش بردا به منزل شخ�صیاو را در بازار تھران دستگير شد؛ ابتدا  کسبش

در م��اموران وزارت اط2ع��ات ؛ را م��ورد بازرس��ی ق��رار دادن��دمن��زلش و 
   .و تخريب کردندپخش را  چی ، وسائل شخصی دکمهحين بازرسی

 چ�ی،  دکم�همامورين وزارت اط2عات مقداری از وسائل شخصی
اش را ب�ا خ�ود   کامپيوتر، تلفن و مدارک شناس�ائیجمله آلبومھای عکس،از 

ن سياس�ی ک�ه سرپرست�شان دس�تگير ھ�ای زن�دانيا ه خ�انوادهچی ب�  دکمه.بردند
او بارھ�ا بخ�اطر کم�ک . ک�رد ب�رای ام�رار مع�اش کم�ک م�الی م�ی ان�د، ش�ده

ھ�ای زن�دانيان سياس�ی توس�ط بازجوي�ان وزارت اط2ع�ات  خ�انواده م�الی ب�ه
او ب�ه خ�اطر ح�ضور  دس�تگيری ش�ود گفت�ه م�ی. دش�ده ب�و تھديد به بازداشت

ھ��ای زن��دانيان   ب��ه خ��انوادهاش  و کم��ک م��الیدخت��رش در قرارگ��اه اش��رف
چ�ی  زم ب�ه ي�ادآوری اس�ت ک�ه مح�سن دکم�هA .سياسی ص�ورت گرفت�ه اس�ت

   !ت اس٦٠ ی هدھ از زندانيان سياسیخود 
کوم��ت ی ح س��الهي��ازده  ھم��ان دوران ط2ي��یزن��دانيان سياس��ی از 

  !خمينی به قول ميرحسين موسوی
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روز [  مQQي#دی٢٠٠٩امبر  سQQپت١٢/ ١٣٨٨بيQQست و يکQQم شQQھريور مQQاه 
  ]نودم

  

 بي�شتر حتیای در نماز جمعه حرفھای زيادی زد که  ديروز خامنه  
ای،  خامن��هعل��ی س��يد .  خ��ردادش وح��شت آف��رين اس��ت٢٩ی  از نم��از جمع��ه

  ی تھران را مطابق سنتی چند ساله در ماه رم�ضان روز گذشته نماز جمعه
ز ھم�ان داده و ھم�ه چي�چنان که گوئی ھ�يچ اتف�اقی در اي�ران روی ن�. خواند

؛ مقداری خود را با ح�ضرت عل�ی مقاي�سه ک�رد و است که سال گذشته بوده
ھائی که به  خمينی و شباھت...  گفت و مقداری ھم از ش با اويھا از شباھت

را بعن�وان نمون�ه » چ�شم فتن�ه در آوردن«البته در ھ�ر دو ش�باھت .  دارداو
 خ�رداد و جناي�اتی ٢٢ ]خاب�اتیانت [ذکر کرد، تا توجيھی باشد ب�رای کودت�ای

و [ک��ه متعاق��ب آن توس��ط نيروھ��ای تح��ت فرمان��دھی او در ک��شور روی داد 
ی بع���د از  ع���هح���الی نم���از جم آش���فته«ای  خامن���ه]. دھ���د م���یھن���وز ھ���م روی 

ض ک�رد و ن�ه از نيم�ه علي�ل انتخابات را نداشت و به ھمين دلي�ل ني�ز ن�ه بغ�
ن ت�ري ا طرح کرد که کوچ�ک اما مانند ھميشه ادعاھائی رحرفی زد؛ شبودن

 از جمله حمايت م�ردم از نظ�ام، ک�ه البت�ه ؛ارتباطی با واقعيات کشور ندارد
س شخ�صی بسيج و سپاه را ب�ا لب�ا.  از نظام، شخص خودش استشمنظور

م�ا اھ�ل کوف�ه «ی او برده بودند ت�ا ش�عار بدھن�د  بسيج کرده و به نماز جمعه
» مت�شکرم«و » ت�شکر«ه با اب�راز و او نيز آگاھان» نيستيم، علی تنھا بماند

اختي���ار ش���عار دھن���دگان ق���رار داد ت���ا ش���عار بدھن���د و س���يمای  زم���ان را در
   . را نشان دھد» نظام« اس2می پخش کند و حمايت مردم از یجمھور

  : متمرکز بودسخنان او بر چھار محور
  ی مقابله با مردم و معترضان به کودتا   ادامه-١
مانن�د موس�وی و کروب�ی و خ�اتمی و  تھدي�د غيرم�ستقيم ک�سانی -٢

  احتماA رفسنجانی و مراجع مذھبی 
 برگزاری راھپيمائی روز قدس ب�دون ش�عار علي�ه آنچ�ه ک�ه ن�ه -٣

   .گذرد در قدس، بلکه در ايران می
ی آن سياس��تی ک��ه وی در اي��ن زمين��ه   فعاليتھ��ای اتم��ی و ادام��ه-۴

  . دارد
تھای چن��د در واق��ع، چھ��ارمين مح��ور را اگ��ر مح��ور اص��لی سياس��

سال اخير بدانيم، سرکوب مردم، کودتای انتخاباتی، تھدي�د س�ران جمھ�وری 
اس2می که مخالف سياست اتمی او ھ�ستند و ھمچن�ين برگ�زاری روز ق�دس 

 آن ی  عربی سياست اتمی، ھمگی بر دايرهی محکم ساختن پشت جبھهبرای 
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و او ب�ا آي�د   سياست و محوری که از آن بوی حمله به ايران م�یچرخند؛ می
ی آن  اکنون چند س�الی اس�ت خ�ود را آم�اده ،عربی به گردنی  انداختن چفيه

انتخابات پرشور رياست جمھوری را برای ھم�ين ] ای خامنه[. دھد نشان می
    !نژاد در آن پيروز شود از داشت، اما به آن شرط که احمدیھدف ني

  

  ]روز نود و يکم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٣/ ١٣٨٨ بيست و دوم شھريور

  

 ٢٧  روزش���وند ب���رای  در اي���ران دارن���د آم���اده م���یم���دتی اس���ت
 آماده سازی.  شھريور است٢٢مروز ا. مان روز قدس لعنتی، يا ھشھريور

، يا زي�ر س�م اس�بان زنيم شعارھا و اين که يا اين روز و تا ھميشه حرف می
 س�ازمان بھشتی را که در جريان بمب گذاریپسر سيد محمد ...ظلم لگدمال
. ان�د  با خيليھای ديگر ک�شته ش�د، گرفت�ه ھمراه١٣۶٠ تيرماه ٧ر مجاھدين د

يکبار ھ�م گفتن�د ک�ه پ�سر . نداش را پلمب کرد دفتر مھدی کروبی و روزنامه
ای انگ��شت در جھ��ان ک��رده و تج��اوز ش��ده  خامن��ه. ان��د م گرفت��هکروب��ی را ھ��

خيل���ی اوض���اع .  از ب���ين بب��ردجوي���د ک��ه ن���ابودش کن��د و آث���ار ج��رم را م��ی
وزھ��ای اول چ�ه خ��وب ب��ود و  ر؛دان��م چ��ه خواھ�د ش��د نم�ی. س��توح�شتناک ا

Aای ب��ه آخون��دھای حک��ومتی  نام��ه  ش��اھزاده رض��ا پھل��وی؛ه بنوي��سمچ��؛ ح��ا
 را  آنھ�اانه، الھيات و دي�ن حک�ومتینوشته و از موضعی بسيار انسان دوست

   .کار جالبی است. به چالش کشيده است
اد، ھن���وز  خ���رد٢٢ کودت���ای  روز پ���س از٨٠ ان���د ک���ه ام���ا نوش���ته

 م��ديران س��ابق و غيرس��ابق وزارت ک��شور، ب��رای پي��دا ک��ردن رد دس�تگيری
 انتخاب�ات رياس�ت جمھ�وری ک�ه در آن ی آراء واقع�ی ی ل�و دھن�ده ی شبکهپا

س��ايت . ای آورد، ادام��ه دارد ميلي��ون ر٢٠ميرح��سين موس��وی نزدي��ک ب��ه 
 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 وی وزارت ک��شور در دول��ت خ��اتمی، روز س��خنگ

ش��نيده مي�شود انتق�ال اس��ناد .  وزارت ک�شور ني��ز بازداش�ت ش�دس�ابق حق�وقی
 مھمت���رين اتھ���ام م���ديران و ،تقل���ب در انتخاب���ات ب���ه نامزدھ���ای معت���رض

، ھاھمزم�ان ب�ا اي�ن بازداش�ت. ی وزارت کشور بود کارشناسان بازداشت شده
. ش�د کروبی در ش�يراز ني�ز دس�تگير  امينی مشاور مھدی2م شد که دکترعا

 عليرض��ا بھ��شتی و مرت��ضی ال��ويری را کام��ل  دس��تگيری،اي��ن دس��تگيريھا
ر ی اي��ن ت2ش��ھا د ز پ��يش بازداش��ت ش��دند و ظ��اھرا ھم��هکن��د ک��ه س��ه رو م��ی

  !ت روز قدس اسجھت جلوگيری از ھدايت و رھبری مردم در راھپيمائی
ر بازداشت کروب�ی ای دستو خامنهی سيد عل گويند ديگر اين که می

اکبر ھاشمی رفسنجانی در ديدار با اعضای مرکز تحقيق�ات . را صادر کرد
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اس��تراتژيک واب��سته ب��ه مجم��ع ت��شخيص م��صلحت نظ��ام ک��ه رياس��ت آن را 
 ای گف�ت ی خ�ودش و خامن�ه  به عھده دارد، با اشاره ب�ه جل�سهحسن روحانی

 نم�از جمع�ه  ی  اقام�هی ج�ازه ا؛از ھمه چيز کناره گيری خواھم ک�ردمن که 
   !دھند را ھم که نمی

اوھمچن��ين از اينک��ه ھم��ه چي��ز در اختي��ار س��پاه اس��ت و اوض��اع 
در رف�سنجانی .  اظھ�ار نگران�ی ک�رد،ش�ود توسط نظاميان سپاھی کنترل می
ش�ما نباي�د دس�تور دس�تگيری مھ�دی  ای گفت�ه ادامه، اشاره کرد ک�ه ب�ه خامن�ه

   !کرديد کروبی را صادر می
ی اين رون�د، اوض�اع  ان ديدارش اع2م کرد که با ادامهدر پايوی 

   ٢٧٢»!ای به او تنھا سکوت بوده است تر خواھد شد، که پاسخ خامنه پيچيده
  !اس2می/ی مافيايی وای از اين کفتار چند چھره

ھ�ای  ی بررس�ی  اخي�ر نتيج�هی رس�يدگی ب�ه ح�وادث   ه نف�ر ھيئت سه
در اي��ن . ارائ��ه داده ی ق��ضايي وهو دي��دار ب��ا کروب��ی را ب��ه رئ��يس ق��خ��ود 

» حقيق�ت و ع�اری از] ک�ذا[بدون مستند «گزارش آمده که ادعاھای کروبی 
ب�ه گ�زارش ايلن�ا، ھيئ�ت . داست و مدرکی دال بر تجاوز جنسی وج�ود ن�دار

ی ق��ضاييه،  يس ق��وهل از اب��راھيم رئي��سی، مع��اون اول رئ�� مت��شک،نف��ره س��ه 
ی  ر و علی خلفی، رئيس حوزهن کل کشوای، دادستا غ2محسين محسنی اژه

اس�ت ھ�ای خ�ود ب�ه اي�ن جمعبن�دی رس�يده  ی قضاييه، در بررسی رياست قوه
که نه تنھا ھيچگون�ه م�درکی دال ب�ر تج�اوز ب�ه اف�راد م�ورد ادع�ای کروب�ی 

» ب��دون م�ستند و ع��اری از حقيق��ت«وج�ود نداش��ته و ادعاھ��ای مط�رح ش��ده 
 و م�دارک ارائ�ه ش�ده  اس�ت، بلک�ه ادع�ا]شان ھم جالب است فارسی نويسی[

  ھيئ�ت س�ه .کام2 ساختگی و برای انحراف افکار عمومی تنظ�يم ش�ده اس�ت
ی ق�ضايی ارس�ال  ھاد ک�رد ک�ه گ�زارش ب�ه مرج�ع ص�الحهنفره ھمچنين پيشن

باع��ث » ب��ا ن��شر اکاذي��ب و اي��راد تھم��ت و افت��را«ش��ود، ت��ا ب��ا ک��سانی ک��ه 
ان�د،  لطمه زده» حيثيت و اعتبار نظام«شده و به » تشويش اذھان عمومی«
    ٢٧٣!دصورت گير» برخورد عادAنه و قاطع«

     !دمم:  شاھدت کو، گفتبه روباه گفتند
ب��ا اع��2م ممنوعي��ت درج اخب��ار مرب��وط ب��ه مھ��دی کروب��ی و ت��ازه 

 و ھ��ا  دھ��م در روزنام��هو انتخاب��ات رياس��ت جمھ��وری ميرح��سين موس��وی
 ب�2غبن�ابر ا .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
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در »  انتخابات دھم رياس�ت جمھ�وری کروبی ومھدی ميرحسين موسوی،«
گفتن��ی اس��ت ک��ه اي��ن خب��ر ت��اکنون . دممن��وع ش��ھ��ا و خبرگزاريھ��ا  روزنام��ه

    ٢٧٤!ی سراسری کشور تاييد شده روزنامهتوسط شورای سردبيری دو 
  !آخی، طفلکيھا

نيروھ�ای   رئيس سازمان قضايیكاظم بھرامیمحمد  گر اين کهدي  
  نف��ر از ک��سانی ک��ه در بازداش��تگاه١٠۴م��سلح اع��2م ک��رد ک��ه ت��اکنون 

 نف�ر از آنھ�ا ٩٠د، در دادسرای نظامی حاض�ر ش�ده وان  يب ديدهکھريزک آس
که در پيوند با اين  ھمچنين با بيان اينوی  .اند  رسمی شکايت کرده به طور
ان�د،   وق�ايع کھري�زک بازداش�ت ش�ده» م2نعا«اکنون ھفت نفر از  ت،پرونده
] يعن��ی ش��اکيان [در ح��ال حاض��ر م��سايل مط��رح ش��ده از ش��کات ک��ه گف��ت

پرونده تحقيق�اتش ب�ه زودی ب�ه اميدواريم اين . پرونده در حال بررسی است
   !ميبرسد، تا بتوانيم پرونده را برای ارسال به دادگاه آماده کنپايان 

بازداش��تگاه کھري��زک از » م��سئول«اي��ن مق��ام ق��ضايی ی  ب��ه گفت��ه
از اي�ن   پ�يش.ب�رد مقام�ات انتظ�امی اس�ت و ھن�وز در بازداش�ت ب�ه س�ر م�ی

وی ب�ه  که رئيس بازداشتگاه کھريزک که از سايت خبری آينده گزارش داد
 که ب�ا هياد شده، با اعمال نفوذ برخی افراد، آزاد شد» ک«عنوان سرھنگ 

ق�ضايی، ب�ار ديگ�ر بازداش�ت  ی جدي�د ق�وه  رئ�يسور ص�ادق Aريج�انی،دست
اAمينی، فرزند مشاور ارشد محسن رضايی  از مرگ محسن روح پس . شد

ی  گاه کھري�زک ب�ه يک�ی از م�سائل عم�ده، بازداش�تپاس�تورو تيتو رئيس ان�س
 در آن ھنگ��ام ح��سين .ه اس��تانتخاب��ات اي��ران تب��ديل ش��دز روي��دادھای پ��س ا

ای سرگ�شاده اع�2م   س�پاه، ب�ا انت�شار نام�همشترک ع2ئی، رئيس سابق ستاد
زي��ر ش��کنجه ج��ان باخت��ه و ب��ه نق��ل از پ��در  اAمين��ی  ک��رد ک��ه مح��سن روح

 در .دھ�ان اي�ن زن�دانی خ�رد ش�ده ب�وداAمينی تصريح ش�ده ک�ه  روح محسن 
ھ��ای  ض��د و نقي��ضی از س��وی مق��ام  مواض��ع،م��ورد بازداش��تگاه کھري��زک

ه اس��ماعيل ک�� ح��الی ون��ه درب��رای نم. ل��شکری و ک��شوری اتخ��اذ ش��ده اس��ت
بازداش�تگاه اي�ن نيروی انتظامی، مرگ زندانيان در ی   مقدم، فرمانده  احمدی
رج�ب زاده، ک�رد، عزي�زZ  نه شکنجه را تاييد و» شيوع بيماری« به علت
 ی ني��روی انتظ��امی تھ��ران ب��زرگ، در ش��ھريور م��اه گف��ت ک��ه فرمان��ده

ھ��ا ب��ا حک��م   بازداش��تیه اس��ت وک��سی در اي��ن بازداش��تگاه ج��ان نباخت��ھيچ
 ب��ا اي��ن ح��ال ي��دZ .ان��د  س��ه روز در اي��ن مک��ان نگھ��داری ش��دهتنھ��ا ی ق��ضاي

 در  Z تھران به تازگی گفت که سه نفر ی سپاه محمد رسول عراقی فرمانده

                                                           
 درج اخب����ار در م����ورد موس����وی و کروب����ی و انتخاب����ات ب����ه دس����تور ش����ورايعالی امني����ت مل����ی ممن����وع - 274
  ٨٨شھريور٢١/گويانيوز/نوروز/شد



 ٣٢٦

 

 ح��ال حمي��د رض��ا کاتوزي��ان، ع��ين  در.ندبازداش��تگاه کھري��زک ک��شته ش��د
پ�س از انتخاب�ات،   رويدادھای ِياب ی حقيقت  ی تھران و عضو کميته نماينده

ھای  مسئول قتل را ی نيروی انتظامی  مقدم، فرمانده خص اسماعيل احمدیش
الی ک�ه رئ�يس در ح�...صورت گرفته در بازداشتگاه کھريزک معرف�ی ک�رد

ب��اط ب��ا گوي��د ت��اکنون ھف��ت نف��ر در ارت م��سلح م��یی س��ازمان ق��ضايی نيروھ��ا
ح   نزديک به اص�2ای خبریھ اند، سايت شدهت بازداشتگاه کھريزک بازداش

 .اند بازداشتگاه کھريزک دستگير نشده طلبان مدعی ھستند که عوامل اصلی 
ی پيگي�ری م�شترک  دارک کميت�هاس�ناد و م� از سوی ديگر با پلم�ب و ض�بط

ش��دگان انتخاب��اتی و ني��ز   موس��وی و کروب��ی ب��رای پيگي��ری ام��ور بازداش��ت
و اي�ن کميت�ه، ع�زم ھ�شتی، دو ع�ضدستگيری مرتضی الويری و عليرض�ا ب

  آس�يب و رس�يدگی ب�ه ش�کايت» متخلف�ان«ی ق�ضائيه ب�رای برخ�ورد ب�ا  ق�وه
   ٢٧٥!تطلبان با ترديد مواجه شده اس ديدگان از سوی اص2ح 

  !!روباه است و شھادت و دم کلفت روباهھمان داستان داستان 
ی مھدی کروب�ی ھ�ستم؛ ھم�ان ک�سی ک�ه  شاھد ناپديد شده من ھمان  

 . دي�د»ش�ھادت«نترسيد و مرگ خود را به سان  ه مرگ شد وبارھا تھديد ب
رس�يد ک�ه از تھدي�د ش�خص م�ن چي��زی سي�ستم کودت�ايی وقت�ی ب�ه اي�ن نتيج�ه 

 کن�ی،  مجل�س دي�داری کميت�ه شود، م�را ب�ا اي�ن تھدي�د ک�ه اگ�ر ب�ا عايدش نمی
مجب�ور ب�ه ت�رک  ات در ي�ک ت�صادف س�اختگی ک�شته خواھن�د ش�د، خ�انواده

 دی ک��ه ب��ه کروب��ی داش��تم و دس��تخطی ک��ه در ھم��انب��ا اعتم��ا. تھ��ران ک��رد
روزھای اول بعد از اول�ين تھدي�دھا ب�ه اي�ن م�ضمون ب�ه او نوش�ته ب�ودم ک�ه 

ب2يی سر من آمد، شما مختاريد که ھرگونه رفتاری را با اس�ناد تج�اوز  اگر
دھيد؛ در جايی مخفی شدم، تا حکومت نتوان�د س�ناريوی کثيف�ی را  من انجام

ام که در سايت اعتماد مل�ی ھ�ست، اج�را کن�د؛ ام�ا اکن�ون  ی قبلی که در نامه
دھ�م و از به اين نقطه ھ�ستم ک�ه باي�د خ�ودم را ن�شان  کم کم در حال رسيدن

ا نگذارن��د حکوم��ت ب��ه مقاص��د ش��ومش برس��د؛ ت��تم��ام ھم��دردانم بخ��واھم ک��ه 
کن�د، جل�وگيری  ش�اھدانش را تھدي�د م�ی بتوانيم از خطری که کروبی و ھم�ه 

کومت با گ�رفتن مرت�ضی ال�ويری، از م�شاورين ارش�د مھ�دی بازی ح. کنيم
ھمچن��ين محم��د داوری از و  ک��ه ب��ه اس��ناد تج��اوز دسترس��ی داش��ت کروب��ی

ن�شانگر ع�زم ، کسانی ک�ه ش�ب و روز فک�رش کم�ک ب�ه آس�يب دي�دگان ب�ود
  . ی تجاوزھاست  حکومت برای پاک کردن صورت مسئلهجزم

 واس���تخ ب���ه ک���سانی اس���ت ک���ه حکوم���ت م���یب ی م���ن خط���ا نام���ه
وقت��ی در زي��ر ه رش��ان را ل��ه کن��د؛ ق��ويترين مردم��ی ک�� غرو]خواھ��د م��ی[
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بترس�اند، توانست آنھ�ا را  آوردند و حکومت نمی ھای معمول تاب می شکنجه
  در حکوم��ت اس�تالين ھ��م س�ابقهحت�یگرفتن�د ک��ه  م��ی  ق�رارم�ورد تعرض��ی

آن زمانی که چن�دين نف�ر ب�ه . نداشت؛ مردمی که مطمئنا تعدادشان کم نيست
کروبی مراجعه کردند و موضوع برای وی متقن شد، ھ�يچکس فک�ر  ھدیم

 آن را ،اش ج�واب مان�دن نام�ه مھ�دی کروب�ی پ�س از ب�ی کرد که ش�خص نمی
را ھ�ای حکوم�ت باي�ستد و ھم�ه چي�زش  زورگ�ويی علنی کند و يک تنه جلو

دوس���تان و دفت���ر، روزنام���ه، س���ايت، ح���زب، [در اي���ن راه از دس���ت بدھ���د 
ھ�ا  ب�ه راحت�ی مانن�د خيل�ی توان�ست  کسی که م�ی]ش راھمکاران و ھمه چيز

اص�لح ش�مرد و  سکوت کند و نکرد و مصلحت مردم را ب�ه م�صلحت نظ�ام
المل�ک يبق��ی م��ع « ...ھ�ر چ��ه بي�شتر تھدي��دش کردن��د، بي�شتر اي��ستادگی ک��رد

    ٢٧٦».الکفر وA يبقی مع الظلم
  !فريادی بزند اش خواسته طفلک با ھمان زبان اس2میاين 

  

  ]روز نود و دوم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۴/ ١٣٨٨سوم شھريور ماه بيست و 

  
 مي2دی در تاريخ ايران، سال فاصله گرفتن از قرون ١٩٠۶سال   

ھ�ا و  ايرانيان در اين سالھا در اعتراض به جنايت. وسطای اين منطقه است
ی دودمان قاجار و م2يان ھم�راه و ھمک�ار اي�شان،  خيانتھای ايران برباد ده

ا شدن از گ�ازانبر خفق�ان آور دو ک�شور روس�يه و انگل�ستان ک�ه و برای رھ
برای نخ�ستين ب�ار خواھ�ان تلويحا ايران را بين خودشان تقسيم کرده بودند، 

 خ�ود ب�ه نھ�ضت اي�ن خواس�ت در رون�د تک�املی. ش�دندعدالتخان�ه بازگشايی 
. ی اي�ران را دگرگ�ون ک�رد جاميد که پس از آن، ت�اريخ و چھ�رهمشروطه ان

 اه قاج��ار نخ��ستين مجل��س ش��ورای مل��یع��د در حکوم��ت محمدعلي��شدوس��ال ب
و  ]روس�ھای روسھا و فرماندھی نظ�امی  با توپخانه[پ بسته شد ايران به تو

. دچند روزنامه نگار و روشنفکر ايرانی در اي�ن راس�تا ب�ه دار آويخت�ه ش�دن
 ام�ا چن�دی بع�د ب�ا ف�تح تھ�ران ب�ه دس�ت س�پاه ھا ھم از ايران گريختن�د؛ خيلی
خان و باقرخان، محمدعلی ش�اه قاج�ار از اي�ران گريخ�ت و ب�ه روس�يه ستار

و کودت���ای رض���ا خ���ان ] ١٢٩٩ [١٩٢٠از آن پ���س ت���ا س���ال . پناھن���ده ش���د
ش قحط��ی و ھ��ا ب��ود ک��ه کمت��رين مي��رپنج، اي��ران دس��تخوش ب��سياری ن��اآرامی

اش احتک��ار گن��دم از س��وی آخ��رين ش��اه قاج��ار  و ي��ک فق��ره... م��رگ و مي��ر
 مع�روف ش�د؛ ھم�ان ش�اھی ک�ه محم�د »احم�د ع�2ف« احمد شاه بود ک�ه ب�ه

  !کرد ياد می» شاه جوانبخت«مصدق ھميشه از او با عنوان 
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 رضا ش�اه پھل�وی، اي�ران توان�ست ب�ه ب�سياری در دوران پادشاھی
ز رضا شاه دست آخون�دھا را ا. ھای نھضت مشروطه دست يابد از خواست

ارت آم���وزش و دادگ���ستری و وزوزارت [ اي���ران ی اساس���ی دو وزارتخان���ه
ی ق�ضائيه  ی حاکم بر کشور و به وي�ژه از ق�وه  و اساسا از سه قوه]پرورش

م��سواک . رض��ا ش��اه اول��ين حم��ام دوش را در اي��ران برپ��ا ک��رد. کوت��اه ک��رد
اولين دانشگاه را با اسلوبھای مدرن . کردن و نظافت را به ايرانيان آموخت

ت�رينش  يگ�ر ک�ه مھ�م و ب�سياری خ�دمات در اي�ران ب�ه راه ان�داختاروپايی د
ھ��ای  گ��شودن راه ِ نيم��ی از ش��ھروندان يعن��ی زن��ان ايران��ی ب��ه م��تن فعالي��ت

در دوران اي�ن پادش�اه و جان�شينش محم�د . اجتماعی، سياسی و فرھنگی بود
. ش�ھروندان ايران�ی وج�ود نداش�ترض�ا ش�اه فقي�د، ھ�يچ تف�اوت حق�وقی ب�ين 

توانست ديگری را  نمیی ايرانيان، در برابر قانون برابر بودند و کسی  ھمه
ھن�وز ک�شتارھای ! [، اع�دام کن�دننم�از نخوان�دن و روزه نگ�رفت» اتھ�ام«به 
»  اتھ�ام«ھ�ای اس�2می ب�ا ھم�ين   در زن�دان]١٣۶٧ و ١٣۶٠[شصت ی  دھه

  !]اند هفراموش نشد
يک��ی از خ��دمات ش��ايان رض��ا ش��اه فقي��د در دوران ن��سل ک��شی از 

 ب��رای يھودي��ان ٢٧٧ايران��یيھودي��ان، تھي��ه و پخ��ش چن��د ده ھ��زار پاس��پورت 
ھ��ای ديگ��ر ب��ود ک��ه توان��ستند از  اي��ران و ب��سياری يھودي��ان ديگ��ر از ملي��ت

جالب اين که اي�ران تنھ�ا ک�شوری ب�ود . اتاقھای گاز نازيھا جان به در ببرند
اش،  س���رائيل ب���رای اي���ن ان���سان دوس���تیک���ه بع���دھا پ���س از ت���شکيل دول���ت ا

. غرام���ت نک���ردی  اس���رائيل مطالب���هک���شور  از ب���رعکس ديگ���ر ک���شورھا
 حکومت  و نکبت سياهسالو اندی سرنوشت يھوديان و بھائيان در اين سی 

ی دول�ت م�درن رض�ا ش�اه ب�ا حکوم�ت  ی خوبی ب�رای مقاي�سه اس2می نمونه
  .ضد انسانی، ضد زن و ضد دگرانديشان اس2می است

يران�ی ن�و و ھای رضا ش�اه فقي�د ب�رای س�اختن ا به ياد داشتن ت2ش
آخوندی، با دست خ�الی و ب�ا مل�ت /ی حاکمان قجری اجعهمدرن و بدور از ف

 رض�ا ی افيون م�ذھب، و ھمچن�ين محم�د اسير در چنبره» روشنفکرانی«و 
 کوت�اه اس�ت، ب�رای مقاي�سه ب�ا آنچ�ه ک�ه در اي�ن شاه فقيد، تنھا ي�ک ي�ادآوری

ب�ا اي�ن ھم�ه . رود و م�یاس�ت سال نکبتی بر ھموطنان م�ا رفت�ه و اندی سی 
د نتوان���ست دس���تاورد خ���وبی در  رض���ا ش���اه فقي���ش���اھیپاددوران درخ���شان 

ھ��ای   عل��تش اي��ن ک��ه اي��ران درگي��ر جن��گ؛ی دموکراس��ی داش��ته باش��د زمين��ه
ی اي�ران حماي�ت  بود که توس�ط انگل�ستان ب�رای تجزي�های با عشايری  منطقه

  . شدند می
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دول�ت از ديگر دستاوردھای اي�ن پادش�اه، س�اختن و پ�رداختن ي�ک 
ر اي�ن راس�تا کوت�اه ک�ردن دس�ت تجزي�ه طلب�ان  قوی ب�ود و دمرکزی و ملی

» س�لطنت« ايران که از ھمان زم�ان ی شمالی ھمسايهاز سويی . ضد ايران
چشم به خاک ايران داشت، آرزوی دست ي�افتن ب�ه آبھ�ای گ�رم » کبير«پتر 

 ش�وروی ای جان�شينانش و در دولتھ�ای بع�دیخليج فارس را در سر و سود
  روس��يهته اس��ت؛ ت��2ش دول��ت کن��ونیاث گذاش��ت��ا ھم��ين ام��روز ھ��م ب��ه مي��ر

 لج���ستيکی و ب��رای حف��ظ حکوم��ت اس���2می موج��ود در اي��ران و پ��شتيبانی
احمدی نژاد را باي�د در ھم�ين راس�تا ارزي�ابی /از باند خامنه ای» انتظامی«

  ! کرد
ب���ا کم���ک دولتھ���ای » آرزوی پت���ر کبي���ر«ب���رای پي���شبرد ھم���ين 

        ک��ردن راه ب��رای ص��اف » ت��وده« ش��وروی، ح��زب کموني��ستی جورواج��ور
 ک�شور» ھای جمھوری«ی ايران و در نھايت تبديل ايران به يکی از  تجزيه

 دوم و پ�س جھ�انیی شوم پ�س از جن�گ  اين واقعه. شوراھا سازماندھی شد
از اش���غال اي���ران توس���ط نيروھ���ای متف���ين روی داد و ب���ا اي���ن ک���ه ديگ���ر 

 ش��وروی ت��ا ک��شورھای اش��غالگر اي��ران، اي��ران را تخلي��ه کردن��د، ام��ا ارت��ش
 در اي��ران مان��د و يک��سالی ھ��م ع��واملش، آذربايج��ان اي��ران و ١٩۴۶س��ال 
 و البت��ه در تم��ام اي��ن س��الھای ؛تان را تجزي��ه و ب��ه ت��صرف درآوردن��دکردس��

س گ���رفتن جايگ���اه از دس���ت  ب���ازپ، م2ي���ان در پ���ی کبي���رفق���دان رض���ا ش���اه
  . شان در دوران قاجارھا بودند رفته

 روش��نفکران، تح��صيلکردگان و تردي��د کاس��تيھا و ھمراھيھ��ای ب��ی
ت��رين بخ��ش راديک��ال  ندن فجي��عدولتم��ردان ايران��ی ب��رای ب��ه حکوم��ت رس��ا

ھ�ا ک�ه  ھمراھ�یدر اي�ن . ی درخشانی ني�ست  شيعه در ايران، کارنامهمذھبی
ھيئ�ت حماي�ت از  دول�ت ش�وروی، در ھمچنان با پشتيبانی مالی و لج�ستيکی

 تروري�ستی کموني�ستیو  دانشجويی و گروھھای م�ذھبی کنفدراسيون جھانی
شد، راه برای به حکومت رس�يدن م2ي�ان ھم�وار  ريزی می در ايران برنامه

Aب��د [ای  ای سياس��ی ک��ه ب��رای خودش��ان کارنام��هبي��شتر اي��ن گروھھ��. ش��د
در ] حکوم��ت اس��2می» ت��ر اندرخ��ش«درخ��شان ب��ا توج��ه ب��ه دس��تاوردھای 

خون��دھا ت آبينن��د، ھمگ��ی ي��ا ب��ه خ��دم  پادش��اھی م��ی نظ��ام عرف��یس��رنگونی
 ]ی دس��ت س��از ش��وروی  ھم��ان ح��زب ت��ودهمث��ل[ھاش��ان  درآمدن��د و خيل��ی

2می ش��دند؛ منتھ��ا ب��ه دلي��ل  حکوم��ت اس��ھمک��ار و ھ��م قرب��انیھمزم��ان، ھ��م 
ن��سانھا و باورش��ان ب��ه  ھيستريک��شان ب��ا مدرنيت��ه و ب��ا حق��وق براب��ر ادش��منی

و » فرم�ان ب�رادر بزرگت�ر«و » اصالت پيشوا«و »  پرولتارياديکتاتوری«
ق  ن��وعی وAي��ت فقيھ��ی اندي��شيدن، ھمچن��ين اھمي��ت ندادن��شان ب��ه حق��وب��ه

 ت��ا ش��ھروندی، م��دنی و براب��ر ان��سانھا، ف��ارغ از جن��سيت و ن��ژاد و عقي��ده،
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لي��ل ب��ه ھم��ين د. کنن��د ھم��ين ام��روز ھ��م از حکوم��ت اس��2می پ��شتيبانی م��ی
ت عري�ان، جھ�ل ع�وام و تج�دد ی خ�شون حکومت اس�2می توان�ست ب�ا حرب�ه

ام ب���ه س���ال تم���و ان���دی ايران���ی، ت���ا ام���روز س���ی » انروش���نفکر «س���تيزی
بي��شتر مواق��ع ھ��م ھمک��اری و اش ادام��ه دھ��د و  اف��روزی تروري��سم و جن��گ

  . گراھای ايرانی را داشته باشد مليحتی کمونيستھا و مذھبيھا و ھمراھی
 به دنيا آم�د و ۵٧ سال فتضاح تاريخیای که پس از ا هاما نسل تاز

شونت رشد کرد، اساسا تعريف ديگ�ری در اين حکومت جنگ و جنون و خ
در تم��ام اي��ن س��الھا . از زن��دگی، مب��ارزه، م��دنيت و حق��وق ش��ھروندی دارد
دليل خ�شونت عري�ان مردم در ايران با اين حکومت مبارزه کردند، ولی به 

ی حکومت اس2می، امکان دستيابی به دموکراس�ی و حق�وق  و بسيار سبعانه
 دو سرف���صل اساس���ی در ١٩٨٨و  ١٩٨١س���الھای . ش���ھروندی را نيافتن���د

ای اع�دام  ه جمع�ی و در دادگاھھ�ای چن�د دقيق�هکشتار زندانيانی بود که  دس�ت
 حت�یھاش�ان  خيل�ی. شدند، بدون آن که امکان دف�اع از خ�ود را داش�ته باش�ند

  . دوران محکوميتشان را پشت سر گذاشته بودند
ھشت سال جنگ بين ايران و عراق که توس�ط م2ي�ان و ب�ه وي�ژه 

ی زن���انی ک���ه  ين���ی ت���داوم ياف���ت، پ���ر اس���ت از خ���اطرهخص روح Z خمش���
ھمسرانشان را به جنگ بردند و کشتند، يا معلولشان کردند و خيل�ی از اي�ن 

ار بودن�د ب�سي. اس�2می ب�ه ک�ار گرفتن�دھ�ای رس�می  نان را در فاحشه خان�هز
ھ�ا دزدي�د و ب�ه جن�گ   حکومت اس2می، آنھ�ا را از مدرس�هھايی که پسربچه

 ی ارض�ای جن�سی ن، وس�يلهخنثی کند و تازه، ھمزما» مين«، تا با آنھا برد
  ! پاسداران و نظاميانش در سنگرھای جنگ اس2می باشند

در ھمين سالھاست که روح Z خمينی فتوای ترور سلمان رش�دی 
ی م2ي��ان ب��ر انج��ام اي��ن فت��وای ض��د ان��سانی پ��ای   تقريب��ا ھم��هدھ��د و را م��ی

ی ايران، با تمام فشارھای حجاب اجب�اری و   جامعهاما در بستر. فشارند می
و ھ�ا  دين اجباری و سنگسارھا و دارزدنھای خياب�انی و ب�ه جرثقي�ل آويخ�تن

ای در کار شکفتن و بالي�دن ب�ود ک�ه منطق�ا  ش2ق زدنھای خيابانی، نسل تازه
خواھ�د  خواس�ت و م�ی نميبايد بازتاب آن ھمه جنايت بوده باشد؛ نسلی که م�ی

ھ��ر ان��سان ی جھ��انی ح��ضور پي��دا کن��د و مث��ل  م��دن در جامع��هم��درن و مت
» ٨٨جن�بش «.  بشريت بھرمند باشدمتمدنی از حقوق مدنی دستاورد تمامی

درواق��ع دس��تاورد اي��ن ن��سل خج��سته اس��ت ک��ه ديگ��ر از خ��شونت و م��رگ و 
توان�د  خواھ�د و م�ی جنگ و اعدام و ترور و شکنجه خ�سته ش�ده اس�ت و م�ی

بخشد و کنار بگ�ذارد، اگ�ر بتوان�د امک�ان ت�نفس در تمام آدمکشان تاريخ را ب
قرن بيست و يکم را داشته باشد؛ ھرچند که بخشی از حکومت بخواھد اي�ن 

  !!بش را به نام خودش مصادره کندجن
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ای را منت�شر ک�رده، و ب�ا  ن روزھا شاھزاده رضا پھل�وی نوش�تهاي  
 پرس��ش ای فت��وا و الھي��ات م2ي��ان ح��اکم ب��ر اي��ران را ب��ه»طنزگون��ه«لح��ن 

ين و ب�ا تق�ديس ن�ام ک�دام» الھي�ات«کشيده است که اينان با استناد به کدامين 
ھ��ای خوابگاھھ��ای دان��شجويی ب��ه بي��رون  دان��شجويان را از پنج��ره» ق��ديس«

  ! گويند؟ می» قربه الی Z«کنند و  پرتاب می
دوستی دارم که خود سالھا به اس�2م خ�شن اي�ن س�نخ م2ي�ان ب�اور 

روی آورده، زي�ر ض�رب يک�ی » راسيوناليسم« ديگر به داشته، و بعدھا که
ب��ازجوی «ش��ده و آن ي��ار ديرين��ی ک��ه ديگ��ر  از ي��اران دي��رينش ش��کنجه م��ی

گرفته، بعد دو رکع�ت  نخست وضو می] يا ھنوز ھم ھست[شده بود » عزيز
 ب�يش از آورده، دوس�ال تم�ام ر تن جوان اين دوست ف�رو م�یدار ب ش2ق ميخ

ک��دامين ِ ماس��ت ک��ه اي��ن ...  وم��ت اس��2میی حکو ی ت��سمه ض��ربه ۵٠٠٠
ھ��ا را ک��ه ب��ا ن��ام دي��ن و اعتق��ادات ش��ھروندان ب��ر اي��شان تحمي��ل »رذال��ت«

 ی حکوم�ت ی نک�ره س�يره«ش�ته باش�د، و در ت�داوم ھم�ان شود، به ياد ندا می
از ب��ازتکرار آن جناي��ات، در اي��ن روزھ��ا و پ��س از »  اس��2میکھريزک��ی

ھ�ا نريخت�ه  خ�شمگين ن�شده و اش�کدھمين دور انتخابات رياست جمھ�وری، 
  ! باشد؟

دو رکع��ت تج��اوز جن��سی «ی  هنوش��تحتم��ا دوس��تان اي��ن روزھ��ا 
Aب�د لبخن�دکی ھ�م اند و   را ديده و خوانده٢٧٨»!کنيم، واجب، قربه الی Z می

  ! اند؟ بيخون اين م2يان حکومتی زده ما در حصار شبر سرنوشت کمدی
قاب�ل مدرنيت�ه ب�ا فاشي�سم ش�اھزاده در واق�ع نم�ايش ت» استفتاء«اما 

 مذھبی و رذال�ت اس�2م حک�ومتی اس�ت ک�ه اي�ن روزھ�ا تماميت طلبیدينی، 
حک�ومتی را ھ�م درآورده و باورمندان به اي�ن آئ�ين » خوديھا«ديگر صدای 

ح��سينعلی منتظ��ری، و ب��ه وي��ژه » فتواھ��ای«ھ��ا و  اش نوش��ته نمون��ه. اس��ت
ھرچند که اي�ن ف�رد  است؛ ٢٧٩ی عبدالکريم سروش ی تازه منتشر شده نوشته

 و معل���وم ني���ست چ���ه اع���2م ش���د» مرت���د«وی آم���ران حک���ومتی ھ���م از س���
  ! سرنوشتی در انتظارش باشد؟

        ی ش��اھزاده رض��ا پھل��وی، ب��يش از ھرچي��ز فري��اد ن��سل  ام��ا نوش��ته
گوش�ت لخ��م دم «خواھ�د  ای اس�ت ک�ه در ق��رن بي�ست و يک�م ديگ�ر نم��ی ت�ازه
ن�ک ص�دای م�درن و متم�دن  که اياين نسل. اس2ميون حکومتی باشد» توپ

لنين�ی را /ی دين�ی ولوژيھای کھنه و از دور خارج شدهاش به ايدئ و غيرآلوده
آمدن�د و «شنويم، در ھم�ان بي�ان عطامل�ک ج�وينی ک�ه  از دھان شاھزاده می
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اي���ن ... ج���ان ک2م���ش را نوش���ته اس���ت ک���ه» ...ک���شتند و س���وختند و بردن���د
اند، اما خواھند رفت؛ چ�را ک�ه ب�ه  ان اس2می، شوربختانه ھنوز نرفتهمھاجم

» عبدالکريم سروش«ع2م شده، ِقول ھمان فيلسوف حکومتی و فع2 مرتد ا
اش  داشتها آبروی نم حکومتی به زير افتاده و تمامیاش از با شت رسوايیط

م�ت ھ�ا و فريبکاريھ�ای ناي�ب قائ�د ن�ااعظم حکو گري�ه. به ب�اد فن�ا رفت�ه اس�ت
چ�ه ت�صادف [» يازدھم س�پتامبر«ی   جمعهحکومتی/اس2می در نمايش دينی

ای دانست  فرد بر مزار روياھای از دست رفته اين بايد زاریرا ] ناميمونی
» ابق�ای«زن�د و ب�رای  که اگر چه ھمچنان در بستر مرگ، دست و پايی می

 پ���ول و ش���کنجه و دادگ���اه را امتع���ارفش، ان���واع داروھ���ای تق���ويتیوج���ود ن
   !ست؛ چون عمرش به سر آمده استنی اکند، اما رفت می» استعمال«

و » سخن شاھزاده رضا پھلوی ب�ا روح�انيون واب�سته ب�ه حکوم�ت
 ن اس��2می را باي��د پ��س از س��رنگونیاي��شان از حاکم��ا» اس��تفتاء«ب��ه ق��ولی 

ی آزادی، شھروندس��اAری و  ی مج��سمه کلي��ت حکوم��ت اس��2می، ب��ر پيک��ره
 مرمرين�ی ح�ک  فردای بدون اس�2م حک�ومتی، ب�ر س�نگِ مدرنيته در ايران

انسان کش و عقب مانده » الھيات«کرد و با اين کار تاريخا و برای ھميشه 
و فاشيست اس2م حکومتی را که به جای پاسخی منطقی برای جناي�اتش، از 

   ...کند، به سخره گرفت  می٢٨٠»شرعيات/امتحان قران«شاھزاده 
  

  ]روز نود و سوم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۵/ ١٣٨٨ بيست و چھارم شھريور

  

ی خيل�ی مھ�م نوش��ته و   ي��ک نام�ه کروب�یمھ�دی. خيل�ی خبرھاس�ت  
  ... بدجوری روی آب ريختهی آخوندھا را  خ2صه پته

طاب قرار داده ک�ه  فتوايی م2ھا را خ در ھيئت منتظریحسينعلی
م��ن  «رود و  اس��2م و حکوم��ت اس��2می دارد از دس��ت م��یخ2ص��ه بجنبي��د،

  ... ين حرفھاو از ا» ام ھنوز از اص2حات مايوس نشده
  ... ندا هدر ھمين رابطه پسران چند تا آخوند را گرفت

 اردبيل�ی را گزارش داد که پ�سران موس�وی ھمين اAن ھم العربيه
ت�ه گرفھ�م ھ�ای منتظ�ری را  پيش از اي�ن س�ه ت�ا از ن�وه. اند دستگير کردهھم 

 .ن ھ�م و خ�ر ت�و خ�ر ج�البی اس�تان�د ب�ه ج�ا بودند و خ2ص�ه کفتارھ�ا افت�اده
   !اش برای مردم چه خواھد شد؟  نتيجهيمببين

ق�رار اس�ت ]  شھريور است٢۴امروز [ شھريور ٢٧ آينده ی جمعه
  ! قيامتی در تھران برپا شود که بيا و ببين
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منبع آگاه در مجلس به خبرنگار روي�داد گف�ت  يک «گويند تازه می  
 کروب�ی ب�ا آق�ای مھ�دی] ک�ذا[ھبری ر که رئيس مجلس به دستور مقام معظم

ی   از جل��سه.رھب��ری ھ��ستندان��د و آق��ای Aريج��انی حام��ل پي��ام  تهدار داش��دي��
  کروبی که بيش از سه ساعت به طولعصر امروز رئيس مجلس و مھدی

ت س�ه  کروبی ن�سبت ب�ه عملک�رد ھيئ�مھدیرسد که  خبر می. انجاميده است
اد ک��رده و خط��اب ب��ه و ص��دا و س��يما ب��ه ش��دت انتق��ه ی ق��ضائي ی ق��وه نف��ره

امي���دوارم ش���ما ھمچ���ون برادرت���ان دينت���ان را ب���ه دني���ا  ک���ه ت���هAريج���انی گف
آق�ای کروب�ی در براب�ر خواس�ت رئ�يس مجل�س  ھمچن�ين] ھاھاھ�ا [!نفروش�يد

 حال�ت ع�ادی برگ�ردد، پاس�خ ش�رايط ب�ه مبنی بر اينکه مدتی سکوت کنيد تا
] ک�ذا[ه دشمنی ب�ا ام�ام عمری را ب ای که من سکوت کنم تا يک عدهکه داده 

خواھن�د  جنايتی ک�ه م�ی د، زمام امور را به دست بگيرند و ھران سپری کرده
   ٢٨١!مدھ می من مردن را به سکوت در برابر اينھا ترجيح. انجام دھند

 آخون��د  ت��اکتيکی اي��ن را  کروب��ی ِدان��م اي��ن مھ��دی البت��ه م��ن نم��ی
ببخ�شيد [ی فاض��ب   ب�اور دارد ک�ه دوران ام�امش مدين�هگوي�د، ي�ا واقع�ا می

ا را در اي��ن جن��بش ن��شان آين��ده نق��ش اي��ن باب��! وده اس��ت؟ب��] ی فاض��له مدين��ه
  .تازد  فع2 که دارد خوب می؛خواھد داد
 نوش�تم ک�ه ١٣٨٨ خ�رداد ٢٢در روزھای اول اين جنبش پ�س از   

ط��رف پرت��اب ک��رده  را ک��ه ن��شمرده، اينط��رف و آن چھ��ار ص��ندوق رای
زم�ان  آن .س�ر و ص�دا ک�رداي�ن داس�تان کل�ی  اند و خ2صه بودند، پيدا کرده

از ... اين مسخره بازيھای رای و رای باطله و تقل�ب و رايھ�ای ات�و ش�ده و 
ی چھارتا ص�ندوق  حاA خبرنگاری را که قضيه. کلی داغ بود... اين حرفھا

  .اند  کشيده به محاکمهير کرده و، دستگددارای زھرماری را لو 
و ع�ضو محمد رضا نسب عب�داللھی، روزنام�ه نگ�ار مق�يم ش�يراز 

 ش��ھريور در ٢٢  ص��بح روز١٠ س��اعت  نگ��اران وزنام��ه ی رنفانجم��ن ص��
اس�تانداری  ک�ه گفت...  نسب عبداللھی .محاکمه شد دادسرای انق2ب شيراز

انتشار خب�ر ک�شف چھ�ار ص�ندوق رای در وب2گ�م، ب�ه اتھ�ام فارس به دليل 
 ك���ه در از م���ن ش���کايت ک���رد» ن���شر اکاذي���بت���شويش اذھ���ان عم���ومی و «

تب�ار، سرپرس�ت دادس�رای  ق�ضاوت آق�ای موس�وی   ك�ه ب�هاين محاکمه پايان
رس�يدگی ب�ه پرون�ده و ص�دور حک�م ب�ا  انق2ب شيراز برگزار ش�د، ت�ا پاي�ان

   !م پنجاه ميليون تومانی آزاد شدقرار کفالت
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 ك�ه  س�ه عك�س در وب2گ�ش منت�شر ك�ردوی اين خبر را به ھم�راه
ف  از روی وب2گ��ش ح��ذ»پ��ست«بع��د از م��دتی از س��وی س��ايت ب2گف��ا اي��ن 

   !دش
خيلی جاھای ديگ�ر ياھو و د که بلگفا و   راستی ميدانی!چه کارھا؟

  را ھم جمھوری اس2می خريده است؟
  

  ]روز نود و چھارم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۶/ ١٣٨٨ بيست وپنجم شھريور

  
ی حکومتی جوان وابسته به س�پاه پاس�داران  روزنامهديگر اين که   

 توزي�ع ش�ده، از م�ردم ندر س�طح ش�ھر تھ�را نوشت که در ي�ک ش�بنامه ک�ه
راھپيم��ايی روز ق��دس، ب��ا س��ردادن ش��عار ر  ك��ه ب��ا ح��ضور ددع��وت ش��ده

 ھای دولت كودتا پايهر گدي بار» مرگ بر ديكتاتور«و » مرگ بر روسيه«
اي�ن ش�بنامه ک�ه ب�ا  در. را به لرزه درآورند] اند خاکبرسرھا خودشان نوشته[

، گروھ�ی موس�وم ب�ه انت�شار يافت�ه» گ�ذرد ق�دس از روس�يه م�ی راه«عن�وان 
ار انق�2ب ح�ضرت ام�ام زبرخ2ف بيانات صريح بنيانگ جنبش سبز مردمی

ھ��ای آن��ان  ا و تفال��هروز ھ��شدار ب��ه ابرق��درتھرمودن��د روز ق��دس ك��ه ف) ره(
برداری سياسی از اي�ن روز را ب�ه نف�ع ي�ك  هاند نھايت بھر است، ت2ش كرده

انی قدس را به ي�ك ی روز جھ مبارزه آورده و مسير جريان سياسی به عمل
ی  کميت�����ه در ض�����من .ی سياس�����ی زي�����اده خواھان�����ه تغيي�����ر دھن�����د م�����ساله
س�ايبری خ�ود را /روانی حاميان ميرحسين موسوی فعالي�ت پي�امکی/تبليغاتی

ش�عارھا و   در اي�ن؛ از روز جھانی ق�دس ش�دت بخ�شيدهبرداری برای بھره 
حمايت  ی شھريور برا٢٧که اصل حضور در راھپيمايی  ھا تاکيد شده  پيام

 !ا؟ااااااااو !تاز فلسطين نيس
  

  ]روز نود و پنجم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٧/ ١٣٨٨ يست و ششم شھريورب

  

 شانو حامي�ان حکومتي� شعار م�رگ ب�ر روس�يه ب�دجوری آخون�دھا  
 نھاد از اعوان و انصار پاسداران،محمد خاکی  ؛ انداخته»گوز گوز«را به 

ر ح��وادث پ��س از انتخاب��ات  دًاخي��را ر س��ايت اي��ن دم و دس��تگاه نوش��ت ک��هد
روس�يه و چ�ين س�رداده ش�د ك�ه اي�ن ام�ر  رياست جمھوری، شعارھايی عليه
مواج���ه گ���شت و بازت���اب ی ھ���ای غرب��� نهب���ا اس���تقبال زي���ادی از س���وی رس���ا

دولت���ی  ك���ه خبرگ���زاری  ب���ه ط���وری؛ھ���ا داش���ت ای در آن رس���انه گ���سترده
 با .له كردابه انتشار مطالبی پيرامون اين مسريانوستی روسيه نيز مبادرت 

ی اي��ران ب��ا دو ك��شور روس��يه و چ��ين و تع��ارض  توج��ه ب��ه رواب��ط گ��سترده



 ٣٣٥

 

 ب�ر آن ش�ديم ،كشورھای غربی با ھرسه كشور ايران، روسيه و چ�ين منافع
   .به بررسی منشاء اين شعارھای ضد شرقی بپردازيمه تا در اين مقال

ه ھ�ا علي� انگلستان، فرانسه و آمريكا فعاAنه سعی در ت�شديد تح�ريم
ايران دارند، اما عملكرد روسيه و چ�ين ت�اكنون در راس�تای كن�د و ك�م  .ا.ج

 خصوص كشورھای غربی در ؛  ھا بر ضد كشورمان بوده اثر كردن تحريم 
 حت�ی و  ه،ک�رداي�ران نت�رين كمك�ی ب�ه   ای كوچك  توليد دانش و فناوری ھسته

ای ب�ه  هھ�ست ی فن�اوری  اين دانش را ترغيب به عدم ارائ�هكشورھای دارای
روس�يه ب�ه   ام�ا]ان�د ک�رده [ان�د   تھديد ھ�م نم�ودهحتیايران و در برخی موارد 

ای    فن��اوری ھ��سته ی  زمين��هھ��ای مك��رر غ��رب در رغ��م ف��شار و درخواس��ت  
ز زمانی كه آلمان قرارداد  در واقع ا.دکن ايران ھمكاری می .ا.ھمچنان با ج

ص�ورت   ب�ه ]ھ�ا دول�تج�ايگزينی  برخ2ف اص�ل[ی خود با ايران را  منعقده
با وجود ف�شارھای غ�رب  د، روسيه تنھا كشوری است كهطرفه رھا کر يك 

ای تحوي�ل    ھسته سوخت ايران، به ما .ا.ای با ج  برای تحريم ھمكاری ھسته
 در ش�رايط كن�ونی ك�ه .كن�د دھد و در تكمي�ل نيروگ�اه بوش�ھر فعالي�ت م�ی می

 خ�ود مانن�د ھ�ای رس�انه ن دش�من س�نتی روس�يه و چ�ين، عن�وا انگل�ستان ب�ه 
و  دهران فع�ال ک�رو العربي�ه را ب�رای الق�ای تقل�ب در انتخاب�ات اي�س�ی  بی بی

تمام قدرت نيز ... ديگر كشورھای غربی ھمچون فرانسه، آمريكا، آلمان و 
اند، روس�يه و چ�ين ب�ه بي�ان   ايران بسيج كرده .ا.ای خويش را عليه ج  رسانه

 غرب�ی ی ش�ده و اخب�ار و مطال�ب تحري�ف زن�د؛ پردا واقعيت اخبار ايران م�ی
چقدر م�ن از کلم�ه [ی  ان را منتشر نكرده و در اين ھجمهاير .ا.جدر مورد 

ای ب��رخ2ف جري��ان   رس��انه] ي��دآ ن ب��ود، ب��دم م��یمين��ی ملع��وک��ه تکي��ه ک��2م خ
ھرگون�ه ت�نش در رواب�ط م�ا ب�ا روس�يه و چ�ين، ب�ه .. .كنن�د م�ی غرب�ی عم�ل

ه، و فق�ط مطل�وب غ�رب و در رأس آن ضرر منافع ملی ھر سه ك�شور ب�ود
   !دباش انگلستان می

ھ���ای   چ���ه روي���ی دارن���د اي���ن پ���سمانده؛خيل���ی جال���ب اس���ت، ن���ه
   !؟تر  دولتھای شوروی مرحوم ِمرحوم ».ب.گ.کا«

   !تر است جالباين يکی 
اس�2می در س�ازمان مل�ل،  گزارش دفتر نمايندگی جمھ�وری بنا به 
ای ح���ضور در ض���يافت ش���ام مق���رر اع���2م آم���ادگی ب���ر در پاي���ان مھل���ت

 صد و ھشتاد و س�هارسال شده، تنھا  ی ھزار دعوتنامهھشت نژاد از  دیاحم
بي��ست و  ی ی ش��امگاه جمع��ه اي��ل خ��ود را ن��سبت ب��ه ش��رکت در جل��سهنف��ر تم
بر اساس اي�ن خب�ر س�تادی ب�ه رياس�ت آل حبي�ب . ندسپتامبر اع2م کردپنجم 

 ت�ا ن�سبت ک تشکيل شده،جمھوری اس2می در نيويور دفتر نمايندگی معاون
 اروپا ھماھنگی Aزم به حتیپشتبانان جمھوری اس2می از کانادا و به سفر 
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 دAر ب�ه اي�ن اف�راد ھشتصددر اين ستاد ھمچنين تصويب شد مبلغ . عمل آيد
    !دپرداخت شو و آمد رفت ی  بابت ھزينه

ھ�ا باي�د برون�د از س�ازمان مجاھ�دين اين جور کارھا را اين آماتور
  ...بگيرندياد 
  

    مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ١٨/ ١٣٨٨بيست و ھفتم شھريور ماه 
  ] 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  
ش�عارھا بي�شتر . ده بودندھا از شھرستانھا برای تظاھرات آم خيلی... شھرھا

کل��ی ف��يلم . گ��شت م��ی» رم��رگ ب��ر روس��يه، م��رگ ب��ر ديکت��اتو«در مح��ور 
آور و تھدي��د و  گ��از اش��ک.  از اي��ران ارس��ال ش��ده ک��ه دي��دنی ھ��ستندبيوت��و

م�رگ ب�ر «و پاس�خ م�ردم ک�ه » م�رگ ب�ر اس�رائيل«شعارھای بسيجيھا ک�ه 
  » !کن، کشورمو رھا کن روسيه، روسيه، حيا«و»  روسيه

. کروب��ی ھ��م در مي��ان م��ردم ب��ود و خ��اتمی ک��ه ب��ه او حمل��ه کردن��د
. ساعت بيست و سی دقيقه به وقت ايران است. ری ندارمھنوز از تلفات خب

 حت�یم�ردم . غيھا شروع شده استاز صبح ساعت يازده به وقت ايران شلو
در ش�يراز کل�ی پوس�تر . ن�دا هک�رد» ھ�و« روی شھر را کوپترھای گشتیھلي

ھ�م تظ�اھرات  »ان. ان. س�ی«. شاھزاده به در و ديوار چ�سبانده ش�ده اس�ت
 م�زدور گف�ت ک�ه خب�ری »س�ی.ب�ی.ب�ی«د، ول�ی خ�وب پوش�ش داامروز را 

ديدم ک�ه فق�ط تظ�اھرات طرف�دارھای حکوم�ت از تلويزيونشان نبود و خودم 
ی  ال�هچاقچوريھ�ای مچ/پشميھا و ھم�ان چ�ادرداد؛ ھمان ريش و  را نشان می

  ... رااحمق نادان چلوکباب خور
 چن�د ھمزمان با راھپيمايی روز قدس، مخالفين کودتا در تھ�ران و  

اعت�راض » مرگ بر ديکتاتور«ند و با شعارھای ديگر به خيابانھا آمدشھر 
گزارشھای شاھدان عينی از تھران . ندد را به حکومت ايران اع2م کردخو

  . اند ات زدهحاکی است که مردم در چند نقطه تجمع کرده و دست به تظاھر
نق�2ب و دان�شگاه مخالفين در راه پيماييھای خود ب�ه س�وی مي�دان ا

ان��د و گزارش��ھا  يروھ��ای امنيت��ی و نظ��امی مواج��ه ش��دهی ن  ب��ا مقابل��هتھ��ران
 رويت�رز خبرگ�زاری. ک آور ب�ه س�وی م�ردم اس�تحاکی از شليک گاز اش�

در تھ�ران ] راھپيماي�ان[از درگيری نيروھای امنيتی ب�ا راھپيم�ايی کنن�دگان 
 ک�ه در تھ�ران ی به نقل از شاھدان عينی گفتاين خبرگزار. خبر داده است

ھا سعی در  و نيرو تظاھرکنندگان درگيری رخ دادهنيروھای امنيتی وميان 
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م�رگ «اين خبرگزاری ھمچنين از ش�عارھای . اند متفرق کردن مردم داشته
  . خبر داد» ن، جانم فدای ايراننه غزه، نه لبنا«و » بر ديکتاتور
دورت�ادور مي�دان بر گزارشھا اتوبوس�ھای ش�رکت واح�د را در  بنا

خياب�ان انق�2ب از پ�ارک دان�شجو و بل�وار ک�شاورز . ان�د هانق2ب پارک ک�رد
در م�سيرھای . ان�د از جمعه شدهمسدود شده و مانع حضور معترضين در نم

 ام���ا در ؛کنن���د  ق���وی ق���رار داده و ش���عار پخ���ش م���ییپيم���ايی بلن���دگوھايراھ
 و ن�دگوھای کودت�ا غلب�ه پي�دا ک�ردهبسياری جاھا ص�دای م�ردم ب�ر ص�دای بل

 در ح�الی ک�ه مي�دان ؛ش�ود مت در جمعي�ت ش�نيده م�یشعارھای مخالف حکو
طرف�دار ی کام�ل نيروھ�ای امنيت�ی و  نق2ب و دان�شگاه تھ�ران در محاص�رها

ران س��خنرانی خ��ود را ن��ژاد در دان��شگاه تھ�� حکوم��ت اس��ت، محم��ود احم��دی
او ب��ار ديگ��ر انتخاب��ات اي��ران را آزادت��رين انتخاب��ات در جھ��ان . آغ��از ک��رد

، ش�عارھای ديگ�ری ک�ه در »رگ ب�ر ديکت�اتورم�«ع�2وه ب�ر ش�عار . خواند
  ...شود، از جمله ده میتظاھرات امروز شني

  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 

  توپ، تانک، بسيجی، ديگر اثر ندارد 
  آن خس و خاشاک تويی، دشمن اين خاک توئی 

  يد گردد زندانی سياسی آزاد با
  و رھا کنديکتاتور حيا کن، سلطنت

  
 مردم شعار رفت،  جمعه میھنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز

   درصدت کو؟؟؟۶٣دروغگو، دروغگو، : دادند می
   

   ...زشعارھای جديد امروديگر از 
   مردم بسه  کشتن، چه غزه،چه ايران

  ايران شده جنايت، غزه بيا حمايت 
  ديکتاتور بيچاره، بازی ادامه داره 

  
.  تھ���ران ب���ودمي���دان ھف���ت تي���ر يک���ی از مراک���ز تجم���ع م���ردم در

ر انب�وه م�ردم در آن ج�ا حضور مھدی کروبی در اين مي�دان موج�ب ح�ضو
ی م��ردم در اي��ن مي��دان خب��ر  ھا از ح��ضور چن��د ده ھ��زار نف��رهگزارش��. ش��د
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ن�ابر گزارش�ھا ب. ن�د ب�ه س�مت مي�دان وليع�صر حرک�ت کرد که س�پسدھند می
 که شاھدان ند زيادی در ميدان وليعصر تجمع کردی جمعيت اعتراض کننده

بسيجيھا و نيروھای لب�اس . ندھا را دھھا ھزار نفر اع2م کرد تعداد آن،عينی
شخ��صی در کن��ار نيروھ��ای انتظ��امی و نظ��امی راه م��ردم ب��ه س��وی مي��دان 

ق��ل از  فران��سه ب��ه نخبرگ��زاری... ن��ددان��شگاه تھ��ران را س��د کرد2ب و انق��
 ک��ه مي��ان پل��يس ض��د ش��ورش و تظاھرکنن��دگان ش��اھدان عين��ی گ��زارش ک��رد

ھم�ين . ھای تھ�ران درگي�ری روی داد طرفدار ميرحسين موسوی در خيابان
شورش دھھا نفر را ت�اکنون   که پليس ضدنابع به خبرگزاری فرانسه گفتم

ي�ک . کن�د شدت تظاھرکنندگان معت�رض را س�رکوب م�یدستگير کرده و به 
ھ�ای  ه ک�ه تظاھرکنن�دگانی ک�ه جام�ديگ�ر ب�ه خبرگ�زاری فران�سه گف�تشاھد 

  : دادند سبز بر تن داشتند، در ميدان ھفت تير تھران از جمله شعار می
  » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران«و » ياحسين، ميرحسين«
ران ميرحسين  که ميان طرفدان خبرگزاری ھمچنين گزارش داداي

 تھ��ران ني��ز ن��ژاد در خيابانھ��ای اط��راف دان��شگاه موس��وی و محم��ود احم��دی
نژاد ب�ه  شاھدان عينی گفتند که طرفداران محمود احمدی. درگيری روی داد

ورد ض�رب و شدت طرفداران ميرحسين موسوی را در خيابان وليع�صر م�
ران ميرح��سين رف��دای آن ش��ماری از ط نتيج��هدھن��د ک��ه در  ش��تم ق��رار م��ی

 در ديگ�ر نق�اط تھ�ران مي�ان ی ني�زدرگيريھ�ای م�شابھ. ندموسوی زخمی شد
  . دتخابات رياست جمھوری روی داطرفداران دو نامزد رقيب در دھمين ان

ي��ک ش��اھد عين��ی ک��ه در ح��والی مي��دان وليع��صر تھ��ران ح��ضور 
داش�ت، ب��ه رادي��و ف��ردا گف��ت ک��ه جمعي��ت عظيم��ی ک��ه ب��رای تم��ايز از س��اير 

 خياب���ان ی  س���بز ب���ه ھم���راه داش���تند، در مح���دودهرکنن���دگان نمادھ���ایتظاھ
ًقريبا اين مح�دوده س�بزپوش ند و تعصر تجمع کردکريمخان زند و ميدان ولي

 کروب��ی ن��امزد معت��رض انتخاب��ات ضور مھ��دیاي��ن ش��اھد عين��ی از ح��. ش��د
اي�ن .  کنندگان در خيابان کريمخان خبر داد رياست جمھوری در ميان تجمع

ش�ماری از  يافته اما کم  ھای سازمان   ھمچنين تأييد کرد که گروهشاھد عينی
طرف�داران دول�ت در اي�ن منطق�ه ح��ضور دارن�د و معترض�ان در اي�ن تجم��ع 

آمي��ز   ھ��ای م��سالمت ًزنن��د ک��ه عم��دتا در راھپيم��ايی ش��عارھايی را فري��اد م��ی
کنن�دگان ھمچن�ين  تجم�ع . ن�دھ�ای گذش�ته م�ورد اس�تفاده بود اعتراضی در ماه

کاردھ��ايی ب��ا م��ضمون محکومي��ت ج��رم و جناي��ت در سراس��ر جھ��ان و پ2
دول�ت کودت�ا، «و » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ايران«شعارھايی از قبيل 

  ھ�ای اي�ن ش�اھد عين�ی، تجم�ع براساس گفته. در دست دارند» استعفا، استعفا
کنندگان ھمچنين شعارھايی در حمايت از دو نامزد معترض انتخابات و دو 

 اين شاھد عينی. ندر دادصانعی س معترضان، منتظری و جع تقليد حامیمر
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ع�صر،  ی خيابان کريمخ�ان و مي�دان ول�ی به راديو فردا گفت که در محدوده
گ��ر اي��ن تجم��ع ھ��ستند و    ام��ا تنھ��ا نظ��اره،نيروھ��ای انتظ��امی ح��ضور دارن��د

ي��ک ش��اھد عين��ی ديگ��ر ھ��م . کنن��دگان ص��ورت نگرفت��ه ب��ا تجم��ع برخ��وردی 
ھ��ای  ھ��ا و بادکن��ک  ت داش��تن پارچ��هکنن��دگان ب��ا در دس�� ک��رد ک��ه تجم��ع تأکي��د 

وسوی و جن�بش س�بز اي�ران س�ر سبز، شعارھايی در حمايت از ميرحسين م
ای در ح��والی   ھ��ای پراکن��ده تأيي��د ک��رد ک��ه درگي��ریاي��ن ش��اھد عين��ی . ن��دداد

کنن���ده در   ع���صر ب���ين معترض���ان و نيروھ���ای ب���سيجی ش���رکت مي���دان ول���ی
. ، اما فضای ميدان ولی عصر در کل فضای آرامی استدادراھپيمايی رخ 

رس��د ک��ه ف��ضای اط��راف ح��رم ام��ام رض��ا، مح��ل  از م��شھد ھ��م گ��زارش م��ی
ي�ک ش�اھد عين�ی در اي�ن . برگزاری تجمع روز قدس به شدت امنيت�ی اس�ت

 خ��رداد ب��ه ط��رف ح��رم تح��ت ١۵م��ورد ب��ه رادي��و ف��ردا گف��ت ک��ه مي��دان 
ھ�ای اي�ن  د م�سلح ب�ر پ�شت ب�ام و اف�رانيروھای ضدش�ورش ب�ودی  محاصره

اي���ن ش���اھد عين���ی ش���مار . ند مرک���زی ش���ھر م���شھد ح���ضور داش���تی منطق���ه
کنندگان برابر توص�يف ک�رد و گف�ت ک�ه  نيروھای ضد شورش را با تظاھر

ط نيروھ�ای ھرکس ب�ا نم�اد س�بز در راھپيم�ايی م�شھد ح�ضور داش�ت، توس�
ه در ھ��ای ديگ��ری ھ��م از تجمع��ات م��شاب گ��زارش. ش��د امنيت��ی بازداش��ت م��ی

ھ�ران ھ��م اکن�ون و ب��ا در ت. ش��ھرھای اي�ران درياف�ت ش��ده اس�ت] ک�ذا[ش�اھد 
ن�ژاد س�خنران  ی پاي�انی راھپيم�ايی روز ق�دس، محم�ود احم�دی  قرائت بيانيه

    ٢٨٢»...اين مراسم در حال سخنرانی در محل دانشگاه تھران است
  !اعتراضشان را نشان دھندبتوانند ھا بايد بکنند، تا  مردم چه بازی

، که از حضور پرشور سبزپوشان شوکه شدهھم برگزاری ايرنا خ  
ی و کروب�ی شروع به دروغپ�ردازی علي�ه موس�وطبق روال ھميشگی خود 

خبرگ���زاری ف���ارس ھ���م ک���ه نخواس���ت در ن ھمچن���ي. و حامي���ان آنھ���ا ک���رد
ايرنا در  .دايرنا را کپی کر دروغبافی از رقيب خود عقب بماند، دروغھای

عی ش�د ک�ه س�بز پوش�ان ب�ه روزه خ�واری در اخب�ار سراس�ر ک�ذب خ�ود م�د
 ايرن��ا تع��داد .ن��دنيت��ی دس��ت زدراھپيم��ايی و س��نگ ان��دازی ب��ه نيروھ��ای ام

ب�ه ش�عور   نفر عنوان کرده که درج اين خبر جز توھين٨٠٠سبزپوشان را 
د خبرگزاری فارس ني�ز در لج�ن پراکنيھ�ای خ�و.  تفسير ديگری ندارد،ملت

وان����د و حامي����ان اص����2حات را ی، کروب����ی و خ����اتمی را من����افق خموس����و
 حال اينکه دروغھای اين دو دروغپ�رداز ب�زرگ خري�دار .ناميد خوار روزه

 مردم اي�ران ھ�م در ش�عارھای ام�روز خ�ود ثاب�ت کردن�د ک�ه ب�رای ندارد و
  !دھای دروغگو ارزشی قايل نيستن رسانه
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  ]روز نود و ھفتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٩/ ١٣٨٨ بيست و ھشتم شھريور

  

د، ب�ا اي�ن ونش ھايی منتشر می ايد که تازگيھا اط2عيه اندهراستی خو  
از زير رگب�ار گ�از اش�ک [ و شما فرياد ما را  استاينجا ايران مضمون که

  شنويد؟  میاز ايران] ...آور و مسلسل و دستبند و کھريزک و
حي�رت ن م�ردم ك�شور م�.  م�ن ي�ك ايران�ی ھ�ستم.اينجا ايران است  

  مرا تحقي�ر ش�ده و ب�دون اعتم�اد ب�ه نف�س وحكومت اس2می، نسل. انگيزند
ك�نم ك�ه ط�ی س�ه م�اه  م�ن اعت�راف م�ی. باوری تربيت كرده ب�ودتھی از خود

م�ن . زده شدميرتبارھا و بارھا دچار ھيجان غيرقابل وصفی شدم، ح گذشته
 دانستم كه اينقدر مردم من با ارزشند، شگفت انگيزند، وقتی ش�عارھای نمی

قت���ی از جان���شان ب���رای آزادی و شرف���شان دھن���د، و دادخواھان���ه س���ر م���ی
اس��تان وار در ص��فحات ك��ه درا ھ��ائی  ت��وانم تم��ام ص��حنه م��یم��ن . گذرن��د م��ی

 ام�روز م�ن ب�دون اغ�راق... اي�ن قھرمان�ان ببي�نم در وجود ،ام تاريخ خوانده
 .ت�وانم از نزدي�ك حس�شان ك�نم بينم، من می جوانمردان تاريخ كشورم را می

ه ن�ان  دارند كه شايد ب�ه تك�] ی زشتی چه واژه [تمام كسانی كه آنقدر غيرت
 گاھی. باشند، ولی نه رفاھی در اسارت و حقارتخشكی با آزادی راضی 

ورزم ك�ه از ش�دت ھيج�ان راه تنف�سم  آنقدر به اين جمعيت ميليونی عشق می
 بغ�ض ش�ادی وافتخ�ار ب�ه ايران�ی ب�ودنم، ؛ش�ود چند لحظ�ه م�سدود م�ی برای

ھ�ايش در اي�ن  ديكتاتور ك�ه تم�ام رش�تهاين ی تأسف است برا ولی حاA جای
ھم�ه . ما هم�ن ب�ه ارزش ايران�ی ب�ودنم پ�ی ب�رد. ش�د سی سال در سه ماه پنبه

م�ن . دھ�م را لمس كردم، به ك�م ت�ن نم�ی چيز از كليشه خارج شده و واقعيت
ايران�ی اس�ت ي��ا ش�ايد اح��ساس  اي�ن اح�ساس ي��ک ؛خ��واھم م آزادی را م�یتم�ا

   ٢٨٣!نم
ک���ه »  باي���د ب���ا آب ط���2 نوش���تق���ديميھا راھ���ای حرف«گوين���د  م���ی

ح��اA حکاي��ت جمھ��وری اس��2می » ک��رده را ت��دبير ني��ست خ��ود «:گفتن��د م��ی
زرت و زرت ت���وی تق���ويم مراس���م و بزرگداش���ت و  روزی ک���ه آن. اس���ت

  ! ش رو نکرده بوديد، نه؟ياينجا فکر ،کرديد راھپيمايی اضافه می
اس�تان اي�ن د  ول�ی،شايد ما ھم اون موق�ع فک�رش رو نک�رده ب�وديم

 است که ما اAن چي�زی داري�م ب�ه اس�م ھ�وش جمع�ی؛ چي�زی ک�ه ش�ما و آن
  فق�ط ي�ک] س�ابقق�دس[ روز س�بز .اي�د بھ�ره ب�سيجيھای ذوب ش�ده ازش ب�ی

اي�ن ی  کني�د؟ ھم�ه  بھم�ن چ�ه م�ی٢٢کني�د؟ ب�ا   آبان چ�ه م�ی١٣نمونه بود، با 
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ل�ی آب�اد ي�د از عح�اA ھ�ی برو. زن�يم  برايتان رنگ سبز بھش میمناسبتھا را
 تازه به اينھا بايد مناسبتھای ؛آدم مفتخور بياوريد، چه فايدهاتوبوس اتوبوس 

چھارش�نبه س�وری و  و عي�د فط�ر و ّمل�ی مث�ل تاس�وعا و عاش�ورا م�ذھبی و
 ک�ارت ؛بينی  می؛ ديکتاتوربينی آقای می. کنيم به در را ھم اضافه می سيزده

ی   ھفت�هر؛ت� س�ختخيل�ی . آن چي�زی 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 پ�يش ک�ه دوس�تم از
ماه، جنبش نه تنھا زنده است، بلکه سرحال ھم ھست، سه فھميدم که بعد از 

  ٢٨٤!دزنده با. نترس ھم ھست
 از وض�عيت م2ي�ان ش�يعه،خواھد عم�ق نگرانيھ�ای  گفتگو میاين 

ی حمايتھ�ای م�الی  شدن سرچشمهس2می در ايران و خشک  حکومت افعلی
   !ی از تروريسم اس2می را نشان دھدو لجستيک

ی نجف به اجتھ�اد رس�يده و پ�س از  ی علميه ع2مه امين در حوزه
Z سيد محمد باقر صدر و تھديد دولت صدام به اي�ران رفت�ه و  شھادت آيت

ی ق���م ت���دريس ک���رده و س���پس ب���ه لبن���ان  علمي���هی  هم���دت کوت���اھی در ح���وز
او را فقيھی متف�اوت از تفک�ر سياس�ی  شيعيان صور و جبل عامل ؛تهزگشبا

Z  زباگرچه برخی از روحانيون ح�شناسند؛  می» حزب Z«و ايدئولوژی 
مقاوم��ت، روزگ��اری از ن ه ش��ھيد س��يد عب��اس موس��وی رھب��ر پي��شياز جمل��

جايگ�اه فقھ�ی و سياس�ی   اي�ن فقي�ه لبن�انی ب�هنگاه انتقادی. ندگردان او بودشا
Aت مختلف�ی منت�شر ش�دهيت فقيوAی   گفتگ�و ب�ا ع2م�ه، در آس�تانه؛ه در مق�ا

علم���ای ب���2د «خط���اب ب���ه ی ی آي���ت Z منتظ���ر روز ق��دس و پ���س از نام���ه
ای اس�ت ک�ه از   زي�را او يک�ی از مخاطب�ان نام�ه؛بودبسيار مغتنم » اس2می

دي��ن و ی اى ك�ه ب��ه حيثي�ت و آب�رو ام�ور مھم�ه   در«خواھ��د  عالم�ان دي�ن م�ی
 عظيم��ى از م��ردم و ني��ز دين��دارى و حف��ظ   ھب و ت��أمين حق��وق اق��شارم��ذ

ين اس��ت، س��كوت نکنن��د، ب��ه نح��وى ك��ه ب��   اعتق��ادات م��ذھبى جوان��ان مرب��وط
 ؛مراجع و روحانيت موافق و مويدند   تلقى شود كه خداى ناكردهن مردم چني

ن ل از آنجا آغاز شد که حکومت ايرامشک«: گويد علی امين میآيت Z سيد
نگ�ار حکم�ی آس�مانی و غيرقاب�ل ی وAيت فقيه سخن گفت ک�ه ا نان دربارهچ

ک�ه اي�ن نظري�ه يک�ی از آرای موج�ود اس�ت ک�ه البت�ه  است؛ در ح�الید تردي
گف�ت  ندارد، تا آنجا که ع2مه محمد جواد مغنيه در نج�ف م�ی موافق چندانی

  ي�ا ق�صدوAيت فقي�ه ب�ه اي�ن ش�کل باش�د، ي�ا جاھ�ل اس�ت و کسی که قائل به
   »!بدعت در دين را دارد
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 ٣٤٢

 

ی وAي�ت فقي�ه اي�ن  از اول ھ�م نظري�ه«ی معتقد اس�ت ک�ه فقيه لبنان
ی نياب�ت از مع�صوم   در ميان باش�د و س�خن درب�ارهوAيت شخصی نبود که

ی  ی ي�ک انح�راف و رفت�ار غيرعادAن�ه حوادث اخير در ايران نتيج�ه بود و
ادی را ب�ه روی خ�ود انتق�خوانده و باب ھر حکومتی است که خود را الھی 

   ٢٨٥»!بسته است
با قتل و جنايت و   رمضان را]ماه [حکومت اس2میديگر اين که 

محاکم���ه و اعترافگي���ری و انک���ار تج���اوز ب���ه دخت���ران و پ���سران م���ردم در 
ی دروغگ�وئی ب�ه  انيون ارش�د و اعل�م، ادام�هبازداشتگاھھا، ت�وھين ب�ه روح�

ت�ر  تی ک�ه از روز روش�نچشم مردم و انکار واقعيا مردم و چشم دوختن در
 از جمله رئيس [انتصابات حکومتی و تحميل مقامات ی  ادامهھمچنين است، 

 گناھ�انی ک�ه ھ�ر ي�ک از آنھ�ا ن�ه تنھ�ا ؛ به م�ردم ش�روع ک�رد]ی قضائيه قوه
ب��رای باط��ل ش��دن روزه و عب��ادت حاکمي��ت م��دعی اس��2م پن��اھی و ش��ريعت 

   .نظام نيز کافی استی مشروعيت يک  پناھی کافی است، بلکه برای خاتمه
 يعن��ی روز ؛ردم ي��ک روز جل��وتر ب��ه حکوم��ت دادن��دفطري��ه را م��

قدس صدھا ھزار نف�ر در تھ�ران، ش�يراز، اھ�واز، 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 یحت�.  يک ميليون نف�ر تخم�ين زده ش�ددر تھران اين جمعيت تا. کشيدند
 ی م��ردم بياني��ه.  حک��ومتی ش��عار دادن��دش��ھر ق��م ني��ز م��ردم علي��ه قدس��يھای

ی سياسی سپاه پاسداران را که معموA حسين ش�ريعتمداری و  اداره کودتائی
ای بيش تلقی نکردند و  نويسند، کاغذ پاره می» سردار زاھد« او ی ھم درجه

ه و روسری و  تھديدھای مندرج در آن با لباس و پارچه، ک2ی عليرغم ھمه
ش�عارھا فرات�ر از . دستبند سبز به خيابانھ�ا آمدن�د و علي�ه کودت�ا ش�عار دادن�د

 رفت و اي�ن »دولت کودتا استعفا، استعفا«و حتی فراتر از » رای ما کو؟«
س�پاه و . ھ�ا در براب�ر خواس�ت ي�ک مل�ت اس�ت  حاکمي�تطبيعت خيره س�ری

تند و در تھران به نيروی انتظامی و آن بسيج چند ميليونی که مدعی آن ھس
بخ��ش تق��سيم ش��دند و  دو د، ب��هنرس�� ھ��زار نف��ر م��یچھ��ل /س��یزحم��ت ب��ه 

 بخشی در داخ�ل دان�شگاه تھ�ران ش�دند نم�ازگزار و بخ�شی ماموريت يافتند؛
وقتی سيل جمعيت ؛  اين نمازگزاراندر اطراف دانشگاه تھران شدند محافظ

 س���ر از ط���رف مي���دان آزادی و مي���دان ف���اطمی س���دھای انتظ���امی را پ���شت
گذاشت و به سمت دانشگاه تھران نزديک شد، يگانه ماموريتی که ب�ا بي�سيم 

ی داخ�ل   نم�از جمع�هبه فرمان�دھان انتظ�امی و ب�سيج اب�2غ ش�د، حفاظ�ت از
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» آش ب�ا ج�اش«دانشگاه و جل�وگيری از ريخ�تن م�ردم ب�ه دان�شگاه و ب�ردن 
ن نای مت�وحش و در ح�ال اي�راد س��خ در فيلمھ�ای تلويزي�ونی، ب�ه چھ��ره. ب�ود

 و س��پس ن��ژاد نگ��اھی بياندازي��د ی احم��دی پراکن��ده و ش��يرازه از ھ��م گ��سيخته
نم��از   او ک��ه ق��رار ب��ود در؛س��يد احم��د خ��اتمی را ب��دقت گ��وش کني��دس��خنان 

 رف��سنجانی ن��د و علي��ه موس��وی و کروب��ی و ھاش��میدي��روز زنجي��ر پ��اره ک
  !  تظاھرات مسالمت آميز مردم شداز رو ببندد، به يکباره حامیرا شمشير 

سرازير شدن مردم ب�ه خيابانھ�ا ب�ه او گفت�ه  بينیگويند، با پيش  می
 اگ�ر م�ردم خان�ه ن�شين ؛ا ب�رای س�خنرانی آم�اده داش�ته باش�دبودند دو متن ر

پ�س ای را بخواند که احمد جنتی گفته بود بخوان و اگر ھوا   آن خطبه،شدند
گفت�ه ب�ود ای را بخواند که حضرت آقا  ، خطبه بودندبود و مردم در خيابانھا

شما حساب به خيابان آمدن مخالفان را ھم بکنيد و مط�البی ھ�م مناس�ب آن «
  » !در نظر بگيريد

ی س��يل مردم��ی ک��ه علي��ه  هب��دين ترتي��ب نم��از دي��روز در محاص��ر
 ب���ويژه ھنگ���ام س���خنرانی  برگ���زار ش���د؛دادن���د، دول���ت و کودت���ا ش���عار م���ی

. ک�رده ب�وداو را مت�وحش » !دروغگ�و، حي�ا ک�ن«نژاد که فريادھای  احمدی
ت��وان از  دي��روز در اي��ران ن��شان داد ک��ه ديگ��ر م��ردم را ن��ه م��ی راھپيم��ائی

و ن�ه ب�ا دس�تگيری کھريزک و کشتار و تجاوز ترساند و به خانه بازگردان�د 
س�ر  اگ�ر س�ران را بگي�ريم، م�ردم ب�ی«ھای سياسی با اي�ن ت�صور ک�ه  چھره

ه و بازداشت و دادگا. شوند مردم خانه نشين می» شوند شده و خانه نشين می
ای  زن���دانيان سياس���ی و تھدي���دھی اعت���راف و دس���تگيری اع���ضای خ���انواده

   !ه کارد به استخوان مردم رسيد؛اثر است نيز بی... فرماندھان نظامی و 
 اي�ن ھن�وز از نت�ايج س�حر ؛ت�ر ھ�م خواھ�د ش�د الب اس�ت و جال�بج

  ! باش تا صبح دولتت بدمد؛است
 ١١س��اعت .  رفت��يم ص��بح ب��ه تظ��اھرات١١م��ا از س��اعت و ام��ا 

 یند و ھم�ه ن�شانھاجمعي�ت زي�ادی جم�ع ش�ده مي�دان انق�2ب ب�وديم ک� حوالی
 ھ�يچکس ب�ا مل�ت .س�بز و غي�ره داش�تندی  سبز مثل دستبند، گردنبن�د، پارچ�ه

  بع�د از ظھ�ر١ ت�ا ١٢حدود س�اعت  .کردند کار نداشت و جرات حمله نمی
 داش�تند،  راسو فل�سطين و روز ق�د ک�ه پ�رچم لبن�انبسيجی  نفر ١٠٠حدود 

 داخل م�ردم ش�وند و بع�د ف�يلم و عک�س  قصد داشتند. مردم نزديک شدند به
ب2فاص��له م��ردم . بگيرن��د و بگوين��د م��ردم طرف��دار ش��عارھای دولت��ی بودن��د

  متر فاصله گرفتند و ن�شانھای١٠٠حدود   اين نقشه شده و از آنھای متوجه
ه مواظب اين ق�ضيه فوری خبر دادند ک سبزشان را باA بردند و به ھمديگر

نف��ر و آنھ��ا ھ��م ديگ��ر  ١٠٠ش��روع کردن��د ب��ه ھ��و ک��ردن آن  س��پس. باش��يد
 بعد از ظھر جمعيت کم کم حرکت کرد ب�ه يکساعت   حدود.نزديک نشدند



 ٣٤٤

 

ي�ک ص�ف . جمعي�ت حرک�ت ک�رديم ب�ه ھم�راه س�مت مي�دان آزادی و م�اھم
د ب�ه س��مت مي��دان دان انق��2ب ت��ا آزادی ک�شيده ش��مي� جمعي��ت ک��ه از طوي�ل

راھنمايی برای آنکه راھھا بند نيآي�د و م�ردم را  پليس .کردند ادی حرکتآز
ھ�ای متح�رک راه  و ب�ا ن�ردهک�رد  از اطراف دانشگاه دور کند، ھمکاری می

داد ک�ه باع�ث  و ماش�ينھا را ط�وری حرک�ت م�ی ک�رد باز می را برای مردم 
اب�ان آزادی پل�يس راه در خي در داخ�ل س�اختمان مرک�زی .خ�شم م�ردم ن�شود

 کم��ين ک��رده ک2ش��ينکوف ی س��ياه پ��وش م��سلح ب��ه هع��داد زي��ادی پل��يس وي��ژت
جل�وتر  .و آنھ�ا ھ�م عک�س العمل�ی نداش�تند مردم از جلو آنھا رد شدند. بودند
آنج�ا ھ�م ھ�يچ . بودن�دش ی س�ياه پ�و  نفر ھ�م نيروھ�ای وي�ژه٥٠ل خيابان داخ

يران�دازی پايگ�اھی ک�ه ب�ه مل�ت تھم�ان [از مقابل پايگاه مقداد . نيافتاداتفاقی 
شديم و در اينجا مردم ع2وه بر شعارھای ھمگانی ديروز مثل د  ھم ر]کرد

 اين ش�عار را و» ری را نبينیمجتبی بميری، رھب«، »مرگ بر ديکتاتور«
  » ھمت بود و باکری/ بسيجی واقعی «سر دادند

انق2ب و آزادی  در اين زمان مردم در يک صف طوAنی که بين
 ھ�زار ت�ا ١٠٠تعداد جمعيت ب�ه نظ�ر م�ن ب�ين . دحرکت بودن ، درکشيده شد

جمعيت .  و نيم بعد از ظھر به آزادی رسيديم٢ساعت  .ھزار نفر بود ٢٠٠
ھ��ايی  در عک��سدور مي��دان آزادی ک��ه  چرخي��دن دور ت��ا ش��روع ک��رد ب��ه

د و ن�ب�از کردرا  س�بز رن�گ ی ت�وپ پارچ�ه  ي�کجمعي�ت م�شخص اس�ت و
از ش��مار جمعي��ت ک��م ش��د؛  دقيق��ه ١٠ و ٣ س��اعت ...روی سرش��اند ن��گرفت

 متاس�فانه نيروھ�ای ؛خواس�تند برگردن�د خان�ه ھا روزه بودند و می چون خيلی
نظامی از اين فرصت استفاده کرده و حمله به مردمی را ک�ه از ش�مار آنھ�ا 

اشک خدا ھم «شعار . کاسته شده بود و در راه بازگشت بودند، شروع کرد
 داده ،از اش�ک آور ھم�راه ب�ودبعد از اين حم�2ت ک�ه ب�ا پرت�اب گ�» در آمد

 حرک�ت ]آرياش�ھرت س�مب�ه [ زيادی از مردم بطرف شمال مي�دان تعداد. شد
 مي��دان ب��ه ط��رف آرياش��ھر نيروھ��ا از ھم��ه ط��رف در ض��لع ش��مالی .کردن��د
تع�دادی از  .ور شليک شد و صدای گلوله ھم آم�دآ کردند و گاز اشک حمله

 وقت�ی م�ردم ب�ه داخ�ل .ن�داتوبان دستگير کرد مردم را ھمين نيروھا زير پل
گرفتن�د، ب�اور کني�د س�اکنين مح�ل از آنھ�ا مث�ل  دويدن�د و پن�اه م�ی ھا م�ی کوچه

. کردن�د توان�ستند، م�ی کردند و ھر کمک�ی ک�ه م�ی قھرمانان جنگ استقبال می
گفتن��د در ش��رايط  دادن��د و م��ی  ش��ربت آبليم��و و س��اندويچ ب��ه م��ردم م��یحت��ی

ه از آنھاست که به ش�ما  نيست، گناجنگی اگر روزه را بشکنيد، گناه از شما
ھاش��ان  ح��2ت م��ردم آت��شھای ک��وچکی جل��و خان��هدر ھم��ين م ...ن��دحمل��ه کرد

اي�م، ب�ا   بودند ک�ه اگ�ر گ�از اش�ک آور خ�وردهمنتظر مابودند و   کردهروشن
ھ�رکس . من از اين ھمه ھمبستگی مردم با ھم مبھ�وتم .مان بکنندآتش مداوا



 ٣٤٥

 

کمکھ�ای اولي�ه و ب�از . ص آورده ب�ودھر چيزی داشت، واقعا در طبق اخ�2
خان�ه آم�ديم، دي�ديم ک�ه ايمي�ل ي�اھو و ايمي�ل  وقت�ی ب�ه ... وھا  خانه در کردن

   !تاس شده گوگل و ياھو مسنجر فيلتر
ھ�ا و   اي�ن بچ�ه اي�ن ھم�ه ھم�دلیھای ت�اريخی اس�ت مثل فيلمدرست 

  !بوسمتان يک دنيا می... شان اين بزرگھا و اينھا ھمه
] اي�ن روزھ�ای[ی  ماير، وزي�ر ام�ور خارج�ه تاين ر اشفرانک والت

اس�ت، ب�ه ی ھولوک س�تيزانه و انک�ار دوب�اره يھ�ودی آلمان، به خاطر س�خنان 
س�ابقه، وزي�ر  ی ک�م در اي�ن حمل�ه. انتق�اد ک�ردن�ژاد  شدت از محمود احم�دی 

  بر در برلين گفت که احم�دیسپتام ١٨ی آلمان در روز جمعه  امور خارجه
  ٢٨٦!تننگ کشور خود اس2ت و اراجيف غيرقابل تحمل، يان مھمبا بنژاد 

  

  ]روز نود و ھشتم[ ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠/ ١٣٨٨ بيست و نھم شھريور

  
دان��د چ��را   ک��ه نم��یی فل��سطينی ج��ايی نوش��ت  س��اله١٧ ي��ک دخت��ر  

را از روی زم��ين مح��و کن��د، » اس��رائيل«خواھ��د  رئ��يس جمھ��وری ک��ه م��ی
   ! سوال جالبی است، نه؟؛کشد مردم خودش را می

ھ�ای اردن،  ی فلسطينی ساکن کمپ  ساله٢١جواد کرماوی، جوان 
بح���ال ن���ام روز ق���دس را ن���شينده و ب���ا تعج���ب در خ���صوص راھپيم���ايی ا ت���

چ�را ي�ک دول�ت عج�م باي�د ب�رای دولت�ی ک�ه گويد  فلسطين می یايرانيان برا
ی ص�برا  جوانک فلسطينی ديگ�ری ک�ه در منطق�هجمال  د؟عربی دل بسوزان

 شناس�د، ام�ا ب�ر اي�ن ن ساکن است، اگ�ر چ�ه اي�ن روز را م�یلبنا و شتي2 در
 نظ�امی اس�ت و ايران تنھا حم�ايتش از دول�ت فل�سطين،باور است که دولت 

ھ�ا و من�اطق درگي�ری  فقر و بھداشت در کمپھرگز در خصوص آموزش، 
 وی .رداي�ران ح�سن ني�ت ن�دا  دول�ت ک�هدھ�د ک�اری نک�رده و اي�ن ن�شان م�ی

ھ�ای  کن�يم و بچ�ه م�یھا درياف�ت  مک را از سعودیيشترين کما ب که گويد می
دانن�د؛ ن�ه ايراني�ان  م�ی ھا را بھترين دوست مردم فل�سطين فلسطينی، سعودی

صلح  ھای حامی ی فلسطينی که اينک با گروه  ساله۵٠سحر صالح زن  .ار
ی  ھ��ای اولي��ه ن��د، روز ق��دس را از س��الک در ک��شور ام��ارات ھمک��اری م��ی

د و اين را ک�ه م�ردم اي�ران در اي�ن روز راھپيم�ايی ايران به ياد دار انق2ب
اگر مردم فلسطين زم�ين  که گويد داند و می تی جالب توجه میحرک کنند، می

ش��ايد باي��د م��ردم فل��سطين ب��رای آزادی . اي��ران آزادی ندارن��د ندارن��د، م��ردم
 فلسطينی س�اکن اردن ني�ز ی  ساله١٧ريم دختر  د؛کنن مردم ايران تظاھرات
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شناس�د؛ ام�ا در اخب�ار م�اه ژوئ�ن گذش�ته در م�ورد اي�ران  نم�ی روز ق�دس را
به دس�ت او متعجب است که مردمی در سرزمين خود و  .بسيار شنيده است

ھ�ا  ما در فلسطين توسط اسراييلی که گويد ند و میشو میرھبران خود کشته 
خواھ�د  ش م�یا ی جمھ�ور رئ�يسدان�م چ�را دولت�ی ک�ه  شويم؛ اما نمی کشته می

   ؟کشد ا از روی زمين بردارد، مردم خود را میاسراييل ر
 ساله اما ھ�ر ن�وع دخال�ت در ام�ور ک�شورھای ديگ�ر را ١٨مريم 

 ھای ايران به دختران تجاوز تا وقتی که در زندان گويد داند و می می واھی
ش��وند،  ش��ود و اي��ن ھم��ه ج��وان ب��ه خ��اطر تقل��ب در انتخاب��ات ک��شته م��ی م��ی

  ٢٨٧!ترگ اسمردم فلسطين دروغی بز حمايت از
  

  ]روز صدم [ مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢/سی ام شھريورماه
  

 کم��دی انتخاب��اتی» تقل��ب« و آن ١٣٨٨داد  خ��ر٢٢ص��د روز از   
ب�ار چون�ان ای س�ی س�اله داش�ت، ام�ا اي�ن  گذشت؛ تقلبی که با اين که پي�شينه

در ت�صور ... ی کليت نظام بازگشت و چه خ�وب به چھره» تف سرباAيی«
 س�ی س�ال ِچنين زير و روی ھم�ه چي�ز» کودتا «که اينگنجيد  ھيچکس نمی

   .را در ھم بريزد، ولی ريخت» زرگوحشت ب«
 ھمراھ�ان حکوم�ت اس�2می ؛ی کودتا در آغاز فقط کلمه بود، کلمه

خواھن�د، ھ�م س�ھم بي�شتری ب�ه دس�ت  خواس�تند و م�ی در بخش مغلوب آن م�ی
  .د و ھم کليت نظام را از سرنگونی محتومش نجات بخشندآورن

ام��ام راحل��شان را » وح��شت ب��زرگ«برنام��ه ريخت��ه بودن��د دوران 
کوم�ت ع�دل کنن�د و آن را ھمچ�ون دوران ص�در اس2م�شان و ح» اتوپيزه«

 پيامبرش�ان، خ�الی از ھرگون�ه جناي�ت و وح�شتی علی و اس2م ناب محم�دی
بنمايانن��د، و اينگون��ه ب��ه ق��درت دس��ت يابن��د و درس��ت ھمانن��د ھ��شت س��ال 

، تم�ام خواس�تھای ش�ھروندان ايران�ی را ب�ه ب�ازی حکومت س�يد مم�د خ�اتمی
وح�شت «که شاھدان آن دوران ] کنند و می[ کردند  بگيرند؛ اما فراموش می

ان���د و زخمھ���ای پيک���ر زخ���م  ھن���وز زن���ده] دوران خمين���ی[»  ب���زرگخيل���ی
وحشت «البته در ھمان دوران . شان ھمچنان التيام نايافته مانده است خورده

به ني��ست ش��دند س��ر» وح��شت ب��زرگ« ش��اھدان ب��سياری از» ب��سيار ب��زرگ
ام���ا آنھ���ا ک���ه ] ی اي���ن دوران  و ھم���ه١٣۶٧ و ١٣۶٠تارھای س���الھای ک���ش[

مانند که اگر به دليل حکومت  شاھدانی را می] و چه خوب که ماندند[ماندند 
توانن���د و  زب���ان در ک���ام ک���شيده بودن���د، ام���ا نم���ی» وح���شت ب���زرگ«ھم���ان 
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ھم���ان دوران  آم���ده اس���ت؛ در نتوان���ستند فرام���وش کنن���د چ���ه ب���ر سرش���ان
ان ھ�شت س�ال  ھم؛مام راحل و ھمان يازده سال نکبتی حکومت ا»ط2يی«

؛ ی قت�ل س�لمان رش�دی و ديگ�ر چيزھ�افت�واھم�ان  و ؛جنگ خانمان بران�داز
  !»وحشت بزرگ« حاکم و قائد اعظم شوخيھای

در دوران حکوم��ت س��يد مم��د خ��اتمی، حکوم��ت اس��2می توان��ست 
يان را با ترفندھايی ب�سيار ب�ه اي�ن س�وی آب گ�سيل بسياری از ھمان حکومت

 دارد، ت���ا در فق���دان اپوزي���سيونی من���سجم و م���درن ک���ه بتوان���د بگوي���د چ���ه
 را ب��ازی کنن��د، و کلي��ت اپوزي��سيون خواھ��د، نق��ش جاسوس��ان دوجانب��ه م��ی

ی  يش را از درون پوس��انده، ب��ه زائ��دهھ��ا درمان��ده و وامان��ده در گ��ل کاس��تی
ام�ا پ�س از تب�ديل کنن�د؛ » وح�شت ب�زرگ«حاکم�ان » اص2ح طل�ب«بخش 

، ب�رای شنامند ش می»کودتا« و پس از آنچه ھمينان ١٣٨٨ خرداد ماه ٢٢
ک���ردن يک���ديگر  ھاش���ان، ب���ه اف���شا پ���شتيبانیش���ان و »ق���درت«ن���شان دادن 

 ی ت�ازه وشش عظيمی بود که نسل خج�سته و اين ھمه از برکت جپرداختند؛
 ھيچکدام ی هيللش کرد که در مخبا بازی دادن ھر دو جناح، به خيزشی تبدي

     !گنجيد؛ و چه خوب از ھر دو جناح نمی
  

   ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣/ شھريور٣١

  ]١٣٨٨اول مھرماه /ين روزصد و يکم[

  

      و م�ن ب�ه] ١٣٨٨ ش�ھريور ٣١[ديروز آخ�رين روز تاب�ستان ب�ود   
ت��ا خواس�تم اي��ن يادداش�تھا را ببن�دم،  م�ی ی ص�د روزه ش�دن اي��ن جن�بش بھان�ه

 جمھ��وری«گوي��د اس��مش را بگ��ذار  د م��یمھ��ردا. نم ب��رای چ��اپش��ان ک�� ادهآم��
 کت�اب .ام ھن�وز ت�صميمی نگرفت�ه. دخترم موافق ني�ست» !د بروداس2می باي

  و از اي�ن حرفھ�اني�از دارد و ويراس�تاری و ص�فحه بن�دیيک ب�ازنگری به 
چن�د روز را ھ��م در  ب�ا اي�ن ھم�ه اي�ن م�اھی ط�ول بک�شد؛ک�ه فک�ر ک�نم چن�د 

   !شود؟  ببينم چه می؛آورم یادامه م
 و ھ�شتم آذرم�اه ٢٠٠٩ ن�وامبر ٢٩ امروز ،در يکی از بازنگريھا

 ؛ يکی از شعارھای درون ک�شور رادم باAخره اسم کتاب را پيدا کر١٣٨٨
  »نه روسری، نه تو سری، مملکت دوست پسری«

ترين شعار جنبش است که ھم اس�2م  کنم اين شعار سياسی فکر می
کن�د، ھ�م خ�شونت را و   اجباری را نف�ی م�یکومت اس2میحھم حکومتی و 

 م��ا در دوران پادش��اھان پھل��وی اس��ت ک��ه ھ��ای اجتم��اعی ھ��م خواھ��ان آزادی
  . »روشنفکرانمان «، به دليل عقب افتادگی ارزان از دستش داديمداشتيم و
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 ک��ه س��الھا يیھ��ا  خيل��یاي��ن روزھ��ا م��د ش��ده اس��تديگ��ر اي��ن ک��ه 
ل��ک را ک��رده ب��ود، ب��ه وي��ژه ش��يعيان ش��عارھای م��رگ ب��ر شاھ��شان گ��وش ف

 »وح�شت ب�زرگ«مصدق، حاA بعد از اين سی سال نکبتی و اين حکومت 
  ! ند؟ا هھايی سکوAر داشت پھلوی حکومتکه شاھان برسند  به اين نتيجه

پس شما مخالفان اين دو پادشاه نازنين چه مرگتان بود که تا زب�ان 
گفتي�د؟ راس�تی ب�رای   م�ی»م�رگ ب�ر ش�اه«ک�شيديد و   عرب�ده م�یت�ان هکوچک

  !شتيد؟ زھی تاسفرسيدن به اين نتيجه، سی سال وقت Aزم دا
ای يک�شنبه  ی خامن�ه  ب�ه گفت�هاين که در نماز عي�د فط�ر ک�ه بن�اباز   

 رف��سنجانی ب��ه ی دي��روز، ھاش��می  آخون��دھا دوش��نبهی ی بقي��ه ب��ود و ب��ه گفت��ه
ه ب�ه دلي�ل  کروب�ی ھ�م ب�ود ک�؛ش�ان بودن�د ھم�ه... ژاد محل نگذاشتاحمدی ن

آي�د و   خوش�م م�یم�ن البت�ه از او.  ھم�ه»ب�ت«ش حاA ش�ده اس�ت يافشاگريھا
وم��ت ی وج��وه حک ھم��هاش زي��رآب ِ  ا ھم��ان ادبي��ات اس��2میبي��نم ک��ه ب�� م��ی

 موس�وی ھ�م ک�ه  اي�ن. دم�ش گ�رم و گرمت�ر.زن�د اس2می را زده است و م�ی
ترس�د ھل�وی دھ�نش خ�راب ش�ود و م�ردم بفھمن�د  م�ی. زن�د اص2 ح�رف نم�ی

    !، Aبد؟ھانش گشاد استد
 اکب��ر کم��دیب��ه مواض��ع ھ��ا  ديگ��ر اي��ن ک��ه فع��2 ب��ا حم��2ت خيل��ی

م�ا ب�اAخره   ک�هی نوش�تا مقال�ه يک نف�ر ؛ ساکت شدهگنجی، اين بابا ظاھرا
م�امور اي�ن باب�ا  ؛ما هم�ن خ�وب فھمي�د ؛ چيستحرف حساب اين بابانفھميديم 

   ...است و معذور
  

   ]روز صد و دوم[ مي#دی ٢٠٠٩ سپتامبر ٢۴/ ١٣٨٨دوم مھرماه 

  

ای ب�رای  و نام�ه] انگ�ار[ ب�از ش�د موسویميرحسين زبان باAخره   
از دس��ت منتظ��ری نوش��ت و ترس��ش را از بي��رون رف��تن اف��سار جن��بش س��بز 

  !نشان دادش يھا یخودش و ھمپالگ
ما را مسبب و محرک حوادث ھاى دولتى اصرار دارند که  رسانه

   آنکه رفتارھاى مسئوAن کشور ن�ه فق�ط در حال؛دماھه معرفى کنناين چند 
  ھايى را انباشته ب�ود ک�ه ب�ا خطاھ�اى اي�ن نتخابات، بلکه از سالھا پيش ھيمها 
ور شد و با ب�اد نخ�وتى ک�ه ب�ر آن دميدن�د، ابع�اد اي�ن آت�ش روز ب�ه  شعله ايام 

دھ��م ک��ه ب��ا  اينجان��ب قطع��ا ح��ق را ب��ه مردم��ى م��ى. توس��عه پي��دا ک��ردز رو
اس2مى، غيرقانونى و غيرمنصفانه حقوق�شان پايم�ال ش�ده غيربرخوردھاٮی 

استناد به مدارک غيرقابل انکار، بدون تردي�د اعتق�اد دارم ک�ه در    است و با
ال اگ�ر در ع�ين ح�. ھاى سازمان يافته و وسيع رخ داده اس�ت تقلب   انتخابات

 ب��راى اص��ل از خ��شم م��ردم برخاس��ته اس��ت، اح��ساس خط��ره ک��   در م��وجى
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 ھ�م م س�خت نب�ود ک�ه بي�ست س�ال ديگ�ريب�را ک�ردم، نظام نمی   کشور و اصل
اما اين گونه نبود و نيست که م�ردم ب�ا س�کوت ي�ا س�ازش ي�ک   سکوت کنم؛
 بلکه پس از م�دت کوت�اھى ب2تکليف�ى ب�ه ؛حرکت خود بردارند   نفر دست از
ک��ه ب��ه ھ��يچ ي��ک از ب��ا ش��کلى ک��ور و در حالياز ن��و و  حرک��ت   زودى اي��ن

که ب�راى شد، و چه بسا ديگرانى   آغاز مى،نداشت اعتماد   ظامدلبستگان به ن
 در ھ�دايت آن ب�ه س�وى من�افع و ،ان�د ديده ناگوارخوابھای    اين کشور و ملت

ھ��ا و   بياني��ه ھ��دف ديگ�ر از اي��ن بياني��ه و ني�ز.کردن��د م�ى    خ��ود طم��ع،مط�امع
ن�د و  باقى بماتکاپوھاى مردم در چھارچوب نظام   حرکات قبلى اين است که

اين خط�رى اس�ت ک�ه اگ�ر محق�ق . فتداخطرناک ني   ھاى در دام ساختارشکنی
م�ا . ستان و عراق�ى ديگ�ر ب�سازداي�ران، افغان�   توان�د از شود، ب�ه راحت�ى م�ى

ی  خط�ر را ببينن�د، وظيف�هتوانند اي�ن  که نمى توانيم براى خوشآمد کسانى  نمی
ن اثب�ات توانيم ب�دو  نمی کما اينکه؛کنيم    آن فراموشخود را در پيشگيرى از

ح��ق م��ردم و ب��ازگو ک��ردن آن در    ب��هھ��اى  تعھ��د خ��ود ن��سبت ب��ه خواس��ته
  !داشته باشيم   ھاى خود از آنان دعوتى براى آرامش گفته

پنجم�ين اي�ن احمدی نژاد در نيويورک اس�ت و اين بابا اين روزھا 
ل يب���ار اس���ت ک���ه در نيوي���ورک ب���ر علي���ه يھودي���ان و م���ردم ک���شور اس���رائ

ان�د بي�رون و  رفت�هو ان�د  سالن خالی است و ھم�ه گذاش�ته. ويدگ یوری م دری
در نيوي�ورک ھ�م کل�ی ايراني�ان . کن�د اين بابا دارد مزخرفاتش را بلغ�ور م�ی

کلی فيلم و . اند اند و خ2صه حال اين بابا را حسابی جا آورده برنامه گذاشته
  . در اين زمينه منتشر شده استھم عکس و مطلب 

به، ھمزم�����ان ب�����ا ح�����ضور محم�����ود روز چھارش�����ننيوي�����ورک،   
ن��ژاد و س��خنرانی وی در مجم��ع عم��ومی س��ازمان مل��ل متح��د، ش��اھد  احم��دی

چن��دين . ھ��ای ايراني��ان خ��ارج از ک��شور ب��ود يک��ی 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

نژاد ب�ه   حضور محمود احمدی با سخنرانی و ند، تا ھمزماننيويورک رساند
 س��ازمان مل��ل، ص��دای اعت��راض  ش��رکت در نش��ست مجم��ع عم��ومیی بھان��ه

   ...خود را به گوش افکار عمومی و اعضای سازمان ملل برسانند
بن�دی را م�شخص ک�رده ب�ود و ب�ه ھ�ر گ�روه   پليس نيويورک زمان

 ھ�ای خ�ود را برگ�زار   ب�ود، ت�ا برنام�همتقاضی مدت زمانی اختصاص يافت�ه
ھ�ا در مقاب�ل س�ازمان مل�ل آغ�از ش�ده  درحاليکه از ابتدای ص�بح تجم�ع. کنند

 گروه س�بزھای نيوي�ورک مع�روف که به» صداھا برای ايران«بود، گروه 
 اس��2می در جمھ��وری نماين��دگی فراخ��وان تجمع��ی در مقاب��ل دفت��ر ان��د،  ش��ده

  . د که اين تجمع از ظھر روز چھارشنبه آغاز شدسازمان ملل را دا
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دن س��رکوب و کنن��دگان در اي��ن تجم��ع ض��من محک��وم ک��ر  ش��رکت
ت، اعتراض خود را به محمود ی پس از انتخابا ھای اعمال شده»خشونت«

نژاد اع2م کردند و در طول برنام�ه ھ�م برخ�ی ھنرمن�دان ايران�ی ب�ه   احمدی
  . اجرای برنامه پرداختند که با استقبال حاضران مواجه شد

ن�ژاد در مجم�ع    محم�ود احم�دیگزارش کرد که س�خناندويچه وله 
عمومی سازمان ملل، اعتراض و واکنش ش�ديد ب�سياری از ک�شورھا را در 

ات نماين���دگان ک����شورھای مختل����ف ب���ا ناخ����شنودی از اظھ����ار. پ���ی داش����ت
 ملل را ترک  نشست سازمان،نژاد ی احمدی  ستيزانه ضداسراييلی و يھودی 

 ستيزانه، س�بب  و يھودینژاد با سخنان ضد اسراييلی   محمود احمدی. کردند
ن�ژاد  احم�دی . ناخشنودی و اعتراض مجمع عمومی س�ازمان مل�ل متح�د ش�د

خواند و اسراييل را متھم کرد » کشی  نسل«اقدامات عليه مردم فلسطين را 
ی  ی پيچي��ده برق��راری ش��بکه« فرم��ان ران��ده و ب��ا الملل��ی ک��ه ب��ر سياس��ت ب��ين

وی اف�زود، . ش�ده اس�ت» نیداری ن�وي  اقتصادی و فرھنگی سبب ايجاد ب�رده
» ی خ�ود پرستانه اروپا و آمريکا را نيز قربانی مطامع نژاد «حتیاسراييل 

ن�ژاد را   احم�دی د ک�ه س�خنرانیاسراييل روز پيش اع2م کر ...ساخته است
 از جمله آلم�ان، بريتاني�ا، ندگیھای نماي بسياری از ھيئت. تحريم خواھد کرد

ن�ژاد،  رستان، نيز در حين سخنرانی احمدی فرانسه، ايتاليا، دانمارک و مجا
ک�شورھايی نظي�ر . به حالت اعتراض اج2س س�ازمان مل�ل را ت�رک کردن�د

آرژانتين، کستاريکا، استرليا و زAند نو ني�ز ب�ه جم�ع معترض�ان پيوس�تند و 
ن���ژاد در م���ورد  احم���دی . تن���داز مجم���ع عم���ومی س���ازمان مل���ل بي���رون رف

وی تنھ��ا اطمين��ان داد ک��ه تھ��ران . دی اتم��ی س��خنی ب��ر زب��ان نران�� مناق��شه
ھ�ای  الملل�ی و چ�الش ھای س�ازنده ب�رای ح�ل م�شک2ت ب�ين خواھان ھمکاری

نژاد پيش از اين نيز در مراسم روز قدس   احمدی... پيش رو در جھان است
ی  ھ��ای ش��ديد جامع��ه وکاس��ت، س��بب واک��نشدر تھ��ران، ب��ا انک��ار مج��دد ھول

مل�ل ک�ه ب�ه ش�دت از س�وی نيروھ�ای س�اختمان س�ازمان . المللی شده بود بين
ھ��ای م��دافع  ھ��ا و گ��روه ی س��ازمان ش��د، در محاص��ره انتظ��امی محافظ��ت م��ی

نيوي�ورک نژاد در   اشت که با اعتراض به حضور احمدیحقوق بشر قرار د
ر سازمان مل�ل متح�د، سخنگوی سفير آلمان د. نددست به تظاھرات زده بود

س���تيزانه و غيرقاب���ل  يھ���ودی «ی اس���راييل را  ن���ژاد درب���اره  س���خنان احم���دی
ھ���ای   و ب���سياری از ھيئ���تب���دين دلي���ل آلم���ان«: وی گف���ت. خوان���د» قب���ول 

  » .ی اعتراض سالن را ترک کردند  کشورھای اروپايی به نشانهنمايندگی
ب2و سخنگوی نمايندگی آمريکا در سازمان ملل ني�ز   مارک کورن

ديگ�ر اظھ�اراتی نژاد ب�ار  باعث تاسف و يأس است که آقای احمدی «: گفت
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س�تيزانه و ممل�و از تنف�ر و تحقي�ر را ب�رای س�خنرانی خ�ود برگزي�ده  يھودی 
  ! اين ھم از اين مردک٢٨٨».است

] با س�رکوزی[مصاحبه  محمود احمدی نژاد، يک روز قبل از اين  
آخ�رين ر، پور بختي�اھی علی وکيلی راد، يکی از قات2ن شا به احتمال مبادله

 نق�2ب و دان�شجوی فران�سوی ک�ه در س�فارتنخ�ست وزي�ر اي�ران قب�ل از ا
او در . ب��رد، اش��اره ک��رد ب��سر م��ی» ح��بس خ��انگی«فران��سه در تھ��ران در 

ای ب��ا کان��ال دو تلويزي��ون فران��سه گف��ت ک��ه ايراني��ان زن��دانی در  م��صاحبه
نيز پدر و مادر دارند و متأسفانه دولت فرانسه ھ�يچ اق�دام مثبت�ی در  فرانسه
  !تده اس اين زندانيان نکرآزادی جھت

دان��ست و » خ��واھی  ب��اج«ن��يک2 س��ارکوزی اي��ن س��خنان را ي��ک 
دان��شجوی ا ن آدم��ی ھ��ستم ک��ه قات��ل بختي��ار را ب��کني��د م�� آي��ا فک��ر م��ی«: گف��ت

س�ت ک�ه زب�ان فارس�ی را ح�رف  اجوانی که بيگناه است و تنھا ج�رمش اي�ن
   »!دارد، مبادله کنم؟ زند و تمدن ايران را دوست می می

فزود که اي�ن دخت�ر ج�وان باي�د آزاد ش�ود رئيس جمھوری فرانسه ا
 کلوتيل�د راي�س در اوائ�ل م�اه ژوئي�ه در .و بايد بتواند به ک�شورش ب�ازگردد

اتھ�ام . تھران در پی تظاھرات معترض�ان ب�ه نت�ايج انتخاب�ات، بازداش�ت ش�د
وی پ�س از ي�ک م�اه زن�دان، اکن�ون در س�فارت . جمله جاسوس�ی ب�ودز او ا

 نيک2 س�ارکوزی در ارتب�اط ب�ا .ادگاه استصدور حکم د فرانسه در انتظار
توان�د  علی وکيلی راد گفت که تنھا دادگستری فرانسه است که می سرنوشت

 ب�ه اتھ�ام قت�ل ١٩٩٤اي�ن ف�رد در س�ال . وی تصميم بگيرد آزادی ی در باره
حک�م او ح�بس اب�د . محاکمه و محکوم شناخته شد پور بختيار در پاريسھشا

ن�يک2 . ھيجده سال را در زندان بگذران�ده حداقل  با اين تبصره کتعيين شد،
در ماھھا يا سالھای آينده مقام�ات ق�ضايی فران�سه ب�ا  اگر«: سارکوزی گفت

ی  که علی وکيل�ی راد دوره پيروی از رويه ی قضايی عادی تشخيص دھند
   »...است نه به من حبس خود را گذرانده است، به خود اين مقامات مربوط

ني��ز از را خ��انم کلوتيل��د راي��س م ک��ه ر ش��دداخب��رديگ��ر اي��ن ک��ه 
ای خاکبرس�ر اي�ن . ان�د ن�صيب نگذاش�ته ب�ی» زک�یھ�ای کھري نوازشنوعی «
  !شان»قضاوت و قضا«

 اي�ن خب�ر س�رتيتر خب�ر چن�دتا از خبر 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 ترس��ند دوب��اره حکوم��ت ا م��یAب��د » متوس��طه ح��ذف مي��شوند
  !شود
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رئيس گروه مطالعات تاريخ وزارت آموزش و پرورش از آغ�از    
تغييرات جديد در کتب تاريخ مق�اطع راھنم�ايی و متوس�طه خب�ر داد و گف�ت 

نگاريھ��ای نظ��امی و پادش�اھان از کت��ب ت��اريخ  ک�ه در تغيي��رات جدي��د، ت�اريخ
قوب توکلی افزود که کتابھ�ای ت�اريخ يع. شوند اين مقاطع تحصيلی حذف می

ج�ايگزين ت�اريخ ] کذا[جديد اين دو مقطع با رويکرد فرھنگی و تمدن پرور 
وی ب�ا بي�ان اينک�ه . ش�ود نگاريھای سياسی و نظامی پادش�اھان و جنگھ�ا م�ی

اين تغييرات به صورت تدريجی آغاز شده است، گفت ک�ه تغيي�رات در ک�ل 
  ... انجامد لھا به طول می ساحتیمتون تاريخ زمانبر است و 

پنداش��تند گزاف��ه  رب��ی ک��سانی ک��ه م��یھ��ای غ  ی رس��انه  ب��ه گفت��هام��ا 
رقيب و  ی مجمع عمومی سازمان ملل بی ھای قذافی در اج2س ساAنه گويی 

 ن�ژاد ب�ه س�رعت ب�ه اش�تباه  بديل خواھند ماند، با سخنرانی محمود احمدی بی
 ن�يم بع��د از ظھ�ر ب�ه وق��ت ن�ژاد در س��اعت ھف�ت و احم�دی . خ�ود پ�ی بردن��د

ی خ��ود ب��ه جھاني��ان ن��شان داد ک��ه   س��تيزانه وي��ورک ب��ا اظھ��ارات يھ��ودی ني
ت�وان در کوت�اھترين زم�ان ممک�ن نيم�ی از مخاطب�ان حاض�ر در  چگونه می

ي��ن در بررس��ی روزنام��ه دی ول��ت آن2 .اج��2س را ب��ه ت��رک س��الن واداش��ت
ک��ه  در ح��الی : سدنوي�� ی جھ��ان م��ی ش��ده ی ش��ناخته   س��خنرانی اي��ن دو چھ��ره

گ�ران جھ�انی ب�ا م�زه   ھ�ای ديکت�اتور ليب�ی علي�ه توطئ�ه ی گ�وي مھم2ت و ياوه
ش اعم�ال ي�ک ن�ژاد ھمچ�ون نم�اي   و لودگی ھمراه بود، سخنان احمدیپرانی 

   !رسيد ج2د به نظر می
 آمريک��ا را یجمھ��ور  ق��ذافی در س��خنان خ��ود ب��ارک اوبام��ا رئ��يس

 ]اس�والد[» ل�ی ھ�اروی«ی   انگي�زهخطاب کرد و مدعی شد ک�ه از» پسرم«
دی ول��ت در ج��ستجوی ص��فتی مناس��ب . قات��ل ج��ان اف کن��دی آگ��اھی دارد

ن��ژاد ب��ه نق��ل ق��ولی از  يھ��ودی احم��دی  ض��د اس��راييلی و ض��د ب��رای س��خنان
  : ويسدن  میده، اشاره کرCNNی خبری  شبکه

. توان�ست از س�وی آدول�ف ھيتل�ر ص�ورت گي�رد اين س�خنرانی م�ی
   !گويدبتوانست به فارسی سخن   ھيتلر میکه البته به شرطی 

ھيئ��ت .  ن��ژاد دور از انتظ��ار نب��ود اعت��راض ب��ه س��خنرانی احم��دی
ی اي�ن ک�شور  بری Aرونس ک�انن وزي�ر ام�ور خارج�هنمايندگی کانادا به رھ

 آور  پيشتر اع2م کرده بود که به خاطر انکار ھولوکاست و اظھ�ارات نن�گ
يل ق��صد دارد در خ��2ل س��خنرانی ی اس��راي  اي��ران درب��ارهی جمھ��ور رئ��يس

ی گ���زارش خ���ود  دی ول���ت در ادام���ه. 2س را ت���رک کن���د ن���ژاد اج��� احم���دی
آغ�از ک�رد ک�ه ب�ا » گ�روه ک�وچکی«نژاد حم2ت�ش را ب�ه  نويسد، احمدی  می

» ی  نژاد پرستانه«ھای  د بلند پروازیت2ش دارن» بردگی«کشاندن مردم به 
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 اي�ن گ�روه کوچ�ک، اس�راييل ن�ژاد از منظ�ور احم�دی . خود را ارضاء کنن�د
  . بطور مشخص و يھوديان بطور کلی بودند

ھ�ا ني�ز نق�ش قرباني�ان  انگارانه، فل�سطينی ی ساده  اين نمايشنامه در
 پ��س از خ��روج ھيئ��ت کان��ادايی، نماين��دگان  چن��د دقيق��ه. کردن��د را ايف��ا م��ی

ت��رک کردن��د و پ��س از چن��د ثاني��ه آلم��ان و نيوزلن��د و را آمريک��ا ني��ز جل��سه 
ماين�دگی، مجم�ع ھای ن در مدت کوتاھی حدود نيمی از ھيئت. گر کشورھادي

تنھ��ا نماين��دگان ک��شورھايی . ی اعت��راض ت��رک کردن��د عم��ومی را ب��ه ن��شانه
ی دی ولت اي�ن  هبه گفت. ھمچون ليبريا، آندورا و غيره در سالن باقی ماندند

ش و  ب�ه رت�ودر تھ�ران ني�ز ق�ادر» تبليغ�ات داخل�ی«شکست ديپلماتي�ک در 
 نژاد بانيان جن�گ در  که احمدی درحالی که نويسد دی ولت می. ترميم نيست

کرد، با يادآوری از حاميان صدام در جنگ  افغانستان و عراق را نفرين می
اش  وزخن�د ب�ر چھ�ره آن�ان در ع�راق، پسرنوش�ت ش�وم کن�ونیعليه ايران و 

ش�ده   ن�ژاد خون�سردانه و کنت�رل جن�ون محم�ود احم�دی . ش�د بدل به لبخند می
س��خنان او ب��ا ن��ام م��ردان مقدس��ی ھمچ��ون عي��سی م��سيح و ح��ضرت . اس��ت

 امني��ت و معنوي��ت آذي��ن محم��د و عب��اراتی ھمچ��ون آزادی، ص��لح، ع��دالت،
 گي���رد ک���ه  ب���دين خ���اطر مف���سر دی ول���ت در پاي���ان نتيج���ه م���ی.گرفت���ه ب���ود

ھای قذافی ب�يش از آنک�ه  گويی  نژاد در مقايسه با ھذيان  ھای احمدیگويي ياوه
   ٢٨٩!آميز و خطرناکند   کننده باشند، نخوت ره و سرگرممسخ

  !چه بگويم؟
  

  ]روز صد و سوم[  مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٥/ ١٣٨٨سوم مھرماه 

  

 سابق با حکومت اس�2می وی شور2عاتی اطھای سازمانھمکاری  
نھا آنقدر در ايران جنايت کردن�د ک�ه باي�د س�الھا در آ. بر کسی پوشيده نيست

اص��2 ھ��م » م��رگ ب��ر روس��يه«ش��عار . و پ��ژوھش ک��رداي��ن م��ورد تحقي��ق 
  : ببينيد. با شدت ادامه داردھمچنان و  اط2عاتی اين ھمکاری. عجيب نيست

ک�ه در  ه پاس�داران ف�اش ک�رد پي�شين س�پای همحسن رضائی فرماند
، س��فير  س��پاه پاس��داران را عھ��ده دار ب��ودهرياس��ت اط2ع��تو زم��انی ک��ه ا

ب�ان ھ�ای س�لطنت طل  را از خطر فعالي�ترفته و اوشوروی به ديدار خمينی 
پ���يش از اي���ن داس���تانھای زي���ادی از . در ک���شور ترکي���ه مطل���ع نم���وده اس���ت

اس�2می منت�شر ش�ده  ش�وروی ب�ا جمھ�وری  سروي�سھای جاسوس�یھمکاری
ن�زد س�فير ي�ک ک�شور  ن اولين بار است ک�ه رواي�ت جاسوس�ی ولی اي،است
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ع��اتی ب��ر اي��ن آگاھ��ان م��سائل اط2. ش��ود  ديگ��ری رواي��ت م��یرھب��ر ک��شور
ک�ه منج�ر ب�ه اع�دام  )ن�وژه] (کودت�ای پايگ�اه ش�اھرخی[ک�ه ل�و رف�تن  باورند

 .ک�ا«، از نت�ايج جاسوس�ی س�ازمان نظامی ميھن پرس�ت ش�د صدھا خلبان و
  .حزب توده بوده است  و عوامل داخلی آن در». ب.گ

]  اسم من ھم ھستAمصب ھماين بابا [علی افشاری ديگر اين که   
  !پرھيز کرد] مردم[بايد از باA بردن مطالبات و توقعات  افاضه کرده که
الناس مواظب باش�يد ک�ه اگ�ر توقع�ات خواھد بگويد که ايھا یانتر م

  !ھا اره بيچ... جمع و جورش کنيد ھاتوانيد مردم را باA ببريد، بعد نمی
 ک�ه ب�ر» ای که ھنوز س�ر پ�ا اي�ستاده مرده«ای با عنوان  در نوشته  

 بازرگ�ان رئ�يس پ�سر مھ�دی [ بازرگ�انرش از عب�دالعلیاساس کومنت�ار زي�
رس��د  ب��ه نظ��ر م��ی ک��ه اس��ت، آم��ده] ن س��يد روح Z خمين��یدول��ت ام��ام زم��ا

 عاقبت جمھوری اس�2می ب�ه ط�رز عجيب�ی ش�بيه ب�ه ح�ضرت س�ليمان ش�ده
  در قرآن آمده که سليمان آنچنان حشمت و قدرتی داشت که انسانھا و؛تاس

 ج��رات حت��ی ت��ا ج��ائی ک��ه ؛ترس��يدند ز او م��ی دي��و و ج��ن ھ��م احت��یحيوانھ��ا 
ک�ه س�ليمان وق�ت م�رگش ش�د و او ح�رف بزنن�د؛ ت�ا روزی رس�يد  نداشتند با
 روی ع�صايی تکي�ه ک�رده ب�ود، ب�ه ط�وری ک�ه ب�ا ،م�رد  اما وقت�ی؛جان داد

 ام�ا ب�ه خ�اطر ھن�وز س�ر پ�ا مان�ده ب�ود؛ وجود اينکه م�رده ب�ود، ام�ا ج�سدش
جرات نداشت جلو برود و چيزی  کسھمان رعبی که در دل ھمه بود، ھيچ

خ��ود خ��دا ب��اAخره  بگوي��د، و جن��اب س��ليمان ھمينط��ور س��ر پ��ا مان��د، ت��ا
ھائی فرستاد تا عصايش را بجوند  نه و موريا]مسخره [اش سر رفت حوصله

 از حت��ی مل��ت ؛ب��ه زم��ين نخ��ورد» ت��اAپی«و نھايت��ا ت��ا ح��ضرت س��ليمان 
    ٢٩٠!ا بيجان به زمين بيافتدکرد که او بتواند بميرد، ي نمی فکرشان ھم گذر

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. ح��ساب حکومتي��ان را رس��يده اس��ت

    !رسد، گرم و گرم و گرم اس2می را می
 .ھ�م س�بزپوش ش�د» س�ن سباس�تيان«ی فيلم  ديگر اين که جشنواره

ه ھيئ�ت ديپلماتي�ک لبن�انی ب�ه رياس�ت ک�رد ک� ش�ايد ھ�يچکس گم�ان نم�ی«اما 
 ھيئ���ت ١۴۴ اي���ن ک���شور ني���ز در کن���ار یجمھ���ور مي���شل س���ليمان، رئ���يس 

ديگر سالن مجمع عمومی سازمان مل�ل ]  ھيئت ديپلماتيک؟١٤٤[ديپلماتيک 
اي�ن عم�ل رئ�يس  .ن�ژاد ت�رک کن�د را ھنگام شروع سخنرانی محمود احمدی 
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ناح اکثريت اين کشور دخالت توان واکنشی به آنچه ج  لبنان را مییجمھور 
  ٢٩١!خواند، دانست ايران در امور لبنان می

  

  ]روز صد و پنجم[  مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٧/ ١٣٨٨پنجم مھرماه 

  
 ؛دتواند ش�ايعه باش�  البته میای؛ خامنه» بيت رھبری«د خبر از چن  

  !نيست  بدولی برای خواندن و خنديدن
دھن�د،   تظ�اھرات م�یاول اين که از مي�ان ش�عارھائی ک�ه م�ردم در

 پ�سرش ح�ساسيت دارد، مجتب�یش�عاری در م�ورد ای بيشتر نسبت ب�ه  خامنه
   »!ای خامنه مرگ بر« بيشتر از شعار حتی

ای در ديدار با يکی از اراذل و اوباش تح�ت فرم�انش از او  خامنه
 ي�ابی کنن�د و برس�ند ب�ه منب�ع اص�لیھ�ا ري�شه   که در ب�ازجوئی استخواسته

ای آنقدر نسبت ب�ه  خامنه] بی بميری، رھبری رو نبينیتمج[پخش اين شعار 
يس س��ابق اي�ن م��سئله ح�ساسيت دارد ک��ه در دي�دار ب��ا آخون�د امين��ی ناي�ب رئ��

ای در کودت�ا  افشای نق�ش مجتب�ی خامن�ه... ی قم مجلس خبرگان و امام جمعه
ای   رواب�ط رھب�ر ب�ا مراج�ع م�ذھبی لطم�هو ارتباطش با فرمان�دھان س�پاه ب�ه

ديگر اين که ب�ا اي�ن ش�عار و اخب�اری ک�ه دراي�ن زمين�ه در . جدی زده است
 و س�پاھی ني�ز م�نعکس جامعه پخش شده و حتما در ميان فرماندھان نظ�امی

   .ی مجتبی در ميان اين نيروھا ضعيف شده است شده، اتوريته
ای داده  ن گزارش�ی ک�ه ب�ه خامن�هت�ري موج�ب محرمان�هدوم اين که ب
در ھم��ين . ان��د  نف��ر ک��شته ش��ده٤٠٣ته،  س��ه م��اه گذش��ش��ده، در روي��دادھای

 ھ��ای غيرعلن��ی گ��زارش قي��د ش��ده ک��ه ش��ماری از قرباني��ان در بازداش��تگاه
 افراد بسيج که ب�صورت گروھ�ی  برخیحتی اند؛ ھای بسيج کشته شده پايگاه
دستور [اختيارشان گذاشته شده، ] در[ تھران یھای مرکز ای در خيابان خانه

ھ���ا ب���صورت   تظ���اھرات و راھپيم���ائیت���ا در مواق���ع!] زب���ان فارس���ی ص���فر
ھا مرتک�ب قت�ل   نيز در ھمين خانه درآمده و مردم را غافلگير کنند،ناگھانی

ھ��ا   گرفت��ه و ب�ه اي��ن خان�ه را از مي��ان تظ�اھر کنن�دگانيعن��ی ک�سانی. ان�د ش�ده
س��وم اي��ن ک��ه در ي��ک گ��زارش ديگ��ر در م��ورد . ان��د تهک��ش] آنھ��ا را[ب��رده و 
 س�اله ٢٠ ت�ا ١٧گفت�ه ش�ده ک�ه  ب�ين ... ان وھ�ا، اھلي�ت و تحصي2ت�ش بسيجی

ھ��ستند و ک��وچکترين اط2ع��ی از م��سائل سياس��ی ک��شور ندارن��د و پ��يش از 
ھ�شتاد و پ�نج درصدش�ان ت�ا پ�نجم . ان�د زامشان به تھ�ران، تھ�ران را ندي�دهاع

ابتدائی سواد دارند و در روستاھا و شھرھای کوچک اطراف استان تھ�ران 
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 ھزار تومان ب�ه ١٥٠ت فوری و با روزی عضو بسيج شده و برای ماموري
  ]ميلاز يک اي... [اند ھران آورده شدهت

  
  ]روز صد و ششم[  مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨/ ١٣٨٨ششم مھرماه 

کل�ی . ن�دھ�ا ح�سابی ش�لوغ بود  دانشگاه١٣٨٨امروز ششم مھرماه   
بوک و مراس��م در س��ايتھا و وب2گھ��ا و في��سمقال��ه و ف��يلم و عک��س از اي��ن 

ان در دان��شگاه تظ��اھرات خودج��وش دان��شجوي... اش��ته ش��ده اس��توب گذي��يوت
زم�ان ب�ا اع�2م ح�ضور محم�ود   ھم]سپتامبر٢٨/ مھر۶[تھران روز دوشنبه 

ی وی در دان��شگاه ب��ه مناس��بت   اری از وزي��ران کابين��هن��ژاد و ش��م  احم��دی
ی اميرکبير، دانشجويان  به گزارش خبرنامه. شروع سال تحصيلی آغاز شد

ھ�ا   ه پ2کاردھای سبز رن�گ ح�اوی نوش�تهھای سبز از جملمعترض که نماد
اش���تند، ب���ا عب���ور از مقاب���ل  ھم���راه د ھ���ای س���بز ب���ه و دس���تبندھا و بادکن���ک

ی مرک��زی دان��شگاه تھ��ران تجم��ع   در مقاب��ل کتابخان��هھ��ای مختل��ف  دان��شکده
م���رگ ب���ر «: برخ���ی ش���عارھای دان���شجويان از اي���ن ق���رار بودن���د .کردن���د

 ،مجتھ���د واقع���ی«، »پ���ذيرد مي���رد، ذل���ت نم���ی دان���شجو م���ی«، »ديکت���اتور
ن����دائيم، «، »دان���شجوی زن����دانی آزاد باي���د گ����ردد«، »منتظ���ری، ص����انعی

، » دستگير بشه، ايران قيامت مي�شهکروبی«، »ما ھمه يکصدائيمسھرابيم، 
 ديگ��ر اث��ر ،ش��کنجه، تج��اوز«، »کروب��ی ب��ت ش��کن، ب��ت بزرگ��و ب��شکن«

  ...  و» حسين، ميرحسينيا «، » استعفا، استعفا،دولت کودتا«، »ندارد
 ک����ه ی گ����زارش خ����ود نوش����ت ی اميرکبي����ر در ادام����ه خبرنام����ه

 آمدگوئی ب�ه وزرای  دانشجويان معترض ھم چنين پ2کاردھای حاوی خوش
ھای ممتد ديگ�ر  کشيدند که با تشويق علوم و بھداشت دولت کودتا را به زير

قابل س�ر در بنا بر اين گزارش، اين تجمع سپس به م. دانشجويان ھمراه بود
ای، رھب�ر    Z خامن�ه رھايی ني�ز علي�ه آي�تدانشگاه تھ�ران ک�شيده ش�د و ش�عا

ھای حکومتی از جمله احم�د جنت�ی  جمھوری اس2می و برخی ديگر از مقام
ني�ز گ�زارش داد ک�ه » آين�ده«وبسايت خب�ری . دبير شورای نگھبان داده شد

ن�ژاد و برعلي�ه   بسيجی به طرفداری از دولت احم�دیگروھی از دانشجويان 
دوش��نبه در ق��رار ب��ود در مراس��م روز . دادن��د ميرح��سين موس��وی ش��عار م��ی

ن�ژاد ني�ز ش�رکت کن�د، ام�ا وی در دان�شگاه ح�ضور   دانشگاه، محمود احمدی
ی تظ��اھرات دان��شجويی روز   ھ��ای منت��شر ش��ده، ش��عله بن��ا برگ��زارش. نياف��ت

ن�ژاد   احم�دیس�وی دان�شجويان ب�سيجی ح�امی دوشنبه در دان�شگاه تھ�ران از 
  . افروخته شد
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ن�ژاد حماي�ت   با برگزاری تجمعی از دولت احمدیخواستند  آنھا می
بن�ا ب�ر آخ�رين . کنند، اما گويا از س�وی دان�شجويان معت�رض غ�افلگير ش�دند

ظھ�ر  ھا تجمع و راھپيم�ايی دان�شجويان در دان�شگاه تھ�ران، ح�والی گزارش
ش�ود ک�ه تع�دادی از  ت�ه م�ی ام�ا گفقت تھران بدون درگيری پايان ياف�ت؛به و

 دانشجويان ھنگام خروج از دانشگاه توسط نيروھای ضد ش�ورش بازداش�ت 
 آينده نيز گزارش داد که تجمعات دان�شجويان مق�ارن وبسايت خبری. اند  شده

ای ك��ه   ن يك��ديگر را ب��رای ح��ضور در برنام��هظھ�ر پاي��ان ياف��ت و دان��شجويا
ی  اي�ن منب�ع درب�اره. ان�د  دهش�ود، فراخوان�  صبح برگ�زار م�ی١٠فردا ساعت 

 پ�يش از ؛ردا برگزار ش�ود، توض�يح ن�دادای که قرار است ف جزئيات برنامه
اف���زايش تجم���ع دان���شجويان در ھمزم���ان ب���ا ] ام���روز[ظھ���ر روز دوش���نبه 

ھ��ای اط��راف دان��شگاه تھ��ران از جمل��ه  ی دان��شگاه، برخ��ی خياب��ان  محوط��ه
 ب�ود و نيروھ�ای پل�يس  آذر از سوی نيروی انتظامی مسدود شده١۶خيابان 

در اط��راف دان��شگاه تھ��ران ] ب��دون ك��2ه كاس��كت و س��پر[ب��ا لب��اس معم��ولی 
   ٢٩٢!مستقر شده بودند

ای برای رفسنجانی نوش�ته و از اي�ن   ھم نامهدر ضمن کروبی باز
ديروز ھ�م . آيد  اوضاع به نظرم خسته کننده شده و تغييری پيش نمی؛حرفھا

دوب��اره ص��دراعظم آلم��ان و خ��انم مرک��ل اينج��ا انتخاب��ات ب��ود ب��رای انتخ��اب 
 و  البته ائت2ف ب�زرگ ب�ا سوس�يال دموکراتھ�ا ب�ه ھ�م خ�ورد؛صدراعظم شد

سيحيھا ب�ود، دوب�اره  اي�ن دم�وکرات م�يک ح�زب زرد ک�ه موتل�ف ھمي�شگی
  ...پلوغ بود/ خ2صه کلی شلوغ؛سر کار آمد

. اين داستان تجاوزھا در زندانھای حکومت اس�2می تم�امی ن�دارد  
گفته   که متجاوز در زندان در حين تجاوز میاز زنان تجاوز شده گفتهيکی 

ت ب��ه آن ش��عار  اش��اره اس��.دھ��م ت را پ��س م��یا ک��ه ب��ا اي��ن ک��ارم دارم رای
موسوی، موس�وی، رای م�را پ�س «ب انتخاباتی که لقروزھای اول پس از ت

ام  ھای اس�2می طن�زی نوش�ته  تجاوزھا در زنداندر رابطه با ھمين »!بگير
؛ از زب�ان ي�ک گ�ذارمش که اينجا م�ی» سوز؟مدول بھتر است، يا ني«ام به ن

   :نه ساله نوشته شده است/ی دانش آموز مث2 ھشت پسربچه
م�ان يخواستيم اين دفعه انشامان را بدھيم بابامان برا راستش ما می

توانيم اين چيزھا را بفھميم که پ�ول بھت�ر  آخر ما خودمان ھنوز نمی. بنويسد
دان�يم ک�ه   م�ا البت�ه ھن�وز نم�ی.، ي�ا پ�ول بھت�ر اس�ت ي�ا ش�ھرتثروتاست يا 

ن ھ�ی نزن�د خ�واھيم اي�ن بابام�ا خورد؟ م�ا فق�ط م�ی شھرت به چه دردمان می
ب�ه خ�دا تق�صير . ی انشامان از ده کمتر شده اس�ت توی سرمان که چرا نمره
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ھ�ا  دھد که عقل ج�ن ھ�م ب�ه آن ھايی می اين آقا معلم موضوع. خودمان نيست
مان رفته بود سر خاک،  مان، و ننه ھمين شبی که بابامان آمد خانه. درس نمی

از بابام��ان پرس��يديم ک��ه ش��ھرت ھم��ين اس��ت ک��ه آدم را ت��و خياب��ان بک��شند و 
وار  دي؟ بابامان زد توی سرمان که خفه؛معروف شود تا شھرت داشته باشد

   !موش دارد، موش ھم گوش دارد
س�رمان، ي�ا آق�ا معل�م ھمچ�ين زند به  ھا که بيخوابی می ما البته شب

کن��د، ص��دای  برق��ی خوابان��ده اس��ت ب��يخ گوش��مان ک��ه گوش��مان ذق ذق م��ی
ش��نويم و  ن م��یی کلنگيم��ا ھ��ای خان��هھ��ا را از پ��شت ديوار ھ��ای م��وش دن��دان

اش   از ت�رس خ�يس ک�رديم ک�ه نتيج�هھم ش�لوارمان را يکبار حتی .ترسيم می
 برای ھمين ھم .نی ديگر ھم يک پس گردمان به بابامان بود و باز چقلی ننه

ھامان را محکم به ھ�م ف�شار  زند، آنقدر چشم ھروقت بيخوابی به سرمان می
 ترس�يم؛ تر خوابمان ببرد و ديگر نترس�يم؛ آخ�ر م�ا خيل�ی م�یدھيم تا زود می

  .  ھم از آقا معلممان؛ھم از بابامان
آق��ا  چ��ون ؛گوي��د ک��ه باي��د ھ��م از او بترس��يم البت��ه آق��ا معلمم��ان م��ی

ابيطالب گفته اس�ت   علی ابن کهگويد تازه می.  آدم خيلی مھمی استمعلممان
 ول�ی م�ا از داد، ما را نوکر خودش ک�رده اس�ت؛که ھرکس چيزی به ما ياد 

کن�يم او  ايم و خيال می  ھيچ چيزی جز کتک زدن ياد نگرفتهاين آقا معلممان
ه ي�ن ک�ش يا آقا معلمش ياد گرفته و حاA برای ايھم کتک خوردن را از بابا

کوب�د پ�س  ھا مشھور، ھی با پس گردنی م�ی ھم پولدار شود و ھم بين ما بچه
راس�تش . ھ�ای م�ا باش�ند ھا و ھمک2سی ه دوستھای ديگر ک گردن ما و بچه

م�ان پ�س  است پس گردن م�ا، ديگ�ر ب�ه ق�ول نن�هاز بس اين آقا معلممان زده 
م�ان ھ�م   تھدي�دھای نن�هھ�ا و گردنمان ک�رخ ش�ده اس�ت، چ�ون ديگ�ر از چقل�ی

آخ�ر . آنقدر که به روی خودمان بي�اوريمترسيم، ولی نه  البته می. ترسيم نمی
م��ا ھ��ر ک��اری بکن��يم، ي��ا نکن��يم، از بابام��ان و از آق��ا معلمم��ان و از م��دير 

ترن�د، پ�س گردن�ی  ھای محل که از ما گردن کلف�ت  بچهمدرسه و ناظممان و
 ش�ده، ما کمی خوب ی رياضی  نمرهکنيم اگر راستش ما فکر می. خوريم می

اي��م ب��شماريم در روز چن��د دفع��ه پ��س گردن��ی  ب��رای اي��ن اس��ت ک��ه ي��اد گرفت��ه
خوريم و اگر يک روز از دست بابامان و آقا معلممان در رف�ت و کت�ک  می

خ��وانيم و ھ��ی  نخ��ورديم، آن روز ش��انزده رکع��ت نم��از کت��ک نخ��وردن م��ی
Aکه دستشان لق ھا و بقيه  شويم که خدا کند دست ھر دوی اين راست می/دو

 و ی م�ا و دوس�تان م�ا، چ�2ق ش�ود زنند پس کل�ه است و بيخود و بيجھت می
 ب�ه  ي�ا م�ا زودت�ر ب�زرگ ش�ويم و زورم�ان؛ديگر نتوانن�د م�ا را کت�ک بزنن�د

  !شوند، برسد ديگر پير و پاتال میی اينھا که  ھمه
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کنيم آن دختری ھم که در خيابان ک�شته ش�د، کل�ی نم�از  ما فکر می
 خوانده بود تا بزرگ شود و يک دفعه ص�بح از خ�واب پاش�د کتک نخوردن

و ديد که خيلی بزرگ شده است، بعد به سرش زد که برود و م�شھور ش�ود 
گوي�د پ�سر  خن�دد و م�ی بابامان به ما م�ی. و حاA اينطوری مشھور شده است

خ��واھيم  ول��ی م��ا نم��ی. ج��ان اگ��ر م��شھور ب��شوی، نان��ت ت��وی روغ��ن اس��ت
م��ان ب��رای ھف��ت ج��د و  ھ��ای بچگ��ی  ھم��ين کت��ک.ور ب��شويماينط��وری م��شھ

مان بس است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتی ب�زرگ ش�ديم، دس�ت روی آباء
آورد؛ چ��ون ت�وی مملکت��ی ک��ه  ک�سی بلن��د نکن�يم، خ��ودش کل��ی معروفي�ت م��ی

ھ�ا را ب�ه  اي�م ک�ه بع�ضی کت�ک زنن�د و ش�نيده ھمه دارند ھمديگر را کتک م�ی
ک�سی بتوان�د کت�ک نخ�ورد، ي�ا ک�سی را زنن�د، اگ�ر  جاھای بد ديگری ھم می

  . کتک نزند، کلی ھنر کرده است
اش  م��ا  ک��ه فرھن��گ ھ��زار و چھارص��د س��الهدر ک��شور بافرھن��گ   

م��ن فک��ر . زنن��د ک��ون ھم��ه را پ��اره اس��ت، ھم��ه از دم ھم��ديگر را کت��ک م��ی
 کت�ک کنم تمام ممالک بافرھنگ ديگر دنيا ھ�م ھمينط�ور ھ�ستند و اص�2 می

و ھمگی از ھمان . ی درسيشان شده است و برنامهخوردن و کتک زدن جز
گيرند که تا زورشان کم است، بايد کتک بخورند؛ ھمچ�ين ک�ه  بچگی ياد می

البت��ه در ھم��ان . زورش��ان چربي��د، ديگ��ران باي��د ح��ساب کارش��ان را بکنن��د
کنن��د ک��ه باي��د احت��رام  ھ��ای درس��ی ب��ه م��ا از ھم��ان بچگ��ی ح��الی م��ی کت��اب

ان�د، نگ�ه داري�م؛ واA م�ا  مان ما را کت�ک زده یبزرگترھايی را که تمام بچگ
زنند و چنان نيم�سوزھايی  ھايی به ما می برند جھنم و آنجا چنان کتک را می

ي�ن و ش�ھرک غ�رب و کنن�د ک�ه دلم�ان ب�رای نيم�سوزھای او به ماتحتمان می
  .کھريزک تنگ شود

   کنيم که خود خداوند تبارک و تع�الی ھ�م از کت�ک زدن  ما فکر می
ان اول فرھن��گ  واA چ��را از ھم��؛ي��دآ ھ��ای ب��دبختش خيل��ی خوش��ش م��ی بن��ده

ھ�ای ب�دبختش نمي�سوزھای آت�شين  ی م�ا، ھ�ی ب�ه بن�ده ھزار و چھار صدساله
دھد؛ ب�ه ھمانجاھ�ا ک�ه آدمھ�ای ديگ�ر متم�دن جھ�ان ب�ه آن نيم�سوز  حواله می

کنيم ک�ه  تازه ما فکر می. اند را داده» تجاوز«ھا اسم بی مسمای  اماله کردن
نش برای آن دني�ا در ھم�ين کھري�زک داوند تبارک و تعالی از شکنجه گراخ

اتفاق�ا اي�ن ش�کنجه گ�ران گي�رد و بع�د ک�ه  ش�رعيات م�ی/و اوين امتحان قرآن
 ش�ھيد ]گوين�د اينط�ور ک�ه م�ی[داوند تبارک و تع�الی از مننژي�ت  خاستخدامی
خدام داوند تبارک و تعالی است خون قبل از شھادتشان در کارگزينیشدند، چ

پرند توی بخش شکنجه گران جھنم و ھمانجا آلتشان، يعن�ی  اند، عدل می شده
 ک�ه ب�ه دھن�د  آن�انی ق�رار م�یرا به جای نميسوز در خدمت تمامیدودولشان 

اش گ�وش ج�ان فران�داده   فقيه و رئيس جمھوریحرف خدا و نايبانش و ولی
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 خودم�ان ق�ول البته ما به .اند کرده» سکوتی«ا سر و صدای با و در خيابانھ
اس�تعمال . م�ان ب�رای کارھ�ای ديگ�ری اس�تفاده کن�يم»دودول«ايم ک�ه از  داده

. ب��رای رس��يدن ب��ه ق��درت و پ��ول و ش��ھرت، ک��ار درس��تی ني��ست» دودول«
 چ�ه در نوان نيمسوز ھم کار درس�تی ني�ست؛ استفاده از دودولمان به عحتی

  .ود انشای ما اين بيای فانی و چه در آن جھان باقی؛اين دن
خواس��تيم ان��شامان را ب��دھيم بابام��ان بنوي��سد، ول��ی  راس��تش م��ا م��ی[  

 معلمم�ان حاA بايد انشامان را بگذاريم در کوزه آب�ش را بخ�وريم، چ�ون آق�ا
ی اداری در ھم��ان زن��دان غيراس��تاندارد کھري��زک  فع��2 در ماموري��ت وي��ژه

ھر ي��ا حاض��ر ش��ود و ج��ای او را توان��د س��ر ک��2س ظ��ا کن��د و نم��ی ک��ار م��ی
ھ��ای ب��سيجی ک��ه زب��ان آدمي��زاد ھ��م س��رش »عم��و«د ب��ه يک��ی از اي��ن ان�� داده
ی م�ا  اگ�ر اي�ن آق�ا معل�م ت�ازه. کن�د يم�ان عرب�ی بلغ�ور م�یشود و ھی برا نمی

خوب . ددا ی انشای ما را صفر می شد، حتما نمره اش می زبان آدميزاد حالی
   ...است که از بيخ عرب است

  

  ]روز صد و ھشتم[  مي#دی٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم مھرماه 

  

 اگر موسوی و کروبی ھم کوتاه بيايند، مردم ديگر کوت�اه گويند می  
ای بالغ بر  با ھزينه خبر ديگر اين که . استو اين خيلی خوب ؛نخواھند آمد

 .ان��د ک ميلي��ون س��ايت و وب��2گ فيلت��ر ش��دهھف��ت ميلي��ارد توم��ان، ب��يش از ي��
   !رود ش درمیگيرند، از يک جا ديگر یش ميبيچاره ھا از ھر جا

ن�د و دي�روز بخ�صوص ھا ش�لوغ بود ديروز و پريروز ھم دانشگاه
شجويان شلوغ بود و مردم ھم ب�ه دان�] شريف فعلی[ آريامھردانشگاه صنعتی

  .پيوستند و از اين حرفھا
  

  ]روز صد و نھم[  مي#دی٢٠٠٩اول اکتبر / ١٣٨٨نھم مھرماه 

  

» ح��سنیم2«ع��روف ش��ده ب��ه ن��ام وب��2گ نوي��سی ک��ه خيل��ی ھ��م م  
ک��ه خيل��ی » ي��ال و دم و اش��کم اگب��ر گنج��ی ش��ير ب��ی«ای دارد ب��ه ن��ام  نوش��ته

شت ک��تفش ت��ا در پ�� شخ��صی رف��ت ن��زد خ��الکوب: نوي��سد بانم�ک اس��ت؛ م��ی
اول��ين   ي��ارو ت��ا ش��روع ب��ه ک��ار ک��رد و ت��ا؛عک��س ش��يری را خ��الکوبی کن��د

د و گف�ت ی آن ش�خص زد، ف�ورا ص�دای آخ آخ�ش درآم� س�وزن را ب�ه گ�رده
:  ش�خص گف�ت.دم�ش را:  خالکوب مث2 گفت؛کشی  داری میکجای شير را

 .ھ�ای بع��دی ن�ه ن��ه Aزم ني�ست اي��ن ش�ير دم داش��ته باش�د، ب��رو س�راغ ق��سمت
ت��ا خ��الکوب دس��ت ب��ه ک��ار ش��د و س��وزن خ��الکوبی را در ب��دن آن  دوب��اره
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ش ي دار، کج�ا دست نگ�ه: صدای آخ آخش بلند و گفت شخص فرو کرد، باز
Aزم ني�ست اي�ن : طرف گفت. شکمش را: تخالکوب گف ؛کشی را داری می

خ2ص�ه ھمينط�ور   و.ھای بعدی برو سراغ قسمت. شير ما شکم داشته باشد
 ب�رک�رد ج�ايی از ت�صوير ش�ير را   شروع م�یھرگاه که آن خالکوب بيچاره

ش�د و   داد و ھ�وار اي�ن ش�خص ب�ه آس�مان بلن�د م�ی،ی آن شخص بکشد گرده
 آخ��ر س��ر .م ص��رفنظر ک��نک��شيدن اي��ن ق��سمت از ت��صوير ھ�� گف��ت از م��ی

  ُ شير بی دم و سر و اشكم كه ديد؟:خالکوب بيچاره ک2فه شد و گفت
  چون نداری طاقت سوزن زدن/اينچنين شيرى خدا خود نآفريد

  اى برادر صبر كن بر درد نيش/دم مزن از چنين شير ژيان رو
  ...تا رھى از نيش نفس شوم خويش

و دم اي����ران خ����واھی م����ر آزادیی  مب����ارزهی  ح����اA ش����ده ق����ضيه
  ...و برخی دوستان نظرات آقای گنجی نقطه

  
ی نظامی حمايت  واھيد بکنيد، ولی ھيچوقت از حملهخ ھرکاری می: گفتند
   .نکنيد
 !روی چشم: گفتيم
ودمان از پس اين نظام نيروھای خارجی اص2 دخالت نکنند، ما خ: گفتيد

 .آييم ديکتاتوری برمی
 !نيروھای خارجی ھمه خفه. شماست حق با: گفتيم
 .رود تحريم اقتصادی ص2ح نيست، چون دودش به چشم مردم می: گفتيد
 .گذاريم کنار تحريم اقتصادی را ھم می. خيلی خوب: گفتيم
 .تحريم بنزين را ھم فراموش کنيد: گفتيد
 ! ھم بخاطر گل روی شما آن؛بروی چشم: گفتيم
آميز باشد، نه    مسالمتی خواھيد بکنيد، بايد مبارزه مبارزه ھم می: گفتيد

 .بار  خشونت 
 آنھم روی چشم؛ ديگه چه فرمايشی داريد؟: گفتيم
 آميز بکنيد، شعارھای ی مسالمت  وقتی ھم خواستيد مبارزه: گفتيد

 .ھم ندھيد» ساختارشکن«
فرمايش ؛  بگوييد اص2 مبارزه نکنيد ديگريک دفعه... ای بابا: گفتيم

 ديگری نداريد؟
 ، آنھم اينکه شما اگر برانداز ھستيد؛چرا، يک چيز ديگری ھم ھست: گفتيد

 !راه خودتان را از ما جدا کنيد
  اص2 معلوم است شما طرف ما ھستيد يا طرف آنھا؟: گفتيم
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 ی نظ�امی باش�د، ن�ه  طرز مبارزه کردن اس�ت ک�ه ن�ه حمل�هاين چه
 بخود خود ؛نه فشار، نه سختی، نه اعمال قدرتتحريم باشد، نه براندازی، 

ش�ود ھ�م عک�س  آخ�ر نم�ی. کن�د که اين حکومت شرش را از سر م�ا ک�م نم�ی
ھ�ای خ�الکوبی  مان داشته باشيم و ھم تحم�ل س�وزن م بر گردهبخواھي شير را

ده  نيافري�� ھ��م را ھن��وز خ��دای چن��ين ش��ير ب��ی ي��ال و اش��کم؛باش��يمه را نداش��ت
  ٢٩٣!است

  :  جالب استکروبی نوشته که برای اين نامه را ھم دخترخانمی
با عرض س2م، آقای كروبی قبل از اين ك�ه ش�ما را خط�اب ق�رار 

دانم به اين نكته اشاره داشته باشم كه ديگ�ر گذش�ت آن زم�ان  بدھم، Aزم می
ه، عكسشان را بياندازيم توی م�اھا بت بسازيم و  كه ما مردم ايران از انسان

 گذش�ت آن ؛چ انتق�ادی ھ�م ب�ر آنھ�ا وارد نباش�دچه گفتند بگوئيم چشم و ھيھر
و بعد تب�ر » بت شكنی خمينی «:آورد زمانی كه ايرانی جماعت فرياد برمی

گذاشت بر دوش بت بزرگی كه خود از خمين�ی س�اخته ب�ود، ت�ا دم�ار  را می
ديگ��ر دوران حق��ارت نف��س و ب��ت و ب��ت س��ازی . از روزگ��ار مل��ت درآورد

 حاضر ني�ستيم ب�ا فتوش�اپ ھ�م عك�س حتیاكنون ما ديگر . سر رسيده استب
ھ��ای مثب��ت ش��ما را تأيي��د  ھ��ا و گفت��ه م��ا حرك��ت. ك��سی را ت��وی م��اه بيان��دازيم

  چ�ون م�ا دموكراس�ی و آزادی؛كنيم میھا نيز انتقاد  کنيم، اما از نادرست می
ه اسم دين  نه حكومتی كه ب؛خواھيم  ما ارزش و احترام میغخواھيم بيان می

آق�ای كروب�ی م�ن در تعج�بم ك�ه ش�ما ب�ا اي�ن ھم�ه فھ�م و  .بزند ت�وی س�رمان
دم از ھ��م  ك��ه داري�د، چط��ور ھن�وز دراي�ت و ش�جاعت و ش��ھامت و زيرك�ی

ً مطمئن�ا ش�ما ؛ً م�ن واقع�ا متعج�بم؛زني�د ائی نظام و جمھوری اس�2می م�یبرپ
گ��ر از ح��د اي�د ك��ه خواس�ته و مطالب��ات م�ردم اي��ران اكن�ون دي ت�اكنون فھمي��ده

 كنم که شما من فكر می. انتخابات گذشته و مردم خواستار تغيير نظام ھستند
ش�ما تنھ�ا . اي�د هب�ا خودت�ان ص�ادق ن�شد ھنوز ب�رخ2ف آق�ای منتظ�ری ك�ام2

 اس�2می گذش�ته ب�ود،  بعد از سی سال كه از عم�ر جمھ�وریكسی بوديد كه
دن سي�ستم  بي�ان و باط�ل ش�ھب، حقوق شھروندی، آزادیسخن از آزادی مذ

 به طور سربسته اشاراتی ھم حتیييد ص2حيت كانديداھا به ميان آورده و ات
. به رعايت حقوق اقليتھای جنسی و برداش�تن ق�انون حج�اب اجب�اری داش�تيد

 ام�ا ھا تأكيد بر حف�ظ نظ�ام داش�تيد؛ صحبتالبته ھمان زمان ھم در كنار اين 
م�ه رو ن�شده ب�ود و آقای كروبی آن زم�ان اينق�در علن�ی دس�ت نظ�ام ب�رای ھ

ًلطف�ا نگوئي�د ك�ه ي�ك . نداش�تندمردم شھامت اعتراض به نظام را ت�ا اي�ن ح�د 
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ای به اسم اس2م جناياتی مرتكب شدند و اگ�ر جمھ�وری اس�2می واقع�ی  عده
   ! اوضاع بر وفق مراد خواھد بودحاكم باشد،

ی ش�يعيان مجل�س ع�راق  ھ�ای نماين�ده آقای كروبی آيا شما ص�حبت
زم را  چرا مسلمانان ايرانی در گفت�ار و رفت�ار خ�ود ص�داقت A؛ديا هرا شنيد
   ؟ندارند

ی شيعه كه عرب ھم ھست و اس2م در اصل دي�ن  اين آقای نماينده
 داشته باشد، حاكميتای  كيد داشت كه وقتی اس2م بر جامعهخود آنھاست، تأ

حق��وق اق��شار مختل��ف م��ردم از دموكراس��ی و آزادی م��ذھب و احت��رام ب��ه 
 اي��شان تأكي��د داش��ت ك��ه اي��ن دو ب��ا ھ��م مناف��ات داش��ته و در .ني��ستخب��ری 
ًآقای كروبی لطفا تا زمانی كه اس2م ب�ر ك�شور ح�اكم اس�ت، ديگ�ر . تضادند

ھ����ا و ع����دم رد  دم از آزادی م����ذھب و حج����اب اختي����اری و حق����وق اقلي����ت
   !ص2حيت و آزادی زنان و اين قبيل مسائل نزنيد
پھل�وی چن�د ب�ار ش�نيديد ك�ه شما در زمان مرحوم محمد رضا ش�اه 

 ؛سگرا ب�ودن سنگ�سار کنن�د ي�ا اع�دام به جرم بھائی بودن يا ھمجن رايك نفر
چند بار زنی به جرم بدحجابی ي�ا م�سائلی ك�ه ب�ه ح�ريم شخ�صی او مرب�وط 

   ش2ق خورد و يا سنگسار و اعدام شد؟ ،شود می
 .به قول خود شما جنايات اين رژيم، روی شاه را سفيد كرده است

كني��د، نماين��دگان آن را منتخب��ين م��ردم  ا ب��ه خبرگ��ان رھب��ری اش��اره م��یش��م
دانيد، بعد ھم انتظار داريد از رھبر انتقاد كنند و كاندي�داھا رد ص�2حيت  می

  نشوند؟ 
كی ما مردم توانستيم نمايندگان مجلسمان را خودمان انتخ�اب كن�يم 

ھب���ر  را انتخ���اب كن���يم؟ ھم���ه از ص���افی رشك���ه بت���وانيم اع���ضای خبرگ���ان
گذرند و ما بايد بين منتخبين، يكی را انتخ�اب كن�يم ك�ه در ھم�ان ھ�م گ�اه  می

اي�د  ت�هًشما اص2 تا به حال موقع انتخاب�ات مجل�س خبرگ�ان رف. شود تقلب می
   كنند؟ ببينيد چه كسانی در اين انتخابات شركت می

 و خواس��تار آق��ای كروب��ی، ش��ما ي��ك م��سلمان ش��يعه و ي��ك روح��انی
ی دي�ن را از  ً ھم�ين دلي�ل ھ�م دقيق�ا باي�د م�سئله ب�هھستيد،حفظ حرمت اس2م 

ھ�ای م�سيحی كردن�د،  حكومت و سياست و قانون جدا كنيد؛ كاری كه كشيش
در دني�ای .  به لجن كشيده شده را از منج2ب فساد نجات بخشندِ تا مسيحيت

اگ���ر ق���دمی مثب���ت برداش���ته . غ���رب دي���ن از سياس���ت و حكوم���ت جداس���ت
ش�ود، ب�ه اس�م  نيت است و اگر قدمی منف�ی برداش�ته م�یشود، به اسم انسا می

آق�ای كروب�ی . رود نقض حقوق بشر بوده و به دنبال آن دين زير سؤال نم�ی
صلح نوبل ی  جايزهتان نبود كه كانديدای شما به خاطر روحانيت و يا اس2م

 اي�ن ت شما بود كه شما را كانديدا كرد،شديد، اين انسانيت، شھامت و صداق
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 ش��ما ب��ه عن�وان ي��ك روح��انی ب��ود ك�ه حاض��ر ش��ديد از ن��ام واھیع�دم خودخ��
ھ��ا را پايم��ال نكني��د؛ و ب��ا  اس��2م و دي��ن و نظ��ام بگذري��د، ام��ا حق��وق ان��سان

 ی ديگ�ر چ�ه چي�ز؛ واقع�یگوئيد نظام جمھوری اس�2می باز میھمه شما  اين
  خواھيد ثابت كنيد؟  را می

   .يم بود كه در طی اين سی سال ديدواقعيت اين نظام ھمين
آق��ای كروب��ی اگ��ر بخ��واھيم از دين��داران واقع��ی ي��اد كن��يم، باي��د از 

دان�يم ك�ه اف�راد اگ�ر ھ�م تح�ت ت�أثير  Aاق�ل در غ�رب م�ی. ھا ن�ام بب�ريم غربی
 ھ��ماگ��ر . د، تح��ت جب��ر حكوم��ت نخواھ��د ب��ودکنن�� دين��ی را انتخ��اب ،خ��انواده
ً ای ن���سبتاي���ك���ه اي���ن م���سائل از دن[م���ستبدی داش���ته باش���ند خيل���ی ی  خ���انواده

كنن�د   س�الگی آنق�در اس�تق2ل پي�دا م�ی١٨ بع�د از ]دموكرات غرب بعيد است
 از اع�دام  ھم برگزينند و ترسیرا كه دوست دارند،دينی كه ھر دين يا غير

  . يا از دست دادن دانشگاه و شغل و موقعيت اجتماعيشان نداشته باشند
رون�د و  ھر قشری كه باشند، به كليسا م�یدر غرب، مسيحيان، از 

در بع�ضی از نق�اط . آورن�د  مراسم ازدواج خود را در كليسا به ج�ا م�یتیح
آنوق�ت در اي�ران . كنن�د  ھمجنسگراھا ھم در كلي�ساھا ازدواج م�یحتیغرب 

ھ�ای خيل�ی خيل�ی خ�اص  بی رودربايستی بگويم كه رف�تن ب�ه م�سجد ك�ار آدم
عم�وم م�ردم ح�ضور در م�سجد يكج�ور بوده و با عرض ش�رمندگی در دي�د 

از انتخاب دين ھم بگذريم كه باAجب�ار اكثري�ت . شود  محسوب میك2سی بی
 ،آيند و حق ھم ندارن�د ك�ه دي�ن خ�ود را تغيي�ر دھن�د مسلمان شيعه به دنيا می

ب��اور كني�د م��ردم غ�رب ھ��يچ فرق�ی ب��ا م�ردم اي��ران  .ش�وند وگرن�ه اع�دام م��ی
ھ��ا از م��ردم اي��ران ھ��م  خيل��ی از غرب��ی. م��ذھبی ني��ستند، ك��ه ھ��ستند. ندارن��د

توانم باور ك�نم ك�ه در  ًمن واقعا نمی. خرافاتی نيستند، كه ھستند. ترند ذھبیم
يك��صدم اي��ن . دني��ای م��درن غ��رب اينق��در خراف��ات ش��ايع باش��د، ام��ا ھ��ست

م�ورد روح و اي�ن ج�ور م�سائل ماوراءالطبيع�ه ھ�ا در   كه غربی راھائی فيلم
  پس مشكل چيست؟ . اند ھا درست نكرده اند، ايرانی ساخته

 دي�ن ب�ر سياس�ت و ك�شور ح�اكم ،جاست كه در غ�رب ينمشكل ھم
د؛ دي�ن ي�ك ام�ر خ�صوصی و ش�و نبوده و مسائل كشور به اسم دين تمام نمی

ًآق�ای كروب�ی عزي�ز اگ�ر ش�ما و امث�ال ش�ما واقع�ا دينت�ان را  .شخصی اس�ت
ست از س�ر اي�ن ب�ه دوست داريد، بيائيد و يك لطفی در حق دينتان كرده و د

  ! 2م برداريدی اس قول خودتان بيضه
و ھ�م ھ�ستم من كه يك زن ھستم و از قضای روزگار ھمجنسگرا 

دان�م ك�ه اگ�ر   Aاقل تا اين حد م�ی؛ھای آقايون ندارم كاری ھم به تخم و خايه
ھای كسی ور برون�د،  ز حد و ھر روز و ھر زمان به بيضهزيادی و بيش ا
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د داني�د و ح�ال خ�و. ادبعد خدای نك�رده ي�ك اتفاق�اتی ب�رای ط�رف خواھ�د افت�
   !ھاش بيضهاس2متان با 

  !!ھا ببين چی نوشتهی آتيش پاره؛  دختره
ای ب��ه   دول��ت احم��دی ن��ژاد ب��رای دادن رش��وهخب��ر ديگ��ر اي��ن ک��ه

 اي�ران ح�ذف ھ�ای درس�ی م خل�يج ف�ارس را از کت�ابھای عربی، ن�ا حکومت
   ٢٩٤.کرد

   !اش اين است نمونه. شود  میتر الجنبش روز به روز راديک
ی گنجی از جنبشی که رھبران آن�را آقاي�ان موس�وی و که آقا وقتی

 آي�ا منظ�ور ؛ م�د نظ�ر داردک�دام جن�بش را ران�د، س�خن م�ی] داند می[کروبی 
 خ�رداد در اي�ران ٢٢ک�ه بع�د از  آقای گنجی ھم�ان ج�وش و خروش�ی اس�ت

  طوفان بپا کرده است؟ 
ھنوز خيلی زود است که آقای موسوی و کروب�ی  اگر چنين است،

يادداش��ت آق��ای اکب��ر گنج��ی  ؛یرھب��ری اي��ن جن��بش من��صوب کن��را ب��ه مق��ام 
اس�ت ک�ه اندي�شه چرا که اين جان�ب ب�ر آن ؛ ی نيز ھستنيازمند يک يادآور

طنين  بر آن» مرگ بر ديکتاتور«جنبش اعتراضی مردم، جنبشی است که 
 حرف آخر و نھايی را» رھبر«ای که  خواھد از گذشته  که می؛افکنده است

  فاص�له بگي�رد؛دان�د، الک بر خيزش و خروش مردم میزند و خود را م می
ز رھب�ری ھ�ست و ی باط�ل ب�وده اس�ت ک�ه ھن�و اين تنھا يک انديشه اما گويا

کنند چه ک�سی ح�ق دارد چ�ه بگوي�د و چ�ه  که تعيين میی رھبرانی و مدافعان
  ! نگويد

مق�دار آزادی را ب�ه ديگ�ران داده اس�ت ک�ه ھرچ�ه  آقای گنجی اي�ن
 ول�ی بن�ام ؛و خود را به آزادی، بي�ان کنن�د توانند بگويند که دوست دارند می

توانن��د و ي��ا  رھب��ران آن ھ��ستند، نم��ی جنب��شی ک��ه آقاي��ان موس��وی و کروب��ی،
   !چيزی بزبان آورند» حق ندارند«

ور گفت��ار گفت��ار آق��ای گنج��ی ب��ه نظ��ر اي��ن نگارن��ده ي��ادآه متاس��فان
 ؛ بگوين�دخواھ�د  ھرچ�ه ک�ه م�یاس�ت ک�ه ھم�ه آزادن�د» رھبر معظ�م«مکرر 

  !نقد و نفی قرار ندھند مشروط بر اينکه نظام وAيت را مورد
 ک�ه ؛ني�ستبھتر بداند ک�ه آزادی م�شروط، آزادی  آقای گنجی بايد 

  که آزادی با شرط و شروطغرط و شروط ھمين است که داريمآزادی با ش
 ت�اری و نھايت�ا ع�دم پ�ذيرش م�سئوليت؛يعنی نب�ودن عق�ل و خ�رد و خ�ود مخ

                                                           
حکوم�ت اس�2می ب�ه  ی ی ت�ازه رش�وهد؛ ی دول�ت احم�دی ن�ژا اي�ران ب�ه وس�يله ی حذف خليج فارس از نقشه - 294

   ی نجات دشت پاسارگاد کميته/کشورھای عربی

  

  



 ٣٦٦

 

ک��ه بحث��ی اس��ت اساس��ی [د اي��ن بح��ث ھ��م ک��ه نخ��واھيم ب��شويم وارر ت��ازه اگ��
ن ھ�ايی، تعي�ي  آق�ای گنج�ی ب�ا پ�يش ف�رض]و ھ�ستی مربوط به اصالت وجود

 ؛ثبت آن به آينده موکول ش�ده اس�تکند که صحت و سقم و  حق و حقوق می
گنجی از جنبشی که رھبران  درستی روشن نيست که وقتی آقایه چرا که ب

جن�بش را م�د  ران�د، ک�دام س�خن م�ی] دان�د م�ی[ و کروب�ی آنرا آقايان موس�وی
از   آيا منظور آقای گنجی ھم�ان ج�وش و خروش�ی اس�ت ک�ه بع�د؛نظر دارد

  رده است؟  خرداد در ايران طوفان بپا ک٢٢
زود است که آقای موسوی و کروب�ی اگر چنين است، ھنوز خيلی 

علي�رغم ک�ه آنھ�ا  درس�ت اس�ت. را به مقام رھبری آن جنبش من�صوب کن�يم
رفسنجانی،  ، بمانند آقاییسختگيريھا، تھديدات و رعب و وحشت رژيم دين

 رھب�ر«ان�د، و در کن�ار احم�دی ن�ژاد پ�شت س�ر  عقب ن�شينی ن�زدهه دست ب
 که البته بسيار قابل تحسين و ستايش ھم[ اند نايستاده ی نماز اقامهه ب» معظم
  شرط Aزم،ادگیاما Aزم است اعتراف کنيم که اين مقاومت و ايست ]ھست

  . رھبری است، ولی کافی نيست
ھ�ر چي�ز  جنبشی که تاريخ ناظر ظھور آن است، ش�عارش قب�ل از

اي��ن ش��عار ب��رخ2ف ش��عارھای ديگ��ر جن��بش . اس��ت» م��رگ ب��ر ديکت��اتور«
ه مناسبت روز بيان شود، شعار چھ�ار که ممکن است فصلی و ب اعتراضی

جنب�شی روبی را رھبر  آقايان موسوی و کتوان می ولی چگونه فصل است؛
ھن���وز ب���ر س���ر زب���ان خ���ود ج���اری را » م���رگ ب���ر ديکت���اتور«خوان���د ک���ه 

گوييم کسی حق ندارد بنام جنبشی ک�ه  می  وقتی کهاند، مضاف براين نساخته
ف�رض را ب�ر اي�ن ] ح�رف بزن�د[ھستند  رھبران آن آقايان موسوی و کروبی

  . اند  آوردهدوجوگنجی نھضت را ب ايم که آنان جنبش و يا بقول آقای گذاشته
ه جري�ان بوق�وع پيوس�ت ياد آوری کنيم که عک�س اين جا Aزم است

م در آن�را ھ�م م�ردری ان�د و ت�اکنون رھب� جنبش را مردم بوجود آورده. است
ديکت�اتوری ب�وده اس�ت  اند و سو و جھت آن نيز بران�دازی نظ�ام دست داشته

ديگر ک�س و   بعبارت باشد؛انهتواند چيزی جز ساختارشکن که ضرورتا نمی
حرک�ت کنن�د  يا کسانی مستحق لقب رھبری ھستند که بتوانند پيشاپيش م�ردم

موس�وی و   متاس�فانه آقاي�ان؛ای انسانی رھنمون س�ازند و آنھا را بسوی آينده
به   درست؛اند وصيت رھبری را از خود نشان ندادهکروبی تاکنون اين خص

 د ديکت��اتوری ق��دان��د ک��ه ب��ر ض�� نداش��تهک��ه آنھ��ا ت��اکنون اظھ��ار آن دلي��ل 
، دان�د آنکه قانون اساسی وAيت فقيه را مظھر ديکتاتوری نمی. اند برافراشته

   !شکن باشدند ساختارتوا البته که نمی
  !موافقم
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 ص�دای ،وابستگی ننگين حکومت اس2می به روس�يهاين که ديگر 
  !درآورده استبدجوری  را ھا خيلی

ھ�ا  ريزیی آبرو ھمهنژاد به نيويورک، در کنار  دیننگين احمر سف
ی   داش��ت، از حي��ث اثب��ات س��لطه»کودتاچي��ان«ی ھ��ايی ک��ه ب��را و شک��ست

ھنگ�امی ک�ه . و ناراح�ت کنن�ده ب�ود روسيه بر نظام ايران، بسيار تحقيرآميز
ع��ات دقي��ق آمريک��ا از مرک��ز اط2بام��ا در م2ق��ات ب��ا م��دودف، پ��رده از او

اي��ن ب��ود ک��ه آمريک��ا ت غن��ی س��ازی اي��ران برداش��ت، توق��ع دول��ی  محرمان��ه
را ب�ه موضوع  مدودف با تماس با احمدی نژاد که او ھم در نيويورک بود،

 ول�ی در ؛کن�د د تا وج�ود چن�ين مرک�زی را اع�2موی گفته و او را وادار کن
ًکند، م�ستقيما  کمال ناباوری، مدودف بدون اينکه احمدی نژاد را آدم حساب

  . داد نھا ھشداربا کانال ارتباطی خود در تھران تماس گرفت و به آ
فاص��له دس��تور داد ت��ا در ھ��ا ب2 ای در اج��رای اوام��ر روس خامن��ه

س��رداران . چن��د س��طری و مغ��شوش، موض��وع را اع��2م کنن��دای  اع2مي��ه
خبر کنن��د و ب��ان��ژاد را از موض��وع  یک��ه احم��دد  ني��ازی نديدن��حت��یکودت��ا 
ی چن��د س��اعت پ��س از اعت��راف رس��می حکوم��ت ب��ه وج��ود مرک��ز  بفاص��له

مقاب�ل س�ئوال ن�ژاد در ي�ک کنف�رانس خب�ری در  یس�ازی، احم�دغنی  مخفی
ش�روع  ٌخبرنگار تايم کام2 غافلگير شد و ھمانند يک دروغگ�وی ک�م مق�دار

  و ب�ا تم�سخر گف�ت ک�هوی ادعای اوباما را تکذيب کرد. دبه ياوه گويی کر
 من�ابع اط2ع�اتی اوبام�ا از ھم�ين ج�نس ھ�ستند و ب�ه او اط2ع�ات ی آيا ھم�ه
  ند؟ دھ غلط می

  و مبتنی بر اع�2ن رس�میاليکه سخنان اوباما يک ادعا نبوددر ح
 .ب�ودب�ر اش از آن بيخ  درص�دی٦٣ت اي�ران ب�ود ک�ه پرزي�دنت حکومخود 
در اين حکوم�ت ي�ک مھ�ره بي�شتر نژاد  سفيد تازه متوجه شد که احمدی کاخ

. و م2ق�ات کن�دھيچ وجه در مقامی نيست که اوبام�ا بخواھ�د ب�ا ا  و بهنيست
ن�ژاد  ھ�ای بع�دی احم�دی اص�رار و التم�اس. نبايد جدی گرف�ت  رانژاد مدیاح

  م��دودف و پ��وتين ب��ا خ��ود.ًک��ام2 نادي��ده گرفت��ه ش��د در جل��ب نظ��ر اوبام��ا
ای از ک��رملين  ح��رف ش��نوی خامن��ه مي��زان .ای ارتب��اط م��ستقيم دارن��د خامن��ه

ی ک��ل س�ابق س��پاه،  اط2ع��ات و فرمان�دهرئ�يس  .ًواقع�ا ي�ک نن��گ مل�ی اس��ت
ی جن�گ ب�رای  ای بمناس�بت ھفت�ه شگر محسن رضايی ني�ز در م�صاحبهسرل

حکوم�ت اي�ران و ت ھای مک�رر س�فير روس�يه ب�ا مقام�ا اولين بار از م2قات
 ».ب.گ.ک�ا«ی اط2عات بسيار دقيق از مخالفين رژيم اي�ران توس�ط  ارائه

 کلي���دی در حماي���ت از س���ازمان جاسوس���ی روس���يه نق���شی. پ���رده برداش���ت
ع2وه ب�ر . آن داشته و داردھا بر عليه   کردن توطئهثیخنايران و حکومت 

ان��ی خ��ارج از ک��شور از ت��شکي2ت اپوزي��سيون ايرق  اط2ع��ات دقي��ی ارائ��ه
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حکوم�ت اي�ران اط�2ع داد و   را ب�ه»ن�وژه«ی کودت�ای  نق�شه» .ب.گ.کا«
ب�ود ک�ه » .ب.گ.ک�ا«ب�ار در جريان فاز نظامی مجاھدين خلق نيز باز اين 

س��پاه مجاھ��دين خل��ق را ب��ه اط2ع��ات ھ��ای تيم��ی  ن��هھ��ر روز لي��ستی از خا
  .  نداشتند ھم اشتباه يک فقرهحتیھايی که   ليستداد؛ تحويل می

در بسياری از ترورھای خ�ارج از ک�شور ني�ز  حتی» .ب.گ.کا«
در . پ��شتيبانی اط2ع��اتی داده اس��تاس��2می  ھ��ای ت��رور جمھ��وری ب��ه ت��يم

 را حمايت »کودتا« شانمکاناتای  ھا با ھمه جريان انتخابات اخير نيز روس
آنچ�ه روس�ھا و س�ازمان اط2ع�اتی روس�يه از آن غافلن�د، امي�دی   اما.کردند

 و ھم�ين ايراني�ان ب�رای تغيي�ر وض�عيت بوج�ود آم�دهی  است که در دل ھم�ه
ھ�ا و  اس�ت ک�ه ان�رژی حرک�ت م�ردم در خياب�انه اميد و خ�وش بين�ی ب�ه آين�د

ی متح�د ايراني�ان ن�ه  اراده. ده اس�تاس�تبداد ش� فرياد برآوردن آنھا در براب�ر
منافع ملت تغيير خواھ�د داد، بلک�ه ت�ودھنی  تنھا حکومت ايران را در جھت

 چ�شم طمع�شان را برای ھميشه محکمی نيز به اراذل کرملين خواھد زد، تا
 .دبرگيرن خاک ايران از

اند که ديگر ھيچ  کشورھای دنيا به اين نتيجه رسيدهی  ھمه امروز 
 ی انق���2ب م���وج س���بز را بگي���رد و ن���شانهتوان���د جل���و  ني���ا نم���یق���درتی در د

ھ��ای  تھيئ�� ھ��ای خ��الی اي��ران، ص��ندلی ھ��ای دني��ا ب��ا م��ردم  مل��تھمب��ستگی
ھا  روس.  بود»کودتا«دولت  کشور دنيا در سخنرانی رئيس ١٤٥گی نمايند

 دلخوش�یاگر فھم داشتند، به  کودتاچيان ھم می ديرفھم بودند؛البته از قديم ک
خودش���ان ت ند و بدس���اي���ستاد ھ���ا رو در روی ملت���شان نم���ی حماي���ت روس

   !ددادن حکومت را به سراشيبی دره سقوط ھل نمی
  : نمک است اين ديگر خيلی با

ايلنا، جانشين سازمان بسيج اص�ناف  براساس گزارش خبرگزاری
ای ب�ا   روز ق�دس ع�ده کشور با اشاره ب�ه راھپيم�ايی روز ق�دس گف�ت ک�ه در

کردن�د و  راھپيماي�ان م�ی ھ�ا را ب�ه ط�رف دن�د و م�شتدا نوار س�بز ش�عار م�ی
چ�ين بودن�د  ھم�ين روس�يه و. »مرگ بر روسيه و مرگ بر چ�ين«گفتند  می

ني��از ت  اي��ران دف��اع کردن��د و اAن ک��ه م��ا ب��ه وح��د پي��شنھادیی ک��ه از ب��سته
 »مرگ بر آمريکا«که بگويند  ای ناجوانمردانه به جای اين   داريم، يک عده

     ٢٩٥! روسيه و چينمرگ بر«گويند  می
  !کمدی نيست؟
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  !تواند تو را به دنيای مردگان زنجير کند کسی نمی
  

ھاس�ت  ھا و سال  سال»اھ خيلی«ھايی ھستند که پيش از  اس2ميست  
 زنن���د، ام���ا خ���ود ھم���ان تلق���ی  ح���رف م���ی٢٩٦»فاشي���ستی از دي���نتلق���ی «از 

ارند؛ چرا که فاشيستی را از دين و دنيا و حکومت و مردم و آزاديخواھی د
دس��ته ک��شند و م��ردم را  کنن��د، ب��ين ان��سانھا دي��وار م��ی دني��ا را خ��ط ک��شی م��ی

ای، ي�ا در  ھ�م ک�ه ق�رار ب�ود ب�رای ن�ام و آوازهھ�ا ھم�ان زم�ان   طفلکبندی؛
، ب���ا آن پري���ان و حوري���ان ش���ان ای در بھ���شت م2نکولي���ک ح���سرت غرف���ه

ز ھ���م گوين���د؛ و ھن���و دان���ستند چ���ه م���ی اش ش���عاری بدھن���د، نم���ی پ2س���تيکی
اينان به دنيای مردگان تعلق دارن�د؛ ھرچن�د ک�ه ھمچن�ان ب�ر ف�راز . دانند نمی

 ش��ان ب��ه پاي��ان دس��تگاه گوارش��ی ي��دهگورس��تانھا پرپ��ر بزنن��د، ت��ا از س��قوط عق
  !اند اما مرده ؛يخ جلوگيری کنندتار

، جانبخش، ج�وان و »زنده«و چه را » مرده«اين که من، چه را   
مناق�شه، تف�اوتش ژرفن�ای ھم�ان دي�وار  مث�لِ  ب�یشناس�م، در  دانم و می نو می

ھ�ای آن  مان�ده رود تا ت�ه ھا آوار شده است و می برلينی است که بر سر ھمين
  .ديوار اس2ميستی را ھم بر سرشان خراب کند

دني�ای پ�ست ع�دم تحم�ل ھاس�ت،  ھا، دنيای م�رده دنيای تنگ نظری  
ان�سان و ان�سانيت، ھاس�ت، دني�ای ب�اور نداش�تن ب�ه  خط کشیديگران، دنيای 

ھاست؛ برھوت جھنم سازی و بھشت ب�ازی و دني�ای خ�2ء مطل�ق  دنيای اين
ی  ی دھ��ه کھن��هواب��ستگی ب��ه پ��وچی و پوچي��سم و زن��ده ب��اد و م��رده بادھ��ای 

مدرن، دنيای غريبه با عشق، غريبه ب�ا ان�سانيت، دني�ای  دنيای پيشاپنجاھی؛
م�رگ گ�ران و  ه مرگ، دني�ای س�جده ب�ه درگ�اه ش�کنجستايش جنگ، ستايش

اب گورستانھا، عب�ادت  دنيای عبادت در محرپرستان و جانيان و آدمکشان؛
گ���ران و ھ���ای تاري���ک م���رگ و ني���ستی و ن���ابودی و ح���ذف دي در نمازخان���ه

  . دگرانديشان و دگرباشان
  ھرچند ک�ه ب�ا واژگ�انھاست؛ ھا و فاشيست ی مرده ی کھنهاين دنيا

 ول��ی ب��از ب��وی عف��ن ؛رده باش��ندبن��دی ک�� ش��ان را ب��سته ھ��ای کھن��ه عقي��دهن��و، 
ای پ��وچ و ھ��ا و رفتارھ�� ش��ان از مي��ان نوش��ته ھ��ای کھن��ه و ح��ذف کنن��ده عقي��ده

  !دانستيد؟  میزند؛ پر می ان لبش گورستانی و مرگ پرستانه
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» آدم« دني�ای ھم�ه را  دوس�ت داش�تن اس�ت؛ی دني�ادنيای ما، اما، 
ي�شتن حساب کردن، ھر ک�ه ھ�ست و ھرگون�ه ک�ه ھ�ست، دني�ای ب�ر پ�ای خو

ر، احت�رام گذاش�تن ب�ه ايستادن، دنيای دوست داش�تنِ  ھم�ه و از آن ھ�م ب�اAت
ھ��ا و  ھ��ا و راسي��ست  دل س��وزاندن ب��ر ھم��ان فاشي��ستحت��ی و ھمگ��ان اس��ت؛

ھ���ايی اس���ت ک���ه ج���ز   و اي���ست ھ���ا و ديگ���ر اي���سم ھ���ا و اس2مي���ست نازي���ست
 ھاشان، ھم�ان و رکود و ايستادن بر باAی برج عاج خودخواھی» ايستايی«

ت، ب��رای ان��سانيت و پرس��تی و ن��ازايی، دس��تاورد ديگ�ری ب��رای ب��شري م�رگ
س�ال و ان�دی ھ�ای اي�ن س�ی  تجرب�ه.  ندارن�د و نخواھن�د داش�ت،تاريخ نداش�ته

ھ��ا و آن  ھ��شتاد س��ال حکوم��ت کموني��ست/ھ��ا و آن ھفت��اد حکوم��ت اس2مي��ست
  . ھا برای اثبات اين ادعا کافی است چند سال حکومت فاشيست

 دني�ای کھن�ه ؛م�ا را ب�ه دني�ای مردگ�ان زنجي�ر کن�د توان�د کسی نمی
ط ام��ام راح��ل ِ م��امور از  دني��ای خ��رس��تی، دني��ای س��تايش ج��2د و دج��ال؛پ

  ... ھا ھا و طراوت ی جوانی   برای به آتش کشيدن دنيای تازهقرون وسطی
اين است که کارکردِ  ت�2ش اين�ان ب�رای ب�ه زنجي�ر ک�شيدن م�ا در 

ب��ازد؛ ھرچن��د ک��ه دل��ی ب��ر اي��شان  رن��گ م��یدنياش��ان، روز ب��ه روز بي��شتر 
ان�د، وا  يخت�هھاش�ان ک�ه ب�ه دامنم�ان آو س�وزانيم، ام�ا دامنم�ان را از چھ�ره می
   .گذريم کنيم و می می

که رو به دنيای ت�ازه و م�درن و ان�سانی  ای  نسل شکفتهنسل تازه،
ش�ود؛ اي�ن ن�سل رو ب�ه دني�ايی  دارد، ھر روز بيش از پيش از اينان دور می

اگ��ر رای [وانن��د ت ھ��ا ھ��م م��ی ک��ه در آن خ��ط ک��شی ني��ست و فاشي��ستدارد 
 ام���ا ھنگ���ام ای ت���ه ت���ه مجل���سش داش���ته باش���ند؛ راض���ه ق کرس���ی]وردن���دبيا

کن���يم و ب���ه ح���ال خ���ود  ھاش���ان ھمگ���ی مجل���س را ت���رک م���ی دراي���ی ھ���رزه
 پي��شين اي��ن ستاي��شگران ب��ازی گذاريم��شان؛ نديدي��د در نيوي��ورک ب��ا ھ��م م��ی

  خمينی چه کرديم؟
پرس��تان و از   از کھن�هاش اختن اي�ن ن�سل ش�کفته و دورینب�رای ش�  

آدم بايد کور باشد، . ستعاشقانِ  جانيان و آدمکشان، کار خيلی ھم سخت ني
 ب��ا آن ک��ه فق��ط اص��له را نبين��د، ي��ا ندي��ده بگي��رد؛ ک��ه اي��ن ھم��ه في��ا مغ��رض

» ک�ر م�صلحتی«شنود، اما  ناشنواست، اگر با صدای بلند سخن بگويند، می
» ک�ر م�صلحتی «؛ش�نود، ھ�يچ چي�ز را ھ�يچ چي�ز را نم�یھ�د، خوا چون نمی

اش ف��رو ب��رده و بلن��د بلن��د روض��ه  ھ��ای پ��ر پ��شم و پيل��ه دس��تانش را در گ��وش
  ! دانستيد؟  می»A...A A ...AA«خواند  یم

 ب��رای ؛گ��ی و کھنگ��ان را ج��دی بگي��ريمھ��ای کھن دس��ت و پ��ا زدن  
 دني�ای ب�شان را نخ�وريم؛يش از اينھ�ا فري اما ب�؛ ترفندھاشان بکوشيمنشناخت
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ی  ؛ دوس��ت داش��تن تنھ��ا بخ��شی از وظيف��هم��درن، دني��ای اندي��شيدن ھ��م ھ��ست
  ! ماست

  
  

مQQاه مQQارس  ٢١ تQQا امQQروزايQQن تQQ#ش 
اول فرردينمQQQQQQQQQاه  مQQQQQQQQQي#دی و ٢٠١٠
 کتاب را بQه که بازنگری پايانی ١٣٨٩

بQQه جQQايی نرسQQيده ھنQQوز بQQرم،  پايQQان مQQی
  !رسد، شک نکنيد است، ولی می
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