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این کار یادداشتھای روزانه ی من است، ھمراه با فاکتھا 
و اسناد بسياری برای گـزارش لحظـه بـه لحظـه ی جنـبش ضـد 
خــشونت و مــدرن ایــن روزھــا؛ بــرای عبــور از درون حاکميــت بــه 

 و چند روز ِ پيش و پس ١٣٨٨بستان داغ دنيای آزاد و مدرن؛ در تا
از این تابستان تب دار؛ خواسته ام با این کار فضای این روزھـا را 

انيم که بخشی از حکومتيان در  ھرچند ميدانم و ميد.نشان دھم
.  از ھيچ ترفنـدی روگـردان نيـستند مCخور کردن این جنبش،پی

  .باید ماند و دید چه خواھد شد
وسـری، نـه روسـری، نـه ت«کتـاب » عنـوان« که دیگر این

به ه یکی از شعارھای این روزھاست ک» مملکت دوست پسری
ترین شعار این جنبش اسـت؛ ھـم  من سياسيترین و انسانيباور

 ھـم ]نـه روسـری[ی و اسCم اجبـاری اسـت ضد اسCم حکومت
و ھم خواھان اوليه ترین حق انسانی ] نه توسری[ضد خشونت 

مملکـت [ یعنـی آزادیھـای اجتمـاعی انسانھا، ھمه ی انـسانھا؛
 زنان و جوانان عیکه با طنز زیبایی خواست طبي] دوست پسری

   .فشار ما را به تصویر کشيده استزیر 
 ميگـذرد و نـام  مـاآنچـه ایـن روزھـا در مـيھنبه باور مـن 

 در واقـع جنـبش زنـان اسـت بـرای گرفته اسـت،» جنبش سبز«
» فرھنـگ« بـستر  خـشن جـاری در و بر عليه مردسـاTریآزادی

 خیافتـضاح تـاری درسـت بـرعکس مـا؛جامعـه ی عقب افتاده ی 
 مـردان »جنـگ« در واقـع اش»انقCب اسـCمی« که ١٣۵٧سال 

 زنان، پـس از برعليه زنان و برای به زنجير کشيدن دگرباره یبود 
 کـه البتـه موفـق نـشد؛ دلـيلش ھمـه ی آزادیھای دوران پھلویھا

آزاده ی ميھن است؛ چه در دان مرتCشھای این سالھای زنان و 
  !ھمين. ایران و چه در برونمرز
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    مي+دی ٢٠٠٩ ژوئن ٢١/خورشيدی١٣٨٨  ماهخرداد ٣١

  ]١٣٨٨  ماه خرداد٢٢ روز پس از انتخابات ٩یکشنبه [
  

دو تا تکـه ی . انم بنویسمھنور حال درستی ندارم که بتو
کمـدی » !ھنـوز زنـده ام«: کوتاهِ  تلگرافـی نوشـته ام کـه بگـویم

داد، پـس از نمـاز جمعـه ی کمـدی  خـر٢٩ھمان روز  !است، نه؟
جمھــوری اســCمی « کمــدیتر، زیــر عنــوان علی خامنــه ایســيد
  : نوشتم که» !جمھوری اسCمی باید برود/ميرود

ای خيابــانی، الکــل اگــر ایرانيھــا دلــشان بــرای مزاحمتھــ«
 چه کشيدنی دونوعش،مخدرات از ھر » نعمت «یتقلبی، فراوان

 تنگ ميشود، بيخودی خودشان را لوس نکنند؛ برگردنـد ،. ..و چه
وTیـت فقيـه بـا ھمـين رئـيس سر خانـه و زندگيـشان و بگذارنـد 

اگـر از بـی آبرویـی در جھـان !  مـنگلش سـر کـار بمانـدجمھـوری
ن سـالھا و بـه ویـژه پـس از ظھــور ککـشان نميگـزد، اگـر مثـل ایـ

شان بـه وطـن بـاز شـده و ميرونـد یـپا» خـاتمی«فنومنی به نام 
نــد و صــيغه کــرور کــرور حقــوق بازنشستگيــشان را دریافــت ميکن

 بيخـودی ميشوند و صيغه ميکنند، ھمراه با ماساژھای آنچنانی،
شان و یــخانــه ھارا لــوس نکننــد و برونــد بنــشينند تــو خودشــان 

 بــين فعلــیاگــر اتفــاقی بيفتــد و ســرِ شــکاف . دTلمــونی بگيرنــ
جناحھای حکومتی باز شود، پس فردا نيایند یقه ی مـن و امثـال 

 چـه بـود کـه در مرا بگيرند که ما داشـتيم خـوب ميچریـدیم، ایـن
منظـورم ھمـان چنـد تـا ! از حاT گفتـه باشـم! دامنمان گذاشتيد

  ؟.کی.او! ناپرھيزی ای است که من و امثال من کرده ایم
از رای و از خواست شما . اسCم حکومتی ھمين است«

 ھمـه را بـه جيـب دسـت آخـربا رنگ کردنتان اسـتفاده ميکنـد و 
ن بـرای توسـری و روسـری پس فردا نگویيد دلمـا. خودش ميریزد

 دلمـان رای وفور نعمت مخـدرات تنـگ شـده؛ دلمان بتنگ شده؛
وب فـرار  و از جنـبرای از کوه و کمر ترکيه و کردستان و پاکـستان

  !  گفته باشم از حاT ھاکردن تنگ شده؛
 ساط جمکران بازی ھم جمـع ميـشود؛اگر اینھا بروند، ب«

 بـه جرتقيـل آویـزان  بساط تئاترھای خيابـانیباشم؛از حاT گفته 
نـه ی عفـاف  بـساط خادن بچه ھای مردم ھم جمـع ميـشود؛کر
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 بـساط آفتابـه بـه گـردن مـردم آویـزان شھرھا ھم جمع ميشود؛
 جمـع  ھـمن و مردم را تو روز روشن به تخـت شـCق بـستنکرد

  ! ميشود ھا
 بعــدش صــيغه ممنــوع –رونــد  کــه مي–ھــا کــه برونــد این«
 دیگـر حقـوق پناھنـدگی  چند زنه بودن ممنـوع ميـشود؛ميشود،

 در آخـور لميـدن ھـم وجود نخواھد داشت و درِ  از توبره خوردن و
  !   از حاT گفته باشم ھابسته ميشود؛

چـه خوشـتان بيایـد و » قھرمان و شھيد پرور ایرانملت «
چه نياید، فعC ھمان ھمدستی ای که حکومت اسCمی را علم 

... ایھـا و بقيـه ھا و تـوده مـذھبي/ بين ملیتیکرد، یعنی ھمدس
.  حاT یک طرف سھم بيـشتری ميخواھـدسرش باز شده است؛

ا ھـم ابا خيلی ھم بھمانطور که باراک اوباما ھم گفت این دوتا ب
  ! گفته باشم ھافرق ندارند؛

. ولی بيش از ایـن نگذاریـد رنگتـان کننـدند، این ھا ميرو«
شکاف حکومتی را جر بدھيـد از بـاT تـا پـائين، ولـی پـيش از آن 

  ؟.کی.او! تان را بکنيدیخوب فکرھا
پيش از ھر کاری، حرفھای خامنه ای در نمـاز جمعـه ی «

   »؟.کی.او! ا خرداد را یک بار دیگر گوش کنيد، لطف٢٩
  

چنـد «امـروز یکـشنبه ھـم . این کار را جمعه نوشته بودم
ــرود ــرای ایــن کــه جمھــوری اســCمی ب را » !نکتــه ی تلگرافــی ب

  : نوشتم که
این روزھـا وقـت روده درازی نيـست، بـرای ھمـين ھـم «

ــه ــسم ک ــی مينوی ــبش ضــد «: تلگراف ــا«جن ــرداد، ٢٢ی »کودت  خ
زامــا چــون جنبــشی مــدرن، مــدنی و نــافی خــشونت اســت و ال

اش در دسـت بخـشی از نظـام مانـده اسـت، » رھبـری«تاکنون 
 ميرحـسين گفتـه ھـای کليـدی. کوب و خسته شـودميتواند سر

حفـظ نظـام مقـدس «موسوی در مورد این که این جنـبش بـرای 
نکته ای اساسی است و مردم باید تکليفشان » اسCمی است

  .را با این بخش از گفته ی ایشان مشخص کنند
در ماھھای پـيش که » شھيد پرور«برد با نظامی برای ن«

ــاریخی ــضاح ت ــال از افت ــس ۵٧ س ــتفاده از ح ــوء اس ــرای س  و ب
ایرانيھا فاجعه ی سـينما رکـس » شھيد پرور«و » گونه عاشورا«
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آبادان را آفرید، و در ھمين راستا کلی شھيد قCبی اختـراع کـرد 
کــه آمــارش بعــدھا از ســوی ســردمداران ھمــان نظــام از ســنخ [
  ! باید راھکارھای دیگری جست] افشا شد» عمادالدین باقی«

شرکت کنندگان در نبردھای خيابانی نباید از شعارھای «
ميکــشم، «شــعارھایی از دســت . ھمــان نظــام بھــره جوینــد

بجز این که شعاری تحریک کننده » ميکشم، آن که برادرم کشت
است و در راستای خونخواھی، شعاری ضـد زن نيـز ھـست؛ در 

 که ميبينيم در ایـن جنـبش، زنـان و مـردان دوش بـه دوش حالی
 واقعـه ی انفجـار شيوه ی کھنه و ضد انـسانی .ھم حضور دارند

 بــن Tدنــی ح هللا خمينــی یــک شــيوه ی انتحــاریرودر قبـر ســيد
توطئه ی نظـام باشـد و چـه دسـت پخـت سـازمان  است و چه 

 یبـرای آگـاھ! زار مبـارزه بـدل شـودمجاھدین خلق، نباید بـه ابـ
آنانی که آن دوران را به یاد ندارند،  تاکيد ميکـنم کـه در دھـه ی 

 انتحــاری گونــه قتلھــا و ترورھــای زنجيــره ای خورشــيدی ایــن ۶٠
 ســـازمان ترین ابزارھـــای باصـــطCح مبـــارزاتییکـــی از اساســـي

مجاھدین خلق بود؛ نظير سریال امام جمعه کشيھای آن دوران، 
در جنبش ضد کودتـای که باید دربست از سوی شرکت کنندگان 

ــار گذاشــته شــود٢٢ ــسانی ای !  خــرداد کن ــار ضــد ان ــين رفت چن
اساسا نباید بـه شـيوه ی کـار ایـن جنـبش مـدرن و مـدنی بـدل 

  . شود
برای ایـن کـه ایـن جنـبش، واقعـا بـه جنبـشی مـدرن و «

مدنی و ضد خشونت ببالد، ھنوز فرازھایی بایـد پيمـوده شـود و 
مـا در ھـيچ جـای  . اسـت»حفظ نظام اسـCمی«آن ھم عبور از 

جھان متمدن نميبينيم که معترضـين بـه رفتارھـای حکـومتی، از 
. گيرنـــدبھـــره ب» هللا اکبـــر«و » گریـــه«و » شـــھادت«واژه ھــای 

کارھـایی مـدرن و متمـدن جنبشی مدرن، مـدنی و متمـدن، راھ
در چــارچوب آن نظــام ضــد انــسان، ضــد بــشر، ضــد زن، . دارد

ور در چارچوب نظـامی مـرگ ضددگراندیشان، ضد آزادی و ھمينط
بـه جــایی پرسـت، زنـدگی ســتيز، آزادی سـتيز و دانـش ســتيز، 

  »!نخواھيم رسيد
  

رسـما و عمـC شـروع » کودتـا«حاT چند روزی است که 
 خـرداد ٢٢نميدانم دقيقا کی بـود، ھمـان جمعـه ی . شده است
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بود، یا روز پيش از آن که جمعـی در ميـدان شـھياد تھـران فریـاد 
  : ميزدند

  »!ه تقلب بشه، ایران قيامت ميشهاگ«
در بـين آنـان دختـرک . شعار کمی کمدی بـه نظـر ميآمـد  

. زیبایی بود که از ھمه بيشتر ایـن شـعار کمـدی را فریـاد ميکـرد
 خرداد، خيلی از مردم با ھمان عCمتھای سبزشان ٢٢جمعه ی 

ـــد ـــد کـــه رای بدھن در یکـــی از کانالھـــای . صـــف کـــشيده بودن
 Tخبرنگار کـه زن جـوانی بـود، » .ان. ان. سی«تلویزیونی، احتما

حجاب جلو دوربين ایستاد و پشت سرش صفی از مردم کـه  بی
 اجبـاری اش را برداشـته ين آنھا زنی بود که او ھـم روسـریدر ب

کلـی ذوق . بود و داشت موھای قشنگ و فراوانش را ھوا ميـداد
  ؟ !یعنی ميشود. کردم

اتی اش گفتـه مھدی کروبی برای گرم کـردن تنـور انتخابـ
گویـا ھمـان روزھـا . واھـد کـردبود که زنی را به وزارت منسوب خ

.  یکی از این آخوندھا را ھم برای وزارتش معرفی کرده بودآبجی
آن یکی ناپرھيزی کرده و گفته بود کـه اراذل و اوبـاش گـشتھای 

. البته اراذل و اوباش را او نگفته بـود. خيابانی را جمع خواھد کرد
 ھمه ی جھـان – ١٣٨٨ خرداد ٢٢ ھمان –انتخابات روز جمعه ی 

 تـو  خبرنگـار ریختـه بـودیک عـالم. ندداشتند ایران را نشان ميداد
ھا انگشتھاشان را جوھری ميکردنـد و بـه نـشانه ی نامزد. ایران

نيمـه ھـای شـب بـود کـه در . پيروزی به دوربينھا نشان ميدادنـد
ه تعـدادی یکی از این کانالھـای تلویزیـونی خبـری پخـش شـد کـ

 آورده رای%] ۶٣یـا % [۶٩صندوق خوانده شـده و احمـدی نـژاد 
  . است

احمــدی ميایــد کــه اســCم را بــا خــودش «:  گفــتبھمــن
  » .ببرد

ه یـادم نيـست آن شـب چـ. من ھاج و واج نگـاه ميکـردم
  .خوابم نميبرد.  ولی تا صبح نخوابيدمشد؛

 خردادی که شنبه باشد، ٢٣ری، یعنی فردای روز رای گي
من ھمه اش آن دختـرکِ  ميـدان .  خيلی شلوع شد شد،شلوغ

اگـه تقلـب بـشه، ایـران «: شھياد را به یاد ميـآوردم کـه ميگفـت
مــوج ســبز ھمــه ی مملکــت را . و قيامــت شــد» !قيامــت ميــشه

از این جمعه تـا جمعـه ی بعـدی ... بگير و ببند و شلوغی. گرفت
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تـو . »هللا اکبـر گفـتن«کلی درگيری بود و کلی شـلوغی و کلـی 
این فاصله دانشگاھھا را ھم به آتش کشيدند و خيلی خبرھـای 

  ... دیگر
» قلـم بنـد«یـا » شـاش بنـد«من مثل بچه ھای کوچـک 

شده بودم؛ ھمـان منـی کـه بـه گفتـه ی غCمحـسين سـاعدی 
. داشــتم، داشــتم از ھيجــان خفــه ميــشدم» اســھال نوشــتن«

بـار  روزی صد. م ميفرستادند، برای دیگران ميفرستادمیھرچه برا
نـه ميخوابيـدم و نـه جـرات . پست الکترونيکی ام را چک ميکردم

  . ميکردم زیاد بيرون از خانه بمانم
 خردادی باشد که ٢٩بعدش شد جمعه ی بعد که ھمان 

 ســنگ مرمــرش تــو ی رفــت تــو آن گــودیخامنــه ا  ســيد علــی 
دانشگاه تھران و تير خCص را به خـودش و حکومـت اسـCمی و 

  . اسCم حکومتی زد
سـه . چھارشنبه ی سوم تيرماه، باز ھم ایران شلوغ بود

شبه ی دوم تيرمـاه  کروبـی و خـاتمی و موسـوی گفتنـد بـرویم 
ھمين چھارشنبه، مخصوصا تـو ميـدان بھارسـتان . بازار را ببندیم

نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا کم بودند، . خيلی شلوغ بود
سـت کـار ارتـش، ميگویند ارتـش گفتـه ا. سپاه را ھم وارد کردند

کـشيده  کار ِ  کشور نيست و از ھمان اولیدخالت در امور داخل
  .  کناراست

از ھمان روزھای اول ھـم بـه گفتـه ی خودشـان چنـد تـا 
خCصـه تـو دسـتگاه حکـومتی . باصطCح ژنرال سپاه را گرفته اند

بيچـاره مـردم کـه ميرونـد داد و بيـداد . خر تو خـر عجيبـی اسـت
ه و ھـای شـبان»هللا اکبـر«. بی ميـشوندميکنند و بعد ھم سـرکو

 تبـدیل بـه ک ھفتـه ای تقریبـا یـخيلـی زود،» مرگ بـر دیکتـاتور«
جالب این که این توده ایھـا در . شده است» مرگ بر خامنه ای«
خامنه ای آنقدر بد شده، بد شده، «: سایتشان نوشته اند کهوب

  » !که اگه مواظب نباشه، ميشه مثل شاه.... بد شده
گفــتن مــردم معلــوم » هللا اکبــر«یــن طفلکھــا از بــه نظــر ا

ھمه شان کليت انقCب اسCمی را قبول دارند،        ميشود که 
فقط بخيالشان انقCب دزدیده شـده، یـا مـثC منحـرف شـده و از 

  ... این تحليلھای صدمن یک غاز
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  ]روز دھم[ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢٢یکم تيرماه 

  
را بـرای بـه محاکمـه کـشيدن چھارتـا بيانيـه /تا حاT سـه

بقيـه . خامنه ای و اعتراض به خشونتھای خيابانی امضا کرده ام
بـه یـک بابـایی . در ھمين زمينه ھا بایـد باشـد. اش یادم نيست

زور ميزنـد از » .سـی. بی. بی«نام یوسفی اشکوری تو تلویزیون
مينامد، تصویر مطلوبتری ارائـه » روشنفکر دینی«چيزی که آن را 

ھمـه  دیگر کـی ھـستند؟ سـيل آمـده و دارد اینھا!  باباای. دھد
  ! شان را ميبرد و خواجه ھنوز در بند نقش ایوان است؟

ھـی مــردم را . ھرچـه ميگـذرد شــلوغيھا بيـشتر ميــشود
ميکشتند، ھی دستگير ميکنند، ھی تھمت ميزنند و ھمينگونـه 

جریان چـپِ  پـشت اینھـا کـه ھمـان تـوده ایھـای . ادامه ميدھند
» تغييـر«از این که موضوع . اشند، دارند از غصه ميترکندمعروف ب

ـــد ـــشان درنميآی ـــی، خون ـــان بزن ـــده، کاردش ـــز آم ـــو . روی مي ت
از کجـا » تغييـر«سایتھاشان نوشته اند کـه نميداننـد داسـتان وب

  ؟ !ستروی ميز دولتمداران دنيا رفته ا
 خارج از کشور یقه ی ھـر کـه را کـه تو تظاھرات خيابانی

ــرچم شــير و خور ــرای پ ــا شــعارھای ســبز آنھــا را ب شــيد دارد، ی
ھادی خرسندی شـعری را . يرندموسوی بازی تکرار نميکند، ميگ

  :سایتش گذاشته که خنده دار استدر وب
  

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

  ...کارش یه جور حساب داشت/ آقای صف نگه دار
  !!)، مریضه طفلکینگين(» مرگ بر خامنه ای«
  !!)ميخوای بگی، برو خونه، تنھا بگو یواشکی(

  
  

  ]روز یازدھم[  مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۴سوم تيرماه 
  

 »طنــز«کــه خيــال ميکنــد » ھپلــی«ابــایی بــه نــام یــک ب
م ای ميلــی فرســتاده و بــاTی عکــس شــاھزاده یمينویــسد، بــرا
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سر خامنـه و ایشان را بـا پـ» شاھزاده نيم پھلوی«نوشته است 
البتـه ھرکـسی ميتوانـد ھـر . ای، مجتبی مقایـسه کـرده اسـت

چه اسم دیگری چرندی را بگوید و بنویسد؛ ولی انصافا جز کينه، 
یـا Tبد این بابا ھـم !  مقایسه ی بيمزه گذاشت؟ميتوان روی این

منقليھـا و /تـوده ای تبـار باشـد و یـا از ایـن ملـی  تـوده ای وباید
م؟ حـاT ھمــه شـان بــدجوری بــرای چـه ميــدان... مـصدقی چيھــا

ــد ــده ان ــو ش ــCمی اکتي ــت اس ــان حکوم ــه . نگھداشــتن ھم البت
جالـب ایـن کـه . صد نفـر ھـم نميرسـندجمعشان بزنی، به چند 

  خـرداد امـسال جلـسه ای گذاشـت تـوسیسازمان مجاھدین 
ه، پاریس و دو ھزار و ھفتصد نفر را چپاند تو یک فـضای سربـست

. ندار نفر در این مراسم شرکت کردبعد ھم اعCم کرد که نود ھز
اگـر در فرانـسه ! بيچاره ھـا. پارسال آمارشان ھفتاد ھزار نفر بود

نود ھزار نفر راه بيافتند، حکومت فرانسه سرنگون، یا دست کـم 
مگر ميشود چنين جابجایی ای جایی . به چالش کشيده ميشود

  !منعکس نشود؟
 خرداد ١٣۶٠/٣٠ خرداد ٣٠«: سایتھاشان نوشته اندوبتو 

بعد Tبد به ھمين دليل آن بمـب مـسخره ی انتحـاری را » ١٣٨٨
 ٣٠روز . ھمـه فحشـشان ميدھنـد. تو قبر خمينی منفجـر کردنـد

 تو قبر خمينی عمليات انتحاری کردند و چنـد نفـر را ١٣٨٨خرداد 
 امـام جمعـه سریال قتلھـای زنجيـره ایTبد در راستای . کشتند
نسق   برای ۵٧ سال تاریخیی سالھای اول این افتضاح کشيھا

، آن ھـم بــا ی از قــدرتگيـری از خمينــی و گـرفتن ســھم بيـشتر
 نفر ھم خـارجی ٢٧٠٠جالب این که نصف بيشتر ھمين . شانتاژ

 ،  یا از این ممالک اروپـای شـرقی،یا سياھپوست بودند. بوده اند
ــه کــه پــول ھتــل و رفــت و آمدشــان را دا ده و آورده بودندشــان ب

 از ھمان .ت کنندگان را بيشتر نمایش دھندد شرک تا تعدابرنامه،
 شيوه ھای کھنه و حرفھای کھنه و لچکھـای کھنـه و شـعارھای

آن دختـرک بيچـاره،  جنـازه ی کھنه و تقلبھای کھنـه بـرای دزدی
  !ندا آقاسلطان

تير خCص را به ھم  »ندا آقا سلطان«کشتن این دخترک 
 افـسانه  آن مـرگحکومت اسCمی زد؛ با آن چـشمان قـشنگ و

 کـشته شـدن ایـن طفلـک ھمـه را گرفتـه شور حـسينی. وارش
  . اوباما و سرکوزی راحتیاست، 
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  ]روز دوازدھم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئن ١٣٨٨/٢۵چھارم تيرماه 
  

ت از ھمان اول فکـر ھمـه حکوم«: وبCگ نویسی نوشت
ــرد، ــا را ک ــا  پج ــرد، .] اس. ام. اس[يامکھ ــع ک ــرا قط سایتھای وب

، خبرنگاران داخلی را دستگير کرد، خبرنگـاران خبری را فيلتر کرد
ه ی فـيلم  تمام راھھای گزارش کردن و تھيخارجی را اخراج کرد؛

 ھمزمـان ھـم طفلکيھـا جـشن زود و عکس و خبر را گل گرفـت؛
ا و سـيما در آرشيو صـد. ان را راه انداختند کمدیشپيروزی ھنگام

ھمين چنـد را باز کردند و شروع کردند به پخش فيلمھایی که تا 
روز پيش داشـتند در آرشيوشـان خـاک ميخوردنـد، چـون ممنـوع 

فکر ھمه جا . راه بياندازند» گل و بلبل«ميخواستند فضای . بودند
جای کار را نکرده بودند؛ فکـر اشـتياق  را کرده بودند، اما فکر یک

ایرانيان را به تکنولوژی نو، بـه حـضور داشـتن در دنيـای مـدرن، و 
T خيليھـا موبایـل دوربـين دار دارنـد و ميداننـد نميدانستند که حا

بلوتوث چيست و ميدانند چگونه تـصویرھا را آپلـود کننـد و از ایـن 
برای ھمين ھـم ایـن روزھـا مـردم عـادی ... نوع کارھای تکنيکی

  ١ ».کار مھمترین خبرنگاران حرفه ای را در ایران انجام ميدھند
بـود کـه جالب این که ھمين احمـدی نـژاد یـک بـار گفتـه 

حکومت اسCمی از حکومت شاه خيلی بھتـر اسـت، چـون اTن 
ھمــه ی ایرانيھــا موبایــل دارنــد و دوران شــاه کــسی موبایــل 

 آن دوران کـه ،بدبخت«: کسی نيست به این بابا بگوید. نداشت
 واقعا چه عمله ھایی بایـد »!ھنور تلفن موبایل اختراع نشده بود

  !بر این کشور فلک زده حکومت کنند؟
فقــره  اید بــشود گفــت کــه حکومــت بــه ھمــين یــکشــ

موبایلھای دوربين دار باخته است، که ھمه چيز را ميبيند و ضبط 
ندای بيچاره را ھم . ش جان ھم ميدھدیو مخابره ميکند؛ تازه برا

کشتند، چون کسی به او تلفن کرده بود و او داشت با موبایلش 

                                                           
بعد که به فکر پانویس گذاشتن افتادم، لينکش دیگر . لينک این مطلب را پيدا نکردم متاسفانه - 1

  .حيف. نبود
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دسـتش بـود، به قصابان گفته بودنـد ھـر کـه موبایـل . حرف ميزد
  .ناکارش کنند، چون دارد اطCعات گزارش ميکند

  
  ]روز سيزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه پنج/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٦

  
Tبــد بایــد  ایــن روزھــا در جریــان اســت و اتفاقــات دیگــری

ش »کنـار«زد که ابوالحـسن بنـی صـدر از ایـن کـه زود » حدس«
وغ د مـردم شـلبيچاره خيال ميکن. ، کلی شکار استگذاشته اند

 ،ميکنند و کشته ميشوند، تا دوباره ایـن بابـا را کـه از ھمـان اول
کرد، » ھجرت«اش را گذاشت تو چمدانش و » انقCب اسCمی«

کننـــد و از ایـــن ش »منتخـــب شـــما «ھم رئـــيس جمھـــوریبـــاز
ــا، ھــم آطفلکھــا؛. مزخرفــات ن ســازمان مجاھــدین  ھــم ایــن باب

منقليھـا و /لـی امام خمينی، ھم آن توده ایھا و مفرزندان معنوی
  ...ھمطيفانشان

 /١٣٨٨ تيرمـاه ۵جمعـه [ھمين وسط، امروز کله ی سحر
مایکل جکسون سکته کرد و مرد؛ یا بـه ]  ميCدی٢٠٠٩ ژوئن ٢۶

روایتی از فرط استعمال مخدرات یا مصرف زیاد داروھای ضـد درد 
 ھـم ۵٧ سـال یادم ھست زمان آن افتـضاح تـاریخی. از بين رفت

بدبختی این که مرگ این سلطان پاپ . بودالویس پریسلی مرده 
ھمه ی اخبار را تحت الشعاع قرار داده و حاT خبرھای ایران یـک 

ایـن بابـا مثـل محمـد علـی »ميگویند«تازه . ردیف رفته اند پائينتر
آقــا داداشــش کــه . کلــی ایــن آخریھــا مــسلمان ھــم شــده بــود

  !مسلمان شده است
  

  
ــــن ٢٧ ــــي+دی٢٠٠٩ ژوئ ــــش/ م ــــاه ش روز [ ١٣٨٨م تيرم

  ]چھاردھم
  

راجر کوھن خبرنگار نيویورک تایمز در گزارشی نوشت که 
بــار ایــن روزھــا جــوانی  در جریــان یکــی از رویارویيھــای خــشونت 

  : ميخواست از ماموران کشتار عکس بگيرد که یکيشان فریاد زد
  : تظاھرکننده که و جوان» !از من عکس نگير«
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  ٢]١٣٨٨ تيرماه ٤[» چرا؟ مگه لختی؟«
. ظر راجر کوھن حاT حکومت اسـCمی برھنـه اسـتبه ن

من اما معتقدم این رژیم ھميشه کون برھنه بـوده اسـت؛ لخـت 
 کرده و یمادرزاد و خيلی ھم راحت و بی دردسر ھمه را سرکوب

 و ۶٠جز با چنـد تـا اعتـراض خـشک و خـالی، مـثC سـر کـشتار 
 در دوران ١٣٧٨انـــشگاه ســـال  و قـــضيه ی کـــوی د۶٧کـــشتار 
 به چالشی جدی کشيده نشده است؛ در حـالی ،يمزه بخاتمی

 مـردم، بـا ھمـان پروایـی اش در سـرکوبی بیریانی و که این ع
قبـول . چند فقره موبایل دوربين دار، روزگارش را به باد خواھد داد

  ندارید؟  
ره ی خـشن و بـدن این روزھا حکومت اسCمی دارد چھـ

ست،  خــودش را ھمانگونــه کــه ھــوحــشی زخمــو و کــرم زده ی
چـشمانش را . نشان ميدھد؛ ھرچند کـه غـرب نميخواھـد ببينـد

T T T «: ا در دو گوشش ميکند و داد ميزندميبندد، یا دستانش ر
T T... « تا نبيند، تا بازھم بتواند با ھمينھـا کـه ایـن ھمـه برھنـه

  .سرکوبی ميکند، معامله و مماشات کند
 پـيش در گزارش دیگری ھمان راجر کوھن که در روزھـای

و پس از انتخابات، ایران بوده، نوشته اسـت کـه در جنـگ و گریـز 
خانــه ھاشــان را  ِخيابــانی در یکــی از ھمــين درگيریھــا، مــردم در

راجر کوھن ھـم ھمـراه بـا چنـد تـن . بروی معترضين باز ميکردند
صاحبخانه آتشی روشن ميکند کـه . دیگر وارد  خانه ای ميشوند

بعـد قـرار .  کنـدخنثـی ایـشان زھر گازھای اشک آور را در چشم
ميــشود آن چنــد تــن پناھنــده بــه آن خانــه، خودشــان را معرفــی 

وکيلـی و یکـی ھـم یکيشان ھمين راجر کوھن بوده، یکی . کنند
گفتنھـای شـبانه اش  »هللا اکبـر« بھایی کـه ازراننده ی تاکسی

ببينيد کار به کجا رسيده کـه مـنِ  بھـایی مجبـورم «: ميگفت که
جالـب اسـت، » !بگـویم» هللا اکبر«ام خانه ام شبھا روی پشت ب

  ! نه؟
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ــی  ــر گنج ــه ی [اکب ــه٢٧جمع ــد ]  ژوئي ــه ب ــی زده ک حرف
ميزند، » سور«به مردم البته معلوم است که دارد دوباره . نيست

  : گفته است. به خواندن ميارزدزدنش » سور «ولی این
مھندس موسوی بـه اسـCم بـه عنـوان کـاملترین دیـن، «

 موســوی نظــام جمھــوری لتــزام عملــی دارد،اعتقــاد نظــری و ا
موسوی خمينـی را  اسCمی و قانون اساسی اش را قبول دارد،

قبول دارد و او را الگوی خود ميداند، موسوی بـر ایـن بـاور اسـت 
، ميزان، رأی ملت اسـت، حـاT احـساس یکه مطابق نظر خمين

دروغگویی، رمالی، خـشونت با ] آنطرفيھا[خطر کرده که نظام را 
آیـا افـرادی کـه ...از جاده ی اصـلی اش منحـرف کننـد... زی، وور

ــده ی  ــد نماین ــد، ميتوانن ــول ندارن ــدعيات را قب ــن م ــسياری از ای ب
مھندس موسوی باشد؟ خامنه ای، اقتدارگرایان، اصCح طلبان و 

چـرا؟ بـرای اینکـه ھـيچکس . ھمه ی ما درباره او خطا کـرده ایـم
خامنه ] سلطان[شگرف برابر تقلب  گمان نميکرد که موسوی در

 امــا موســوی. ای، و اوامــر و فــرامين و خــشونتش بایــستد
   ٣»...ایستاد

داشـت، یـک ھمين چنـد خـط کـه کلـی ویراسـتاری Tزم 
نکته ی جالب دارد و آن این که ایـن بابـا چنـدی اسـت ھـر وقـت 
اســم خامنــه ای را ميــآورد، کلمــه ی ســلطان را ھــم بــه دمــش 

را در ذھنھـا  ت پادشـاھی، تا بـه زعـم خـودش حکومـميچسباند
ميخواھـد بگویـد ایـن خامنـه ای آنقـدر بـد شـده، بـد . متبادر کند

 ھمـه ی  ایـن تئـوری! تـازه شـده مثـل شـاهشده، بد شـده کـه
جماعت اصCحاتچيھا و توده ایھا برای سوزاندن فنـومنی بـه نـام 

اســت کــه مــدرن و متمــدن ایــستاده اســت و نمــاد » شــاھزاده«
  .  کوTر استایرانی مدرن و متمدن و س

دویــست نفــر ریختنــد /ھمــين دیــروز جمعــه  صــد و پنجــاه
گرفتند، ولی این جماعـت موسـوی سفارت ایران در استکھلم را 

اسCمی افاضه کرده اند کـه بعلـه،   اسCم و حکومت چی حامی
اینھـا آزادی . خب معلـوم اسـت کـه نيـستند! شما از ما نيستيد

ا ھمـان حکومـت  شـماھو خـب،... ميخواھند، حقوق شھروندی
 ھمـه .این جماعت بدجوری تو ذوق ميزند برھنگی ...Cمی رااس
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ی چرکھــای مــتعفن عقيدتيــشان کــه یــک قــرن دنيــا را بــه آتــش 
  مCیيــشان قلفتــی زده اســت بيــرون؛کــشيد، حــاT از زیــر عبــای

  !رچند که با رنگ سبز، رنگش کنندھ
  
  

  ]روز پانزدھم[ ١٣٨٨م تيرماه ھفت/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ٢٨
    
Tبــد . ســرعت اتفاقــاتی کــه ميافتــد، خيلــی زیــاد اســت  

کــشورھایی کــه بــه نــوعی حــاT تغييــر حکومــت اســCمی را در 
برنامه ھاشان گنجانده اند، آدمھای اسم و رسم دار سياسی را 
. دعوت ميکنند که بيایند و در قضيه ی تغيير رژیم کمکـشان کننـد

 Cنميخواھنـد بعد ميبيننـد کـه ھمـه ی اینھـا یـا بيـشترشان اصـ
حکومت اسCمی عـوض شـود، چـون خيـال ميکننـد کـه ميـشود 

کرد و نگاه داشـت؛ غيـر از ایـن کـه » اصCح«حکومت اسCمی را
پيدا ميکنند » بيوگرافی«اگر به تغيير رژیم رضایت بدھند، اشکال 

بـرای بـه » مبارزاتـشان«مـثC و مجبورند اذعان کنند که ھمه ی 
لط بوده، و اشتباه کـرده بن بست کشاندن حکومت پادشاھی غ

 فاصـله گـذاریھای متی سکوTر و نسبتا مدرن و نافیاند که حکو
  . کرده اند» سرنگون«دینی و جنسی و قومی را 

 ميتوانم تصور کنم تنھا کسی که صحبت از تغييـر ميکنـد،
؛ آن ھم نـه بـرای نجـات مـردم ھمين ابوالحسن بنی صدر است

ک حکومت اسCمی بـه ل یایران از دست اینھا، بلکه برای تشکي
 خــودش، چــون معتقــد اســت کــه از ریاســت ریاســت جمھــوری

کـشور در جمھوری اش نه استعفا کرده و نه خلع شده، فقـط از 
.  مملکـت بـوده، فـرار کـرده اسـتحين این کـه رئـيس جمھـوری

 ميتوانم تصور کنم کـه کـسانی مثـل فـرخ نگھـدار و مھـدی حتی
ی غربـی برنامـه دارنـد  چون خيـال ميکننـد دولتھـا-ابریشم چی 

 ھی زور بزنند به ھمـان دولتھـای غربـی -حکومت را عوض کنند 
ثابت کنند که شاھزاده خيلی سوسول است و چون گریه کـرده 
است برای کشته شدن آن دختـرک بينـوا، نـدا آقاسـلطان، پـس 

ــرد« ــدارد» م ــت ن ــست و قاطعي ــثC ســازمان مجاھــدین . ني ــا م ی
امـام جمعـه کـشی و از ایـن پيشنھاد تشکيل گروھھـای تـرور و 

   !بدھدرا حرفھا 
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چه دنيایی است؟ تصور اینکه اینھا با یک مشت اسـلحه 
ی کھنه  و دمده، ھمراه با تئوریھای دوران جنگ سرد و تـشکيل 

 Cمی و شعار و شـعار و خانه ھای تي» مقاومت«ھسته ھای مث
 بخواھنـد حکـومتی را کـه خـود دسـت انـدرکار راه و خـون و تـرور

نش بوده اند، سرنگون کنند؛ نـه سـرنگون نکننـد کـه فقـط انداخت
مھره ھای کليدی اش را جابجا کنند؛ بعـد ھـم خودشـان یـک پـا 

Tآدم  خامنـه ای و احمـدی نـژاد ھـستند،بشوند ھمـان کـه حـا 
  . خنده اش ميگيرد

ان یکـشنبه شـب بـه وقـت ایـر [ھمـين اTندیگر این کـه 
يروھای حکومتی و  شدیدی بين ناز درگيری] ١٣٨٨ھفتم تيرماه 

.  حسينيه ی ارشاد گزارش ميـشودمردم در اطراف مسجد قبا و
 ش را بـرای مھـار کـردن ایـنیحکومت اسCمی ھمـه ی نيروھـا

باز ھم این بچه ھای داخل فـيلم . گردھمآئی به کار گرفته است
ببنـد و و عکس و خبر و صدا فرستاده اند، ھمراه با صدای بگير و 

ــن  ــه اش ک ــزن و خف ــت... وبکــش و ب ــای حاکمي ــن حرفھ  ...از ای
ــل  ــانم مرک ــضور خ ــفيد و در ح ــاخ س ــم در ک ــا ھ ــدنت اوبام پرزی
صدراعظم آلمان گفت که من بـرای مـرگ آقـای مایکـل جکـسون 

ھمـين .يخواھم در مـورد ایـران حـرف بـزنممتاسفم، ولی امروز م
  ] ميCدی٢٠٠٩ ژوئن ٢٧[دیروز 

  
  

ــــن ٢٩ ــــي+دی٢٠٠٩ ژوئ ــــشت/ م ــــاه ھ روز [ ١٣٨٨م تيرم
  ]انزدھمش

   
تــاده و آن ھــک کــردن یــک جنــگ بانمــک دیگــر ھــم راه اف  

 حکــومتی اســت، از ســوی ھمــين جوانــان زیــر ســایتھای خبــری
ھـم کلـی از سـرورھای » .آی. بی. اف«تازه . سی و چھل سال

  .؛ البته بی اجازه و بدون اطCعحکومتی را قفل کرده
ایــن روزھــا دلــم بــرای آنــانی ميــسوزد کــه مــن راســتی 

. د تابستانی بروند ایران وکانس و پز بدھند و نميتوانندميخواستن
یـن  ا»عـيش«چه جنایتی کرده اند این جوانان لوس و بيمزه کـه 

  . کرده اند» منغص«خارج کشوریھا را 
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تھـران «:  فرسـتاد کـهکه را دوست نازنينی از تھراناین ت
چنـد کيلـومتر چنـدین ه ی در فاصل. این شبھا واقعا دیدنی است

مــردم ھــر شــب روی . ماشــينھا را ميگيرنــد و ميگردنــدبــار جلــو 
دیوارھـا شــعار مينویــسند و صـبح زود شــھرداری یــا ســازمانھای 

هللا «. خيلــی جالــب اســت. حکــومتی دیگــر آنھــا را پــاک ميکننــد
بنيـاد کـه  چنـان خـشمگينند کـه ھمـين روزھاسـتگوھا آن» اکبر

     ».نظام را به باد بدھند
  : کمی ھم از مادر عروس بشنوید

ھمـين روزھـا » جمال البنـاء«مCیی از کشور مصر به نام 
فتوا داده که دخترھا و پسرھای ازدواج نکرده، ميتوانند در مجامع 

بزرگـان ایـن بابـای فتـوا دھنـده از . عمومی ھمدیگر را ماچ کننـد
 حـاT رئـيس .و رئيس بخش فتوای این دانـشگاه اسـت» اTزھر«

اTزھـر بـه آن بابـای  دانـشگاه خش فتوای دولتـیسابق ھمين ب
 سـبب گـسترش فحـشا خواھـد قبلی اعتراض کرده که این فتوا

ھم در پاسـخ، افاضـه » جمال البناء« اصلی یا ھمان مفتی. شد
ـــای  ـــن ســـری حرفھ ـــد و از ای ـــا کوچکن ـــن گناھھ ـــه ای ـــرده ک           ک

جالب این که چنـدی پـيش یکـی . اسCمی/حوزه ای/کليشه ای
اسـتاد و رئـيس بخـش »  عطيـهعـزت«دکتـر دیگر از ھمين علما 

جلـوگيری از خلـوت  حدیث در دانشگاه اTزھر گفته بود کـه بـرای
زن ميتوانـد بـه ھمکـار «یک زن و یـک مـرد نـامحرم در محـل کـار 
انگار آن بابـای ھمکـار » .مردش شير بدھد، تا باھم محرم شوند

ــدان گرفتــه، ول کــن معاملــه  ــه دن کــه پــستان زن ھمکــارش را ب
   ٤؟!بش را نداده، ولش ميکندميشود و تا ترتي

  !ميشود؟» آپ دیت«راستی اسCم ناب محمدی اینگونه 
  

ــد ــدا ميکن ــدھای . داســتان دارد کــش پي ــن «آخون ــد ای مي
آنقدر روشان زیـاد شـده کـه حـاT دارنـد بـرای اربابـشان » انگلند

نـه تـا از ]  مـيCدی٢٠٠٩ ژوئن ٢٧[شنبه . شاخ و شانه ميکشند
چند روز پـيش ھـم . بازداشت کردندپرسنل سفارت انگلستان را 

. دو تا از پرسنل سفارت انگـستان را از ایـران اخـراج کـرده بودنـد
ھمچنـان آنھـایی را کـه ھم » .سی. بی. بی«تلویزیون فارسی 
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ــد ــر و چن ــگر و تحليلگ ــار و گزارش ــا خبرنگ ــCحگرا ت ــه ی اص  نقط
کومـت مينامد، به صحنه ميآورد، تا قایم باشک بـازی اش را بـا ح

خارجــه ی انگلــستان واقعــا عکــس وزیــر . مــه دھــدی ادااســCم
ای . انگـار ميخواھـد بچـه ی نـاخلفش را ادب کنـد. دیدنی است

ــا  اگــر تغييــر نظــام !ایــن بازیھــا کلــی اســباب خنــده اســت... باب
 ھمـراه نبـود، ميـشد کلـی خندیـد ھـا،اسCمی بـا مـرگ و ميـر 

  !حيف
 ، مھـدیدر ضمن ایـن دو تـا کاندیـدای از دور خـارج شـده

 تب از ابطال انتخابـات و برگـزاریکروبی و ميرحسين موسوی مر
دوباره ی انتخابات حرف ميزنند، ھر دوشان ھم ميگویند که ایـن، 

 خCصـه محـشر ؛اسـت» حفظ نظام مقـدس اسـCمی«تنھا راه 
  ! کبرایی است که بيا و ببين

منقليھا بـرای گـرفتن سـھم بيـشتری از /توده ایھا و ملی
ن دخترک ندا را به کشتن دادنـد، چـون تـا قدرت در درون کشور آ

ــل  ــتن ک ــال از دســت رف ــد و احتم ــه ان حــاT سھمــشان را نگرفت
 علـم گـری دی»نـدا«ميرود؛ شـاید ھـم بخواھنـد یـک » سرمایه«

 تـازه ای راه بياندازنـد و بعـد انـدر پـس آن کنند و شـور حـسينی
به گفتـه ی حـافظ، کارھـایی آنچنـانی بکننـد و » خلوت«جاھای 

  ...  ایابقيه ی قض
ــره و  ــای کنگ ــو راھروھ ــت اســCمی سالھاســت ت حکوم

ایــن . دپــشت در دفــاتر دولتمــردان امریکــایی و اروپــایی ميــدو
ــد،  ــات حکومــت حتــیدولتمــردان ھــم خــوب بلدن ــرغم جنای  علي

 راه را برای معامله و مماشات باز بگذارند؛ البته ھمراه ی،اسCم
شمين و بـــا دریافـــت ھـــدایایی آنچنـــانی از قاليچـــه ھـــای ابریـــ

حـاT خيلـی جالـب ...خاویارھای اعC و اسکناسھای پشت سـبز
دوتا از سردسته ھای این Tبيـستھای حکومـت ... تر شده است

اســـCمی در امریکـــا، تریتـــا پارســـی و ھوشـــنگ اميراحمـــدی، 
. دیگـر جـایی پيداشـان نيـست. عذرشان خواسـته شـده اسـت

ر فضل در اظھا» .ان. ان. سی«روزھای اول پس از کودتا کلی تو 
  ! جالب است، نه؟. وصف ثبات حکومت اسCمی ميکردند

  
  

  ]روز ھفدھم[ ١٣٨٨م تيرماه نھ/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ٣٠
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ـــه ی ا ـــا از ھم ـــن جریانھ ـــیی ـــدیحت ـــای کم   از فتواھ
 فرانسه Tزھر، جالب تر این رئيس جمھوریآخوندھای دانشگاه ا

ع دار اســت کــه ھمــين وســطھا گيــر داده اســت بــه زنھــای برقــ
  . سته ی مسلمانروب

کانال سه ی فرانسه در برنامه ای نشان داده اسـت کـه 
شان  برقع دار را دستگير ميکنـد، برقعـچگونه پليس فرانسه زنان

بعـد ھـم . را برميدارد، جين تنشان ميکند، یک کاپشن ھـم روش
ماتيک به لبشان ميمالد و از کCنتری ميفرستدشان بيرون، البته 

مراحل تنظيم کارت شناسایی، چون تـا با  انگشت نگاری و آغاز 
نداشـته انـد عکـس بگيرنـد و اجـازه  پيش از این، این زنھا اجازه 
  باشـند، ولـی پـول ادارات اجتمـاعینداشته انـد ھویـت داشـته

حکومـت . فرانسه را شوھران و پدرانشان حسابی ميچاپيده انـد
اسCمی برای ایـن حجـاب زدایـی کلـی اشـک تمـساح ریختـه و 

حـاT در فرانـسه . ر دولتمردان فرانسوی کـرده اسـتوری با دری
 سـفارت حکومـت اسـCمی جـرات نميکننـد بـا آن زنھای چـادری

قيافه ھای انترشان تو شانزه ليزه آفتابی شـوند و حـال ھمـه را 
  . دبگيرن

 اداھـای ایـن بيخـود کـه نميگـویم. غيـب رسـيدشاھد از 
 یک. برای حفظ ھمان حکومت اسCمی است» سبزی فروشھا«

  : چشمه اش این است
ضمن تشکر مجدد ] ميرحسين موسوییعنی [اینجانب «

کـشور کـه  از اعتراضات مسالمت آميـز شـما ھموطنـان خـارج از
ــا  انعکــاس وســيعی در جھــان داشــت، از شــما ميخــواھم کــه ب

نظــام «و وفــاداری بــه راھکارھــای قــانونی ی اســتفاده از کليــه 
 بر تقلــرا دصــدای اعتــراض خــود »  اســCمیمقــدس جمھــوری

مـن ! ئولين کـشور برسـانيدگسترده ی انتخابـات بـه گـوش مـس
این نکته واقفم کـه خواسـته ی مـشروع و برحـق شـما ًکامC بر 

دس گروھھایی کـه معتقـد بـه نظـام مقـ ھيچ ارتباطی با فعاليت
برشماسـت کـه صـفوف .  اسCمی ایران نيستند، نداردجمھوری

 فاده از موقعيـتخود را از آنان جـدا کـرده و اجـازه ی سـوء اسـت
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ســوم تيرمــاه  ميرحــسين موسـوی[ !کنـونی را بــه آنــان ندھيـد
٥»]١٣٨٨   

نظـام مقـدس «ر این بـين بـه حاT پيدا کنيد آنانی را که د
 ایـن بابـا اعتقـادی ندارنـد و خواسـته انـد از »جمھوری اسـCمیِ

   ! عنوان آچار فرانسه استفاده کنندميرحسين بيچاره به
 تــوده ایھــا و معتقــدین بــه پــيش از ایــن نوشــتم کــه ایــن

موسـوی «حکومت اسCمی تـو تظـاھرات یقـه ی ھـر کـه را کـه 
ی نوشته بودم آن شعر بامزه ی ھـاد. نميکند، ميگيرند» موسوی

   یادتان ھست؟خرسندی را؛
  تظاھرات صاحاب داشت/رفتم تظاھراتی

  مسئول انتخاب داشت/شعارھایی که بودش
  ...تکارش یه جور حساب داش/ آقای صف نگه دار

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

  ... حاT صاحبش پيدا شده و مدعی است دیگر،خب
  

دولتھای غربـی اگـر بتواننـد چشمـشان را بـر ھمـه چيـز 
ـــانی،  ـــایی و ســـرکوبگر آنچن ـــا ھمـــان نظـــام کودت ـــد و ب ميبندن

اT کــه گفتــه اســت کــه حــ. مماشاتــشان را از ســر ميگيرنــد
ھمين امـروز پـس از ایـن کـه ! مماشاتشان کمرنگ شده است؟

  نگھبان و این سيستمھای مافيـایی حکـومتی، درسـتیشورای
خـانم کلينتـون وزیـر خارجـه ی ] ھاھاھـا[انتخابات را تائيد کردند 

این مساله، یـک مـساله ی ... امریکا پابرھنه دوید وسط که بعله
 کـه نـد کـه حکومـت از ایـن بـازی مطمئ Tبد حـا٦T.داخلی است

. خودش راه انداخته، موفق بيرون مياید و زورش به مردم ميچربد
به نظرم تنھا حضور بيشتر و دائمی در صحنه است که معـادTت 

  . را به ھم ميزند
یک ترفند تازه ھم یاد گرفتـه اسCمی این روزھا حکومت 

باس سـبز، مـردم و آن این که افرادش را مامور کرده با پوشيدن ل
را بــه جاھــایی خلــوت بکــشانند و اگــر شــد دستگيرشــان کننــد، 

                                                           
5 - http://www.facebook.jp/note.php?note_id=99743981586&comments&ref=mf  
6 - http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/06/090630_he_ir88_iran_clinton.shtml  
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و مــثC موھــایی ژل زده و تـــی » مردمــی« بــا ظــاھری حتــی
و خـب خيليھـا را اینطـوری گرفتـه انـد و ... شرتھای آستين کوتاه

  : حاT بچه ھا دارند ضد این ترفند را ميزنند که
و قيافـه ای ای مردم به ناشناسھا اعتماد نکنيد، با ھـر «

اندازیـد و خCصـه اگر چنين دعوتی از شما شد، داد و فریاد راه بي
 ٣٠ یکـی از دختـران دسـتگير شـده در تـاریخ !دم به تلـه ندھيـد

   ». را اینگونه فریب داده و با خود برده اند١٣٨٨خرداد 
  !ذکاوت شيطانيشانھمه خاک برسرشان با این 

  
گور پدرش كه «: این تکه را جوانی در درون کشور نوشته

ــان  ــورای نگھب ــات[ش ــرد] انتخاب ــا نك ــرد ی ــد ك ــوب . را تائي ــا خ م
ميدانستيم قرار نيست ھيچ شورایی تو ایـن حكومـت، پـشتمان 

نميدانستيم؟ ميدانستيم و رفتيم تو خيابانھا، ميدانـستيم . باشد
دیگر دیر است برای پا پـس . و كتك خوردیم، ميدانستيم و مردیم

خدا ميداند چه بCیی ميآورند سر موسوی، اگر كوتاه بيایيم . زدن
بعــد از ایــن ميكــشند بــی آنكــه بفھمــيم، . زنــدانيھا، روشــنفكرھا

دست بردارید از این جملـه ی . زندانی ميكنند، بی آنكه بشنویم
ــرای مــن خــرداد تمــام » !دیگــر تمــام شــد«خــسته و غمگــين ِ ب

مــن یــادم . ایــن روزھــا و ایــن خيابانھــا تمــام نميــشود. نميــشود
مــا را بــه وســعت تمــام . مــن تــا آخــر دنيــا یــادم نميــرود. رودنميــ

. وليعصر، به وسعت تمام تھران، این ھمه سبز، این ھمه اميدوار
فریـاد آدمھـایی . را یادم نميرود» !ندا نترس«من تا آخر دنيا فریاد 

كه باور نميكردند یكی جلو چشمشان، این ھمه بيھـوده بميـرد، 
م نميرود جلو چشمھای ترسـيده و من تا آخر دنيا یاد. تمام شود

ندازند روی آسفالت خيابان، یكی را با خودشان انگرانم یكی را بي
 توان فریاد زدن و گریـستن نداشـته حتیببرند و ما، ھمه ی ما، 

 یـادم ود خيابانھا را این ھمـه وحـشت زده،من یادم نمير. باشيم
 حتـی نميرود ما را این ھمه بی پناه، این ھمه بيدفاع، این ھمـه

 ن خردادھا آبستن اتفاقھـای بزرگنـد؛بعد از ای. از ترس فریاد نزده
   ٧».بعد از این سالھا ھر روزش خرداد است
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البته طفلک ھنوز از خواب بيدار نـشده کـه متوجـه شـود 
شان پختـه اسـت، ولـی یـاین آش را کليت حکومت اسـCمی برا

ان البتـه زمـ. بچه است، بزرگ که شد، ميفھمنـد. اشکالی ندارد
ھمـين روزھاسـت کـه بـزرگ شـود و .  نداردزرگ شدنزیادی تا ب

  ! پشت کند به ھمه ی حکومتيھا
 ! کمی صبرکنيدصبر کنيد؛

     
آخــر بــرای ســاکت کــردن مــردم، . ایــن ھــم جالــب اســت

ند که ده در صد رایھا را بازشماری ميکنند، آنھم ه احکومتيان گفت
  : در تلویزیون

ی رسـمی دولـت از ان عکسھایی کـه در خبرگـزاردر مي«
  : چند نکته ی جدی وجود دارد  آرا منتشر شده،بازشماری

ــان صــندوقھای رای -١  اینکــه صــندوق رای شــورای شــھر در مي
  ریاست جمھوری چه ميکند؟ 

نخـورده انـد؟ مگـر   چرا رایھا اینقدر نو ھستند و ھيچکـدام تـا- ٢
  یم؟ه اھنگام رای دادن ما برگه ھای رای را تا نکرد

   ٨».با یک خط نوشته شده اند» احمدی نژادھا محمود« تمام - ٣
  !ببينيم چه ميشود؟. ظاھرا این قصه سر دراز دارد

نگلـستان ھـشدار جالـب ا«ایـن مگر تمام ميـشود؟ تـازه 
   .کلی خواندنی است»  به ایرانبرای مسافرت اتباع کشورش

ـــزاری  ـــارس نوشـــته اســـتخبرگ ـــه ی «: ف وزارت خارج
ــراً  ــيس اخي ــفند ١٦(انگل ــش ) ١٣٨٧ اس ــود در بخ ــای خ در تارنم

ھـا و ھـشدارھای مـسافرت بـه ایـران بـازنگری  به توصيه مربوط 
 گزارش خبرگزاری  به.كرده است و مطالب جدیدی را درج] کرده[

فارس، در بخشی از این ھـشدارھا آمـده اسـت کـه قـرار اسـت 
ار شود، با  برگز٢٠٠٩ریاست جمھوری در ایران در ژوئن ت انتخابا

 اتبـاع انگلـيس اقـدامات مزبـور Tزم اسـت زمان زدیكیتوجه به ن
ــاطی و  ــشتری احتي ــشگيرانه ی بي ــاTتری از پي اتخــاذ و ســطح ب

 شـھرھای اصـلی رعایـت  عمـومیامنيتی را در اماكنھشياری 
ــد،  ــزاریكنن ــان برگ ــه امك ــاT چــرا ك ــانی و احتم  تظــاھرات، ناگھ

 ای افـزایش خواھـد یافـت؛ مCحظـه  خشونت آميز به طـور قابـل
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ــال و Tزم اســت شــھروندان انگليــسی گزارشــات خبــری را  دنب
ــه  ــی و منطق ــه تحــوTت محل ــسبت ب ــه ن ــر ب ــد منج ــه ميتوانن  ك

   ٩.دعمومی شوند، ھشيار باشن شورشھای
مطالــب فــوق كــه در قــالبی «: ده اســتوفـارس نيــوز افــز

 اســیدیپلم دســتگاه دارگونه تھيــه شــده، ميــزان آشــناییھــش
اسـCمی ایـران بـه ت جمھـوری گلـيس را بـا رونـد تحـوTدولـت ان

 سـال پـس از انقـCب ٣٠نمایش ميگذارد، در حالی كـه در طـول 
در كــشور برگــزار شــده و ھيچگــاه  انتخابــات متعــددی ،اســCمی

خـشونت  در جریـان انتخابـات، شـاھد تظـاھرات جامعه ی ایـران
ه ی انگلـيس بـه دیپلماتھـای كاركـشت] حـاT[  ؛آميز نبوده اسـت

ميدھند كـه امكـان چنـين تظـاھراتی بـه شھروندان خود ھشدار 
  …» ای افزایش خواھد یافت طورقابل مCحظه 

 بھتــر از مــشاوران یعنــی ميخواھــد بگویــد کــه انگليــسيھا
  ؟! خبردارندی مردمحکومت اسCمی از ميزان نارضایتيھا

اولـش مـردم راضــی «: در وبCگـی ھمـين دیـروز نوشــتند
 عـوض شـدن بـا اميـد بـه. بودند به عوض شدن رئيس جمھـوری

ــم ــيم رای دادی ــرایط رفت ــک . ش ــه و تبری ــب عجوTن ــد از آن تقل بع
 نداریم، ما قبول«: عجوTنه تر رھبر، مردم خيلی محترمانه گفتند

   »!آرا باید بازشماری شوند
ھنــوز راضــی بــودیم، رھبــر باشــد، تــشخيص مــصلحت «

 انون اساسـی آن قحتی! باشد، شورای نگھبان باشد، به جھنم
ــا ھــزار ــوفتی ب ــژاد .  اشــکال ســرجاش باشــدک ــط احمــدی ن فق

  ١٠»...اما...نباشد
  ...و اینگونه است که راه باز ميشود

  
  

  ]روز ھجدھم [١٣٨٨م تيرماه دھ/ مي+دی٢٠٠٩ژوئيه یکم 
  

خبر اصـلی فقـط ایـن بـود کـه . امروز ایران نسبتا آرام بود  
اھـدین انقـCب موسوی و کروبی و روحانيان مبارز و سـازمان مج

                                                           
9 - http://asd121.persianblog.ir/ 
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ند که دولت احمدی نـژاد را بـه ه ااد نبوی اعCم کرد بھزاسCمی
پـس از ایـن شـورای مـصلحت نظـام و یـا . رسميت نميـشناسند

 . اعCم کـرد کـه انتخابـات درسـت اسـتنگھبان انقCب اسCمی
ميبيـنم کـه مـردم  . بعد ھم کلی نوشته به سایتھا سـرازیر شـد

. د نااميـد ميـشونیواش یواش دارنـد از ھمـين اصـCحاتچيھا ھـم 
ھرچند موسوی گفتـه اسـت کـه مـردم بایـد در صـحنه بماننـد و 

  ! اميدشان را از دست ندھند
 روی دیوارھــا لبتــه شــعارھای شــبانه و شعارنویــسیا

رد احمدی نژاد ھم سفرش را به ليبی لغو ک. ھمچنان ادامه دارد
آخونـد . دميکنـگفتند چـون خيلـی کـار دارد، سـفرش را لغـو ... و

صــCحيت موســوی را بــرای ی دیگــر یــزدی ھــم گفــت کــه دفعــه 
 فعـC جنـگ اینترنتـی و خبـری.  شدن تائيد نميکنـدرئيس جمھور

  .   استخيلی داغ
: یکی از این جوانھای متوھم داخل کشور جـایی نوشـت

بـه  .نماز جمعه نرفته بـودیم کـه رفتـيم از کجا به کجا رسيدیم؟«
يس نکـرده خطبه ھای آقا با دقت گوش نداده بـودیم و ھـيس ھـ

 هللا اکبر نگفته بودیم کـه سر پشت بام .دیم که دادیم و کردیمبو
 دنبال فکت نگشته بودیم کـه گـشتيم؛ تو قرآن و احادیث .گفتيم

م تيـر شـرکت نکـرده بـودیم کـه در مراسم سالگرد شھدای ھفت
ساس دلگرمـی نکـرده از کنار پسر بھشتی ایـستادن احـ .کردیم

موسـوی تنھـا بھـشتی، کجـایی، «بـا شـعار  .بـودیم کـه کـردیم
 ٢٠٠٠ از وسـط .رُشر اشک نریختـه بـودیم کـه ریختـيمُش» شده

 انـدر نفر آدم به خـون تـشنه، بـا اعتمـاد بـه نفـس و نگـاه عاقـل
 تبریـزی و با حرفھای موسـوی .سفيه رد نشده بودیم که شدیم

نخـست وزیـر سـابق  .غفاری حال نکرده بودیم که کـردیمھادی 
.  نشده بود که شـد چيز و ھمه کسمان اسCمی ھمهجمھوری
بـرای . ناجی و آخرین اميدمان نبود که شد رفسنجانی ھاشمی

ز دل نـــسوزانده بـــودیم کـــه زنـــدانبانان دیـــروز و زنـــدانيان امـــرو
   ١١»!خدا آخر و عاقبتمان را به خير کند ... مسوزاندی

  !!به این ميگویند یواش یواش بزرگ شدن... جانمی جان
                                                           

11 - http://5pesar.wordpress.com/2009/07/01/%D8%A7%D8%B2-
%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-

%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%9F/  
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رای دادن نيـست، دموکراسـی «راستی تازگيھا ميگویند 
   » !شمردن درست رایھاستدموکراسی، 

  !ب المثل تازه، محصول شرایط فعلییک ضر
  

   :در وبCگ آنتی تابو نوشته اند
  

   نسلی که ما ھستيم ت؛متولدین دھه ی شص
  
ه از تاریخ ایران بـود، دوره ما، متولد شلوغترین دورنسل «

بعدی را بـه حکومـت قبلـی ميرفت تا حکومت  آراميھایی کهی نا
بـدنيا آمـد و صـدای گریـه   نسلی که در بلوای جنـگتحميل کند؛

شـھدا  در ميان انبوه عکـس. اش در ھياھوی تير و رگبار گم شد
و کاروان پيکرھای نيمه تمام مفقـود اTثرھـا قـد کـشيد و چنـدان 

ــش ــده ن ــا و  .ددی ــسل تحریمھ ــوپنی، ن ــشکھای ک ــسل شيرخ ن
 ھای جبھه، نسل  بچه تبعيضھا، نسل قلکھای پول توجيبی برای

نسل اجبار مقنعه از شـش سـالگی، نـسل بادبادکھای کاغذی، 
 امـام،  و نصایح ناگزیر چھارصد صفحه ایکتاب تاریخھای تحریفی

نــسلی کــه عــادت کــرده بــود بــه دم نــزدن از تناقــصھای خانــه و 
بيـست و دو بھمنھـا بـا  ، نسل چوب دوسـر نـسوزی کـهمدرسه

مدرسه به تظاھرات ميرفت و تـشویق ميـشد و عـصر ھمـان روز 
 رم آستينھای کوتاه و موھای وحشیتحقير و توبيخ ميشد، به ج

    !و شالھا بيطاقت زیر روسری
 نسل کـم تـوقعی بـود کـه اگـر بـه که ما بودیم، نسلی«

ــه ــری و پوشــش اش، ب ــه روس ــوی ســرش، ب ــای  م دور ِھميھ
ھرازگــاھش ایــراد نميگرفتنــد، ميرفــت کــه نــسل ســر بــه راھــی 

کرد به بماند، نسلی که چيز زیادی نميخواست، داشت عادت مي
 دلــش بــه زیــادش بــود؛کــم و م، آنھمــه محــدودیت کــه تنھــا مھــ

کتابھـای  حاشيه ھا گرم بـود، بـه ھرازگـاھی تئـاتر شـھر رفـتن،
کردن و این ميانه فـيلم ممنوع را از دست و بال دستفروشھا درو 

 نسلیدن و تحليلھای تخمی غيرکارشناسانه؛ زبان اصلی دی به
که در به در پيتزای پيرونی ميخورد و سپس تا آخر شب در گـودو 

روشـنفکرانه اش را ليـست ميکـرد و بلنـد بلنـد فـروغ و  اظھـارات
ای کـه ميرفـت تـا ھمـين چنـد  آوازه  بـی نـسل . املو ميخوانـدش
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 موجـودیتش بـه شـش و ھـشتھای پراکنـده در وقتِ پيش، تمام
 خنــده و دود محــدود شــود، بــه ھــای بــی  ضــيافتھا و ميھمــانی

ھم نميبود، ھيچ چيز دیگری ھـم  دلخوشيھای زودگذر که اگر آن
 بــر زاده شــدن در ،کــه رضــا داده بــود بــه تقــدیرشنــسلی نبــود؛ 

ميباليــد بـه تــاریخ کھــنش و  مختـصات محــدودیت و بـا ایــن حـال
  .  بر ذره ذره از خاکشمتعصب بود

نـه . سرکش، اما انتظـار کمـی داشـتنسل ما ھرچند «
مقـام، نـه ھـيچ چيـز  پول نفت را خواسته بود و نه ادعای جـاه و

ــيس جمھــوری اش را خــودش دیگــر؛ ــود کــه رئ  فقــط خواســته ب
و این درخواست نه خCف شرعی بـود کـه بارھـا بـه  انتخاب کند

و نـه خـCف قـانونی کـه از بودند،  استناد ھمان محکوممان کرده
  .آن دم ميزدند و ما آنرا نميدیدیم

حــاT ھمــان نــسلی کــه دســت پــرورده ی انقــCب بــود، «
 سـاله ٣٠تا بغـض  خس و خاشاک افتخار آفرینی است که آمده

این نـسل، ھمـان اغتـشاشگر نجيبـی . ی سرزمينش را بشکند
نـسل . ا بـاز سـتاندميخواھد داد مظلوميت مردمانش ر است که

 گـوش بـاز کـرده و ترسـش ریختـه  کـه چـشم وزنـدان انقـCبفر
نميدیـد رو   خـرداد در خـود٢٢ھمان نسلی که تا پـيش از . است

 آنھم با دست خالی، و تنھا سـCحش فریـاد ،در رویشان بایستد
   .اکبری باشد که آن را ھم تاب نياوردند هللا

ما زنده است، نه به آرمان، نـه بـه کمـال گرایـی،  نسل«
ھـيچ چيـز تـوان بازسـتاندنش را   ای کـه  است به توشـهکه زنده

فارسـی  ».سـی. بـی. بـی«ندارد، نسلی که اخبار رسانش نه 
  است و نه ضرغامی، که این نسل خودش رسانه است 

ماســت، نــسلی کــه دیگــر  نــسل! ایــن نــسل منــست«
   ١٢».خاموش نخواھد شد و پيوسته خود را تکرار خواھد کرد

ــازنين ــسل ن ــو ای ن ــه ت ــازم ب ــد و بن ــتم؛ ميبال ــد گف ؛ دیدی
 آخ عزیــزان وران نميبيننــد و کــران نميــشنوند؛ فقــط کــميــشکفد؛

    ...من
  

                                                           
12 - http://anti-tabou.blogspot.com/2009/06/blog-post_29.html  



 ٢٦

 

ــه  ــن ک ــر ای ــشورھای در ھمــسایگیدیگ ــر ک ــا، در دیگ  م
شـود؛ ] آپ دیـت[خاورميانه نيز جریـان زنـدگی ميخواھـد بـه روز 

: سایتی ھنری نوشته اسـتوبT بگير اندک اندک و در سایه؛ حا
مرکـز «نـام داشـت و در » حیمنـا« درآمـد فيلمی که به اکـران«

، امـا جمعـی از مـسلمانان به نمایش درآمد»  ملک فھدفرھنگی
فرھنگـی تـCش کردنـد  عربستان با حـضور در ایـن مرکـزافراطی 

   .مانع نمایش این فيلم شوند
اســت کــه داســتان  فــيلم منــاحی، یــک فــيلم کمــدی«

 مــشکCت مــردی بــدوی در شــھر را بيــان ميکنــد و پيــشتر در
 شھرھای دیگر عربستان کـه فـضای آنھـا کمتـر مـذھبی اسـت،

در عربــستان ســعودی . بطــور خــصوصی بــه نمــایش درآمــده بــود
ميCدی ممنوع اعCم شـد  ٧٠  ینمایش فيلم در سينما در دھه

 شــدت گــرفتن فعاليتھــای ســاختمانی و توســعه ی کــه در پــی
ن ی این کشور، نگراران مذھببه اتکای درآمد نفت، رھب اقتصادی

یی را عربستان بـه عناصـر خـارجی، اقـدامھا از آلوده شدن مردم
سـينماھای ایـن کـشور منجـر   کليـهانجام دادند که به تعطيلـی

از جملـه (کودکان   گرچه در اکرانھای اخير تنھا ورود مردان و.شد
مرکـز  به سينما مجاز بود، اما معترضـان در)  سال١٠دختران زیر 

. گنـاه آلـود خواندنـدا عملـی  ملک فھد تماشای فـيلم رفرھنگی
این فيلم ھم که یک تبعه ی عربستان سعودی اسـت، کارگردان 

 ایــن  .صــورت گرفتــه اســت ميگویــد عليــه جــان او تھدیــدھایی
که  توسط شرکتی تھيه شده» مناحی«درحالی است که فيلم 

ــق دارد و  ــاردر ســعودی تعل ــن طــCل، ميلي ــد ب ــه شــاھزاده ولي ب
ستان از جملــه جــده ھــم بــه دیگــر عربــ ھمزمــان در شــھرھای

ریــاض بــه شــيوه ی  نمــایش درآمــده، امــا مقــررات اســCمی در
 وليد بن طـCل از بـستگان نزدیـک  .سختگيرانه تری اجرا ميشود

 نــام او را بــه ، فــوربسک عبــدهللا اســت و مجلــه ی اقتــصادیملــ
بـا . عنوان سـيزدھمين فـرد ثروتمنـد جھـان منتـشر کـرده اسـت

روزانـه در دو (ه در اکـران ایـن فـيلم وجود تمـام محـدودیتھایی کـ
بــه اجــرا گذاشــته شــد، ایــن اقــدام، جــسورانه قلمــداد ) ســانس
 سـال را ميتـوان ٣٠ اولـين فـيلم پـس از عمـومی  اکـران.ميشود

پس از رسيدن ملـک عبـدهللا بـه  ھمگام با روندی قلمداد کرد که
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بـازتر کـردن   در عربستان رخ داد و ھـدف آن٢٠٠٥قدرت در سال 
   . این کشور بودای فرھنگینسبی فض
کـاران شـده کـه  اما ایـن اقـدام باعـث خـشم محافظـه«

ــرادی  ــا اف ــن طــCل را برخــی از آنھ ــد ب ــون ولي ــدازه ی «چ ــه ان ب
توصـيف کـرده انـد، زیـرا آنھـا در » قاچاقچيان مواد مخدر خطرناک

 بـا . خود فيلم سينمایی به نمـایش ميگذارنـدتلویزیونی کانالھای
 اقدامی این چنينی مورد حمایـت حکومـت ميرسد اینحال به نظر

ميزبـان سال گذشته عربستان در شـھر دمـام، . عربستان است
  خود بود کـه حـضور وزیـر اطCعـاتاولين جشنواره ی سينمایی

عربستان در این جشنواره به عنوان نـشانه ی حمایـت حکومـت 
   ١٣».تعبير شد

شاید این منطقه ی نفـرین شـده دارد . خبر جالبی است
در مـصر » آپ دیت شدن اسCم«پيش از این از . ميترکاندپوست 

  ...نوشته بودم و حاT از کشور نفرین شده ی عربستان سعودی
  

  
  ]روز نوزدھم[ ١٣٨٨دھم تيرماه یاز/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ٢
  

امروز به گفته ی شبکه ی العربيه، چند وکيل و حقوقدان   
د احمدی درخواست کرده ان» ممدوح اسماعيل«مصری از جمله 

گيرد؛ به دليـل تـوھين بـه صـحابه ی  نژاد تحت پيگرد قانونی قرار
تــازه خواســته انــد . ش اتیپيغمبــر ھنگــام ســخنرانيھای انتخابــا

ھمچنين سفر احمـدی . کنسل شود» شرم الشيخ«حضورش در
ــه ی افریقــا در شــھر  ــرای شــرکت در اجCســيه ی اتحادی ــژاد ب ن

خودشـان، یـک غيـر از دTیـل . ھم کنسل شد» سرت«ساحلی 
ایــن  بــيم آن ميرفــت کــه«: دیپلمــات افریقــایی گفتــه اســت کــه

نھا به شدت به وضعيت آ. دعوت، خشم حضار اروپایی را برانگيزد
 نـژاد شـده،   ایران که باعث انتخـاب مجـدد احمـدیموجود فعلی

  » .معترضند
تازه ھمزمان با لغو سـفر احمـدی نـژاد بـه ليبـی و شـرم 

  .  ادشاه عمان نيز به ایران لغو شدالشيخ، سفر سلطان قابوس پ
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اعتراضھای شبانه بر بام خانه ھـا از سـاعت ده شـب تـا 

و » هللا اکبـر«شعارھای . یازده شب ھمچنان و پرقوت ادامه دارد
» مـرگ بـر خامنـه ای«مرگ بر دیکتاتور خيلی جاھا شده اسـت 

نيروھای گارد ویژه، سـپاه پاسـداران، بـسيج و لبـاس شخـصيھا 
ســيکلت، ســاعاتی پــيش از شــروع فریادھــا در  تــورســوار بــر مو

. سـطح کوچـه و محـCت، نمــایش قـدرت و وحـشت برپـا ميکننــد
نيروھای پياده ی آنھـا ھـم ضـمن تخریـب امـوال مـردم، بـه درب 
منازلی که صدای هللا اکبر و شعار مرگ بـر دیکتـاتور ميدھنـد، بـا 

ه باتوم ميکوبند، ھمچنين به منازل مردم سنگ پرتـاب ميکننـد کـ
  . این سنگھا گاه پنجره ھای خانه ھا را ميشکنند

جالب این که نماینـدگان مجلـس اسـCمی ھـم ایـن بابـا   
 از نماینــدگان یســر ناھــار یکــ. احمــدی نــژاد را مــسخره ميکننــد

 به دیگـری بشنوند، مجلس اسCمی با صدایی بلند که بقيه ھم
 امـروز، از آن سـيب زمينيھـا نيـستش سـيب زمينـی«: گفته بود

خنـده؛ ھمـه داسـتان پخـش سـيب  که ھمه ميزننـد زیـر ١٤»!ھا
  !   احمدی نژاد را یادشان بودزمينی مجانی انتخاباتی

ابرت گيبس سـخنگوى كـاخ سـفيد آمریكـا ھـم، ھمـين ر  
 آخوندھا مبنی امیی نيروی انتظ امروز یا دیشب ادعاى فرمانده

ــر اینکــه  ــوده«ب ــدا آقــا ســلطان ســناریو ب ــل ن » بھــت آور«را » قت
   .ته استدانس

 انتظـامى نيـروىی اسماعيل احمـدى مقـدم، فرمانـده «
را » سـلطان نـدا آقـا«روز چھارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، قتـل 

آرش حجازى «:  از پيش تعيين شده دانست و گفتناریوىیك س
 نقـش داشـته و  شـاھدان ایـن مـاجرا كـه در ایـن پرونـده یكى از

 اســت و وزارت رارىعليــه نظــام كــرده، فــ اقــدام بــه سمپاشــى
  » . این فرد است دستگيرىاطCعات در پى
  . دارد روز به روز جالب تر ميشود» کودتا«داستان 

 عبـرت، یـک خبرنگـار به گـزارش پایگـاه خبررسـانی«تازه   
ــيرازی ــان ش ــه در جری ــرد ک ــاش ک ــد ف ــروز  بازدی ــرزده ی ام س

اسـتاندار فـارس رضـازاده  آقـای ] دیـروز[  ماه تيردھمچھارشنبه 
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ز و خبرنگــاران روزنامــه  ایمــانی امــام جمعــه ی شــيرا  هللاآیــت و
 شــيراز از عمليــات احــداث ســاختمان کتابخانــه ی ھــای محلــی

راه حافظيـه ی ایـن شـھر قـرار دارد،  مرکزی شـيراز کـه در چھـار
کتابخانـه کـشف  چھار صـندوق رای در سـاختمان نيمـه کـاره ی

 ربـه گـزارش محمدرضـا نـسب عبـداللھی روزنامـه نگـار د. شـد
استاندار فـارس   روزنامه نگاران ایران،شيراز، عضو انجمن صنفی

شدن خبرنگاران با این صندوقھا از آنھا خواست که  پس از مواجه
  » !ھا اشاره ای نکنند به این موضوع در رسانه

حکومـت ایـن وسـط یـک ترفنــد دیگـر زد و گفـت کـه قــرار 
کرده را  نو و تانبعد کلی رای. است ده درصد رایھا شمرده شوند

روی برگه ھای رای ھم با یک . آوردند تو تلویزیون و مثC شمردند
 گفتم که روز حاT تقش درآمده؛» ر احمدی نژاددکت«خط نوشتند 

  ! به روز قضيه جالب تر ميشود
 – البته به طنز و از قول مـسئولين –در وبCگ اعتراض ما 

یھای نـو در رابطه با شمردن ده درصد صندوقھای رای و این که را
 باصـــطCح در ســـيمای نکـــرده را در آن صـــندوقھا ریختـــه و و تـــا

  : ند، نوشته انداسCمی شمرد
مــن نميــدونم چــرا تــو ایــن چنــد روز ھــی مــيگن تقلــب «

 مــدرک داری بيــا !چــی چــی رو تقلــب شــده بــرادر مــن؟،  شــده
 مـستقيم نـشون داد دیدی که تو صـدا و سـيما ھـم، نشون بده

حاT ميگن چرا برگـه ھـا . بود] ژاداحمدی ن[ھمش به اسم دکتر 
بيـان واسـتون   ھزار نفـرم بـذاریم٥٠حتما ميخواین . تا نشده بود

مـيگن ، دروغگـو شـمایين! برگه تا کـنن؟ خجالـت بکـشين دیگـه
 اون . ميليون نفر تو ميدون آزادی بـودنپنجاونروز تو راھپيمایيمون 

ی روز من خودم ميدون آزادی رفتم، فقـط چنـد تـا از ایـن سـی د
نشسته بودن یه آتيـشی ھـم روشـن کـرده بـودن، ھـی  فروشا

اقا سندش ھم موجـوده، چـون اتف. چشاشون دودشو ميدادن تو
   ١٥».اخراجيھای دو رو ازشون خریدم نسخه ی اصل خودم یه

شکنجه  شریعتمداریحسين ی »اخراجيھا«دارد از فيلم 
  ! طفلکگر حرف ميزند؛
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وشـت کـه ش نینویـسيھا ھـم در تلـخ ١٦وبCگ لقمانعلی
کرده که رایھـا کلی نفر استخدام »  احمدی نژاددولت مھرورزی«

حــسين موســوی ھــم بــرای ھــزارمين بــار بــر مير! را اطــو کننــد؟
ــ» رھــایی بخــش« ــز » اســCم راســتين«ودن ب از و ضــرورت پرھي

یک اخـتCف «در ماجرایی که به نظرش » بيگانگان«دخالت دادن 
   .کرد است، تأکيد» خانوادگی

  ! Tبد سنگ پای حزب توده است،رو که نيست
  

» .اس. ام. اس« ایـن کـه از دیـروز» ویـژه«خبرھای از آن 
ند و دیگـر سایتھا تو ایران باز ميـشوھا راه افتاده اند و ھمه ی وب
 چـون شـرکت مـادری کـه بـه ایـران نيازی به فيلترشکن نيست،

سرویس اینترنت ميدھد و اتفاقا ھندی است، حکومـت را تھدیـد 
سيـستم اینترنـت در ایـران کـرده کـه بـرای حکومـت به قطع کل 

  . خيلی خطرناک است
بعد از . دی نشان ميدھندفشارھای بين المللی دارند خو

 پرسنل سفارت انگلـستان، کـشورھای عـضو اتحادیـه دستگيری
سفراشـان را از ایـران بررســی » فراخوانــدن«ی اروپـا ميخواھنـد 

کونـوس کـه  و پـس از دادگـاه مي١٣٧٥کنند، درسـت مثـل سـال 
 بيمزه آمد و ھمه را ماستمالی کرد و تـا البته بعدش این خاتمی

ببينـيم . حاT دوازده سال به عمر این حکومت اضافه شده اسـت
  !این مCی جادوگر این بار چه خاکی به چشممان ميپاشد؟

در ضـــمن در خبـــر اســـت کـــه نيروھـــای ویـــژه و لبـــاس 
ته انــد شخــصيھا و پاســدارھا و بــسيجيھا مدتھاســت نتوانــس

د کپـه ی مرگـشان را بگذارنـد، شـب ھـم کـه ميخواھنـ. بخوابند
  .از روی پشت بامھای مردم نميگذارد» هللا اکبر« صدای

ــان ــل صــدراعظم آلم ــان ١٧خــانم مرک ــان آلم ــه در پارلم  ک
 خوبی بياد دارم قبل از به«: صحبت ميکرد، امروز دوم ژوئيه گفت

م بود که مـردم  دیوار برلين در آلمان شرقی، بسيار مھفروپاشی
ــدانھای  ــا چــه حــد زنــدانی در زن در سراســر جھــان بداننــد کــه ت

ایـران بـه ویـژه در عـصر  مقامـات.. .دارد حکومـت اشـتازی وجـود
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اســتفاده  توانمــان درن بایــد بداننـد کــه مــا از تمـامیارتباطـات مــ
خواھيم کـرد، تـا بـه کـسانی کـه  در جریـان ناآراميھـای اخيـر در 

ــد، ا ــران دســتگير شــده ان ــا را ای ــه آنھ ــدھيم ک ــان را ب ــن اطمين ی
  » .فراموش نکرده ایم

 خواننـده کـه در ضمن داریوش اقبـالی. البی استخبر ج
 نفـره ای بـرای محکـوم کـردن خـشونت در ٨٠٠٠ليست امضای 

من ھم امـضا [این روزھا تنظيم کرده و به سازمان ملل فرستاده 
اض  ھنرمند ایرانـی بـرای اعتـر١٨٠قرار است کنسرتی از ] کردم

  . به حکومت اسCمی راه بياندازد
  .]نميدانم چرا این برنامه برگزار نشد[
  

 ١٨ عـرب زبـان العـالم اینترنتی شبکه ی تلویزیـونیسایت
شـبکه ی خبـری در عمـان، پایتخـت  نوشته است که دفـاتر ایـن

بـسته شـده  ایـن کـشور وزارت اطـCع رسـانیاردن، به دسـتور 
سته شـدن ردن بـرای بـالعالم ھمچنين از دستور دولـت ا. است

 کـه ». وی. تـی.پـرس«انگليسی زبان  دفاتر شبکه ی تلویزیونی
ــوری ــت جمھ ــه دول ــق ب ــم متعل ــCمی آنھ ــر داد اس ــت، خب . اس

ایـن دو » مجوزھـای«براساس این گـزارش، مقامـات دولـت اردن 
لغو و فعاليـت آنھـا در عمـان را منـع کـرده  شبکه ی تلویزیونی را

 ھـم بـه دليـل آن ». وی. تـی.پـرس«  یک کارمنـد انگليـسی.اند
چيزی کـه آن را پوشـش نـدادن درسـت اخبـار ایـران دانـست، از 

 را  اسـCمیکانـال حکومـتایـن استعفا داد و » .وی. تی. پرس«
   .رسوا کرد

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

یواش یواش دارد فاصله ی بين خواستھای جوانان و زنان   
موسـوی . نمایان ميشود» ميرحسين موسوی«ا این بابا ایرانی ب

از ایرانيان خواسته است که از این گروھھا اجتناب کنند، چون به 
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؛ ســـلطنت طلبھـــا، ١٩»واجـــب اTجتنـــاب ھـــستند«نظـــرش 
 ه خود حکومت ھم در داخـل اعـCم کـرد!ونيستھا و مجاھدینمک

که شلوغيھا زیر سر سلطنت طلبھا و بھایيھا و مجاھـدین است 
نظـام «به نظر موسوی ھمه چيز باید در چـارچوب ھمـين . است

ــCمی ــدس اس ــای» مق ــن جریانھ ــون ای ــود، چ ــصل ش ــل و ف  ح
  . ھستند»اخ« سرنگونی طلب

  
 آمـاده »و باد و مه و خورشـيد و فلـکابر «این که کم کم   

ميشوند که ایرانيان به آزادی، به صلح، به امنيت اجتماعی و بـه 
ھـای آن را ھـم  اسـت، منتھـا بایـد برفاه دست پيدا کنند، جالـب

 تجربـه ی دوران شـاه را دارنـد و بـه ایـن زودیھـا وا اینھا. پرداخت
 ســـران حکومـــت از ســـویی محکوميتھـــای جھـــانی. دھنـــدنمي

 ایرانيان کـه بـا ی است و از سویی ھم خواست اساسیاسCم
.  درجـه زاویـه دارد١٨٠خواست امثال موسوی و موسـوی چيھـا 

ارداری را ميمانم که ھر روز جنيـنم در زھـدانم من این روزھا زن ب
  ... بزرگتر ميشود و ھر روز و ھر روز تولدش نزدیک تر

وزیر پيشين دادگستری کانادا در نشـست شـورای «اما    
 آلمان خواستار ممنوعيت سفر ھماھنگی سازمانھای غيردولتی

  د و محاکمـه ی وی در دیـواننـژا محمـود احمـدی  خـارجی بـرای
نـژاد را وظيفـه ی  احمـدی ا وی برخـورد بـ. المللی شد عالی بين

 وزیـر ٢٠»ایـروین کـوتلر« پروفـسور .کشورھای دمـوکرات دانـست
 مجلـس کانـادا در جمـع دادگستری پيـشين و نماینـده ی فعلـی

بـرای «:  سازمانھای غيردولتـی گفـتورای ھماھنگیاعضای ش
کشتار مردم  ایـران و مقابلـه بـا فرھنـگ نفرتـی کـه  جلوگيری از

 اسرائيل رواج ميدھـد، نابودی نژاد، دائما با فراخواندن به احمدی 
  ».باید به صورت جدی اقدام کرد

 ھمين امروز، زیر عنـوان ،و در خبری دیگر در ھمين رابطه  
ــایاح ــت ورود مقامھ ــال ممنوعي ــCمی[ ...تم ــت اس ــه ] حکوم ب

 دیــه ی اروپــا در واکــنش بــه ســرکوبیاتحا «کــشورھای اروپــایی
 سط دولـت ایـران و ھمچنـين دسـتگيریمعترضان توبار  خشونت 
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بـرای  کارمندان سفارت بریتانيا در تھران، ممنوعيت صدور روادیـد
  ٢١». رتبه ی دولت ایران را بررسی ميکند کارمندان عالی

سـيد علـی [خبر جالب دیگر این که ممدعليـشاه فعلـی   
پس از به توپ بستن مجلس و کـشتن آزادیخواھـان، ] خامنه ای

 است تا ستارخان و باقرخان نرسيده اند، فرار کند و برود در صدد
باور کنيد، خبر موثق است و اروپـا بـه روسـيه بـرای ایـن . روسيه

 ھليکـوپتری ھـم بـرای ایـن حتی. آماده سازی اخطار داده است
آمــاده کــرده انــد، یعنــی ھمــين » فــرار تاریخــساز صــلح و آزادی«

 در اختيـار ایـن روسھای بی ھمه چيز، ھمه ی اسـباب تمـدن را
وز ميـرود و خامنه ای ھـم ھـر ر. جانی و ھمکارانش گذاشته اند

بـاور .  این ھليکوپتر را شخصا چک ميکندبنزین و سيستم ایمنی
  ! نميکنيد؟ بعد خواھيد دید
 در ٢٢کـشور عـضو اتحادیـه ی اروپـا٢٧«: از ھمه جالب تـر

در ] سـوم ژوئيـه[ تيرمـاه ١٢ بروکسل پایتخت بلژیک امروز جمعه
به بازداشت کارمندان سفارت بریتانيا در تھـران سـفرای اعتراض 

  » .را احضار کردند ایران در کشورھاشان
ـــــتان ـــــرداس ـــــان انگيزت ـــــه روز ھيج ـــــشودم  روز ب . ي

  ژوئيـه ی خـود پيـروزیھـم درشـماره ی چھـارم» اکونوميست«
  ٢٣.احمدی نژاد در انتخابات دھم را توخالی ارزیابی کرد

ســـردار «: ٢٤ واشـــينگتنبـــر اســـاس گـــزارش تلویزیـــون
می امــروز در مقـدم فرمانــده ی نيـروی انتظــا  اسـماعيل احمــدی

حاشـــيه ی نشـــست تخصـــصی روســـای پلـــيس راھنمـــایی و 
 ناجا اعCم کرد که در جریان اغتـشاشھا و اعتراضـھا بـه رانندگی

] ١٠٣٢ [٣٢اعCم نتایج آرای انتخابات ریاست جمھـوری، ھـزار و 
  » .نفر توسط پليس دستگير شده اند

نـد ه ا تن كشته شـد٢٠در اغتشاشات اخير «: وی افزود
  ».شدگان نبوده اند كه ماموران ناجا در بين كشته 
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برای مقایـسه ای بـين دولـت دھـم حکومـت اسـCمی و 

  : دولت اميرکبير بد نيست رفتار اميرکبير را با مردمش بخوانيم
ى دولـت ایـران بـراى  قمرى نخستين برنامه ١٢۶۴ سال«

در آن برنامه، کودکـان و . آغاز شد ن به فرمان اميرکبيرواکسن زد
امـا چنـد روز پـس از آغـاز .  کوبى ميکردند نوجوانان ایرانى را آبله

ناآگــاھى   کــوبى بــه اميرکبيــر خبــر دادنــد کــه مــردم از روى آبلــه
 ویـژه کـه چنـد تـن از فالگيرھـا و بـه . نميخواھنـد واکـسن بزننـد

 کـه واکـسن زدن باعـث راه دعانویسھا در شھر شـایع کـرده انـد
پـنج ھنگامى کـه خبـر رسـيد  .خونشان ميشود به» جن«یافتن  

اميـر بيـدرنگ   انـد،  آبلـه جـان باختـهنفر به علت ابتC به بيمـارى
پـنج [فرمان داد ھرکسى حاضر نشود آبله بکوبد، باید پنج تومان 

صـندوق دولـت  بـه]  ھزارتومـان حـا٥٠٠Tآن زمـان یعنـی تومـان 
 او تصور ميکرد که با این فرمان ھمه ی مردم آبله. ازدجریمه بپرد

مـردم بـيش از آن ا نفوذ سخن دعانویـسھا و نـادانى ام. ميکوبند
شمارى که پول کافى داشتند، پنج . بود که فرمان امير را بپذیرند

شــمارى دیگــر . کــوبى ســرباز زدنــد آبلــه  تومــان را پرداختنــد و از
 یـا از شـھر ،شدند پنھان  ارھاھنگام مراجعه ی مأموران در آب انب

روز بيست و ھشتم مـاه ربيـع اTول بـه اميـر اطـCع  .رفتند بيرون 
ن و روسـتاھاى پيرامـون آن فقـط تھـرا ى شـھر دادند که در ھمه 

روز پاره دوزى را که  در ھمان.  اند صد و سى نفر آبله کوبيدهسىي
به جـسد ر امي. دآبله مرده بود، به نزد او آوردنفرزندش از بيمارى 

آبلـه  ھاتان  ما که براى نجات بچه«: کودک نگریست و آنگاه گفت
  » .کوب فرستادیم 

حضرت امير به مـن گفتـه «: پيرمرد با اندوه فراوان گفت«
اميـر فریـاد » .اند کـه اگـر بچـه را آبلـه بکـوبيم، جـن زده ميـشود

  : کشيد
جھل و نادانى، حال، گذشته از اینکـه فرزنـدت را  واى از«

پيرمـرد بـا » !تومان ھم جریمه بدھی اى، باید پنج  ت دادهاز دس
اميرکبيـر دسـت در » .ھـيچ نـدارم باور کنيـد کـه«: التماس گفت

حکــم «: جيــب خــود کــرد و پــنج تومــان بــه او داد و ســپس گفــت
   »!برنميگردد، این پنج تومان را به صندوق دولت بپرداز
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يـز از چند دقيقه ی دیگر بقـالى را آوردنـد کـه فرزنـد او ن«
روى . بار اميرکبيـر دیگـر نتوانـست تحمـل کنـد این. آبله مرده بود

در آن  .دبـه گریـستن کـر صندلى نشست و بـا حـالى زار شـروع
 او در کمتـر زمـانى اميرکبيـر را در. ھنگام ميرزا آقاخان وارد شـد

علت را پرسيد و مCزمان امير گفتنـد کـه . حال گریستن دیده بود
. انـد وز و بقـالى از بيمـارى آبلـه مـرده شـيرخوار پـاره د دو کودک

عجـب، مـن تـصور ميکـردم کـه «: ميرزا آقاخان با شـگفتی گفـت
 ھاى  این چنين ھاىاحمدخان، پسر امير مرده است که او ميرزا 

گریـستن، آن ھـم «: سپس به امير نزدیک شد و گفت» .ميگرید
ى شيرخوار بقال و چقـال در شـأن شـما  بچه اینگونه براى دو  به
   »!ستني

امير سربرداشت و با خشم به او نگریست، آنچنـان کـه «
اميـر اشـکش را پـاک کـرد و . بـر خـود لرزیـد ميرزا آقاخان از ترس

  : گفت
 ایـن ملـت را ما سرپرسـتى خاموش باش، تا زمانى که«

ميرزا آقاخـان  ».بر عھده داریم، مسئول مرگشان ھم ما ھستيم
 ».انـد نکوبيـده  بلـهولى اینان خود در اثر جھـل آ «:آھسته گفت

  : امير با صداى رسا گفت
اگــر مــا در ھــر . جھلــشان ھــم مــا ھــستيمو مــسئول «

روستا و کوچه و خيابانى مدرسه بسازیم و کتابخانه ایجاد کنيم، 
ــسھا ــد دعانوی ــع ميکنن ــشان را جم ــا اوTد . بساط ــام ایرانيھ تم

ميگریم که چـرا ایـن مـردم بایـد  حقيقى من ھستند و من از این
  »!در جاھل باشند که در اثر نکوبيدن آبله بميرنداین ق

   
حيف شد که این مرد به دست ناصـرالدین شـاه قاجـار و 

در حمام فـين کاشـان مھد عليا، ، اهش به تحریک آخوندھا و مادر
اميرکبيـر ھـم از آن سـنخ کشته شد؛ اما واقعيت این اسـت کـه 

بيھـا بـا کشتار با. ی بود که کلی خرابکاری بار آورد»روشنفکران«
تاریخنگـاری . دستور خود اميرکبيـر بـه آن طـرز فجيـع انجـام شـد

ایـران نميکنم، فقط رفرانس  ميدھم که اميرکبير ھم بـا ھمـه ی 
، در عداد روشنفکران و طرفـداران دوستی و انسان دوستی اش

در این راستا ناپرھيزیھـایی کـرد و جـان که مدرنيته نبود، ھرچند 
  . داد از دستنازنينش را ھم در ھمين راه
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باید تاکيـد کـنم کـه بازداشـتھا و اعـدامھا و شـکنجه ھـا 
از منابع تا حاT تائيد نشده شنيده ام که تا دیـروز نـه . ادامه دارد

ھـم  دسـت   ٢٥در اعتراضات شھر مـشھد. نفر را اعدام کرده اند
دو  . تــن زخمــی شــده انــد٢٠٠کــم ســه تــن کــشته و بــيش از 
  ٢٦.نده ابل ھم بازداشت شدبا دانشجوی دیگر دانشگاه صنعتی

  
  
روز بيـست [ ١٣٨٨زدھم تيرمـاه سي/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ٤

  ]و یکم
  

فارسـی » .سـی.  بی.بی«تلویزیون /رادیو. عجيب است  
که داد و ھوارش دنيا را برداشته بود، حـاT تقریبـا سـاکت شـده 

دیگر از آن ھمـه برنامـه ھـای ویـژه در رابطـه بـا انتخابـات . است
گویا سنبه ی حکومت اسـCمی پـرزور بـوده . ستایران خبری ني

رش شان مـا فارسيـ بيشتر وقت برنامه ی تلویزیـونیحاT. است
 تایــپ کــرده را نــشان مــردم پخــش ميکننــد و چنــد خبــر تکــراری

پيش از این از بس باصـطCح گفتگـو راه ميانداختنـد، آن . ميدھند
  . ھم با این فسيلھای دوم خردادی، آدم دلش آشوب ميشد

را » .سـی. بی. بی«بودجه ی که ی معتقد است دوست
از » .سـی. بـی. بـی«بـه نظـر او . دولت اردن قطـع کـرده اسـت

ھمان دوران رضا شاه ھم از بودجه ی دولتی اسـتفاده نميکـرد، 
. تا مجبور به پاسخگویی در برابر دولت و مردم انگلـستان نباشـد

   !پای خودش
  : نوشته است ٢٧منصور امان

 دیگری با این ميزان از حماقت و بـه ھيچ نمک پرورده ی«
کھـای سـست مـشروعيت دینـی و این سرعت نميتوانـست دیر

» آیــت هللا خامنــه ای«را آنگونــه کــه » خيمــه ی نظــام «قــانونی
کـسانی بایـد آنتنھاشـان ... کـشيد، بـر سـر سـاکنانش آوار کنـد

خامنـه ای و ... تنظيم شود که پس از بی پایه از آب درآمدن قـول
جمــع کــردن چنــد «امنيتــی اش مبنــی بــر /ظــامیســوگُليھای ن
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ی اعتراضھا و فيصله دادن به موضوع، بـه تـدریج حـرارت »ساعته
نـه . سوزنده ی زیر نشيمنگاھھای خود را تحمل ناپذیرتر مييابنـد

فقـــط مCھـــای پـــر نفـــوذ قـــم، بلکـــه دســـته ای از ھمریـــشان 
نيز با نـاآرامی در حـال جابجـایی روی صـندليھای داغ » اصولگرا«

  »...ھا تعارف کرده استبه آن» نظام«ه ای ھستند که شد
  

 خوانندگان دنيـا در اعتـراض این روزھا آھنگھای اعتراضی
به ویژه آن . به سرکوبی و کشتار در درون کشور زیاد شده است

 stand[»با من باش«آھنگ دل انگيز اندی و دن بن جوی به نام 
by me [ھـم » یو تـو«گروه . که کلی سرو صدا راه انداخته است

در کنسرتی آھنگی خوانده اند؛ آھنگـی کـه گویـا بيـست سـال 
 Tمـتن فارسـیپيش برای معترضين ایرلندی خوانـده بودنـد، حـا 

ھمان آھنگ را این گروه در صفحه ی پشت سرشان روی زمينـه 
 بـه نـوعی ھمـدردی بـا ی سبز در کنسرتشان نمایش داده اند؛

  ... چراغھای سبز و در دست کم دو کنسرت با مردم ایران،
ــان  ــر تميــز کــردن منطقــه از طالب ــر خب و از ھمــه جالــب ت

 تن از نيروھای ویژه ی امریکا وارد افغانستان شـده ۴٠٠٠. است
به نظرم این کار آغاز . را تمام کنند» طالبان و القاعده« تا کار ،اند

ــون ا ــردن پيرام ــز ک ــرای تمي ــران اســت ب ــرنگونی«ی ــروژه ی س  پ
   .»حکومت اسCمی

 گـسترده  ھم بود که در لبنان یـک دسـتگيریدیگریخبر 
از سران نظام لبنان راه افتاده، بـه اتھـام ھمکـاری و جاسوسـی 
برای اسرائيل، ولی در واقع دسـتگير شـدگان کـسانی ھـستند 

ایـن ھـم پـروژه ی . که وفادار به سوریه و در نھایت ایران ھستند
  .  آنطرف کشورتميزسازی
 شـبكه ی مـاھواره ٣/٧/٢٠٠٩جمعـه گزارش بر اساس «

س سـتاد کـل فيروزآبـادی، رئـي سرلشکر حـسن ٢٨»العربيه«اى 
سـابقه، كـم   اسـCمى در یـك اقـدامنيروھای مسلح جمھـورى 

ورد برنامــه ی اتمــى را بــه مــذاکره بــا اتحادیــه ی اروپــا در مــ
 نحــوه ى انتقــاد از«ایــن اتحادیــه در مــورد آنچــه وی عــذرخواھی 

  ».خواند، مشروط کرد»  ایرانجمھورىانتخابات ریاست برگزارى 
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ــست در گزارشــی ــين واشــنگتن پ ــا ٢٩ھمچن  در رابطــه ب
ــه  ــصلی دارد ک ــه ی مف ــا مقال ــات و رای خوانيھ ــب در انتخاب تقل

  : چکيده اش این که
آمــار ارائــه فـده درصــد رقـم عــدد یکــان صـندوقھا در ھ...«

شـــده از وزارت کـــشور ھفـــت اســـت، کـــه ایـــن از نظـــر توزیـــع 
یـا اینکـه چھـار درصـد رقـم . ب اسـتکمی عجيـ تصادفی/آماری

 جھانی از این تقلب بـامزه ی و مچ گيریھای» ...یکانھا پنج است
  !احمدی نژاد/باند خامنه ای

  
  
روز بيـست [ ١٣٨٨دھم تيرمـاه چھار/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ۵

   ]و دوم
  

آن دسـته از ... «:  نوشـته انـد کـه٣٠در وبCگ مCحسنی
سـفر انه ھـستند و قـصد  دارای تابعيت دوگھموطنان عزیزی که

  شما،ممکن است به محض ورودتان به ایران... به ایران را دارند
تــر   ھــای الکــی دســتگير کننــد و بــه عبــارت صــحيح  را بــه بھانــه

داشـته   که پاسپورت کشوری خـارجی را ھمين... گروگان بگيرند
دلـيلش ایـن ... [باشيد، بھترین دليل برای گير افتـادن شماسـت

معـادل یـک ميليـارد و [ميليـارد پونـد  يس مبلغ یکدولت انگل] که
حـساب مجتبـی  را که ظـاھرا در]  امریکاییششصد ميليون دTر

 ای حــسابی عــصبانی خامنــه ... ای بــوده، ضــبط کــرده خامنــه 
   »...شده

  !!!وکانستان امسال ماليد وهللا! از ما گفتن
اشاره است به این که بانکی در انگستان از حساب یـک 

  .وندی مجتبی خامنه ای پرده برداشتميليارد پ
  
 و ٣١استاد جعفـر بروایـه اسـتاد دانـشگاه چمـران اھـواز«

دکتـرای دانـشگاه تھـران کـه بـرای شـرکت در  دانشجوی مقطـع
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يـدان امتحانات به تھران رفته بود، ھفته ی گذشته در تظاھرات م
گلولــه قــرار گرفــت و  ســرمورد اصـابتی  ناحيــه از... بھارسـتان 

بــرای ایــن اســتاد   »...ال بــه بيمارســتان درگذشــتپــيش از انتقــ
ــت  ــان حکوم ــه ی قرباني ــل ھم ــت مث ــفم، درس ــشگاه متاس دان

  !اسCمی
موضوعی است که ھی یادم ميرود بنویسم و آن این که 

 نيکC سرکوزی بـه گونـه ای عمـل جمھوری در انتخابات ریاست 
شــده و تقریبــا از گردونــه ی شــد کــه جریانھــای چــپ کــC مــات 

تيم علتش این بود که  . رانسه بيرون فرستاده شدند فسياسی
 نيکC سرکوزی توانست به ملت فرانسه نشان دھـد کـه تبليغی

بـوده و ھـستند، ولـی [!] با این کـه کمونيـستھا افـراد فـداکاری 
خيلی بـاھوش نيـستند و ایـده ھاشـان قـدیمی اسـت و از ایـن 

 اینکـه جالب. حرفھا که ما ھم در مورد سياسی کارانمان ميزنيم
پس از این داستان، کمونيستھا در فرانـسه توانـستند تنھـا سـه 

اینطور که معلوم اسـت تعـداد . کرسی را در مجلس اشغال کنند
نه دسـته و گـروه کمونيـستھای فرانـسه ھـم آب رفتـه و  بـه دو 

  . دسته یا حزب رسيده است
جالب تر این که ھمين چپھای فرانسه که ميخواستند بـا 

شــان بــه نــوعی از حاکمــان » امپریاليــستیضــد «حفــظ مواضــع 
تھران و حکومت کودتا دفاع کنند، تریبونی برای طرح نظریاتـشان 

ه ھـم بـه دليـل رفتارھـای انگار مطبوعات و مردم فرانـس. نيافتند
 سـال ز خمينی در جریان افتضاح تاریخی مثC دفاع اپيشينشان؛

  .  دیگر وقعی به ایشان نميگذارند ایران،٥٧
  

سر «چرا دولت کودتا برای راحت شدن از دست نميدانم 
ایــن بابــا ميرحــسين موســوی را ســر بــه نيــست » جنــبش ســبز

نميکنند؟ نه این کـه خوشـم بيایـد کـسی را بکـشند، دلـيلش را 
شـاید بـه نظرشـان ھنـوز سـر اعتراضـھا در درون نظـام . نميدانم

است و اگر این سر زده شود، سر جنبش بـه بيـرون از حاکميـت 
 کشيد و کليـت نظـام را زیـر عCمـت سـوال خواھـد رخت خواھد

 »پاکـسازی«ی ميرحـسين موسـوی بـرای پس Tبد تاکيدھا. برد
» واجـب اTجتنـاب«صف اعتراضـات خـارج از کـشور از گروھھـای 

جالـب ایـن کـه ایـن تـوده ایھـا و اصـCحاتچيھا کـه . ھمين اسـت
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روزھای انتخابـات و ھفتـه ی اول پـس از انتخابـات وھـم برشـان 
ه بود که ھمه ی مردم با آنھا ھستند، کم کم ميبيننـد کـه داشت

  . صفوفشان دارد واقعا پاکسازی ميشود
خبــر دیگــر ایــن کــه دیــروز ھمزمــان بيــست نفــر را اعــدام 

  . کردند؛ برای نسق گيری
این روزھا ھمچنان اسـناد تـازه ای در رابطـه بـا تقلـب در 

ــشود ــات رو مي ــت . انتخاب ــشت حکوم ــتش را از پ ــم دس ــا ھ دني
ــی موشــک اتمــی . برداشــته اســت ــره ی شــمالی کل ــروز ک دی

 گفت که ایران اتمـی را ٣٣چند روز پيش ھم اوباما. ٣٢آزمایش کرد
  .دارد روز به روز جالبتر ميشود. تحمل نميکند

 ١٣٨٨ خــرداد ٢٢ی »کودتــا«ھمــان روزھــای اول پــس از 
ــ ــانیاحم ــژاد در باصــطCح جــشن خياب ــردم دی ن ــروزی اش م  پي

در ھمين زمينه کلی شعر . خواند٣٤»شاکخس و خا«معترض را 
و شعار و نوشته آفریده شـد کـه برخيـشان واقعـا جالـب بودنـد؛ 
اراذل و اوبـــاش و مـــزدور خـــارجی و خـــس و خاشـــاک خوانـــدن 
ــاکنون گرھــی از  ــاتی، ت ــب آشــکار انتخاب ــن تقل ــه ای معترضــين ب

 ستگيریھا و اعدامھا ھـم ھمينطـور؛د. کودتاچيان باز نکرده است
کومت در ھمه ی این سی سال کارش تقلب بـوده، البته چون ح

ــون  ــه چ ــشد ک ــاورش نمي ــم  ب ــداھا ھ ــه ی کاندی ــودی«بقي » خ
ھـــستند، و ھمـــراه و ھمکـــار کليـــت نظـــام، چنـــين مـــصيبتی 

 ی آنھـا تظاھرکنندگان ھم با پCکاردھایی که رو. دامنگيرش شود
خـس و خاشـاک «یـا » حماسه ی خـس و خاشـاک«نوشته اند 

طفلکيھــا . نــدبــه صــحنه ميآی»  تــویییی، دشــمن ایــن خــاکتــو
  ! عجب رودستی خوردندھا!! حاکمان اسCمی

  
ھا حاT کـه »اصCحاتچی« این که  دیگریک موضوع جالب

» جمھوریـت نظـام«سھمشان را نداده اند، مدعی شده اند کـه 
 انگـار در ا؛ بيچـاره ھـ]یا زیـر سـوال رفتـه [زیر عCمت سوال رفته
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بود، با این قـانون اساسيـشان این سی سال جمھوریتی در کار 
قلمــداد کــردن » صــغير«بــر مبنــای وTیــت مطلقــه ی فقيــه و 

  ...شھروندان ایرانی
  
نـــشریه ی گزارشــگر » تابنـــاک«خبرنگــار بــه گـــزارش «

موارد اتھامی ای که پس از جریانات  در ایران به دليل» نيوزویک«
 بنـا. گرفته است اخير متوجه او شده، در آستانه ی محاکمه قرار

گزارشـگر » «مازیار بھاری«وكيل » صالح نيكبخت«بر این گزارش 
ــا خبرگــزاری» در تھــرانخبرنگــار نيوزویــك و   فرانــسه در گفتگــو ب

  : گفت
جرم آشوب و اقـدام عليـه امنيـت ملـی در  موكل من به«

بــيش ازایــن نميتــوانم «: وی افــزود. »آســتانه ی محاكمــه اســت
یرش مـن خـودداری العمـوم از پـذ اطCعاتی بـدھم، زیـرا مـدعی 

    ٣٥».ميکند
  

  : یکی از وبCگ نویسھای داخل کشور ميپرسيد
چرا غربيھا به نقـض حقـوق بـشر در کـشورھای عربـی «

بـرای ایـن کـه مـردم ایـن کــشورھا «: گفـتم» اعتـراض نميکننـد؟
شـما ھــم اگــر ســاکت و . خواھـان دموکراســی و آزادی نيــستند

غربـی بــر دولتھـای . منفعـل شـوید، کـسی بـه دادتـان نميرسـد
 بوش خبرنگاری از خانم در دولت. اساس منافعشان رفتار ميکنند

  : خارجه ی آن دوران پرسيدرایس وزیر 
چرا امریکا به نقض حقوق بشر در کشور ليبی اعتـراض «
ما بر اساس منافع مليمان «:  خانم رایس پاسخ داد که»نميکند؟

  » .عمل ميکنيم
ــتم ــازنين نوش ــوان ن ــن ج ــرای ای ــا«: ب ــر کوت ــد، اگ ه بيایي

اگر اعتراض کنيـد، . سرنوشتتان ھمان خواھد بود که تا حاT بوده
حقــی برایتــان بــه رســميت ميــشناسند، واT ھمچنــان دولتھــای 

 بایـد بکوشـيد .غربی براساس منافع مليشان عمل خواھند کـرد
 ایــن دولتھــا را عــوض کنيــد؛ بــا بودنتــان در زاویــه ی منــافع ملــی

  » ... صحنه
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آخ » . تيرمـاه آمـاده ميـشویم١٨م برای داری«: و جوان که
 اســت پــس از آن روز دیگــر  کــه ھرکــدامتان ممکــننازنينــان مــن؛

  ...نباشيد
  

 ایـران اجبـارا [!] این ھـم چـشمه ای دیگـر از شـکوفایی
 از طریــق ١٣٨٨ خــرداد ٣٠بعــداز ظھــر شــنبه «: اســCمی شــده

در داخــل متــرو . رســاندم  بــه خيابــان آزادیمتــرو آزادی خــودم را
دقيقـه  بيـست حام بقدری زیاد بود که برای بيرون آمدن حدودازد

و مسدود شده بود و مردم یکی از خروجيھای متر. وقت تلف شد
دادند، تا اینکـه ميسر » مرگ بر دیکتاتور«مترو شعار در پشت در 

. ساعت حـدودا پـنج بعـد از ظھـر بـود. عاقبت از مترو خارج شدم
. بـود يجی و لباس شخـصیخيابانھا مملو از نيروھای گارد و بس

تعدادشان بسيار زیاد بود و ھمگی لباسـھای ضـد گلولـه بـه تـن 
از پيـاده رو در کنـار مـردم شـروع بـه حرکـت بـه سـمت . داشتند

زنــان در کنــار ھــم توصــيف  حــضور مــردان و. ميــدان آزادی کــردم
ھرجـا در مقابـل  نيروھای گارد ویژه از ھرطـرف و از .ناکردنی بود

 سر تمام کوچه ھا نيروھـای انتظـامی . داشتندمردم بيدفاع قرار
 دسـته از خيابـان ایستاده بودند و موتور سواران بسيجی دسـته

باتومھای خودشان را بـه » حيدر حيدر گویان«آزادی ميگذشتند و 
در ميـان مـا . را بترسـانند سمت مردم نشانه ميگرفتند، تا مـردم

نھـا آ. ماموران لبـاس شخـصی و آدم فـروش ھـم دیـده ميـشدند
خيابانھای اطراف . توپ و تانک به خيابان آزادی نياورده بودند فقط

متـرو ھـم بـسته . نرسـند» آزادی«را بسته بودند، تا جمعيت به 
ــه ســمت . شــد ــد و ب مــردم در خيابانھــای فرعــی شــعار ميدادن

ــد ــنگ ميپراندن ــامورین س ــم . م ــيچکس رح ــه ھ ــم ب ــاموران ھ م
گـاھی ھـم . رائی ميکردندنميکردند و با انواع باتومھا از مردم پذی

 به عابرین پياده حمله ميکردند و آنھا را با کتک و فحش رکيک به
   .عقب ميراندند

مبـارزه  سر یکی از کوچه ھا ایستادیم و آماده شدیم تا«
نيروی انتظامی که در پشت جمعيت ایستاده بود، از مردم . کنيم

يله بدینوس. فقط شعار بدھيم و دیگر سنگ نيندازیم خواست که
ليـدرھا . کـاری بـا مـردم ندارنـد نشان دادند که بـا مـا ھـستند و

« و » نيروی انتظامی تشکر، تشکر«شروع به شعار دادن کردند 
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دولتت خفتـه بـاد اھـریمن، خوابـت آشـفته «یا » مرگ بر دیکتاتور
و » نترســيد، نترســيد، مــا ھمــه بــاھم ھــستيم«و» بــاد اھــریمن

   ...شعارھایی دیگر
د زرھپوش به سمت ما حمله کرد و مردم تا اینکه گار...«

دوبـاره بـه سـمت آزادی حرکـت  .را به بـاد کتـک و فحـش گرفـت
ــد ــسته ان ــان را ب ــه خياب ــه شــدیم ســر و ت ــه متوج ــردیم ک از . ک

ی در ھمين لحظه متوجه . خيابانھای فرعی ھم راھی نداشتيم
خود را از گارد ویـژه جـدا کـرده، در پـشت یـک  سربازی شدم که

. تکان ميداد و به ما روحيـه ميـداد رای مردم دستخودرو پليس ب
دو دختری که در جلو من بودند، شـعار ميدادنـد کـه چھـار نفـر از 

بازداشتــشان کننــد و  مــامورین گــارد بــه آنھــا حملــه کردنــد، تــا
ھـا رسـاندم و جلـو گـارد کتکشان بزنند که سـریع خـودم را بـه آن

تایی ھـم چنـد. ایستادم، تا به دخترھای بيچـاره آسـيبی نرسـد
  . دخترھا را فراری دادم باتوم خوردم، اما

ــا دادن شــوک الکتریکــی مــرا گرفتنــد« . نيروھــای گــارد ب
دنـدان مـسلح بـه دام اگھان متوجه شدم توسط ھشت نفـرِ تـا ن

  : یکيشان گفت. افتاده ام
وقتی به نيروھـای » !این ليدرشونه، ببریدش تو ماشين«

افتـادم بـا  »پليس آھنـين«م گارد نگاه کردم، ناخودآگاه به یاد فيل
انــی کــه مــرا دوره کــرده بودنــد، مرد. لباســھایی کــامC زرھپــوش

از طرف دیگـر . و ترکی داشتند) لری(لھجه ی خرم آبادیھمگی 
ند، تا ھستساختمانھا تک تيراندازان آماده ميدانستم که بر روی 

دیگر مقاومـت نکـردم، تـا . به سمت افراد بخصوصی شليک کنند
ماشـين راه زیـادی بـود و تـا . اندازان کـشته نـشومتوسط تک تير

ميتوانـستند  حاT من در چنگشان اسير بودم و آنھا تا جـایی کـه
. قابل تحمل بودند با باتومھاشان از من پذیرائی کردند، اما کتکھا

کـردم  به سمت ماشين رفتم،  در  یک لحظه از فرصت اسـتفاده
ــه از ــک تاکــسی ک ــه داخــل ی ــایلم را ب ــار و موب ــشد، کن م رد مي

ــداختم ــد. ان ــاده رو داد ميزدن ــو پي ــا از ت ــد «:دخترھ ــش کني و » ول
یکـی از گاردیھـا گفـت کـه مـن .  ميکردند» ھو«نيروھای گارد را 

تا تـوی  این شد که. خيلی پررو ھستم و باید بيشتر کتک بخورم
ر پاھـام بـيحس شـده دیگـ. ماشين بـه پاھـام بـاتوم برقـی زدنـد

حـاT . تظـر فرصـتی تـا فـرار کـنم و منسرپا بـودمبودند، اما ھنوز 
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ماشين را پر کرده بودنـد از .  از پشت بسته بودند رادستانمدیگر 
  . جوانھای معترض

را به داخل خودرویی بردنـد کـه دورتـا دورش محـصور  ما«
دسـت برنميداشـتند و از TبـCی ميلـه  آنجا ھم از کتک زدن. بود

ا روشن کردند و بـا  ماشين ر.ھا به ما شوک و باتوم فرو ميکردند
اسکورت مسلح به تيربار مـا را بـه پارکينـگ اداره ی راھنمـائی و 

. ماشينھا پياده مان کردند رانندگی نزدیک به محل بردند و پشت
مـسلح بـاTی  عده ی زیادی را گرفته بودند و تعداد زیادی مـامور

ھــرکس پيــاده ميــشد، بایــد از تونــل وحــشت رد . ســرمان بودنــد
پس از خوردن کتکھای . حل مورد نظر آنھا ميرسيدبه م ميشد، تا

ظھر اسير  زیاد به بچه ھای دیگر رسيدیم که از ساعت دو بعد از
ــد ــاT ميگرفــت، ش  ســر کــسھــر. شــده و غــرق خــون بودن را ب

و  دسـتور دادنـد رو بـه دیـوار زانـو بـزنيم. حسابی بـاتوم ميخـورد
یکـی . ردبوی گاز اشک آور خفه مان ميک! سرمان را پائين بگيریم

از دانــشجوھا کــه از ســر و چــشم و دھــانش خــون ميریخــت، در 
طفلـی بيمـاری انعقـاد خـون . ميکـرد کنـارم نشـسته بـود و نالـه

  .داشت و ھيچ جوری خونش بند نميامد
ــون بــودیم« ــه درب و داغ ــا صــدای . ھم ــوز از خيابانھ ھن

پـشت . فریاد زنھا را ميشنيدم صدای جيغ و. شليک گلوله ميامد
کی نگاه کردم، آسمان پر از دود بـود و ھليکوپترھـای سرم را دزد

سـرباز بـود، بـا  مـاموری کـه. نظامی باTی سرمان پرواز ميکردند
 او دستبند عده ای را شل کرد و به بچه. بچه ھا مھربانی ميکرد

بــه مــن گفــت کــه شــانس آورده ام، چــون بعــد از مــا . ھــا آب داد
نـدا « متوجه شدم بعد از آزادی. ندو دو نفر کشته شده ابيست 

تـازه .   اسـتھم از ھمـين کـشته  شـده ھـا بـوده» آقا سلطان
 چھل دقيقه از اسارتمان بيشتر نميگذشت و تا شب خيلی وقت

بـه . ھوا داشت تاریک ميـشد و بـه تعـداد مـا اضـافه ميـشد. بود
.  را مامور گارد کتک ميزدلخورده  سایدیدم که مرد چشم خودم

  : پيرمرد گریان فریاد ميزد
قتی ميبينم تو جـای نـوه ام ميگيره، و  آخه گریه؛پسرم منو نزن«

  »!ام ھستی
 بچه ھا در مقابل چشممان پارچه ی بسيجيھا به گردن«

ميبـستند و در جيبـشان اعCميـه ی موسـوی و تکـه  سـبز رنـگ
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سبز رنگ ميگذاشتند، تا در بازجوئی گناھکـار اعـCم  پارچه ھای
زمين بازداشـتگاه  زیـرحدود سـاعت یـازده شـب مـا را بـه .شوند

دو طبقـه . ميباید از تونل وحـشت ميگذشـتيمبردند که در مسير 
را باید با دستھای بـسته از راه پله ی آھنی و یک داTن طوTنی 

گونـه  کتکمـان  در ھمـين مـسير ھمـه. پـشت، کتـک ميخـوردیم
ميزدند، با باتوم برقی، بـاتوم چـوبی، بـاتوم تـسمه فلـزی، کابـل 

  ...و سرو صورتلگد ت برق، مشت و
ــ« ــلول م ــپ در س ــا کي ــپ ت ــر کي ــد و ده نف ــدود ص ا در ح

مجبورمان کردند با دستھای بـسته زانـو بـزنيم و . نشسته بودند
اکسيژن اتاق کـم بـود و بچـه ھـا . زمين بگذاریم پيشانيمان را به

تا از ماموران با پوتينھاشان روی کمرھامـان راه  چند. تشنه بودند
ــد  ــا کابــل کلفــت و ســنگينی بــه ميرفتنــد و فحاشــی ميکردن و ب

ــد ــشتمان ميکوبيدن ــد . پ ــد بگوین ــا را وادار ميکردن ــه ھ ــادر و بچ م
  !چه بگویم؟  ٣٦»....خواھرھاشان فاحشه اند

  
محمود شاھرودی رئيس قوه ی قـضائيه ی «دیگر این که 

این کشور دادگاھھای ومت اسCمی با صدور بخشنامه ای از حک
 مـاھواره ایبکه ھـای توسـعه ی روز افـزون شـ«خواست که بـا 

.  خـاک برسرشـان٣٧.»به طور جـدی برخـورد کننـد» مخالف نظام
  ! اینطوری ميخواھند باز ھم حکومت کنند؟

 تلویزیــونی مجلــه سياســی«: خبــر جالــب دیگــر ایــن کــه
در  که ی اول تلویزیون آلمان پخـش ميـشود،که از شب» مونيتور«

در گزارشـی تحـت عنـوان  ٢٠٠٩برنامه ی پنج شـنبه دوم ژوئيـه 
 »نژاد؛ کنترل تحت نام ساخت آلمـانتکنيک پيشرفته و احمدی «

نـی و تکنيکـی شـرکتھای آلمـانی بـه ھائی از کمکھـای ف نمونه
برده و یـادآور شـده کـه رژیـم حـاکم بـر   اسCمی را نامجمھوری

توانست به کنترل و سـرکوب اعتراضـات  ایران با کمک این کمکھا
شوک برقی اشـاره شـد  برای نمونه به ارسال باتومھای. بپردازد

                                                           
36 - http://nabard2000.blogspot.com  
37 - http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090705_ka_shahroudi_satellite.shtml  
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ر خيابانھا و ھـم د که رژیم اسCمی حاکم بر ایران از آنھا، ھم در
   ٣٨»...دشکنجه گاه ھا استفاده ميکن

فتنه ی عظـيم بـا «: فرمانده ی سپاه تھران ھم گفته که
  !کور خواندی سردار  ٣٩».کمترین خسارت و تلفات خاتمه یافت

  
  
روز بيـست و [ ١٣٨٨ھم تيرماه پانزد/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ۶

  ]سوم
  

از ایـــران خبـــر ميرســـد کـــه مـــردم در اقـــدامی «امـــروز   
ودجــوش و بــدون برنامــه ریــزی، بــه رغــم راه ھماھنــگ، ولــی خ

 از ارسال پيامک خـودداری ».اس. ام. اس«افتادن مجدد خدمات 
اعتراضـی بـه براسـاس گزارشـھای رسـيده، ایـن اقـدام . ميکنند

 پــی برگــزاریھــا و در » .اس .ام. اس«حکومــت بــرای قطــع 
 بـر اسـاس آمارھـای اعـCم. انتخابـات ریاسـت جمھـوری اسـت

از بيـشترین کـاربران ایـن نـوع ا پيش از این یکـی شده، ایرانيان ت
  ٤٠».ارتباطی در جھان محسوب ميشدندخدمات 
 بـه عنـوان رئـيس  اولـين اقـداماتشسوئد ھم در یکـی از  

 ای  در بيانيـه] دیـروز[ جدید اتحادیه ی اروپا روز یکـشنبه  ای دوره
مـواد مخـدر در ایـران را کـه روز جمعـه   قاچـاقچیيـستاعـدام ب

   .د، شدیدا محکوم کرداتفاق افتا
 اسـCمی، ایرنـا روز شـنبه تنھـا چنـد جمھوریخبرگزاری 
نفـر دیگـر، بيـست ایران، از اعدام   نفر دردوازدهروز پس از اعدام 

 از سی و پنج تا چھل و ھشت ساله در زندانی در کرج به جـرم
  ٤١.خرید و فروش مواد مخدر خبر داد

ریکـا، روز  آم، معاون رئيس جمھـوریجو بایدن«از سویی   
  : گفت ABC ی تلویزیونی به شبکه ]  ژوئيه۵[یکشنبه 

                                                           
38 - http://www.if-

id.de/New/index.php?option=com_content&task=view&id=4245&Itemid=52  
39 - http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3281 
40 - http://news.gooya.com/  
41 - 

http://www.radiofarda.com/content/f2_EU_Iran_executions_condemned_Sweden_dru
gs_Amnesty/1769931.html  
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 ی   است که به خـاطر برنامـهبر این اعتقاد اگر اسرائيل«
اسـت، در ایـن صـورت  ی نظـامی ضـروری  ایران یک ضـربه اتمی

بگوید، چه  به یک کشور مستقل ی آمریکا نميتواند  یاTت متحدها
  ٤٢».کار باید بکند

راستای سلب مسئوليتش در ایجاد حکومت اسCمی در     
را به گردن » گناه«ميکوشد ] تقلب[شرایط این شورش ھمگانی 

عبـدالرحمن الراشـد مـدیر کانـال «در این راسـتا . دیگران بياندازد
پنجم ژوئيه در روزنامه  العربيه با انتشار مقاله ای که روز یکشنبه

ی الشرق اTوسط چـاپ شـد، ادعـای برخـی مـسئولين ایرانـی 
در ] فــارس[نــی بــر دخالــت یــک کــشور عــرب حــوزه ی خلــيج مب

رویدادھای ایران پس از انتخابات ریاست جمھوری در این کـشور 
  . را رد کرد

 پـس از آنکـه رھبـری«: عبدالرحمن الراشد نوشته است
زیر بار تھدیدات نرفت، رژیم ایران متوسـل بـه شـيوه ی  تظاھرات

ترافاتی که متن آنھا تلویزیونی شد؛ اع کھنه ی تھيه ی اعترافات
زندانيان خـود را سـاعتھای متمـادی  آنان. را زندانبانان نوشته اند

در صــورت  مــورد بــازجویی و ضــرب و شــتم قــرار ميدھنــد و تنھــا
تسليم شدن به آنان اجازه ی خوردن و یا آشاميدن و یا خوابيـدن 

توطئه   ایران به خوبی ميدانند که ھيچعادیمردم   .. .را ميدھند
 کار نيست، بلکه مساله ناشی از اختCفات درون حاکميت ای در

بر سـر نتـایج انتخابـات اسـت؛ اختCفـاتی کـه در روز روشـن بـه 
] در واقــع[شـھرھای بـزرگ کـشيده شـد،  خيابانھـا و ميـدانھای

 اختCفــات .کودتــایی در نيمــه ھــای شــب صــورت نگرفتــه اســت
به زودی درباره ی انتخابات ھمچون طوفانی در فنجان آغاز، ولی 

  رژیـميجه ی ناتوانیتبدیل به زمين لرزه ی شدیدی شد، و درنت
برای برخورد داخلی با آن گسترش یافت، و از سـوی دیگـر نظـام 

   ٤٣»...خارج منسوب کند نتوانست آن را به
جدیدترین خبر ھم سفر پرزیدنت اوبامـا ھمـين امـروز بـه 

ری Tبد رفته است گوش این پوتين و رئيس جمھـو. روسيه است

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

1491-rdf  
43 - http://www.alarabiya.net//articles/2009/07/06/77929.html  
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اش را بگيرد و با وعـده و وعيـدی وادارشـان کنـد دستـشان را از 
  ببينيم چه ميشود؟. پشت حکومت اسCمی بردارند

ای خـشم در حالی که بيش از چند سـاعت از ھـشدارھ  
 خامنه ای به دولتھای غربی نگذشته آلود و تھدیدآميز سيدعلی

نخـست [  خـود ھمتـای بریتانيـائیبود، نيکC سرکوزی به ھمراه
ــا ــر بریتاني ــری در]وزی ــک کنفــرانس خب ــدن ضــمن اعــCم   در ی لن

ــت ــا دول ــستگی ب ــسته ی ھمب ــران را شای ــت ای ــستان، مل  انگل
چند سـاعت پـيش از آن . نست دا- از آنچه دارند -رھبران بھتری 

 خامنــه ای بــه دولتھــای غربــی ھــشدار داده بــود کــه ســيدعلی
  . خواھد شد دخالت در اوضاع ایران موجب واکنشی شدید

 خامنه ای کـه امـروز عـده ای را بـه بھانـه ی سيدعلی«
... پذیرفتـه بـود، طـی نطقـی تولد علـی ابـن ابيطالـب بـه حـضور

حقوق خود به خيابانھا ریخته انـد،  مردمی را که برای رسيدن به
. خـارجی تغذیـه ميکننـد اغتـشاشگرانی خوانـد کـه از بودجـه ی

  : خامنه ای گفت
ھـستند کـه از اغتشاش گران ھمان عـده ی معـدودی «

ــتفاده  ــی اس ــای غرب ــی دولتھ ــده ی برخ ــصویب ش ــه ی ت بودج
   ٤٤».ميکنند

نام صـدا و ھم  (EBU) اتحادیه ی رادیو و تلویزیونھای اروپا
كننـده در مجمـع  رھای شـركت سيمای ایران را از فھرست كشو

ميشود، حذف  كه در كپنھاگ دانمارك برگزار  اش  ساTنه عمومی
 .كرد

 اســCمی ھــم اعــCم کــرد کــه یــک نماینــده ی مجلــس 
اعتـراض بـه  انـد در  کـشور اروپـایی موافقـت کـردهشش » تنھا«

 بازداشت کارمندان سفارت بریتانيا در تھران، سفرای ایران را فرا
  ! بدبختھا٤٥.دبخوانن

خبر دیگر اینکه قریب سه ھفته است که بـرلين زیـر پـای 
ــرزد ــان ایرانــی ميل ــر طنــاب دار دارد ســف ميبينيــد،  . ٤٦جوان ت ت

  ميشود؟
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روی جلـــد ایـــن ھفتـــه اش را بـــا ] the-week[مجلـــه ی   
کاریکاتوری از آخوند خامنه ای تزئين کرده که دارد بخار ميشود و 

  : تيتر زده است
  !»تبخير آخوندھا«

در شـــيراز در حاليکـــه بـــسيجيھا و دیگـــر « دیگـــر اینکـــه
 تظــاھرات کننــدگان را کتــک ميــزده انــد، ،نظاميــان ضــد شــورش

مثC دل و جگر بسيجيھا  پر از آب ميوه مياید، تا  نتی کسی با وا
تـصورش  .اما آب ميوه با مسھل مخلوط شده است. را خنک کند

را بکنيد که نيم ساعت بعد ایـن دلقکھـا چطـور دیوانـه وار دنبـال 
شخـصی کـه شـاھد مـاجرا . نزدیکترین دستشوئی ميگشته اند

   :بوده، ميگفت
   ».رزه ی مدنی بوداین کار، خنده دارترین نوع مبا«

نباشد، ميتواند الگویی بـرای ھم  درست این گزارش اگر 
  !مبارزات بعدی باشد، مگرنه؟

  
  
روز بيـست [ ١٣٨٨دھم تيرمـاه شانز/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ٧

  ]و چھارم
  

يکه تمـام شـواھد حکایـت  ھوا در حالبه بھانه ی آلودگی  
يـه  دیگـری علظـاھرات، اعتـصاب و اعتـراض ھمگـانی تاز برپـایی

ــاتی   بــه خوابگــاه ٧٨در ســالگرد شــبيخون ســال کودتــای انتخاب
  ٤٧!اعCم کردند کودتاچيان ایران را تعطيل دانشگاه تھران داشت،

وزارت امور خارجه ی کشور فرانسه عصر دوشنبه اعـCم   
کرد که فرانسه در این مورد به تمام کشورھای اتحادیـه ی اروپـا 

ــستگ ــتار ھمب ــر داده و خواس ــنیخب ــشور  ای ــرای آزادیک  ھا ب
 زن فرانــسوی. ی خــود در ایــران اســتشــھروند دســتگير شــده 

شده خانم کلوتيلد ریس است که در دانـشگاه اصـفھان دستگير 
مين رابطه دولت فرانسه سفير ایران در ھ.  استتدریس ميکرده
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را فراخواند و از او خواست تا این شھروند فرانسوی ھرچه زودتـر 
   ٤٨.آزاد شود
روسـای ] دیـروز[ اوبامـا بـه روسـيه ھـانیدر پی سفر ناگ  

در بـاره ی ] ھمـان دیـروز[وز دوشـنبه  آمریکا و روسيه رمھوریج
   نزدیـکای دو کشور و ھمکـاری ھای ھسته  استن از زرادخانه ک

   ٤٩.تروریسم در افغانستان به توافق رسيدند تر در جنگ با
ظاھرا به روسيه اولتيمـاتوم داده شـده کـه بـيش از ایـن 

و . دارد طالبـان و القاعـده را سـرویس نـسليحاتی بدھـداجـازه نـ
  . خبر دیگر این که گروھی توانستند سایت رجانيوز را ھک کنند

  
 »جھانی بھداشت سازمان اخطار« اما

 
   !آنفوAنزای آخوندی 
  

     سرسياه و سرسفيد ویروس، نوع: بيماری عامل
  یاز حمله مسری و کشنده، ویرانگرتر: خطر ميزان

    مغول  و  اعراب و اسکندر
خفقان، سانسور، حبس، شکنجه، اعدام، : بيماری عCئم

   ]تجاوز[ و سنگسار
         ایران: ظھور  کشور محل
عراق، لبنان، غزه، سودان، افغانستان، : آلوده کشورھای

  پاکستان، عربستان، 
  ... مصر و
پشمالو  معموT فربه و:  ویروسشناسی ریخت

    .دارد وجود ين آنھاب  در ھم کوسه ریخت  اما ھستند،
ویروسھا اشکال انحطاط یافته ی   این: ویروس ساختمان

  انگلھای داخل سلولی 
  . ھستند

               کوتاه استبداد پا  عنکبوت: بيماری ناقل
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ساليان متوالی، از ظھور  ویروس این: نھفتگی دوران
  تاکنون ميتواند  ادیان

  . نھفته بماند
  »... پادزھرو  پيشگيری طریق واکسيناسيون،

   
 گزارشـی در مـورد شـکنجه ی  ھـم»گاردین«روزنامه ی 

  ٥٠.دستگيرشدگان اخير منتشر کرده است
  
. این روزھا دعوا سر پرچم ایران خيلـی بـاT گرفتـه اسـت  

منقليھا پرچم شير و خورشـيد را /اصCحاتچيھا و توده ایھا و ملی
  . ميدانند» سلطنت طلبان«پرچم 

ت که کوتاه شده اش ایـن  در ھمين زمينه ھس٥١یمطلب
  : است

نخستين اشاره در تاریخ اساطير ایران بـه وجـود پـرچم، «
) ضـحاک(» آژی دھـاک«آھنگـر عليـه ظلـم و سـتم  هبه قيام کاو
در آن ھنگــام کــاوه بــرای آنکــه مــردم را عليــه ضــحاک . برميگــردد

 خـود را بـر سـر چـوبی کـرد و آنـرا بـاT یبشوراند، پيشبند چرمـ
ــا مــردم گــر ســپس کــاخ فرمــانروای . د او جمــع شــدندگرفــت، ت

 .خونخوار را درھـم کوبيـد و فریـدون را بـر تخـت شـاھی نـشانيد
فریدون نيز پس از آنکه فرمان داد تا پاره چرم پيـشبند کـاوه را بـا 
دیباھای زرد و سرخ و بنفش آراستند و در و گوھر به آن افزودند، 

یــد پد» درفــش کاویــان«آنــرا درفــش شــاھی خوانــد و بدینــسان 
به استناد تاریخ تا پيش از حمله ی اعـراب بـه ایـران، بـویژه ...آمد

 ایـران را  پرچم ملی و نظامی،در زمان ساسانيان و ھخامنشيان
به ھنگام حمله ی اعـراب بـه ایـران، در ... درفش کاویان ميگفتند

جنگی کـه در اطـراف شـھر نھاونـد درگرفـت، درفـش کاویـان بـه 
 ھمـــراه بـــا فـــرش مـــشھور دســـت اعـــراب افتـــاد و چـــون آن را

نزد عمربن خطاب خليفه ی مسلمانان بردند، دچـار » بھارستان«
  ... شگفتی شد و گریست
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شـاه داشـت و بـه   ویژه ای بـه نـادراميرکبير دلبستگی«
ھمين سـبب پيوسـته بـه ناصـرالدین شـاه توصـيه ميکـرد شـرح 

ــد ــادر را بخوان ــدگی ن ــادر را . زن ــرچم ن ــر ھمــان رنگھــای پ اميرکبي
و سراسر ... چم مستطيل باشد اما دستور داد شکل پرپذیرفت،

 ده  ی پـرچم ســفيد، بـا یــک نـوار سـبز بــه عـرض تقریبــی زمينـه
بـاTئی و نـواری سـرخ رنـگ بـه ھمـان ی سانتی متر در گوشـه 

ــرچم ــائين پ ــسمت پ ــدازه در ق ــشان شــير و خورشــيد و ... ان و ن
شمشير در ميانه ی پرچم، بدون آنکه تاجی بـر بـاTی خورشـيد 

ریبــاٌ بــه شــکل و فــرم پــرچم بــدین ترتيــب پــرچم ایــران تق. اشــدب
  . ...  ایران درآمدامروزی

: در اصل پنجم متمم قانون اساسی مشروطه آمده بود«
 بيرق ایران، سبز و سفيد و سرخ و عCمـت شـير الوان رسمی«

  ... » .و خورشيد است
ل، نخــست وزیــر وقــت بــه  منــوچھر اقبــا١٣٣٦در ســال «

از نمایندگان وزارتخانـه ھـای خارجـه، آمـوزش و تی پيشنھاد ھيئ
پرورش و جنگ، طی بخشنامه ای ابعاد و جزئيات پـرچم ایـران را 

  ... مشخص کرد
 جمھـوری اسـیدر اصل ھجـدھم قـانون اس] بدبختانه[«

 کــه آمــده)  Cدی مــي١٩٧٩ (١٣٥٨اســCمی ایــران مــصوب ســال 
ــوری ــرچم جمھ ــگ ســبز، ســفيد و ســرپ خ  اســCمی از ســه رن

در وسط آن ] هللا[ اسCمی ميشود و نشانه ی جمھوریتشکيل 
   ».قرار دارد

ایـن را ھـم . یک پرچم شـاخدار کـه ھمـه را شـاخ ميزنـد
بگویم که بھترین تاریخنگـاری را در مـورد پـرچم شـيرو خورشـيد، 

ــاب  ــه در کت ــت ک ــرده اس ــسروی ک ــد ک ــادروان احم ــد «ش کارون
    .درج شده است» کسروی

 شـبکه ی اول سـيما بـا  شب گذشته،دیگر این که نيمه
 Cبد منظور فيلمی عاشـقانه یـا  [»سکسی«پخش فيلمی مثT
 . بينندگان خـود را در بھـت و حيـرت فـرو بـرد]کمی اروتيک است

 سکـسیپخش ميشد، یـک فـيلم + ١٨این فيلم که با برچسپ 
تمام عيار بود که به مدت یکـساعت و نـيم از ایـن شـبکه پخـش 

   .شد
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سابقه را بی ارتباط با حوادث کارشناسان علت این امر بي
اخير و جبھه گيریھای صدا و سيما به نفـع یـک کاندیـدای خـاص 

امر برای آشتی دادن ملت با  ندانسته و ارزیابی کرده اند که این
  ... صدا و سيما صورت گرفته است

   !چه ميدانم؟
 در سفر دیروزش به روسـيه و  ھم آمریکائيس جمھوریر

 پــوتين در جمعــی از دانــشجویان در پـس از دیــدارش بــا وTدیميـر
مسکو نطقی ایراد کرد و در آن روسيه را فراخوانـد کـه بـا آمریکـا 

دولتھای ایران و برند، تا رؤیاھای اتمی بی را پيش تCش مشترک
  ٥٢.ی شمالی تحقق نيابند کره 

دیگر این که مسعود رجوی در سخنرانی ای با نـام بـردن 
. که از او پشتيبانی ميکنـدتلویحا گفته است » آقای موسوی«از 

تا ھمين دیروز رجویھـا و رجویـستھا حاکمـان اسـCمی را فحـش 
  ! ميدادند ھا

  
  : مطلبی خواندنی دارد٥٣»ش ع و ر«وبCگی به نام 

ــود١٩٨٩ســال « ــات ب ــوی انقCب ــوتی «.  ســال دومين تيم
از کمونيـــسم بـــه [در لھـــستان، گـــذار «: ميگویـــد» گـــارتن اَش

د، در مجارســتان ده مــاه، در ده ســال طــول کــشي] دموکراســی
آن ده روز پــر حادثــه، ھفــدھم تــا بيــست و . چکــسلواکی ده روز

  .  بود١٩٨٩ھفتم نوامبر 
بعــــد از شکــــست بھــــار پــــراگ، بــــسياری از مــــردم «

چکسلواکی در امکان یک انقCب تردید داشتند، اما ھنگامی کـه 
حوادث با جنبش ھمبستگی در لھستان آغـاز شـد و ادامـه اش 

کشورھای بلوک شرق ممکن به نظر رسـيد، انقـCب در در سایر 
 اگر به خاطر اتفاقات تـاریخی. شدچکسلواکی نيز اجتناب ناپذیر 

دیگری که در سایر کـشورھای بلـوک شـرق اتفـاق افتـاد، نبـود، 
 صـرفنظر از انتخـاب حتی. احتماT انقCب مخملی ممکن نميشد

 اعــضای جنــبش ھمبــستگی در دولــت لھــستان، انقــCب آواز
  . به خوبی پيش ميرفت ٥٤استونی
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 دو ميليــــون نفــــر از اســــتونی، ١٩٨٩ آگوســـت ٢٣در «
 کيلــومتر در ۶٠٠ليتــوانی و لتــونی زنجيــره ی انــسانی بــه طــول 

بـاTخره . طول جاده ی ميان تالين، ریگا و ویلنيوس تشکيل دادند
ھمچنـين در .  دیـوار بـدنام بـرلين فـرو ریخـت١٩٨٩در نھم نوامبر 

 پـرده ی  بـاز شـدن مـرز اتـریش، تقـسيم بنـدیاچھارم نـوامبر بـ
   .آھنين شرق و غرب رسما به پایان رسيد

در روز اول انقCب، تظاھرات مسالمت ] در چکسلواکی[«
 دانـش آمـوز در پـراگ بـه ن بـه یـادبود روز جھـانیآميز دانـشجویا
شـورش پـس از آنکـه تمـام راھھـای  پليس ضـد. خشونت گرایيد

رات کننده بـست، در خيابـان نـارودنی فرار را بر دانشجویان تظاھ
پـس . این دومينوی اول، آغاز یک بھمن بود. به آنھا حمله ور شد

از آن تقریبا ھر روز تا پایـان دسـامبر شـاھد اعتراضـات بيـشتر بـا 
 نوامبر بـه تخمـين نـيم ميليـون ٢٠. شرکت مردم بيشتری بودیم

 نفر دسـت بـه تظـاھرات مـسالمت آميـز زدنـد، در حاليکـه تعـداد
 ٢٧در . بـودافراد حاضر در تظـاھرات روز قبـل دویـست ھـزار نفـر 

 دوسـاعته ای بـه اجـرا درآمـد کـه تمـام نوامبر اعتـصاب عمـومی
ویـــدئوھای . (شـــھروندان چکـــسلواکی در آن شـــرکت داشـــتند

حمله ی نيروھـای پيمـان وعی از این اعتراضات و ھمچنين از متن
ــال  ــراگ در س ــه پ ــو ب ــوزه١٩۶٨ورش ــسم  ی در م ــراگ  کموني پ

) wenceles(پــس از آن تقریبــا ھــر روز ميــدان ونــسلس ) ھــست
   .پراگ، درست مثل براتيسCوا شاھد تظاھرات معترضين بود

یکی از مھمترین پيشرفتھای انقCب، تاسيس ميعادگاه «
پيمـان «شھروندان توسـط واسـCو ھـاول و سـایر اعـضای مھـم 

اول بـه  از جملـه ھـ–بود که رھبران کشور پس از انقـCب  ٥٥»٧٧
.  عمومــا از ميــان آنھــا انتخــاب شــدند-عنــوان رئــيس جمھــوری 

 اصCح طلب بود و خواھان برکناری بش عمومیميعادگاه، یک جن
ـــه  ـــز ب ـــه ی خـــشونت آمي ـــه ی مـــسئول حمل مقامـــات عاليرتب
دانشجویان و تحقيق و تفحص بيطرفانـه ی رویـداد و آزادی تمـام 

   .زندانيان سياسی
ت حــاکم چکــسلواکی بــه  نــوامبر حــزب کمونيــس٢٨در «

. شکست خود پی برد و به تسليم قـدرت سياسـی رضـایت داد
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» گوتـساو ھوسـاک« کمونيـست دھم دسامبر رئـيس جمھـوری
 را منـصوب ١٩۴٨اولين دولت غيرکمونيست چکسلواکی از سال 

به » الکساندر دوبچک« دسامبر ٢٨در . کرد و سپس استعفا داد
یـک روز . خـاب شـدسمت رئيس پارلمـان فـدرال چکـسلواکی انت

پـس  چکسلواکی آزاد  جمھوریاولين رئيس» واسCو ھاول«بعد 
 ھاول دانشجویان بـه اعتـصاب با ریاست جمھوری.  شد١٩۴٨از 

پـس از آن . خود پایـان دادنـد و انقـCب مخملـی بـه پایـان رسـيد
ــات آزاد پــس از  ــن برگــزار شــد کــه ١٩۴۶نخــستين انتخاب  در ژوئ
 Cغيرکمونيست چکسلواکی پس نتيجه اش نخستين دولت کام

  » .از چھل سال بود
  !راه درازی در پيش داریم، نه؟

  
نوشــته ی  ای  نيــز در مقالــه ٥٦»دی ولــت«روزنامــه ی 

بـرای پيـشبرد جنـبش   راھکارھـاییبه بررسـی» نااومی وولف«
بــه نظــر نویــسنده در رژیمھــای . ه اســتمــدنی در ایــران پرداختــ

اسب مقاومت و رھبری استبدادی نظير ایران، اتخاذ روشھای من
   ....ای ھوشمندانه ضروری است

در » نــبش مــدنی در آمریکــاکارشــناس ج«خــانم وولــف «
 اقدامات رژیمھای استبدادی در مواجھـه بـا اعتراضـات جمعبندی

  : مردمی نوشت
ـــشات چـــپ و « رژیمھـــای اســـتبدادی، صـــرفنظر از گرای

خواھانـه، ده  راستشان، برای مقابلـه بـا جنبـشھای دمکراسـی 
  :م عملی برای جلوگيری از گسترش جنبش در پيش ميگيرندگا

کنــد کــه در جامعــه تھدیــدی خطرنــاک  رژیــم ادعــا مــی -١
  .وجود دارد
ــی  - ٢ ــتگاھھای مخف ــدان و بازداش ــاد زن ــه ایج دســت ب

  . ميزند
  .  خود را وارد صحنه ميکندنظامی نيروھای شبه  -٣
  . دستگاه نظارتی و کنترل خود را بسط ميدھد -۴
ی مـردم معتـرض  دام به دسـتگيریھای خودسـرانه اق - ۵

  .ميکند
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  . در گروھھای معترضان نفوذ ميکند -۶
  .  ھای مھم را کنترل و یا بازداشت ميکند چھره - ٧
 نگاران در دستور کـار قـرار  تعقيب و بازداشت روزنامه - ٨

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

  ... دولت ميشودقوقی ناقض فرم ح- ١٠
  

 ایـران را ت جنبش مدنی سرنوشدیگر این که خانم وولف
 بـه دو نمونـه ی در گرو مقاومـت ایرانيـان دانـسته و در ایـن بـاره

  ...  سابق اشاره کرده استبرمه و چکسلواکی
  
  
روز بيـست و [ ١٣٨٨دھم تيرمـاه ھف/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ٨

  ]پنجم
  

  :آن اینجا ميگذارمچند روز پيش تکه ای نوشته ام که 
زمانی بود که ما تنھا بودیم، تنھا ما بـودیم، مـن و مـا و «

مـان را سـوھان یچند تای دیگر که داشتيم زنجيرھای دست و پا
زمانی بود که دستـشان را ميگـرفتيم تـا Tبـد پـا بـه . ميکشيدیم

زمانی بود کـه اینھـا، ھمـين . پاشان ببریم؛ اینطور خيال ميکردیم
ــده ب ــور ش ــا ک ــدااینھ ــC ص ــد و اص ــده بودن ــر ش ــد، ک مان را یودن

نميــشنيدند، اینطــور خيــال ميکــردیم؛ خودشــان را بــه کــوری زده 
چـه . بودند، به کری زده بودند و داشتند مـثC خـوش ميگذراندنـد

ــستيم  ــه ميدان ــد، زنجيرھــا را ک ــد ســينه ھــا را صــاف ميکنن دارن
سوھان ميکشند، ھم زنجيرھای ما و ھـم زنجيرھـای خودشـان 

 ھنگ واژه ھا را پاکسازی ميکنند، داشـتند ميکردنـد،دارند فررا،  
 ی آن نسل کھنه، ھم ایـن جوجـه ھـا؛دارند ميکنند، ھم زبده ھا

داشتند کار ميکردند، دارند کار ميکنند،  بعد، بعد، یکبـاره سـرریز 
   .یر شدندکردند، سراز

اگــر آدم عقــده ی رھبــری نداشــته باشــد و نخواھــد در «  
کند،  ش را بازد و ببرد، و چشمھای باباغوری ابزن» خCء رھبری«

   !چه ھا که نميبيند
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من این روزھـا مـادری را ميمـانم کـه دارد درد ميکـشد، «  
درد زایمان؛ مادری که قرنی است جنينی در بطـن دارد؛ جنينـی 
در بطن فرھنگم، در بطن تاریخم دارد رشـد ميکنـد، دارد بـه دنيـا 

 يبينيــد؟ ایناھــا اینجاســت؛ اســت، نمميآیــد، نــه، بــه دنيــا آمــده
ــد، آھــان، ھمينجــا،دســتتان را روی شــکمم بگذا   برجــستگیری

 ببينيــد، خــوب زیبــایش را ببينيــد؛ مــن آبــستنم، آبــستن عــشق،
  !ببينيد

آن کدامينشان بود کـه گفـت چـشم فنتـه را کـور کـرده «
چه فرقی ميکند؟ اینھـا ھمـه ماسـکند، ماسـکی بـر ! ھان! اند؟

ــر  ــاریخ، ماســکی ب ــا دیچھــره یچھــره ی ت ــسان؛ مــن ام گــر  ان
ميرونـد .  دارند دور دور ميـشونددارند دور ميشوند؛. نميبينمشان

آنجا که دیگـران رفتنـد، آنجـا کـه ھيتلـر رفـت، آنجـا کـه اسـتالين 
Cن تاریخ رفتند؛ اینھا ھم ميروندرفت، آنجا که آدمکشان ک .  

 خـونریزی زایمان است دیگـر، درد دارد،. کمی صبر کنيد«
سـت بـرود، شـاید خـودم اید بچه ام، کودکم، جنينم از دش. دارد

برای آزاد شـدن،  تولد است و تغيير سر زا بروم، ولی تولد است،
برای شکفتن، برای آنکه بھار بيایـد و عـشق ببالـد و دشـمنی و 

 اسCمی بـرود؛ ببينيـد،  نفرت برود، برای این که جمھوریکينه و
ــد؛ ــا ھمــه اش درد زایمــان اخــوب ببيني ســت، درد ســنگين  اینھ

زه است که ميخواھـد آبستنی است، درد سنگين تولد نسلی تا
. ینـی و عقيـدتی ببالـد و زنـدگی کنـد زنجيرھـای ددور از تمامی

   !د ببينيببينيد،
ادابتر، اینھا ھمه مننـد، منتھـا تـازه تـر، شـکفته تـر، شـ«

ــان مــن ميبوســمتان؛ترو ــاتر؛ آه نازنين ــر و زیب ــازه ت ــان را ت  ھمــه ت
   ...ميبوسم
گفـت؟ » حفـظ نظـام مقدسـش«آن کدامتان بود کـه از «

ی دارد؟ ببينيــد دارد دور ميــشود؛ کـدامينتان؟  آیــا ھنـوز ھــم نـام
سـبز، ایـن  ایـن ھمـه تان را باز کنيد؛ خـوب نگـاه کنيـد؛یچشمھا

   !سبزھمه سبز، این ھمه 
  » .را به چالش کشيده اند» مقدسين«اینھا «

  
درگذشت مایکل به مناسبت [در بزرگداشت باشکوھی «  

نوجوان ایرانی شـاھين جعفرقلـی کـه در ویلـز بریتانيـا ] جکسون



 ٥٨

 

ــ ــدگی ميکن ــی[دزن ــدری ایران ــل ] از پ ــا آوازش دوســتداران مایک ب
شـاھين . ھمگان را برانگيخـت جکسون را منقلب کرد و تحسين

ــان ــود و در مي ــده ی نوجــوان مراســم ب ــدگانی  تنھــا خوانن خوانن
 .کلی، جنيفر ھادسـن خوانـدھمچون Tیونل ریشی، آشر، مرایا 

از آواز خواندن، او ھمچنان در صحنه مانـد و اورتگـا بـه حـضار  بعد
شاھين دعوت ویژه ی خود مایکل جکـسون  گفت که دليل حضور

  . بوده است از او برای حضور در اجراھای او در لندن
 برنامه ی استعدادھای جعفر قلی حدود دو ماه قبل در«

ــان ــا شناس ــه دني ــا ب ــدبریتاني ــی از . ده ش ــم یک ــن مراس او در ای
  . ردجکسون را به زیبایی اجرا ک آھنگھای مایکل

ميانـه ی تلـخ  قلی در ایـنآواز افتخار آميز شاھين جعفر«
کاميھای کودتاگران متقلـب و دزد، مرھمـی اسـت بـر دلھامـان و 

ستيم، تا سـرافرازانه یادآوری ميکند که ما چقدر نيازمند آزادی ھ
  ٥٧».م جھانی بباليبزرگدر خانواده ی 

البتـه .  مایکل جکسون اسـتامشب مراسم خاکسپاری
  .ھنوز معلوم نيست این بابا را کجا قرار است به خاک بسپارند

احمدی نژاد آمده بود تا . دیشب برای خودش شبی بود«  
مردم ردیـف کنـد؛ ھمـان  باز ھم یک سری دروغ و دغلبازی برای

تـا شـروع . ن ھستمزخرفاتی که ھميشه به دنبال گفته ھاشا
شد، از دور و نزدیک صدای هللا اکبر و مرگ بر دیکتـاتور بـه گـوش 

خـاموش کردنـد، یعنـی  این یعنی اینکه مردم تلویزیونھا را. رسيد
 یعنی ،این که ھيچ ارزشی برای منتصب خامنه ای قائل نيستند

بـا اینکـه . خامنه ای کـشک اسـت این که تمام حرفھا و پندھای
و  رفتنـد سـفر»  ھـوابھانـه ی آلـودگی«دند و به ه افتاعده ای را

حکومـت ميخواسـت، آنھـا کـه سـنگر را  ھمان کاری را کردند که
بـودن حکومـت و  امردمیحفظ کردند، نشان دادند که در مـورد نـ

دیشب مـردم بـازھم . غيرقانونی بودن احمدی نژاد کوتاه نميایند
ش نشان دادنـد کـه پـشيزی بـرای احمـدی نـژاد و خامنـه ای ارز

  ٥٨»...قائل نيستند
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 ده نفـر از برنـدگان جـایزه ی نوبـل طـی CNNبـه گـزارش   
دبيـر کـل سـازمان » بان کی مـون«نامه ای برای           ارسال 

ات در تظـاھر  زندانيان بيـشماری شـدند کـهخواستار آزادیملل، 
ایـن گـروه .  ایران دستگير شده انـداخير بر ضد کودتای انتخاباتی

 خـود خواسـتار شـدند کـه سـازمان ملـل بـه در نامـه ی ده نفره
مـسئول دفـاع از حقـوق شـھروندان  دولت ایران اخطار دھـد کـه

   ٥٩.خود است
 کجـا البته شيرین خانم عبادی جزوشان نبود، غایب بود،

، Tبــد داشــت خــودش را بــرای حکومتيــان شــيرین بــود، نميــدانم
  !؟ميکرد

  
ــد ســپاه از « ــا ميگوین ــد» اصــولگرائی«آنھ ــت ميکن  .حمای

راست حاکم برای گمـراه کـردن  اصولگرائی نامی است که جناح
حـزب موتلفـه ی » اصـولگرایان«در صـدر ایـن . مردم به کار ميبـرد

 اسـت  اسـCمیCمی، بزرگترین تشکل سرمایه داری تجاریاس
ـــالی ـــای م ـــدنبال آن بنيادھ ـــوثر، و ب ـــوت، ک ـــد نب ـــی مانن  بزرگ

ــاد تجــا ــا موســسه و نھ ــاء و دھھ ــضعفان، خــاتم النبي ری و مست
ــشور  ــشوئی در ک ــت پول ــدن اس ــار آم ــشت از روی ک ــه در وح ک

   ٦٠».موسوی و باز شدن پرونده ی این غارتگریھا کودتا کرده اند
   ميبينيد؟ھمدیگر را لو ميدھند؛بدبختھا 

  
گام اول پس از سی . جنبش دارد گام به گام پيش ميرود

سال تجربه، یک بـار دیگـر در برابـر چـشمان جھـان ایـن آزمـایش 
چيزی باید بياید در . ه در درون این نظام کاری نميشود کردشد ک

کـه مـردم را گوسـفند تلقـی » حاکميت«جامعه و نه » مدیریت«
  . نکند

  : م کهنوشته ا] ١٩٩٧[» دروازه ی تھرانپشت «در کتاب 
ــر مــن، آگــاھی او از امــورات اگــر دليــل برتــری « ــان ب  چوپ

م تدارك ی برا ھم در این شبھا در ھمان آغلی كه شما است، من
ام و بـه ایـن   ام، كتـاب خوانـده  اید، زیـر نـور مـاه فكـر كـرده دیده 
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 چوپــان چنــدان ھــم از مــن  ام كــه ميــزان آگــاھی نتيجــه رســيده
ری باشم، یا دسـت  رھب ميتوانم مدعی خودبيشتر نيست و من

  .... خودم تصميم بگيرمكم برای زندگی 
دارد ] دارپاسـ[ سو ھر گله تعدادی ھم سگِ  گله  از آن«

ــه ھــر  ــر، ب ــل سرســپردگی و اطاعــت محــض از رھب ــه دلي كــه ب
ای را در سـر بپرورانـد و مـثC  گوسفندی كه چنين خياTت واھی 

را متوجـه ی » رھبـری«بخواھد از گلـه جـدا شـود، پـارس كـرده 
رھبری ھم كه درسـش را فـوتِ . مقلد ميكنند[!] وضع غير عادی

اگـر ھـم . رِ آب ميكنـدآب است، فورا سر گوسفند غيرمقلـد را زیـ
ــذارد، ت ــدار نگ ــگ ِ پاس ــارسِ س ــه پ ــی ب ــرض وقع ــرد معت ــام ف م

 امـام و زعـيم و رھبـر عاليقـدر سيستمھای امنيتی و اطCعـاتی
ی دنـدان   پای لطيف انسان معترض را مثل ھميشه طعمـه …[!]

پاسداران خواھد كرد كه پای رفتـنش چـCق شـود و از راه رفـتن 
فـرا » عيد قربـان«و روز مبارك » شرعیذبح «باز بماند، تا ھنگام 

  » .رسد
این جماعات است که بـا  »عيد قربان«راستی این روزھا 
  !مردم اینگونه رفتارميکنند؟

در وبCگ عليرضا رضایی نکتـه ی جـالبی بـود کـه حـيفم 
تشی، تـا کـی ميخـوای خـر برادر ار«: آمد اینجا نياورم، مينویسد

 ای نداریم، ولی اگر ما برای شما ھيچ نقشه«: نتيجه» !بشی؟
  ٦١»!نزدیک ما بشوید، تمام نقشه ھامان را سرتان پياده ميکنيم

  
  
روز بيـست و [ ١٣٨٨دھم تيرمـاه ھج/ مي+دی٢٠٠٩ ژوئن ٩

  ]ششم
  

ــون  ــه خ ــاه، روز ب ــين ســالگرد ھجــدھم تيرم ــروز دھم ام
ــای  ــوریکــشيدن خوابگاھھ ــشجویی در دوران ریاســت جمھ  دان

 کــه ایــران آمــاده ی ز اســتچنــد رو. ســيد ممــد خــاتمی اســت
ــزاری ــشودبرگ ــن مراســم مي ــن بزرگداشــت را .  بزرگداشــت ای ای

ميتوان پاسخی به خاتمی و خاتمی چيھا دانـست کـه در دوران 

                                                           
61 - http://alirezarezaee1.blogspot.com/2009/07/426.html 



 ٦١

 

ــه خــون کــشيده شــدند و ســریال  حکومــت اینــان دانــشگاھھا ب
خاتمی ھمان روزھا پـس . قتلھای رنجيره ای برنامه ریزی شدند

» یـا زھـرا«خصيھا با رمز از کشتار کوی دانشگاه توسط لباس ش
  » !از کجا که دانشجویان بيگناه باشند؟«:  کهه بودافاضه کرد

ایـن سياسـت » رنسانس وارونه«من در بخشی از کتاب 
پـروژه ی کھنـه ی «را در مطلبی زیر عنوان ی خاتمی بيشرمانه 
بيخـود نيـست کـه بـه ایـن جماعـت . نـشان داده ام» دوم خرداد

  .اعتماد ندارم
 جھان نيز در ایتاليـا دیـروز در شور صنعتیسران ھشت ک

نخستين نشست خود، نسبت به حوادث پس از انتخابـات ایـران 
ــرده ا ــی ک ــراز نگران ــداب ــا . ن ــهآنھ ــه دســتگيری روزنام ــاران و  ب  نگ

 ای بحـران ھـسته  شھروندان خارجی اعتراض کرده، و برای حـل
  ٦٢. ماھه تعيين کرده اند ایران فرصتی  سه

ــی از   ــزارش یک ــه گ ــرانب ــالين از تھ ــدود «:  فع ــشب ح ام
سعادت آبـاد بـين مـردم و  ساعت ده و ربع تا یک ربع به یازده در

هللا « بسيج در اعتراض به صـدای. نيروھای بسيجی درگيری بود
  .  مردم با مردم درگير شد و با خشونت با مردم برخورد کرد»اکبر

شنيدم به خانه ھای مردم ھـم حملـه کـرده  اینطور که«
ــد ــسيمدر. ان ــاز اشــک آور و بي ــردم گ ــری، م ــسيجيھا را   درگي ب

ھـم بـا شــعار  بعـد. ميگيرنـد و عمـC آنھـا را خلـع سـCح ميکننـد
فردا «: مرتب ھم ميگویند. راه پيمایی ميکنند» دیکتاتور مرگ بر«

ــCب ــدان انق ــار، مي ــارک » ســاعت چھ ــه ی پ ــه منطق ــا ب درگيریھ
  ٦٣.سعادت آباد ھم کشيده شد

  
از تھـران خبـر ميرسـد کـه . اسـتامروز ھجـدھم تيرمـاه   

امــروز از کلــه ی ســحر نيروھــای بــسيجی و انتظــامی از خيابــان 
از صبح تحـت پوشـش خـود  انقCب تا دانشگاه و خيابان آزادی را

 در ایـن منـاطق ھمچنـين نيـروی زرھـی بـه چـشم. گرفتـه انـد
ه ھر ده متر یـا پـانزده متـر ده نيروھای امنيتی گروه گرو. ميخورد

ــا ــا/ت ــده ت ــد ای ــن خيدر ھردو. ستاده ان ــا نيروھــای ســمت ای ابانھ
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ھـر اكيـپ بـسيجی ده تـا دوازده . آماده اند امنيتی چيده شده و
  ٦٤ ...تن ھستند و دارای تجھيزات كاملِ كCه و باتوم و سCح

گفته اند که محمـد » راستين«از قول مسلمانان راستی 
ن T ایـرا پياده کند و حا» اسCم راستين«پيامبر اسCم نتوانست 

اســCم راســـتين و نـــاب و « متوليـــان مــسئوليت بـــه عھــده ی
؛ عينھو توده ایھا  که اسCم نابشان را پياده کننداست» محمدی

که معتقدند استالين ھـم نتوانـست کمونيـسم را درسـت پيـاده 
کنــد و حــاT اینھــا ھمدســت بــا گــروه پيــشين یعنــی اســCميون 

  ! راستين دارند پياده اش ميکنند
  !ن مامانم شوخی نميکنمبه جاید؟ چرا ميخند

  
 علـیود که پنج ویژگی اسـت كـه  جایی نوشته بکسی

از محمد پيامبر اسCم،  : خامنه ای از پيامبران  به ارث برده است
از عيـسی  بيسوادی را، از موسی پيـامبر یھودیـان جـادوگری را،

مسيح بی پدری را، از نوح پيـامبر عمـر طـوTنی را و از سـليمان 
بــد ھمانھــا منظــورش T[ شــيوه ی گفتگــو بــا حيوانــات راپيــامبر 

 ميکننــد و بعــد بــه جــان مــردم »چيــز« ھــستند کــه پــای منبــرش
   .]ميافتند

برتران دوTنوئه، شھردار پاریس ھم در مراسـمی، غـروب 
ــنبه در ــھرداری چھارش ــاختمان ش ــر س ــراز  براب ــرای اب ــاریس ب پ

يـانی شـھر پـاریس ھمـراه ایران :ھمبستگی با مردم ایران گفـت
   ٦٥.است که خواستار احترام و عدالت ھستند

این روزھا خود این بيچاره ھا ھم دارند صفوفشان را از ما 
آنھـا کـه . جدا ميکنند»  اسCمی باید برودوریجمھ «که ميگویيم

ند، ھر روز بيشتر از مردمـی حکومت اسCمی ھست حفظ در پی
آزاد کــه خواھــان آزادی و دموکراســی و ورود بــه جھــان مــدرن و 

  . ھستند، فاصله ميگيرنند
ــازه  ــت ــک نــت«سایت وب ــوده ایھــای حــامی » پي صــدای ت

فتيلــه را پــائين » .ســی. بــی. بــی«: حکومــت اســCمی نوشــت
  . ایران است] حکومت[کشيده، ولی ھمچنان تنھا سيمای 
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» فایننـــشيل تـــایمز آلمـــان«بـــه گـــزارش روزنامـــه ی 
 کــرده انــد کــه  ی اروپــا توافــق  ی اتحادیــه پایــه دیپلماتھــای بلنــد

و تھــا   درخواســت روادیــد از ســوی دیپلمــارســیمــدت زمــان بر«
ــدگان گذرنامــه  ــی  دارن ــرانھــای دولت ــد» ای ــن . را طــوTنی کنن ای

ی   شورای اتحادیه  ی دولت سوئد، رئيس ادواری نامهمساله در 
ایـن «مطـابق آن .  کشور عضو اعCم شـدبيست و ھفتاروپا به 

ی درخواسـت  جاز نيستند دربـاره کشورھا دیگر تا اطCع بعدی م
   ٦٦».روادید تصميم بگيرند

فارســی » .ســی. بــی. بــی«: پــيش از ایــن نوشــتم کــه
  تبدیل شده به نـسخه ی فارسـیتلویزیون بی خاصيتی شده و

انگليسی و از تحوTت ایران دیگر در آن چندان » .سی. بی. بی«
   ٦٧».خبری نيست

ــود ــن خ ــمم ــه ای در م ــه وســط برنام ــدم ک ــروز دی ورد  ام
ھجدھم تير دھسال پيش، برنامه را قطع کردند و بعد ھم ھمان 

  . صفحه ی مارش دار بی خاصيت را نشان دادند
بـا ایــن ھمـه خبــر ميرســد کـه بــا وجـود تــCش نيروھــای 

دھمـين   تجمعـی بـه مناسـبتبرگـزاریامنيتی برای ممانعت از 
سالگرد حوادث ھجدھم تيرماه، معترضان بـه نتيجـه ی انتخابـات 

 حکومـت منظـور ایرانيـانی ھـستند کـه کليـت[ت جمھوری ریاس
ـــد ـــران در ]  اســـCمی را نميبخواھن ـــCب تھ ـــدان انق اطـــراف مي

گـاز اشـک  تجمعھایی برگزار کرده اند و اخباری درباره ی شـليک
ــده  ــشر ش ــران منت ــشگاه تھ ــراف دان ــا در اط ــمت آنھ ــه س آور ب

   ٦٨.است
شـاھدان عينـى از تھـران حـاكى گزارشھاى دریـافتى از 

ــه تظاھا ــت ك ــعارھاى س ــر دادن ش ــا س ــدگان ب ــرگ «ركنن ــر م ب
ــاتور ــCب و » دیكت ــان انق ــمت خياب ــه س ــف ب ــسيرھاى مختل از م

كـرده و بـا حـضور گـسترده ی نيروھـاى  دانـشگاه تھـران حركـت
 نيروھاى ضد شورش، بـسيجى و لبـاس .امنيتى روبرو شده اند

 شخــصيھا بــا حملــه بــه تظاھركننــدگان بــه ضــرب و شــتم آنــان
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 و براى جلوگيرى از ھرگونه تجمع بزرگى، گـاز اشـك آور پرداخته،
   ٦٩.بزرگ دانشگاه تھران شليك کرده اند به در

  
وقتی موسـولينی را ھمـراه بـا معـشوقه «نوشته اند که 

ِ  مرگ چنان نعره ميـزد كـه اش پای چوبه ی دار ميبردند، از ترس
ش گریـه سـر یبـرا» ھـای ھـای«كس نميدانـست او كيـست ھر

او . معشوقه ی خونسردش اعدام شـد ينی ھمراهموسول. ميداد
ــود كــه ورق ــاریخ ب  روزگــارش برگــشت و از  ِاز خيــل دیكتــاتوران ت

مثـل الكـساندر نـيكCی دوم كـه بـه ... اسب قدرت بر زمين افتاد
خودكشی كرد، مثـل  صCبه اش كشيدند، مثل ھيتلر كه از ترس

ــل  ــپردند، مث ــودش س ــوتين خ ــه گي ــه او را ب ــانزدھم ك ــوئی ش ل
   ٧٠.و مثل خيليھای دیگر رشال تيتوما

حـاT نوبـت کيـست؟ نوبـت چـه کـسانی اسـت؟ کـسی 
  ! ميداند؟

  
روزنامه ی گـاردین نيـز از قـول یـک مقـام ارشـد در ایـران 

  : نوشت
ــه « ــی خامن ــه  ای، مجتب ــد خامن ــبه  فرزن ــرل ش ای کنت

: ایــن روزنامــه افــزود .نظاميــان بــسيج را در دســت گرفتــه اســت
  موجـب ھـراس بـسياری از روحانيـانای نقش مجتبی خامنـه «

کـــار و فرمانـــدھان ســـپاه  برجـــسته، سياســـتمداران محافظـــه 
   ٧١».پاسداران شده است

درگيریھــا در تھــران و شھرســتانھا عليــرغم «در ضــمن 
حرکـــت . مچنـــان ادامـــه داردگـــسترده ی خبـــری ھ سانـــسور 

 تھران از مجاز حالی برگزار شد که استانداریدر  امروز اعتراضی
ــه  نبــودن تظــاھرات خبــر داده و مــسئوTن انتظــامی، مــردم را ب

سيـستم ارسـال . کـرده بودنـد گونه تجمع تھدید جلوگيری از ھر
بـاT گـرفتن روز پيش باز ھم قطع شد و به ھنگـام پيامک از چند 

 ی اطـراف ميـدان تظاھرات امروز، تلفنھای ھمراه نيز در منطقـه 
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ات دولـت را تCشـی اممخالفـان، ایـن اقـد. انقCب از کـار افتادنـد
ــCل در  ــرای اخ ــانيھب ــا و خبررس ــاھرھماھنگيھ ــدگان  ای تظ  کنن

   ٧٢».ندارزیابی ميکن
  

از ھمه ی اینھا بامزه تر، این شـعار تـازه ی جالـب امـروز 
دیگـر ایـن کـه  »!رھبـری رو نبينـی مجتبـی بميـری،«: است کـه

  .دستگی گزارش شده استامروز بين نيروھای انتظامی دو 
  
  

روز بيـــست و [ مـــي+دی ٢٠٠٩ه ژوئيـــ١٣٨٨/١٠تيرمـــاه  ١٩
  ]ھفتم

  
منبـع «بـه نقـل از یـک ]  شنبه٤[روزنامه ی گاردین پریروز  
ش داد که کنتـرل بـسيج بـه ایران گزار در» ی سياسی بلند پایه
جمھـوری اسـCمی سـپرده شـده   خامنه ای رھبر پسرمجتبی،

 خـود را یــک سياسـتمدار ارشـد بــا گـاردین منبــع خبـری .اسـت
 اسCمی اعـCم امنيتی جمھوری دستگاھھای ی قوی باپيوندھا

این بازی تمـام نـشده، تـازه شـروع شـده «: این منبع گفت .کرد
گفــت کــه مجتبــی خامنــه ای نقــشی اساســی در وی » .اسـت

ــروزیســازمان دادن  ــات بيــست و دوم احمــدی  پي ــژاد در انتخاب ن
بـسيج، تظـاھرات  خـرداد بـازی کـرد و از طریـق کنتـرل مـستقيم

 رھبـری بـود،  که بـا تلفـات در ميـان معترضـان ھمـراهن رامخالفا
  ٧٣.کرد

 در نوشـته ای بـا عنـواناما با ھمـه ی ایـن وحـشيگریھا 
آمـده » دیگر کسی نميترسد، ھمه آمده بودند، اینھا رفتنی اند«

  : است
جـوان . ھمه آمده اند.  این ھجدھم تيرچه صCبتی دارد«

بار آموختـه انـد از  نه فقط در یک خيابان که این .لو پير و ميانسا
 تظاھرات ، تھرانمرکزینقطه ی  ھشت/ در ھفتروزھای پيش؛

. شـعار ميدھنـد ھمه. سکوتی در کار نيست. توده ای بر پاست
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مـرگ بـر «بعضی هللا اکبر ميگویند، امـا شـعارھا بـه سـرعت بـه 
  . تبدیل ميشوند» !دولت کودتا، استعفا، استعفا«و » یکتاتورد

انقـCب اسـت و پـارک /مرکز درگيریھـا چھـار راه وليعـصر«
 جمعيــت، متمرکــز و فــشرده اســت و گاردھــای ضــد. دانــشجو

چھـره ھـا خـونين . شورش با گاز اشک آور و باتوم یورش ميبرنـد
ن بـه پيـاده از پياده رو به خيابان و از خيابـا جمعيت، مرتب. است

مثـل دو ھفتـه پـيش ھمـه بـوق  ماشـينھا. رو جا به جـا ميـشود
اسـت و باز ھم مشتھا به سـوی آسـمان . قھای ممتدميزنند، بو

مـوج مـردم از . نـشانه ی پيـروزی و ھمبـستگی دو انگـشت بـه 
ھمه ی خيابانھای اصـلی بـه سـمت ميـدان انقـCب و دانـشگاه 

ا بـه سـبک دوران  جدیـدی راین بار شعار طـوTنی. رازیر استس
   :انقCب پنجاه و ھفت ھمه ميخوانند

/ خـاک وطـن را ویرانـه کـردی/ محمود خائن آواره گردی«
Cمــرگ بــر تــو، ! مــرگ بــر تــو..... کــشتی جوانــان وطــن آه و واویــ

  !مــــرگ بــر تــــو
اشک آور مثل نقل و نبات بـر جمعيـت ميبـارد، ولـی گاز «

حال ھـيچکس بـه . ده اندعادت کر باور نکردنی است، انگار ھمه
بعضيھا دود سيگار  .فقط فورا آتشی روشن ميکنند. ھم نميخورد

و  در تقـاطع بلـوار کـشاورز. را به چشم کنـار دسـتی ميفرسـتند
از پایين، گـارد ویـژه بـه سـمت مـا ھجـوم . خيابان کارگر ھستيم

از طــرف خيابــان . گویــان بــه ســمت بــاT ميــدویم شــعار. ميــآورد
 بـه ملحـق ميـشوند و دوبـاره  ای بـه مـافاطمی جمعيت فشرده

نترسـين، تنرسـين، مـا ھمـه «سمت پایين برميگردیم، با شـعار 
  » باھم ھستيم

 از بقيه جاھا. خبری از تيراندازی در این قسمت نيست«
چقدر دختر، چقدر مادر، در . ھم ھنوز خبری در این مورد نرسيده

 مـا دوباره به سمت! خشمگين و شاداب و الھامبخشل، صف او
شخـصيھا را ھـم آورده انـد، ولـی  ایـن بـار لبـاس. ھجوم ميآورند

اسـت  مـشخص. تعدادشان نسبت به روزھای قبل کمتـر اسـت
که تحت تـاثير افـشاگریھای ایـن سـه ھفتـه در مـورد جنایتھـای 

پوشـانده انـد  به بعضی از اینھا لباس فرم سـپاه . تبسيجيھاس
و با موتـور بـه جمعيـت حاT با تعداد زیاد  .که منظمتر به نظر آیند

بازارچـه ی جنـب پـارک Tلـه  چنـد صـد نفـری وارد. حمله ميکنند
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 ھمراه با چنـد نفـر .ميشوند که راه در رو ندارد و آنجا گير ميافتند
 از روی نرده ھـا و سـيم خـاردار ميپـریم و وارد محوطـه ی پـارک

دارنـد از نـبش فـاطمی . مقـصد خيابـان اميرآبـاد اسـت. ميشویم
يبندند که جمعيت اميرآبـاد بـه جمعيـت اطـراف پـارک خيابان را م

نبش کوچه ای که ندا در آنجا جان . است اميرآباد غلغله. نپيوندد
.  ميدھنـد»بر دیکتاتور مرگ«باخت، جمعيت ایستاده اند و شعار 

 پيرمردی که ميگوید ھشتاد ساله است، با خوشـحالی ميگویـد
  . فتنی انداینھا ر. ھمه آمده اند. دیگر از کسی نميترسد

برعکس سال پنجـاه و ھفـت  ين اینھمه جمعيت، ولیب«
  !  یک عمامه به سرھم در ميانمان نيستحتی

 مـردم وضـعيت را .مـردم ميگيرنـد انتقام خون ندا را ایـن«
دیگـر .  رژیم را دریافته اندشکنندگی ضعف و. خوب درک کرده اند

ــد ــيچکس نميترس ــد. ھ ــعار ميدھن ــوان ش ــر و ج ــر و . پي محکمت
ی کــه در آن خــانواده ای خــودروی. تر از ســه ھفتــه پــيشمــصمم

سـمت شـمال و بـوق ممتـد ميزنـد، بـه آھـستگی بـه نشسته 
پـسر خـانواده سـرش را بيـرون . اسـتخيابان اميرآباد در حرکـت 

مسالمت آميز مبـارزه  بازھم ميخواھيد«: آورده و به مردم ميگوید
شـعار  خـواھرش ھـم بـا» کنيد، نميبينيد که اینھا اسلحه دارند؟

تنھـا عکـس العمـل مـن . مرگ بر دیکتـاتور ھمراھـی اش ميکنـد
 خـود را سـریع بـه .آنـان و بـاT بـردن مـشت اسـت تکرار شعار با

   .گزارش را مينویسم اینترنت ميرسانم و این
شعارھا بـر پـشت بامھـا . امشب خيلی داغ خواھد بود«

ھنـوز . زخميھا و دستگيریھا ھـم کـم نيـستند. کرد غوغا خواھند
بازرسـی را در گوشـه و کنـار شـھر  ا تاریک نشده، ایـستھایھو

ــورم پــوش ــسيجيھای اونيف ــد، بــا ب ــسترده ان ــه خيالــشان . گ ب
فوق العـاده  کنند و به مردم حالی کنند که وضعميخواھند ارعاب 

این ھزاران ھزار مردمند که امـروز بـا حـضور ! حماقتی است، چه
!  که ھوا پس استقدرتمند خود در خيابانھا به رژیم حالی کردند

بدون شک ھجده تيـر امـسال  از بقيه شھرھا ھنوز خبری ندارم،
جـاری  در تھران یک واقعه ی به شدت تاثيرگذار بـر رونـد تحـوTت

  ٧٤».خواھد بود، بدون شک
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بــه نظــر ميرســد جنــبش ســبز دچــار یــک «: امــا ميگوینــد  
موسوی م با نا این جنبش از ابتدا. استحاله ی بزرگ شده است

یـا  ، ولی بـه نظـر ميرسـد دارد بـا عبـور از موسـوی وشروع شد
.  بــه ھمــراه بــردن خــود او وارد مرحلــه ی جدیــدی ميــشودحتــی

 تيرماه تا ایـن لحظـه سـکوت ھجدھمتظاھرات  موسوی در مورد
شـاید خـود . ذھـن نيـست سکوت او زیاد ھم دور از. کرده است

ض ن موج اعتراضی دیگر فقط به اعترا که ای استوی نيز دریافته
 به تقلب در انتخابات محدود نيست، بلکه سایر مطالبات مـردم را

 حکومــت و تــاثير فــضای چقــدر از ســرکوبی ھــر. ز دربرميگيــردنيــ
باشـيم، بـاز کـسانی بودنـد کـه  ترسی که ایجاد کـرده، مطمـئن

مجتبــی «د و آمدنــد و بــرای نخــستين بــار شــعار امــروز نترســيدن
ن شعار را نه موسـوی، ای. را سر دادند» بميری، رھبری را نبينی

 جنـبش را ایفـا که این روزھا نقـش جانـشين رھبـری نه سازگارا
شـعار را خـود مـردم از تـه دل  ایـن. توصـيه نکـرده انـد!] [ميکنند

 .اعـCم کننـد سردادند، تا نفرتـشان را از ایـن حکومـت سـرکوبگر
کسی چه ميداند، شاید جنبش سبز به آرامـی بـا ھـدایت خـود 

 متمرکزی، تنھا با اتکا به خودش پـيش بریو بدون ھيچ رھ مردم
چون بـا . برای حکومت دشوار خواھد شد اینجاست که کار. برود

را نميتـوان مـسدود  سرکوب، دھانھا را ميشود بست، ولی افکار
 مردم ناراضی، مـردم خـسته از ایـن ھمـه ظلـم و فـساد و. کرد

ــاھی ــرون ،تب ــد و بي ــر فرصــت و مناســبتی اســتفاده ميکنن  از ھ
 دیگـر .نارضایتيـشان را اعـCم کننـد د، تا با اتکا به خودشـانميآین

 و نه سـازگارا، بلکـه خـود رھبر این جنبش این روزھا نه موسوی
   ٧٥.مردم ھستند

این است که لباس شخصيھا  گزارشھا از ایران حاکی از«
. انـد  شنبه شب به خوابگـاه دانـشگاه اميرکبيـر حملـه کـرده  پنج

 شخصی به کوی ی نيروھای لباس  سالگرد حمله این حمله در
   ٧٦».تدانشگاه تھران صورت گرفته اس
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ــدم کــه  راراســتی مــن عکــسی  از محــسن ســازگارا دی
ھمـين . داشت در نوفل لوشاتو پشت سر خمينی  نماز ميخواند

اھيد دید و عکس آن اTن ھم اگر در گوگل بزنيد، این عکس را خو
 برنامـه ھـای عليرضا نوری زاده، رھبـر خـود انگيختـه ی ھمـه ی

اعتراضی و ھمه کاره ی ھمـه جـا را در مدرسـه ی رفـاه، سـال 
پنجاه و ھفت، ھمانجایی که پشت بامش تيرک اعـدام افـسران 

ھمينطـور شـعرھایی کـه ایـن بابـا در . ارتش شاھنشاھی شـد
شما ھم این عکسھا را دیده اید، . اش سروده بود» امام«وصف 

ران پنجاه و ھفت، حـاT ھـم یا این مجيزگویيھا را خوانده اید؟ رھب
خوانـده ميخواھند جنبش ضد خودشان را باT بکشند، ولـی کـور 

  !  خواھيم دیداند؛
 رفته باشد، ولی من یـادم نميـرود؛شاید خيليھا یادشان 

ــادم نميــرود؛ ــادم نميــرود؛ ھيچگــاه ی ــامردی و نــه، ی  ایــن ھمــه ن
  ... یادم نميرودوردن رانامردمی و نان به نرخ روز خ

  
  

روز بيــست و [ مــي+دی ٢٠٠٩ ژوئيــه ١٣٨٨/١١يرمــاه  ت٢٠
  ]ھشتم

  
خامنـه ای، بـای «وبCگ مCحسنی در مطلبی با عنـوان 

. امـروز روز خـوبی بـود، یـک روز سرنوشـت سـاز«: نوشت» بای
 ،حضور جوانان ایرانی در خيابانھای تھران و چند شھر دیگر ایـران

جــایی جنتــی در . را بــرھم زد» کودتاچيــان«تحليلھــای ی ھمــه 
اینھـا . نگران نباشـيد؛ مـا بایـد کـار خودمـان را بکنـيم«: گفته بود

دو ھفته غر ميزنند، بعـد ھمـه چيـز برایـشان /یکی] یعنی مردم[
  » !عادی ميشود و ميرود تا چھار سال دیگر

   ای و  نوچـه خامنـه. احتماT این فقط تحليل جنتی نبود«
گـر محکـم اش ھم ھمينگونه تحليل ميکردند کـه ا ھای سپاھی 

جلو اعتراضات بایستيم، پس از مـدتی مـردم دلـسرد ميـشوند و 
 شان؛ امـا حـضور شـجاعانه ی ایرانيـانميروند به سر کار و زندگي

 تيرمـاه نـشان داد ھجـدھمبمناسبت دھمين سالگرد فاجعه ی 
قـضيه بـيخ پيـدا » این تـو بميـری، از اون تـو بميریھـا نيـست«که 
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ھای ایـن حکومـت در  پایه   کرده و در واقع امروز صدای شکستن
  . ھمه ی دنيا شنيده ميشود

ــه « ــه دو ھفت اســت بطــور  شــوخی نيــست حکــومتی ک
ش عليـه مـردم لجـن پراکنـی یسـيما و روز از طریق صـدا/شبانه

ميکند و اعترافات دروغين را بخورد بيننـدگانش ميدھـد، ھمـه ی 
 ھای تبادل اطCعات را بسته، تا مبادا مـردم بـرای مراسـم  روزنه

از ھمه ابزارھـا و اھرمھـا اسـتفاده . ھجدھم تير برانگيخته شوند
فارسی » .سی. بی . بی«رادیو . کرده است، تا مردم را بترساند

را نيز با خود ھمراه کرده است، تا Tبـد اطـCع رسـانی را مختـل 
به خيابانھا آمدنـد و ...  باز مردم،اما با ھمه ی این تمھيدات. کند

ھمـه ی دنيـا صـدای مـردم ایـران را . ندشعارھای تندتری سرداد
. ھای معتبر دنيا خبـر تظـاھرات را مـنعکس کردنـد رسانه . شنيد

مردم نشان دادند که تھدید و مشت آھنين تاثيری در حرکتـشان 
نـدارد و ميرونــد تــا بـساط ایــن حکومــت نحـس را بــرای ھميــشه 

  . ریشه کن کنند
بنظــر مــن تظــاھرات امــروز ســختترین مقطــع بــود بــرای «

حکومـت از ھفتـه . تمام توان حکومت ھمين بود که دیدیـد. مردم
ھا قبل خودش را برای چنين روزی آماده کرده بـود، امـا روزھـای  

نھـا آینده مناسبتھایی اند که مـردم بـدون اعـCم قبلـی بـه خيابا
 آنرا ندارد که در ھمه جا و برای خواھند ریخت و حکومت آمادگی

آن ســبو بشکــست و آن . ھميــشه در آمــاده بــاش کامــل باشــد
  ٧٧.منتظر روزھای خوش و آفتابی باشيد. پيمانه ریخت

  
نميدانم این فتواھا تا چه ميـزان ميتواننـد کـارکرد داشـته 

 منتظری  فتوای حسينعلی».سی. بی. بی«باشند، ھرچند که 
ــد ــژه ای ميدان ــا فتواھــای وی ــر ب ــين . را براب ــه ھرحــال شــکاف ب ب
منتظـری « :ميگویند. يشودحکومتی دارد ھی گشاد و گشادتر م

اخيــر،  در پاســخ بــه اســتفتای محــسن کــدیور در مــورد حــوادث
و فاقد بنيان شرعی دانسته و تشبث به مصلحت نظام را مردود 

 موجب سقوط قھرى وTیت و تصدى« ی حکومت را جابرانهکردار 
» ىاحكـام صـادره از سـوى آن متـول نفـوذ   امر اجتمـاعى و عـدم
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نى كـه شـرعا و متـصدیا «ساس ایـن فتـوابر ا. اعCم کرده است
داده انـد، خـود بـه  اجتماعى را از دست    امرعقC توليت و تصدى

مـشروعيتى  ھيچگونـه    آنـانخود از مقام خود معزولنـد و تـصدى
   ٧٨».ندارد

گونه تکليف تعيين کردنھـای گلـه  م که اینمن البته نگران
 مـردم را البته بد نيـست کـه. واری ھمچنان کارکرد داشته باشد

ھـدف، «برعليه نظام شوراند؛ اما با چه اسـبابی؟ مـن بـا شـعار 
این ھمان کاری اسـت کـه کC مخالفم؛ » له را توجيه ميکندوسي
 Cا امـروز  کردند کـه تـ٥٧ایرانی در مقطع سال » روشنفکران«مث

 تمام وبسایتھا ھمـين امروز تيتر اصلی .داریم چوبش را ميخوریم
  » !عليه خامنه ایفتوای منتظری بر « :است

ــر را ھــم از ای مي ــن خب ــا درســتی و ای ــسم، ت ــی مينوی ل
اتحادیـه ی امروز بيستم تيرماه، «:  آن را بعدا تائيد کنمنادرستی

ــرد ــریم ک ــران را تح ــاز ای ــا گ ــا. اروپ ــزارش خبرنگ ــه گ ــصادی ب ر اقت
 اتحادیـه ی اروپـا و بـا وجـود پارسينه، براساس تصميم سياسی

 بـر . اتحادیه، گـاز ایـران را تحـریم کـرد متعدد، ایناقتصادی دTیل
ــق نامــه ی  ــاکو«اســاس تواف ــا حــضور ســران  ٧٩»نوب ــردا ب ــه ف ک

حـضور  اتحادیه ی اروپا، کشورھای آسيای ميانه و بـا کشورھای
مھمانانی چـون عـراق، سـوریه، گرجـستان و مـصر رسـما امـضا 

 کيلومتر بـه منظـور ٣٣٠٠ی نوباکو به طول  خواھد شد، خط لوله
 ميCدی ٢٠١١سال   اروپا امضاء ميشود و ساخت آن ازتامين گاز

ــشورھای  ــاز ک ــه، گ ــق نام ــن تواف ــاس ای ــر اس ــشود؛ ب ــاز مي آغ
قزاقستان از بستر دریای خزر به اروپا صـادر خواھـد  ترکمنستان،

این کشورھا بـسيار کمتـر شد، این در حالی است که ذخائر گاز 
ستر از بـ تریليون متر مکعب است و احـداث ایـن خـط لولـه ٢٧از 

بـا وجـود  .دریای خزر نيز پيامدھای زیست محيطی خواھـد شـد
 ایـران بـه ترکيـه بـرای تـامين گـاز اروپـا که خط لوله ی فعلی این

ی اروپــا  کــامC آمــاده و بــه صــرفه ی اقتــصادی اســت، اتحادیــه
  .تصميم به تحریم گاز ایران گرفته است
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  ]نھمروز بيست و [ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٢تيرماه ٢١

  
دوم تيرمـاه «: نوشت» اعتماد ملی«اميرھادی انواری در 

ھـای شـنود  خبری مبنـی بـر فـروش مخفيانـه ی دسـتگاه  ١٣٨٨
پـس از آن ایرانيھـایی . توسط شرکت نوکيا به ایران منتـشر شـد

اقدام شـرکت ستقر بودند، نسبت به این که بيشتر در اینترنت م
 ابعـاد موضـوع موضعگيری کرده، خواستار روشـن شـدن» نوکيا«

به نظر ميرسد مـصرف کننـدگان بـه صـورتی خودجـوش ... شدند
نشان این حرکت، . اند تصميم گرفته » نوکيا« درباره ی محصوTت

قيمت انواع گوشيھای نوکيا  ھای فعاTن بازار درمورد ریزش گفته 
و موج پـس فرسـتادن و تعـویض گوشـيھای نوکيـا پـس ازانتـشار 

   ٨٠.تاخبار شنود اس
تا شما باشيد که محـصوTت ضـد انـسانی . استحقتان 
  !این ھمه کثافتکاری نکنيد» ایجاد کار«نسازید و برای 

محسن کـدیور یکـی از آخونـدھای خلـع لبـاس شـده، یـا 
کرده ی باند اصCحاتچيھا دیروز متن پنج فتـوای مھـم خلع لباس 

 »مرجـع«ی نـسل ماموتھـای حسينعلی منتظری تنھا باقيمانده 
احمـدی /اند کودتـای خامنـه ایبکمان وقت،  و حامنتشر کردهرا 

  . ینھا را باطل اعCم کرده است را جائر خوانده و وTیت انژاد
کنون بازار به جنبش مـردم، زنـان و جوانـان تادیگر این که 

حکومت ميکوشد به ھمه بباورانـد کـه مخـالفينش . نپيوسته بود
بـا ایـن . در اساس بچه سوسولھای بلوار اليزابت به باT ھـستند

 از اســی در بــين آخونــدھا ميتوانــد خيلــیھمــه ایــن شــکاف اس
 –مذھبيھا را که ھنوز ھم نسبت به دین حکومتيان تـوھم دارنـد 

   . به خيابانھا بکشاند–لبته در راستای حفظ منافع دنيایيشان و ا
ــت ــالبی اس ــه ی ج ــاکتر . مرحل ــاع خطرن ــه روز اوض روز ب

مھـرداد ميکوشـد مـرا از . ميشود و روز به روز جنبش گسترده تر
نگرانــی درآورد و بــه مــن بباورانــد کــه اگــر قــرار اســت حملــه ی 

این که روسھا . خارجی نشود، باید از ھمين ابزارھا سود جست
در نشست سران ھشت کشور در ایتاليا ھمين ھفتـه ی پـيش 
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 – یا به ایشان از سوی جی ھشت تحميل شد –تصميم گرفتند 
 اســCمی بردارنــد، نکتــه ی کــه دستــشان را از پــشت حکومــت

تھدیدشان کرده که خودشـان گویا نيکC سرکوزی . جالبی است
 جایگاه محکمی ندارند و این که در جریـان شـلوغيھای ھم چنان

ه ایـن کـشور رفـت و اوضـاع کشور اوکرائين، سرکوزی شخـصا بـ
ــاری ــردانفج ــا را آرام ک ــه .  آنج ــرده چ ــشت پ ــدانم در پ ــه نمي البت

چيزھایی را کنار ھـم بچيـنم تـا مـساله را سعی ميکنم . ميگذرد
ا کـارد اصـCحاتچی ر/آنچه ھست ایـن جماعـت تـوده ای. بفھمم

  !بزنی، خونشان درنميآید
ھمين امـروز . البته ھنوز دارند آخرین زورھاشان را ميزنند

شـان »پيک نت« حکومت اسCمی در حامییکشنبه توده ایھای 
  : نوشتند

ھر . روز دشوارتر ميشود خرداد روز به ٢٢تثبيت کودتای «
ميگــذرد، زیــر پــای کودتاچيھــا ] کــذا[روز کــه از ایــن بــی تثبيتــی 

ایـن بـار ... منتظری... تردید نيست که فتوای. سست تر ميشود
پيامدھای سنگينی برای حکومت خواھد داشت، زیرا ایـن بـار در 
متن حاکميت و حاشيه ی حاکميت نيز انبوھی از ضـربه دیـدگان 

 حتــی...  ایــن پيــام ھمــراه و ھمگــام شــده انــدکودتــای اخيــر بــا
منتظــری حفــظ ... کــسانی کــه در گذشــته فاصــله ی خــود را از

ميکردند، با کودتائی که شد و خونی که سپاه و بسيج و نيـروی 
انتظامی به دستور مستقيم رھبر در نماز جمعه ی تھران ریختـه 

که شمشيری . و ميریزند، این فاصله را دیگر رعایت نخواھند کرد
کودتاچيھا از نيام برکشيده اند، گـردن بـسياری را نـشانه گرفتـه 

منتظری در نوع خود اعCم جھاد عليه استبداد و ... فتوای. است
  » ...کودتاست
  

کـوچ  در بـاره احتمـالتائيـد نـشده ای  اخبـار«ھمچنـين 
  » .شده است قم به نجف پخش روحانيون و علمای شماری از

 از فرمانـدھان ه ی جمعـیبـاره ی نامـ خبرھـائی نيـز در
  ایـن نامـه خطـاب بـهه و ظاھراجنگ منتشر شد سپاه در دوران

دوران   با توجـه بـه حمایتھـای فرمانـدھان.علی خامنه ای است
 انتخابـاتی در جریـان کـارزار از ميرحـسين موسـوی جنـگ سـپاه

گویـا اھـل . نيـست نامه دور از ذھن و انتشار این موسوی، تھيه
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بـودیم،  خـون درغلتيـده کاش در جنگ بـه  ای«: سپاه نوشته اند
  » !بودیم نمی غلتيدن مردم به خاک و خون اما شاھد

 کروبی ھنـوز ید حاT از وحشت سبز نوشت؟ مھدیآیا با
جنــبش ســبز ميرحــسين » رھبــر«ســر و صــدایی ميکنــد، ولــی 

این تـو «انگار دریافته است که . موسوی فعC سکوت کرده است
 پرزیـدنت اوبامـا ھـم در ایتاليـا »نيـستبميری، از آن تـو بميریھـا 

ــه ــود ک ــه ب ــد «: گفت ــران نخواھ ــت ای ــر حکوم ــد منتظ ــا اب ــا ت دني
   .طناب دارد محکم و محکمتر ميشودخCصه » .نشست

حاكميتى كه براساس چماق «: گفته استھم منتظری 
حقوق دیگران و تصرف غاصبانه و تغيير در آرای  و ظلم و تجاوز به

بازداشــت باشـد، نــزد شـرع و عقــل و آنـان و كــشتن و بـستن و 
البته سی سـال پـيش » !ارزش است  محكوم و بى  عقCء جھان

ــا حــاT . اینطــوری نبــوده، ولــی یکدفعــه اینجــوری شــده اســت ت
 البتـه ایـن منتظـری کمـی انتقادھا ھمه اش آبکی بـوده اسـت؛

بيشتر از آبکی انتقاد کرده و بيچاره برای ھمان انتقـادش از خـود 
 کـل حاT ھم کـهوTیتعھدی را ھم از دست داد؛ ست خمينی، پ

  .دارد برباد ميشود» سرمایه«
هللا منتظـری  درود بر آیـت «: ھادی خرسندی ھم نوشت

شـدن بـر  کدیور که در بزنگاه تاریخی، سوار و شاگردش محسن
 انــد و بــا یــک ســری  مــوج رســتاخيز مردمــی را فرامــوش نکــرده

پـاره ميکننـد کـه /مربی بين خودشـان تعـارف تکـه/جمCت عربی
وقـت ناغافـل دسـت ملـت و  جریان از دست علما در نـرود و یـک

 اینک ولی فقيھی ناکـام عليـه ولـی فقيھـی باکـام .مليون نيفتد
فتوای سربسته ميدھد و قھرمان ملی ميـشود و شـاگردش بـه 

فـCن روحـانی  مردم یادآوری ميکند که در نھضت مشروطيت ھم
این فتوا شبيه   خمينی فتوا داد وفتوا داد و در مقابله با شاه ھم

ن دو فتــوا،  البتــه بــا ایــن تفــاوت کــه در مــورد آ!آن فتــاوی اســت
برانداختن محمـدعلی شـاه و محمـد حکومت دست علما نبود و 

واجـب  رضاشاه واجـب شـرعی بـه حـساب ميآمـد، امـا ایـن بـار
شرعی تخفيف پيدا کرده و نظـام بایـد محکـم شـود و بـا انـدکی 

 لـه،  قام رھبری ھمراه با چـشمکی بـه معظـمم قلقلک دادن به
شخصيھا خانـه  لوحان و لباس  ميتوان قضایا را درز گرفت و ساده 

تان سرشـناس آقـای کـدیور از ی منتظری را گلباران کنند و دوس 
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ھـزاران گـور بابـای . لویزیون معـاف شـوند تاعترافگيری و آمدن تو
  ! جالب است، نه؟٨١»! محبوس و زیر شکنجهایرانی

ھـم اعتمـاد ی گروه سياسی آفتاب، روزنامـه   گزارشبه
  : نوشت

وز  از ر ای دیـــشھای مـــاھوارهدور جدیـــد جمـــع آوری«
بـر ایـن اسـاس نيـروی . منـاطقی از تھـران آغـاز شـدگذشته در 

منـازل واقـع در منطقـه ی اميرآبـاد و  انتظامی دیروز با مراجعه به
ــصاری[ســيد خنــدان  ــه جمــع آو اقــدام] خواجــه عبــدهللا ان  ریب

   ٨٢».ماھواره از منازل کرد
مــرده ھــا و زندانيھاشــان  حــاT ایــن اصــCحاتچيھا ھــی از

ردم آدم نيستند، فقـط اینھـا انگار بقيه ی م. مينویسند و ميگویند
 خودشــان وراجــی و گـروه و بانــد فقــط از حــزب و دســته آدمنـد و
  !ھرکی با اینھا بوده، آدم است، واT گور پدرش. ميکنند

آبـادی، رئـيس سـتاد کــل  سن فيــروزحـ] کـذا[سرلـشکر 
امـام «خطـاب بـه نامـه ای نيروھای مسلح حکومت اسCمی در 

نوشـت کـه بـا مـرور وقـایع پـس از انتخابـات » دوازدھم شـيعيان
  :  ایرانجمھوری ریاست

   ٨٣».ندبما با تمام توان ایستاده ایم، تا نظام«
ببينيــد بــه کجــا . مــا ھــم ایــستاده ایــم تــا شــماھا برویــد

  !ميرسيد؟
نــازنينی کــه ھجــدھم تيرمــاه امــسال در مــتن جریــان در 

مــن اصــC بــه تھرانــی و «: نوشــت  در وبCگــش تھــران بــود،
نـه مـن و  .شھرستانی بودن و این چرت و پرتھا عقيده ای نـدارم

نه ھيچکدام از کسانی که در این اجتماعات حضور دارنـد، منتـی 
ا آنقـدر از شـھرھبر کسی ندارند، ولی واقعا چرا مردم در بعضی 

وليتند؟ مردم در بعضی از شھرھا بی مـسئبيخيال ھستند؟ چرا 
شـيراز و چنـد شـھر دیگـر جـزو ایـران آیا فقط تھران و اصـفھان و 

 شــھرھایرشــت و ھــستند؟ مــشھد و ھمــدان و کرمانــشاه و 
جنوب کشور جزو ایران نيستند؟ مردم این شھرھا باید بنـشينند 
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ر تھران و اصـفھان و چنـد در خانه ھاشان و مردم د  تير١٨در روز 
   ٨٤»مامورین قرار بگيرند؟ ه یشھر دیگر مورد حمل

این ھم اعتراضی است به ھمراھـی نکـردن؛ البتـه خـود 
 اگر ميجنبيدند کـار بـه ھمه شان ھنوز نجنبيده اند؛ ا ھم تھرانيھ

  !!گونه ای دیگر بود Tبد
  
  

  ]روز سی ام[  مي+دی٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١٣تيرماه ٢٢
  

 که خيليھاشان برای خبرھای دیگر ھم ھستیک سری   
ان شعری در وصف جنبش مثC این که شجری. من جالب نيستند

 یا این که از صدا و سيمای اسCمی شکایت کـرده سبز خوانده،
. ان. سـی«یـا مـثC .  ش را بی اجازه پخـش ميکننـدیکه آھنگھا

و پتـی عCمت لينکش را سبز کرده، یا این که مادونـا لخـت » .ان
 زنـی بـاTی پنجـاه سـال بـه پـرو ا حرکات محيرالعقول سکسیب

ای ھـا پيچيـده، یـا ایـن کـه ارتـش امریکـا شـھرھ»دیکتاتور«پای 
رانی را که و پنج تا تروریست ای عراق را به دست عراقيھا سپرده

 ، تحویـل عراقيھـا داده و ایـناز دو سال پيش دسـتگير کـرده بـود
 ان چيز دیگری بوده که اول اسمشی اعرامی از ایران،ھاتروریست

  ! عوضشان کرده اند؟ یاض شده؛بعد اسمشان عو
یا سـه روز اسـت کـه  دو«: به نوشته ی نازنينی از تھران

 درب خانه ھا را ميزننـد و بـه نحـوی ميرونـد پـشت بـام مـردم و
شروع ميکنند به بریدن دیشھای ماھواره ھا؛ ظاھرا این کار را بـا 

. گفته انـد» هللا اکبر«تظاھرات ميدھند که روزھای  آنھائی انجام
بـرده انـد، جالب این که  شب ھمان روزی که دیـشھا را کنـده و 

  » .ن منطقه صدای هللا اکبر شنيده ميشودھم  در ھماباز
فرد نامشروع را «: دیگر این که آخوند زنجانی گفته است

 البتــه .و کلــی از ایــن خــرده خبرھــا» !ھيــدبــا مــسالمت تغييــر د
ر مورد کشته شدن چند تـن در اویـن ھـست خبرھای بسياری د

کــه جنــازه ھاشــان را ســيمان شــده تحویــل داده انــد کــه جــای 
شکنجه روی بدنشان پيدا نباشد و این که پسر حجاریـان را ھـم 
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گرفته اند و زندانبانان افاضـه کـرده انـد کـه خـود حجاریـان حاضـر 
ــات  ــرین امکان ــدان بھت ــرود، چــون در زن ــرون ب ــدان بي نيــست از زن

ــک ــراپزش ــم ایــن .ش وجــود داردیی ب ــا بــاز ھ ــا ھمــه ی اینھ  ب
  . اصCحاتچيھا ميخواھند حکومت را حفظ کنند

دیگر این که محسن مخملبـاف نماینـده ی خـود انگيختـه 
ی موسوی در خارج گفته اسـت کـه مطالبـات مـردم از موسـوی 

 پـشيمان ٥٧فراتر رفته و گفته که خودش از شرکتش در انقـCب 
   ٨٥.است

 ایــن خبرھــا نميــشد، چيکــار  اگــرابــام جــان؛حــاT دیگــه ب
  ! ميکردی؟

محسن رضایی از نامزدھای دھمـين دوره ی «: و این که
ای خطــاب بــه مــردم ایــران  انتخابــات ریاســت جمھــوری، بيانيــه

در » اختCفـات داخلـی«منتشر کرده و در آن نـسبت بـه عواقـب 
  !لوس بيمزه  ٨٦».ایران ھشدار داده است

  
شته شــدگان در خيابانھــا و بــدبختی ایــن کــه ليــست کــ

رازتـر و ناراحـت کننـده تـر اعداميھا در زندانھای اسCمی مرتـب د
نميــدانم تــا کــی طــول .  خCصــه محــشر کبرایــی اســتميــشود؛

ــدش  ــه ای و بان ــرای خامن ــدانم کــه مــساله ب ميکــشد؟ فقــط مي
م بکوبنـد سر خـص«شده است و به ھر قيمتی باید » ناموسی«

احمقھـا ایـن ھمـه چاپيدیـد،  خـب، خاک بر سرشان؛» به سنگ
خودتـان کـه بھتـر از ! بردارید وبروید کوفت کنيد و کيفش را  ببرید

 ھمه ميدانيد چند صباحی بيشتر بـه سـرآمدن عمـر سياسـی و
 ایـن بـدبختھا ایـن اسـت کـه بـدبختی! فيزیکی تان نمانده است

گـر ھمـه چيزشـان معموT زمانی عقل به کله شان ميآیـد کـه دی
   .برباد رفته باشد

یک خبـر جالـب ھـم ھـست کـه بایـد گفـت خـدا مختـرع 
اینترنت را بيامرزد، چون مـردم مرتـب لبـاس شخـصيھای قاتـل را 

خـصات و شناسایی ميکننـد و یاروھـا را بـا اسـم و عکـس و مش
  .  ميکنندآدرس، اینترنتی رسوا
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اسـاس بر] ردم از بس نوشتم دیگر این کهم[دیگر این که 
رماه، بار دیگر ھمچـون سـالھای  تي٢٢امروز دوشنبه «: گزارشی

 اعتـصاب سـقز بـه شـکلی بينظيـر و متحدانـه در گذشـته شـھر
  . عمومی بسر ميبرد

 پاسـاژھا و  ھای بازار بزرگ سقز و تمامی زه مغاتمامی«
 شــھر ھــای خيابانھــای اصــلی و فرعــی ازه مغــمراکــز تجــاری و 

 مغـازه حتیت اعتصاب امسال به حدی است که وسع .تعطيلند
ھـيچ . نيـز بـسته انـدھا و محـCت حاشـيه ی شـھر  ه ھای کوچ 

]  تاکـسیحتـی[ ای اعم از شخصی و عمومی  وسيله ی نقليه
اتوبوســھای شــرکت واحــد نيــز کــه . خيابانھــا دیــده نميــشود در

علت نبودن مـسافر بـه ناچـار از حرکـت  دولتی ھستند، امروز به
ایـن سـکوت بـه  سقز در سکوت کامل بسر ميبرد و. ایستاده اند

 ثابـه فریـاد و اعتـراض متمدنانـه و نـوین مـردم کـرد اسـت کـهم
 عظـيم خـود، یـن حرکـت متحـد و بـا ایـن نافرمـانید بـا اميخواھ

 بــين المللــی و در راس آن از تروریــسم خــود را زاریخــشم و بيــ
در چنـين ل پـيش د کـه بيـست سـا اسCمی نشان دھجمھوری

تان ر کل حزب دمکرات کردسـروزی دکتر عبدالرحمن قاسملو دبي
 بـا اینکــه ھــم د؛وانمردانــه در کـشور اتــریش تـرور کــرناجایـران را 

ل بسر ميبـرد و ھـيچ عـابری در اکنون شھر سقز در اعتصاب کام
عمومی دیده نميـشود، ولـی صـدھا تـن از نيروھـای یگـان معابر 

 ھـای شـھر سـقز   کوچـهحتیو  ویژه ی ضد شورش در خيابانھا
ھاشــان  گلولــه  ، منتظــر فرصــتی ھــستند کــه بــا مــستقر شــده

   ٨٧»...سکوت و اعتصاب پرمعنای سقز را بشکنند
اعتراض قشنگی است و زمينـه ھـای چندگانـه ای دارد؛ 

قاسـملو دکتر عبـدالرحمان ھم اعتراضی است به ترور شادروان 
و ھم به تروریـسم گـسترده ی حکومـت اسـCمی عليـه ھفتـاد 
 ميليــون شــھروند ایرانــی کــه دیگــر حکومــت دینــی و ایــدئولوژیک

 اجتمــاعی و حقــوق ھنــد و در حــسرت آزادیھــای ابتــدایینميخوا
  .له له ميزنند برابر شھروندی 

» ١٣٨٨ خـــرداد ٢٢کودتـــای «در کنـــار کـــشته شـــدگان 
روزنامــه نگــار » حيـدرید مھــردا«نــام ]  اصـطCح موســوی چيھـا[
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روز  حيـدری روزنامـه نگـار خراسـانی کـه .مشھدی ھـم ھـست
 عملکــرد وزارت اطCعــات ازشــنبه در ســرمقاله ای بــه انتقــاد 

قتـل  پرداخته بود، روز گذشته بـه طـرز مـشکوکی در مـشھد بـه
  ٨٨.درسي

راستی یاد کشتارھای مشکوک دوران استالين نميافتيد 
متوھم کمونيـست مـا را در مـورد ماھيـت که خيلی از ھموطنان 

 در ھمـــان دوران نـــشانه رفـــت؟ سوسياليـــسم واقعـــا موجـــود،
اسCمی را اطCعاتچيھای تـوده ت ميگویند وزارت اطCعات حکوم

مــن فقــط یــک ! راه انداختــه انــد، پــای خودشــان» .ب.گ.کــا «ای
 حواسھا جمـع باشـد، بـا چـه جـانورانی رفرانس کوچولو دادم، تا

ابــان بـرای حفـظ ایــن بيخـود نيــست کـه ھمـان جن! درافتـاده انـد
! این ھمه پستان به تنور ميچـسبانند[!]  بامزه حکومت اسCمی

ن که پوستر درست کرده اند و تبليغات راه انداخته اند جالب تر ای
که ھاشمی بھرمـانی رفـسنجانی جمعـه ی آینـده امـام جمعـه 

   ٨٩.خواھد بود
کيـــسه ی مارگيریـــشان ایـــن خـــب کـــه چـــی؟ حـــاT از 

 آی بچـه ھـا ایـن اند بيرون؛آشغالھا، چه آشغال نابی را کشيده 
 ن گفـتن؛که ھمـه تـان را بـه صـCبه بکـشدھا؛ از مـمردک ميآید 

بایـد ھـم حـاT . خود دانيـد. پينه کند/واھد ھمه چيز را وصلهميخ
ـــش ـــوای نام ـــرف فت ـــری از آن ط ـــون منتظ ـــد، چ ـــودن بيای روع ب

   !حکومتشان را داده است
 مگر ميشود سکوت کرد؟ چھار ھفته ھـوادارانش را وای؛

Tــا ــه داشــت و ح ــار نگ ــاT... در انتظ ــاT... ح ــول از .. ح ــاره غ یکب
خيلــی از ایــن .. .خــاک بــر ســر ھمــه شــان... اای بابــ... شيــشه

 محسن سازگارا رھبر خـود انگيختـه ی ھمـه .مردک عصبانی ام
فقــط در «: ھــم اطCعيــه داده کــه» ور ایــز مــای وت؟«ی جریــان 

شخـصا در نمـاز [صورتی كه ميرحسين موسـوی بيانيـه بدھـد و 
ــه ــد اســت] جمع ــه مفي ــاز جمع ــد، حــضور در نم  ٩٠».شــركت كن

ا چـشم بـسته غيـب گفـت، یـا بـا چـشم بـاز، راستی این بابا بـ
ــد؟ ــس موســوی ! کــسی ميدان ــه از ب ــن ک ــه ای ــر از ھم ــب ت جال

                                                           
88 - http://www.cyrusnews.com/news/fa/?mi=9&ni=3516  
89 - http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090713_he_ir88_rafsanjani.shtml  
90 - http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2-52166  



 ٨٠

 

راسـتی نبایـد . موسوی ميکنند، دیگر دل ھمـه بـه ھـم ميخـورد
  حاT چيزھای بھتری خواست؟

ــانی ــار یون ــایی/خبرنگ ــيش بریتاني ــدی پ ــه چن ــران  ک در ای
ـــد ھـــم  ـــول دوران دســـتگير و بع ـــه در ط ـــد ک آزاد شـــد، ميگوی

نگھـداری شـده و مـدام   در سـلول انفـرادی در ایران،زداشتشبا
ــازجویی قــرار گرفتــه اســت  ٩١»ایاســون آتاناســيادیس «.تحــت ب

ــایی ــار بریتاني ــایی/خبرنگ ــه ی آمریک ــانی روزنام ــينگتن  «یون واش
روز ه در ایران در بازداشـت بـه سـر بـرد، که حدود دو ھفت» تایمز

ـــ ـــس از بازگ ـــه پ ـــجمع ـــا خبرگ ـــو ب ـــن در گفتگ ـــه آت  زاریشت ب
 زنـــدان اویـــن تھـــران مملـــو از تظـــاھر«: آسوشـــيتدپرس گفـــت

کنندگانی بود که در جریان اعتراضھا نسبت به تقلب در انتخابات 
  » .ریاست جمھوری بازداشت شدند

 روز در زندان اوین بود و بـه ١٨وی اضافه کرد که خود او «
ــت ــرار ميگرف ــازجویی ق ــورد ب ــام جاسوســی م ــای  ...اتھ مقامھ

را » ایاسـون آتاناسـيادیس«ی علـت بازداشـت  اسـCمجمھـوری
  .اعCم کردند»  نگاری فعاليتھای مغایر با اصول روزنامه«انجام 

به گزارش پيـک ایـران، تحویـل جنـازه ھـای جانباختگـان «
ــات  ــس از انتخاب ــایع پ ــه ٨٨وق ــف ب ــھرھای مختل ــران و ش  در تھ

 بـه نظـر ميرسـد دادسـتانی. ه اسـتخانواده ھاشـان آغـاز شـد
ریاست مرتضوی و دیگر دستگاھھای امنيتی و قـضایی تھران به 

جنــازه ی حانباختگــان را کــه  تيــر تمــام شــود و ١٨منتظــر بودنــد 
ــا در  ــشتر آنھ ــر ٢۵بي ــر اث ــا ب ــا و ی ــس از آن در خيابانھ  خــرداد و پ

ھـم اکنـون در .  تحویل دھنـدشکنجه در زندانھا کشته شده اند،
د دارد که از  عکس متعلق به جانباختگان وجو۵٠ شاھپور آگاھی

خــانواده ھــا ميخواھنــد بــا مراجعــه بــه آنجــا عزیــزان خــود را 
 ٢۵ ساله ای کـه روز ١٩سھراب عامری، جوان . شناسایی کنند

ــر خــورده و روز  ــل پزشــکی ٢٨خــرداد تي ــازه اش تحوی  خــرداد جن
ھـيچ .  نفر بوده اسـت۵٠قانونی کھریزک شده، تنھا یکی از این 

ایــن سـه روز کجـا بــوده مقـامی پاسـخ نميدھــد کـه سـھراب در 
 را در حـالی انیکی دیگر از خانواده ھا جنـازه ی پـسرش! است؟

ه و  کـه تنھـا صـورتش مـشخص بـود انـدبرای دفن تحویـل گرفتـه
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مـشخص اسـت کـه مـاموران . نـدتمام بدنش را سيمان گرفتـه ا
ــار  ــد خــانواده ھــا متوجــه ی آث قــضایی و امنيتــی نميخواســته ان

ھواز ھم تحویل جنازه ھـا بـه در شھر ا. شکنجه ی شدید شوند
خانواده ھا شروع شده، اما خانواده ھا را به شدت تھدیـد کـرده 

قــضایی بــرای بــه مجــازات ، تــا از اطــCع رســانی یــا پيگيــری انــد
خـانواده ھـایی . رساندن عامCن شکنجه و قتلھا خودداری کننـد

که اعتراض ميکنند با تھدید اینکه فرزندان دیگرتان را نيـز بـه قتـل 
    ٩٢».اھيم رساند، مواجه ميشوندخو

د شــکنجه شــدگان ایــن شــيوه ی ســيمان گــرفتن جــس
 دولتھای کمونيستی بوده است کـه ھـم دقيقا روش ھميشگی

پـيش از ایـن ھـم ایـن شـيوه در . اینک ھم در کوبا انجام ميشود
  !، نه؟ چه رفرانس جالبی. مرحوم انجام ميشده استشوروی

  
  

  ]روز سی و یکم[ي+دی  م٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۴ تيرماه ٢٣
  

 چاپ بریتانيا گزارشی در مورد حملـه ٩٣روزنامه ی گاردین
ی پــس از انتخابــات بــه کــوی دانــشگاه تھــران از زبــان شــاھدان 

جامعترین گزارشی اسـت کـه   این. چاپ کرده است ماجراعينی
که طی  - خرداد ماه ٢٥تاکنون از وقایع ساعات نخست دوشنبه 

 به خوابگاه دانشگاه تھران حملـه ایران دولت آن نيروھای امنيتی
گـاردین مينویـسد حملـه ی آن شـب در  .دمنتشر ميشو -کردند 

حالی رخ داد که تھران دو روز پس از انتخابات ھنوز از خشم بروز 
  : مينویسدگاردین  .آرام نداشت» تقلب«

ــــاد شــــمالی، « ــــان اميرآب ــــاه در خياب در داخــــل خوابگ
دند، ھرچنـد اعـصاب ھمـه خـواب آمـاده ميـش دانـشجویان بـرای

در برابـر در اصـلی  تنھا ساعاتی پيشتر چنـدین نفـر. متشنج بود
 بـه یکـی آنچه بعد از آن اتفاق افتاد،. دانشگاه کتک خورده بودند

در ناآراميھـای پـس از انتخابـات بـدل شـد؛ از رویدادھای محوری 
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پليس با یورشی خشن به داخل خوابگاھھا به شکستن قفلھا و 
بـيش از  نھا پرداخت، به دھھـا دانـشجو حملـه کـرد،بعد استخوا

مقامھا ھنوز این حمله .  را کشت نفر را با خود برد و پنج نفر١٠٠
انکار ميکنند، اما شرحی که از مـصاحبه بـا پـنج فـرد حاضـر در را 

  ... .حادثه به دست ميآید، داستان دیگری را بازگو ميکند
وابگاھھـا  دانـشجو از یکـی از خ٤٦ گاردین نوشته یبه «

ــان  ــی در خياب ــشور در آن نزدیک ــرزمين وزارت ک ــه زی دســتگير و ب
 سـاختمان بـود ھمانجا در طبقـات بـاTیی. ل شدندفاطمی منتق

ھـواداران نامزدھـای مخـالف، تقلـب که شمارش آرا، و به ادعای 
 شجوی دیگر به یک ساختمان امنيتی دان٨٧. آرا در جریان بوددر 

دانــشجویان از شــکنجه و . ندحــافظ بــرده شــدپلــيس در خيابــان 
 .بدرفتاری در آنجا سخن ميگویند

فاطمـه براتـی، کـسری شـرفی، : پنج نفر جـان باختنـد«
آنھـا روز بعـد . احترامی، کامبيز شعاعی و محـسن ایمـانی مبينا

دفـن شـدند کـه گـزارش ميـشود بـدون  در بھشت زھرای تھـران
 تحکـيم وحـدت، یـک سـازمان. اطCع خانواده ھاشان بوده است

شـاھدان عينـی گفتـه ...دانشجویی، نام آنھا را تایيد کرده است
ھدف ضربات مکرر باتوم برقـی در  اند که این دو دختر و سه پسر

اخطـار داده شـده  به خـانواده ھاشـان. ناحيه سر قرار گرفته اند
که درباره ی بچه ھاشان صحبت نکنند و مراسم تـرحيم نگيرنـد؛ 

چھـره اش پـس از پخـش فـيلم مانند والدین ندا آقا سـلطان کـه 
ضـرب گلولـه در خيابـان بـا جنـبش اعتراضـی  کشته شدنش بـه

قــوانين ایــران، پلــيس، اعــضای ســپاه  براســاس .متــرادف شــد
پاسداران و سایر نيروھای مسلح و شبه نظاميھا، حـق ورود بـه 

 دانـشجویان ١٩٩٩دانشگاھھا را ندارند؛ که ميراث طغيـان سـال 
ین ناآراميھا در ایران پس از انقـCب که تا ماه گذشته جدیتر است

دانشجو، حوادث یکشنبه شب را چنين برای یک  ...اسCمی بود
  : گاردین بازگو کرد

خوابگاھھا گاز اشک آور شليک کرد، مـا پليس به داخل «
ــان را ــا را شکــست و مجبورم ــره ھ ــين دراز  زد، پنج ــرد روی زم ک

روم  ز آنھـا تظاھرات ھم نکرده بودم، اما یکی احتیمن . بکشيم
 درحالی که تظاھر ميکرد در و بعد. پرید، پشتم نشست و مرا زد

ی چاقو و تفنگ است، از مـن سوءاسـتفاده ی جنـسجستجوی 
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حلق آویز ميکنند و بـه مـا تجـاوز تھدیدمان ميکردند که ما را . کرد
  » ...ميکنند

  
ميخـواھم اینجـا نکتـه ای را بنویـسم کـه تاحـدی بعــضی   

ھم اینک جنبش روی دو محور جداگانـه و . مسائل را روشن کنم
در  آنـانی کـه بخـش اساسـی. ھمـسو دارد پـيش ميـرودظاھرا 

 تماميت نظـام اسـCمی شـده ایران ھستند، خواھان سرنگونی
ين و انــد، چــرا کــه ســی ســال اســت ھــر لحظــه تحقيــر و تــوھ

بخـش خـارج . بافيھا را با گوشت و پوستشان لمس ميکننـددروغ
ا یکـی از شـعارھای اعتراضـی بـه  ایـن جنـبش کـه تنھـکشوری

را مبنای کارش قـرار » رای من کجاست؟«تقلب انتخاباتی یعنی 
  . داده، حاضر نيست از ھمين خواست حداقلی پا را فراتر بگذارد

منقليھـا، اکثریتيھـا، /اینان بيـشترشان تـوده ایھـا، ملـی«
در کل جماعتی ھستند کـه زنـده بـودن ...  ملی چيھا و یجبھه

اینھا ھمانھـایی . به بودن این حکومت بستگی دارداقتصادیشان 
ستند ھستند که سالھاست به ایران سفر ميکننـد و ھمانھـا ھـ

 ایرانيان را در غرب سـوزانده انـد؛ »پناھندگی«که اساسا فنومن 
 اینھـا موضـوع .می چيھـادر راستای لبيک گفتن به خاتمی و خات

یل و تبـد» ارز«اساسيشان حقوق بازنشستگی اسـت و قيمـت 
ارز و در ميان این تبدیلھا زندگی کردن و از قبل ایـن بـی ارزشـی 
پول ایـران در خـارج، کيـسه ھـا را پـر کـردن و ویCھـای آنچنـانی 

 ميليــون ۵خریــدن و گردشــھای آنچنــانی رفــتن؛ در حاليکــه تنھــا 
 قابــل تحملــی داشــته باشــند و درصــد ایرانــی ميتواننــد زنــدگی

 زندگی ميکنند، اینھا با رفـت و بسيار باTیی در ایران زیر خط فقر
آمدھاشان و خرج کردن ارزھای خارجی در ایران، خاک به چشم 

  . مردم ميپاشند
 را در  عجيبــی دارد کــه کــل جنــبشایــن جماعــت اصــرار

چارچوب حفظ ھمين حکومت اسCمی نگه دارد و اصرار دارد کـه 
 خامنه ای بـرود و حتیاگر احمدی نژاد برود و موسوی بياید و یا 

مثC منتظری یا ھاشمی رفسنجانی بياید، اوضاع دگرگون شـده 
ی نميدانم کـدام ھنرمنـدی کاریکـاتور. و نسيم آزادی خواھد وزید

مـردم بـه «:  نوشته بودکشيده بود از موسوی با عمامه و زیر آن
فتــوای » .کمکتــان نيــاز دارم، تــا حکومــت اســCمی را حفــظ کــنم
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اب غذای اکبر گنجی عبادی و اعتصمنتظری و شعارھای شيرین 
 گوگوش خواننده و چند تای دیگر را ھم باید در ھمـين و ھمکاری

اینھـا حـرف از جنایـات خامنـه ای و . چارچوب دید و ارزیـابی کـرد
احمـدی نـژاد ميزننـد، از زنـدانيھای اصـCح طلـب حـرف ميزننــد و 
ھيچکدامشان نميخواھند و اصC نميتوانند جنایات خمينی را ھم 

 حکومتش به یاد بياورنـد و بـه دیگـر جنایـات کليـت در یازده سال
ز زمانی آغـاز ھمه چيز درست ا. نظام ھم توجھی داشته باشند

که در انتخابات دھم ریاست جمھوری بـه بـاور اینھـا تقلـب  شده
ــه کــشتار مــردم عــادی و . شــده اســت ــازه ھمــين جماعــت ب ت

پـيش . ھم اشاره ای نميکننـد» تقلب انتخاباتی«زندانيان ھمين 
حافظـان حکومـت «ھم اصC بـرای ایـن  »تقلب انتخاباتی«از این 

 ایـن جنـبش این است که گره ی اصلی. م نيست مھ»اسCمی
 اسCمی بمانـد، تـا ت کسانی است که ميخواھند جمھوریدس

بدبختانـه [اما . آنھا ھم بمانند و به لفت و ليسشان ادامه بدھند
بزی ســـ«و  جنـــبش از موســـوی و ســـبزی بـــازی ]بـــرای اینھـــا

   طفلکھـا نگـرانعبور کرده است؛ به ھمـين دليـل ھـم» فروشی
 خامنه ای و احمدی نژاد روز بـه روز شده اند؛ اما از بخت بدشان

 بـرای ھمـين ان کليت نظام را زیر ضرب ميبرنـد؛با تداوم جنایاتش
بـرای تقليـل خواسـتھای » ھمـه بـا ھـم«اینھـا ھـم ھـست کـه 

ایـن دریافـت . دجنبش درون ایـن ھمـه در جنـب و جـوش ھـستن
  . امروز من از اتفاقاتی است که در جریان است

  
بـه )  تيـر٢٣( ژوئيـه ١٤روز سه شنبه «ھمين امروز صبح   

 اسـتان سيـستان دادگستری نقل از ابراھيم حميدی، رئيس کل
 و بلوچستان گزارش شد که احکام اعدام سيزده نفر که به جرم

بودنـد، بـه اجـرا عضویت در گروه جندهللا به اعدام محکـوم شـده 
عبدالحميد ریگی برادر عبدالمالک ریگی اعدام گذاشته شد، اما 

   ٩٤».تعویق افتاده رھبر این گروه چند روز به
این که مينویـسم خـود حکومـت شـرایط را بـرای جنـبش 

و بـه دليـل اسـت رادیکاليزه ميکند، به ھمـين دليـل کشور درون 
وریھایی کـه این کشتارھا و اعدامھاست؛ با این ھمه خـارج کـش
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. نوشتم، بازھم ميکوشند سر جنبش را در درون نظام نگاه دارنـد
بایــد از خامنــه ای و نظــامش بــه نــوعی ممنــون بــود کــه اینگونــه 

د و کليـت حکومـت اسـCمی را را ميـسوزانن» خط سبزمدعيان «
  .به چالش مياندازند

پـس از بـروز بحرانھـای «: لس آنجلس تایمز ھـم نوشـت  
ــسي ــران ب ــر در ای ــل اخي ــار اشــتباه در تحلي اری از رســانه ھــا دچ

ــد ــران شــده ان ــوع. مــسائل ای ــران ميبينــيم، از ن  آنچــه مــا در ای
 اروپای شرقی نيست، ميرحسين موسوی ھـم انقCبھای رنگی

 انقCب اسـCمی نيـست، مقابل مبانی  در»گرا غرب«یک ليبرال 
آنچـه مـا . باشـند ھرچند ممکن است طرفدارانش ضـرورتا چنـين

   ».جنگ قدرتی است ميان زعمای انقCب پنجاه و ھفت«ميبينم 
 تنش ميان خاتمی و رفسنجانی بـا احمـدی مراکز اصلی

پسند خود جایگاه آنھا را ھدف گرفته  نژاد است که با رفتار عامه
امروز توسـط احمـدی نـژاد  بسياری از بزرگان انقCب ایران. است

یافتـه انـد ست گرفته اند که به ثروت نامشروع دمورد تھدید قرار 
و برخی از روحانيون آنھا پشت سر موسـوی قـرار گرفتـه انـد، تـا 

موسوی و رھنورد خود فرزندان . نژاد را به چالش بکشند احمدی
به طور شـفافی گفتـه انـد کـه ھـدف  انقCب اسCمی ھستند و

  . دولت وی است آنھا مقابله با احمدی نژاد و روشھای
 بـه ارزشـھای اصـلی ارد انقCب رااینکه موسوی قصد د«

رسانه ھـای عربـی مـورد توجـه قـرار  بازگرداند، بارھا توسطاش 
متاسفانه رسانه ھای غربی به آن توجه کـافی  گرفته است، اما

خامنـه ای سيد علـی اند که وی  نکرده اند و به این اميد داشته
. بدھـد را به چالش بکشد و از این طریـق یـک انقـCب رنگـی رخ

ه اشاره دارد که در واقع موسوی به گروھـی نویسنده به این نکت
بزرگان ایران وابسته اسـت کـه احمـدی نـژاد در طـی مبـارزات  از

وی . ه است آنھا حمله کردثروت و منفعت طلبی انتخابی اش به
اشـاره کـرده و بيـان  سپس به بخـشی از بيانيـه ھـای موسـوی

در آنھـا  داشته که وی بسيار دقيـق کلمـات را اسـتفاده ميکنـد و
نویـسنده در ادامـه ی مقالـه . اختار نظام را زیر سـوال نميبـردس



 ٨٦

 

 ایـران  در مورد روابـط خـارجیخواندنیتوجه و  ھم به نکات قابل
   ٩٥».در پس رخدادھای اخير اشاره دارد

گفتم که Tمصبھا انگار خودشان دارنـد جنـبش را تعميـق 
امام خمينی  من جراج بيمارستان«: ميکنند، با ھمين کارھاشان

ـــدا کـــشته شـــد، فقـــط در ســـردخانه ی . مھـــست روزی کـــه ن
فرمانده ی نظـامی چھار .  جنازه جمع شده بود٣٨بيمارستان ما 

بيمارســـتان مـــستقر شـــده بودنـــد، بـــه مـــا مـــسئولين کـــه در 
  . جواز مرگ ندادند بيمارستان اجازه ی صدور

بعـد روز . ازه ھـا را جمـع کردنـد و بردنـدھمان شب جنـ«
 م که جنازه ھا را به پزشکی قـانونیميدیپرس و جو کردیم و فھ

 تھران نبرده اند، بلکه ميان پزشک قانونيھـای شـھرھای اطـراف
تقریبــا اکثــر جنــازه . تھــران تقــسيم کــرده انــد، از جملــه کھریــزک

که ما در بيمارستان امام خمينی دیدیم، با تک تيـر شـکار  ھائی
تر بودند، یعنـی آنھـا را از دور ھـدف گرفتـه و زده انـد، بيـش شده

آنھـا مـردم را شـکار . به قلب و گردن آنھـا گلولـه خـورده بـود ھم
  ! چه بنویسم؟٩٦».ميکنند

سناتور جان مـک كـين عـضو ارشـد سـناى «دیگر این که 
ــونی آمریكــا در مــصاحبه ــا شــبكه ی تلویزی ــى. ان. اس. ام« ب . ب

حکـومتی  به سئوالی در باره ی اعتراضات ضـد در پاسخ» .سى
  : در ایران از جمله گفت

] بـدنام[ پيش ھـيچکس فـرو ریخـتن دیـوار بيست سال«
ایران ھـم حركتـى در . را پيش بينى نميكرد، اما فرو ریختبرلين 

متوقف كردن نيست، این حرکت، شرایط را شكل گرفته كه قابل 
  . کامC موافقم٩٧».ددا به طور بنيادى در ایران تغيير خواھد

 ٢١شـب  یكشنبه نا بر خبر دریافتی،ب«: و در خبر دیگری
ــاه، درب اصــلی ــات تيرم ــستقر در  ســتاد وزرات اطCع مــشھد م

 اصلیدرب  به آتش کشيدن. خيابان ادبيات به آتش کشيده شد
ستاد وزارت اطCعات در مشھد که ھمزمان توسـط سـه دوربـين 

مـشھد را بـه ھمـراه کنتـرل ميـشد، نيـروی نظـامی  مدار بسته
 کـار اصـلیی چـرا دوربينھـا وزارت اطCعات به فکـر واداشـته کـه
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 گذاشته شده در مقر ستاد به ھيچ عنوان کار نکرده و غيرفعـال
  !راستی چرا؟  ٩٨».شده اند

و راســـتی چـــرا برونمرزیھـــا در تظـــاھرات انحـــصارطلبی 
ــاره ميکننــد و شــعارھا را سانــسور  ــرچم ھمــدیگر را پ ميکننــد، پ

  !؟ کسی ميداند؟!ميکنند، ولی در درونمرز از این خبرھا نيست
 آخوندھا ھم ھمين امروز اعCم کرد کـه یمجلس اسCم

نـوان رئـيس دھمـين دولـت در نـژاد بـه ع مراسم تحليف احمدی
دارد   ٩٩.برگزار ميـشود ی دوم مردادماه اسCمی ھفته جمھوری

  !تماشایی ميشود
ر پـاک صـدھا شـھيد پيکـ«: سایت نوروز در تھران نوشـت

 خيـر در سـردخانه ای در جنـوب غربـیا ماهاعتراضات مردمی یک
از خـانواده ھـای در حـالی کـه بـسياری . نگھداری ميشودتھران 

 زنـدانيان در بنـد ھمچنـان نگـران عزیزانـشان از ایـن نھـاد بـه آن
سازمان و از ایـن زنـدان بـه آن دادگـاه سـرگردان و حيـران، بـازی 

ھــيچ مقــام مــسئول و غيرمــسئولی در کــشور  داده ميــشوند و
ران نيست، برخی از نگ حاضر به پاسخگویی به این خانواده ھای

توجيـه و  خانواده ھا را به محل نامعلومی دعوت ميکنند و بعـد از
تھدید آنھا به آسيب رساندن به دیگر اعضای خانواده و ھمچنـين 

ــد ــرفتن تعھ ــرگ  گ ــورد م ــCع رســانی در م ــدم اط ــر ع ــی ب مبن
ــا ایــن  مــضمون کــه تائيــد کننــد فرزندانــشان و امــضای اوراقــی ب

سـپرده   و یا دیگـر حـوادث طبيعـی جـانعزیزانشان بر اثر تصادف
یکــی از ایــن  بــه نقــل از. انــد، جنــازه ھــا را تحویلــشان ميدھنــد

خانواده ھا که نخواست نامش فاش شـود، وی را بـه سـردخانه 
وه و  تھـــران کـــه مخـــصوص نگھـــداری ميـــجنـــوب غربـــیای در 

و آلبومی در اختيارش گذاشته اند محصوTت لبنی بوده، برده اند 
جنازه ی فرزندش را از بـين  ھا کشته در آن بوده، تاکه تصویر صد

شده ھا  به گفته ی وی دیدن تصاویر کشته. آنھا شناسایی کند
وی افزود در زمان خـروج . نزدیک به نيم ساعت به طول انجاميده

این سردخانه پيکر صدھا شھيد را دیـده کـه در آنجـا روی ھـم  از
 بـا آنکـه جنـازه ی این مـادر داغـدار ميگویـد. گذاشته شده بودند
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با دیدن آنھمه جنـازه کـه روی ھـم دپـو  فرزندم را پيدا نکردم، اما
آمـدم کـه در بيـرون  شده بودند، از ھوش رفتم و وقتی به ھوش

   ١٠٠.سردخانه و در ماشين بودم
  
  

  ]روز سی و دوم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۵ تيرماه ٢۴
  

اری این گونه افشاگریھا به نظرم در راسـتای ھمـان شـع
  » ! اسCمی باید برودجمھوری«: است که ميگفتم و ميگویم

حاT بعد از آن ھمه کشمش، تازه کارشناسـان سـازمان 
 ميخواھند بمب اتمـی امنيت آلمان یادشان آمده که ای بابا اینھا

  ...دار بسازند، یا تا شش ماه دیگر ميسازند وو موشک کCھک 
یـران در ان، ا کارشناسان سازمان امنيت آلمـ به گفته ی«

به سـاختن بمـب اتمـی و آزمـایش آن عرض ششماه آینده قادر 
» اشـترن«ی  مجلـه  این کارشناسان در گفتگویی بـا. خواھد بود

ھمچنين مدعی شده اند که ایـران درصـدد سـاختن موشـکھای 
   ١٠١».بمب است حامل این

تراژیـــک ایـــن /ایـــن یکـــی دیگـــر از آن خبرھـــای کمـــدی
ستان زنان بسياری بـرای گـذران در کشور ھندو«: روزھاست که
 سـی و  بـه تـازگی زن روسـپی.فروشـی ميکننـد زندگيشان تن

 فاطمـه«زند دختـری شـد و اسـم او را چھار ساله ای صاحب فر
ــی ــانم .گذاشــت» رجب ــایوار« خ ــانيس چ ــا » م ــصاحبه ای ب در م

پـس ] روسپيان[در ھندوستان دختران «: نيویورک تایمز گفت که
مردان، دیگر آن توان گذشته را ندارنـد از چند سال ھمخوابگی با 

فاطمـه «شنيده ام در ایـران زنـی بـه نـام . در ميآیند و زود از پای
سال است که روزانه با چندین مرد درميافتد، ولی  سی» رجبی

رجبـی گذاشـته ام،  من اسـم دختـرم را فاطمـه. از پای درنمياید
  ھمـان عيـال،راستی ایـن فـاطی خـانم ١٠٢».بلکه مانند او شود

  ست که خيلی ھم باادب تشریف دارد؟ نيالھام
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  ]روز سه و سوم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/١۶ تيرماه ٢۵

  
ــد نمــازخوان    ــاده ان ــه صــرافت افت چنــد روز اســت ھمــه ب

شرکت کنند و سـجاده ی ] فردا[بشوند و در نماز جمعه ی سبز 
سبز در ایران کمياب شـده  و خـاتمی و موسـوی و کروبـی ھـم 

قرار است ارواح ندا سلطانی و سھراب اعرابی . ایندقرار است بي
 در نمــــاز و بقيــــه ی کــــشته شــــدگان ایــــن یکمــــاه ھــــم

نمـاز . کننـد موسوی چيھا شرکت »اعتراضی/سياسی/عبادی«
نميـدانم از تـو کيـسه . را گفته اند ھاشمی رفسنجانی ميخواند

  ؟!ی مارگيریشان چه ميخواھند بيرون بکشند
ساخت روسيه که از تھران به دیگر این که یک ھواپيمای   

 نفـر از بـين ١۶٨ایروان ارمنستان ميرفت، در ھـوا منفجـر شـد و 
» آسيب «- اینطور که ميگویند –جعبه ی سياھش ھم . رفته اند

ان به نظرم از ھمان برنامـه ھـای سـينما رکـس آبـاد. دیده است
 این آخونـدھا و طرفدارانـشان است و از تراوشات مغز گنجشکی

ــد ــه ميخواھن ــدک ــرت کنن ــردم را پ ــواس م ــن .  ح ــم ای ــردم اس م
تابوتھای پرنده ی روسی بر «ھواپيماھای روسی را گذاشته اند 

  . اسم با مسمایی است» فراز تھران
ــده ــم ایع ــا  ھ ــان اروپ ــرای پارلم ــد و ب ــه داده ان  اطCعي

نماینـده ی خـود » لبـافممحـسن مخ«فرستاده اند که ایـن بابـا 
 مـامور جمھـوریخـودش انگيخته ی موسـوی و موسـوی چيھـا، 

ــن امــضا . اســCمی اســت ــان ای ــصيبی ھــم در مي ــصير ن اســم ب
به نظرم ایده اش ھم مال نصيبی باشـد، چـون . کنندگان ھست

  .سالھاست برعليه مخملباف افشاگری ميکند
رئيس ستاد ] »دیگر این که«آخ مردم از این [دیگر این که 

 انـد ارتش که یک غول بيابانی است و مردم اسمش را گذاشـته
برای امام زمانش نامـه نوشـته و چنـد تـایی » گروھبان گارسيا«

البتـه خيلـی ناشـيانه . ھم از قول امام زمان جـوابش را داده انـد

                                                                                                                           
%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%8

C-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B4-
%D8%B1%D8%A7-%C2%AB%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-

%D8%B1%D8%AC/  
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نگ تـر ميـشد؛ اگر من مينوشـتم، حتمـا خيلـی قـش. نوشته اند
  !مثل بقيه ی کارھام

جوان وبCگ نویسی از داخل کشور کلی روحيه اش را از   
وس بد ميزنـد و غرغـر ميکنـد کـه مـا فقـط دست داده و مرتب نف

ــان و د ــداریم و خــارج ميــرویم خياب منظــور [اد ميــزنيم و ھيچــی ن
ھيچ کاری نميکننـد و بـا ] رھای اروپایی و امریکایی ھستندکشو
البته سـعی کـردم آرامـش . مماشات ميکنند و از این حرفھارژیم 

 . بيست سالش است، بد جوری بریدهکنم، ولی طفلک که فقط
 و .مای تبریز را به آتش کـشيده انـدین که  تبریزیھا صدا و سيو ا

آخوندھا دارنـد گـر و گـر و دسـته جمعـی کـوچ ميکننـد و ميرونـد 
دوره شـان تمـام شـده و خوب کاری ميکنند، انگار ميدانند . نجف

ت کـم از دسـ. قرار است مردم حسابشان را یکی یکـی برسـند
   !این روز قيامت ميترسند

ست اکبر گنجـی بـرود در نيویـورک و جلـو قرار شده اتازه 
سازمان ملل اعتصاب غذای سه روزه ای راه بياندازد و گوگوش و 

یکـی .  انـد اعCم ھمبـستگی کـرده با اوابی و چندتای دیگر ھم
ست کـه سـی سـال پـيش بـرای ميگفت این گوگوش ھمـان نيـ

انم، فعـC  خـر تـو خـر  چه ميدرا خواند؟» آقاخوبه«خمينی شعر 
  .تعجيبی اس

دعوتھای کمدی برای نماز جمعه ی فـردا بـه این حالم از 
اینھا که اسباب تمدن را دارند، با یـک . عجيب است. ھم ميخورد
:  چـه بایـد گفـت.ميشان ميکند و با یک غوره سردیکشمش گر

ردميھــا ایــن کــه مــردم بــاز ھــم دارنــد بازیچــه ی دســت ایــن نام
 خـوانی، یـک  روضـه»انقCبـی«یک ادبيات آبکی مثC ! ميشوند؟

شور و فتور تند و تيز کمدی، احساساتی شدن و بعد ھم فحش 
و باعــث .  محــشر کبرایــی اســتدادن و کنــار کــشيدن و خCصــه

دارد خودش را جمع و جور ميکند کـه کمـرش را ھم  رژیم .تاسف
   .ر بار این تئاتر کمدی راست کنداز زی

ھاشـمی بایـد بدانـد کـه «:  کـهه انـد نوشـت ھمدر توئيتر
یکـی «م داغدار ایران عصبانيتر از آن ھستند که فردا سخنان مرد

  ١٠٣».را بپذیرند] او[» به نعل و یکی به ميخ
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در پایـان یـک ،  ھـمرنارد کوشنر وزیر خارجـه ی فرانـسهب
 امـروز در پاسـخ ،کميسيون روابط امور خارجه ی اتحادیه ی اروپـا

پرسش خبرنگاری در مـورد ایـران کـه راه حـل ایـران چيـست، بـا 
. هالبته نه فورا ولی تا چند ماه آیند. راحت از جنگ سخن گفتص

ــه ــصور نميکــنم منظــورشالبت ــی   ت ــه ی نظــامی باشــد، ول حمل
ایـن .  اسـتشاحتماT زدن نقاط سوق الجيـشی ایـران مـد نظـر

 کلـی بـامزه دارند از قم اسباب کـشی ميکننـد،خبر که آخوندھا 
   .است

  
 ١٠٤»ســتمخملبـاف عامـل رژیـم ا« بـا عنـوان در مطلبـی

محسن مخملباف در گـروه بـCل حبـشی مـسئول «: آمده است
 اســCمی بــه خــصوص وریشــکار نيروھــای مخــالف نظــام جمھــ

مخالفان چپگرای رژیم بود و اگر اینان به چنگش گرفتار ميآمدنـد، 
دستگيرشان ميکرد و تحویـل Tجـوردی، معـروف بـه جـCد زنـدان 

مخملبـاف  محـسن  اسـCمی،در زندانھای جمھوری. اوین ميداد
ل  زندانيان را بعھده داشـت، او زنـدانيان زنـدان عـادخود بازجویی

ـــشان،  ـــرغم ميل ـــت، علي ـــلحه ی حکوم ـــه زور اس ـــاد را ب در آب
شـرکت داد و در عنـوان » بـایکوت«پروپاکاندای فيلمی بـه اسـم 
 معرفـی رژیـم» تـواب و جاسـوس«بندی فيلم، آنھا را زیر عنـوان 

مـان شـکایتی تنظـيم و بـه ھمـان زایـن زنـدانيان عليـه وی . کرد
و  مجامع حقوق بشری ارسال کردند که با توجه به جـو آن زمـان

 کــه در اوج -زیــر ســيطره ی خمينــی و اندیــشه ی مــسمومش 
ــود  ــدرت ب ــکای-ق ــاه ش ــده ی ت و  ھيچگ ــه ش ــو خف ــاد در گل فری

 ھمچنــين در زنــدانھای جمھــوری. شــاکيان انعکاســی نيافــت
ــای محــسن مخم ــدن کتابھ ــافاســCمی خوان ــدانيان لب ــرای زن  ب

  .اجباری بود
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ـــاه ٢۶ ـــه ١٧/ ١٣٨٨تيرم ـــي+دی ٢٠٠٩ ژوئي روز ســـی و [ م

  ]چھارم
  

کــه [ســال پنجــاه و ھفــت » انقCبيــون«ایــن گفتــه ی   
» ملت«درست نيست که ميگویند ] ھمچنان برآن پای ميفشارند

آن زمـــان ميدانـــست چـــه نميخواھـــد، ولـــی نميدانـــست چـــه 
ئوری کمدیـشان کـCه گنـده ای را این جماعت با این ت. ميخواھد

 خودشـان ميخـورد، سـر ملـت  بـی پـشمکه تنھا به درد کلـه ی
» دزدی انقـCب«و » انحـراف انقـCب«ميگذارند، بعد ھم با ترفنـد 

  .  فریبندميمردم را بيشتر و بيشتر 
تازگيھــا کــه ھــول . تـازه ایــن شــيوه ی قدیميــشان اسـت

ن پنبـه شـود و برشان داشته و نگرانند که ھمه ی رشته ھاشـا
بساط بریز و بپاششان به باد فنا رود، زور ميزنند که ما را دوبـاره 

ـــو دوران  ـــد ت ـــCی«بچپانن ـــر ط ـــام » دو س ـــت ام ـــد «حکوم ض
شان که جز خشونت، مـرگ، جنـگ، تـرور، تجـاوز و »امپریاليست

یــازده /بـه آتـش کـشيدن منطقــه، دسـتاورد دیگـری در ھمـان ده
 ای نداشت که نداشـت؛ سال حکومت پليدش برای ھيچ تنابنده
  ! البته بجز برای بادمجان دورقاپچينانش

تازگيھـا بـه ایــن بـاور رسـيده ام کـه ایـن ملــت و مـن امـا 
ش آن زمان ھم نميدانستند چه نميخواھند، چـون »فکرانروشن«

اگر ميدانـستند، مملکتـی را کـه در آن درصـد بيکـاری صـفر بـود، 
ھا سکوTر بود، زن ھمه آزاد بودند، حکومتش در دو دوره ی پھلوی

و مرد و شيعه و سنی و بھایی و یھودی و زرتشتی و مـسيحی 
اش با ھم برابر بودند، آزادی اجتماعی وجود داشت، ایران قدرت 
منطقه بود، تحصيل برای ھمه رایگان بود، تعـدد زوجـات و صـيغه 
ممنوع بود، سن ازدواج دختران پس از ھجده سال بـود، زنـان در 

جتماعی و فرھنگـی و قـضایی و نظـامی و ھمه ی عرصه ھای ا
سياســی شــرکت فعــال داشــتند، شــادی و شــادابی رکنــی از 

ھمـه بـا « وجود داشت که دگی مردم بود؛ چه چيز نخواستنیزن
ی »چـوب دو سـر طـC«عربده سـر دادنـد و مملکـت را بـه » ھم

  ! خمينی فروختند؟
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مـا دچـار » روشـنفکران«آن روزھای پایانی حکومت شاه 
دانـشجویان کـCس . شـده بودنـد» نظـم«شيسم ضد نوعی آنار

نميرفتند و از صبح تا شب، سر گذرگاھھا بحثھـای صـد مـن یـک 
غاز ميکردند که آیا شوروی بھتر است، یا ليبـی معمـر القـذافی، 

  !! چين بھتر است یا کوبا، شریعتی بھتر است یا خمينی؟
ــن  ــه ای ــز ب ــال حــاج ســيد جــوادی و ھمــسنخانش ني امث

امـام «: ردم با ایـن ترھاتـشان دامـن ميزدنـد کـهآنارشی بازی م
ی ابراھيم، بـا عـصای  آید، با صدای نوح، با طيلسان و تيشه  می

موســی، بــا ھيئــت صــميمی عيــسی و بــا كتــاب محمـــد، و 
 ی رھایی انـسان  پيماید و خطبه ھای سرخ شقایق را می دشت

گویـد،   وقتی امام بياید، دیگر كسی دروغ نمی…كند را فریاد می
زنـد، دیگـر كـسی بـه  ی خود قفل ھم نمی گر كسی به خانه دی

شـوند و نــان  دھـد، مــردم بـرادر ھـم مــی بـاجگزاران بـاجی نمــی
كنند، دیگـر  شادیشان را با یكدیگر به عدل و صداقت تقسيم می

ھـای  ھای نـان و گوشـت، صـف صفی وجود نخواھد داشت، صف
ھــای نامنویــسی بــرای  ھــای ماليــات، صــف نفــت و بنــزین، صــف

بایـد امـام . زنـد ستعمار، و صبح بيداری و بھار آزادی لبخنـد مـیا
بياید تـا حـق بجـای خـود بنـشيند، و باطـل و خيانـت و نفـرت در 

  » …روزگار نماند
به عبارتی این جماعت روشنفکر که اتفاقا سـيد جـوادی 
نمونه ی خوبی از آنھاست، مردم را دچار نوعی تـوھم و فـانتزی 

ظن خود یار خمينی و ھوچيگرانش کمدی ميکردند که ھرکس از 
ميشد و ھرکس درست مثل ھمين بابـا فانتزیھـای خـودش را در 

لطفا آن فضا را که مـا را . [اش ميگذاشت»امام«و » رھبر«دھان 
به ایـن فCکـت انـداخت، بـا توجيـه و تفـسيرھای اطCعيـه ھـای 
موسوی و پنج تـن آل عبـا و دو تـن آل سـينما و یوتـوب مقایـسه 

يد چگونه ھـرکس ھرچـه دوسـت دارد در دھـان اینھـا کنيد و ببين
  !] ميگذارد و فانتزیھای خودش را ورز ميدھد

نتيجــه، دانـــش آمـــوزان از مدرســه ھـــا درميرفتنـــد و در 
ــد دانــشجوھای انقCبــی مــدلھای فــانتزی . خيابانھــا عــCف بودن

دختران دانشجوی خـارج از کـشور . حکومتيشان را دوره ميکردند
ــر ــگاھھا را ب ــم فروش ــریھای ھ ــدن روس ــين«ای خری ــا » رنگ زیرپ

مردم ھم نـه پـول آب و بـرق و قـسط بانـک و اجـاره . ميگذاشتند
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خانه ميدادند، نـه سـر کـار ميرفتنـد؛ ھمـه ی ملـت یکبـاره رفتـه 
دار و درفش . بودند وکانس و از صبح تا شب تو خيابانھا ولو بودند

 و کتـک و تيـر و تفنگـی ھـم کـه در کـار نبـود، یـا اگـر بـود خيلــی
ھمه خيال ميکردند ایـن رونـد تـا ابـد ادامـه دارد کـه . کمرنگ بود

  . مفت بخوری و بچری و بچرخی و ھمين
صاف کـردن جـاده ی . بعد یک دفعه غول از شيشه درآمد

آمدنش ھم با سوزاندن چھار صد نفر در سينما رکس آبادان بـود 
. و دروغھایی نجومی در باب ساواک و کشتار و شکنجه و اعـدام

ت دانشجوی خارج کشوری ھم بودند که با پول عربھا و یک مش
روسھا ھی کنفرانس پشت کنفرانس ميدادنـد و افکـار عمـومی 

 این گونـه بـود کـه ...و. شان ميساختند» رنسانس وارونه«برای 
اش آمد کـه ھمـه ی »ارفرانس«امام سوار بر قاليچه ی جادویی 

  . درآورداین خوشيھا را از دماغ ملت و روشنفکرانش درآورد و
مـردم، ھـم دریاشـان را ميرفتنـد و » جـن«پيش از ظھـور 

ھــم زیــارت و سياحتــشان را، درب دانــشگاھھا بــه روی ھــر بــی 
حـاT چـه چيـز ایـن مملکـت نخواسـتنی بـود، . بابایی باز بود/ننه

روشن نيست؛ البته نخواستنی بود، اما برای مشتی وطنفروش 
کـان فعاليـت و تجزیه طلب و جاسـوس و تروریـست کـه کمتـر ام

داشــتند؛ آزادی داشـــتند ولـــی نـــه خيلـــی، چـــون اگـــر امکـــان 
فعاليتشان صفر بود که نميتوانستند چنين شکری ميل بفرماینـد 
و یکباره بـا ھـوچيگری و آنارشـی بـازی و آدمکـشی، دنبـال یـک 

» ناچيز«معيوب فکری حوزه ای راه بيافتند و ھمان دستاوردھای 
  .   آن دوران را ھم به باد فنا بدھند

اگـر در دوران پھلـوی دوم گرایـشی ھــم بـه سـوی غــرب 
وجود داشـت، بـرای ایـن بـود کـه در دنيـای دو قطبـی آن دوران، 

نشود و ایرانـستانی بـه » جھانخوار«ایران لقمه ی چپ استالين 
ھــای حکومــت شــوروی سوسياليــستی افــزوده »اســتان«دیگــر 
د ولی حاT که تق ھمان حکومت کمونيستی واقعا موجـو. نشود

کمونيـست درآمـده؛ یکـی از » Tسـت«و خواھر دوقلـویش چـين 
از » کاپيتاليـست«درون و بيرون فروپاشيده، دیگری ھم دو نـبش 

ـــد مـــستعمره و دســـت  ـــن حکومتيـــان شـــده ان آب درآمـــده، ای
ی دو نبش ھمان حکومتھای معزول و ملعـون و از مـد »نشانده«

  ... افتاده
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س یــک ســی و یــک ســال پــيش از ایــن ایرانيــان بــر اســا
شـان کـه » حاکمان فکـری«اشتباه محاسبه و نوعی کج فھمی 

ــی مــسمای  ــام ب ــين » روشــنفکر«ن ــدک ميکــشيدند، ھمچن را ی
ــاھيم  ، حــق انتخــاب »آزادی اجتمــاعی«آگــاھی نداشــتن از مف

و ناآگـاھی نـسبت بـه ] حق انتخاب پوشش و زندگی شخـصی[
و امنيــت و برابــری حقــوقی ھمــه ی » دولــت«مفــاھيم مــدرن از 

ــتشــھرون ــژاد و قومي ــن و ن ــسيت و دی ــارغ از جن ــان ... دان، ف عن
را به دست کسانی سپردند که از ھمان روزھای » حکومتشان«

شـان را »عوضی«برآوردن خواستھای » موفق«آغازین، شيوه ی 
در کشتارھای پشت بام مدرسه ی رفاه، یا به دار کشيدن خانم 

ایـن روزھـا، آنانی که  .دکتر فرخ رو پارسای و دیگران نشان دادند
در قــرن بيـــست و یکـــم و پــس از آن تجربـــه ی خـــونين، بـــرای 

، چه بر ملتی، چه بر گروه، حزب، دسته و سازمانی، »حکومت«
به ترفندھایی ضـد انـسانی و کھنـه دسـت مييازنـد، بـد نيـست 

انقـCب ارتباطـات و . بدانند که دورانشان دیگر به سر آمده اسـت
ــاز شــدن  ــسبی«ب ــامعــوام ک«ی چــشم و گــوش »ن  و ١٠٥»اTنع

ھـا دیگـر »صـغير«و » گوساله ھـا و بزغالـه ھـا«و » گوسفندان«
حاکمـانی ایـن چنينـی بـاقی نگذاشـته » حکومـت«جایی بـرای 

  . است
برای مقایـسه ای تلگرافـی بـا آنچـه در کـشور ميگـذرد و   

آنچه ميتواند باشد، و فعC نيست، کوتاه  مينویسم که مـدیریت، 
دوران رنـسانس بـه ایـن سـو ای مدرن است و درست از » واژه«

ــه واژه نامــه ی سياســی ــشرفته /ب اجتمــاعی ی کــشورھای پي
ترجمـه » گرداننـده«افزوده شده اسـت؛ عCمـه ی دھخـدا آن را 

یعنــی » اداره«کــرده اســت کــه صــفت فــاعلی اســت از واژه ی 
اما واژه ای » حکومت«و راست و ریس کردن امور؛ » اداره کردن«
ای تاریخ نوشته اند؛ دھخدا ایـن است و قدمتش را درازن» کھنه«

» قـضاوت کـردن«و » حکـم رانـدن«و » فرمانروایی کـردن«واژه را 
اعمـال و بـه «تعریف کرده است؛ حکومت راندن را نيز به مفھـوم 

  . آورده است» کار بردن سلطه و فرمانروایی
                                                           

» علماء دين«ا ھم داريم که اغلب  ر]مردم عادی ِ ھمچون چارپايان[» عوام کاTنعام«عبارت  - 105
يا » عوام«ميپندارند که شبانی ی » خواص«از آن استفاده ميکنند، چرا که آنان خويش را

  گوسفندانی که شکل آدميزاد دارند را برعھده گرفته اند
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ھمراه با نھادینه شـدن رنـسانس، مـدنيت و مدرنيتـه در 
اکثریتِ  » اعتماد« را بر اساس ھا کارشان»دولت«جوامع مدرن، 

داده انــد، انجــام » اعتمــاد«شــھروندانی کــه بــه ایــشان رای 
نتوانند وظـایفی را کـه بـه » انتخاب شدگان«اگر ھمين . ميدھند

ی نـسبتا درسـت کـشور بـه »اداره«ایشان واگزار شـده، یعنـی 
کنار گذاشته ميشوند و یا دیگـر » استيضاح«انجام برسانند، یا با 

  .دوقھای رای بيرون نميآورندسر از صن
بعد از ھمـان کـشتارھای اوليـه روی پـشت [از آن به بعد 
را » حاکمـان«دیگر ميدانستيم که این » ما«] بام مدرسه ی رفاه
شان نميخواھيم و ميرفتيم تـا کـم »حکمرانی«به دليل این گونه 

حکومـت و آمریـت «کم وسيله ای فراھم کنيم، تا از تخت خونبارِ 
به زیرشان بکـشيم؛ ھرچنـد کـه ھمـان باصـطCح » ییو فرمانروا

ــن قاضــيان  ــه ھــای دار ِ ای ــای چوب ــان در پ روشــنفکرانمان ھمچن
شرع، ھلھله ھا ميکشيدند و از طوTنی شدن دوران محاکمه ی 

اظھـار ] برای تثبيت حکومـت حاکمـان دینـی[محکومين به اعدام 
ـــد ـــت ميکردن ـــسالت و مCل ـــردن، . ک ـــاز ک ـــل آن چـــشم ب حاص

ی دھه ی شصت اسـت و قتلھـای زنجيـره ای دھـه ی کشتارھا
در ھمــه ی ایــن ســه دھــه » کــشتاردرمانی«ھفتــاد و ترورھــای 
  .و حکومتگران اسCمی» حاکمان«حکومت شوم این 

عنـان مـال و » نفھميـده و نـسنجيده«آن کسانی که مـا 
] و نيستند[جانمان را به ایشان سپردیم، حاT دیگر حاضر نبودند 

طلب «دیگر . گرفته اند، به ما بازپس بدھند» وام«آن چه را از ما 
و این گـدایی . نيست» کم از گدایی« از ایشان » مال خود کردن

مثC آزادی که در کمـی عقـب رفـتن حجـاب اجبـاری زنـان مـا در 
دوران سيد ممد خاتمی خودی نشان داد، این را ھـم نـشان داد 

يزمـان، ی نميخواھيم که اختيار ھمـه چ»حاکمان«دیگر » ما«که 
. حتا مستراح رفـتن و ھمخوابگيمـان را در دسـت داشـته باشـند

سنگــسارھا و آفتابــه بــه گــردن مــردم آویخــتن در خيابانھــا و بــه 
جرثقيل آویختمان در سرگذرگاھھا نشانِ  ھمين تن ندادنمان بـه 

در زنــدگی خــصوصی و دســت » فــضوليھای حاکمــان اســCمی«
  .درازیشان به زندگی شخصيمان بود و ھست

گرفته اسـت، در » جنبش سبز«ن روند اعتراضی که نام آ
نھایــت در پــی ایــن اســت کــه اختيــار جــان و مــالش را از دســت 
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درآورد و به مدیرانی بـسپارد کـه خـود را نـه » حاکمان اسCمی«
ایشان کـه اداره کننـدگان و رتـق و فتـق » حاکمان و فرمانروایان«

ایـن . يداننـددھندگان امور زندگی اجتماعی شھروندان ایرانـی م
 Tبه دسـت » نادانسته«ميخواھيم آنچه را که » ما«است که حا

چه اجحـافی اسـت بـه [عقب مانده و حيوان صفت » حاکمانی«
از ســنخ خمينــی و یــارانش ســپرده ایــم، از چنگــشان ] درنــدگان

 بـسپاریم کـه متعھـد ِ کشور را بـه کـسانی» مدیریت«درآوریم و 
ه اش حفـظ حقـوق برابـر سکوTرند که دغدغ» یحکومت«برپایی 

ھمه ی شھروندان است و ایجاد زندگی ای شادتر و راحت تـر و 
پرنشاط تر و سرزنده تـر و سـازنده تـر، بـا ھميـاری خودمـان کـه 

دولتـی سـکوTر و عرفـی » مـدیریت«دیگر ميدانيم تنھا در لـوای 
است که ما شھروندان، بـا ھـم برابـریم و ھـيچکس از ھـيچکس 

حــق نــدارد بــا تحقيــر زنــی، چنــدین بھتــر نيــست و ھــيچ مــردی 
خانواده ی موازی داشته باشـد و دیـن ھـيچکس از دیـن دیگـری 
ــست و  ــر ني ــری برت ــژاد دیگ ــژاد ھــيچ کــس از ن ــست و ن ــر ني بھت

ھيچ زنـی » جنسيت«ھيچ مردی بھتر و باارزشتر از » جنسيت«
  .  نيست

ميخــــواھيم اختيــــار مــــدیریت ایرانمــــان را کــــه » مــــا«
ــسته« ــت مــشتی» نادان ــه دس ــپرده ایــم، از ب ــت س ــی لياق  ب

کـشورمان » مـدیریت«چنگشان، با چنگ و دندان درآوریم و خـود 
ما برای رسـيدن . انتخابی خودمان بسپاریم» دولت«را به دست 

به ھمين دليـل اسـت کـه . ھرکاری خواھيم کرد» ھدف«به این 
ــا تمــام  مدتھاســت کــه » رقاصــيھای اپوزیــسيون حــافظ نظــام«ب

در . را پـشت سـر گذاشـته ایـم» نظاماپوزیسيون کمدی حافظ «
واقــع مــا اکنــون در دو جبھــه در جنگــيم، جنگــی بــا نظــام حــاکم 

کــه ميکوشــد » اپوزیــسيون حــافظ نظــام«اســCمی و جنگــی بــا 
در انتخابات گـره » تقلب«خواستھای ابتدایی ما را تنھا به ھمان 

» تقلبـی«ميخواھـد بـا » اپوزیسيون پوشـالی«در واقع این . بزند
ستھای ما را دور زده، ھمچنان زنجير دین در حکومـت را دیگر خوا

بـر گردنمـان محکـم نگـاه » مـسلمان بـودن ایرانيـان«به بھانه ی 
نظـام » مغلـوب«من حتا معتقدم که دستگير کـردن بخـش . دارد

  . نيز در ھمين راستاست
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به ھمين دليل مـا امـروز، ھـم ميـدانيم چـه ميخـواھيم و 
اپوزیــسيون حــافظ نظــام و . ھــم خــوب ميــدانيم چــه نميخــواھيم

... مدعيان انواع حکومتھای راستين  و ناب و محمـدی و علـوی و
اســCمی برونــد اعCميــه ھــا و شعارھاشــان را بگذارنــد در کــوزه 

  !آبش را بخورند
  

در رابطه با نامه به اتحادیه ی پارلمـان اروپـا از سـوی اما 
جمعــی از ھنرمنــدان، محــسن کــردی نوشــته ای دارد کــه بــرای 

امـضاء کننـدگان «: دایش اوضاع این روزھا بد نيست، مينویـسنم
 اعتراضـی بـه دادگـاه خلخـالی این نامه سـی سـال پـيش ھـيچ

که ھویـدا را ميکـشت، نداشـتند و تـازه خوشـحال ھـم  ھنگامی
 حتیکشتن مقامات رژیم پيشين،  اینھا ھيچ اعتراضی به. بودند

 اینھا خـود .نکردندد، آنھا که ھيچ دستی در کشتار مردم نداشتن
ــه ی دار ــای چوب ــا از در پ ــد، اینھ ــایکوبی کردن ــداھا پ ــه  ھوی جمل

 تروریــست کــه ميخواســت  ِحـشمت رئيــسی و عبــاس سـماکار
وليعھد وقت را بدزدد، اگر دستشان به قدرت ميرسيد، صدھا بـار 

اینھا ھمه بـه آخونـدھا معتـرض . ميکردند بدتر از آخوندھا کشتار
بدون محاکمه نميکشد و وقت  رابودند که چرا پاسبان زمان شاه 

ســاعت  تحمــل یـک. (را تلـف محاکمــه ی اسـCمی آنھــا ميکنـد
 شانس آوردند که اینھا کنتـرل مردم ایران) دادگاه را ھم نداشتند

. در ایدئولوژیـشان بـودرا بدست نگرفتند، اگرنه جنایتکاری کشور 
 کـه عقده و کينه شان دارند به مبـارزات مـردم ایـرانامروز ھم از 

ملباف را به دست گرفته اند، مخعC ابزارھایی مانند موسوی و ف
 نظر محـسن کـردی مخـالفم، ولـی خـب، با  ١٠٦»...ميزنندضربه 

 »رنـدی«راسـتی کـدام . چه ميشود کـرد؟ بایـد نظـرش را بگویـد
من با نظر تو مخالفم، اما جـانم را ميـدھم، تـا تـو «: ه بود کهگفت

  !ولتر نازنين نبود؟! ؟»حرفت را بزنی
  
 موسوی در بيابانھـای قـزوین پيـدا ترانهجسد سوخته ی   

ه ترانه را ھفتم تير نزدیک مـسجد قبـا دسـتگير کـرد. ه استشد
ــدا ــر داد. ن ــه ه اخب ــد ک ــه ن ــر تران ــه در اث ــم ب ــد و رح ــارگی مقع پ
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  خانوادهیکی از پرستاران بيمارستان به . دهبيمارستان منتقل ش
  : ه استاش گفت

ھوش آوردند و بيھوش ھم ن مشخصات بيدختری را با ای«
بـرای گـم . مشخص بـود کـه او را زنـده نخواھنـد گذاشـت. بردند

ــاوز، ــردن ردھــای تج ــف  ».جــسدش را ســوراندند ک ــن ت ــه ای  ب
   !دپا نگه دارميخواھد حکومت اسCمی را سر جماعتی که 

 ی کـه یکـساعت بـه برگـزاریدر ضمن ھمين اTن در حال  
دم دسـته دسـته بـه جمعه ی لعنتی مانـده اسـت، مـر آن نماز 
:  کـهميگوینـد ھمچنـين . نشگاه تھران حرکت کـرده انـدسوی دا

ی مردم تھران ابعاد و اشکال تازه ای به خـود  اعتراضات شبانه«
مردم تھران ھمانند شبھای گذشته از سـاعت ده شـب . ميگيرد

 و شـعار »هللا اکبـر«گرفتنـد و بانـگ  بر بامھـای منـازل خـود قـرار
در کوچه ھای از جوانان تعدادی . ا سر دادندر» مرگ بر دیکتاتور«

 .مختلــف بــه صــورت گروھــی حرکــت ميکردنــد و شــعار ميدادنــد
 خـودراه نواب اكثر راننده ھـا در حركتـی ھمچنين امشب در بزرگ

جوش از ساعت نـه و نـيم تـا ده و نـيم در حاليكـه دسـتھا را بـه 
 »كبـرهللا ا«ماشين بيرون آورده بودند، شعار نشانه ی پيروزی از 
نيز با دیدن حركت راننـده ھـا بـا  فروشنده ھا سر دادند و مردم و

    ١٠٧»...آنھا ھمراھی کردند
در مـورد ھمـين نمـاز جمعـه ی کـوفتی  خرسندی ھادی

  : نوشت
خطبــه خــوانی آقــای رفــسنجانی در نمــاز ایــن جمعــه، «

 خبـر بـا خبـرش بـيش از اصـل واقعـه اھميـت داشـت و خـود اون
 در عـين حـال خيليھـا حدسـياتی د؛محتوای خطبه برابـری ميکنـ

مـن ھـم بـه . انـد راجـع بـه محتـواش زنی کرده  داشتند و گمانه 
   .سھم خود
ون را گرفتـه ًاوT که ایشان تشکر ميکند کـه دختـر ایـش«

بقيـه ی بعـد ھـم خواھـد گفـت . نباشهبودند که جانش در خطر 
مثC حجاریان را اگر اند؛  ا را ھم به ھمين دليل گرفته سرشناسھ

 یا آقـای .نميگرفتند، ممکن بود سعيد عسکر دوباره به او تير بزند
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عيسا سحرخيز را اگر بازداشت نکرده بودند، ممکن بود آیـت هللا 
 بعد ھم خواھـد گفـت کـه ایـن .ای دوباره ایشان را گاز بگيرد اژه 

در  .آقایــان خودشــان ھــم ممکــن بــود بــه ھمــدیگر صــدمه بزننــد
تش روی چمـن دانـشگاه بيانـامجموع ایشان خواھد کوشيد کـه 

تر شود و بـه سـبز  ھم اثر بگذارد و رنگ سبز آن کمرنگ و کمرنگ
در مــورد شــرکت آقایــان موســوی و  . ای تبــدیل شــود  مغزپــسته

ميـشود کـه آقـای  کروبی در خواندن نماز پشت سر ایشان گفته
ــد ــواب بمانن ــرار اســت متآســفانه خ ــشاءهللا ق ــی ان ــای . کروب آق

 لــب ، امــا نمــاز نميخوانــد، ميکنــدھــم گفتــه شــرکت موســوی
  ١٠٨…ميزند

 خبرنگــاران خــارجی در محــل نمــاز از حــضور ھميــشگی
بـه .  آنھا توقيـف ميـشودعه جلوگيری شده و کارت خبرنگاریجم

  ١٠٩.آنھا نيز گفتـه شـده کـه حـق فيلمبـرداری و عکاسـی ندارنـد
این خبرھـا لحظـه بـه لحظـه گـزارش شـده اسـت، دليـل کـاربرد 

اتوبوسـھا و تاکـسيھا را تعطيـل  .ھمين استافعال در زمان حال 
بعـد ھـم ھمـين .  تا مردم به نماز جمعـه شـان نرسـند،کرده اند

صدر را دستگير کردند و در حين رفتن به نماز جمعه شادی امروز 
 فرانسه ھـم خبرگزاری. به دليل مقاومتش لباسش را پاره کردند

 اطراف گزارش داد که مردم زیادی در صحن دانشگاه و خيابانھای
سـخنران ) از بانـد احمـدی نـژاد(سيد رضا تقوی . تجمع کرده اند

.  اسـتجمعه با شعار مردم روبـرو شـده قبل از خطبه ھای نماز
او . تقوی اعCم ميكنـد كـه نمـاز جمعـه متعلـق بـه وTیـت اسـت

منـافقين عـصر  جمعـه اخـCل ميكننـد، بـا كسانی را كـه در نمـاز
وی دارد سـخنرانی ميکنـد ھـم اكنـون تقـ. پيامبر مقایسه ميكنـد

 تيرمــاه ٢٦سـاعت یـک بعــداز ظھـر بــه وقـت تھــران، روز جمعـه [
   . سياسی ميدھندانی زندفعC مردم دارند شعار آزادی] ١٣٨٨

حاT ساعت دو و ربع بعد از ظھر است، رفـسنجانی دارد 
خطبه ميخواند و از مردم ميخواھد شعار ندھند، به خاطر فضایی 

]. خودش گفت[ت، تا فضا به ھم نریزد که پيرامون دانشگاه ھس
ھمين اTن . در ضمن ھمه ی تلفنھای ھمراه را نيز قطع کرده اند
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ــای  ــران، گروھھ ــت تھ ــه وق ــر ب ــد از ظھ ــيم بع ــاعت دو و ن در س
درھـای دانـشگاه از گـاز  بسيجی برای متفرق کردن مردم پشت

پراکنده کردن پليس ھم از باتوم برای . ده ميکنندآور استفا اشک 
و » زنـدانی سياسـی آزاد بایـد گـردد«. عيت اسـتفاده ميکنـدجم

شـعارھایی اسـت کـه شـنيده » مرگ بر چين، مرگ بر دیكتاتور«
  . ميشود

  :  شادی صدر ھمين امروزاین ھم جریان دستگيری
 یكــی ازھمراھــان ١١٠»ميــدان زنـان«بـه گــزارش سـایت «

 بـه سـمت نمازجمعـه در ما در حـال حرکـت«: شادی صدر گفت
خانم «: بودیم كه شخصی به ما نزدیک شد و گفترز بلوار كشاو

من و شادی با تعجب نگـاھش كـردیم  »!تو با ما ميای، بقيه برن
لبــاس » !ایــن نــه، اون یكــی«: كــه یــک موتورســوار از دور گفــت

شخصيھا آمدند طرف شادی و ھلـش دادنـد طـرف یـک ماشـين 
كـه شـوكه شـده بـود، در ماشـين نشـست؛ مـن و  پژو، شـادی
شادی به خودش آمـد  كه» بریدش؟ چرا می«:   زدیمدوستم داد

ماشـين را  دوستم در. و شروع به داد و ھوار و كوبيدن به در کرد
وری باز كرد و ما داشتيم شادی را ميكـشيدیم بيـرون، ولـی مـام

.  و ميكشيدش تو ماشـينماشين بود، شادی را گرفته بودكه تو 
سـت شـادی مانتو از تن شادی درآمد؛ دوسـتم ددر ھمين حين 

شلور تنش بود، از ماشين در آمـد  را كشيد و او در حاليكه بلوز و
 .ميدویــدیمش مامورھــا و مــن و دوســتم ھــم دنبــال. و فــرار كــرد

 شـادی را وبـرو حملـه كـرد و روسـریھمين موقع یک مـامور از ر
این بار دو نفر دیگر سر رسيدند ... شادی مقاومت ميكرد .كشيد 

را بـا خـشونت تمـام  شـادی.  داشـتكه یكی ازآنھا باتوم فنـری
  ».تقریبا شادی را بغل كرد و برد مامور... گرفتند و زدند و بردند

   
فضای اطراف دانشگاه به شدت ملتھب است و ھمه جـا 
مامورین با باتوم و چماق و گار اشک آور و بيسيم گله گله حضور 

ھمه جا و تمام راھھـای منتھـی بـه نمـاز جمعـه را بـسته . دارند
 راسـتی اینھـا سـCح دیگـری بجـز گـرفتن و زدن و کـشتن و .اند

. کـوه مـوش زائيـد.  شـدشکنجه کردن و بردن ھم دارنـد؟ جالـب
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ــده مــردک ھاشــمی رفــسنجانی نــسخه ی آشــتی  ملــی پيچي
حـاT موسـوی . سنگ پای رفسنجان اسـترو که نيست . است

ــد ــCحاتچيھا بدون ــا و اص ــه. چيھ ــر ھم ــر س ــاک ب ــه خ ــا ک  ی آنھ
  !ذریمبگ... ميخواھند

از ظھر به وقت تھران، خبر از  ھمين اTن ساعت سه بعد
. شعارھای مرگ بر دیکتاتور ميرسدتظاھرات گسترده در تھران و 

البتـه » .ایرانـی ميميـرد، ذلـت نميپـذیرد«ه شعارھای دیگر این ک
ــه  ــی سالھاســت دارد خفــت ميکــشد؛ ن ــد؛ ایران شــوخی ميکنن

  . قرنھاست؛ چھارده قرن است
تظـاھرات و شـعارھا . ار تو متن واقعه ایانگجالب است؛ 

ھمچنــان ادامــه دارد و کتــک خــوردن مــردم و ایــن مــردک دیوانــه 
 و رفسنجانی که اميد توده ایھـا و موسـوی چيھـا و اصـCحاتچيھا

ببينـيم ھمـين امـروز چـه ميـشود، . منقليھا بود، ھـم زه زد/ملی
روسـيه « : شـعار بعـدی. ھا ھـم در پـيش اسـتزه فردا و فرداتا

ایـن شـعار در واقـع دھـن کجـی بـه » !ا کن، کشورمو رھا کنحي
. تـش زده انـد تظاھرکنندگان پرچم روسيه را ھم آ!ھاستتوده ای

  ... جانمی جان، خاک بر سر این توده ایھا
مـرگ بـر «: از ھمه جالب تـر ھـم ایـن شـعار تـازه اسـت

  !»روسيه
  
  

  ]روز سی و پنجم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٨/ ١٣٨٨تيرماه ٢٧
  

Cگ نویسی گفته ھای رفـسنجانی در نمـاز جمعـه ی وب  
ــروز را  ــتی در تــاریخ«دی ــس زش ــست» عک ــات امــروز «: دان بيان

ھاشمی رفسنجانی را من یک ھفته قبل برایتان حدس نویسی 
بــودم، امــا نميدانــستم کــه او ممکــن اســت از مــتن مــن  کــرده

بگذریم که یک . ھمان قالب استفاده کند خوشش بياید و عيناً از
دولت چين را نصيحت  ھم به ھمه ی مسلمانان جھان زد وسور 

هللا، دولـت خـودش  این دولت چين مخصوصاً وقتی یک آیـت . کرد
را بگــذارد و اینطــور دوســتانه او را نــصيحت بکنــد، دســتھایش را 

ھـيچ بعيـد نيـست . ميزند زیر چانه اش و ھای ھای گریه ميکنـد
 و برای ایغورھا سينچيانکمعه ی آینده ھوجينتائو شخصاً برود ج
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رفـسنجانی  خيليھـا فکـر ميکننـد ھاشـمی. خوانـدنمـاز جمعـه ب
معتقـد اسـت کـه خودش را امروز در تاریخ خراب کـرد، امـا تـاریخ 

. رفـسنجانی را خرابتـر از آنـی کـه بـود، نميتوانـد بکنـد ھيچ چيز
راست باشد، وگرنه کدام آدم عـاقلی در  احتمال دارد حرف تاریخ

مردمی کـه منتظرنـد جـسد عزیزانـشان در تاریخيترین فرصت به 
ــری  دخانهســر ــاوران دیگ ــزار خ ــا، در گل ــد ھ ــن شــود، ميگوی  :دف

 ميرویم صدا و سـيما، قـانونی حـرف ميـزنيم و مـسئله را حـل«
ست که اگـر مـردم »آغا«این آقایی که من دیدم آنقدر  »ميکنيم؟

زمـان . بسا از احمدی نژاد ھـم تـشکر ميکـرد شعار نميدادند چه
» آقایـان«زردی  تـو. باشـد شه که ملت خود، آقای خودآن رسيد

  ١١١».شدعلنی، جھانی و تاریخی 
» بـه نعـل و بـه مـيخ زدن« دارنـد از جالب ایـن کـه ھمـه 
: چرا که به قـول محـسن مخملبـاف. رفسنجانی از ذوق ميميرند

ــرای جنــبش ســبز حــضور مــردم مھمتــر از صــحبتھای « اگرچــه ب
ه نفع جنـبش سـبز ھاشمی قلمداد شد، اما صحبت ھاشمی ب

ميانـه ميایـستاد، امـا از منـافع  او به خـCف ھميـشه کـه در. بود
برخـی از خواسـتھای  رھبر حرف ميزد، این بار در ميانه ایستاد و

برداشـتن  زنـدانيان سياسـی، مثـل آزادی. جنبش را مطـرح کـرد
سانسور از روزنامـه ھـا، نقـد صـدا و سـيما و درخواسـت حـضور 

و بازگرداندن اعتماد  برای ابراز انتقادات،مخالفين در صدا و سيما 
خمينـی [  به نقل از خمينیھمينطور با خواندن حدیثی او. مردم

تلویحا ] روایت ميکنند» حدیث«آدم شده و امام شده و از قول او 
ترا نميخواھند، آنھا را بـه حـال خـود  به خامنه ای گفت اگر مردم

  ! بگذار
ننـده ای از وضـعيت او در صحبتھای خود تصویر نااميـد ک«

او . او از رنجش مراجع سخن گفت .بی مردم را توصيف کردِ نظام
حمله به چين که متحد ایران است، شرایطی فـراھم کـرد تـا در 

ا بـرای اولـين بـار در تریبـون نمازجمعـه  حزب اللھيھـحتیو  مردم
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نـشانه ی قـدرت جنـبش  ھمـه ی اینھـا .بگوینـد» چينمرگ بـر«
  ١١٢». جازه نداد مثل قبل رفتار کندسبز است که به ھاشمی ا

    
را زیاد شنيده ایـد، امـا آیـا از » شھر ھرت«حتما اصطCح 

 در ای ميلـی کجاسـت؟» شھر ھـرت«پرسيده اید واقعا  خودتان
  :دآمده بو

ــان « ــين کم ــای رنگ ــه رنگھ ــایی اســت ک ــرت ج شــھر ھ
شـھر ھـرت جـایی اسـت کـه /مکروھند و رنـگ سـياه مـستحب

شـھر ھـرت /را ميشناسندبعد ھمدیگر دم اول ازدواج ميکنند، مر
جایی است که بھشتش زیـر پـای مـادرانی اسـت کـه حقـی از 

ســت کــه شــھر ھــرت جــایی ا/زنــدگی و فرزنــد و ھمــسر ندارنــد
ند و بریده ميشوند، تا ماشـينھا راحتتـر درختھا علل اصلی ترافيک

شھر ھرت جایی است که کودکان زاده ميشوند تـا عقـده /برانند
شھر ھرت جایی اسـت /ھاشان را درمان کنندھای پدرھا و مادر

که شوھرھا انگشتر الماس برای زنانشان ميخرنـد، امـا حوصـله 
شـھر ھـرت جـایی اسـت / با آنھا را ندارنددقيقه قدم زدن پنج ی

که با ميلياردھا پول بعد از ماھھا فقط ميتوان برای مردم مـصيبت 
ھرت جـایی شھر ]/زلزله ی بم و رودبار.[چند چادر برپا کرد دیده،

شـھر ھـرت جـایی /است که خنده، نشانه ی جلف بـودن اسـت
ــا زود برســند ســر  اســت کــه مــردم ســوار تاکــسی ميــشوند، ت

شـھر ھـرت /کارشان، تا کـار کننـد و پـول تاکسيـشان را درآورنـد
جایی است کـه نـصف مـردمش زیـر خـط فقرنـد، امـا سـریالھای 

کـه شھر ھرت جایی اسـت /در کاخھا ميسازند تلویزیونی اش را
ھـرت جـایی اسـت کـه  شـھر/گریه محترم و خنده محکوم است

 ترکيـه و  وطن ھرگز مفھومی نـدارد و باعـث ننـگ، پـس ميـرویم
شھر ھرت جایی اسـت / ميکنيم را آباد ...آمریکا و اروپا و دوبی و

شھر ھرت جـایی /که ھرگز آنچه را بلدید نباید به دیگری بياموزید
يگردنـد، مبـادا آینـه است کـه وقتـی ميـروی مدرسـه کيفـت را م

شـھر ھـرت جـایی اسـت کـه دوسـت داشـتن و /داشته باشـی
شـھر ھـرت /اسـت... دوست داشته شـدن احمقانـه، ابلھانـه و 
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جایی است که توی فرودگاه بـرادر و پـدرت را ميتـوانی ببوسـی، 
شھر ھرت جایی اسـت کـه وقتـی از دختـری /اما ھمسرت را نه

نميـدونم، «: ميگویـد زندگی کنـی، ميپرسند ميخواھی با این آقا
شھر ھرت جایی است که وقتـی ميخـواھی /».ھرچی بابام بگه

ا دعوت ميکنی و شام ميدھی، تا برونـد ر نفر پانصد ،ازدواج کنی
بيکCســـی ات کلـــی حـــرف  و از بـــدی و زشـــتی و نفھمـــی و 

شھر ھرت جایی است كه ھر روز در خيابان شاھد توھين /بزنند
شھر /دستت برنمياید اری ازبه مادرھا و دخترھا ھستی، ولی ك

ھرت جایی است كه مردمش پولشان را توی چاه ميریزند و دعـا 
ھرت جـایی اسـت  شھر/ميکنند که خدا آنھا را از فقر نجات دھد

اسـت کـه  شھر ھـرت جـایی/که به بيسوادھا ميگویند پروفسور
شھر ھرت جـایی اسـت /ساق پا پيدا و موی سر پوشيده است

شـھر / مھنـدس و دکتـر فخـر ميفروشـندکه در آن دTل و دزد بـه
ـــ ـــه مردگ ـــت ک ـــایی اس ـــرت ج ـــا ھ ـــده ھ ـــند و از زن ان مقدس

خدایا این شھر چقـدر بـه ... كهشھر ھرت جایی است /محترمتر
   !!نظرم آشناست

دیگر این که گفته اند در این یک ماھه مصرف مواد مخـدر   
شی ھم کلـی کـم و Tبد خودفرو. کم شده است% ٢٠در ایران 

ا خودمانيم به ھم زدن نورمھـای اسـCمی و نمـاز  ام.شده است
در کنار ھم نماز خوانـدن، بـا . جماعت این جوانھا کلی جالب بود

چـاقچور نمـاز خوانـدن و بـا آسـتين بـاT زده، /کاکل و بـدون چـادر
 دختر و پـسر سـجاده شـان را بغـل ھـم .اھرام بستن برای زنھا

ت شدند کـه از آن راس/لوتر از مردھا دوT و تازه زنھا جدپھن کردن
چــه ھــا ایــن ب. ھوت انگيــز در نــورم اســCمی اســتکارھــای شــ

 دیگری ندارند، با این ھمـه شـاید ھرچند که وسيله ی اعتراضی
آنقدر اینطوری نماز جمعه بروند که آخوندھا بساط نماز جمعه ی 

ــادی ــرم /عب ــشتر نظ ــن بي ــی م ــد، ول ــع کنن ــشان را جم سياسي
یـن غـول بيابـانی بـسته ھـا بـه ا»سبز«ه این اميدھایی است ک

  .اند
 ھم اعتراض، باز ھم گـاز اشـک آور؛م تظاھرات، باز باز ھ  

ھرچند که این حرکت بـاز ھـم ایـران و ایرانيھـا را بـه صـدر اخبـار 
  .جھان کشاند
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یگـان ویـژه ی  «:، ببينيـدھم جالـب اسـت» گزارش«این 
نيروی انتظامی اکيـداً دسـتور داشـت کـه پـيش از خطبـه ھـا بـا 

پليس . ت بشودمردم درگير نشود، با اینکه خيلی دلش ميخواس
ضد شورش چند بار ادای حمله بـه جمعيـت را درآورد، بعـد چـون 
ھيچکس فرار نکرد، چند بار راستکی حملـه کـرد، بعـد بـاز چـون 

 نيروھـای لبـاس . کـارشيچکس فرار نکرد، جمع کرد رفـت پـیھ
شخصی شـامل بيـست لـشکر پيـاده نظـام کـه مجموعـاً حـدود 

 .انور دادند و برگـشتندداشتند، چند بار م] کذا[دوازده سال سن 
پـاره کـردن  پيش از خطبه ھا دست و سـوت و تکبيـر مـردم، گلـو

 خنثـیرا ] ار دھنـده ی نمـاز جمعـه ھـاشـع[حاج منصور ارضـی 
 حـاج منـصور از ھمــه .صـدایش تـا دو متـری ھـم نميرسـيد. کـرد

اما مردم روسيه را ھم ، دعوت کرد تا شعار مرگ بر امریکا بدھند
لبته انگار اصC مـردم شـعار مـرگ بـر امریکـا ا[.به آن اضافه کردند

در .] ندادند و فقط مرگ بر چين و بيشتر مرگ بر روسيه ميگفتنـد
این ھنگام محسن رضائی با یک ماشين زانتيا رسيد و ھمينطـور 

فکـر کـنم یـک . بيخود و بيجھت مـورد تـشویق جمـع قـرار گرفـت
  . ابفھمد این چيزھا رً اگر اصC ،کمی ھم خجالت کشيد

ــا شــعار مــ« ھاشــمی، ھاشــمی، ســکوت کنــی «ردم ب
 بCفاصله بعـد از خطبـه .]کلی حال ھمه را گرفتند Tبد[» خائنی

ــدای  ــا ص ــد، ت ــع کردن ــرق را قط ــCب ب ــان انق ــل خياب ی اول در ک
. ھاشــمی رفــسنجانی از طریــق بلنــدگو بــه گــوش مــردم نرســد

شورش از سمت غرب اضافه شدند و به مـردم از  موتورھای ضد
مردم کتـک خوردنـد، امـا فـرار . جمالزاده حمله کردندسر خيابان 

ــد ــان .نکردن ــبش خياب ــت ن ــرق کــردن جمعي ــرای متف  ســرانجام ب
بلنـدگوھا . زمين مردم نشستند روی . شانزده آذر اشک آور زدند

 ماشينھا در ميدان انقCب رادیوھـا را بلنـد کردنـد و که قطع شد،
ھم شـنيده شيشه ھا را پائين کشيدند و صدای رفسنجانی باز 

  . شد
خطبه ھا که تمام شـد، حملـه ی ضـد شـورش شـروع «

 ایـن .آمبوTنس زیاد بود و ماشينھای آتـش نـشانی بيـشتر. شد
. شـعبه ی ميـدان انقـCب را بایـد مـدال داد» ھایدا «یچیساندو

دویست تا ساندویچ داشت که پنج ھزار نفر را بـرای خوردنـشان 
ا ببنـد، گفـت ھمـين ھرچـی گفتنـد مغـازه ر. آنجا جمع کرده بـود



 ١٠٧

 

ــيچم، ميبنــدم ــن وضــع دو ســاعت ادامــه داشــت. یکــی را بپ . ای
 انتظـامی ھـم حـضرت عباسـی کـاری بـه مـردم نيروھای عادی

   ١١٣».نداشتند
  : ھم بد نيستاز نماز جمعه » گزارش«این 

محوطـه ...  صبح آنجا بودند٨ای بسيجی از ساعت  عده«
از سـاعت ده بـه ی زمين فوتبال با نرده ھای فلزی محصور بود و 

بعد کسی را به آنجا راه نميدادنـد و عـده ای را کـه قـبC بـه ایـن 
ضـمنا افـراد . از ایـن محوطـه بيـرون کردنـد... محوطه رفته بودنـد

 موسـوی را بـه آنجـا راه  جدید از جملـه طرفـداران رفـسنجانی و
ــد ــين . نميدادن ــستن درھــای محوطــه ی زم ھمــين مــساله ی ب

 از  ...به داخل آن و نيز بيرون کردن بقيـهفوتبال و راه ندادن مردم 
ــرای جروبحــث بــين حــزب الھيھــا و  ــا آخــر بھانــه ای شــد ب اول ت

قبـل از آمـدن رفـسنجانی، بعـد از نمـاز ... طرفداران جنبش سـبز
ظھر حدود سـاعت یـک و نـيم تقـوی صـحبت کـرد، ولـی کـسی 

قبـل از آمـدن رفـسنجانی جمعيـت عظيمـی ھـم در  .گوش نکرد
ــان انقــCب  ــرانس خياب ــاتول ف ــان آن ــان شــرقی [و ھــم خياب خياب

آنچـه  ... آذر جمع شدند و شعار دادند١۶و ھم خيابان ] دانشگاه
مـرگ بـر «و » مرگ بـر روسـيه« چشمگير بود و شعارھای جدید

  ١١٤».مخصوصا مرگ بر روسيه بود » چين
 فيگــارو و لومونــد  یبــه گفتــه ی رادیــو فرانــسه، روزنامــه  
  . نده اایران اختصاص داد را بهمقاله ای          ھرکدام 

ایـن در فيگـارو مقالـه ای دارد کـه حـوادث دلفين مينوئی 
او بــه کــشف یــک . قــرار ميدھــدایــران را مــورد تفــسير  ھفتــه در 

ــه در آن صــدھا جــسد اشــاره ســردخانه  ــد ک ــائی  ِميکن  شناس
خـانواده ھـای زیـادی از ایـن شده انـد، درحاليکـه نشده، کشف 

او . ميگردنـد مفقود شده ی خود بال فرزندان زندان به آن زندان دن
اسـتناد ميکنـد کـه پـس از  ينـی ھمچنين بـه برخـی شـاھدان ع

قـسمتھای  بخشی از ین متذکر شده اند که در از زندان اوآزادی 
زندان را به استقرار  آن ازدحام جمعيت چنان است که راھروھای 

 .زندانيان اختصاص داده اند
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 ایران را  نيز اعتراضھای جاریلوموند فرانسویروزنامه ی 
در ایران نظم «: ه است و نوشتهبه آتش زیر خاکستر تشبيه کرد

سـرکوب  برغم فشار و . خاموش نميکند آتش عصيان را پليسی،
پليس و نيروھای انتظامی، تظاھرات روزھای اخير نشان داد کـه 

   ١١٥».خود غلبه کنند مردم معترض توانسته اند بر ترس 
ــی ــوان  آ ھــم ای ميل ــا عن ــت جمھــوری «مــده ب نمــاز مي

آن زن و  نمـاز جمعـه ای کـه در«: که در آن نوشته اند» اسCمی
مرد مختلط نماز بخوانند، دختران با آرایش و حجاب نيم بند قنوت 
کنند، به جای تکبير کف بزند و سوت بکـشند، مـرگ بـر دیکتـاتور 

ی را بگویند، آرزوی مرگ پسر دیکتـاتور را فریـاد بکـشند، تـا رھبـر
بگوینـد، بـر ضـد چـين و » زندانی سياسی آزاد باید گردد«نبيند، 

نمازجمعـه ... که دیگر نماز جمعـه نيـست ...عار بدھندروسيه ش
 برخــی بــا کفــش حتــیو   تيــر مــاه را بــسياری بــدون وضــو٢٦ی 

خواندن برای شما آشنا نيست؟ تنھـا یـک  این نوع نماز. خواندند
  بدون وضـو و بـدونميتوان ه نماز در احکام اسCمی وجود دارد ک

ميتــوان بــه . اســت» ميــت«ز خوانــد، آن ھــم نمــادرآوردن کفــش 
کـه بـر سـر   تيرمـاه نمـازی بـود٢٦جرات گفت که نماز جمعه ی 

 حتـیای بابـا مـن  » ... اسCمی خوانده شـدجنازه ی جمھوری
شـرعی را ھـم نـدارم کـه بتـوانم از ایـن / فقھـیاین سواد الکی

  !افاده ھا بيایم
  
  

روز ســـی و [ مـــي+دی ٢٠٠٩ ژوئيـــه ١٩/ ١٣٨٨تيرمـــاه  ٢٨
  ]ششم

  
متن تغيير یافتـه ی سـرود یـار دبـستانی اسـت، ھم این   

در زیـر /ھم رأی منـی با من و/ یار خيابانی من« :برای این روزھا
تـو /گـم شـده رای مـن و تـو/ھمـراه منـی یـاور و/بـاتوم و چمـاق

بــسيج و ناجــا و /دشــمن خاشــاک و خــسند/انتخابــات ســياه
داره  چــشم/صـورتو زخمــی و کبــود/زنجيــر و چــاقو ميکنــه/پاهسـ

ــــه ــــادت ميکن ــــک آور /ع ــــاز اش ــــه گ ــــو /و دودب ــــن و ت رأی م
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 آزاد وميھنـ/مشت گره کـرده ی مـا/رو پاره کنهزنجيرھا /نتونست
در زیـر بـاتوم و /مـن و ھـم رأی منـی بـا/یـار خيابـانی مـن/ميکنه
  »...چماق

ز جمعه ی این را ھم بنویسم که این روزھا پس از آن نما
پریــروز، بخــش جنــاح حــاکم حکومــت بــا جنــاح محکــوم حکومــت 

ـــCمی  ـــدجوری اس ـــار ب ـــن ب ـــت و ای ـــاده اس ـــيبل«در افت » س
ــشان ــه حکومتي ــس از آن ھم ــه پ ــه چگون ــت ک ــسنجانی اس  رف

ھمدستيھا و بـا ھـم خوردنھـا و بـاھم چاپيـدنھا، حـاT کمـی بـه 
 بــرای حتــیداده اســت، تمایــل نــشان » جنــبش ســبز«ســمت 

  !کوفتی» نظام مقدس« و حفظ ھمين  دوبارهیاعتماد ساز
 
. امروز از تھران تا چالوس و چالوس تـا تھـران غوغـا بـود«

بودم، صحنه ھایی را دیدم که ھيچوقـت  من که اولش گيج ِ گيج
ماشينھاشـان بودنـد، بـا  کـه سـوار مـردم در حـالی. یادم نميرود

را بـه ھـم نـشان ميدادنـد، » وی انگليسی«انگشتشان عCمت 
بند سبز بسته بودند و دستشان را از ماشـين بيـرون بـرده، دست

» وی انگليــسی«دلــستر ســبز رنــگ را بــه نــشانه ی  بطریھــای
ميکردند، بوق ميزدنـد،  درست کرده بودند، با چراغ روشن حرکت

 کنار خيابان ميرقصيدند، برگ سبز درختـان را در حـال حرکـت در
 با ھمراه داشتن مردم محلی سوار بر موتور و. ھوا تکان ميدادند

مسافران . شاخه ھای پر از برگ درختھا در جاده حرکت ميکردند
سـربند درسـت کـرده بودنـد، در  با برگھای سبز بـرای خودشـان

در  فرصتھایی ھم که در کنار جاده استراحت ميکردند، ھمـه اش
  . به ماشينھای عبوری بودند» وی انگليسی«حال نشان دادن 

ه پنجـره ھاشـان قابـل بـاز بنـزی کـ اگـر بـه اتوبوسـھای«
دستھاشـان را  شدن بود، نگاه ميکردید، مردمـی را ميدیدیـد کـه

. از پنجره به بيرون از اتوبـوس دراز کـرده انـدبه نشانه ی پيروزی 
کارگرھایی را ميدیدید که دست از کار ميکشيدند و به ماشـينھا 

از ھمـه مھمتـر .. .پاسـخ ميدادنـد و » انگليـسی وی«با عCمت 
   ١١٦».دخندیدنھمه مي
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ش ایـن یحکومت اسCمی سالھاست کـه بـا کثافتکاریھـا
مردم را از ھم دور نگه داشته است، مردم با ھم قھرنـد، سـالھا 
بود که با ھم قھر بودند؛ ولی ھمين مردم حاT، ھمـين روزھـا بـا 

قھـر «نند؛ مردمی کـه در ھم آشتی کرده اند، با ھم آشتی ميک
انش، سی سال ھمدیگر را  حکومت اسCمی و طرفدار»آنقCبی

گم کرده بودند، حاT ھمدیگر را بـاز مييابنـد، بـاز ھمـدیگر را پيـدا 
ربدری ميکـشند ميکنند، با ھم آشتی ميکنند و یک خط بزرگ ضـ

 ایــن جماعــت آدمکــش و ضــد بــشر و ضــد »قھــر انقCبــی«روی 
 زندگی و انسان و ضد زن و ضد دگراندیشان و ضد مدرنيته و ضد

راستی ممکن است تـا یـک سـال . اشتنضد عشق و دوست د
  د؟ماموتھا نباشاین دیگر اثری از  ،دیگر

  
ن نيروھـای قتلھا و دستگيریھا ادامـه دارد و کـشاکش بـي

 چنـد تـا از ایـن فـسيلھایی کـه ھمـه شـان .ھمينطـور» خودی«
ــه خــون آغــشته اســ ــج ب ــا آرن ــدن ســمينار دستــشان ت ت، در لن

ر و بـا خوشـحالی نگھداسروش و مھاجرانی و فرخ . گذاشته اند
 مـسخره ، آن افتضاح تـاریخی٥٧  فضای اوایل انقCباز بازسازی

ــد ــی. حــرف ميزنن ــبش و مــن اینجــا در پ ــدی جن ــن یکمــاه و ان  ای
جوشش از یکسو و سرکوب و نگرانـی از سـوی دیگـر بایـد چنـد 

 ایران و بـه پيوسـتش در رابطه با دستگاه مختصات فعلینکته را 
نم چه مينویـسم و از خودم بداجھان توضيح بدھم که دست کم 

  . بيشتر برای ھمين کتابچه مينویسم؛
ھيچگونـه چـشم ما از یکسو جوانان و زنانی را داریم کـه 

ــــدگی ــــرای زن ــــدازی ب ــــن نظــــام ان ــــه در ای  مــــدرن و متمدنان
فرھنگی نميدیده اند و نميبينند، به این دليل وسوسـه /حکومتی

آمــده ی شــعارھای از کــوزه ی نظــارت استــصوابی در» چـنج«ی 
مـذھبی بـه وسوسـه /ملی/موسوی و موسوی چيھای توده ای

شان انداخت که شاید بـشود در ایـن ميانـه، راھـی بـرای تغييـر 
یافت و چيزھـایی را کمـی عـوض کـرد و کمـی بـه دنيـای مـدرن 
نزدیک شـد و از عقـب مانـدگی و مھـر تروریـست خـوردن نجـات 

صـد در ایـن در درون کـشور اسـت و خواسـت بـيش از نـود. یافت
کــه بنــای ایــن نظــام ھمــه ی آنــانی کــه سبزپوشــان آمــده انــد 

 ضد مدرنيته، عقب افتاده و جا مانـده از دوران فرھنگی/حکومتی
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ــد و خــود  ــستوھا برانن ــه پ ــگ ســرد را ب ــذیراییجن  در اتاقھــای پ
آفتابگيرشان به شادی و ساماندھی و سازندگی بپردازند، بدون 

، چـرا کـه دنيـای آن که حق حيـات ایـشان را بـه پرسـش بگيرنـد
مدرن و انسان مدرن اساسـا بـا نفـی و سـرکوب و حکـم اعـدام 

 اگـر جنایتکـاری دختـرش را سـی سـال در حتیميانه ای ندارد، 
زیرزمين خانه اش به زنجيـر بکـشد و ھفـت بچـه ی حرامـزاده از 

   .پدر و دختر در دامنش بگذارد یا گذاشته باشد
ای جھـانی شتوانه از سوی دیگر حکومتی را داریم کـه پـ

 تمام آنانی که حق و حقـوق انـسان و فردیـت و دارد؛ پشتيبانی
اندیویدوآليسم، برای انسان را به رسميت نميشناسند؛ ھمه ی 

یی از ملقمـه ھـاوھای مـذھبی، کمونيـستی، فاشيـستی و نير
   .دوتا و گاه سه تای اینھا

 چه در پوزیـسيون، چـه اپوزیـسيون و ھمه ی این جریانھا
 تشکيCتيشان نشان داده اند که بـرای فنـومن چه در پستوھای

نھـا انسان و حق و حقوقش ارزشی قائـل نيـستند و انـسان را ت
د و دن رھبرانشان به قـدرت ميبيننـابزار و پل و پله ای برای رسان

» انـسان « ایـن جریانھـای ضـدنمونـه ھـای حکـومتی. ميخواھند
ــوروی ــاگون ش ــای گون ــان دولتھ ــست، آلم ــين کموني ــوم، چ  مرح

 حکومتھایی ھستند که زیر پرچمـی شـبيه بـه  یلری و تمامھيت
 بيـسابقه و ھمراھـی. به حکومت دست یافته اند» Tاله اT هللا«

پادشــاه فقيــد ایــران از » اپوزیــسيون«عجيــب و غریــب نيروھــای 
   .ين دستاویز را دارد و دیگر ھيچموسوی، ھم» چنج«نمایش 

ارج  خــ»خامنــه ای ضــد«اینــان کــه بيــشتر در جریانھــای 
ــا ــام عي ــد، تم ــده ان ــازماندھی ش ــشوری س ــت و ک ــا پوس ر و ب

 ان چارچوب نظام حکـومتی حکومت را در ھماستخوان ميکوشند
فعلی نگـاه دارنـد، چـرا کـه حکومـت اسـCمی را یکـی از آخـرین 
سنگرھاشان ارزیابی ميکننـد، بـرای مبـارزه ی بـی امانـشان بـا 

   .نومن فردیت و وجدان انسان مدرنمدرنيسم و با ف
بنابراین یک دستگاه مختصات داریم، با خـود رژیـم در اوج 

 قــوی از تمــام سليحاتی، بــا پدافنــد و پــشتيبانیتــ/قــدرت ملــی
 رنيته، ضد حقوق شـھروندی و سـياھینيروھای ضد زن، ضد مد

لشکری داریم که نه پول و امکانات حکومت را دارد و نه پشتوانه 
ودش را دارد ی سياسی و تئوریک پشتيبانان حکومت را، فقط خـ
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و دستھای خـالی اش را و فریـادش را و خواسـتش را کـه آزادی 
 حاT در ایـن ؛ مدرن و متمدن، ھميندی و حق زندگیاست و آزا

  . برد، با تاریخ استبرھه کدام خواھند 
از ھمه آورده ام، اما از اTھه بقراط نه، و حاT این اوسـت 

یک نبرد فراگيـر، امروز ایران درگير « :که نوشته است و چه شيوا
نـسلھای  بخشی از این نبـرد در تفـاوت . تاریخی و عميق است
 حکایت نسل تکـرار ناشـدنیدر این ميان . گوناگون بازتاب مييابد

تا جوان بودیم، پيرانه سران بـرای مـا تـصميم . ما شنيدنی است
نگاه کنيد به سن متوسط دست انـدرکاران سياسـت در . گرفتند
ای جـوان بـدون آنکـه ير ميـشویم، سـرھحال که خود پ. ۵٧سال 

 مـا را بـرای اسـتفاده از تجـارب داشـته باشـند، حرص و نگرانـی
نميبينند کـه . واقعيت سياسی را به دخيلھای سبز فرو ميکاھند

 مارگزیده یکبار با طناب سبز اسـCم بـه قعـر چـاه جمکـران ِ ایران
ن فرو شده است و تعریفھا و تعبيرھـای دوپھلـو را ھمـواره ميتـوا

ـــدنش  ـــل دی ـــروز مي ـــه کـــسی را ام ـــد ک ـــویی گردان ـــه آن پھل ب
نسل ما امـا اگـر قـرار باشـد در ایـن سـی سـال چيـزی  .نيست

 ھمانا تن به موج نسپردن و اسير تبليغات نشدن  آموخته باشد،
اســت، طيــف رنگھــا را دیــدن اســت، ســخنان دســت انــدرکاران 
سياست را گزینش نکردن است، نيمه ی پـر و خـالی، ھـر دو را 
دیدن اسـت، از شخـصيتھا و مـردم، بـه ویـژه از زنـان و جوانـان و 

ســيدن بــه جانھــای آرزومنــد و پرشــور، چــون وســيله ای در راه ر
 استفاده نکـردن اسـت، دیـدن تنـوع جامعـه ی سياسـی ھدف،

ایران است، و سرانجام فراموش نکردن این نکتـه کـه سرنوشـت 
 وت در ایران در دست مردم است؛ مردمی که پس از سالھا سـک

ھفته ھای اخير با ھيبتی مشخص بـه ميـدان آمـده انـد و افکـار 
 جھـانِ تحليـل و تفـسير و سياسـت را در حيـرت فـرو  عمومی و

بيجھت نيست که امروز ھرکسی و ھر جریانی در فکـر . برده اند
مـن  «حتـیگـاه . بھره برداری از این مردم و از این حيـرت اسـت

ن را بـی اختيـار بـه یـاد ھایی خودنمایی ميکنند که انـسا»خودم
مـن خـودم نمـاد «: تازه ترین سخن قصار احمـدی نـژاد مياندازنـد

   »!تغيير ھستم
و از احمـدی نـژاد و موسـوی . ھمه اما به یکسو روانيم«

 رژیــم و رھبرشــان تــا مــا دیگــر زمامــداران سياســی و نظــامی
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کنندگان داخل ایران و ھم آنھـایی  تبعيدیان و معترضان و تظاھر
ه و دلبسته ی این نظام ھستند، ھمگی به یک سـو که وابست

کيفيت این ھمسویی اما برای یکی تعيـين تکليـف بـين . روانيم
مرگ و زندگی و از دست دادن امتيازات و موقعيتھاست و برای 

 دریــغ ھـادیگـری نــوزایی و بازیافـت جایگــاھی کـه حکومــت از آن
  . داشته است

لـخ و  اسCمی به مثابه یـک گسـست تامروز جمھوری«
خونبار در تاریخ معاصر ایران، دشـوارترین و بحرانـی تـرین دوران 

ھيچ چيز، مطلقا ھيچ چيز قـادر بـه . عمر خود را از سرميگذراند
 اسـCمی در از ھمـين رو مـسئله ی جمھـوری. يستنجاتش ن

. پایــان یــافتن آن اســتحــال حاضــر نــه نجــات، بلکــه چگــونگی 
ھـم بـرای مـردم، چگونه بـا کمتـرین ھزینـه، ھـم بـرای خـود و 

  ! رھسپار گذشته و تاریخ شود؟
ــه، مــن فکــر ميکــنم یکــی از « ــه تجرب ــراین اســاس و ب ب

عمل انسان ميتواند این باشد کـه آیـا   فکر وتیمعيارھای درس
ده یا بيست سال دیگر، آیا پنجاه سال دیگر و در یک فاصـله ی 
 تاریخی دور ميتوان از فکر و عمل خود در امروز دفاع کرد یا نـه؟
البته به شرطی کـه ایـن اسـتدTل سـخيف را کـه فـCن فکـر و 

بـه ایـن مثـال . عمل در بھمان شرایط درست بود، کنار بگـذاریم
ھيتلر آن زمانی که با رأی مـردم و در یـک انتخابـات . توجه کنيد
 اسـCمی قابـل جمھـوری» انتخابـات« کـه اصـC بـا -دمکراتيک 

 یـک فـرد نبـود؛» تلـرھي« به قدرت رسيد، ھنـوز -قياس نيست 
 تا سالھای بعد و در آن دورانی که Tیه ھـای حتی. محبوب بود

مختلف مردم را به نام یھودی، کمونيست، ھمجنسگرا، کـولی 
ـــه کـــشتارگاه  ـــه و زندگيـــشان آواره ميکـــرد و ب و غيـــره از خان
ــاه  ــان فقــط نگ ميفرســتاد، ھــم جامعــه ی آلمــان و ھــم جھاني

  . و ھيچ نميگفتند ميکردند
 آن زمــانی نيــز کــه دامنــه ی جنایــاتش در ھيتلــر تــا«

اردوگاھھای کار و کوره ھای آدمسوزی در برابر چـشم ھمگـان 
امروز پس از گذشت این ھمـه . نبود» ھيتلر«قرار نگرفت، ھنوز 

سال ھنوز ھم، جھان، جامعه ی آلمان و زمامداران کـشورھا را 
در آن دوران از اینکه بـا خاموشـی و سـکوت خـود، امکـان بـروز 

گ جھانی دوم و یکی از دھشتناکترین فاجعه ھای انسانی جن
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بــرای توجيــه آن ســکوت و . را فــراھم آوردنــد، ســرزنش ميکنــد
 کـه ١٩٣۶ ھمکاری و مثC شـرکت در مـسابقات المپيـک حتی

اعتباری دیگر به رژیـم ھيتلـر بخـشيد، بایـد بـه منـابع آن دوران 
 مراجعــه کــرد، ولــی آیــا واقعــا در آن شــرایط نميــشد سياســت

قدرت سياسی و تبليغـاتی . دیگری در پيش گرفت؟ چرا ميشد
اما در دست کسانی بود کـه آن سياسـتی را پـيش بردنـد کـه 

سياســتی کــه . جنـگ جھــانی و تــاریخ معاصــر اروپــا را ســاخت
لــيکن ھنگــامی کــه دامنــه ی . ارزیــابی شــد» اشــتباه«بعــدھا 

جنایــت، مرزھــای تخيــل را زیــر پــا مينھــد، دیگــر نميتــوان از 
نامش چيـز . در نگاه و تحليل و سياست سخن گفت» تباهاش«

  . دیگری است
 دیمـاه ٢۶تـرک ایـران توسـط شـاه در : یک مثـال دیگـر«

 بـسيار در تـاریخ ایـران و  ھنوز محـل تعبيـر و تفـسيرھای١٣۵٧
گذشــته از ایــن، امــا ایــن .  رونــد انقــCب اســCمی داردپيــروزی

کــه می پرســش فکــر را بــه خــود مــشغول ميــسازد کــه ھنگــا
 اسCمی در خاطرات و گفتار خـود مقامات بلندپایه ی جمھوری

منظورشـان » !ما اشتباه شاه را تکـرار نميکنـيم«: تکرار ميکنند
مـردم را » صـدای انقـCب«چيست؟ آیـا شـاه اشـتباه کـرد کـه 

شنيد؟ اشتباه کرد که بـر اسـاس اسـناد و مـدارکی کـه وجـود 
 سياسـین فضای  آیا گشود دارد، دستور کشتار مردم را نداد؟

کشور اشتباه بود؟ واقعيت این است که در نخستين نگـاه اگـر 
از زاویه ی منافع و بقای نظام سـلطنت بنگـریم، چـه بـسا ایـن 

حقيقـت امـا ! ليکن فقـط در نخـستين نگـاه. ھمه اشتباه ميبود
این است که صحنه ی تحوTت اجتماعی نه سـناریوی از پـيش 

ایــن و آن، » فرمــان «نوشــته شــده اســت کــه بــه کــارگردانی و
ـــردم و نيروھـــا و شخـــصيت ـــا م ـــه ھمان ـــشگانش ک ھای ھنرپي

 نقش خود مشغول شـوند و سياسی ھستند، ھر یک به بازی
نه تاریخ آنچنان دست و دل باز اسـت کـه ھربـار و ھمـواره، بـه 

در اختيـار بـازیگرانش » فرصـت«و » بخـت«قول ماکيـاول، فقـط 
محـدود » فرصـت«و » بخـت«ظرفيت تاریخ برای ارائـه ی . بنھد

است و ھنگامی که این ھمه تميز داده نشد و از دست رفـت، 
  . آنگاه نوبت شوربختی و خطر فرا ميرسد
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 ميتواند ھزار سال دیگر اشتباھات ۵٧اپوزیسيون سال «
از شـاه » بخـت«خودش را مرور کند، ولـی در ایـن واقعيـت کـه 

تغييری را دیر تميز داد، » فرصت«روی گردانده بود و خودش نيز 
برخـی ایــن اسـتدTل را مطــرح ميکننـد کــه اگـر شــاه . نميدھـد

ميماند و ميکشت، با احتساب جنگ و اعدامھا قطعـا مـردم بـه 
اندازه ی این سی سال کشته نميشدند و مملکت نيز بـه ایـن 

ولـی اوT چـه کـسی ميتوانـد بـا ایـن قطعيـت . فCکت نميافتاد
ثانيـا چـه !  بدھد؟درباره ی چيزی که ھرگز اتفاق نيفتاده، حکم

کسی ميتوانست آنچه را پيش بينی کند که پس از شاه پيش 
ــاره ی  ــس از انقــCب اســCمی درب ــه پ ــد؛ جــز خــود شــاه ک آم

ــزرگ« در کتــابش ھــشدار داد و عــده ای انگــشت » وحــشت ب
شمار چون دکتـر شـاپور بختيـار و مھـشيد اميرشـاھی و دکتـر 

 را  دینــیيمــی کــه گامھـای ســھمگين دیکتــاتوریمـصطفی رح
   !ميشنيدند

شاه اما ھر اشتباھی کرده باشـد، در رفتـنش اشـتباه «
و او . چه غلـط، چـه درسـت، مـردم او را دیگـر نخواسـتند. نکرد
مــردم را گذاشــت تــا خودشــان دربــاره ی سرنوشتــشان . رفــت

  . تصميم بگيرند
ــاریخ، « ــردم » فرصــت«و شــاه » بخــت«ت ــار م را در اختي

و » صادره ی انقــCبمــ«و » فریــب«کــسانی کــه از . گذاشــتند
غيره حرف ميزنند، نقش مردم و ھمچنين خودشان، در آنچه بر 

شاه اما اگر ميکشت تا . سر ایران رفت را ماھرانه حذف ميکنند
بماند، یک روز دیگر مجبور ميشد برود و چـه بـسا در شـرایطی 

را شنيد، بدون آنکـه » صدای انقCب«ليکن شاه . به مراتب بدتر
» صـدای اصـCح« رھبرانش توانسته باشـند مردم و به اصطCح

. او این فرصت را به مردم داد، تا خود انتخاب کنند. او را بشنوند
مردم انقـCب اسـCمی را بـر اصـCحات سياسـی شـاه تـرجيح 

آیت هللا روح هللا خمينی و انقCبش را بـه  روشنفکران نيز. دادند
از آن حـال بـسياری . محمد رضا شاه و اصCحاتش ترجيح دادند

که آن روز ذھنشان کور بود، تا قتل عـام خـود را » روشنفکران«
  . احساس کنند، امروز ميخواھند انقCب خمينی را اصCح کنند

چـه . اشتباه، درست در ھمينجاسـت کـه روی ميدھـد«
آن زمان و چه این زمان، آنکه اشتباه کرده و ميکنـد، مخالفـانی 
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ظرفيـت و امکـان ھستند که انقCبـشان را عليـه حکـومتی کـه 
اصــCح داشــت، ميپرســتند، لــيکن بــر اصــCح حکــومتی کــه نــه 

شـاه اشـتباه . ظرفيت و نه امکان اصـCح دارد، پـای ميفـشارند
چه آن زمان، چه بيست سال بعد و چه صـد سـال دیگـر، . نکرد

تاریخ وی را به خـاطر رفتـنش سـرزنش نميکنـد، بـرعکس، اگـر 
  . يبودميماند و کشتار ميکرد، سزاوار سرزنش م

اشتباه را کسانی کردند که پس از وی آمدنـد، و ھمـه «
، »الگــوی اســCمی«، »راه ســوم«ی آن کــسانی کــه زیــر نــام 

راه رشـد «، »خـط امـام«، »ولـی فقيـه«، »حکومت اسـCمی«
ــا«و » غيرســرمایه داری ــسم آمریک ــا امپریالي ــارزه ب ــا » مب از آنھ
 ھـزار این پشتيبانی چه در زمـان خـود و چـه. پشتيبانی کردند

» ایران اسـCمی«امروز خليفه ی . سال دیگر قابل دفاع نيست
ایـن . در موقعيتی مـشابه شـاه در آن دوران قـرار گرفتـه اسـت

یـرا فکـر ميکنـد  اگر مـردم او را نخواھنـد، نميـرود، زحتیخليفه 
 از ھمــين رو خــود را برحــق ميــشمارد، تــا خــدا او را ميخواھــد؛

ا فکــر ميکنــد شــيطان و صــدای مــردم را نميــشنود، زیــر. بمانــد
ولـی فقيـه بـه مثابـه خليفـه ی . بيگانه در آنھا حلول کـرده انـد

ميگيرد و ميبندد و . نميشناسد» فضای باز سياسی«اسCمی 
حکومت دینی، دین و دنيا، زمين و آسـمان، و . ميکشد تا بماند

اگر مردم را از . مردم و خدا را با خود ھمساز و ھمراه ميشمارد
 را تارومـار را دارد و بـه پـشتوانه ی وی مـردمدست دھد، خـدا 

 اگــر مــدعی باشــد ســلطنت حتــیامــا ھــيچ شــاھی، . ميکنــد
. نميتواند جز به مردم اتکا داشته باشـد، موھبتی اTھی است

نيکولـو ماکيـاول و » شـھریار«شاید خواندن و دقـت چنـدباره در 
توماس ھابس برای کسانی که جھت خارج کـردن » له ویاتان«

Cسـلطان«م از زیر ضربه ی حکومت ولی فقيه، لفـظ دین اس «
 منظـور اکبـر گنجـی [.را برای وی بـه کـار ميبرنـد، مفيـد باشـد

   ]است
ولی فقيه به دليل اینکه با دو دست قـدرت آسـمانی و «

» خليفــه«زمينــی را در وجــود خــود یکــی ميــسازد، بيــشتر بــه 
در چنين کشاکـشی اسـت کـه  .شبيه است تا ھر چيز دیگری

ولی فقيه ھمان راھـی را ميـرود . ما به یک سو روانيمھمه ی 
و مـا . که سی سال پيش، شاه رفت، مردم رفتند و جھان رفت
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  مسئله اما تنھا بر سر چگـونگیینده؛راه آ: ھمه رفته و ميرویم
پيمودن این راه است، به ویژه در شرایطی که یک چيـز مـسلم 

 اگـر تـیحمـردم . حکومتھـا ميرونـد، مـردم امـا ميماننـد: است
اشتباه ھم کنند، از آنجا که خود تاوانش را ميپردازند، و از آنجـا 

بـه آنھـا » فرصـت«و » بخـت«که تاریخ ھمواره با دستانی پر از 
مـسير تـاریخ . روی ميآورد، ميتوانند اشتباه خود را جبـران کننـد

ما اما چه؟ مـا کـه . چيزی جز آزمون و خطای مردم نبوده است
از جيبھـای تفکرمـان مثـل نقـل و نبـات، ميگویيم، مينویـسيم و 

آیـا . رھنمود و راه و عمل است که فوران کـرده و بيـرون ميریـزد
ده سال بعد، پنجـاه سـال بعـد، صـد سـال بعـد، ھنگـامی کـه 
کسی تاریخ را ورق ميزند، ميتـوانيم از حـرف و عمـل امروزمـان 

  ١١٧»!ھمچنان دفاع کنيم؟
   
  

ـــاه ٢٩ ـــه ٢٠/ ١٣٨٨تيرم ـــي+دی ٢٠٠٩ زوئي روز ســـی و [ م
  ]ھفتم

  
 افـسر ارتـش ایـران کـه قـصد ٣۶گاردین اعCم کـرد کـه «  

 امامـت ھاشــمیجمعـه بـه  داشـتند بـا لبـاس نظـامی در نمـاز
آنھا قصد داشتند برای . رفسنجانی شرکت کنند، دستگير شدند

 ارتشيان با تظاھرات مردمی به نماز جمعه دادن ھمدردی نشان
ھاشـان دسـتگير شـده، بـه   روز جمعـه در خانـه بيایند، اما صبح

   ١١٨».مکان نامعلومی منتقل شدند
دیگر این که جوان بيست و سه سـاله ای در مطلبـی بـا 

: نوشـت» دروغی بنام مذھب، دروغی بنام وTیـت فقيـه«عنوان 
از زمانی که خـود را شـناختم، دروغـی در گوشـم خواندنـد کـه «

پـدرم کـه مـذھبی ...  سال در ذھنم دوام داشـت٢٣انعکاس آن 
اگـر دیـدی آخونـدی دارد بـه چـاھی «: ود، عادت داشـت بگویـدب

نگو دسـتت را بمـن . ميافتد، بگو دستم را بگير که در چاه نيافتی
بده تا در چـاه نيـافتی، چـون آخونـد جماعـت دسـت بـده نـدارد، 

                                                           
117 - http://www.alefbe.com/article_kayhanlondon_16July09.htm  
118 - http://www.guardian.co.uk/world/2009/jul/19/iran-army-officers-

arrested#history-byline  
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بـه » .دستش را بتو نخواھد داد و در چـاه سـرنگون خواھـد شـد
  ! دَرَک

ش نبـودم، امـا شـنيدم وقتی پدرم از دنيا رفت، بر بـالين«
البتـه ایـن موضـوع » !چرا بـا مـردم چنـين ميکننـد«: که گفته بود

مربوط به حدود ده سـال پـيش اسـت و خوشـحالم کـه او امـروز 
چون اگر زنـده بـود، . زنده نيست، تا آنچه را بر مردم ميرود، ببيند

  .  ساله اش را ھم از دست ميداد٨٥یا دق ميکرد و یا ایمان 
دروغ اســت؟ سالھاســت کــه طالبــان چــرا مــذھب یــک «

سی سـال اسـت اینھـا بنـام . برای پيشبرد اسCم، آدم ميکشد
. اسCم، زندگی را بـر یـک ملـت ھفتـاد ميليـونی تنـگ کـرده انـد

دسـت  ان خود را که زیرخامنه ای بنام اسCم ناب محمدی، سگ
 ددمــنش پــرورش یافتــه انــد، بــرای کــشتار مــردم بــه فيروزآبــادی

د کــه شــنيع تــرین اعمــال را بنــام اســCم نــاب خيابانھــا ميفرســت
 حاشــيه ی اميــران کــشورھای ســنی. مرتکــب شــوندمحمــدی 

خليج فارس برای پيشبرد کيش وھابی، زنان خود را به پـستوھا 
  . فرستاده اند و بنوعی دیگر خود را نایبان خدا ميدانند

در دارفــور کــه خطرنــاکترین منطقــه در روی کــره خــاکی «
عليه آفریقای سياه، بـا پـشتيبانی  در جنگ است، اسCم گرایان

 عربستان سعودی، ميليونھا انـسان را آواره کـرده دTرھای نفتی
اند و ھر روز جان صدھا انـسان را ميگيرنـد و کثيفتـرین اعمـال را 

 ه شرم آن باین زودیھـا از پيـشانیبنام مذھب مرتکب ميشوند ک
  ... انسانيت پاک نخواھد شد

» .این اسCم حقيقـی نيـست«: دشنيده ام که گفته ان«
پس اسCم حقيقيتان کدام است؟ کجا باید اسCم ناب محمـدی 
را جستجو کرد؟ در کجای جھـان اسـCم؟ یـا نـشانم دھيـد کجـا 
ميشود اسCم ناب را یافت، تا من به کيش شـما درآیـم و یـا بـه 
کيش من در آیيد و به اذان گفتن در گوش نوزادان و کاشتن تخـم 

جامعه ی ما کوتاه  دھيد، تا دست خدا و نایبانش از دروغ خاتمه 
ھمان گونه که اسCم با زور شمشير بر ایـران چيـره شـد، . شود

اکنـون نيـز بــا کCشـنيکف و تانـک و تــرور ميخواھنـد اســCم را در 
  . آفریقا تقویت کنند

آن کسانی که با شـنيدن نقـد در مـورد خـدا و مـذھب، «
 خرداد و روزھای پس ٣٠ روز رگ گردنشان متورم ميشود، بگویند



 ١١٩

 

از آن خدا کجـا بـود و چـرا چـشم خـود را بـر رفتـار ددمنـشانه ی 
 حتـــیســـگان حکومـــت آخونـــدی، شـــکنجه ھـــا، کـــشتارھا و 

  باین نگاه نکنيـد کـه چنـد روحـانیتجاوزھای جنسيشان بست؟
 سگان سپاه و بسيجی، Cح طلب پس از برخوردھای حيوانیاص

ین نگاه نکنيد که اکنـون روحـانيون با. آن عمليات را محکوم کردند
ایـن واکنـشھا . مخالفت ميکنند» احمقی تبار«اصولگرا با انتخاب 

 بــدنبال بدســت آوردنــش آن چيزھــایی نيــستند کــه ملــت ایــران
 رفسنجانی برای نجـات موقعيـت خـود بـا مـردم ھاشمی. است

ھمراه شده، وگرنه مردم فراموش نکرده اند که در ھـشت سـال 
 سـوء اسـتفاده و چه اختناقی حاکم بود و چـه ایریاست جمھور

  !طفلک این جوانک  ١١٩»!ھایی او و خانواده اش از قدرت کردند؟
  
 خاتمی کـه محسن کردی در وبCگش با چاپ عکسی از  

ــاز و مامــانی ــان «دخترھــای ن را در آغــوش گرفتــه، » اصــCح طلب
 اصـCح طلــب سياسـین اینھـا فرزنــدان زنـدانيا«: ه اسـتنوشـت

 اجتمــاعیر ایـن فرزنــدان ميتـوان بــه نـوع تفکــر اھاز ظــ. ھـستند
 بــا وجــودی کــه ميدانــستند رئــيس حتــی... والدینــشان پــی بــرد

سـال ایـن مقـام را   سابق نظام وTیت فقيه که ھـشتیجمھور
داشته، به دیدارشان ميرود، بازھم تغييری در ظاھر کودکانـشان 

شـاه   زمـانی دورتـر رضـا.ند و ایـن جـای اميـدواری اسـته انداد
را بجای لباسھای وطنی که مثل دھاتيھا بـود، بـاب  لباس غربی

بلنــد ميرفتنــد، شــورت پاچــه  کــرد و کودکــانی کــه بــه مدرســه
جـرات چـپ نگـاه ا  کـسی رشاھی تحت قدرت رضا. ميپوشيدند

 معترضين خيلی که زور ميزدنـد، تـازه. کردن به این کودکان نبود
دون روبنـده باید غصه ی زن و دختر خودشـان را ميخوردنـد کـه بـ

 امـا .باید در انظار ظاھر ميشدند و بـه بقـالی و نـانوایی ميرفتنـد
خوندھا مبارزه با بی حجـابی ی آشاه، به فتوا پس از سقوط رضا

بانــدھای  نــواب صــفوی و ســایر» شــھيد«ھمکــاران . آغــاز شــد
اسCمی در کوچه و خيابان به کودکانی که با شورت به مدرسـه 

يرسـاندند بـه  ھمچنـين انگـشت م.انگشت ميرساندند ميرفتند،
   ...حجابخانمھا و دخترھای بی 
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دختــری کــه آن عقــب ایــستاده، احتمــاT بایــد بــه ســن «
شـرعی و برابـر بـا ھـشت سـال و نـه مـاه  تکليف کـه نـه سـال

سـن ھـم   اگـر بـه ایـنحتـی. خورشيدی اسـت، رسـيده باشـد
آیـا . آن است که خود را بپوشـاند» احتياط واجب«نرسيده باشد 

ھمين زندانيان  ؟!بيست سال پيش بود، نيز صحنه ھمين بوداگر 
خـانواده شـان آمـده، اگـر بيـست  سياسی که خاتمی به دیـدار

سـاله   دختـر دوحتـیسال پـيش بـود، در حـضور مـرد ھمـسایه 
و ھمـين خـاتمی . شان را نيز زیر حجاب اسCمی خفـه ميکردنـد

 .اصC حاضر نبود در چنين صحنه ای حاضـر شـود و عکـس بگيـرد
 تفکر وTیت فقيـه را ، عمق پوسيدگی و عقب نشينیاین عکس

آیا دیدن این عکـس شـعف . در مقابل تفکر سکوTر نشان ميدھد
  ١٢٠»...ندارد

  
ھمــه شــان . در خــود دســتگاه حکــومتی ھــم واویCســت  

افتاده اند به جان ھم و ھرکدام تقصير را مياندازد گـردن آن یکـی 
لــو ميدھنــد و ھمــدیگر را و بــه ھــم تــوھين ميکننــد و ھمــدیگر را 

رسوا ميکنند و با ھم معامله ميکنند و بـا ھـم دعـوا ميکننـد و بـا 
ــه ھــم نامــه  ــرون و ب ــد و از دھــان ھــم ميکــشند بي ھــم ميخورن
ــم را  ــه ی ھ ــد و پت ــدیگر را رو ميکنن ــده ی ھم ــسند و پرون مينوی

  ... خCصه محشر کبرایی است... ميریزند روی آب و
شته بـودم کـه اگـر موضـوع نو. البته خنده دار ھم ھست

کشتن و شکنجه ی بچه ھای مردم نبـود، ميـشد بـه ریشـشان 
  ... خندید و غرق شدنشان را دید و باھاشون بای بای کرد

  
دیگر این که خاتمی و روحانيون مبارز افاضه کرده انـد کـه 

 کمـی دیـر !ی است، پـس یـک رفرانـدوم بگـذاریمحاT که اینطور
   !نشده آقایان؟

ــو ــرت رد ف ــصاب راب ــایی ھــم از اعت ــشه ی امریک رد ھنرپي
ــورک  غــذای ســه روزه در برابــر ســاختمان ســازمان ملــل در نيوی

ز اصـCنی و رقبC ھم گوگوش و ابـی و فرامـ. حمایت کرده است
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گویــا نــوآم چامــسکی ھــم . نــدچنــد نفــر دیگــر حمایــت کــرده بود
  .حمایت کرده است

  
ــه نوشــته ی    ــا«ب ــزاری» رو. گازیت ــا نووســتی «خبرگ » ری
 خـارجی اپوزیـسيون ایـران دشـمن اصـلی«: ] تيرماه٢٩[روسيه 

ز روسـيه اسـت کـه پـس ا ایـن دشـمن،. ه استخود را پيدا کرد
 طــی . مجــدد محمــود احمــدی نــژاد، از وی حمایــت کــردپيــروزی

شـعار » مـرگ بـر دیکتـاتور« به شعار معمـول تظاھرات روز جمعه
 ھـم معترضين پرچم روسيه را. ھم اضافه شد» مرگ بر روسيه«

عکس و فيلمھای ایـن اقـدامات در سـایتھا و وبCگھـا  .آتش زدند
در ایـران یقـين دارنـد کـه روسـيه مـستقيما در سـرکوب  .ھست

یک تبعه ی روس کـه در تھـران . اپوزیسيون دست دارد اعتراضات
» رو. گازیتـا« بـه -فـاش شـود   و نخواست نامش-زندگی ميکند 

) ایـران(پلـيس  ن مـا بـهگفت که ایرانيان یقين دارند کـه مـشاوری
مــشورت ميدھنــد، بــرای ســرکوب تظــاھرات آمــوزش ميدھنــد و 

  . داین کار سرویسھای ویژه را سروسامان ميدھن عCوه بر
 مـسکو نيـز  ماTشنکو، کارشناس مرکز کارنگیلکسیا«

ميگوید که روسيه اشتباه کرد بCفاصـله از احمـدی نـژاد حمایـت 
ه باشد، شعارھای ضـد مCحظه کاران مسکو اگر خط مشی. کرد

 ١٢١».روسی تکرار نخواھند شد
 جمھـوری«در داسـتان .  پيـدا ميکنـد]بيقیا [کار دارد بيغ   

م کــه ، پــيش بينــی کــردچنــد ســال پــيش »مملکــت جاھلــستان
مملکـت «دست آخر آخوندھا ميروند در خراسان و آنجـا ميـشود 

 .ه ی کشور ھم خرد و تجزیه ميـشودو بقي» آستان قدس رضوی
ای ميلـی . امـه در پـيش اسـته بوش ميآید، ھمـين برناینطور ک

 خراسان ميـشود کـشور داشتم با ھمين پيش بينی؛ نوشته بود
  . از این حرفھا... دیگری و تحت استعمار روسھا و

امــروز ھــم آخونــد خامنــه ای حــين ھــشدار بــه ھمــه ی 
 به کسانی سخنانی به مناسبت بعثت،  درسردمداران حکومت،

   :خواند، ھشدار داد که» جامعه  و بزرگاننخبگان«که آنھا را 
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  نگفتنھــای خــودحتــیبایــد مراقــب گفتــار و مواضــع و «
  ١٢٢»!دباشن

موسوی ھم امروز در دیداری که با خانواده ھای زندانيان 
حوادث اخيـر داشـته، گفتـه کـه ملـت ایـران دوبـاره متولـد شـده 

   ١٢٣.است
ن البته این بابا تازه بعد از سی سال یادش آمده کـه دورا

 Tشاه آزادی نبود و مردم آن زمان برای آزادی شلوغ کردنـد و حـا
واقعــا رو کــه نيــست، ســنگ پــای قــزوین . ھــم آزادی ميخواھنــد

ــت . اســت ــد؟ از خودشــان و عملکردشــان خجال ــا ندارن اینھــا حي
نميکــشند؟ بــه گمــانم ھمــه شــان خــوب ميداننــد کــه تنھــا 

نـدیات او را است و ميخواھند با این چر» شاھزاده«آلترناتيوشان 
بسوزانند، واT محال است که ندانند در ایـن سـی سـال نکبتـی 

  ! چه بر سر این مردم فلک زده آورده اند؛ یک قلم خود این بابا
  : این حکومت این چنين ميخواھد بماند؟ ببينيد  

شـدگان  این بسيجی که اخيرا بدليل نرمش با دسـتگير«
]  سـاله١٥ک دختر  ساله و ی١٣پسر  آزاد کردن یک[حوادث اخير 

گفـت کـه در » جـی پـست«بازداشت شده بـود، در مـصاحبه بـا 
. گذشته قبل از اعدام دختران باکره، با آنھا ازدواج ميکـرده اسـت

 اگرچــه قــانونی و شــرعی بــود، از ایــن اقــدام خــودم،«: و گفــتا
ــران از شــب زفــاف خــود بيــشتر از اعــدام  متاســفم، چــون دخت

به آنھا قـرص خـواب ميـدادیم،  فرداشان ميترسيدند، برای ھمين
دخترھا صبح که بيدار ميـشدند، مـشتاقانه بـه  .دتا مقاومت نکنن

   ١٢٤».سوی مرگ ميرفتند
 وحشيانه بـه ھم از تجاوزھای جنسیخبرھای بسياری 

در شيراز دو نفر که از زنـدان آزاد . دختران و پسران رسيده است
ی مقعد ند، به دليل ھمين تجاوزھای وحشيانه که به پارگه اشد
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 عـالم خـاک. و روده و رحمھاشان انجاميده، خودکشی کرده انـد
ھاشـان  بـا فCن.ھای انقCبی سـربازان امـام زمـانبر سر این فCن

راستی چرا اسم این نظام ! ميخواھند حکومتشان را حفظ کنند؟
؛ یـا ھمـان اسـم اصـلی »سـاTریحکومت فـCن «: نميگذارندرا 

  !اش؟
  
  

روز ســـی و [ مـــي+دی ٢٠٠٩ه  ژوئيـــ٢١/ ١٣٨٨ تيرمـــاه ٣٠
  ]ھشتم

  
ایيد حاT که خاتمی نظریه ی رفراندوم را مطرح کرده، بي«  

حمایت کنيم؛ رفراندومی که نظر مـردم را از یک رفراندوم واقعی 
ــورد د ــا «ر م ــهجمھــوری اســCمی، آری ی ــوریبپرســد؛» ن   جمھ

 اسCمی تن به چنين چيزی نخواھد داد، ولـی حـداقل ميتـوانيم
از این به بعـد در شـعارھامان ! چنين چيزی ميخواھيمبگویيم که 

  ١٢٥»!بگویيم» رفراندوم رفراندوم،«
  

ــه دو کــشور ... « روزی کــه شــنيدیم در نمــاز جمعــه علي
آن روز مـردم ... سابقا کمونيستی شعار داده شد، تعجب کردیم

 کــه تعدادشــان ھــم کــم نبــود، بــرای نخــستين بــار بــه صــورتی
نی گفتند؛ بحثی کـه پـيش ازایـن گسترده، از تحریم کاTھای چي

تشکلھای اقتصادی و فعاTن بخش خصوصی مطـرح  بارھا توسط
به نظر ميرسد مردم برای نخستين بار کنار تشکلھای . شده بود

انــد، تــا کاTھــای بــی کيفيــت  گرفتــه  اقتــصادی و توليــدی قــرار
ایــن . کننــد کــشوری کــه دولــتش ســرکوبگری ميکنــد را تحــریم

 ی کاTھـا و سياسـت و الگـوی چينـی درحالی است کـه سـایه
ی بـه ليـست کاTھـا[.ما سایه افکنـده اسـت زندگیبدجوری بر 

   !]وارداتی دقت کنيد
البتـه . اسـت  Made In China باتوم و شوک الکتریکـی«

توسـعه ی متعـادل، نامتعـادل،  مشخص نيست که در ایران مدل
 اسـت، استفاده کدام مدل مورد... صنایع جایگزین، صنایع مادر یا
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اما کشورھای جھان سوم در ھرحال کـه رو بـه توسـعه باشـند، 
ميکننـد تـا بخـشی از نيازھـای سـاده ی  خـود را کـه بـه  تـCش

  ... نياز ندارد، خودشان توليد کنند تکنولوژیھای انحصاری
برخـی . ی ھـستندباتومھا عموما یا پCستيکی یا فـوTد«

در . ارف خـاص ای دارنـد بـرای مـص پيچيـدهاز آنھا سـاختار کمـی 
بـا ایـن . اسـتفاده ميـشود ایران گـاھی از باتومھـای چـوبی ھـم

تکنولـوژی ل است که آیا ایران کـه در زمينـه ی شرایط جای سوا
آیا واقعا نيـاز دارد از چـين ] کذا[به دستاوردھایی جھانی رسيده 

  ! فاع شخصی وارد کند؟وسایل ضد شورش و د
...  آور اشـکھای   مثل شوکرھا، اسپری وسایل چينی«

. ای نيـستند پيچيـده  ھای قبول، اما باتوم و دستبند دیگر وسيله 
وسـایل ضـد  با این حال شاید برایتان جالب باشد که بدانيد انواع

شورش، دفاع شخصی و باتومھـای چينـی در بـازار داخـل وجـود 
  چند سال اخير شرکتھای خـصوصیاین توضيح که طی با. دارند

پيــدا کــرده انــد تــا وســایل  زهمعــدودی بــه صــورت تخصــصی اجــا
   ١٢٦»...نظامی و دفاعی را به کشور وارد کنند

چــه جالــب، خودکفــایی، واردات و بــازار داخلــی کاTھــای 
  !سرکوب و کشتار و ضد شورش

جالب ایـن کـه در ایـن سـند معتبـر از روزنامـه ی اعتمـاد 
 made in» « پرچم شـاخدار حکومـت اسـCمی ھـم حتیملی 
chinaــت،ا ــس ــه تم ــ و البت ــی و ام وس ــوع چين ــرکوب، از ن ایل س

کCھشان را  روسوفيل، آقایان و خانمھای کمونيستِروسی آن؛ 
  !باTتر، باTتر، باز ھم باTتربگذارند 

  
ز نوشـته ی نيویـورک تـایم)  ژوئيـه٢٠](دیروز[در مقاله ی 

 نھادھـای ھمزمـان بـا فروپاشـی«: مایکل اسلکمن آمـده اسـت
 نھاد اقتـصادی، اجتمـاعی و یتریننخبگان و روحانيون در ایران، قو

اصـليترین نيـروی   بـه عنـوان]سـپاه پاسـداران[سياسی کـشور 
ه دار مخالفــان نمایــان شــد پــشتيبان ســرکوبی حرکتھــای ادامــه 

  معترضان و تCشسرکوبی حرکت خشن و تند سپاه در... است
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برای خاموش کردن آنھا باعث شده که بـسياری از کارشناسـان 
 را ١٣٨٨ خـرداد ٢٢ط بـه بعـد از انتخابـات مربـو سياسـی، وقـایع

  . قلمداد کنند»کودتا«
   ]اسم دوم این کتاب ھم یادداشتھای کودتاست[
قول رسول نفيسی نویـسنده و محقـق در این مقاله از «

نيـست، بلکـه یـک  آمده که این حکومت دیگر یک حکومت دینـی
سـپاه . حکومت نظامی با رونمـای نظـام روحانيـت شـيعه اسـت

ای از قـدرت نظـامی، کنتـرل کننـده ی سـامانه ی  لقمـه مکنون ا
 ای و یــک  ھــستهھــای برنامــه  موشــکی، کنتــرل کننــده ی

 تجــاری اســت کــه بــر ھــر بخــش امپراتــوری چنــد ميليــارد دTری
 صـاحب درمانگاھھـای سـپاه،... اقتصاد ایران پنجه انداخته است

ــد خــودرو، شــرکتھای جراحــی ــه ی تولي ــزری چــشم، کارخان   لي
ی ميـادین نفـت و سازی، شرکتھای توسـعه  ری راه و پل پيمانکا

    ١٢٧»... ی قاچاق اجناس بازار سياه استکننده گاز و کنترل
 آنCین در تھران نوشت که ایـن سایت خبر«: دیگر این که

رو بـا خـود» رنـو«ھمکاریھـای روزھا بـازار شـایعه ی لغـو قـرارداد 
نگين سـبعـد از صـنایع . اخلـی قـوت گرفتـه اسـتسازان بزرگ د 

 درصـد از توليـد ٥/٤سھم صنعت خودرو حدود) صنایع نفت و گاز(
ــت و  ــی اس ــالص مل ــش[ناخ ــنعت، نق ــن ص ــتغال ] ای ــی  اش زای

 مستقيم و غيرمستقيم دارد و صنعتی است کـه تـأثير مـسقيم
  ١٢٨».روی توسعه ی ملی دارد

اليــایی، ایتطــراح مــد » مــاری اتــو« ایــن کــه دیــروز جالــب  
 را بــا عCمــت ســبز بــه نمــایش ون پــائيزه اشيسمانکنھــای کلکــ

گذاشت و خود نيز مچ بند سبزی بـست و تـی شـرتی کـه روی 
  : سينه اش با رنگ سبز نوشته بود

او در رابطـه بـا ایـن نکتـه سـنجی اش » ندا زنده اسـت«
 این نمایش مد کمترین کاری بود که ما ميتوانستيم برای«: گفت

ــدا کــه حاضــرند بــرای آزادی از جــان خــود  مایــه کــسانی چــون ن
  ١٢٩».دھيم بگذارند، انجام
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  ]روز سی و نھم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٢/ ١٣٨٨ تيرماه ٣١

  
مومی در خارجه ی روسيه ادعا ميکند که افکار ع وزارت«

ایـران و روسـيه دارد و شـعار دھنـدگان ایران دید مثبتی به روابط 
 سـفير .ھستندسی تعداد انگشت شماری در این کشور ضد رو

معقـولی  در مسکو گفـت کـه روسـيه دیـدگاه اسCمی جمھوری
نسبت به انتخابات بحث انگيز ریاسـت جمھـوری ایـران دارد و در 

مـرگ «عين حال وزارت خارجه ی روسيه نيز در واکنش به شعار 
اخير در خيابانھـای تھـران طنـين انـداز  که در روزھای» بر روسيه

 .شعار دھنده گان انگشت شمار بـوده انـد شده، ادعا ميکند که
 اولـين مقـام خـارجی روسـيه، دیميتری مدودف، رئيس جمھوری

بـه   رژیـم ایـران،ز اعـCم نتـایج انتخابـات انتـصابیبـود کـه پـس ا
 Tزم به ذکر اسـت کـه احمـدی .محمود احمدی نژاد تبریک گفت

روز پس از انتصابات ریاست جمھوری، بـرای شـرکت در  نژاد سه
 بـه روسـيه اجCس سران رھبـران سـازمان ھمکـاری شـانگھای

گریبایدوف، وزیر مختار روسـيه  ماجرای رفتار الکساندر .سفر کرد
منجر شد و  در دربار فتحعلی شاه که به عھد نامه ی ترکمنچای

خ صـفی الـدین اردبيلـی در  کتابخانـه ی شـيچپاول نسخ خطـی
شود، از سنت پيترزبورگ نگھداری ميـی اینک در موزه اردبيل که 

] مزورانـه ی[سياسـتھای  یرانيـان از اجمله خاطرات تلخ تاریخی
  ١٣٠».روسيه در ایران است

  
 چھل روز گذشته در ميدان ھفـت دیروز نيز طبق روال این

درگيـری و ]  کدام ميدان تھران استقCبی که نميدانم اسم[تير 
ه گویا یک نفر ھم در این روز کشته شد. دستگيری ادامه داشت

ـــوج ایجـــاد خاموشـــی. اســـت ـــصنوعی م ـــه در ســـاعاتی  م ک
اد یـا ھای ویژه دارد و ميخواھـد احمـدی نـژبرنامه  تلویزیون/رادیو

یـونی آگھيھای تلویز. خامنه ای را نشان دھد، خيلی بامزه است
 ھـم صـدا و سـيما را تحـریم ؛ چون مردمھم کلی افت کرده اند؛

، بـا روشـن کرده اند و ھم ھمزمان با پخش برنامه ھـای دولتيھـا

                                                           
130 - http://www.iranbbb.org/47214.htm  



 ١٢٧

 

 بـرق باعـث خاموشـی ،ان پرمصرفـشکردن دسـتگاھھای برقـی
  . ميشوند

  رھنورد، ھمسر موسـوی از دسـتگيریدیگر این که زھرا
Tبد این یـک مـاه .  است ساله اش خبر داده۶٢یکماھه ی برادر 

داشته چانه زنی ميکرده و پارتی بازی که نـشده، و حـاT بعـد از 
ھـم خبـر داد » .سـی. بـی. بی«. یک ماه قضيه را لو داده است

ھای اخير که برخورد پلـيس ضـد شـورش و افـراد در ھفته «: که
 نتيجـه ی انتخابـات لباس شخـصيھا بـه معترضـان بـه موسوم به

شایعه ای بر سـر زبانھـا و   ایران جریان داشت،ریاست جمھوری
 زبـان کـه احتمـاT در سایتھای اینترنتی راه افتاد که افرادی عرب

در  مـاس،یا از حزب هللا لبنانند یا از فلـسطينيان عـضو جنـبش ح
   ١٣١».برخورد با معترضان شرکت دارند

رادیــو فرانــسه ھــم گفــت کــه ســناتورھای جمھوریخــواه، 
و بـسيار   کـين، ھمينطـور سـناتور مـستقل جان کایل و جان مک

پرنفوذ جوزف ليبرمن، و سناتور دموکرات ایوان بـای در طـرح تـازه 
ه ی از باراک اوباما خواسته انـد کـه اگـر پيـشنھاد مـذاکر ی خود

در صورتی که ایران غنی سازی اورانيـوم ی با ایران رد شد و یا و
روزه، رونـد تحریمھـای جدیـد را  ٦٠را ادامه داد، بعد از یک مھلت 

   ١٣٢.آغاز کند
ــی ــک شــيطان بCی ــه ای را  ١٣٣ی ــد خامن ــز نمــرات آخون ری

   : ؛ ببينيد استاینطوری از تو کارنامه اش بيرون کشيده
 ریخ، صفربخاطر درس نگرفتن از تا: تاریخ 

ــا ــه روســيه در ازای : جغرافي ــدران ب ــای مازن ــزاری دری ــاطر واگ بخ
 حمایت این کشور، صفر

  بخاطر نفھميدن آمارھای دروغ احمدی نژاد، صفر: ریاضيات
 بخاطر سرودن شعرھای آبکی در حالت نشئگی، صفر: ادبيات

 بخاطر از دست دادن خاصيت ذوب کنندگی، صفر: شيمی
يزیکی و الگو قرار دادن احمدی نژاد،  فبخاطر بدسليقگی: فيزیک

  صفر
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 مکـرر کلمـه  تکراری و بکـارگيریبخاطر نوشتن انشاھای: انشاء
  ی دشمن، صفر

 بدليل استفاده از مواد دوپينگی و انرژی زا، صفر: ورزش
و عـدم نھـا يونی و اسـتفاده مکـرر از آبدليل حمل مواد اف: اخCق

 رعایت نظافت و بو دادن چفيه اش، صفر
  صفر: مراتجمع ن

آفرین به این بچـه » ...و Tبد معدل بيست ساله ھم صفر
  !ھا
  

پاوT اسليتر مجسمه ساز امریکایی ھـم مجـسمه ای از   
 ٢۵ندا آقا سلطان ساخته که قرار است آن را در راھپيمـایی روز 

   ١٣٤.سانفرانسيسکو به نمایش بگذارد ژوئيه در شھر
ده انـد کـه البته خيليھا به این مجسمه ساز اعتـراض کـر  

چرا عکس لچک به سر ندا آقا سـلطان را سـاخته اسـت؛ او کـه 
  !این ھمه عکسھای قشنگ و مدرن دارد؟

ــر   ــواندخت ــرزی ج ــرا از درونم ــتی ب ــنم «: م نوش ــر ميک فک
 راسـتش .م که من در تظاھرات آسيب دیدمسعود به شما گفت

بـاتومی کـه بـه شـکمم  به مسعود نگفـتم، ولـی بـر اثـر ضـربات
داشـتم مـادر بـشوم، مـن آرزو . ميتوانم باردار شـومگر نخورد، دی

ولی برای ھميشه توسط چند تا کثافت حرامزاده، از مادر شـدن 
  »...محروم شدم

  
در صفحات پيشين نوشته ام کـه ایـن دوران، دوران گـذار   

  خط موسوی و ھاشمیاست و موسوی سوزی و دوران عبور از
 شـاھد اسـCمی؛ظ حکومت منقليھا برای حف/و توده ایھا و ملی

  : از غيب رسيد، ببينيد
دویچــه ولــه ی شــيرین عبــادی در مــصاحبه ی خــود بــا «

حـرف ميزنـد و نگـرانِ  مـردم آلمان از آشتی حکومت اسCمی با 
 در واقـع نگـران سـرنگونی[مردم به حکومت است  بی اعتمادی

 بـسازد کـه مـردم را از دره و ميخواھد پل آشـتی] حکومت است
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پل نيز چيزی جـز این .  حکومت عبور دھدشکافشان با ی عميق
قـع مـردم ھمـان مو کهی رفسنجانی  ھاشمھمان منشور آبکی

   ١٣٥». نيستدست رد به سينه اش زدند،
، وسـط باز خوب است که این وسط چند تا آدم چيز فھـم

گنجـی و /عبـادی/موسوی/ ھاشمیاین بازار مکاره ی ھيستری
اسـCمی پيـدا خورھـای حافظـان حکومـت دیگرِ  نـان بـه نـرخ روز

  !ميشوند
دختری   از– طبق روال ھميشه –دیروز ای ميلی داشتم   

که کلی از ایـن بازجویيھـای » بازجویی موقوف«تھران با عنوان از 
، من ھـم عزیزمآفرین «: در پاسخش نوشتم. اینترنتی شکار بود

ھمينطــور؛ ولــی مــن از شــارTتانھا و نــان بــه نــرخ روزخورھــا 
آزادی و دموکراسـی و مردمـساTری   ھرکس.پشتيبانی نميکنم

اسCمی را رنـگ  را در ایران تضمين کند و نخواھد ھمين حکومت
و روغن بزند و برای به قدرت رسيدن خـودش و جنایتکـاران ھنـوز 
محاکمه نشده، پستان بـه تنـور بچـسباند، از او ھـم پـشتيبانی 

جوانان و زنانی حمایت ميکنم که جانـشان از  اصC من از .ميکنم
رسـيده و در ایـن سـی سـال  ین ھمه فـساد و تبـاھی بـه لـبا

پرسـتان ضـد » ایـدئولوژی«حکومت نکبتی اسCمی دیده اند که 
   » .مدرنيته، دیگر پاسخ آنھا نيستند

  !خاک بر سرشان!! خوب نوشتم، نه؟
شـھر در شـھر مـشھد  بر سنگفرش پارک ملت، اول آزاد

 ١٣٦»! پس بـدهدزد کثيف، رای مرا«: نوشته اند] استان خراسان[
  ]بدون شرح[

  
فرمانروای روسيه برای نادر شاه «راستی ميدانستيد که 

ــران بخواھــد، در «: افــشار پيــام فرســتاد صــورتی کــه پادشــاه ای
 ميتواند برای فتح ھند کمکھای بسياری بـه] فرمانروای روسيه[

به او کمک کند تا روسيه، ] نادر شاه[ایران بکند، منوط بر این که 
این درحالی بود که فرمانروای روسيه . ا متصرف شودخاور اروپا ر

ميدانست ارتش ایران نيرومندترین ارتش آن روز جھان است، اما 
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ــرا ــای خــاوری یــکیاز آنجــایی کــه ب ــود، ایــن  ش فــتح اروپ آرزو ب
  . د را برای فرمانروای ایران فرستادپيشنھا

نادر در پاسخ، نامه ای نوشت که پـس از سـCم چنـين «
آنچـه مـا . ای کشورگـشایی بـه ھنـد نخـواھيم رفـتبـر ما« :بود

خونخواری است که بيست سال بـه  ٨٠٠  یميخواھيم محاکمه
. کمـک شـما نيـست ایران ستم کرده اند، برای این کار نيازی به

کشورھا  در ضمن ما ایرانيان نياز به خانه و کاشانه ی مردم دیگر
ه او ایـن حقيقـت اسـت کـیای پاسخ نادرشاه افشار گو ».نداریم

برای آرمانھای بزرگش چشم کمـک از جـایی جـز مـردم ایـران را 
ــشورمان،  ــر برجــسته ی ک ــزرگ متفک ــه ی ارد ب نداشــت و بگفت

 خویش باز ميکننـد با داشته ھای ميھنی مردان پيشآھنگ راه را
 روســھا در طــول تــاریخ تجــاوزگریخــوی  .و نــه بــا کمــک اجنبــی

   ١٣٧»...ھمواره 
را در » گ بـر روسـيهمـر«دمت گرم ای عزیزی کـه شـعار 
 وطنفروشـان و متجـاوزین دھان مردم گذاشـتی و کـک بـه تنبـان

  !انداختی
ــوان  ــا عن ــی ب ــامور ســابق ک«در مطلب اســم ./ب. گ. م

: نوشــته انــد کــه» خامنــه ای فــاش شــدعلی ســيدتــشکيCتی 
 ند که خامنه ای در اوایل انقCبه ابرخی منابع اخيرا اعCم کرد«

) ب.گ.ک(ت وقـت اتحـاد شـوروی برای سازمان اطCعات و امنيـ
 عکسی از خامنـه یکی از خوانندگان با ارسال. ه استکار ميکرد

، نوشـت کـه احتمـاT  ویـژه ای بـه سـر داردای که کـCه روسـی
آخوند مارشـال وTدیميـر «در آن زمان  خامنه ای اسم تشکيCتی

   ١٣٨.بوده است» علی الخوف
  !بابا کمی بيشتر توجه کنيد لطفااین به لقب 

وابـستگی «نوشته ھـای نـاب در مـورد ین نوشته، از آن ا
بــه «: بــه روســيه اســت، ببينيــد»  حکومــت اســCمیاساســی

 ١٤ی ھمکـاری دارای ایـن تفـاھم نامـه ... گزارش ایرنا از مسکو
اساس آن دو طرف ھمکاریھای خود را در زمينه ماده است که بر 

ی بـرای ی مبادله ی اخبار و تجربيات و نيز ارائه ی تسھيCت فنـ
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 مـدیران عامـل .دفاتر یکدیگر در تھران و مسکو گسترش ميدھند
يد دو خبرگزاری در جریان امضای این تفاھم نامه که با حضور سـ

محمود رضا سجادی سفير جمھـوری اسـCمی در روسـيه و نيـز 
مـــدیران و معـــاونين ایتارتــاس صـــورت گرفـــت، ابـــراز جمعــی از 

 نامـه، ھمکاریھـای دو تفـاھم اميدواری کردند که بـا امـضای ایـن
افـزایش  کـشور بـيش از پـيش گـسترش یافتـه و زمينـه را بـرای

ــان  ھمکاریھــای سياســی، اقتــصادی، فرھنگــی و اجتمــاعی مي
   .ایران و روسيه فراھم آورد

براساس این تفاھم نامه ی ھمکاری، ایتارتاس موافقت «
 خـود بـه زبانھـای انگليـسی و  ملـیخبـری ميکند کـه سـرویس

و دفتـر مرکـزی در تھـران  ختيار دفتر ایرنا در مـسکوروسی را در ا
 خـود ری ملیقرار دھد و ایرنا نيز موافقت ميکند که سرویس خب

بــه زبانھــای انگليــسی و روســی را در اختيــار دفتــر ایتارتــاس در 
فرھنـگ بـومی و ملـی  .. .دفتر مرکزی مسکو قرار دھـد تھران و

ن زیـادی که پایه ی تمدن ما محـسوب ميـشود، ھمـواره دشـمنا
تمـدنيمان  داشته است و آنھا اگر بتواننـد مـا را از سـرمایه ھـای

 دور کنند، راه خود را برای پيشرفت و تسلط در سایر حوزه ھا باز
  . ميبينند

 ]...ھاھاھاھا[
کـه ایـران و روسـيه بـه  محمد جعفر بھداد بـا بيـان ایـن«

عنوان دو متحد استراتژیک در منطقه و جھان شناخته ميـشوند، 
بعضی قدرتھای زورگو در دنيـا ایـن  ریح کرد که باید مراقب بودتص

بـه توصـيه ھـای بھـداد بـا اشـاره  !روابط خوب را مخدوش نکننـد
 ]کـذا [دکتـر«: زمينه گفـت  اسCمی ایران در اینرئيس جمھوری

احمدی نژاد ھمواره تاکيد دارند مراقب باشيد برخی شيطنتھای 
لـذا مـا . لطمه وارد نکندسياسی و رسانه ای به روابط دو کشور 

قبيم، تـا بـدخواھان مقابل ایـن تحرکـات ھـشيار و مـرا ھمواره در
  . ء نکنند را احيا» دو کشورCفات تاریخیاخت« ایران و روسيه

  ] .خيلی جالبند» کشور  دواختCفات تاریخی«این [
مدیرعامل ایرنا سپس به نقش رسانه ھـا در مناسـبات «

بين سياست، فرھنگ، اقتـصاد و «: تصریح کرد دو کشور اشاره و
شـــبکه ھـــای   ھـــيچ فاصـــله ای نيـــست و تـــشکيل،رســـانه

ــرای حفاظــت از فرھنــگ بــومی ضــ/سياســی روری رســانه ای ب
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ــور آســيا و ».اســت ــور خارجــه ی روســيه در ام ــر ام ــاون وزی  مع
رسـانه ھـای غربـی «: دیـدار تـصریح کـرد اقيانوسـيه نيـز در ایـن

   ١٣٩»...دایجاد کنن اصلهميخواھند بين ایران و روسيه شکاف و ف
 
آقـای ) ایلنـا( کار ایران به گزارش خبرگزاری«دیگر این که   

در دیدار بـا گروھـی از ) ژوئيه ٢٢( تير ٣١موسوی روز چھارشنبه 
نگـاران گفـت کـه  مدیران رسانه ھا، استادان دانشگاه و روزنامـه

  ایران این پتانسيل را دارد که مردم از ھر گـروه وقانون اساسی
ــری طيفــی ــات خــود را پيگي ــد و مطالب ــه بزنن ــد دور آن حلق  بتوانن

   ١٤٠».کنند
 قانون ظرفيتھای«این ھم حاجی موسوی که در رابطه با 

ته کـه ھمـه دور ایـن عـروه الـوثقی حرف زده و خواس» اساسی
قانون اساسـی « طفلک منظورش این است که جمع شوند؛[!] 

ــCمی ــوری اس ــاT » جمھ ــا ح ــت«ت ــی ظرفي ــوده و تازگي» ب ــا ب ھ
  !پيدا کرده؛ Tبد آن ھم با چماق و کھریزک» ظرفيت«
  
  

  ]روز چھلم[ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٣/ ١٣٨٨مردادماه ایکم 
  

 بعـد از واکـنش و اعـCم ھمبـستگی «:خبر دیگر این کـه  
المللـی بـا جنـبش سـبز  بسياری از روشنفکران و ھنرمندان بـين

ـــران،  ـــل«معترضـــان ای ـــر گابری ـــده و آھنگـــساز ھـــ» پيت م خوانن
موضـع گرفـت و شـجاعت  اتفاقات بعد از انتخابـات در ایـران عليه

گابریل در ابتدای پيام کوتـاھی کـه از . مردم ایران را ستایش کرد
ــق  ــروه » آرش ســبحانی«طری ــدر گ ــرد، » کيوســک«لي ارســال ک
من از شجاعتی کـه معترضـين در ایـران نـشان دادنـد، «: نوشت

ين با اشاره بـه سـابقه او ھمچن» ...تاثير قرار گرفتم شدیدا تحت 
ی تاریخی ایران، سـرانجامِ  ایـن اعتراضـات و جنـبش عـدالتخواه 
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 جالـب ١٤١».ایرانيان را دسـتيابی بـه یـک جامعـه ی بـاز دانـست
  .شد

مــن در جــای جــای ایــن کتــاب، بــرای داشــتن امکــان   
مقایسه، کارھای جالبی را که به نظرم در ارتباط بـا شـرایط ایـن 

ميـآورم، تـا تـصویر جـامعتری از شـرایط جا روزھا ھستند، در این 
خانـه ی مـشروطه یـا «: این روزھا داده باشـم، مثـل ایـن تـصویر
انقـدر از انقـCب مـشروطه موزه ی مشروطه ی تبریز یادگـاری گر

. و موزه ی مشروطه در محله ی راسته کوچه استخانه . است
ی راسته کوچه از ابنيـه خانه ی مشروطه واقع در محله ی قدیم

 ١٢٤٥ دوره ی قاجار است که تاریخ بنای آن به سـال خیی تاری
 ایـن خانـه، مرحـوم حـاج مھـدی کـوزه بـانی. شمسی برميگردد
خوشـنام تبریـزی بـود کـه بـه پـاس خـدمات و  کنانی از بازرگانان

از او یـاد » ابوالملـه«مجاھداتش در انقـCب مـشروطيت بـا لقـب 
 واھی بزرگ نھضت آزادیخمرحوم کوزه کنانی حامی. شده است

مردم آذربایجان در آن روزھای سخت و سرنوشـت سـاز بـود کـه 
را نيز به عنوان پایگـاھی مطمـئن در  خانه ی شخصی خود حتی

  . اختيار مجاھدین مشروطه قرار داد
پنجره ھای زیبای ارسی، نمایی تماشـایی و محتـشم «

 جایگـاه شـھر تبریـز در پيـروزی نظـر بـه. بـه بنـا بخـشيده اسـت
و نقشی که خانه ی کوزه کنـانی یـا خانـه ی انقCب مشروطيت 

 کـرده اسـت، سـازمان ميـراث مشروطه در این نھضت بزرگ ایفـا
مـوزه ی مـشروطه را در سـطح ملـی در ھمـين   کشورفرھنگی

ھنـوز دوران شـاه [١٣۵٧ لبنـابراین از سـا. خانه دایر کرده اسـت
 ی اسـناد، تـصاویر و با تبدیل بخشھایی از بنا به موزه] است ھا

ارزش از دوران مـشروطه و رھبـران در آن نگھـداری اارھایی بیادگ
  . ميشود

امـوالی کـه در مـوزه ی مـشروطه  از مھمترین اسـناد و«
ــه  ــوان ب  ســتارخان، قلمــدان و تپانچــه ی کمــریوجــود دارد، ميت

عينک و دستخط شـھيد ثقـة اTسـCم، دفترچـه ی ھزینـه ھـای 
نجمنھـای زه کنانی، مھر اقلم حاج مھدی کو نھضت مشروطه به

 آذربایجان، فرش و تابلوفرشھای مشروطه، روزنامه ھای انقCبی
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مـوزه تندیـسھایی از در این . یاد کرد... دوران انقCب مشروطه و 
ــون ســتارخان، شخــصيتھا و مج ــشروطيت ھمچ ــدین صــدر م اھ
، حــسنخان باغبــان، علــی  کــوزه کنــانیمھــدیباقرخــان، ميــرزا 

يل، ميــرزا صوراسـرافاTسـCم، جھانگيرخـان ثقـة د مـسيو، شـھي
به نمـایش گذاشـته ... اسماعيل نوبری و ابراھيم آقا صبا، ميرزا 

قيمتـی از دوران انقـCب شده است و تصاویری بسيار تـاریخی و 
  ١٤٢».مشروطه زینت بخش دیوارھای این خانه ی تـاریخی اسـت

  ب؟ چه جال
حکومــت  ســرنگونی کــاش بتــوان روزی اســناد چگــونگی

جمع ورت موزه ای در محل قبر خمينی حاکمان اسCمی را به ص
بنـای یـادبود جھـل  «: بـه عنـوانآوری کرد و به تماشـا گذاشـت؛

  !» بشریتترین عصر بيداری ما در روشن روشنفکرانریخیتا
 در یک مصاحبه ی بسيار جنجـالی کـه بـه«دیگر این که   

تــازگی در عــراق صــورت گرفتــه، حــسين خمينــی اصــل نظــام و 
 ھمه پرسـی بـرای خواھان برگزاری  ورھبری را به چالش گرفته

وی ھمچنـين . تایيد یا عدم تایيد جمھوری اسCمی شـده اسـت
بـه   اسـCمیو اعدامھای رژیم سرکوبگر جمھـوریاز دستگيریھا 

   ١٤٣».ده استشدت انتقاد کر
راستی ميدانيـد کـه محمـد رضـا شـاه فقيـد بـه تيمـسار 

بـر خسروداد گفته بود که دوست نـدارد تخـت پادشـاھی اش را 
    ١٤٤؟!روی دریای خون شناور ببيند

 ایـن روزھـا را ن اساسا معتقدم کـه مـدعيان سياسـیم
 اسـکلت  کد شناخت؛ این که کداميک در پی نگھداریباید با این

حکومت اسCمی ھستند و کداميک برای آزادی و مدرنيته تCش 
این خطای بزرگی است کـه ایـن ھمـه شـور و خـروش ! ميکنند؟

سنجاق کنيم و »  اسCمیجمھوری«ارچوب زادیخواھی را به چآ
 »قــانون اساســی«و » م مقــدس اســCمیحفــظ نظــا«خواھــان 

   ! آن باشيممادون قرون وسطایی
گری کاسپاروف استاد برجسته ی شطرنج دنيـا کـه در «

حــال حاضــر بــا تــشکيل حــزب ائــتCف بــرای آزادی در روســيه بــه 
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ــا ــوتين و سياســتھای ضــد مردمــیوTد مخالفــت ب ــر پ در  او یمي
 مقالــه ای در وال و خــارج از ایــن کــشور پرداختــه، طــی روســيه 

تمجيـد از مـردم و طرفـداران دموکراسـی در  اسـتریت ژورنـال بـه
بـا وجـود اینکـه مـدت «: در ایـن مقالـه ميگویـد  او.ایـران پرداخـت

ایران ميگـذرد، امـا ایـن حرکـت آثـار  کوتاھی از انقCب سبز مردم
 او ميافزایــد حاکمــان ».اســتمتعــددی بــر ایــران و دنيــا گذاشــته 

برخـورد بـا  ایران، اصـول وحـشيگری و بيرحمـی در  ظالممذھبی
 مردم ایران را از اربابان روسی و چينی خود آموخته اند و بـسيار

از اعتراضـات در ایـران، جالب است که محمود احمدی نژاد در آغـ
 پـوتين او اضافه ميکنـد کـه وTدیميـر. روسيه ميرودبه سرعت به 

 روســيه نگــران اســت و تنھــا راه ت از وضــعيت اقتــصادیبــه شــد
از اینـرو روسـيه . نجات آن را افرایش چشمگير قيمت نفت ميداند

 ميکوشد که با ایجاد یک تنش ھمه جانبه در خاورميانه از طریق
. ایران، به ھدف خود که افزایش قيمت نفـت اسـت، دسـت یابـد

 غـرب و سـرمایه  ارتباط مناسب باصورت برقراریدر واقع ایران در
 ميليـون ٤قـادر بـه توليـد بـيش از  گزاری شرکتھای چنـد مليتـی

کـه ھمـين امـر  بشکه نفت بيش از توليد کنونی خود خواھد بـود
   .نيز در کاھش قيمت نفت موثر خواھد بود

این رو در صورتيکه احمدی نژاد در قدرت باقی بمانـد، از «
 ایــران تمــایلی بــه ســرمایه گــزاری در شــرکتھای خــارجی ھــيچ

تـنش در خاورميانـه  از طرف دیگر امکـان ایجـاد نخواھند داشت و
کننـده ی  بين ایران و اسرایيل افزایش مييابد که در نتيجه تـامين

   .خواستھای دولت روسيه خواھد بود
 با توجه به خشونت و وحشيگری«: یدميافزاکاسپاروف «

 و  طی ایـن اعتراضـات،نيروھای طرفدار خامنه ای و احمدی نژاد
بطور کامـل   اسCمی مردم به دست آنھا، دولت جمھوریکشتار

مــشروعيت خــود را از دســت داده و بــسيار محتمــل اســت کــه 
نژاد به دنبال ایجاد یک جنـگ بـا اسـرایيل از طـرف حـزب  احمدی

نـسبت بـه سـرکوب شـدیدتر معترضـان  هللا و حمـاس باشـد، تـا
او » . کنـداقدام کند و مردم را در برابر یک دشمن خـارجی متحـد

ایرانـی بـا بـه  در انتھا با اشاره به مردم ایران ميگوید که ميليونھا
خطر انداختن جان خود این روزھا جھت کـسب آزادی و پيوسـتن 

از ایـن رو وظيفـه ی جھانيـان . جامعه ی جھانی تCش ميکنند به
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شجاع دفـاع کـرده، بـه وضـوح بـه آنھـا  این است که از این مردم
  ١٤٥».باز به آنھا خوشامد ميگویندبگویند که با آغوش 

ــه  ــن کــه اعتــصاب غــذای معترضــين ب تقلــب در «دیگــر ای
 ا حـضور بـسياری از شخـصيتھای ھنـری در نيویورک بـ»انتخابات

ــروز شــروع شــد ــروف از دی ــن خــود در . مع ــه م شــعار جــالبی ک
را » ورای مـن کـ«عکسی از این مراسم دیدم، تـابلویی بـود کـه 

  : ودند نوشته بپاک کرده، روی تابلو
  » !دوست من کو؟«

من البته به دليل اعتصاب غـذای اکبـر گنجـی . جالب بود
اونــم از اون «در ایــن مراســم و حــضور کلــی خــانم خوشــگل 

ــائين تنــه ی گنجــی » خوشــگل خوشــگCش ــه شــدت نگــران پ ب
ش را برای این چنـد روز »کافور«اميدوارم این بابا مصرف . ھستم

  !!باT برده باشد
ــدون«   ــدئگزارشــگران ب ــرز وی ــی زارع عکــاس  م ویی از عل

تھران بازداشت و مورد ضرب و شتم قرار گرفته، در جوانی که در 
ایـن گزارشـگر جـوان بـه مـدت . اسـت اختيار رسانه ھا قرار داده

انتظـامی در  چھـل سـاعت از سـوی بـسيجيان و نيـروی بيش از
: وی ميگویـد. ت گرفتـه اسـمحل نـامعلومی مـورد شـکنجه قـرار

چون م، م که چرا باید تنبيه بشوه ا خودم پرسيدمن ھميشه از«
من یک عکاسم، من یـک ژورناليـست ھـستم و ایـن بخـشی از 

ایـن وضـعيت را بـه رسـانه ھـای دنيـا  شغل من است، مـن بایـد
قبـل از اینکـه شـروع بـه  من در خيابان انقCب بودم،. منتقل کنم

مـا  لطفا با«: عکس گرفتن بکنم، کسی به طرف من آمد و گفت
   »!ابي

اون شــخص ایرانــی بــود، ولــی دو نفــر دیگــری کــه مــرا «
ــانی ــد، لبن ــد بازداشــت کردن ــه در آن . بودن ــن محــل جــایی ک م

دستھای مـرا بـسته  بازداشت بودم، را نميدانم، چون چشمھا و
  ساعت بعد من برای پاسخ دادن به چند١٦-١٤در حدود . بودند

وم برقـی در سوال به اتاقی رفتم که یک دوربين و یک چاقو و بـات
د نترقی دادنـد و بعـضی از آنھـا ميخواسـمن شوک ب به. آنجا بود

لطفـا «: جالـب بـه مـن ميگفتنـد آنھا یـک چيـز. انگشت مرا ببرند
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حرکت نکن، چون ميخواھيم انگشتت را ھنرمندانـه ببـریم، چـون 
 بـرای ».تو یک ھنرمند ھستی و به انگشتان ظریف احتياج داری

از نظـر آنھـا ھـر . م قـرار دادنـدمـورد ضـرب و شـت  ساعت مرا٢٤
  ١٤٦».ژورناليستی یک جاسوس است

  
  

روز چھـل و [ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٤/ ١٣٨٨مردادماه ادوم 
  ]یکم

  
اکــسيم نووســتی، مبــه گــزارش خبرگــزاری روســی «

ــه در  ــه ای ک ــری واســيلنکو در مقال ــت«ســایت خب از » روس بال
   :جمله نوشت که

قيـام کننـده ی دانشجویان به قـشر  اسCمھوریدر جم«
بCفاصله وارد ميـدان تبدیل شده اند که در صورت ھر اتفاقی ای 

دیگری که بحران کنونی را توجيه ميکنـد، افـزایش روند . ميشوند
اسـت کـه خواھـان تغييـر ی طبقه متوسـط ھاسطح تحصيلکرده 

معلــوم نيــست رونــد ایــن جنــبش تــا کجاھــا  ١٤٧».رژیــم ھــستند
  . بتر ميشودکشيده ميشود، ھر چه ھست ھر روز جال

 ير مجلس خبرگان رھبـری بـا ھمراھـی دب محمد یزدی«
مــصباح یــزدی و احمــد جنتــی در اقــدامی خودســرانه و از طــرف 
نماینــدگان مجلــس خبرگــان، اقــدام بــه تھيــه ی بيانيــه ای تحــت 

گان رھبری خطاب به ملت عنوان بيانيه ی نمایندگان مجلس خبر
ــوری وشــریف ــزوم  در خــصوص دھمــين دوره ی ریاســت جمھ  ل

ھاشـــمی ... تمـــسک بـــه وTیـــت فقيـــه کـــرده و درصـــددند تـــا
رفسنجانی را از ریاست این مجلس و مجمع تـشخيص مـصلحت 

 بدجوری بـه جـان کفتارھا جالب است؛ ١٤٨»... کنار بگذارند نظام
این داستان نوه ی خمينی ھم خيلی بامزه شده ھم افتاده اند؛ 

  .است
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] اکبـر گنجـیبـازی  [در مراسم اعتصاب غذا در نيویورک«
جرج تاون واشـينگتن از منظـر  مھرداد مشایخی، استاد دانشگاه

در ایـران بيـان  جامعه شناسی نکاتی را دربـاره تغييـرات نـسلی
نسل حاضـر در جنـبش کنـونی بـا نـسل «:  مشایخی گفت.کرد

 ١٣٧۶مرداد، نسل انقCب و نسل اصCحات در سـال  ٢٨ کودتای
ھمـه لی نيـست، ولـی نسلھای قب متفاوت است و ھيچکدام از

  ».ردی محاسن نسلھای گذشته را دا
ایـن «: دید گفتمشایخی در توضيح عناصر این نسل ج«

و جھانی عمل ميکند، نگـاه ایـدئولوژیک نسل جھانی فکر ميکند 
    ١٤٩».ندارد و به دنبال آرمانشھر نيست

و ایــن درســت ھمــان چيــزی اســت کــه خيليھــا از آن 
جوانان را در چارچوب حکومت ميترسند و ميکوشند مطالبات این 

ه نوشـتبارھـا ھمانگونه که . البته نميشود. اسCمی تعریف کنند
ور ایـز مـای «م ھمه ی آنانی که ميکوشند ایـن مطالبـات را بـه ا

دوران . تقليــل دھنــد، ایــن نــسل خجــسته را نــشناخته انــد» وت
جنگ سرد و ایدئولوژیھای کھنه و ترور و مرگ پرسـتی و زنـدگی 

  ... و چه خوب. يد پروری تمام شده استستيزی و شھ
  : این خبر دیگر خيلی بامزه است

ی  احمدی نژاد بـر نگھـداری مـشای]کذا[پافشاری دکتر «
 رھبـر انقـCب، دامنـه ی اخـتCف نظرھـا بـا عليرغم ابـCغ کتبـی

 ھرچند کشاند؛ رئيس جمھوری را به داخل جلسات ھيئت دولت
 ه ی ایـن اقـدام کـه معـاونبا توجه به اظھارات احمدی نژاد دربار

ی را مربوط به دولت نھم که روزھای آخر حيـات خـود اولی مشای
دانسته، اما نزدیکان وی نيز با توجه به اعتراضـات  را طی ميکند،

 . وی بـه ایـن انتـصاب ھـستند در انتظار واکنش فوریپدید آمده،
مناقـشه ی لفظـی وزیـران درحاليکه برخـی سـایتھای خبـری از 

 رشــاد و کــار بــا احمــدی نــژاد بــر ســر معــاون اولــیاطCعــات و ا
تـازه تـری از ایـن  ی خبر ميدھند، خبرنگـار جھـان بـه ابعـادمشای

 براســاس ایــن گــزارش، پــس از آنکــه در .مـاجرا دســت پيــدا کــرد
جلسه ی روز گذشته ی ھيات دولت، اکثریت وزیران به انتقـاد از 

ختنـد، پردا یدر صدور حکم معاون اولی برای مـشایاحمدی نژاد 
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 اعCم کرد که بـه ایـن شـبھه ھـا پاسـخ خواھـد یرئيس جمھور
ی باT گرفتن جو انتقادی عليه مـشایھمين حال به دليل  در. داد

و فضای متشنج ھيئت دولت، احمـدی نـژاد بـه بھانـه ی تـنفس 
پـس از بازگـشت از تـنفس . چند دقيقه ای جلسه را ترک ميکنـد

 شـفاف سـازی  منتظردر حاليکه وزرا و دیگر اعضای ھيئت دولت
  تعلـل وی در برکنـاری یاحمدی نژاد و پاسخ شـنيدن از چرایـی

بودند، بـه ناگـاه در کمـال تعجـب مـشاھده ميکننـد کـه  یمشای
رده و ریاســت را تــرک کــ احمــدی نــژاد جلــسه ی ھيئــت دولــت

جلسه را به رحـيم مـشایی بـه عنـوان معـاون اول خـود سـپرده 
ی پاســخی عملــی ایو بــا ایــن کــار بــه وزرای منتقــد مــشاســت 

   .ی داده استمشای درباره ی کيفيت حمایتش از
این در حالی است که وزرای کابينه ی نھم با مشاھده «

در اقدامی ھماھنگ دست به تـرک  ی چنين اقدام توھين آميزی
ــا ــسه ی ھي ــشایجل ــات ریاســت م ــران زده و موجب ــر  یت وزی ب

بدجوری گفتم که کفتارھا   ١٥٠».صندليھای خالی را پدید ميآورند
       .به جان ھم افتاده اند

و  الشرق اTوسـط  ھـم از تحرکـات جدیـد مراجـع بـزرگ 
مجلس خبرگان ایران برای اثبات عدم مشروعيت خامنه ای خبـر 

   ١٥١.ميدھد
 از به جان ھم افتادن کفتارھا تازه کلی خبرھای دیگر ھم

یـک بابـایی  !ھست که دیگر حوصله ام از نوشتنشان سـر رفتـه
 که به عنوان واضـع تئـوریھم طی نامه ای از منتظری خواست 

ــت ف ــد؛وTی ــCم کن ــل اع ــل باط ــه، آن را بالک ــدقي ــد از «:  ببيني بع
مطالعات فـراوان بـه ایـن نقطـه رسـيدم کـه پایـه گـذار نظریـه ی 

 .ر حوزه در حقيقت شما بودیـد و نـه آقـای خمينـیوTیت فقيه د
نشان ميدھـد   سال گذشته ی جامعه ایرانسیمتاسفانه روند 

بلکـه  که این نظریه و حکومت اسCمی نه تنھا قابل اجرا نيست،
ــد بــه بــدترین شــکل دیکتــاتوری تبــدیل شــود  آقــای .خــود ميتوان

 شـما خوشـحاليم تئوری منتظری من و امثال من نه از شکست
 ما کودکانی ھستيم که در ھمـين.  نه زده ی انقCبی ھستيمو
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 در .سيستم بزرگ شده و تشنه ی آزادی و دمکراسی ھـستيم
گذشـته شـد و نتـایج  یک تئوری به آزمایش   وقتی ل علمیمحاف

آن تئوری را رد کـرده، دانشمندان . ، خCف آن را ثابت کردآزمایش
  تئـوری.اشـتباه اسـتدليل این تئـوری  اعCم ميکنند که به فCن

بـه وTیـت مطلقـه ی  وTیت فقيه شما که بعـدا توسـط عـده ای
چون شما فـرض را بـر آن . اشتباه بودفقيه تبدیل شد، از اساس 

  ١٥٢»...گذاشتيد که فقھا کامC عادل ھستند
  : ببينيد... راستی این بچه ھا ميخواھند که  

. مراسم تحليف دزد انتخابـات را بـر سـرش خـراب کنـيم«
 که از گوشه و کنـار ایـران در سـوم مـرداد  صدای مردم استاین

ــاد  ــاد . ســرميدھد» آی دزد، آی دزد«فری ــا فری ــد ب » آی دزد«بيایي
  ١٥٣»! اعCم کنيم مردمساTریوم مرداد را روز مقابله با دزدیس

 !بکنيد، ما که بخيل نيستيم
ــر . کــشتارھا ادامــه دارد    ــسر دکت ــی، پ حــسن روح اTمين

ارشـد سـتاد   آبـادی از اعـضای Tمينـی نجـفا عبدالحـسين روح 
ھمچنـين نـام یکـی . اوین به قتل رسيدمحسن رضایی در زندان 

يفـه رامـين رمـضانی اعـCم شـده  سـرباز وظ،دیگر از جانباختگان
   ١٥٤.است

ــسویدر  ــشریه ی فران ــارون ــرزی در نوشــته ای   فيگ از م
روزنامه نگار و حدادی، دکتر فلسفه ی اخCق در سوربن پاریس، 

ه ی حکومـت  کـه در ایـران افـسانيلسوف تونسی آمـده اسـتف
برپایی رژیم مذھبی در سال «: مذھبی پایان یافته است، ببينيد

اسـCمی در سراسـر  در ایران، موجب تقویـت جنبـشھای ١٩٧٩
ا  این رژیم مکتبی، تنشھفروپاشی. جھان، بویژه جھان عرب شد

ــاھش خواھــد  ــان ک ــوذ آن و در جھ ــر نف داد، و را در بخــشھای زی
از خرابــی و تاًســف بــر جــای خواھــد  پــشت ســر خــود مــوجی
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را نميتـوان رد یـک سيـستم  رخدادھای خـونين ایـران.. .گذاشت
جریـان  مـذھبی دانـست، ولـی بـه روشـنی عـدم کـارآیی آن در

  ... انتخابات ِ به ظاھر دموکراتيک دیده ميشود
ایرانيــان از بــد حادثــه بــه زیــر شــCق مــذھب افتادنــد، و «

برعليه سلسله ی روحانيون مورد نفرتـشان  ر حال مبارزهامروز د
در این جامعه دیگر باور به مدینه ی فاضـله از بـين رفتـه . ھستند

شجاعت تظاھر کنندگان، مCیان را نگران کرده و فـصلی .. .است
ایـن جنـبش فراتـر از یـک . کـرده اسـت تازه در تاریخ این ملت باز

پدیـد آمـده  ب انتخاباتیانفجار اجتماعی است که بخاطر یک تقل
باشد، و مانند تيغ دولبه ی عميقی است که به بریدن دسته ی 

 سياسـی و از دسـت در برابر این وامانـدگی. خته استخود پردا
در تھـران بـراه افتـاده انـد و شـعارھای  رفتن تقدس رژیـم، مـردم

» بـسيجيان« بـه فرمـان رھبـر. سر ميدھند» مرگ بر خامنه ای«
دگان ميافتنــد؛ ترســی بيــسابقه کــه نتــایج بــه جــان تظــاھر کننــ

 مـردم عدم فرمانبرداری. در پی داشت] تبرای حکوم[سنگينی 
را وTیت فقيـه را خـشمگين کـرد و تقدسـش  از روحانيت شيعه،

ــرای گــروه  ســئوال بــرد، و ایــن نــشانه ی نگرانــی زیــر عCمــت ب
رکوب و ترســاندن مــردم، ایــن روحــانيونی اســت کــه در پنــاه ســ

   ١٥٥»...توطئه ی خارجی ميخوانندرا واکنشھا 
 مجـسمه ی  شھردار فلورانس اقدام بيسابقهدر یکتازه 

   ١٥٦.سبز کردھم داوود ميکل آنژ را 
  

 قبل از انقCب، مردھا بـا راستی شما ھم شنيده اید که
مـردم را ش، ریـيزدند، اما حاT پس از انقCب اینھا بـا تيغ، ریش م
  !تيغ ميزنند؟
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روز چھـل [ مـي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٥/ ١٣٨٨مردادماه اسوم 
  ]و دوم

  
آندرآس موزر، وکيل و سياستمدار عـضو حـزب سوسـيال 

پاسـخ آدمھای نادر روزگار اسـت کـه بـرای  دموکرات آلمان، از آن
ــسانی ــای ان ــه کنجکاویھ ــر دادن ب ــود، ھ ــان  خ ــه ج ــری را ب خط

 ھـای خبـری ميگيـرد، Cعـاتی کـه از شـبکه او بـه اط. خـرد مـی
حــران بــه بــسياری از منــاطق رضــایت نميدھــد و تــاکنون در اوج ب

تـصویری خودیافتـه « جھان سفر کرده، تا به قول خودش بحرانی
   .داشته باشد» و خود پرداخته از حقيقت

آندرآس موزر ششماه پيش برای نخـستين بـار بـه ایـران 
او کارنـاوال . دیـار شـدم ایـن مھربانيھـای مـرد رفت و شـيفته ی

خرداد را لحظه به لحظـه بـر صـفحه  ٢٢ پرشور پيش از انتخاباتی
ایـران ميرونـد تـا  ی تلویزیون دنبال کرد و مطمئن شـد کـه مـردم

ــم ــل ھ ــيش مث ــال پ ــست س ــان او در بي ــان [ميھن ــی از ]آلم  یک
فـصلھای تـاریخ را بـدون خـشونت و خـونریزی رقـم  درخشانترین

بـا عقـب رانـدن رئـيس دی و کرامـت انـسانی را بزنند و موانع آزا
وکيـل . بزننـد  آنـان اسـت، پـس ی شرمساریجمھوری که مایه

تلویزیونھـا   خرداد حيرت زده دید که٢٢آلمانی اما در شامگاه روز 
وکيـل . ده ی طالبـان ایرانـی ميگوینـد نماین درصدی۶٢ از پيروزی

 روز  امـا در شدید شد؛دو روز دستخوش افسردگیآلمانی برای 
ھا ایرانی را در تظـاھراتی  خرداد ھنگامی که ميليون ٢۵دوشنبه 

بر صفحه ی تلویزیون دید، به این باور رسيد  آرام، زیبا و متمدنانه
که در ایران جنبشی آغاز شده که ميرود تـا سرنوشـت ھمـه ی 

چنـد روز بعـد او در .  ای متفـاوت رقـم بزنـد خاورميانه را بـه گونـه
و بـازو  ھای باتوم را بر گرده ن بھارستان ضربه تھران بود، در ميدا

حس کرد و یک روز بعد ھنگامی که قصد شام خـوردن بـا محمـد 
وکيل سرشناس ایرانی را داشت، بر سرش ریختند و  مصطفایی

   .او را به اوین بردند
لمـانی، شـش شـب را در آندرآس مـوزر، ایـران دوسـت آ

ته رو بـه دیـوار اوین گذرانـد؛ بارھـا بـا چـشم بـسسلول انفرادی 
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 و از پنجــه ی آدمکــشان بــازجوئی شــد و ســرانجام شــانس آورد
ــدرآس مــوزر در ١٥٧»... ولــی فقيــه گریخــتای حرفــه   خــاطرات آن

  .  منتشر شده استھجدھم ژوئيهاشپيگل آنCین به تاریخ 
 
ــهمنتظــری   ــود ک ــشروعيت ن ھــم افاضــه فرم ــه  م ــام ب ظ

   ١٥٨.خواست و رضایت مردم بستگی دارد
 در مشھد زمـين  یک ھواپيمای توپولوف دیگرباز ھمدیروز 

کـشته و کلـی زخمـی، آن ھـم از ورد و نزدیک به بيـست نفـر خ
در مدت ده روز گذشـته . ناحيه ی سر روی دست مردم گذاشت

اسCمی جانـشان / تن در سانحه ی ھوایی روسی١٨٦بيش از 
  .را از دست داده اند

  
 بـه نقـض روز اقدام جھانی برای اعتـراض)  مرداد٣(امروز   

سازمان عفو بين الملـل، . اعCم شده است حقوق بشر در ایران
مرز، کمپين بين المللـی  دیده بان حقوق بشر، گزارشگران بدون

بـشر  حقوق بشر در ایران، کنفدراسيون جھـانی دفـاع از حقـوق
در ایـران و تعـدادی دیگـر از نھادھـای حقـوق بـشری در اقـدامی 

 اقـدام بـرای وز را روز جھـانی مرداد ماه، امـرھماھنگ، روز سوم
کرده اند و قـرار اسـت در دھھـا شـھر  حقوق بشر در ایران اعCم

ــاتر ــه جمھــوری جھــان در مقابــل ســفارتخانه ھــا و دف ــوط ب  مرب
 اسـقف دزمونـد. اسCمی تظاھرات و اجتماعاتی را برگـزار کننـد

توتو، مایریـد مگـوآیر، جـودی ویليـامز و شـيرین عبـادی، برنـدگان 
 اعـCم کـرده انـد کـه از اقـدام جھـانی بـرای ح نوبـلجایزه ی صل

ایـن  ١٥٩.حمایـت ميکننـداعتراض به نقـض حقـوق بـشر در ایـران 
عجيـب بـه نظرتـان  ین شيرین بانو ناپرھيزی کـرده اسـت؛دفعه ا

  !نيست؟
اری کــه تفــاھم نامــه ی ھمکــاری بــين خبرگــزدیگــر ایــن   

 اسـCمی روز چھارشـنبه  جمھـوریخبرگزاریایتارتاس روسيه و 
 اسCمی و جمعی از ير جمھوریبا حضور سيد رضا سجادی سف
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مدیران و معاونين ایتارتاس توسط محمـد جعفـر بھـداد و ویتـالی 
ایگناتنکو مدیران این دو خبرگزاری در محل خبرگزاری ایتارتاس به 

  ....امضا رسيد
مدیران عامل دو خبرگزاری در جریان امضای این تفـاھم «

ــ ــدواری کردن ــراز امي ــه اب ــه نام ــاھم نام ــن تف ــضای ای ــا ام ــه ب د ک
ھمکاریھای دو کـشور بـيش از پـيش گـسترش یافتـه و زمينـه را 
بــرای افــزایش ھمکاریھــای سياســی، اقتــصادی، فرھنگــی و 

   ١٦٠.ی ميان ایران و روسيه فراھم آورداجتماع
 ایـران »تحـت الحمـایگی «البته اینھا پوششھای بيرونـی

 وحـشی و آن آن ھمه نيـروی آمـوزش دیـده ی. به روسيه است
 – نفـر را گرفـت ٢٠٠که ده روزه جان » تکنولوژی پيشرفته«ھمه 

بـه نمـایش  این تحت الحمـایگی را بيـشتر –در سقوط توپولوفھا 
  .دميگذار

 کومت اسCمی در ایران برای سرکوب،شایع است که ح  
 از لبنانيھـا  وحشيانه در زندانھابرای آن تجاوزھای جنسیو Tبد 

 به حتیحکومت اسCمی . لش روشن استدلي. استفاده ميکند
دســت پــروده ھــای جنایتکــار خــودش بــرای ایــن ھمــه شــقاوت 

جالـب ایـن کـه حـزب هللا لبنـان کـه خـود را ذوب . اطمينان نـدارد
  ِ معرفـی کـرده اسـت، از ایـن اتھـام١٦١شده در وTیت خامنه ای

مردم دیده انـد کـه اینھـا . شرکت در سرکوب تبری جسته است
  . نميتوانند به زبان فارسی حرف بزنندخارجی ھستند و 

از شيراز خبر رسيده است که مردم کيسه ھـای کثافـت 
خود بـسيجيھا . را در خيابانھا روی این نيروھای حزب هللا ميریزند

. این را ميدانند و برای آلوده نـشدن، فـورا فارسـی حـرف ميزننـد
ــودن ایــشان مطمــئن ميــشوند، رھاشــان  مــردم کــه از ایرانــی ب

 و به سراغ آن اجنبيھای چماق کش و متجاوز ذوب شـده ميکنند
  . در وTیت خامنه ای ميروند و حسابی از ایشان پذیرایی ميکنند

   
 ژوئيه روز ایران است و ایرانيان ٢٥خبر دیگر این که امروز   

و خارجيھا در سراسر دنيا برای حمایت از این جنـبش مردمـی و 
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در تھـران . داختـه انـد ایـشان بـه اعتـراض پریاعتراض به سرکوب
ھم دست کم در ميدان ونک غوغاست و تـا حـاT کلـی درگيـری 

تو پاسـاژ «: بر اساس گزارشی از تھراندیگر این که . بوده است
ونک بودیم که نگاھھای وحشت زده ی مـردم بـه سـمت ميـدان 

 کـه از ونـک رد شـدیم، ٤از سـاعت . خبر از درگيـری ميـداد ونک
دختـری سراسـيمه وارد پاسـاژ شـد و . بودميدان مملو از پليس 

» پس بدین رای ما رو«گفت  که خانمی وسط جمعيت فریاد زده 
رفـتم . و پليس یھو وحشی شده و به طرف جمعيت حمله کـرده

ش پليس پو زرھسروگوشی آب بدم، دیدم دسته ی بيرون پاساژ
. ند، ھل داده و با باتوم ميزنندومير م راهپيرمرد و پيرزنی را که آرا

، چـون ميـشوددرگيـر  مرد بشدت عـصبی شـده و بـا پليـسھاپير
پلـيس بـا شـلنگ .  استظاھرا روحش ھم از ماجرا خبر نداشته

بيـد و فرمـان ميـداد کــه مغـازه ھـای پاسـاژ ميکو بـه شيـشه ی
   !تعطيل کنيد

ایستاده بودنـد و ھرچـی پلـيس ميگفـت تو پاساژ مردم «
. فرار ميکردنـدپاساژ  ید بيرون، ملت از ترس به سمت تهوبياید بر

 و از نظـر جمعيـت خCصه جو ميدان ونک بـشدت متـشنج اسـت
 معتـرض و ، فقـط معلـوم نيـست چقـدر از جمعيـتشلوغ؛بسيار 

 کـه ایـن تجربـه بـه مـن ميگویـد چقدر مردم عادی ھستند، ولی
 .شلوغی در ميدان ونک در این روز و این ساعت عـادی نيـست

بود و صدای بوق ترافيک در چھارراه جھان کودک بشدت سنگين 
   ١٦٢». درآورده بودراماشينھا 

پـی اعـCم تجمعـات گـسترده در  در«:  ایـن کـهو باز ھـم
تھـران   جـو امنيتـی در١٣٨٨تھران، امروز شنبه سوم مرداد مـاه 

 نفـر ٦٠خودروی پلـيس و ١٥در ميدان انقCب .  استشدت یافته
  خـودرو١٢در محل حضور دارند و در ميدان وليعصر  نيروی امنيتی

آمـاده ی مقابلـه بـا ھـر گونـه تجمعـی   نفر حضور داشـته و٤٠و 
  ١٦٣».دھستن

 پـای سيـستم تـا  فقط یک سـر برگـشتم«: و باز این که
 ميدان ونک و خيابانھـای اطـراف راجع به موقعيت فعلی چند خط

                                                           
162 - http://www.iranpressnews.com/source/062852.htm  
163 - https://www.ina-newsagency.com/News-Details.aspx?newsId=25374&back=1  



 ١٤٦

 

 از .برگردم به قلب آزادیخواھی امروز ایـران گزارش بدھم و سریع
جنـوب حرکـت  ه سـمت از پـارک وی بـپـنج و نـيمساعت حـدود 

 را  نویـد حـضور مـردم کردم، ازھمان اول ترافيک شدید ماشـينھا
دیگر طاقت نداشـتم . ماشينھا خيلی کند حرکت ميکردند. ميداد

به رنگ جنبشم سبز بود، پياده شدم، تا بـا  و از ماشين ونی که
اسـکان  صـد متـری بـه چنـد. موشتاب بيشتری به وعده گـاه بـر

.  به مشامم خورد؛ بوی حضور مردمینده بود که بوی خوشیما
شلوغ بودند و از دورتر صدای بوق ماشـينھا بـه گـوش  پياده روھا

یکی اش برای قاطی کـردن مـردم  ميرسيد؛ بوقی که یک زمانی
 که ی ميماندفونی گوشنوازافی بود، اما این روزھا مثل یک سنک

د، خصوصا اگه ممتـد ھـم نوبسياری از شنيدنش خوشحال ميش
و وليعصر جمعيتی  متر باTتر از تقاطع ميرداماد ١٠٠ریبا  تق.باشد

دیکتـاتور،   نفری در حـال شـعار دادن بودنـد؛ مـرگ بـر٢٠٠حدودا 
پـائين چھـارراه موتورھـای ... برادر شھيدم رای تو پس ميگيرم و 

ماموران کCنتری پر بود و چند دقيقه یکبار حمله ميکردند و ھمـه 
ظـاھرا .  نـوازش ميکردنـد،بودنـدتـو پيـاده روھـا که را ی کسانی 

ن بـا یکيـشا. شان روزھای بعد اسـت امروز تمرین بود و مسابقه
 ميزد و بـا مردم از پشت به کمر» یه تا پرنده«حرکتی معروف به 

عـادل خـودش ھـم بھـم  انجام ميداد کـه تچنان قدرتی این کار را
  . ن بدبختی که از پشتش خبر نداشتميخورد، چه برسد به آ

جمعيت به سر چھارراه رسـيد و صـدای  اینکهبه محض «
ھوایی کردند، امـا تـاثيری ورھا تيراندازی شعارھا باT گرفت، مام

 ھرچـه.  راھم را به سمت ونک ادامه دادم. جمعيت نداشتیرو
جلو ميرفتی، ھم به تعداد مـردم اضـافه ميـشد و ھـم بـه تعـداد 

ضـافه  مامورھـا افـرق کـه مـدام بـه تنـوع البتـه بـا ایـن. مامورھا
ی نظـامی و شـبه نيروھـا ن کـه نمایـشگاهميشد، تـا خـود ميـدا

ــودنظــامی و غيرنظاميــشا ــوازم ن ب ــواع و اقــسام ل ــا ان ــه ب و   ک
ن دورتـا دور ميـدا. رت نمایی ميکردندن قدتجھيزات ضد مردميشا

بود که مدام حرکت ميکردند و ھر چند لحظه یکبار   جمعيتی ازپر
.  سمت دیگری ميرفتند به»حماقتذوب شدگان در «ی با حمله 

بـه لحظـه بـه  لحظـه  مـردم،ناز خيابانھای ھر چھار سمت ميـدا
کـه بـه البتـه درسـت اسـت . جمعيت داخل ميدان اضافه ميـشد

روزھای قبل جمعيت چشمگير نبود، اما با توجه  نسبت خيلی از
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شاید . ز یک روز قابل قبول بودکمتر ا به تبليغ بسيار اندک و زمان
خيلـی . بيـشتر بـود يفيـت حـضور از کميـتش گفت امروز کبشود

  اسـتید که کنترل نيروھا افتادهه ا تا حاT دقت کرد.جالب است
دســت مــثC یــک اســت دســت مــردم؟ اصــC چــرا مــردم، افتــاده 

تـو وب بنویـسی   یـک خـطفقـط کـافی اسـت!  سـاله١۵نوجوان 
 کـه صـدھا نيـرو توسـط آن وقت است... ت فCن بھمان جا ساع

 استچقدر بدبخت و ترسو شده . نجايشود آم فرستاده حکومت
 بيایــد اوسکولــشون کنــيم، بعــد اصــC از ایــن بــه. ایــن حکومــت
   ١٦٤»...ن این ور اون وربفرستيمشا

 بـه مـتن دسـت نـزدم، تـا حـال و ھـوای من اینجا خيلـی
عجله و شيطنت این نویسنده ی ناز و دوست داشتنی را نشان 

بز اسـت؛ ش سبه رنگ جنبشھم  رنگ اتومبيلش حتیدھم که 
  ...آخ عزیزم

  : این دیگر از ھمه جالب تر است
فرمانده ی سپاه پاسـداران انقـCب اسـCمی گفـت کـه «

 يــه انقــCب اســCمی و نظــام جمھــوریعل مھمتــرین تھدیــد
جعفـری دربـاره ی علی محمـد. اسCمی، در داخل کشور اسـت

ــيب  ــه آس ــت ک ــوع گف ــن موض ــذیری ای ــایپ ــا و حرکتھ   انقCبھ
   ١٦٥».يشتر از داخل استایدئولوژیک، ب

این بابا چـشم بـسته غيـب . ھاھاھا، خيلی بامزه است
ا را بـه البته مردک کلی ھم اسرائيل و بقيه ی جاھای دني. گفت

خودش و امامش و رھبـرش  برسر خاک. انی تھدید کردموشک پر
ش و روسيه  و چين و کره ی شمالی حامی و رئيس جمھوری ا

 ایشان تجاوز کردند و نميدانم چه بچه ھایی را کشتند و به. اش
  ! چه بنویسم؟

  
مـاموران امنيتـی در  تجـاوز ترانه اولين و آخـرین قربـانی«

دوسـتان ترانـه . ماھه ی اخير مردم ایران نيستجریان خيزش یک
 از مفقود شـدن و پيدا شدن جنازه سوخته اش،چند روز پيش از 

داد  و بـرای كمـك بـه او اسـتم خبـر داده،ال تجاوز و مـرگشاحتم
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 ی زیبا و گرمیترانه بسيار زیبا و مھربان بود، با صدا .طلبيده بودند
 مـسجد قبـا  در حوالی او. رت پيانو مينواختآواز ميخواند و با مھا

او را به ھمـراه حـدود چھـل دختـر و پـسر دیگـر بـا . دستگير شد
چــشم بــسته بــه ســاختمانی بــا دیوارھــای بلنــد در خيابــان 

. ا بــه شــدت آزار ميدادنــددخترھــا ردر آنجــا . پاســداران بردنــد
بـه ترانـه اجـازه داده . کشيد ترانه بيشتر از دیگران طول بازجویی

كـه ھمـه ی  سـپس در حـالی.  با خانواده اش تماس بگيردنشد
بازداشتيھا را به اوین و به کCنتری نوبنياد تحویل ميدادنـد، ترانـه 

ــه داشــتند وزارت تقریبــا بعــد از یكمــاه یكــی از مــاموران . را نگ
رانـه تمـاس با مادر ت» ناشناس«اطCعات رژیم آخوندی به عنوان 

باط نشان ارت  جنایت دژخيمان رژیم و بیگرفت و برای Tپوشانی
 کـهگفـت  بـه مـادر ترانـه  ، او در قيـامدادن مساله با دسـتگيری

 زھـدان و ركتـوم شـدید رحـم و ترانه بـدليل تجـاوز مكـرر، پـارگی
 به  کهيبل بيندازد و خودکشی کندمميخواسته خودش را جلو اتو

منتقـل شـده ] خاک بر سر این خمينی[ کرج بيمارستان خمينی
. و بعد در آنجا ھم سعی کرده با لولـه ی سـرم خودکـشی کنـد

دژخــيم ناشــناس بــه مــادر ترانــه بــه دروغ تاكيــد ميكنــد كــه ایــن 
ــدارد و  ــا ن ــه دســتگيریھا و مــسجد قب  مــساله،موضــوع ربطــی ب

  . ناموسی است
واده ی ترانـــه بCفاصـــله بـــه بيمارســـتان مراجعـــه خـــان«

یکی . ميکنند، ولی اسم ترانه را در دفتر بيمارستان پيدا نميكنند
از پرستاران محرمانه و مخفيانه به مادر ترانـه ميگویـد دختـری بـا 
مشخصات ترانه چند روز قبل در حالت بيھوشی توسط چنـد نفـر 

آورده شد و بعـد از با شكل و شمایل حزب اللھيھا به بيمارستان 
تــا . چنــد ســاعت ھــم در ھمــان حالــت از بيمارســتان او را بردنــد

ــار تجــاوز و   ــابود كــردن آث ــرای ن ــه در حاليکــه ب اینكــه جــسد تران
شكنجه ھای وحشيانه، سـوزانده شـده بـود، در بيابانھـای بـين 

 خـانواده ی ، دژخيمـان و شـكنجه گـران .کرج و قـزوین پيـدا شـد
ند که ھيچگونه مراسم بزرگداشتی بـرای او ترانه را تھدید كرده ا

نگيرنــد و بــه كــسی ھــم نگوینــد کــه دخترشــان چگونــه كــشته 
   ١٦٦»!شد
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  ...Tل بشوم بھتر است! چه بنویسم؟
  

 به گزارش روزنامه ی اعتماد ملی، مھـدی«: دیگر این که
ای  اژه   غCمحـسين محـسنیای كـه مخـاطبش  كروبی در نامه 

 رژیـم اطCعـاتی تشكيCت امنيتی و  بود، از فعاليتوزیر اطCعات
شدگان و معترضان شـدیدا  ا بازداشت و برخورد لباس شخصيھا ب

 . اسـت رژیم را شکننده توصيف کرده و شرایط کنونیانتقاد كرده
 که آیا آنچه امـروز در برخـورد بـا اعتراضـھای  استکروبی نوشته

 تـا ھای خيابـانی مردم و شھروندان انجام ميشود، از برخورد آرام
و یـا بازجویيھـای قـرون ] کـدام قـانون؟[ھای غيرقانونی  بازداشت

بــا فرھنــگ  اعترافــاتی کــه گرفتــه ميــشود، منطبــق وســطایی و
پرســم کــه آیــا  حــاکم بــر دنيــای امــروز اســت؟ مــن از شــما مــی

را در مـــسجد، مدرســـه و زیـــرزمين ادارات و  تـــوان مـــردم مـــی
 حتـیی مـدافع و  ھاشان و وکـC خانواده  ھا بدون آنکه وزارتخانه

نگـه داشـت و شـکنجه  دستگاه قضایی در جریان باشند، روزھـا
ھـای خــشن و  الی بــا ایـن گونـه برخـوردکـرد؟ آیـا بـه نظـر جنابعـ

سرکوب مردم ميتوانيم جوابگوی حق و مطالبات مردم خودمـان و 
   ١٦٧»باشيم؟ جامعه ی جھانی

ــه ھمــين خودســریھای حاکمــان جمھــوری  در اعتــراض ب
 سابق در جمھـوری روھی از زندانيان سياسیامروز گاسCمی، 

ــصاب غــذای دو روزه  ــد ای اســCمی، اعت ــرلين آغــاز کردن .  را در ب
ابـراز ھمبـستگی بـا ، ضمن   کنندگان در این اعتصاب غذا شرکت

خواھـان توجـه جھانيـان بـه شـرایط خطرنـاک زندانيان سياسی، 
   ١٦٨.شدگان شدند بازداشت 

ان سياسی سـابق و این اعتصاب غذای زندانيمن ھم از 
 کليـــه ی زنـــدانيان سياســـی و لغـــو حکـــم اعـــدام بـــرای آزادی

 .پشتيبانی کردم
ــا «  ــCمی ب ــت اس ــورد حکوم ــوه ی برخ ــه نح ــان ب معترض

در ) ژوئيــه ٢۵( مــرداد ٣ایــن کــشور، روز شــنبه  مخالفــان دولــت
یان یافتن ایـن برخوردھـا خواستار پاسراسر جھان در تجمعھایی 
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ــــدانيان سياســــی و آزادی ــــران شــــدند زن از   بعــــضی.در ای
ع حقـوق بـشر ماننـد سرشناسترین گروھھای بين المللی مـداف

روز «ن حقـوق بـشر از مراسـم سازمان دیده بـاعفو بين الملل و 
بـيش از ھـشتاد شـھر جھـان  که در»  اتحاد برای ایرانيانجھانی

لنــدن ھــزاران   در.برنامــه ریــزی شــده بــود، حمایــت کردنــد
ــل ســاخ ــده در مقاب تمان ســفارت جمھــوری اســCمی تظاھرکنن

ــد ــع کردن ــستردام، . تجم ــسل، آم ــشابھی در بروک ــای م تجمعھ
ملبورن، آدTیـد، کـانبرا،  برلين، مسکو، اسCم آباد، ژنو، سيدنی،

  ١٦٩».توکيو، سئول و چند شھر دیگر ھم برگزار شده است
  
  

روز چھل [ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢۶/ ١٣٨٨مردادماه اچھارم 
  ]و سوم
     

 مگ بـر ثانيـه بـه اینترنـت وصـل ٥٠سرعت  اتصور کن ب«
تـصور . وجـود نـداره  ميشی و ھيچگونه فيلتر و محدودیتی بـرات

 کن کتابھای روز دنيا رو با ترجمه ی فارسی اندکی پس از پخش
 تـصور حتـیتـصور کـن اگـه .  محلـه انتوی کتابفروشـیجھانی 

دوستات قرار گذاشتی کـه بـا ھـم  کردنش سخته، که امشب با
ــرین و  ــد فينچــر رو ب ــيلم دیوی ــه مــن(آخــرین ف و ) عاشقــشم ک

 ھمزمان با تمام دنيا توی تھران و سراسـر ایـران اکـران ميـشه،
تصور کـن ایـران بـه یکـی از کـشورھای قدرتمنـد منطقـه . ببينين

ھر کشوری ميشی، با عزت و احتـرام باھـات  وارد تبدیل شده و
رتمنـد تـصور کـن ورزشـمون دوبـاره بـه جایگـاه قد. برخورد ميکنن

و ژاپنيھـا و  خودش برگشته و دوباره تيمھای فوتبالمون حال عربـا
 تـصور کـن، فقـط یـه لحظـه. کره ایھا رو تو زمـين فوتبـال ميگيـره

ازیھای آسيایيه و زن و چشماتو ببند و تصور کن که ایران ميزبان ب
... جيـک و و ژاپنـی و مالزیـایی و افغـان و عـرب و تامرد کـره ای 

حجاب اجبـاری دارن تـو خيابونـای تھـران یـا ياز به آزادانه و بدون ن
شـھر دیگـه ای واسـه خودشـون  شيراز یا اصفھان یا تبریز یا ھـر
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تـصور  . صـفا ميکـنن و ھـيچ کـس ھـم کـاری بـه کارشـون نـداره
  ١٧٠...نک

تصور کن که دیگـر سانـسور نيـست، و ميتـوانی ھـر چـه 
اسـتی بنویـسی و ببينـی و کيـف خواستی بخوانی و ھر چه خو

 یا مثC تصور کن که در ایران کـسی را سنگـسار نميکننـد، کنی؛
کسی را در خيابانھا و سرگذرھا یـا تـو زنـدانھا بـه تخـت شـCق 
نميبندنـد، دیگــر ھــيچکس را زنــدانی نميکننـد و تــو زنــدان بھــش 

تـصور کـن . پـاره نميکننـد/تجاوز نميکنند و رحم و مقعدش را تکـه
خــراب شـــده، کــه دیگــر زنـــدان کھریــزک وجـــود نــدارد، اویـــن 

گوھردشت و عادل آباد و بقيه ی زندانھای موازی ھمـه بـا خـاک 
یـک لحظـه فکـر کـن کـه دیگـر احمـدی نـژادی . یکسان شده اند

 را جمـع کـرده و زده اسـت بـه وجود ندارد، خامنـه ای بـساطش
ش ممدعليـشاه  رفتـه اسـت روسـيه، درسـت مثـل سـلفچاک؛

  .از به توپ بستن مجلس شورای ملیپس قاجار، 
ر کــن روزی را کــه دیگــر کــسی بــه جرثقيلھــا آویــزان تــصو

نيست، دیگر آفتابه گـردن مـردم نميبندنـد، تـا تحقيرشـان کننـد، 
دیگر برای چند تار موی دخترکان، برای تجاوز به ایشان، به جـرم 
بدحجابی و شل حجابی، به جاھایی خلوت نميکـشانندشان تـا 

 کـه دیگـر واقعـا تـصور کـن. آلتھای کثيفشان تحقيرشـان کننـدبا 
مردھا بـا حمایـت قـانون، زنھـا و دخترھاشـان را آتـش نميزننـد و 

دیگر بچه ھا را به پيرو پاتالھا به زور شوھر نميدھنـد، . نميکشند
مردھا چند صدتا صيغه و چھار تا زن عقدی با ھم نميگيرند، دیگر 

 غوغا خيابانھا پر از زنھا و مردھای خودفروش نيست، دیگر اعتياد
وئين و  حکومـت بـرای پخـش ھـرتھای اختاپوسـینميکند و دسـ

   .تریاک قطع شده است
تصور کن زمانی را که زنھا ھم آدمند، آدمھایی بـا عقایـد 

 آنھـا را دیگر و دینھایی دیگر ھم آدمند و ھيچکس جـرات نميکنـد
کــت از بــاTی کــوه،  نوزادانــشان را حتــی بــه جــرم دگراندیــشی،

 لحظـه، فقـط یـک لحظـه یـک. بسته به پائين و ته دره پرتاب کند
فکــر کــن کــه دیگــر آخونــدھای عقــب مانــده تــو رختخوابــت و تــو 

تصور کن، اگر چه خيلی سـخت . مستراح رفتنت دخالت نميکنند
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است، که اگر رای دادی، کسی و کسانی سی سال تمـام رای 
واقعـا تـصور . ات را نميدزدند و با آن برای خودشان پاTن نميدوزند

ی که در جھان ھست، این ھمه شادی، کن که این ھمه امکانات
یـت ممنـوع این ھمه آزادی، این ھمه عشق و دوسـتی دیگـر برا

تصور کن که دیگر کـسانی نيـستند کـه جنبـشت را کـه . نيست
 اختCفـات خـانوادگی«شيده ای، بـه ش زحمـت کـیاین ھمه بـرا
تقليل دھنـد و سـرت را کـCه بگـذارد کـه بـروی و » درون جناحی

که ببخشدت از این کـه رای ات را خواسـته دست آقا را ببوسی 
و زنـدان بھـت تصور کن که نباید عذرخواھی کنی از این که ت. ای

ت را یکی کرده و جنازه ات را سوزانده و تجاوز کرده و پس و پيش
  .تو جاده ی قزوینت انداخته اند

یک لحظه تصور کن، روزی که ھمه با ھـم حـق و حقـوق 
نيستند، بھایيھا و یھودیھـا و سـنيھا زنھا نصف مردھا . برابر دارند

ھمـه و ھمـه ... اھـل حقيھـا...و زرتشتيھا و ارمنيھا و آسوریھا و 
کسی به اعتقادات و به اندیشه و دین و ایمان و . فقط ایرانی اند

واقعا تـصور کـن کـه کافـه ھـا بـسته . قوميت  کسی کاری ندارد
قـدر نيستند، ميکده ھا بسته نيـستند و ھمـه ميتواننـد ھـر چـه 

واقعـا . خواستند و ھر وقت که خواسـتند، دمـی بـه خمـره بزننـد
تصور کن که دیگر دریا دیوار کشی نيست، و مردم ميتوانند مثـل 

دیگــر . ھمــه ی دنيــا ھرطــور خواســتند تعطيCتــشان را بگذراننــد
واقعـا تـصور کـن . حکومتی نيست که چوب به ماتحت مردم بکند

ــدارد،   ــاخ ن ــان ش ــه پرچمم ــایی را ک ــشورمان را روزھ ــھا ک روس
غيررسمی مستعمره نکرده اند، و کشورھای دیگر به ما بـاتوم و 

ــاز اشــک آور و وســایل شــکنجه نميفروشــند ــه . گ ــن ک ــصور ک ت
زیمنس دیگـر جـرات نميکنـد بـه حکومتمـان وسـایل شـنود /نوکيا

تصور کن که ميتوانی راحت و بـدون سـر خـر و مـزاحم، . بفروشد
ه خواسـتی، بخـوابی و ھرجـا تنھا زندگی کنی و در ھر ھتلی ک

خواستی تلپ شوی و با ھر که خواستی گپ بزنـی و ھـر جـا و 
 واقعـا تـصور .بدون سر خرھای حکومتی... قدر وھر گونه و ھر چ

  .، ھرچند که تصورش خيلی سخت است؛ ميدانمکن
تصور کن که دیگر امـامزاده سـيار نيـست و قبـر خمينـی 

جمکـران شـده موزه ی جنایات حکومـت اسـCمی اسـت و چـاه 
است محل خنده ی توریستھا، و مردم دیگر پولشان را توی چـاه 
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تصور کـن کـه دیگـر . ن اميد که خدا پولدارشان کندنميریزند، با ای
اکبر گنجـی ای نيـست کـه ھـی بـه مـا سـور بزنـد و ھـی کـCه 
ســرمان بگــذارد و دویــست روز اعتــصاب غــذا کنــد و ھيچــی اش 

عتــصاب غــذا بــدود بــرود نــشود و بعــد ھــم پــس از دویــست روز ا
روسيه جایزه اش را بگيرد و بعد بدود بـرود ھـاليوود بـرای زنھـای 

  . آنجا درس دموکراسی دینی بدھد» مکش مرگ مای«
که ایـن روزھـا تـو امریکـا ھمـين بابـا مـثC واقعا تصور کن 

اعتصاب غذا راه نياندازد و مردم را فيلتریزه دعـوت نکنـد و از قبـل 
ا  بـی شـاخمان رکCه ندوزد و پرچم ملیرای خودش ھنرمندان ب
 کـردنش سـخت ھرچنـد کـه تـصورواقعا تصور کـن؛ . ممنوع نکند

نيـستيم، » واجـب اTجتنـاب«که ما دیگر برای امثال اینھـا است 
چون ميخواھيم آزاد باشـيم، چـون حکومـت دینـی نميخـواھيم و 

ی چون نميخواھيم مثـل سـی سـال گذشـته بـا عمامـه ھـا و بـ
 فقــط یــک لحظــه چــشمھاتو ســرمان بگذارنــد؛ عمامــه ھــا کــCه 

بابـا ایـن چـه رویـی اسـت تـو داری «: جوانی نوشته است..ببند
ای بـه   مثل خامنه  انسانی  فکر ميکنم که ای؟ من ھرچی خامنه
ــا   فکــر ميکنــه، بــه غيــر از ھمــون مطلبــی کــه در چــی رابطــه ب

. مثالی براتـون ميـزنم. ميخورماعتيادش گفتم، به چيز دیگری برن
در زندانھای تھران، فرزندان ایران رو دارند سCخی ميکننـد، نوز ھ

ده خـانوا. اTمـين و البـاقی ھـم رحـم نميکننـد  به پسر روححتی
جنایت ھر روز در کـشور در حـال ھارو داغدار ميکنند، و این ھمه 

  امـروز داشـتم نگـاھی.…انجام ھست به دست مزدوران ایـشان
رھبـری  سـایت فرمودنـد کـهبـه اخبـار تابنـاک ميانـداختم، دیـدم 

مـتن خبـر . قضایای اخير وسيله ی ایجاد اختCف نشود ند،فرمود
 ایـن انـسان وجـدان یسر سـوزن رو خواندم، حالم خراب شد که

 ندارد و برای حکومت کـردن خـودش و بچـه ھـاش حاضـر اسـت
 ایشان ميفرماید مـن ميکـشم،  تمام مردم را قتل عام کند، یعنی

ميکـنم، ] کذا[  يکنم، ھمه جور بيقانونیسCخی م  ھاتون رو بچه
تـازه وحـدتی کـه ایـشان ازش  شما وحدتتان رو از دست ندھيد؛

 ١٧١... این که از من اطاعت کنيد  یعنی دم ميزند،
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من ھميشه نوشته ام که این اکبر قمارباز خوبی است و 
در ... چند روزی است«: بخوانيد. مرتب به ما بدبختھا سور ميزند

 سازمان ملل در شھر نيویـورک آمریکـا تجمعـی مقابل ساختمان
از ســوی اکبــر گنجــی ترتيــب داده ... ایــن تجمــع. برگــزار ميــشود

شده و چند خواننده و ھنرپيشه ی صاحب نام ایرانی و شـماری 
از ایرانيانی کـه در ھمـه ی سـی سـال گذشـته، نامـشان را در 
ميان Tبيھای رژیم ننگين اسـCمی ميدیـدیم، مـورد حمایـت قـرار 

در اینجا کاری به نام افـراد معلـوم الحـالی نـداریم کـه . گرفته اند
خود را در صف نخست تدارک دھندگان این سری از گردھمایيھـا 

فرض ھم ميکنيم که قصدشان ھمچنان زنده نگاه . جای داده اند
و ایـن !) چـه فـرض محـالی(داشتن جمھـوری اسـCمی نيـست 

ميخواھنــد بــا راه خيــال را ھــم از خــود دور ميکنــيم کــه بــاز ھــم 
 این قبيل تجمعات پرحرف و حدیث، جنبش مـردم ایـران را اندازی

 کـاری حتـی. »نه سيخ بسوزد و نه کبـاب«آنگونه تبليغ کنند که 
اکبـر گنجـی کـه از چنـگ دژخيمـان ِ تمامـت خـواه چرا نداریم که 
 آوردن پــرچم شــير و بــه دنيــای آزاد پنــاه بــرده اســت،گریختــه و 

ده اسـت، تـا جـایی کـه یکـی از برجـسته خورشيد را ممنوع کـر
ساکن آمریکا ناچار شود در آنسوی خيابـان ن استادان ایرانی تری

ــرچم شــير و  ــا خــود پ ــرا ب ــان بایــستد، زی ــه دور از جمــع ایراني و ب
اگرچـه ھمـين . خورشيد داشته و حاضر نبـوده آن را کنـار بگـذارد

ه حرکت زیبای دکتر سيامک شجاعی، به چشمان تيزبين اندیش
 ميـان ایرانيـان ھمـواره از سـوی رزان فھماند کـه تفرقـه انـدازیو

مسئوTن رژیـم حـاکم بـر ایـران و دنبالچـه ھاشـان در بـرون مـرز 
شکل گرفته و ھم ميھنان شریف برونمرز ھمواره دست پيوند به 

از .  و ميکننـد انـدسوی ھموطنانشان در خاک مـادری دراز کـرده
پاسـخی مھمتـر بدھـد، این ھم ميگذریم، ولی آقای گنجی باید 

 در روبـروی سـازمان ملـل نـصب این که چرا در ليست بزرگی که
شان بـه زنـدان نرسـيده و یـند که اصC پاکردند، نامھایی را نوشت

مطلقا در زندان نيستند؛ چرا باید اکبـر گنجـی بـه چنـين دروغـی 
من بـا ایـن فـرد در !! دست بيازد، مثل نام آقای کریم ارغنده پور؟
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 فرزنـدش بـه ایـن آشنا شدم که برای درمان بيماری لندن زمانی
بـالطبع وقتـی نـامش را در فھرسـت پـشت سـر . شھر آمده بود

ــاو شــدم ــدم، کنجک ــون دی ــر گنجــی در تلویزی ــد او را .اکب  چــرا بای
در لندن فھميدم که او جزء مخالفان رژیـم . بازداشت کرده باشند

 نيــست و ماننــد بــسياری کــنج عافيــت نــشينی را بــه چــالش بــا
البته ایشان ھم ماننـد دیگـر رفقـا . خونخوار ترجيح ميدھد» دیو«

از . بدش نميآید که این رژیم به سود او و دوستانش اصCح شـود
ھمين رو ھم ھـست کـه گـاھی نـامش در ميـان اصـCح طلبـان 
دیده ميشود؛ ولی نه از آن اصـCح طلبـانی کـه َسـری پـر سـودا 

م از طریـق دوسـتان وقتی نام او را دیـدم، کوشـيد. داشته باشد
در داخل کشور موضوع را پيگيری کـنم کـه چـه شـده؟ دوسـتان 
باخبرم کردند که ایشان ھرگز نه در تظاھرات مردمـی بـوده و نـه 
بازداشت شده، بنا بوده روزنامـه ای راه بيفتـد کـه او سـردبيرش 

  ... بشود که اصC روزنامه راه نيفتاد
نوشـته شـده اسم دیگـر، نامـشان ھا آیا این فرد و صد «

 رژیـم دینـی، بـه دليـل وپاشـیکه در آینـده ی ایـران و پـس از فر
 سـابقه ی زنـدان سياسـی بـه ُپـست و مقـام برسـند و داشتن

دیگر بار ایرانيان ميھن دوست راستين را که سالھا غربت را تـاب 
آورده اند و درس خوانده اند و تخصص کسب کـرده انـد، بـه کنـار 

عرکه گـردان امـور شـوند و بـاز ھـم  و خود مجور بگذارندزده و مھ
آش، ھمان آش بشود و کاسـه ھمـان کاسـه؟ رھبـری و رئـيس 

 د، بی آنکه حقـوق اساسـی و انـسانیجمھوری اش عوض شو
  !چه بگویم؟ ١٧٢»!!!ملت ایران به آنھا باز گردانده شود؟

ــژاد در روزنامــه ی اعتمــاد ملــی نوشــته    مــسيح علــی ن
  : است

بـی ایـن روزھـا  کروميرحسين موسوی و شـيخ مھـدی«
 ملتی که ھنـوز فرصـت زخمی اند برای روح سنگ تمام گذاشته 

روزھـایی کــه بــه  نيافتـه تــا بنـشيند و ببينــد چـه بــر او رفتـه، در
سرعت برق و باد گذشته و ردی از زخم بـر صـورت ملـت بـه جـا 

 انگـار ]کـذا [ھاشـمی  و ایـن دو بـه ھمـراه خـاتمی. مانده است
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دگان و دربنـدان واقعـه ی انتخابـات دی داغ  امور مسئوليت پيگيری
  . اند شده دار دھم را عھده  ریاست جمھوری

ــ« ــر ش ــا تحقي ــن روزھ ــه در ای ــان ک ــا آن ــوز  ده ام ــد، ھن ان
... و منتظــر کارھــای بزرگتــری ھــستندچشمــشان بــه در مانــده 

و مـدام سياه پوشيده کـه رنـگ بـه صـورت نـدارد مادری سراسر 
ا یـک قطعـه عکـس  بـبازگویی ماجرای روزھایی اسـت کـهميان 

مقابل زندانھای شھر ميدوید، بغض ميکنـد  اش در  دنبال گمشده
  بی... از زمين و زمان گله دارد و ھمانند ھمه مادرھای زخمدیده

 ھــای مــادر  المللــی بــرای شــنيدن واگویــه بــين تردیــد تریبونھــای
و خواھران از دست رفته ی  سھراب، ندا، اشکان و باقی برادران

 از اینھا اتھـام و پيش از این شاید بيش... مھياستروزھای اخير 
 نمــایی بــر پيــشانی دگراندیــشان، زنــان،  ســياهانــگ برانــدازی و 

 بـار دیگـر پـای  ایـن دانشجویان و فعاTن سياسی نشـست، امـا
 و بــستانھای  مــردم معمــولی شــھر در ميــان اســت کــه بــه بــده

ایـن بـسا در  و معادTت رایج گروھی کـار ندارنـد و چـه  سياسی
حسين موسـوی تنھـا بـه دليـل به ميرميان بسيارند کسانی که 

از روزھــای  ان بــا شــعارھای امــام و خــاطرات نابــش اوھمراھــی
انـد و بـه شـيخ مھـدی کروبـی نيـز  رای داده ] کذا[جبھه و جنگ 
کـه بـه تـن دارد و در ایـن ] کـذا[لبـاس روحـانيتی  تنھـا بـه دليـل

ــ ــشی در جھ ــی نق ــزاب سياس ــه، اح ــی ت معادل ــ دھ ان آرای آن
ــد ــدر ... ندارن ــان ھــر چق ــن مي ــی، خــاتمی، در ای موســوی، کروب

  انـد بـه ھاشمی و برخی علما و زعمـای قـم کماکـان ایـستاده
 دیدگان مددی ميکنند، اما باز یک جای کار لنگـی  دلجویی از رنج

   ١٧٣»..گيرد انگار ميکند و ملت آرام نمی
نـد  ميکوشد جنـاح حـاکم را وادار کمسيح علی نژادالبته 

که خود در نقش مـادری کـه کـودکش را تحقيـر کـرده، بـاز بـروی 
 وای کـه اینھـا چـه .وش بگشاید و زخمش را درمان کنـدفرزند آغ

تئوریھای کھنه ای دارند و چه راه و روشھای بی ارزشی را برای 
بازگــشتن جنایتکــاران بــه آغــوش بازمانــدگان قربانيــان پيــشنھاد 

 ایرانيان بـا موسـوی ھمراھیاز ھمه چيز جالب تر دليل . ميکنند
در ایـن ميـان «: و کروبی اسـت از نگـاه علـی نـژاد و آن ایـن کـه
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حــسين موســوی تنھــا بــه دليــل بــه مير بــسيارند کــسانی کــه
از روزھـای  »نابـشان« او با شعارھای امـام و خـاطرات ھمراھی

اند و به شيخ مھدی کروبی نيـز تنھـا بـه  جبھه و جنگ رای داده 
   !چه دTیل سخيفی» . به تن دارد کهلباس روحانيتی دليل

نگ و لباس روحانيـت جی جبھه  جنگ و خاطرات ناب ،اما
 اتفاقا اگر به کروبی رای داده شده، دقيقـا بـرای ؛مزخرفاتو این 

فاصله گرفتنش از آن لباس اسـت و اگـر بـه موسـوی دل خـوش 
کرده اند، برای این است که او را در ھيئت واژگون کننـده ی ایـن 

يطانی ميخواھنــد و نــه بــرای ایــن کــه آن ھمــه ســال، نظــم شــ
  خمينـی و ھمپای جنایات جنگی و غيرجنگیھمدست و ھمراه

 و ھيھات از این ھيھات از این ھمه زد و بند،. ه است بودآدمکش
عوضی و کج فھم و به نعل و به ميخ زن و » روشنفکران«لشکر  

  !!توجيه کننده ی وضع موجود و حافظان نظام خبيث اسCمی
تلویزیـون کـار  یکی از دوسـتانم کـه در«: و باز ھم این که
شنبه به وقـت تھـران اسـت،   ظھر یک١٢ميکند، اTن که ساعت 

اTمينـی کـه  خبر داد که امروز به خاطر مراسم ختم محسن روح 
ود، در مسجد بCل صـدا و سـيما برگـزار شـ ۴قرار است ساعت 

انـد،  کـرده  يـلزودتـر تعط ساعتکل سازمان صـدا و سـيما را یکـ
 تعطيل کرده انـد و بـه ھمـه ٣ ساعت ...۴یعنی به جای ساعت 

روبـه   کـه-ی کارمندانی که اتومبيلشان را در پارکينـگ سـازمان 
انـد تـا قبـل از   انـد، گفتـه   پـارک کـرده-روی مسجد بـCل اسـت  

ــا جرثقيــل آنھــا را  ٣ســاعت  ــه ب ــد، وگرن ماشينھاشــان را بردارن
خاطر یـک  به که فت این اولين بار است  دوستم ميگ.خواھند برد

 .مجلس ختم، کل سازمان را یـک سـاعت زودتـر تعطيـل ميکننـد
ندا آقاسلطان گفتـه کـه وزارت اطCعـات دسـتورالعملی بـه مادر 

شـدگان  خانواده ی ھيچکدام از کـشته  ھمه ی مساجد داده که
ایـن . مراسم بگيرنـد ماجراھای اخير تھران حق ندارند در مسجد

نـی از مقامـات  اTمي ھم استثناست، چون پدر محـسن روحمورد 
  .  ضرغامی رئيس صدا و سيماستنظام و دوست صميمی

بدھند محسن را از دم در خانـه  که اجازه ًمثC برای این «
شان تشييع کنند، پدرش و ضرغامی تعھد داده انـد کـه اتفـاقی  

ی  شاید مراسم امروز تنھا فرصت.نميافتد و کسی شعار نميدھد
  ی مجـوزدغدغـهباشد که بتوانيم در یک مکان عمومی و بـدون 
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از .  شدگان این روزھای تھران عزاداری کنـيم برای یکی از کشته
ــدھي ــتش ن ــا،  ١٧٤»!مدس ــه ھ ــرین بچ ــوب آف ــعيت را خ ــم وض ھ

  !م از ھر امکانی استفاده ميکنيدميفھميد و ھ
گفتـه کـه » سردار سيد محمد حجازی«در ضمن این بابا 

ـــه ـــو ب ـــه زدن ات ـــشاشگرانه و براندازان ـــت اغت ـــک حرک ـــرق، ی  ب
   ١٧٥»...است

  ! خاک بر سرتان اTغھا با این افاضاتتان
راسر جھان روز شـنبه در ھزاران نفر در س«جالب این که 

اعتراضات در ایران گرد ھم آمدند و خواستار پایـان ھمبستگی با 
آزادی بازداشت شدگان ناآراميھای  معترضان و یدادن به سرکوب

 ژوئيـه، ٢۵روز شـنبه   راھپيمایی.ز انتخابات در ایران شدندپس ا
برگـزار  به دعـوت گروھھـای طرفـدار حقـوق بـشر سوم مردادماه

    .شد
و   مدافع حقـوق بـشربين المللیبسياری از گروھھای «

 بــين الملــل و ســازمان دیــده بــان حقــوق بــشر از از جملــه عفــو
حمایـت کـرده » برای ایرانيـان روز جھانی اتحاد« مراسم برگزاری

شـھرھای سـئول، ملبـورن،  شـنبه در   روز راھپيمایيھـای .بودند
 ســيدنی، مــسکو، اســCم آبــاد، آمــستردام، لنــدن، اســتکھلم،

  .  و چند شھر دیگر برگزار شد برلين، بارسلون، واشينگتن
چھار ھزار در خيابانھای ایـن شـھر در استکھلم بيش از «

 فرانـسه، در گـزاریخبر  بـه گـزارش.دسـت بـه راھپيمـایی زدنـد
در . زدنـد آمستردام نيز بيش از یک ھزار نفر دست به راھپيمایی

ی جـایزه ی صـلح نوبـل این راھپيمایی که شيرین عبادی، برنده 
آنھا حرکت ميکـرد، تظـاھر کننـدگان شـعارھایی در در پيشاپيش 

  . سر ميدادند اعتراض به خشونتھا در ایران
ند، شـنيدم  داشتاز کسانی که در این تظاھرات شرکت[

 تــف اســم خيليھــا ھــو کردنــد و بــرویش ایــن مرکــه عبــادی را در
  ]  جھت اطCع.انداختند

تام وندن برانـد سـخنگوی سـازمان عفـو بـين الملـل در «
 ما اینجا ھـستيم تـا ھمبـستگی«: فتآمستردام در این زمينه گ
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ایران نشان دھيم و از مقامات ایران بخـواھيم کـه  خود را با مردم
 ».شر را رعایت کندحقوق ب

 نزدیک به ھزار تن در مقابل سفارت ایران در در لندن نيز«
ســخنرانان در ایــن تجمــع در . تظــاھرات زدنــد  دســت بــه لنــدن

ریاســت جمھــوری   بــه نتيجــه ی انتخابــاتاتحمایــت از اعتراضــ
سـازمان  نيز تجمعی در مقابل دفتـر در واشينگتن .صحبت کردند

مع کننـدگان بـا راھپيمـایی بـه ملل متحد برگزار شد و سپس تج
  در ایـن. و کنگـره ی آمریکـا حرکـت کردنـد» مال نشنال«سمت 

   . حضور داشتند »نشنال مال«در تجمع نزدیک به ھفتصد نفر
کاش این مثC منجيـان آزادی جـرات داشـتند از ھمـه ی [

زندانيان سياسی ایران حمایت کنند و برای ھمه ی آنانی که در 
حسِ  نکبتی حکومت جمھـوری اسـCمی ھمه ی این سالھای ن

در زندانھا و خيابانھا در تمام کشور به خاک و خون کشيده شده 
ــد ــه ی بدھن ــد، اعCمي ــاش . ان ــشر«ک ــوق ب ــت » حق ــن جماع ای

  !] این ھمه فصلی نبود» حقوق بشری«
مراســم جــودی  گــزارش خبرنگــار رادیــو فــردا در ایــن بــه«
ــامز،  ــده ی جــایزه ی صــلح ن ویلي ــل ســخنرابرن ــردوب او در . نی ک

يده  پوشـ ھمبستگی با معترضان ایرانـی لبـاس سـبزحاليکه در 
گفت که جھان نظاره گـر آنچـه در بود، خطاب به دولتمردان ایران 

ھمچنـين خطـاب بـه محمـود   جودی ویليامز.ایران ميگذرد، است
ه دروغگـویی پایـان دھيـد و بـه خواسـت بـ«: احمدی نـژاد گفـت

  » !حقوقشان احترام بگذاریدميليونھا ایرانی برای رعایت 
پـــس از جـــودی ویليـــامز، جـــو اســـتورک معـــاون بخـــش 
خاورميانــه ی دیــده بــان حقــوق بــشر نيــز ســخنرانی کــرد و 

استورک سپس با   جو.اعترافگيریھای با زور را بی ارزش دانست
دروغگـویی در نظـام اشاره به اظھـارت جـودی ویليـامز دربـاره ی 

نخواھنـد مانـد و حقيقـت دروغ ھميـشه پایـدار «: اسCمی گفت
ادامــه ی ایــن مراســم داریــوش اقبــالی در» .دپدیــدار خواھــد شــ

ایرانيـان خـارج  باید چھره ی جدیدی از«: خطاب به حاضران گفت
 چھره ای فراتر از ھـر گـروه و ایـدئولوژی وبـه از کشور نشان داد؛

  » !قولی فراجناحی
محـل  ھمزمان با آغاز برنامه ی داریوش، بارش بـاران در«
با شدت گرفتن باران، حاضران .  این مراسم شدت گرفتبرگزاری
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دوبـاره ميـسازمت «ی ھمـراه بـا داریـوش ترانـه  در ایـن مراسـم
 نيــز در ســيراکيوز .را بــه صــورت دســته جمعــی خواندنــد» وطــن

در ھمبستگی بـا معترضـان  گروھی از مردم این شھر روز شنبه
به شـعبه ی ھمـين زمينـه روز شـن در .در ایران تجمـع کـرده انـد

کــره ی   پایتخــت در شــھر ســئول،» الملــل عفــو بــين«ســازمان 
» آزادی فــوری و بيقيــد و شــرط «جنــوبی، در تجمعــی اعتراضــی

   ١٧٦».بازداشتيھا در ایران را خواستار شدتمام 
م تازه دیشب داریـوش اقبـالی ھـ. آخر دیروز روز ایران بود

یکـا لـو ر و اکبـر را تـو صـدای اماز سور زدن اکبر گنجی شکار بـود
    !داد

  !به به
پاسـدارھا اتوبـوس آورده . دیروز ھـم در شـيراز غوغـا بـود

به کمک مردم » Tتھا«بودند که مردم را دستگير کنند و ببرند که 
ھـر . آمدند و حسابی به حساب بيـسجيھا و پاسـدارھا رسـيدند

و ھمـه ی ایـن کـاش زنـده باشـم . روز داستان جالب تر ميـشود
  .ماجراھا را بنویسم

 د تحرکـات نظـامیبردیم؛ باور ندارید، بيایيـامروز ھم ما «
از صـبح اینجـا پـر ! ببينيـد اطراف صدا و سـيما و مـسجد بـCل رو

  ١٧٧»!گاردیه، ھمه بيایيد تا بيشتر بترسند
 عــزل در پــی«:  کــه– البتــه شــوخی ميکننــد –ميگوینــد   

 احمـدی نـژاد،  محمـودی از معاونـت اولـیدیار رحيم مشایاسفن
و عــروس رئــيس جمھــوری از دادگــاه درخواســت ی مــشایدختــر 

عـصبانی بـه نظـر ميرسـيد،  وی درحاليکه بـه شـدت. طCق کرد
 من حکم حکومتی سرم نميشه و پـدرم سـریعا«: اعCم داشت

کـه ایـن پـست گفتـه شـده  ». خـود بـازگرددباید به پست قبلی
پـدرش جـزو مھریـه ی وی بـوده و بـا منتفـی  معاون اولـی بـرای
درخواســت   معــاون اولــی، ویر صــندلیرش بــشــدن حــضور پــد

شنيده ميشود که پسر محمـود احمـدی نـژاد . استطCق کرده 
و با کوبيدن پـای خـود  ھم با شنيدن این خبر به منزل پدری رفته
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 بــه ایـن حرکـت پــدر بـه زمـين و کـشيدن مــوی، اعتـراض خـود را
 نشان داده و با شعار مرگ بر دیکتاتور، پدرش را تھدید کرده کـه

ــار رســانه ھــا قــرار خواھــد اســناد  ــات را در اختي تقلــب در انتخاب
  !در نازند این بچه ھاچق... آخ  ١٧٨».داد

  
ــر شــکنجه از بازداشــت شــدگان «امــا    اعترافگيریھــای زی

نتيجـه ی . کودتا را حسين طائب فرمانده ی بسيج ھدایت ميکند
بدست آمده از بازجوئيھای زیر شکنجه و اعترافگيریھـا مـستقيما 

 مخــصوص رھبــر و لــی اصــغر ميرحجـازی منــشیه عتوسـط او بــ
ھمچنين مجتبی خامنه ای فرزند دوم علـی خامنـه ای کـه رابـط 

احمدی نژاد قرار  .ستاد کودتاچيان با رھبر است، گزارش ميشود
است بعنوان سـپاس از نقـش حـسين طائـب در کودتـا، رھبـری 

 خـونين مـردم یدر سرکوب] اعضای ثابت بسيج[لباس شخصيھا 
 نقشی که در اعترافگيریھا داشته، او را کـه طلبـه ای و ھمچنين

 ســاله اســت، بعنــوان وزیــر اطCعــات کابينــه ی جدیــدش بــه ٤٦
  ١٧٩»!مجلس معرفی کند

پنجـشنبه  نامه ی درخواست مجوز برای] ھم[موسوی «  
 روز از آغــاز حــوادث  مناســبت گذشــت چھــلی ایــن ھفتــه را بــه

ن خود را از دست  ای از ھموطنانمان جا آن عدهناگواری که طی 
حالی است که خبرگزاریھـای خـارجی  دادند، ارسال کرد؛ این در

نـدا آقاسـلطان  در یک حرکت جالب ھمگی این مراسم را چھلـم
از  دانسته اند، تا جایی که مثC گوگل نيوز برای این خبر تصویری

بـه نظـرم مھنـدس موسـوی و آقـای . ندا را انتخـاب کـرده اسـت
 معذوریت داشته اند، اما توجه و دقـت کمی کروبی در این قضيه

   ١٨٠»...زمينه جالب توجه است نظر خبرگزاریھای خارجی در این
  ! را من ننوشته ام ھاھااین
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مقالــه ی جــالبی دارد کــه بــه خوانــدنش . تــودی. اس.یــو  
  : ميارزد

ــسنده « ــه درخو... نوی اســت موســوی و ضــمن اشــاره ب
خير به نکتـه ای اجانباختگان چھلم   مراسمکروبی برای برگزاری

. دیــده ام اشــاره کــرده کــه پــيش از ایــن نيــز در چنــد جــای دیگــر
 برگـزاری مينویسد ممکن اسـت ھمچـون انقـCب پنجـاه و ھفـت

منجر به ایجـاد یـک زنجيـره جانباختگان مراسم چھلم ندا و سایر 
 ایران نقـش بـسيار ٥٧ھای مستمر شود که در انقCب  برنامه از

   ١٨١».مھمی ایفا کرد
ــد؛ باهاشــت ــوای مــرده پرســتھا و ، ٥٧» انقــCب« ميکني بل

  !مدرننسبتا بود؛ اما این جنبش، جنبشی است » بازان شھيد«
ــت   ــب اس ــی جال ــر خيل ــن دیگ ــسيھا «: ای ــی «انگلي ایران

بطـور  … را به معنای مبارزه برای دموکراسی بکار ميبرند» شدن
یعنـی نـسبت بـه  .. ؟ایرانـی شـدی… مثال به یکدیگر ميگوینـد 

لمت آميــز بــرای آن مبــارزه عتــراض داری و بــصورت مــساچيــزی ا
ــی؟ ــان [ميکن ــر از ] ایراني ــجاعت٢در کمت ــا ش ــاه ب ــار و از  م ، ایث

یک ایرانی را از یک انسان متحجر جنگ خودگذشتيھاشان تصویر 
ونت و جھل در جھـان خشرادیکال به نمادی برای مبارزه با طلب 

  ١٨٢».تبدیل کردند
  !جالب است، نه؟  

  
  

روز چھل و [ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٧/ ١٣٨٨دماه مردااپنجم 
  ]چھارم

  
آن که با مـادر خـود زنـا «: یک ضرب المثل قدیمی ميگوید  

Cمی بــا  حــاT بانــد حــاکم اســ»؟!کنــد، بــا دیگــران چــه ھــا کنــد
ــادرش« ــد؛» م ــه نميکن ــا ک ــه ھ ــدچ ــعيد «:  ببيني ــانواده ی س خ

 و مـــشاور  ھـــای سرشــناس اصـــCح طلــبحجاریــان از چھــره
 سابق ایران که در بازداشت اسـت، از جمھوری ئيس رسياسی
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حجاریــان در   زینــب…وضـع ســCمتی او بـه شــدت نگــران اسـت
چه زودتـر بـا  از مسئوTن خواست ھر».سی. بی. بی«گفتگو با 

حجاریـان را بررسـی  انجام معاینـات دقيـق پزشـکی علـت زردی
 خانم حجاریان بـه نقـل از یکـی از پزشـکان سـابق سـعيد. کنند

اتيـت ویروسـی و بـروز ن از احتمـال ابـتCی پـدرش بـه ھپحجاریا
 سـعيد حجاریـان ...مغز و اعصاب او خبـر داد  آن برعوارض جانبی

رئيس شورای شھر تھران بـود، در حالی که نایب  ١٣٧٨در سال 
 از آن گرفـت وقـصد قـرار  در برابر ساحتمان این شورا مورد سـوء

ی، دچـار  سيـستم اعـصاب مرکـزتاریخ بـه علـت آسـيب دیـدگی
 او در انتخابـــات ریاســـت .حرکتـــی و گفتـــاری اســـتمـــشکCت 

 اخير از حاميان ميرحـسين موسـوی، یکـی از دو نـامزد جمھوری
ریاسـت جمھـوری ت اصCح طلب بود و پس از اعCم نتایج انتخابا

به ھمراه دھھا تن از سياستمداران اصCح طلب، روزنامه نگـاران 
طحـی، بھـزاد نبـوی،  محمـد علـی اب.و معترضان بازداشـت شـد

مـصطفی تـاج زاده از دیگـر سياسـتمداران  محـسن امـين زاده و
ھمـراه سـایر فعـاTن اصCح طلب دستگير شده ھـستند کـه بـه 

   .سياسی و روزنامه نگاران در بازداشت ھستند
 ھنگـام(حجاریـان «: گفـت] ھمچنـين[زینـت حجاریـان «

گونـه نميدانم نـاراحتی را بـه چـه . مرتب اشک ميریخت) مCقات
کلــی آدم آنجــا ھــست و . ... ای دیگــر نيــز ميتــوان ابــراز کــرد

در مCقـات مـادرم متوجـه شـد رنـگ  .اردمحـدودیت ھـم وجـود د
. چھره ی پدرم به زردی گرائيده و ھمچنـين ضـعف شـدیدی دارد

ــت ــده اس ــم در او دی ــسردگی را ھ ــم اف ــا   ١٨٣»...عCئ ــن واقع م
چـه ... و گنجيھا ونميفھمم اینھا، ھمين اصCحاتچيھا و توده ایھا 

نيــد راســت بــاور ک! چيــز ایــن حکومــت را ميخواھنــد نگــه دارنــد؟
  .اصC نميفھمم. ميگویم

  
ــرز، ــه ای اســت از درونم ــن نام ــانویی  از ای ــام آذرب ــه ن ؛ ب

ــد ــشده امميخواســت«: ببيني ــزء شــھدا ن ــوز ج ــه ھن ــویم ک . م بگ
ھروقـت از . ميخندم مـثC، امـا راسـتش را بخواھيـد خنـده نـدارد

ین روزھا برميگردم، در حاليکه نفسم به زور باT ميآیـد، تجمعات ا
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و دود و آتش، و مغزم انگار کـه پختـه شـده از ایـن  از آن ھمه گاز
ھمه گرما و توحش که موج ميزند در ھمه جای شھر، بعد دوش 

سر پشت بام؛ تازه  آب سردی و رفع عطش و بعد ھم فریاد زدن
برگـشته   که باز سالماشک من راه ميافتد وقتی بقيه ميخوابند،

 نه اینکه فکر کنيد مثC له له ميزنم برای شربت شھادت، یـا. ام
اما، چطور بگویم؟ . اینکه تنم ميخارد برای بيداد گاه اوین؛ نه وهللا

Cکـه سھراب بـود، روز بعـدش گمـانم،» شھادت« بعد از خبر مث 
نـه شـان کـه بـه مـادرش تـسليت بـرویم سـمت خا«: مادر گفت

سـاختمان، جلـو خانـه شـان و  فتيم، نشستيم پـائين ر»!بگوئيم
سـر آخـر  ...شعار دادیم و سرود خواندیم و شمع روشـن کـردیم
گـران جانمـان مادرش آمد بيرون، خواھش کرد که بـرویم، چـون ن

ــسليت گفــت. تاســ ــت و ت ــادر رف ــی . دممــن جــم نخــور. م وقت
   :برای تسليت نيامدم؟ گفتمبرميگشتيم، مادر گفت چرا 

دم؟ چطور به چشمھاش نگـاه ميکـردم؟ چـه چطور ميآم«
ببخشيد که سھراب رفـت و مـن ھـستم : ميگفتم اصC؟ ميگفتم

ھنوز؟ ازمن بر نمياید مادر، این ھمه شرمندگی از توان من خارج 
خجالت ندارد؛ مگر نشسته ای خانـه « :که  مادر تشر زد».است

کـه نـدا را کـشتند،  که ایـن ھمـه خجالـت ميکـشی؟ مگـر روزی
عت بيشتر از صد متر فاصله نداشتی با او؟ نداشـتی؟ ھمان سا

شانس؟ شـانس مـن یـا شـانس او؟ «:  پرسيدم»...شانس بود 
 مادر سرش را پـائين انـداخت و »خوش شانسی یا بدشانسی؟

  . روزگارمان غریب است این روزھا، خيلی غریب... ھيچ نگفت
چه بگویمت که چه ھا دیدیم این روزھـا؟ چطـور توضـيح «

ارمـان را بخـش بخـش یاد گرفته ایـم احـساسات و افکبدھم که 
 که شبھا ساعت ده وقت فریاد است، کـه تمـام کنيم این روزھا؛

ــزنيم در د ــاد مي ــان و فری ــزیم در حنجــره ھام ل خــشممان را ميری
 کــه چطــور شــبھا اشــک وقــتش ھمــان آن اســت؛چــون شــھر، 

کسانـشان، از سـر درد، چـون وقـتش  ميریزیم برای کـسانمان و
ت است، که چطور ميخوانيم و ميخوانيم و ھر چيز را بـا ھمان وق

چطـور، م که بفھميم فردا چه بایـد بکنـيم و چه عطشی ميخواني
فقـط اخبـار نميخـوانيم، . چون رھبـری نـداریم و خودمـان رھبـریم

ھرچـه دسـتمان برسـد .. .داسـتان، نمایـشنامه، تـاریخ و ن، رما
 از شــيلی و از چکــسلواکی ميخــوانيم و از یونــان واز . ميخــوانيم
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 و دھــه ی ھفتــاد فرانــسه ميخــوانيم تــاریخ خودمــان، از جنــبش
   .ھرچه که شاید به کارمان بياید

ـــد « ـــشودبع ـــدگی شـــروع مي ـــسمت زن . ســـختترین ق
ميترسيم، از فردائـی کـه بایـد  ميترسيم، واقعا ميترسيم، از فردا

ــم  ــوردن و از زخ ــک خ ــرگ نميترســيم، از کت ــان، از م ــرویم خياب ب
باز چيزھائی ببينيم   از دو چيز ميترسيم؛ اول اینکهبرداشتن ھم،

که کابوس شب و روزمان بشوند و دوم از اسير شـدن، امـا فـردا 
که ميشود باز ميرویم باز، و این بار نه از خشم خبری ھست، نه 

در خيابان فقط باید بـود، فقـط .  از تحليل یا ترسحتیاز غم و نه 
عـال، اول شـخص اف .حـضور اسـت و آرامـش جـای صـبر اسـت و

 جمعند، چون این روزھـا عجيـب ھمـه عـين ھـم فکـر ميکنـيم و
و این عجيب اسـت؛ شـادترین و عجيـب تـرین . احساس ميکنيم

بخش قضيه؛ انگـار دوبـاره فـتح کـرده باشـيم شـھرمان را بعـد از 
مـن اسـت، کـه مـردمش کـسان  قرنھا، که حاT تھران بـاز شـھر

 لــذتبخش اســت، و و ایــن... مننــد دوبــاره، دوبــاره شــھر ماســت
  . وقتی در شھر راه ميروم، لبخند ميزنم بی اختيار

ــر « ــا نف ــا ميليونھ ــزار باشــند، م ــا ھ ــا دھھ ــذار حراميھ بگ
ھــستيم و ھمــه بــا ھــم، اینجــا شــھر ماســت و آنھــا ھــيچ چيــز 

نميدانی که این روزھا چقدر مردم بـاھم مھربـان شـده . نيستند
ميـدانی،  ...یشاند؟ شده ایم مثل یک خانواده، ھمه کس و خـو

سـال  نميدانم چطور پيش آمد، نميدانم چطور شد که ایـن ھمـه
از ھم دور افتـادیم و ھـر کـداممان جـدا، در حاليکـه اینقـدر ھمـه 

بودیم این ھمه سالھا، اما یـک چيـز را ميـدانم، اینکـه  شبيه ھم
. سـابق نيـست و مثـل سـابق نخواھـد شـد دیگر ھيچ چيز مثل

خواب نبـوده ایـم ایـن  د ھيچوقتنميگویم بيدار شده ایم که شای
بـاورت . را پيدا کرده ایم و بـاور کـرده ایـمھمه سال، اما ھمدیگر 

 ميشود که ما قوم جدا افتاده و گم، ھمـدیگر را پيـدا کـرده ایـم؟
اگر صد برابر ایـن ھـم بنویـسم، انگـار کـه . پوف، حرف زیاد است

فقـط خواسـتم بگـویم کـه مـن . ..پس بيخيـال... ھيچ ننوشته ام
  » نوز ھستم، شما چطور؟ھ

جـا نشـسته ام و چه بگویم عزیزم؟ منِ  بی ھمه چيز این
ی ھمه چيزم، بيشرفم و تو عزیزم، چـه  من ب!ميگویم لنگش کن

 من ھم ھستم، به لطف تو و به اعتبـاری کـه تـو بـه مـن بگویم؟
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 مـن ؛راستی ميـدانی کـه.  ای، اینجا جای تنفسی یافته امداده
و را ميخـورم و پـرچم بقيـه را پـاره ميکـنم و اینجا نان تو و امثال تـ

بری نيـست و ميگویی، در اینجا ختو اصC از آن ھمه ھمدلی که 
ر شماھا حکم راندن ھمـدیگر را بلی برای بما داریم برای قدرت، 

 خوبيم و خـوبتر ھـم ميـشویم، باور کن نازنينم،. پاره پاره ميکنيم
. سـواری بگيـریمدیگر از شـماھا » یشکل«اگر بتوانيم بازھم در 

  !مرسی عزیزمنباش؛ ما بله من ھم خوبم، خوبم، نگران 
  
  

روز [ مــي+دی ٢٠٠٩ ژوئيــه ٢٨/ ١٣٨٨مــرداد مــاه اشــشم 
  ]چھل و پنجم

  
ميرحـسين موسـوی گفتـه . این روزھا خيلی خبرھاسـت

به نظر موسوی . که اگر حکومت برنگردد، مردم آن را برميگردانند
بـاز . باشـد» جنـبش سـبز«ای ماه شعبان ميتواند ماه خـوبی بـر

ھم این اکبر گنجی سور زد و نوشت که ميخواھد حاکمان تھران 
را بــه جــرم جنایــت عليــه بــشریت بــه محاکمــه ی بــين المللــی 

ــا. بکــشد ــست، چاخانھ ــد ني ــنش ب ــت یای ــظ حکوم ــرای حف ش ب
اســCمی بــد اســت کــه ميخواھــد انقــCب اســCمی و حکومــت 

Tمی را حفظ کند، منتھا چون تا حاCاین خامنه ای خرابکاری اس 
 سـبزی فروشـی ھـم .کرده، با موسوی ميخواھـد سـبزش کنـد

   !سيستمی دارد وهللا
صانعی ھم گفته است کـه قتـل و شـکنجه ی زنـدانيان، 

تازه گفته است که پس فردا پنجـشنبه ! گناه دارد، آن ھم  کبيره
لعنتـی تـوده  »پيک نـت«. در چھلم ندا آقا سلطان شرکت ميکند

چنان پستانش را به تنور آیات عظام چسبانده کـه بـه ھمای ھم 
  .  تا Tبد جلو این فجایع را بگيرند،دیدار منتظری رفته اند

ای ميلھایی ميرسد که در تمـام شـھرھا مراسـم چھلـم 
ــزار خواھــد شــد ــدا آقاســلطان برگ فعــC ھمــه جــا صــحبت از . ن

حرفھـای تــازه ی ميرحــسين موسـوی اســت و تــرميم کابينــه ی 
ھرکسی ھم دليل . اد و تغيير وزیران ارشاد و اطCعاتاحمدی نژ

حال این بابا حجاریان ھم خوب نيست و من دلـم . خودش را دارد
ش ميسوزد، ھمانطور که صدام حـسين را کـه کـشتند، دلـم یبرا
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Tبـد بعـدھا وقتـی ایـن خامنـه ای را یـا ھمــين . ش سـوختیبـرا
 دلـم د،مرتـضوی را اعـدام کردنـسـعيد احمدی نژاد یا آن قاضـی 

 چـه ميـدانم؟ آدم وقتـی بـا حکـم .برای اینھا ھم خواھد سوخت
 بــرای حتــیاعــدام مخــالف باشــد، اینطــوری ميــشود کــه دلــش 

آدمکشھا و یاران آدمکشھا ھنگام اعدام و یا شـکنجه شدنـشان 
  .ميسوزد ]مثل این بابا حجاریان[

  
جنبش چند سـره شـده اسـت؛ ولـی این روزھا راستش 

ترینـشان ھمـان ميرحـسين  جدی. دھيچکدامشان جدی نيستن
از  پس  عبور کرده از او، ِموسوی است که در درون است و مردم

 دیگـر زیـاد ھـم تـره اسـCمیجمھوری این ھمه جنایت حاکمان 
در برونمـرز فعـC یکـی اکبـر گنجـی اسـت، . ش خرد نميکنندیبرا

ــم  ــی ھ ــی محــسن ســازگارا، یک ــوری زاده، یک ــا ن ــی عليرض یک
 تنھـا .ھـم از یـک جنـاح درون حکـومتیھمه محسن مخملباف؛ 

. سـری کـه بيــرون از نظـام اســت، شـاھزاده رضــا پھلـوی اســت
ــر  ــع در براب ــر شــاھزاده و در واق ــا در براب ــه نيــست اینھ بيخــود ک

ــونیخواســ ــونی اساســی و واژگ ــرای دگرگ ــت ب  حکومــت ت مل
  ! اسCمی ایستاده اند

حکومت کودتا «این بچه ھای داخل در ای ميلی با عنوان 
  : نوشته اند که» . سرنگون ميکنيم٨٨تا زمستان را 

ادامه ی برنامـه ی حـذف خامنـه ای بـا عـزل وزیـران در «
و ) سـپاه( پس از اختCف شدید احمدی نژاد، اطCعات و فرھنگ

 اژه محـسنی خامنه ای بر سر عزل مشایی با اخراجسيد علی 
گفتنـی . ای و صفار ھرندی، جنگ قدرت وارد فضای تازه ای شـد

 سال پيش با نظـر چھاراطCعات و فرھنگ، دو وزیر  اینکه  است
آخونـد دولـت  نـد و اژه ای تنھـاه امستقيم خامنه ای انتخاب شد

فعاTن سياسی، ابقای مشایی در دولت را با سمت رئيس . بود
 احمدی نژاد بـه رھبـر ميداننـد و عـزل اور، دھن کجیمش دفتر و

  ...  و تخریب اورھبر این دو نفر را نوعی انتقام گيری از
تنفيـذ  این در حالی است که ھنـوز حکـم احمـدی نـژاد«

» کودتـا«در حاليکه فقط چند روز به آغاز کار دولـت  .نشده است
، تـا هوزیـر اطCعـات و ارشـاد را عـزل کـرد مانده، احمدی نژاد دو
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خامنه ای آغاز شـده  نشان دھد که جنگ قدرت در ميان سپاه و
  ....است

مــسيرھای ایــروان، اھــواز،  پيمــا در ھوا٤ روز ١٠ظــرف «
در قـزوین يه دچـار سـانحه شـدند و یـک قطـار نيـز مشھد و اروم

 احمدی نژاد ھم به ھيچ وجه حرفی در مورد عزل و. سانحه دید
جنـبش سـبز ھـم روز  .اخراج این وزیران بی لياقت نگفتـه اسـت

ش را یھشتم مرداد ماه امـسال مراسـم سـالگرد چھلـم شـھدا
 .رار است مراسم در خيابان اميرآبـاد برگـزار شـودق. برگزار ميکند

چھاردھم مرداد ھم روز تحليف احمدی نژاد یا روز سـقوط دولـت 
در حاليکه ھنـوز روز مراسـم رسـمی تنفيـذ احمـدی نـژاد است، 

 مـرداد قــرار اسـت ایــن ١٤اعـCم نـشده، امــا گفتـه ميــشود کـه 
ش ھـواداران آزادی و جنـب براساس ایـن خبـر. تحليف صورت گيرد

ر برابـر  مرداد، تجمعـی ميليـونی د١٤سبز قصد دارند چھارشنبه 
به زودی مـسيرھای تظـاھرات . ساختمان مجلس داشته باشند

   ١٨٤».به سمت مجلس برای روز چھاردھم مرداد اعCم ميشود
الگرد انقـCب مـشروطه ھـم در ضمن چھاردھم مرداد سـ

 کثافتکاریھاشــان  پدرســوخته ھــا چــه روزھــایی را بــرای.ھــست
   !رنظر ميگيرند؟د

. سه نفر دیگر از این بچه ھا را زیر شکنجه کشته انـد/دو
پدر روح اTمينی از ترس و یا این که خودش از حکومتيـان اسـت، 

زندانبانان گفتـه انـد کـه روح . مراسم ختم پسرش را کنسل کرد
البتـه از آثـار شـدید . اTمينی وقتی دستگير شد، مننژیت داشت

یــن کــه ه گــزارش شــده، مخــصوصا اشــکنجه روی بــدن ایــن بچــ
 فعـC ادبيـات ھـم محـدود شـده بـه .دھانش را خرد کـرده بودنـد

جالب است، امـا مـن گاه نوشته ھایی در سوگ این بچه ھا که 
 ایــن نوشــته ھــا ھــم آبکــی  بيــشتر.مروضــه خــوانی بلــد نيــست

، چون با عجله نوشـته ميـشوند و بـا ایـن کـه ميخواھنـد ھستند
 بـه نـوعی بنـدتنبانی ھـستند و ھمـان درد را نشان دھند، ولـی

مویه ھای زنھای سنتی را کـه حرفـه شـان مویـه کـردن و مـوی 
ــــــد ــــــداعی ميکنن ــــــت، را ت ــــــر قبرھاس ــــــر س ــــــدن ب . کن
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آنھــم از ... ھييييييييييييييييييييييييييييــه ھيييييييييييييييييييييييــه
  ! ببينيم چه ميشود؟. ته جگر

افـت  موسـوی  بـرای دریبه دنبـال درخواسـت کروبـی و«
 مراسم یادبود کشته شدگان حـوادث اخيـر، دیـروز برگزاری مجوز

نتایج انتخابات روز پنجشنبه با اجتماع  اعCم شد که معترضان به
شـھدای جنـبش سـبز  در مصCی بزرگ شھر تھران، نـسبت بـه

 کروبی این درخواست را درموسوی و . ادای احترام خواھند کرد
 البتـه ھنـوز مجـوز ١٨٥».نـدکـشور مطـرح کـرده انامه ای به وزیر  

   .ھا درخواست صدور مجوز کرده اندصادر نشده، فقط این
اخيـرا در سـایت «:  نوشته اسـت کـه ھمداریوش اقبالی

مطلبی منتشر شده کـه در بخـشی » .سی. بی. بی «فارسی
 به حمایت مـن از برنامـه ی اعتـصاب غـذای -نادرست   به-از آن 

بـا توجـه .  شده اسـتاشاره آقای گنجی در مقابل سازمان ملل
 انتشار این خبـر، بـدون تایيـد از» .سی. بی. بی«به سابقه ی 

ز شما ميخواھم لذا ا. سوی منبعی موثق، باعث تعجب من شد
  : درج توضيحات ذیل اقدام نمایيدنسبت به تصحيح آن و 

ایشان با  در طی تماسھایی که آقای گنجی و ھمکاران«
بـا . ه از مـن دعـوت کردنـدمن داشتند، برای شرکت در این برنام

توجه به اینکه از افـراد و گروھھـای خاصـی بـه صـورت انحـصاری 
اعتصاب غذای آقای گنجـی دعـوت بـه  ه یبرای شرکت در برنام

بـه حرکتھـای جمـع مده، من به این اصل اشاره کردم کـه عمل آ
 گرایانــه، دموکراتيــک و در راســتای حقــوق بــشر معتقــدم و نــه

و متکی بـه فـرد؛ چـرا کـه عميقـا و قلبـا حرکتھای انحصارگرایانه 
برخوردھای فردی را الگوی مناسـبی در جھـت پيـشرفت  اینگونه

    ١٨٦».منافع ميھنم نميدانم
 ایــن اکبــر گنجــی  ھمــان ســور زدن ھميــشگیداســتان،

است که ھـم ميخواھـد حکومـت اسـCمی را نگـه دارد و ھـم از 
.  ھمـين.مت به عنوان ابزار استفاده کنـدمخالفين کليت این حکو

 شـوم بـرای یکی یکی نامه ھـای فـدایت. خيلی خنده دار است
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 آواز رای گوگـوش شـاه مـاھی مثC بـآدمھای معروف مينویسند،
نویــات خودشــان را پــيش  و گولــشان ميزننــد و بعــد ھــم مایــران،
 واقعا این اکبر گنجـی بـا ایـن اسـتعدادش چـرا ھيچکـاره .ميبرند
  !است؟

ــن کــه در دانمــا ــرچم شــاخدار رک ایرخبــر دیگــر ای انيھــا پ
   ١٨٧. اسCمی را در سفارت اشغالی پائين کشيدندجمھوری

ــه ــن ک ــرح ای ــدون ش ــل «: ب ــدیر ک ــليمانی م ــھراب س س
  محـسن روحشکنجه گاھھای استان تھران بـه ایـسنا گفتـه کـه 

اTمينــی و محمــد کــامرانی بــر اثــر بيمــاری مننژیــت کــه پــيش از 
  او گفتـه کـه. انـد هانتقال به زندان به آن مبتC بودند، جـان باختـ

و محمد کامرانی جزو یـک مجموعـه بودنـد کـه بایـد  اTمينی روح 
 Tمينـی در مـسير زنـدان و در خـودروا روح . دتحویل اوین ميـشدن

و نيروھــای امنيتــی بــه اعــزام حــالش بــد شــد و توســط عوامــل 
از آقای کامرانی دو یـا سـه سـاعت بعـد . بيمارستان منتقل شد

و در مـورد اخبـاری ا. دن حـالش بـه ھـم خـور اTمينی در زندا روح
ایـن حرفھـا را افـراد ضـد «: مبنی بـر شـکنجه شـدن آنـان گفـت

   ».دانقCب، معاند و مخالف ميزنن
شـدگان  ی به بازداشت  ا تزریق ماده در مورد سليمانی «

دارد، و ھمچنــين  ھنگــام بــازجویی کــه عــوارض مغــزی و قلبــی
حرفھـا را افـراد ضـد  نایـشکنجه و سلول انفرادی پاسخ داد کـه 

مسئول  انقCب، معاند و مخالف ميزنند و حداقل در جایی که من
 و ھيچگونـه رفتـار خـCف شـان ھستم، چنين چيزی امکان ندارد

انسانی و اخCقی، تحت ھيچ شرایطی انجام نميـشود و اداری، 
کند که فردی در مجموعـه ی زنـدان  بعيد ميدانم کسی ادعامن 

ــرامــورد ضــرب ــه باشــد و اتاقھــای  و شــتم ق مــا ســوئيت ر گرفت
و انفـرادی ] فھميدید سوئيت دوبلکس با تمـام امکانـات[ھستند 

   ١٨٨»...وجود ندارد
  !کثافتھا خجالت نميکشند ]ھاھاھا[
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در مورد مبارزه ی این روزھای ایرانيان، خبرنگـاری از قـول   
واژه ی تبدیل شدن اسـم بـه فعـل «: یک معلم امریکایی نوشت

 ل از زبان آگاه مرد ھمه ی دورانھا، باک مينستر فولررا من بار او
انگـار مـن ] [I seem to be a verb[ شنيدم در کتابی از او به نام

اما تا این زمـان .  منتشر شد١٩٧٣که در سال ] ھستم یک فعل
ــورک  ــی در نيوی ــاھی را از معلم ــته ی کوت ــه نوش ــی ک ــا وقت و ت

 .اس نکـرده بـودمنخوانده بودم، این مفھوم را چنين آشکار احـس
 توضـيح داد کـه  Huffing Post این معلم دبيرستان در روزنامه ی

بـراه  «Going Iranian  مثله واژه ای عاميانه و من درآوردیچگون
با باری مثبت در فرھنگ عاميانه ی مردم آمریکا جا  »ایرانی رفتن

اخيـراً یکـی از شـاگردان «:  این معلم آمریکائی نوشت.باز ميکند
ــاظم مدرســه کــه ھمــه ی شــاگردان از او  درمدرســه  مقابــل ن

کـه تقریبـاً ھرگـز سـابقه شدیداً حساب ميبرنـد، ایـستاد؛ کـاری 
یکــی دیگــر از شــاگردھا گفــت بيائيــد باھــاش ایرانــی . نداشــت

می کـه اظـش سـازمان دادن اعتـراض بـود عليـه نبشيم؛ منظـور
   .حرف حساب به گوشش نميرفت

به عنـوان » ایران«مه ی از آن به بعد این شاگردان از کل«
ھـر تغييـری کـه خواسـتارش ھـستند، اسـتفاده  یک فعـل بـرای

فعـل «فعـل تغييـر پيـدا کـرده و  ميکنند و ایران از حالت اسـم بـه
گفـت در ایـن معلـم . مقابل قدرت حاکم ایستادن یعنی در» ایران

توجه شاگرد مدرسه ھا را به آنچـه حاليکه من کمتر توانسته ام 
 جلـب کـنم، ایـن برداشـت و رویکـرد آنھـا از نـام در دنيا ميگـذرد،

 آن شـاگرد حتـی...م در حکـم جـایزه ی بزرگـی بـودیبـرا» ایران«
از  مدرسه ھائی که کمترین ميزان آگاھی از اخبار دنيـا را دارنـد،

در جمCتــشان » تھــور و شــجاعت«بــه جــای » ایرانيــان«واژه ی 
  ١٨٩».استفاده ميکنند

خاتمی کنار نزده و اگر «: محسن کردی نوشته است که  
. بـود، امـروز وضـعيت ایـن نبـود موسـوی بجـای او کاندیـد نـشده

در . باشـد ایـن کـار نبـود و چـه بـسا نميخواسـت» مرد«خاتمی 
گذشته ھم که رئيس جمھوری بود، بـا یکـی دو تـشر یـا فرمـان 

قـضيه ی موسـوی ھـم پـيش از  .پا را جمع ميکـرد رھبر دست و
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آزادی و  تـرام گذاشـتن بـهاینکـه مـساله ی عقيـده داشـتن و اح
استقCل فـردی و رای مـردم و ایـن حرفھـا باشـد، مـساله لـج و 

 رایـش را ش گـران بـود کـهیخيلی بـرا. یکدندگی است لجبازی و
نه کـه در تمـام  ھم با رژیم درافتاد، اگراینطور زدند و برای ھمين 

 یکبـار ھـم حتیاین سالھا مگر رژیم ھمين کارھا را نميکرد؟ چرا 
که جزو ایـن دسـتگاه  قاعدتا موسوید؟ تراضش در نيامصدای اع

مثـل  است، ميباید دیگر حداکثر پس از نماز جمعـه ی خامنـه ای
ش ميخوابيد یمحسن رضایی ميگفت سمعا و طاعتا و سر و صدا

امــا چــه شــد؟ چــرا . دســتبوس رھبــر نيــز ميــشتافت و تــازه بــه
از » غيـر منطقـی«ميکنـد؟  موسـوی اینچنـين غيرمنطقـی عمـل

و نـه سـال  ه یک عـضو دسـتگاه کـه سـی سـال وفـادار بـودهنگا
 را داشته و در ھيچ صـورت نميتوانـد  کشورباTترین مقام اجرایی

. سـاله ی ایـن رژیـم پـاک کنـددامن خـود را از سـابقه ی سـی  
 تــا حــدی حتــیایــران را بــه او، کروبــی و  آنچــه کــه نگــاه مــردم

البتـه  مـن ١٩٠».رفسنجانی عوض کرده، مواضع اخير اینان اسـت
 آوردمـش تـا خوشـبينان را ین نگرش را قبول نـدارم، ولـی خـب،ا

از دیدگاه من ھمه ی این دست و پـا زدنھـای . کمی نوازش کنم
موسوی و کروبی برای حفظ نظام اسCمی اسـت و اینھـا ھمـه 

م حکومـت شان رفتار خامنـه ای و احمـدی نـژاد را بـه ضـرر تـداو
ھـد داد کـه کـداميک آینـده نـشان خوا. اسCمی ارزیابی ميکننـد

حفـظ «ی ين پـروژه  امـا دقيقـا ھمـاکبر گنجـی .درست ميگویيم
 بــدون  دارد و ميخواھــد حکومــت اســCمیرا در کلــه اش» نظــام

خامنه ای راه بياندازد و خودش بشود ھمه کاره ی ایـن حکومـت 
 بيخـود نيـست کـه ایـن ھمـه بـا .کاره اش یک یاشده استرليزه 

 ھمه ی ادا .نمان سر ستيز دارديد نشان ایراپرچم شير و خورش
کـه بيخـود نبـود . ش ھم کمدی و سـينمایی ھـستندیو اطوارھا

سل و [دویست روز اعتصاب غذا باصطCح  از ھمان اولی که پس
ت روسـيه و جـایزه اش را از زندان آزاد شد، فـورا رفـ] مل و گنده

 بعــد ھــم دویــد رفــت ای داد روســيه، روســيه، روســيه،. گرفــت
»  دینـیدموکراسـی«ای مکـش مـرگ مـای آنجـا ھھاليوود به زن

  اش را یاد بدھد، یادتان نيست؟ 
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روز گذشته دستور تعطيلـی ] ھم[علی خامنه ای سيد«
گاھھا را پس از عيان شدن صادر کرد، تا یکی از  یکی از شکنجه

سيونھای زیـر ھيئت تحقيق و کمي. خود را از بين ببرد آثار جنایات
 ا کـاظمی و سـایر جانباختگـان،ل زھـر ھمانند قتـنظر خامنه ای،

لی کردن از جنایتھای خامنه برای فریب و پنھان کردن و شانه خا
  ١٩١».ای است

 کارکنـان ھواپيمـایی جمھـوری خوش آمـد گـوییھم این 
 خيلــی ؛ پــس از ســوار شــدن بــه ھواپيماھــای توپولــفاســCمی

با درود به روان پاك بنيانگذار انقـCب «: خوشمزه است، باور کنيد
جمھـوری شـبتاب، ورود  و مقام معظم رھبری و رئـيس Cمیاس

خوشـامد   ایـران را به ھواپيمای توپولوف جمھوری اسCمیشما
اگر در ھوای داخـل . ميگویم و برایتان سفر خوشی را آرزو ميكنم

Tی سـرتان بـه كابين اختCلی پيش آمد، سربند مخصوصی از بـا
فـورا آنـرا  »فـدای رھبـر « شـدهنوشـتهپایين ميافتـد كـه روی آن 

و یاحسين گویـان  برداشته و بسيجی وار آنرا دور سر خود ببندید
یـك و از دربھای اضطراری یعنی دو درب در جلو، دو درب درعقـب 

توجـه داشـته باشـيد . درب در وسط ھواپيما به بيرون پرت شوید
 در موقـع حتـیحجاب اسCمی را رعایت كنيـد، كه در ھمه حال 

یـد؛  بپيوند»شھدا«بعد ھم به خيل   ١٩٢»...پرت شدن از ھواپيما
 یت انـصار نيـوز ارگـان اطـCع رسـانیسا«! شھدای توپولوفھمآن

انصار حزب هللا ھم در تحليلی بيسابقه به احمدی نـژاد و خامنـه 
 نـژاد  ای ھشدار داده و نوشته که آیا رفتار ایـن روزھـای احمـدی

نيست که پس از به قدرت رسيدن، مخالفـان خـود » تسو«مانند 
نــژاد  آیــا احمــدی ! ... داشــت؟ ا بــه قتــل رســاند و از ســر راه بــرر

مطمئن است رأی ایشان توسط ولی فقيـه تنفيـذ خواھـد شـد؟ 
 دھن کجی ، در عين بدعتھای پيش از تنفيذ و تحليف،آیا انتصاب

   »ظام ھمچون رھبری و مجلس نيست؟به ارکانی از ن
ا مجموعه ای از لباس شخصيھ«: دیگر این که نوشته اند

ــــدھان و ھمکــــاران آنھــــا در دســــتگاھھای نظــــامی و  و فرمان
شــان در ادامــه ی حيــات »رویاخــ« منــافع مــادی و ،غيرنظــامی
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اینھا در زندان کھریزک بچه ھای مـردم .  اسCمی استجمھوری
خامنـه سـيد علـی را لت و پار ميکنند؛ آنقدر لت و پار کردنـد کـه 

بـه بھانـه ی ای نيز ترسـيد و دسـتور بـستن ایـن بازداشـتگاه را 
انـصار حـزب هللا ميداننـد کـه ...استاندارد نبودن زندان داده اسـت

آنقدر نابکاری کرده اند کـه ملـت ھرچقـدر ھـم بخـشنده باشـد، 
ساواکيھا که اینقـدر جنایـت نکـرده . ممکن است اینھا را نبخشد

بودند، وقتی بـه دسـت مـردم افتادنـد تکـه تکـه شـدند، وای بـه 
. ینھـا بـرای حفـظ جانـشان ميجنگنـداز ھمين روست کـه ا. اینھا

دھان بچه ی مردم را خـرد ميکننـد، تـا جنـبش سـرکوب شـود و 
. اینھا اسير دست مردم انقCبی یـا دادگاھھـای انقCبـی نـشوند

خامنـه ای ھـم تـا زمـانی خامنـه ای و . ترس اینھا از ایـن اسـت
رھبر و عزیز است که بتواند مقتدرانه اگر شده ایران را فدا کنـد و 

    ١٩٣»...مانش را ھزار ھزار بکشد، تا از حيات اینھا دفاع کندمرد
 بدستور رھبـری، زنـدان کھریـزک برای ھمين ميگویند که

ــدانيان ــشتن زن ــوه ی ک ــودن ِ نح ــتاندارد ب ــدليل غيراس ــل  ب  تعطي
  ١٩٤».شد

آمـوزش  زنـدان نبـوده، بلکـه مرکـزميگویند کـه کھریـزک «
ریزک آموزش تـرور عربھای لبنانی و منطقه بوده که به آنھا در کھ

ــشده ــداری.  اســتداده مي ــز نگھ ــشتر مرک ــزک پي  اســرای کھری
اخيــر وقتــی عربھــا جوانھــا را دســتگير  در جریانــات. عراقــی بــود

ــا حــد مــرگ ــد و ت ــه اینجــا ميآوردن ــد، ب ــد  ميکردن شــکنجه ميدادن
کھریــزک براســاس تایيــد پزشــکان، بارھــا آلــوده بــه ] ميدھنــد؟[
صل در اوین جان نباختند، آنھـا جوانھا در ا. اعCم شده» مننژیت«

نزدیکان محسن رضایی ھم به وی اطCع داده . در کھریزک بودند
کـسان دیگـر بدسـت عربھـای تروریـست  اند کـه روح اTمينـی و

رئـيس سـتاد  ھمـين عربھـای حـزب هللا پـسر. شکنجه شده اند
ـــاتیانتخا ـــشتب ـــد، چـــون او را ه ا محـــسن رضـــایی را ھـــم ک ن

  . نميشناختند
 مانند گرگ گرسنه با تبـر و دشـنه بـه ]ب هللاحز [عربھا«

ــشوند ــشدند و مي ــه ور مي ــردم حمل ــه .م ــن ک ــب ای ــاموجال ران  م
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 و حاضـر نيـستند در ایـن محـل آدمکش ھم از اینھا ترسـيده انـد
زیرا طبـق اطCعـات موثـق، چنـد عـرب لبنـانی ھـم خـود  ؛بمانند

از پاسـدارھا، یکـی  آلوده به مننژیت شده اند و به گفته ی یکـی
  » .ز آنھا بر اثر آلودگی بدرک واصل شدها

» پرست ضـد وTیـت فقيـهپاسدار وطن«منبع خبر ھم یک 
 خـر تـو خـر عجيبـی نوشته شده،  خCصه جونم واسه تون بگه،

است مملکت در دست این جماعت آخوند و حکومت اسCمی و 
سال است رسم شده کـه بچـه و یک راستی سی ،چند تا نقطه

 و ھمــه جــا و بــه ھــر بھانــه ای کتــک ھــا در ھمــه ی برنامــه ھــا
  ١٩٥»بخورند، خب کتک خوردن که دیگر مجوز نميخواھد؟

 اژه ای را از سـر عد از این که احمدی نـژاد محـسنیاما ب  
وزارت اطCعـــات و امنيـــت حکومـــت اســـCمی کنـــار گذاشـــت، 

ــس شــورای  ــده ی مجل ــست نماین ــدردانی دوی اســCمی از او ق
   !!]وا. [کردند

امـروز بـه قرارگـاه  رتـش عـراق ھمـينخبر دیگر ایـن کـه ا
کـه  کـرده  افاضـ ھـم بCفاصـله  مـریم رجـوی.اشرف حملـه کـرد

واقعا چه دنيای کثيفـی ! بروند ایرانین خلق ميخواھند به مجاھد
م و است این دنيای وابستگی و نوکری و وطنفروشی و ضد مـرد

ایـن .  خيلـی وحـشتناک اسـت.منافع عاليه شـان حرکـت کـردن
یـن بـدبختھا را آنجـا گذاشـته چيز دررفته انـد و ارھبران بی ھمه 

  .اند
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روز چھـل [ مي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ٢٩/ ١٣٨٨مردادماه اھفتم 
  ]و پنجم

  
بازداشـت، بارھـا خبـر داده کـه در مـدت «یک زندانی زن   

 بازجوھـا مرتبـا .گرفته اسـتار موران مرد قرمورد ضرب و شتم ما
انـد،  ميپرداختـه قيـر وی اسـزا بـه تـوھين و تحبا الفـاظ رکيـک و ن

و دائمـا بـا تمـاس انـد  مإموران مرد موھای او را ميکـشيده حتی
  تا اعتراف کند که با برخـی،اند بدنی، او را مورد آزار قرار ميداده 

ایــن . ســتی نامــشروع داشــته ا  ھــای سياســی، رابطــه  چھــره
آزادی مجبـور  پـيش از  ایـن زن زنـدانی کـهگزارش حـاکی اسـت

ــا ویا شــده نوشــته  ــدان ب ــه  ی را امــضا کنــد کــه در زن ھيچگون
 خورده ای دو بار در زندان چلوکباب فته  ھحتی نشده و بدرفتاری

   !است
ی حاکی است که بـه محـض انتقـال و... گزارش دیگری«

بـه ایـن پاسـگاه، او و دیگـر به پاسگاه کCنتری و در ابتـدای ورود 
 یکـی از او ھمچنـين. اند شدگان به شدت کتک خورده بازداشت 
گونـه توصـيف کـرده  گرفته را ایـن  ھای تحقيرآميز صورت شکنجه 

ميخواباندنــد، ســربازی بازداشــتيھا را کــف توالــت پاســگاه «: کــه
ليـسيدن  ش را پشت گردنشان ميگذاشت و آنھا را مجبور بـهیپا

 وی ھمچنــين فــاش کــرد کــه در یــک مــورد کــه ».توالــت ميکــرد
 ضرب و شـتم مـافوقش قـرار مورد سربازی از این کار امتناع کرد،

  زن در عـينایـن زنـدانی. س او ھم بازداشـت شـدگرفت و سپ
حال خبـر داد کـه از ھمـان روزھـای نخـست، در حـين کتـک زدن 
بازداشــتيھا، مرتبــا در پاســگاه فحــشھای رکيــک بــه ھاشــمی و 

  ] این دیگه خيلی بامزه است [.اند خاتمی و موسوی ميداده 
فرزنـد یکـی از » شـھادت«دیگر این کـه ایـن خبـر پـس از 

ه، کـه آن ھـم خبـر ھـا درز کـرد مسئوTن دولـت نھـم بـه رسـانه 
بيمـاری مننژیـت   برخـی بازداشـت شـدگان بـهابـتCی احتمـالی

وزیـر  ابتدا سردار عCیی در یادداشت خـود فـاش کـرد کـه. است
بھداشت از توزیع گسترده و البته دیرھنگـام واکـسن مننژیـت در 

  ی خبر داد، سپس مدیرکل زندانھای قوهبازداشتگاھھا زندانھا و
 زنــدانی واکــسن ۴٠٠٠تنھــا در اویــن بــه  قــضایيه تایيــد کــرد کــه

کميـسيون امنيـت  مننژیـت تزریـق شـد و دسـت آخـر سـخنگوی
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 ی ایـن کميـسيون  ملی خبر داد کـه سـعيد مرتـضوی در جلـسه
لت ابـتC اTمينی به ع کرد که محمد کامرانی و محسن روح  ادعا

 پزشک متخصصی که نخواست . اند درگذشته ننژیت مبه بيماری
از رسـانه » مـوج سـبز آزادی«گو با  و  نامش فاش شود، در گفت

صـورت  ھـا و نماینـدگان مجلـس خواسـت کـه وزیـر بھداشـت در 
وی . صحت این ادعا، نوع مننژیـت ایـن دو زنـدانی را اعـCم کننـد

 از ایـن کلمـه ی[» شـھيد«کـه اگـر مننژیـت ایـن دو  ھـشدار داد
 باشــد، خطــر بزرگــی  Meningococcal  از نــوع]زشــت بيــزارم

 مــردم را تھدیــد ميکنــد و بایــد ســریعا حتــیدســتگير شــدگان و 
بيوتيـک و  کردن مردم و توزیع داروھـای آنتـی  نسبت به واکسينه

   .شوداقدام  (Prophylaxis)  گيری  پيش
نی کـه بـه تـازگی تصریح شـده جـوا...در گزارش دیگری«

 چنـان بازگشت از لندن بود، از لحاظ روحـیم وی آزاد شده و جر
جلوگيری از خودکـشی، او را در وضعيت اسفناکی دارد که برای 

تـرین گزارشـھا بــه  دھنـده    امـا تکـان.انـد منـزل بـه تخـت بـسته 
ــانون ــتگاه غيرق ــاس  یبازداش ــه براس ــصاص دارد ک ــزک اخت کھری

 سـردار رادان، گزارشھای موثق و متعدد، تحت نظـارت مـستقيم
   ... انتظامی کل کشور اداره ميشودرمانده ی نيرویمقام ف قائم 

گاھھای  متـری بـدون وجـود دسـت٢٠٠ی  در یک سـوله «
کراکی که اميدی به زنده ماندنـشان ی ھوا، چندین معتاد  تھویه 

دراز روی زمين افتـاده  ھاشان کرم گذاشته، دراز به نيست و بدن
  بازداشـت. ميـشوندداری  کنار آنھا بازداشت شدگان نگھـدر. اند 

  نفرنـد کـه بـه ایـن محـيط غيربھداشـتی بـا١٠٠ھا حدود  شده 
آنھا صـف ميکـشند تـا بتواننـد از . اند ھوای نامطبوع منتقل شده 

 ھـر روز .ای از ھـوای بيـرون تـنفس کننـد برای دقيقه  زیر در، ولو
صبح سردار رادان به این محل سرکـشی ميکنـد و خـود شخـصا 

از بازداشـت شــدگان را مـورد ضــرب و شــتم و نفــر  ھـر روز چنــد
ابــزار شــکنجه در دســت رادان،  بھتــرین. شــکنجه قــرار ميدھــد

  . شلنگ است
ھـا بـه  بچـه آید،  می وقتی صبح ھر روز صدای ھليکوپتر«

 یکی از بازداشـتيھا .خود ميلرزند و ميفھمند که رادان آمده است
سـت داده، از درد باتوم به سرش، کم کم بينایی اش در اثر برخو

 گران کھریزک از وضـعيت وی، او را از  ولی با وجود اطCع شکنجه



 ١٧٨

 

ــد ــارج نکردن ــتی خ ــل غيربھداش ــن مح ــل از آزادی، دو روز ق . ای ب
اوین منتقـل ميـشوند و فـردی کـه بينـایی ھا به  شده  بازداشت 

کـه بـه سـمت اویـن در  خود را از دسـت داده بـود، در اتوبوسـی
یگـر از بازداشـت شـدگان جـان ای یکـی دحرکت بـود، بـر روی پـ

 ھـا در کھریـزک آن اسـت کـه بـدنھا را   از دیگر شکنجه.ميسپارد
شلنگ و سيم، آنھا را کتک ميزنند، تـا درد  خيس ميکنند و بعد با
  !چه بگویم؟  ١٩٦».کند تا عمق جان آنھا نفوذ

 ایران که معتقدند اسCم ناب و راسـتين حاکمان کنونی«  
جھـان  ایران را آزادترین کشور حتیند و کرده ا را در کشور ما برپا

را در چنــين مکانھــایی شــکنجه و ميداننــد، آزادیخواھــان ایرانــی 
بازداشتگاھھای مخفـی زیـر ھمه ی این .  ميکنندوادار به اعتراف

ھـستند و  نظر ارگانھای مختلف نظامی و انتظـامی و اطCعـاتی
ای خامنـه . ریاست کل نيروھای انتظامی نيز با خامنه ای اسـت

کميتـه که  دیروز پس از رسوایی بازداشتگاه کھریزک و بعد از این
ایـــن بازداشـــتگاه را داشـــت، ای از مجلـــس، قـــصد دیـــدار از 

بـه  چنـد سـاعت بعـد. سراسيمه دستور بستن آن را صـادر کـرد
نمایندگان مجلس گفته شد از آنجا که بازداشتگاه کھریزک بـرای 

تعداد زیـادی ! ی نداردشده، دیدار از آن دیگر لزوم ھميشه بسته
مستقيم یا غيرمستقيم دفتر رھبـری  بازداشتگاه مخفی زیر نظر

چند نمونه ھـستند اینھا فقط . ول شکنجه ی مردم ھستندمشغ
نقاط  و به آنھا تعداد بسياری بازداشتگاھھای دیگر را که در سایر

  ١٩٧»...کشور و شھرستانھا ھستند، اضافه کنيد
  : باور کنيد. ستاین خبر واقعا خيلی با نمک ا

 اردوغـان نخـست وزیـر ترکيـه  ميCدی٢٠٠٨در دسامبر «
، بـدون  ميليـارد دTرھجده و نيممبلغی بالغ بر  خبر از وارد شدن

گذشت ماھھا یـک تـاجر  حاT پس از. اشاره ای به منبع پول کرد
. اسـت ایرانی به نام اسماعيل صفریان نسب مدعی پولھا شده

 ميليـارد ھفـت و نـيم بـه صـورت است این مبلغ ھنگفـت گفتنی
 تـن شـمش طـC بـه بيـست و  دTر پول نقد در ساکھای دسـتی

وکيل صفریان . وارد ترکيه شده است با کاميون وسيله ی کانتينر
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 کانـال دولت ایران به خبرنگـار  از نسب با داشتن مدارکی قانونی
بـه آقـای   کـدھا و ارقـام متعلـق خبـری ترکيـه گفـت کـه تمـامی

.  ترکيـه اخـذ شـده اسـت مرکـزی است و از بانکصفریان نسب
را توقيـف و آنھـا را در بانـک جالب این که ترکيه ھم اکنـون پولھـا 

   .اش نگھداری ميکندمرکزی 
سـوال اینجاســت کـه دولــت ایـران چگونــه مجـوز خــروج «

 داده، و این تـاجر ميليـاردر  راحتی چنين مبلغ ھنگفتی را به این
ميليارد دTر پول را به ھمـين نيم ھفت و تن طC و بيست چگونه 

 بــه ترکيــه وارد کــرده و چــرا دولــت ایــران در ایــن مــورد  ســادگی
سـکوت کـرده، و اصــC چطـور خبـری در ایــن مـورد در خبرگزاریھــا 

 کـه بـرای یـک  ایرانـی  ایـن کـه در انتشار نيافته، و از ھمه مھمتر
نـسب   را بدھيـد، آقـای صـفریان۴٩ميليون دTر باید جواب اصـل 

 ایــن مبلــغ را بــه دســت آورده و از کــشور  چگونــه و از چــه راھــی
  ١٩٨»...خارج

  
ــورد    ــراق«در م ــدین ع ــد » ســازمان مجاھ ــه نوشــته ان ک

تــصاویر دردنــاک کــشته و زخمــی شــدن چنــد ھــزار ایرانــی در «
 . سـازمان مجاھـدین اسـتراق، نتيجه ی اشتباه دیگر رھبـریع

ینـه را در ایـن سـازمان بـازھم ماننـد گذشـته بـدترین گز رھبـری
ــل نيروھــای تحــت فرمــانش قــرار داد و آنھــا را در تCشــی  مقاب

اعتراضـات اخيـر بـا فریـاد یـا  نابخردانه جھت سوار شدن بر امواج
دولت عـراق  اکبر به درگيری با نيروھای حسين، یا حسين و هللا 

  سازماندھی شده از سرو کله شکستن در فيلمبرداری.فرستاد
تـشار آن در اینترنـت، تنھـا بـه تعزیـه بيابانھای عـراق بـا ھـدف ان

خــوانی روزعاشــورا شــباھت دارد و نميتــوان آن را بــه گنجينــه ی 
که عابرین پياده ھـم در   در حالی .افزود تصاویر اعتراضات مردمی
حکــومتی در امــان نيــستند، بيانيــه ی  ایــران از حملــه و کــشتار
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بازگـشت سـاکنان  مسخره ی مریم رجـوی در ارتبـاط بـا شـرایط
و  رف به ایران و درخواست تعھد از دولت ایران در تامين آزادیاش

در این راسـتا مـدافعين حقـوق بـشر . امنيت آنان کارگشا نيست
 که در این مخمصه گرفتار  باید ھرچه سریعتر به نجات جان آنانی

شـاید . بـشتابند و از پيـشرفت فاجعـه جلـوگيری کننـد  اند، آمده
اه موجب پيونـد ایـن گرفتـاران بـا این اردوگ دیوارھای فروریخته ی
ه سـازمان دھھـا سـال اسـت کـه بـ  ایـن.خيزش مردمی بـشود

 چون جاسوس و مـزدور ميدھـد،  ای  کليشهیمنتقدان خود القاب
يان به ھمان انـدازه کـه به ھمين علت خوب است بدانند که ایران

 رجویھا نيز گریزاننـد، و  ای نفرت دارند، از رھبری خامنه از رھبری
ــه ھمــ ــيس جمھــور انب ــژاد رئ ــه احمــدی ن ــدازه ک منتخــب ی ان

ــز رئــيس جمھــور  یشــھروندان ایرانــی نيــست، مــریم رجــوی ني
  !از ما گفتن  ١٩٩».برگزیده ی ایرانيان نيست

در دھان این بچـه » مرگ بر روسيه«این که چگونه شعار   
جنـبش را بـا ھا گذاشته شد، بماند تا روزی که بتوان اسناد این 

اما امروز خبـردار شـدم کـه چنـد تـن در ؛ سند و مدرک فاش کرد
و کمی ویرایش [ھمين رابطه اطCعيه ای داده اند با این مضمون

  ]: به دليل عجله ی نویسندگان
 اقــدام ناپــسندانه ی دولــت ایرانيــان در اعتــراض بــه مــا«
مداخلــه ی آشـکار در امـور داخلــی  فـدراتيو روسـيه در جمھـوری

خابات پس از انقCب مشروطيت ایران و تائيد غيردمکراتيکترین انت
نژاد،   محمود احمدیو به رسميت شناختن دولت کودتاییایران 

مـا : ر را بـه آگـاھی عمـوم مـردم برسـانيمTزم ميدانيم نکـات زیـ
ی مـردم » مـرگ بـر روسـيه«و  شـعار » مرگ بـر دیکتـاتور«شعار
ــران جمعــی در  را برآینــد خــرد ١٣٨٨ تيــر ٢٦در روز جمعــه ی  ای

حاکمان گذشته ی تزاری در تجزیـه و طراتی تلخ از اعتراض به خا
ــران، در  ــاک ای ــه خ ــدازی ب ــایای دســت ان ــر، راســتای وص پترکبي

ــستان در ١٧٢٣رگ در ســال بوزپترن سای عھدنامه  ــرارداد گل ، ق
، و ســپس ١٨٢٨، عھدنامــه ی ترکمنچــای در ســال ١٨١٣ســال 

ل قرارداد آخال تپه در سا تجزیه ی خاک ایران در آسيای ميانه در
دو  ایـران در قسيم ایـران و نقـض حـق حاکميـت ملـی، و ت١٨٨١
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وپ و نھایتاً به تـ١٩١٥ و سپس ١٩٠٧قرارداد ذلت بار استعماری 
 ایـران توسـط کلنـل وTدیميـر بستن مجلس نوبنياد شورای ملی

 و سپس پيگرد و دسـتگيری و ١٩٠٨ ژوئن ٢٣لياخوف روسی در 
مـشروطيت در   صدر انقCبکشتن آزادیخواھان و رجال سياسی

   .مایران توسط قزاقھای روسی ميداني
 ایرانيـان اعتـراض خـرد جمعـی» مرگ بر روسيه«شعار «

توسط ارتش سرخ اتحاد شوروی در  نسبت به اشغال خاک ایران
پایـان   و سپس عدم تمکـين بـه تخليـه ی آن پـس از١٩٤١سال 

ــاً اقــدام بــه تجزیــه ی موعــد مقــرر در جنــگ جھــانی  دوم و نھایت
 ١٩٤٦ی از خاک ایران در آذربایجان و کردستان در سـال بخشھای

 نفت شمال در موافقتنامـه  ھمچنين تحميل قرارداد استعماریو
ــوام ــال /ی ق ــادچيکف در س ــت١٩٤٧س ــعار  . اس ــر «ش ــرگ ب م

 ایرانيـان نـسبت بـه تـضييع حقـوق اعتراض خرد جمعی» روسيه
 ٥٠یای خـزر از ایران، تحت حاکميت مساوی و مشاع در در محرز

ھش آن به  و سپس کا١٩٤٠ و ١٩٢١سال درصد در قراردادھای 
ــی١٣ ــس از فروپاش ــد، پ ــوروی در درص ــاد ش ــت  اتح دوران ریاس

ــوتين اســت وTدیموریجمھــ ــر پ ــایی. ي ــا برپ ــين ب  نيروگــاه ھمچن
گزافــی را  عقــب افتــاده، مبــالغ  بوشــھر بــا تکنولــوژیھــسته ای

ایه ی از خزانـه و سـرم]  دTرميليـون ٨٠٠[اضـافه بـر اصـل مبلـغ 
   .   ایران به بھانه ھای مختلف به تاراج بردنملی

قوق و خرد اعتراض به تضييع ح» مرگ بر روسيه«شعار «
ــات ریاســت جمھــوری ــان در انتخاب  و ١٣٨٨ خــرداد جمعــی ایراني

دی نژاد  محمود احمنھایتاً به رسميت شناختن حکومت کودتایی
ایـران  در] کذا[ مسکو با نظام نوینی از سوی کرملين و ھمراھی

، ولی فقيه ھمچون مCعمر است که در آن سيد علی خامنه ای
از نوع طالبانی و ھمچنين » حکومت اسCمی«استقرار اقدام به 

مـرگ بـر «شـعار . خواسـت مـردم ميـدانيم زیـر پـا گذاشـتن آرا و
پـاول « سـخنان  ایرانيان نـسبت بـهاعتراض خرد جمعی» روسيه

انتخابـــات ریاســـت ن دوره ی اســـت کـــه در دھمـــي» زریفـــولين
 و از سوی دولت روسيه شـرکت کـردر  ایران بعنوان ناظجمھوری

 : کــرد کــهقيــد  خــود بــرای دولــت روســيهدر گزارشــات رســمی
 ایران که در آن محمـود احمـدی نـژاد انتخابات ریاست جمھوری«

ــوری  ــيس جمھ ــر اســاس اصــول رئ ــامC ب ــروز شــد، ک ــی پي ً فعل
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مـن بعنـوان «: کـرد کـهھمچنين تاکيد   زریفولين».دمکراسی بود
مولـداوی شـرکت  ناظر در بـسياری از انتخابـات ماننـد بـCروس و

 داشتم، اما چنين انتخابات آزادی ماننـد ایـران را در ھـيچ کجـای
   ٢٠٠»...دیگر ندیده بودم

حيف، متن آنقدر درھم و نارسا بود که با کلی دسـتکاری 
ھم چيز خـوبی از آب درنيامـد، ولـی مھـم نيـست؛ مھـم نـشان 

ــزاری و شــورویدن تسلــسل تجــاوزات دولتھــای روســيهدا   ی ت
و دسـت انـدازیھا در سوسياليستی و تداوم ایـن دسـت درازیھـا 

 بـه دولتھای پس از فروپاشی حکومت شـوروی سوسياليـستی
دیگـر .  به لحاظ تاریخی خوب نوشته شـده اسـت است کهایران

 در  کــه طرفــدار حملــه ی حکومــت اســCمیایــن کــه بــدون ایــن
ه پـسمانده ھـای واپـسين حکومـت اسـCمی در سـایه  ب،قدرت

از ایــن کــه اینــان ميخواھنــد مرکــز توجــه را از ] مجاھــدین[باشـم 
جنـبش درون بـه بيـرون از کـشور ببرنـد، متاسـفم؛ چـه حاکمــان 

Cتی و .می و چه رجویھا و ساکنان اشرفاسTاین ھمه بی مبا 
  . ستواقعا کمدی ا» نوک پيکان تکامل«این ھمه بی تدبيری از 

  
  

روز [ مــي+دی ٢٠٠٩ ژوئيــه ٣٠/ ١٣٨٨ھــشتم امردادمــاه 
  ]چھل و ششم

  
موسـوی جـان، تـو اگـر « :نمک استاین نوشته خيلی با  

باید پيش . رئيس جمھور ميشدی، ھمين آش بود و ھمين کاسه
ســپاھيان در مجلــس فرمایــشی ميرفتــی بــرای تنفيــذ و  رھبــر و
ــار ــا .... اعتب ــا آق ــ[!] ت ــداد، نميتون ــی نمي ... ستی آب بخــوریاوک

بــا ھـزار بــدبختی ... وزیـرات رو بایــد بـا نظــر آقـا انتخــاب ميکـردی
... ميکردن برات روزنامه باز ميکردی و با یه اشاره ی آقا تعطيلش

راه … مثل خاتمی، البته اگه از اون بـدتر نميـشدی ميشدی یکی
فقـط حـسنش در . ..ھم سپاه برات خط و نشون ميکشيدبه راه 

... ه ھــای نظــام بــرای آقــایون ســست نميــشدایــن بــود کــه پایــ
... خــودت رھبــر شــدی ...حــاT  ولــی... ميـشدی ســوپاپ نظــام 
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 مـا ھـم احـساس....  خودت عمـل ميکنـی ...خودت حرف ميزنی
احـساس ميکنـيم کـه ... احساس غـرور ميکنـيم... وجود ميکنيم

    ٢٠١»یک صدا ھستيم... با ھم ھستيم... ھستيم
 اميــدوارم ایــن !و طــرف اســتدTل جــالبی بــرای ھــر دچــه

موسوی ھمانگونه باشد کـه ایـن بچـه ھـا ميگوینـد و تنھـا بـرای 
  !د؛ واقعا اميدوارم راه نيانداخته باش»شو«حفظ نظام این ھمه 

ــم  ــشت و ھ ــم م ــا ھ ــر واقع ــن دیگ ــتای ــونی اس . در ِ ک
 حکومـت اسـCمی مـدعی اسـت و ایـن ھـم ليـست دادستانی

ين متھمـان اشخاصـی به ذکر است که در ب زمT«: اتھامات ملت
آنھا در ھنگام ارتکـاب  ھستند که از روی تصاویر به دست آمده از

 مـورد ]ھمان باتوم به دستھا [جرم، توسط مردم بيدار و آگاھمان
البتــه برخــی از . انــد بازداشــت شــده  شناســایی قــرار گرفتــه و

در حــال حاضــر  ھمدســتان ایــشان کــه در تــصاویر وجــود دارنــد،
مـورد  ناً به زودی با کمک مردم عزیز آنھا نيـزمتواری اند که مطمئ

ســپرده ] آدمکــشان[شناســایی قــرار گرفتــه و بــه دســت قــانون 
  : باشد اتھام این گروه از متھمين به شرح زیر می .خواھند شد

   .زابا سCح گرم و سرد و بمبھای آتش حمله به مراکز نظامی - ١
  . ا حمله به مراکز دولتی و به آتش کشيدن آنھ- ٢
  . یتخریب اموال عموم -  ٣
  . م ایجاد رعب و وحشت در بين مرد- ۴
   .ينھای معاند و محارب مانند گروھگ منافق ارتباط با گروه - ۵

 بــاT ن روزھــا نميتواننــد تنبانــشان راایــایــن بــدبختھا [
  ]. بکشند

  .ی ضرب و شتم مأمورین انتظامی و امنيت-٦
  . ضرب و شتم شھروندان - ٧
  . م مرد شخصی تخریب اموال- ٨
  . ن ھای بيگانه و دشم تھيه ی گزارش برای رسانه - ٩

   ... توزیع شبنامه بر عليه نظام مقدس جمھوری اسCمی- ١٠
و پـس از تکميـل در پایان یادآوری ميـشود کـه بـه زودی «

متھمين دادگاه، رسيدگی بـه اتھامـات آنـان ھای بقيه ی  پرونده 
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 ھر دادگـاه زمان برگزاریھای بعدی،  طCعيه نيز تشکيل و طی ا
  ٢٠٢»...دو نتایج آن به اطCع عموم مردم عزیز خواھد رسي

  . سترو که نيست، سنگ پای قزوین ا
  : باید گفت که ھم در مورد سازمان مجاھدین

س از شروع طرح زمانبندی خروج نيروھاى آمریكایى از پ«
ھـم بـه عنـوان بخـشی از خـاك  عراق، مسئوليت كمـپ اشـرف

درگيریھـاى دو روز  مـاجرای. آن كشور واگزار شـدعراق به دولت 
شد كه پليس عـراق در صـدد برپـایی یـک گذشته از آنجا شروع 

پـست نگھبـانی در محوطـه ی كمـپ برآمـد كـه مجاھـدین مــانع 
   .به درگيری كشيده شد شدند و در نھایت

سازمان مجاھدین ادعا دارد ھشت نفـر از اعـضایش در «
ھا نفـر زخمـی، امـا سـخنگوی این درگيری كشته شده اند و دھ

ــن ادعــا را  ــت عــراق ای ــه » دروغ محــض«دول ــده و خطــاب ب خوان
خبرگزاریھــای جھــانی گفتــه كــه اگــر ایــن ادعــا درســت اســت، 

ــط  ــدین فق ــان را «مجاھ ــشته ھاش ــی از ك ــد یك ــرض دی ــه مع ب
ــد ــا بگذارن ــن ».خبرگزاریھ  ادعــای كــشته شــدن مجاھــدین در ای

  مستقلی تایيـد نـشدهدرگيریھا تا بحال از سوی ھيچ خبرگزاری
پناھنـده ی «مجاھدین ميگویند كه نيروھاشـان در عـراق . است

ــين » سياســی ــسيونھای ب ــق كنوان ــد طب ــیھــستند و بای  الملل
پناھندگی با آنان رفتار شـود؛ امـا دولـت عـراق ميگویـد كـه آنھـا 
ھيچگــاه در عــراق پناھنــده نبــوده و درخواســت پناھنــدگی ھــم 

  . نداده اند
که مجاھـدین در دوران جنـگ ایـران و واقعيت این است «

عراق به عنوان ابزار فشار صدام به حکومـت اسـCمی در عـراق 
اسكان داده شدند، و در ھمين راستا صدھا ھزار دTر خرجـشان 
شد و پيشرفته ترین ادوات نظامی در اختيارشان گذاشته شد و 

دند كـه نـه تنھـا در در نھایت  به بخشی از ارتش عراق بـدل شـ
 اســCمی، كــه گــاه در مقابــل ناراضــيان صــدام جمھــوریمقابــل 

ھــم دســت بــه ) مثــل كردھــا و شــيعيان جنــوب عــراق(حــسين 
پس از سقوط صدام و استقرار نيروھـای . عمليات نظامی ميزدند

آمریكایی در عراق، مجاھدین بار دیگر بـه عنـوان اھـرم فـشار در 
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خـــدمت نيروھـــای ائـــتCف قـــرار گرفتنـــد، بعبـــارتی مجاھـــدین 
» كمپ اشـرف... شت خود را به نيروھای خارجی گره زدندسرنو
 مجاھدین مستقر در شه به عنوان اھرمی در دست رھبریھمي

گاھی اشرف آخرین برگ آنھاست كه ھراز. مناطق امن اروپاست
بـه . با به صدر اخبار آوردنـش، خودشـان را بـه نمـایش ميگذارنـد

ھـزار و سه جان  نجات  دليل مجاھدین ھمواره مانع اصلیھمين
نـد آنھا مانع. اندی انسان درمانده در كمپ اشرف بوده و ھستند

بخـشی از ایـن .  پناھنـده شـوندکه این افراد به کشورھای دیگر
سه ھزار و خرده ای نفر پاسپورت اروپایی و امریکـایی دارنـد کـه 
پـــس از رفتنـــشان بـــه عـــراق، مدارکـــشان در دســـت رھبـــران 

 رھبـری. پس داده نـشدبـه ایـشان بـازمجاھدین مانـد کـه دیگـر 
مجاھدین بشدت نگران بازگشت اینـان بـه اروپاسـت کـه ميدانـد 
موج تازه ی افشاگریھا را به دنبال خواھد داشت و البته حق ھم 

مچـون بـرگ برنـده ای در ھ» كمـپ اشـرف«این روزھا ھم ! دارد
 مجاھــدین اســت كــه بــا آن بتواننــد مرکــز توجــه دســت رھبــری

 اروپایی و سـناتورھای امریکـایی را جھانی شوند و پارلمانترھای
 ھدایایی آنچنانی از قاليچه البته با اھدای [.وادار به حمایت کنند

  ] ...ھا و
این سه ھزار و خرده ای نفر نه راه پـيش و نـه راه پـس «

دارند و در واقع قربانيان سازمانی ھستند که تاریخ چھـل و چنـد 
ــا  ــوکری«ســاله اش ب ــوزگی و ن ــت» دری ــورده اس ــره خ   ٢٠٣»...گ

 حيف از آن ھمه اعتمادی که به این جریان عقـب افتـاده و حيف،
ــوده و فــدائيان خلــق و جبھــه ی ملــی  و امثــال آن نظيــر حــزب ت

   ! شدمنقليھا/ملی
ــه ــن ک ــر ای ــين وا«: دیگ ــع کمپ ــرای قط ــا ب ــردن نوکي دار ک

دفاتر مھم نوکيـا بيرون . ش با رژیم ایران وارد خيابانھا شدھمکاری
رق و غـرب آمریکـا فعـاTن بـه راھپيمـایی  شـدر مناطق ساحلی

. پرداختند، تا فشار بيشتری به این شرکت مخـابراتی وارد آورنـد
نوکيـا نامـه ی نفر به مـسئوTن  در ھمين حال نزدیک به ده ھزار

  چنــدین ایالــت مــردم در حــال بررســی در.اعتراضــی نوشــته انــد
م پــانزدھ. بيــرون آوردن دارائيھــای خــود از ســھام نوکيــا ھــستند
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 بــه خيابانھــا و لــس آنجلــس نبــستشــھرھای ژوئيــه فعــاTن در 
 MITابتدا در مرکز تحقيقاتی نوکيا وابـسته بـه دانـشگاه . ریختند

بـه صـدھا تـن از رھگـذران و . بيش از یکساعت راه پيمـایی شـد
کارمندان مرکز تحقيقاتی اعCميه ھایی داده شـد تـا نوکيـا را تـا 

در یــک حرکــت . ، تحــریم کننــد اســتزمــانی کــه از ایــران نرفتــه
نوکيای خود ش گوشی سمبليک، یک فعال در وسط سخنرانی ا

گتن دانشجویان به شکل روز بعد در واشن. را به پياده رو پرت کرد
  . مبارزه در ایران اطCع رسانی کردند منحصر به فردی در باره ی 

ــنج مکــان عمــومی از  ) Flash Mobs(فلــش مــاب « در پ
جمله لينکلن مموریال، چندین شرکت کننـده کـه سـبز پوشـيده 

ــتند، ــت داش ــه در دس ــد و اعCمي ــا  بودن ــک ج ــه در ی ــنج دقيق  پ
جـه صـدھا تـن از رھگـذران را بـه این نمایش عجيب تو. ایستادند

به این عCقه مندان اطCعاتی در بـاره ی نوکيـا و . خود جلب کرد
راســتی امــروز ھــشتم مــرداد اســت و   ٢٠٤».ایــران داده شــد

چھلمــين روز کــشته شــدن نــدا آقــا ســلطان و قــرار اســت ایــران 
مردم در تدارک تھيه ی دسته ھای گل با روبانھـای . شلوغ شود

اكثــر فعــاTن «ا دیگــر ایــن کــه خوشــبختانه و امــ. ســياه ھــستند
خـود گلـه دارنـد و بـا نگرانـی از آینـده  اقتصادی از اوضـاع كـسب

كـه بـازار در ركـود دسـت و پـا  آنھا بر ایـن باورنـد. سخن ميگویند
  ... ميزند، كسب و كار وجود ندارد و بازار به خواب رفته است

 بازارھـای فـصلی ھـم از حتـیجالب این كه این روزھـا «
تنـور  كود رنج ميبرند؛ مثC بـا رسـيدن فـصل گرمـا و گـرم شـدنر

ولی امـسال سفر، قيمت كاTھایی مثل خودرو افزایش مييافته، 
بـازار ایـن ...  این بازار ھم گله دارندخودرو از کسادی  بازاراھالی

معلـوم اسـت، بـرای   ٢٠٥»...را ميگذرانـد روزھا بدترین دوران خود
 مـردم ومتيـان شـدند و بـه خواسـتاین که بازاریھا ھمراه بـا حک

 مــردم ھــم خــوب .حــاT بکــشند. بــرای ھمراھــی توجــه نکردنــد
ھمـاھنگی و ھمدســتی ای بـرای بــایکوت و تحـریم دارنــد؛ مثــل 

زیمنس، مثـل تحـریم صـدا و سـيما و مثـل تحـریم /داستان نوکيا
   . واقعا دستشان را باید بارھا بوسيد.خریدھای غيرضروری

                                                           
204 - http://www.hamsaweb.org/crime/54Farsi.html#3  
205 - http://www.iranpressnews.com/source/063131.htm  



 ١٨٧

 

  . ایران کشته شددر ھم یک خبرنگار دیگر 
بــدون مــرز کــشته شــدن عليرضــا ســازمان گزارشــگران «
ا بر اثر ضـربات خبرنگار سابق روزنامه ی ابرار اقتصادی رافتخاری 

   ٢٠٦».یيد کردناشی از آن تا  مغزیباتوم و خونریزی
ندا آقا سلطان که پـيش از ایـن اعـCم کـرده بـود روز  مادر

حاضر خواھـد شـد، در بھشت زھرا  چھلم دخترش بر سر مزار او
طبـق قـرار قبلـی نميتواند » بنا به دTیلی« کرد که دیشب اعCم

 زھرا حضور یابد، اما مـسئوليتی در عصر روز پنجشنبه در بھشت
   !!ن مراسم را برگزار ميکنند، نداردقبال کسانی که خود ای

  ! معلوم نيست چه بCیی سرش آورده اند؟! چه بگویم؟
  
امروز  roma today رما تودی به گزارش سایت اینترنتی«

بـه  ایرانيان، خيابـانی را در ایـن شـھر شھردار رم برای حمایت از
 نامگـذاری کـرد، تـا یـاد کـسانی کـه در راه آزادی در »نـدا«اسم 

   ٢٠٧». را از دست داده اند، زنده نگه داشته شودنشانایران جا
 .اTن ســاعت ھفــت بعــد از ظھــر بــه وقــت تھــران اســت

احمـدی .  ھوایی در بھشت زھرا ادامـه داردیشلوغی و تيرانداز
داسـتان آن . نژاد دارد سوابق کثيف فک و فاميلش را پاک ميکنـد

ھجده و نيم ميليارد دTر پول نقد و بيست تـن شـمش طـC ھـم 
 و که به دست دولت ترکيه افتاده، یـک افتـضاح دیگـر تـازه اسـت

را ھــم ھمــين امــروز و در بھــشت زھــرا  فيملــساز جعفــر پنــاھی
ھـرا  ز.جند ھم تيراندازی و درگيـری اسـتدر شھر بير. رفته اندگ

 .مـادر نـدا پـس کـشيده اسـت. رھنورد رفته است بھشت زھـرا
 موســوی توســط حــسينعلی منتظــری حکــم ریاســت جمھــوری

نـشده، چـون ليـنکش  این خبر ھنوز تائيد . شده؛ صبر کنيدتنفيذ
ره پـا«و » مـرگ بـر روسـيه« ولـی خبـر شـعارھای را پيدا نکردم،

ــرچم روســيه » .ان.ان.ســی«در بھــشت زھــرا از قــول » کــردن پ
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ارد ضـد شــورش ھـم بــه اتومبيـل مھــدی کروبــی گــ  ٢٠٨.ميرسـد
  !حمله کرده و کلی از این خبرھای ریز و درشت

تر از ھمــه ایــن کــه شــاھزاده رضــا پھلــوی در مــورد جــالب
حمله به قرارگاه اشرف اطCعيه ای داده و خواستار عدم تحویـل 

اTن ھمـين ھـم » .ان.ان.سـی «٢٠٩.ران شده اسـتایشان به ای
ــدا آقــا ســلطان را از بھــشت زھــرا مراســم دارد  پخــش چھلــم ن

   ٢١٠.ميکند
گفته ميشود که مسير ميدان ونک تا وليعھد ھـم شـلوغ 

 فرانسه از تھران، پليس ضد شورش گزارش خبرگزاریبه . است
ــ ــردن تظاھرکنن ــرق ک ــرای متف ــيش ب ــایقی پ ــی از دق دگان در یک

. گـاز اشـک آور کـرد  پایتخـت اقـدام بـه پرتـابی مرکـزیخيابانھا
بودند که  تظاھرکنندگان در حال رژه رفتن در خيابان وليعصر تھران

خــشونت آميــز مــاموران پلــيس ضــد شــورش مواجــه بــا برخــورد 
  ٢١١».شدند

: خبر دیگـر ایـن کـه شـعارھای امـروز یکـی اش ایـن بـود
مـردم  کـه ایـنو این یعنـی »  ایرانی، جمھوریاستقCل، آزادی«

اکبـر  دیگر نميخواھند در کادر شعارھای سـبزی فروشـانی چـون
 و آنھا که ميخواھند حکومـت را در کـادر ھمـين گنجی و موسوی
مـرگ بـر «شـعار !  ببينـيم چـه ميـشود؟.دبماننـنظـام نگھدارنـد، 

که کلی جالب بود، حاT این شعار در واقع نفی تماميت » روسيه
ــن خيلــی جحکومــت ا ــب اســت، خيلــی، ســCمی اســت و ای ال

    ... خيلیخيلی،
ــدانھا و چھارراھ« ــی، مي ــاھدان عين ــل از ش ــه نق ــای ب ھ

اولــين ســاعات پنجــشنبه در قــرق   تھــران ازمرکــزی و شــمالی
  ورود تدریجی.بودند  داران و سربازان مجھز به باتوم پليس، درجه

دسـته ر آنھـا د. زھرا از صبح پنجشنبه آغاز شـد مردم به بھشت 
حوالی ساعت چھـار،  .آمدند  گرد ھم می اکندهھای کوچک و پر 

 خوانی بر مزار جانباختگان وقایع اخير آغاز شـد،  فاتحهه ک زمانی 
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ایـن حملـه مـانع . باتوم به جمعيت حمله برد  ضد شورش با یگان
در ایـن .  شـد٢۵٧  یقطعـه حضور گسترده و متراکم جمعيت در

 شـاعری .د انـ قطعه، ندا آقاسلطان و سھراب اعرابی دفن شده
 زھرا آمده بـود،  که برای شرکت در این مراسم از کرج به بھشت

 ایـم و در حـال   ما اTن سخت کتـک خـورده«: گفت وله به دویچه 
چھـار و نـيم کـه بـه بھـشت  سـاعت. برگشت به خانه ھـستيم

خاک سھراب  سر  ما. م را قبل از ما زده بودندزھرا رسيدیم، مرد 
 بعد شلوغ شد و مردم را متفرق. دیماعرابی رفتيم و فاتحه خوان

ــد ــاک نــدا. کردن ــيم ســر خ ــا داشــتيم فاتحــه . ســپس رفت آنج
دم ھـم مـر. شروع کردند به زدن ما با باتوم ميخواندیم که ناگھان

نــدای مــا نمــرده، «، »دیکتــاتورمــرگ بــر «ميگفتنــد . شــعار دادنــد
نيروھـای اول  »است که مرده، این دولت است که مـرده عدالت 

شخصيھا ھـم بـه  بودند که ما را زدند، اما بعد لباس ضد شورش 
مردم متفرق شدند، اما تا ساعت شش و نـيم . آمدند کمک آنھا

 گورسـتان، مـردم در کنارھـای/که ما برگـشتيم، ھنـوز در گوشـه
به نقل  .شش نفری جمع بودند و شعار ميدادند/ھای پنج دسته 

 ٣٠  و١۵ فرانـسه، ميرحــسين موسـوی در ســاعت از خبرگـزاری
زھرا شد، امـا مـاموران امنيتـی وی را مجبـور  بھشت  دقيقه وارد

 و ١۶ کروبی حـوالی سـاعت مھدی. کردند به خروج از گورستان
محاصره ی ماموران امنيتی   دقيقه وارد بھشت زھرا شد و در٣٠

 شـاھدان عينـی تعـداد جمعيـت حاضـر در مراسـم. قـرار گرفـت
 قـرار بـود .ميزنند خمين زھرا را بين شش تا ده ھزار نفر ت بھشت 

مـصCی تھـران بـرای چھلـم کـشته روز پنجشنبه تجمعی نيز در 
تھی به مصC از صبح خيابانھا و اتوبانھای من. برگزار شودشدگان 

ــدید  ــرل ش ــددر کنت ــيس بودن ــا. پل ــن گردھم ــيش از ییای ــز پ  ني
کـه   شـاھدی.ھـم پاشـيد شکلگيری توسط ماموران انتظامی از

 Cسـاعت ھفـت عـصر بـه دویچـه بود، حوالیدر راه رفتن به مص 
ھــا را   ھــای ماشــين شيــشه. عبــاس آبــاد ھــستم«: ولــه گفــت 

ای پليس موتـور سـوار مـردم را بـه شـدت  اند و دسته  شکسته 
بـه مـصC  مـا.  ماشـينھا دارنـد بـا بـوق اعتـراض ميکننـد .اند زده 

 ھمه دارنـد در کوچـه ...یم که کتک کاری شروع شده بودنرسيد
 یـک . ھا دنبال راھی به طرف خيابان وليعصر ميگردنـد س کوچهپ        

اتوبان مـدرس بـه «   :نگار از درگيری در مسير مصC گفت روزنامه 
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 شـدیدی در تقـاطع مفـتح و درگيـری. مصC بـسته بـود مسير به
 چنــد  .وليعــصر پــيش آمــد و خيلــی گــاز اشــک آور پرتــاب کردنــد

 »اورژانـس« ده بودنش نوشتیاتوبوس خالی ھم آورده بودند و رو
  ای را حـسابی بزننـد و سـوار ایـن اتوبوسـھا انگار قرار بود عـده

 زھـرا پـس از ھجـوم   گروھی از جمعيـت حاضـر در بھـشت.کنند
از ایـن . به ایستگاه مفتح رسـانده بودنـد ماموران، خود را با مترو

یک دانـشجو بـه . کيلومتر راه است ایستگاه تا مصC، کمتر از یک
مردم حملـه کـرد و  پليس از دھانه ی مترو به«:  گفتوله دویچه 

عــده ی زیــادی رفتــيم در یــک . ر کردنــدھــا فــرا ھمــه بــه کوچــه 
تعداد پليس از ھميشه بيشتر بـود و . آموزشگاه زبان پناه گرفتيم

مـردم تـرجيح ميدادنـد . و بـسيجيھا زیـاد نبودنـد لباس شخـصيھا
  ه ی یوسـف محلـ.تا بـسيجيھا موقع فرار به سمت پليس بروند،

 ساعت نه شب، صحنه ی درگيری ميان مردم و یگان آباد حوالی
یگـان ضـد شـورش بـا بـاتوم و گـاز . ی نيروی انتظـامی بـود ویژه

ــردم را متفــر ــک آور م ــردق اش ــاھد از استيــصال و  ».ک یــک ش
خــشونتھای روز و خــستگی پلــيس در رویــارویی بــا مــردم گفــت 

امـروز . دف کـرپنجشنبه را نـسبت بـه روزھـای قبـل کمتـر توصـي
 حــضور مــردم در .موبایلھــا در مراکــز تجمــع مــردم قطــع نــشدند

طــاووس، یوســف آبــاد و کریمخــان تــا  خيابانھــای وليعــصر، تخــت 
  ٢١٢».ادامه داشت ساعت ده شب ھمچنان

  
  

روز چھـل و [ مـي+دی ٢٠٠٩ ژوئيه ١٣٨٨/٣١نھم امرداد ماه 
  ]ھفتم

  
ا گفـت یک شھروند از تھران در مورد تظاھرات چھلم نـد«  

که در خيابان عبـاس آبـاد آنقـدر ماشـين معترضـان زیـاد بـود کـه 
نميتوانستند به رانندگان حمله کننـد، بنـابراین شـروع کردنـد بـه 

برخـی نيـز . پCک ماشينھایی که بصورت ممتد بوق ميزدند کندن
خودروھـا ميزدنـد و شيـشه ھـا را خـرد ی  بـا بـاتوم بـه شيـشه

بھشت زھرا آمـده بودنـد سـمت  با مترو از ی زیادمردم .دميکردن
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Cشعار دادند که ماموران برای مقابلـه،  آنھا آنقدر در مصلی. مص
را قطـع کردنـد و وقتـی  سی دقيقه بـرق ایـستگاه متـرو مـصلی

مواجـه  مردم از ایستگاه خارج شدند، با حمله ی بـاتوم بدسـتان
   .شدند

نکته ی جالب توجه حرکت امروز مردم، حضور گـسترده «
مرداننــد و نتــرس تــر ھــم  ود کــه خيلــی بيــشتر ازی خانمھــا بــ

شخصيھا ا خانم جلو چشم خودم تو صورت لباس چند ت! ھستند
مادر نـدا آقـا سـلطان ھـم   ٢١٣».را نشان ميدادند » وی«عCمت 

در شـھرھای اصـفھان، . به تنھایی چھلم دختـرش را برگـزار کـرد
ز شيراز، اھواز، تبریز و خيلی جاھای دیگر ھم مـردم چھلمـين رو

وحـشت کشته شـدن نـدا را در طوفـان بـاتوم و گـاز اشـک آور و 
نویسان جوان درونمرز ھـم در مراسـم یکی از وبCگ. برگزار کردند

مصCی تھران پس از نوش جان کردن کلی باتوم تـاکنون بيھـوش 
سـخنگوی وزارت امـور خارجـه ی آمریکـا ھـم از خـشونت . است

بـرای شـورش حکومـت اسـCمی عليـه کـسانی کـه  پليس ضـد
بـه بھـشت  بزرگداشت چھلمين روز کـشته شـدگان وقـایع اخيـر

  ٢١٤».زھرا رفته بودند، انتقاد کرد
  

او را در  کــه منوشــته بــود. اد کردنــدرا آزشــادی ی صــدر 
 به امامت رفـسنجانی دسـتگير  جمعه ی کذایی نمازپيرامون آن

  . دنکرد
درسـت دو روز اسـت  اTن«:  نوشتشادی پس از آزادی

موقع در  پيش این دو روز. یوارھای بلند Tیه Tیه امكه بيرون آن د
ــایين  ــه ی پ ــرو دراز طبق ــد ٢٠٩راھ ــشم بن ــدان و چ ــادر زن ــا چ  ب

بودم، منتظر كـه كـسی بيایـد و مـرا از در بيـرون ببـرد و  نشسته
و این، یعنی آزادی » !چشم بندتونو بردارید«:  روز بگوید١٢بعد از 

ــر ــا چھ ــام آن روزھ ــه در تم ــيك ــداش ه ی آب ــودپي ــام آن . نب  در تم
 دختـری راه ميرفتم و به دریا فكر ميكـردم؛روزھایی كه در سلول 

در . كه مثل ھمه بچه ھای دنيا مـادرش را انتخـاب نكـرده اسـت
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تو كـارت را «: آن روزھا صبح و ظھر و شب به خودم ميگفتم تمام
 امـا او انتخـاب نكـرده بـود كـه مـادرش فعـالانتخاب كرده بودی، 

در حـال دویـدن باشـد و د، كه از صـبح تـا شـب جنبش زنان باش
كـه  او انتخـاب نكـرده بـود. شب ھم پـای كـامپيوتر خـوابش ببـرد

 سر در بياورد؛ جـایی كـه نـه رفتنـت ٢٠٩مادرش برای بار دوم از 
اختيار خودت است و نه بيرون آمدن از آن؛ مكـان تعليـق  به آن به

  . و حس فلج كننده ی ناتوانی مطلق
 مقولـه ای اسـت كـه ٢٠٩ جـایی مثـل زندانی بـودن در«

بودن را به آن اضافه ميكنی، رنج، شـكل دیگـری پيـدا  وقتی مادر
سخت و بسته به حـال ھـر لحظـه  ميكند، شكلی كه توضيحش

اصC مگـر بـه یک لحظه به خودت ميگویی . بنده استات تغيير یا
حــوزه ی زنــان را نبــود کــه کــار در ] دختــر شــادی[» دریــا«خــاطر 

خاطر نبود کـه بھـش قـول دادی آینـده  مگر به اینشروع کردی؟ 
Tچـه شـده؟ مگـر از  ای بھتر را برای او درست خواھی کرد؟ حـا

 داری در راه قلعــه ی ســنگباران ھمــان روز اول نميدانــستی کــه
 انفرادی فشار ميآورند لحظه ای بعد که دیوارھای ميگذاری؟قدم 

ای مـرداد  ھميشه روشن سلول و گرمـِ چراغ کننده ی و نور کور
ــآورد  ــادت مي ــده ای ی ــک کنن ــيله ی خن ــيچ وس ــدون ھ ــران، ب تھ
شبھاست که نتوانسته ای بخوابی؛ خشمی وصف ناپذیر از این 

: بيعدالتی تمام وجـودت را پـر ميکنـد و از خـودت ميپرسـی ھمه
اما عـذاب » !ھدف این ھمه بيعدالتی باشد؟چرا دختر من باید «

، وقتـی بـا پروانـه در آن مييابند وجدانھای مادرانه گاھی تسکين
ســال مــصيبت و ١٥ســلول عمــومی روبــرو ميــشوی کــه بعــد از 

پـسرخاله اش /خشونت، با دنـدانھا و بينـی شکـسته، از شـوھر
 ساله اش را گذاشته پيش پـدری ١٣ و ٩گرفته و دو دختر  طCق

خانه و ھم شغل، و خودش، بـی شـغل و  که ھم پول دارد و ھم
 نفر در آنجا ٦که  رگشته، جاییبی تحصيCت، به خانه ی پدری ب

   .با ھم زندگی ميکنند
اند و اتھام او ھم مثـل پروانه را در خيابان دستگير کرده «

اغتشاش و  اتھام من اقدام عليه امنيت ملی از طریق تحریک به
نـه  او ھفته ھا دخترانش را ندیده بود،. تمرد از دستور پليس بود

ه خاطر اینکـه حـضانت بچـه به خاطر این که در زندان بود، بلکه ب
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 شھرسـتانی دور پدرشان بود و او ھـم آنھـا را بـرده بـود در ھا با
  . پيش مادرش

آن گرمای کشنده ی داخل سـلول کـه روزھا در و روزھا «
آور کانـالش را دارد کـه از تنھا صـدای یکنواخـت و عـذاب از کولر، 

Tزنــدانبانان برســد، بــهی تمــام ســلولھا ميگــذرد، تــا بــه اتــاق بــا 
مـه ی دختـران و مـادرانی کـه از دیـدن  فکر ميکنم و به ھ»دریا«

ھم و بودن با ھم محرومند؛ اما یـاد و فکـر دیگرانـی ھـم ھـست 
یـک و یوشـيج، زنـده ام ميـدارد؛ آنھـایی کـه نزد که به قـول نيمـا

ــه  ــایی ک ــند و آنھ ــل دسترس ــندغيرقاب ــل دسترس  .دور و غيرقاب
  سـلولھای راھــرو ِدر سـلول کنـاری، یــانزدیکـان نـزدیکم، جــایی 

و بـدون موکت یا پتوھای سربازی دراز کـشيده انـد پشتی، روی 
 روزھـای زندانـشان را روی دیـوارقلـم و کاغـذ، بـا خـراش نـاخن، 

ن  وقتـی بيـروحتی شيوا نظرآھاری، موکلم که .يگذارندعCمت م
  دادسـرای انقـCب از دسـتمبودم، کـار چنـدانی در پاسـخگویی

 یعقــوب، روزنامــه نگــاری کــه ميــدانم ش برنيامــد، ژیــC بنــییبــرا
 گوارشـی  چقـدر بـرای بيمـاری سـلولدستـشویی خوردن آب از

نميـشناسمش، امـا  اش خطرنـاک اسـت، مھـسا امرآبـادی کـه
 شنيده ام باردار است و ميدانم که شرایط پراضطراب بازداشت و

 قـوانين ،ن مطلق اطCعات که در تمام فضاھاحالت تعليق و فقدا
 جاری است، تا چه حد برای یـک زن بـاردار ٢٠٩ر ب و روابط حاکم

ــا نامھاشــان را در ضــرر دارد و خيلي ــه ميشناسمــشان ی ــایی ک ھ
 چـه بنویـسم از ایـن زنـانی کـه ھـم ٢١٥»...خوانده امروزنامه ھا 

ــوھين را و ھــم حکومــت اســCمی را و ھــم  ــر و ت اســCم و تحقي
ــد؟ ــه ان ــه ســخره گرفت ــم ب ــا ھ ــوانم ! مردســاTری را ب ــط ميت فق

ــ ــا خــون و«: سمبنوی ــن روزھــا شــاھدش ھــستيم، تنھ  آنچــه ای
ایــن روزھــا روزھــای . شــھادت و بازداشــت و دســتگيری نيــست

حاکميـت  روزھایی است که تمـام عCئـم ظھـور؛ پيروزی ماست
توانـسته ایـم، چـون  ما.  به عينيت رسيده است جامعه مردم بر

ھا ھم مامور و لباس شخصی ميگذارد،  در قبرستانحتیحکومت 
وانستيم چون ميبينيم حکومتھای مستقل جھـان ھرگـز پيـام ما ت

مـا توانـستيم چـون ] ... برای احمدی نژاد[تبریکی نفرستاده اند 
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 چــون مــرگ را مغلــوب کــرده ایــم، مــا توانــستيم، »ن.ا«حاميــان 
امـا ... را رقـم زدیـم] و حکومت اسـCمی[ احمدی نژاد سياسی

ما ميتـوانيم ز با اتوری وراه مبارزه با دیکت... این تازه اول راه است
  ٢١٦».ھمانگونه که توانستيم

روزھـای پيـشين شـده شعارھای دیروز خيلی پخته تر از 
دیگر شـعار »  ایرانیاستقCل، آزادی، جمھوری «یکی شعار. بود
ایران آمـاده  دیکتاتور، دیکتاتور، این آخرین پيام است، ملت سبز«

  مروز، ایرانیامروز، روز عزاست اعزا، عزاست «و » ی قيام است
  »  باغيرت صاحب عزاست امروز

این بچه ھـا دارنـد تقـاص سـی سـال تحقيـر و تـوھين و 
گيرند، آن ھـم تخفيف شخصيتيشان را این بار ميگيرند و خوب مي

احمـدی افغانـستان، »  صـبح٨«در روزنامـه ی . با بھره ای کـCن
و کل  ما را سياسی/ان ما را و پوپوليسم دینینژاد را و روشنفکر

 ما را اینگونـه بـه تـصویر کـشيده بيفکری/عقب ماندگيھای فکری
  . اند و چه شيوا و چه خواندنی و چه درست

محمـد رضـا توضيح این کـه ظـاھرا ایـن مقالـه نوشـته ی 
چــاپ » گویـا نيـوز« در ١٣٨٨ تيـر١٦ اسـت کـه در تــاریخ ٢١٧نيکفـر

 این ادعا کاری نـدارم، فقـط به درستی یا نادرستی. شده است
کـه کـارم مـستند باشـد، بـه ایـن آدرس اینترنتـی ھـم برای این 

  .رفرانس ميدھم
. زمان آشنایی اسـت  ی غریب و ھم نژاد پدیده احمدی «

  ن و تـوھينرفتار او در چشم بـسيار کـسان یـادآور برخـورد خـش
 تفنـگ بـه دسـت در برابـر شـھروندان آميز یـک جوانـک بـسيجی

ــر ميــشوند کــه دیگــر جھــان  ــان تحقي را محترمــی اســت کــه چن
شـــان اجتماعيـــشان، ارج فرھنگيـــشان و مـــنش و . نميفھمنـــد

شـان لگـدکوب ميـشود، بـه زنـدگی خصوصيـشان تجـاوز  سليقه 
ميشود و دستگاه تبليغاتی مدام از در و دیوار جار ميزند کـه بایـد 

ی   ی ھــزاره  معجــزه«شــکرگزار باشــند کــه در کــشورشان ایــن 
  . رخ داده است» سوم
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را بـسيج ميکنـد تـا مرکـز نـژاد حاشـيه  احمـدی محمود «
قدرت را تقویـت کنـد، مـردم مـستمند را بـه دنبـال ماشـين خـود 
ميدواند و آنان ميدوند، در حاليکـه بـه عـابران دیگـر تنـه ميزننـد و 

  . ھياھو و گرد و خاک ميکنند
نژاد از تبار آن سCطينی است که مدام  محمود احمدی «

ــوده  ــاد ب ــد در حــال جھ ــه . ان ــز را  او خزان ــدی مرک ــا تھــی ميکن  ت
ی ارادت  سرحدات را نه آباد، بلکـه از نـو تـصرف کنـد و بـه حلقـه 

او مھندس نظام اسـت، امـا نـه از آن مھندسـانی کـه در . درآورد
ابتدای حکومت اسCمی در خدمت مCھا درآمدند، تا سـازندگی 

در .  ی پيوند ایمان و تکنيـک را بـه نمـایش بگذارنـد کنند و معجزه
 ،نـژاد، ایمـان در مـورد احمـدی . دمت ایمان بـودابتدا تکنيک در خ

مھندس شده /او رمالی است که دکتر. خود امری تکنيکی است
ــت ــراج و . اس ــانتریفوژ، مع ــزه و س ــم، معج ــن و ات ــن او ج در ذھ

  .  اند موشک در کنار ھم ردیف شده
. او ختم روزگار است.  نژاد به ھمه درس ميدھد احمدی«

پــيش لــوطی ھــم . يدھــددر مجلــس آخونــدی ھــم درس دیــن م
لـوحی   نـژاد ترکيبـی از رذالـت و سـاده  احمـدی .انتربازی ميکنـد

 ما را در خـود ای از بدترین خصلتھای فرھنگی ه او مجموع. است
دروغ . جمع کرده، بـه ایـن جھـت بـسی خودمـانی جلـوه ميکنـد

ميگویــد و ای بــسا صــادقانه، غلــو ميکنــد، زرنــگ اســت و تــصور 
 ات مایـه بگـذاری و   ميتوانی از زرنگـیکند ھر جا کم آوردی، می

 نژاد وجـود دارد و  ی ما قدری احمدی در وجود ھمه . جبران کنی
  درســت ایــن، آن بخــشی اســت کــه وقتــی بــا آزردگــی از عقــب

امـا آن ھنگـام . گيمان حرف ميزنيم، از آن ابراز نفرت ميکنـيم ماند
 نـژادی  ایم، باز این وجه احمـدی نيز که Tف ميزنيم و خودشيفته 

ای اسـت  ه  نژاد تحقير شد احمدی . وجود ماست که نمود مييابد
به . که خود تحقير ميکند، سرشار از نفرت است، اما کرامت دارد

موضوع نفرتش که مينگرد، ميپندارد مبعوث شده اسـت تـا ھمـه 
ی سـنتی اسـت  نـژاد نماینـده  احمـدی  .را از ضCلت نجات دھـد

 مــدرن مــا و گیمانــد ھــر عقــب او مظ.  کــرده بــه مدرنيتــه جھــش
 او اعــCم ورشکـــستگی.  ی ماســت نـــده ما مدرنيتــه ی عقــب

آن زمان . نژاد نشان فقدان جدیت ماست  احمدی .فرھنگ است
 ی نور او را دربرگرفته، حـق بـود کـه حجـج  که در قم گفت، ھاله
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اسCم این حجت را جدی گيرند، عمامه بـر زمـين کوبنـد، سـينه 
ای بـه قـصد تبـرک بـه  تن او بردرند، تا تکـه چاک کنند و لباس بر 

 ای در  آن زمــان کــه از دســتيابی بــه انــرژی ھــسته. چنــگ آورنــد
آشپزخانه سـخن گفـت، حـق بـود مكتبھـا و دانـشگاھھا تعطيـل 

ایـن «: ميشدند، حق بود بر سر در آمـوزش و پـرورش مينوشـتند
و آموزگاران از شـرم رو »  شده تا اطCع ثانوی تعطيل است خراب

ـــدن ـــان ميکردن ـــدی .ھ ـــز  احم ـــداران او ني ـــژاد از ماســـت، طرف  ن
نژاد با گروھـی از رھبـران  ميان احمدی . ھموTیتيھای ما ھستند

م  ایرانــی ھــدر روشــنفکری. اپوزیــسيون فــرق چنــدانی نيــست
گویـد و   آن جایی که یاوه می نژادیسم وجود دارد؛ نوعی احمدی

د چـپ در وجـو. شـود در عين غيرجدی بودن، سـخت جـدی مـی
 رخنـه کـرده اسـت، سمنژادیـ افراطی ایـران، از دیـر بـاز احمـدی 

. منھای مذھب، یا بـا مـذھبی کـه گفتـار و مناسـک دیگـری دارد
نـژاد در درونـشان   آنجلس ھمگی مقداری احمدی  افسران لوس

نژاد رضا شاھی اسـت بـا تعـصب مـذھبی؛ البتـه  احمدی . دارند
ــارش ــل ک ــاه در اوای ــا ش ــل [.رض ــه دلي ــن البت ــشبيه را م ــن ت  ای

 نـژاد  احمدی ]مھم اصل حرف است. ، ولی مھم نيستنفھميدم
 جمھـوری اسـCمی ایـران »مردمـی«ی  ی جنبـه  نشان دھنـده 
ای کـه اکثــر منتقـدان آن را نميبيننـد، زیـرا ھنــوز از  اسـت، جنبـه 

ھـا و  انـد و از ھمدسـتی انتقاد به دولت به انتقاد جامعه نرسيده 
اکنون ھمه چيز با تقلب و . عه غافلندھای دولت و جام ھمسویی

 کـه ابعـاد آن را تقلبـی صـورت گرفتـه. شودکودتا توضيح داده ميـ
 دینـی را  ایـن کـه نيـروی پوپوليـسم فاشيـستیبـرای. نميدانيم

 ی تحليلھا را بر تقلب و کودتـا بنـا  نادیده نگيریم، Tزم است ھمه
 ی  هنـژاد یـک ميليـون ھـم باشـد، بایـد ریـش رای احمدی . نکنيم
  » ! فاشيسم دینی را جدی گرفتاعیاجتم

ی اسـت ر واقع چکيده ی بخشی از آن چيـزاین نوشته د
کتاب منتـشر شـده جلد یازده /که من در تمام این سالھا و در ده

ام و بيش از صدھا مقاله و داستان و طنزم به تـصویر کـشيده ام 
مــدی اح«ھمــين » پدرخوانــده ھــا«و چــون ھميــشه و ھمچنــان 

 دسـت اینھاسـت و اینھـا ھـستند ،ھا ھستند و بـازار»نژادیست
شـد، تـا بـه موفقيـت دسـت که باید از Tی لنگ و پاچه شان رد 

توده ای و تـوده ای تبـار و نتوانسته ام مثل خيليھای یافت، ھنوز 
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و خـالی از » پوچ«آلوده به تشيع آلوده ی دوسره، راھی به بازار 
اینھا پيدا کنم و  »کمونيستی/شيعی«ر از جنجالھای مدرنيته و پ

و تبليـغ اینھـا  بودن بـا اینھـا و ھمراھـی بـا اینھـا .البته چه خوب
 نفی موجویت اینھاست و اینھا به نفی کارھای من در واقع برای

  ! شان که رضایت نميدھند، ميدھند؟موجودیت
ه حـال و  با این ھمه دردسر چـی درون کشوربچه ھااین 

ایـن بـار راھکارھـایی را . ش ميشود اھوایی دارند؛ آدم حسودی
 چـون«: ببنيد. فرستاده اند] و Tبد Tغر شدن[برای برنزه شدن 

مساله ی امروز ایران حواشی انتخابـات نيـست و چـون مـشكل 
 پــیدر   پــی  و دھــم و اینــا و ســقوط امــروز دولــت مھــرورز نھــم

امـروز ایـران ای روسی نيست، و چـون دردسـر اقتـصاد ھواپيماھ
 كردن پولھای ایران ای و بلوكه   چند مرحله تحریمھای جورواجور و

ان در وضـعيت شـدید در اروپا نيست و چون در كل مملكت كماكـ
ميبرد، ما امروز به مھمترین مشغله ی ذھنـی گل و بلبل به سر 

  . ایم مردم و مسئوTن و دلسوزان و اینا پرداخته 
بيست و پـنجم ھـر   ھزینه ميتوانيد برای برنزه شدن كم«
پيـاده  يحا خرداد مـاه، از ميـدان انقـCب تـا ميـدان آزادیماه، ترج

توجه كنيد ھرچه تعدادتان بيشتر باشد، یعنی بين دو . روی كنيد 
 رای دادن ھـم .ميليون نفر، بيشتر و بھتـر برنـزه ميـشویده تا س

چـون از فـردای آن . ارتباط مستقيمی با برنزه شـدن پوسـت دارد
لباسـھای . نبال رایتان بدویـد ظھر در خيابانھا د١٢باید از ساعت 

 جــسم ســخت، یــا شخــصيتان را بپوشــيد و بــا در دســت گــرفتن
 ر چھارراھھـا و در ميـدانھای اصـلیمخـصوص، سـگذاشتن كCه 

یادتـان . ظھر را آفتاب مـستقيم بگيریـد از شھر تمام ساعات بعد
ممكـن اسـت بـه  باشد فقط آفتاب بگيریـد و جـو نگيردتـان، چـون

در كـل اگـر .  جسم سـخت حملـه كنيـد شھروندان بااقیطرف ب
ای  بيشتر این برادران پوستھای به شدت برنـزه شـده  دقت كنيد

  . دارند
 ایـن حالـت در. در خيابان به حالت سـكوت تجمـع كنيـد«

 انـد،  حال عمومی در نظر گرفته شـدهماشينھایی كه برای رفاه 
اب خـيس شـد، آفتـ وقتی پوسـتتان خـوب. به شما آب ميپاشند

در حالـت قبـل ممكـن اسـت . ا حـسابی برنـزه ميکنـدپوستتان ر
این كار . شوید شما ھم مجبور به فرار كسانی دنبال شما كنند،
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طـرف آفتـاب بخـورد و حـسابی  شود پوستتان از ھمـه  باعث می
   .برنزه شوید

بــه مــدت بيــست روز تــا یــك مــاه بــه دنبــال برادرتــان یــا «
از آنجـا بـه پزشـك  ھای دركه و حومه،  تپه فرزندتان از كھریزك به

قـضائيه، و در  قانونی، از آنجا به دادگاه انقCب، از آنجا به قـوه ی 
 مھـرورزی. ا بـه آنجـا مراجعـه كنيـدكل از آنجـا بـه اینجـا، از اینجـ

ر مــسئوTن مربوطــه باعــث ميــشود کــه شــما ســاعتھا پــشت د
این سياست كه برای برنزاسيون مردم در . بمانيد و آفتاب بگيرید

شده است، پوست شما را در ابتدا كلفت و سـپس  پيش گرفته
 كـار سياسـی را بـه تنتـان كـه پـییـك راه دیگـر این. دبرنزه ميكنـ

در این حالت نه تنھا برنزه ميشوید که ممكن است از تـه . بماليد
ــارك ملــت ھمــين . بــسوزید طــوری در حالــت  ميتوانيــد روبــروی پ

 .دھـم از چنـد جھـت برنـزه ميـشویسكوت بایستيد؛ این طـوری 
  پيشنھاد 
ــرزمين « ــه ميــشود در زی ــه فنــاوری خان ــان ب ای   ھــسته ت

 شـما را ای قرار گـرفتن در تشعـشعات ھـسته  .دست پيدا كنيد
دانشمند ھم به دانـشمندان ک در ضمن ی. برنزه و قشنگ ميكند

  . دجوان مملكت اضافه ميشو
 از سـاعت ھـشت، در استقبالھای مردمی و خودجوش«

 شــركت كنيــد و زیــر آفتــاب ســوزان از ســاعت نــه، از ســاعت ده
 یـك راه ھـم ایـن .سفرھای شھرسـتانی برنـزه و برشـته شـوید

 ی رحم بـه بـCد خارجـه  رای صلهاست كه با آقا رحيم مشایی ب
. كنيد و آفتاب تابان و سوزان آنجا را به پوست و جان بخریـدسفر 

یـك راه  .تركيه و اینا با آقـا مـشایی توصـيه ميـشوده ایضا سفر ب
 این است كه اگر پول دارید، سوTریوم كنيـد و دردسـرھای ساده

   و اینطوری برنزه نشدید، شبھا برنامـه بيـستاگر  .باT را نكشيد
گيریـد و برافروختـه  برنامـه گـر مـین بـا دیـدن ایـ. سی را ببينيـد

 پوست، روح، روان، اعصاب و گر گرفتگی و برافروختگی. ميشوید
   ».ميكنداینا، ھمه را با ھم یكھو برنزه 
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روز چھـل و [ مي+دی ٢٠٠٩ اوت یکم/ ١٣٨٨دھم امردادماه 

  ]ھشتم
  

زادی، اسـتقCل، آ« از شـعار ينيد ایـن تـوده ایھـا چطـوربب
: عنــوان مطلــب ایــن اســت! ســوخته انــد»  ایرانــیجمھــوری

تـازه » شعارھای انحرافی برای جدا کـردن مراجـع از مـوج سـبز«
عـده « :متيان انداختـه انـده گردن خود حکوطرح این شعارھا را ب

 ای که معلوم نبود از کجا سروکله شان در ميان مردم پيدا شده،
عارف را جانـشين شـعارھای ایـن اصرار داشتند شعارھای غيرمت

ــه دوران  ــد؛ از جمل ــر«کنن ــرگ ب ــه ایم ــا »  خامن اســتقCل، «و ی
مردم اعتناء به ایـن شـعارھا نکردنـد و . »جمھوری ایرانیآزادی، 

تعجـب مـن .  این دوران را سر دادنـدھميشگیای شعارھ ھمان
ين عده با ھمين شعار بـه خيابان آپادانا ھم باز ھم این بود که در

   ٢١٨». نگذاشتند رفتند که در آنجا ھم مردم محلشانميان مردم 
ــ« ــانی ک ــان محاکمــه ی گروھــی از اصــCح طلب ه در جری

ه انتخابات دسـتگير شـده انـد، روز شـنباعتراضات مردمی بعد از 
رئـيس دادگـاه انقـCب  بـه ریاسـت صـلواتی[!] در بيدادگاه کودتا 
 در بين متھمين حاضر در جلسه ی دادگاه که. اسCمی آغاز شد

ھای مـشھوری مثـل بھـزاد نبـوی   نفر بودند، چھره صدنزدیک به 
ــض ــزی ع ــورای مرک ــCمی، و ش ــCب اس ــدین انق ــازمان مجاھ س

عـضو شـورای  زاده ميردامـادی دبيـر کـل حـزب مـشارکت، امـين 
 حـزب ارکت، عطریـانفر عـضو شـورای مرکـزیمرکزی حـزب مـش

 مجمــع محمــدعلی ابطحــی عــضو شــورای مرکــزی کــارگزاران،
شـورای مرکـزی حـزب  روحـانيون مبـارز، صـفایی فراھـانی عـضو

 زاده عضو شورای مرکـزی حـزب مـشارکت بـه  مشارکت، رمضان
 فيـل تـازه ی حکومـت اسـCمی حـاT ٢١٩»... .ميخوردنـد چـشم
کـرده انـد کـه چـه ميـدانم چـه  محاکمـات اسـت کـه ھـوا ھمين
راستی ایـن دادگاھھـا تازگيھـا بيـدادگاه شـده انـد، یـا در . بشود

بيدادگاه بوده انـد و حـاT کـه یقـه ی نکبتی تمام این سی سال 
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م شـيطنت نميخـواھ!  انـد، شـده انـد بيـدادگاه؟ را گرفتهھاخودی
  !نم، فقط یک رفرانس کوچولو دادمک

نمـک اسـت و آن ایـن کـه یـک بابـایی لـی بااین دیگـر خي
ر اســاس قــوانين اســCمی کــافر نوشــته اســت کــه خامنــه ای بــ

 کــی ميخواھيــد بيچــاره ھــا اســCم ھمــين اســت دیگــر،. اســت
  بفھميد؟
بـه ایـن دليـل او را رھبـر [خامنه ای رھبر پيشين ایـران «

پيشين خواندم که اکنون رھبری جز برای احمقان و پول دوستان 
از خانواده ای مـسلمان زاده ] و وطن فروشان نيستو وحشيان 

شد و دست کم تا بيست سال پيش مـسلمان بـود، ولـی پـس 
گذشت بيست سال از به دسـت گـرفتن قـدرت، چھـره ی کریـه 
خود را به مردم و جھانيان نشان داد؛ چھره ای که بسياری از آن 

   ٢٢٠»...خبر داشتند، ولی مجالی برای ابراز آن نمييافتند
 ھم طفلک ميکوشد ثابت کند کـه خامنـه ای مرتـد و بعد

 ایـن کـی چرخـه ی!  آنھم بـر اسـاس تئوریھـای اسـCمیاست،
پایــان خواھنــد یافــت، گونـه اتھــام زنيھــا و کــشتارھای ِ پيامـد آن 

  !معلوم نيست؟
  
  

روز چھـل و [ مي+دی ٢٠٠٩ اوت ٢/ ١٣٨٨یازدھم امردادماه 
  ]نھم

  
 آزادی، اســـتقCل،«ن شـــعار ایـــراســـتی راســـتی کـــه   

 سـبزی« تـوده ایھـا و بـدجوری کـک بـه تنبـان»  ایرانـیجمھوری
، تــا جــایی کــه ميرحــسين موســوی  اســتھــا انداختــه»فــروش

نــد اطCعيــه بدھــد و از ایــن شــعار برائــت ه ابــدبخت را وادار کــرد
اعترافات باند اصـCحاتچيھا را ھـم ایـن روزھـا . خوب است. جوید

گيریھـا بـه دادگاھھـای عترافميبينند تا چـه انـدازه ایـن اميبينند و 
احمقھـا ھـم یـن ھمـه بـاز استالين مادر مرده شبيه اسـت، بـا ا

 اسCمی، نـه یـک کلمـه بـيش و نـه یـک کلمـه جمھوری«شعار 
ی سـایت سـوخته » تماتحـ« از  ھـمایـن مطلـب .ميدھند» کم
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بـرای .  شماره یـک ميرحـسين موسـوی اسـتپيک نت و حامی
  : تفریح بد نيست

لم نخستين قربانيـان راھپيمائيھـای بدنبال تظاھرات چھ«
ــای  ر شــعار  خــرداد کــه در یکــی از آنھــا چنــد نفــ٢٢بعــد از کودت

ســـردادند، ميرحـــسين »  ایرانـــیاســـتقCل، آزادی، جمھـــوری«
 شـعار کليـدی« :موسوی در گفتگوئی کوتاه با سایت قلم گفـت

 اسـCمی نـه یـک جمھوری«اند،   مردم در راه سبزی که برگزیده
 شــعارھایی مــورد .اســت»  یــک کلمــه بيــشترکلمــه کمتــر و نــه
م است که فراتر از قانون اساسـی ميليونی مردحمایت راه سبز 

ــرودجمھــوری ــاع از ]بيمــزه [. اســCمی ن  خواســته ی مــردم، دف
 جمھـوری«جمھوریت نظام در کنـار اسـCميت آن اسـت و شـعار 

يان این جنبه از  در ب»نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، اسCمی
 مـا بـه دنبـال آزادی، عـدالت و .راھبردی داردات آنان نقش مطالب

بـC بـC [ کـه کرامت انـسانی ھـستيم و اینھـا اھـدافی ھـستند
Cب[...   

  موسوی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به دروغ«
پراکنيھای صدا و سيما در باره ی جنبش سبز خـارج از کـشور در 

 خـرداد کـه بـه ٢٢ کودتـای حمایت از مقاومت مردم ایران در برابر
نوع دیگری روز گذشته در نخستين دادگاه کودتا نيز مطـرح شـد، 

 طلبانــه و  رغــم ادعــای مخالفــان، ایــن جنــبش حــق بــه «: گفــت
معنوی، کوچکترین ارتباطی با خارج ندارد و کامC داخلی است و 

 گــذاری بــا  ایــن فاصــله ملــت مــا بــه خــوبی نــسبت بــه اھميــت
 سـاله ی خـود  براساس تجربيات دویـست بيگانگان آگاه است و

در حرکـت . دنسبت بـه نيـات اجانـب بـا سـوء ظـن برخـورد ميکنـ
خـارج در  عظيمی که در سراسـر جھـان از سـوی ایرانيـان مقـيم

دفاع از مردم داخل کشور صورت گرفت، به طور محسوسی ایـن 
نمایـان بـود و جـا دارد از ھمـه ی ایـن ھموطنـان   گـذاری فاصـله

   ٢٢١».تقدیر شودسپاسگزاری و 
  : م نوشتیسياوش پس از خواندن این افاضه، برا

ــیاســتقCل، آزادی، جمھــوری« ــد  و » ایران ــی آخون نگران
برای از دسـت رفـتن اسـCم و مقابلـه بـا ایـن  صفتھای مسلمان
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ام زیبـای ایـران را قـرار شعار پرمعنای مردم کـه بجـای اسـCم، نـ
ولی مـردم و . در این نوشته ی موسوی منعکس استداده اند، 

و موسـوی  جوانان ایران از ھيچ گامشان برگـشت نخواھنـد کـرد
نبایـد گذاشـت کـه خواسـتھای بحـق مـردم . آب در ھاون ميکوبد
گـستراندن ھرچـه بيـشتر ایـن شـعار کمـک . ایران مCخور شـود

بـه  بسيار بزرگی بـه پيـشرفت جنـبش مـردم خواھـد کـرد و ایـن
 دارد راھـش را گفتم که جنبش» .بستگی دارد  ما یھمه ھمت

  : ببينيد.پيدا ميکند
 زیبــاترین و »ری ایرانــیآزادی، اســتقCل، جمھــو«شــعار 

ایـن . ھوشمندانه ترین شعاری اسـت کـه ایـن روزھـا ميـشنویم
یمـی کـه اصـCح شعار نشان ميدھد کـه مـردم از خيـر اصـCح رژ

مـرگ «ایـن شـعار چکيـده ی شـعارھای . ندناپذیر است، گذشـت
ایــن شــعار در . اســت» ...زنــده بــاد«و » ...ســرنگون بــاد» «...بــر

در طول یک قرن مبارزه، ما مشابه ایـن . درونش دھھا شعار دارد
باید یـک قـرن مبـارزه ميکـردیم و شکـست . شعار را نداشته ایم

حاT دیگـر بـا . ميخوردیم، تا به این شعار ميرسيدیم، که رسيدیم
ــا  ــات، ب ــشھای اعتراف ــا نمای ــشتار، ب ــکنجه و ک ــتگيری و ش دس

رساندن و یا فریب، ھر چيز را بتوانند از ما بگيرنـد، ایـن شـعار را ت
مردم به درجه ای . نميتوانند از اذھان روشن شده مان پاک کنند

بـوی آگـاھی و .  برگشت اسـتاز آگاھی رسيده اند که غيرقابل
ــی آزاد و ھــشياری ــوی ایران ــوی خــرد و اندیــشه، ب  سياســی، ب

بوی رھـایی از الگوھـای . مستقل از این شعار به مشام ميرسد
ــار بــه مــشام ميآیــد ــا خيانــت ب ایــن شــعار بــوی . نامتناســب و ی

   ٢٢٢».ميدھد» ایرانی«
» حــرف« دو تــا ،از قــول موســوی» پيــک نــت«نوشــته ی   

ن جنـبش در  در نگاه داشتشانکليدی دارد، یکی ھمان کوشش
 دیگـر ایـن کـه ميکوشـند جنـبش، کادر حکومت اسCمی اسـت؛

حـاT ھـم کفتارھـا . از نظام وصـل نـشودارج سرش به بيرون و خ
. شـده انـدھـا واقعـا خنـده دارایـن دادگاھ. افتاده اند به جان ھـم

 خيلـی بانمـک اسـت، طفلـک گفتـه اعترافات ابطحی ھـم کلـی
 مقــام معظــم ن رو ملــت ایــران بایــد از تيزھوشــیاز ایــ«: اســت
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کـه ایـن کـشور را از ایـن ن سـربازان بانـام و بينـام ایـرا رھبـری و
ــدمــسئله  ــرد،نجــات دادن ــشکر ک ــاد . [ ت ــرا ی ــا م ــن یکــی دقيق ای

 ]نبوی از طرف ابطحی ساخته بودابراھيم اعترافاتی مياندازد که 
در برخــی راھپيمایيھــای ابطحــی بــا اشــاره بــه حــضور خــود 

که در راھپيمایيھا  کار بدی کردم«:  خيابانی تاکيد کردغيرقانونی
کـم  راییـن شرکت کردم، ولی کروبی به بنده گفـت کـه مـا بـا ا

ولی خود بـرویم تـا بـه . نميتوانيم مردم را به خيابانھا دعوت کنيم
البتـه بنـده طرفـدار ریاسـت  .اعتراضـمان را نـشان بـدھيمی نوع

نـژاد نبـودم، ولـی زمـانی کـه یـازده ميليـون در   احمدی جمھوری
ــ ــسی ک ــوان ک ــه عن ــد، ب ــاد ش ــله ایج ــات فاص ــدار ه انتخاب طرف

ــن ] کــذا[ نپــذیرفتم ن مــسئله را، ایــمردمــساTری اســت ــا ای و ب
فرھنـگ و تـاریخ  گرفتـه و بـهرا  جلو فـضای رشـد مـدنی موضوع

   .خيانت کردمن ایرا
صحبتھایی را کـه معـاون دادسـتان مطـرح ی بنده ھمه «

 ای از  ميکــنم کــه بخــش عمــده اعتــرافه  بنــد.کــرد، قبــول دارم
که این سفرھا  سفرھای تبليغی بود سفرھای خاتمی به عنوان

وجھات را معطوف به وی کـرده و خـاتمی را تنھـا شـانس بتواند ت
ھـای  کـه مـا در مـصاحبه  پيروزی در انتخابات ایران مطـرح کننـد،

 بيشتر بين یک تا دو ميليون مختلفی گفتيم که در بدترین شرایط
از ایـن  وجـود نـدارد، فلـذا ميگفتـيم کـه اگـر بتـوانيم امکان تقلـب

 در واقـع .ابات پيروز ميشودانتخ ميزان عبور کنيم، کاندیدای ما در
ایـن  صداھای جامعه ی متوسط بـه بـاT را ميـشنيدیم و در واقـع

احساس ميکـرد و که موسوی پيدا کرده  توھم بزرگی بود توھم، 
.  خيلی بامزه است٢٢٣». ميليونی امکان پذیراستیازدهکه تقلب 

سيد ممد خاتمی ھم افاضه کرده که دادگاه دیروز مغایر با قانون 
  ٢٢٤.بوده و به ضرر نظام استاساسی 

دیگــر ایــن کــه خــود . خــب، ایــن کــه خيلــی خــوب اســت
 نفــر را دســتگير کــرده ١٧٠٠حکومــت اســCمی اعــCم کــرده کــه 

 کـه تعـداد کـشته – یـا نگفتـه اسـت –است، ولی ھنوز نميداند 
  ! است؟شدگان چقدر
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ــا ــن روزھ ــد در ضــمن ای ــی  دارن ــزین وارد کل از روســيه بن
دTسرا ھم نوشت که رژیم   كوریرهاليایىروزنامه ی ایت «.ميکنند

بيست و چھارم تيرماه در مـسير ایران در ھواپيماى توپولوفى كه 
سرنــشين در آســمان قــزوین منفجــر شــد، ١٦٨ایــروان بــا /تھــران

بــه نوشــته ی ایــن . مــواد منفجــره حمــل ميكــرد چنــدین كــانتينر
روزنامه، در این كانتينرھا ھركدامـشان چنـد صـد چاشـنى بـا دو 

 داده شـده بـود کـه انفجـار و مواد منفجره در ھر چاشنى جـاكيل
 كـوریره .د یكى از این چاشنيھا باعث انفجـار ھواپيمـا شـاتفاقى

 لبنـانى نوشــت کــه ایــن پــرواز دTسـرا بــه نقــل از منــابع امنيتــى
ميرفـت و ایـن  بعد از ایروان از طریق تركيـه بـه سـوریه ميبایست

 قرار بوده این محموله بـه كانتينرھا را در دمشق تخليه ميکرد که
 هللا لبنــان از آنھــا بــراى لبنــان فرســتاده شــود، تــا حــزب جنــوب

   ٢٢٥».ده كنداستفا ھاى انفجارىساختن تله 
  !چه بنویسم؟

  
  

روز [ مــي+دی ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھــم امــرداد مــاه 
  ]پنجاھم

  
عرض شود که امروز روز تحليـف و تنفيـذ و تنقيـه ی ایـن   

ی از گنـده ھـا مثـل  است و گفته شده کـه خيلـبابا احمدی نژاد
» باشــکوه«اســم  رفــسنجانی در ایــن مرخــاتمی و ھاشــمی
 از دیروز سيل ای ميلھـا سـرازیر شـده کـه .شرکت نخواھند کرد

آوریم کـه ننـه فردا دم در مجلس، پدری از این بابا احمدی نژاد در
  ! ببينيم چه ميشود؟. بزرگش را صدا کند

ـــا اع ـــه ب ـــات در رابط ـــاحی تراف ـــای درون جن در دادگاھھ
نفـر  یی که راه انداخته اند و صد»شو« ھمين حکومت اسCمی،

 ســالھای ســال از خودیھاشــان را بــه غلــط کــردن واداشــته انــد،
مجلـس شـورای عـضو » ھنـوز« بازرگـان پيش، زمانی که مھدی

 ھمينھا بود؛ در آخـرین جلـسه ی دوره ی اول مجلـس، اسCمی
ونيت دیپلماتيک داشت، چيزھـایی روزھای آخری که او ھنوز مص
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تـا دو روز دیگـر «: در ھمان مجلس گفت که بامزه اسـت، ببينيـد
س شـورای اسـCمی کـه اینجانـب عـضو آن عمر نخـستين مجلـ

ــانی  ــصونيت پارلم ــه م ــضویت، از جمل ــن ع ــای ای ــودم و از مزای ب
 فردا من نيز مانند بقيه ی  از پس. پایان ميرسد برخوردار بودم، به

بازداشت و تادیب ھستم؛ به ھمين دليل  بل تعقيب وموکلينم قا
در اختيــار بنــده  نيــز بــا اســتفاده از فرصــتی کــه رئــيس مجلــس

بعـد  اند، ميخواھم به اطCع برسانم که اگـر در روزھـای گذاشته 
 دیدید که بنده را بازداشـت کردنـد و بعـد بـا تبليغـات و سروصـدا

 کــردن اعــCم کردنــد کــه بنــده جھــت بعــضی توضــيحات و روشــن
ظاھر خواھم شد و در صـورتی کـه دیدیـد آن  حقایق در تلویزیون

امـروز مـن ميزنـد و مثـل و  ر از سخنان دیروزشخص حرفھایی غي
آن فـرد ه طوطی مطالبی را تکرار ميکند، بدانيد و آگـاه باشـيد کـ

چه خوب ھمـدیگر ! جالب است، نه؟  ٢٢٦».مھدی بازرگان نيست
  !نسيتيورا ميشناسند این اسCميون و کموني

 موسـوی را نـوازش کـرده کـه آوردنـش تبرزدی ھم کمی  
قصدم از این کار، نـشان دادن فـضا و . اینجا خالی از لطف نيست

ميـد  «نویـسی که در نھایت نـوعی تاریخحرفھای این روزھاست
برخــی ر امــروز د«: پــس گــوش کنيــد. اســت» ایــن کلــه ی نــادره

د کــه بــه نقــل از آقــای موســوی گفتــه شــ ســایتھای اینترنتــی
 از زبـان »کلمه زیاد  اسCمی، نه یک کلمه کم، نه یکجمھوری«

منظــور [ کــه گفتــه شــده عارھای انحرافــیاو گفتــه شــد کــه شــ
 انحـراف از جنـبش ]اسـت»  ایرانـی، آزادی، جمھـوریاستقCل«

ــر اســت ــادآوری کــنم کــه ...اخي ــه آقــای موســوی ی Tزم اســت ب
 تخابات تایيدحضرتعالی از سوی شورای نگھبان برای رقابت در ان

شدید و ھمين دستگاه به شما امکان تبليغ و حضور در تلویزیـون 
شـما بـا . داد، درحاليکه صدھا نفر رد صCحيت شدند غيرملی را

را دعوت به پای صـندوقھای رای کردیـد  حضور در انتخابات، مردم
بودنـد کـه از ایـن فرصـت ه و البته مردم نيز به ایـن نتيجـه رسـيد

به گفتـه  و حمدی نژاد و حکومت استفاده کنندبرای مخالفت با ا
مليون نفر به پای صندوقھا آمدند و به گفته ی چھل ی دستگاه، 
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احمدی نژاد بـا بيـست و پـنج مليـون رای برنـده  ھمين دستگاه،
  . شد

شما امـا بـه مـردم وعـده دادیـد کـه از رایـشان صـيانت «
بـيش ه این حرفتان شعاری ميکنيد، و البته ھمگان ميدانستند ک

چاره را در ایـن دانـستند کـه بـه ایـن وعـده ی شـما نيست، اما 
 زاد در جمھــوریت آبــرای مــا کــه اصــل انتخابــا ...اطمينــان کننــد

ــل ھــ ــه ھمــين دلي ــم و ب ــه ای ــات اســCمی را نپذیرفت م در انتخاب
رای . ی ایــن امــور شــگفت انگيــز بــودھمــه  شــرکت نکــرده ایــم،

شـما حمایـت  نـد و ازدھندگان مغموم بودند، اما به خيابـان ریخت
ــد ــس بگيری ــشان را پ ــا رای ــد و خواســتند ت ــا از شــما. کردن  آنھ

ـــا  ـــوی را تنھ ـــه موس ـــتند ک ـــCم داش ـــد و اع ـــشتيبانی کردن پ
نيـز اعـCم کردیـد کـه قـول دادیـد و خـود  شما به آنھا .نميگذارند

مـردم نيـز بـه ایـن حـرف شـما .  منتخب ھـستيدرئيس جمھوری
حرف شما  نداده بودند، به کسانی که رای حتیاعتماد کردند و 

   .اعتماد کردند و وارد کارزار شدند
 خـرداد بـيش ٢۵خودتـان در   به گفته ی،جناب موسوی«

برگـزار   سـکوتبـه خيابانھـا ریختنـد و راھپيمـایی مليون تـن ٣از 
شما امـا بـه . کردند، به این اميد که شما رای آنھا را پس بگيرید

نيـد و در خيابـان بـست این که از ایـن پتانـسيل اسـتفاده ک جای
تکان دادن برای مردم اکتفا کردیـد و فـورا  بنشينيد، به یک دست

 ٢٩تکرار و تکرار شـد، تـا روز تان به خانه تان برگشتيد و این داس
ميليـونی و امنـه ای دسـتور سـرکوب راھپيمایيھـای خرداد کـه خ

بـرای . ورت مسئله تغييـر کـرداز این جا ص. آرام مردم را صادر کرد
 آرا ميبایــست از طریـق مــسالمت آميـز و یــا پــس گيـریکـه ایـن 

حمایتھای ميليونی باشد، اما شما موفق به  حداکثر با اتکا به آن
  . رفت این کار نشدید و فرصت از دست

اگر مـردم بـا اصـل نظـام مـشکلی نداشـتند و فقـط بـه «
پس گرفتن آراء شان با استفاده از ساز  دنبال مخالفت با تقلب و

گـاه ن آ که ھمگاای خامنه ن حاکم بودند، پس از تھدیدو کار قانو
 تيـر را نيـز بـا ١٨بودند پس از آن گلوله و خون اسـت و تجربـه ی 

 خـرداد ٣٠ولی مـردم . ھيچگاه به خيابان نميآمدندخود داشتند، 
 فقيـه و شـورای ند تا اعCم کنند که با شخص ولیآمد به خيابان

ــان و ھمــه ی نھادھــا ــا دری نگھب ــسته ی ــع واب نظــام، ] کــل[ واق
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 خـود شـما نيـز بـا ایـن حرکـت مـردم ھمـاھنگی حتی. مخالفند
مگـر ممکـن اسـت ! کردید، اما گویا متوجه نبودید که چه ميکنيـد

نظــام را پذیرفتــه باشــند، امــا تــا آنجــا در مقابــل آن کــسانی یــک 
نيروی نظامی به ميـدان بيایـد؟ آیـا  ایستادگی کنند که اسلحه و

سو، و مـردم بـا  دو جناح حاکميت از یکچالش فعلی که در بين 
انتخاباتی  حاکميت از دیگر سو به راه افتاده، فقط برای یک تقلب

   سال گذشته معمول بوده است؟ ٣٠است که در 
مردم و ھزینه ھای سنگين آن شما ميخواھيد مخالفت «

زنـدانی کنيـد، ی با احمدی نژاد و خامنه ارا در چارچوب مخالفت 
افـراد بـار   اینا تبرئه کرده و Tبد با برکناریظام رو از این رھگذر ن

   !دیگر به خط امام و نظام اسCمی تداوم بخشيد؟
نـه تنھـا رای مـردم در  جناب موسوی پس از آن بود کـه«

اختيار رژیم باقی ماند، بلکه خـون جوانـان نيـز بـر زمـين ریخـت و 
 این وقایع بـر گـردن حکومـت یبپذیرید که اگر چه مسئوليت اصل

شما نيز باید با فھم خواسته ھای مردم و توجه به بار  اما ،است
پاسـخگوی رای  ریخته شده ی مـردم، سنگين خونھای به ناحق

پـس  شـما نـه تنھـا بـرای. دھندگان و کـشته شـوندگان باشـيد
گرفتن رای مردم کار مھمی انجام ندادید و از آن فرصـت تـاریخی 

رکوب و خـونریزی نکردید، بلکه به محض بازداشت و سـ استفاده
  . به لکنت زبان افتادید

ھمواره بر این اندیشه بوده ایـم کـه در مبـارزات خـود  ما«
بھانه بـه دسـت آدمکـشھای حرفـه ای  تا آن جا که ممکن است

خود مردم را به پای  ندھيم، اما آقای مھندس شما با وعده ھای
کــشاندید و بـا اظھــارات خــود آنھـا را بــه خيابــان  صـندوقھای رای

ردید و اینک مردم ایران ھم رای خود را باخته اند و ھم این کـه آو
اگر .  استشھيد و مجروح و زندانی روی دستشان مانده ھزاران

 خـود نایـل حقـوق اساسـی چه اميد دارند با ادامه ی مبارزه به 
   .نرود به ھدر آیند و خون جوانانشان

برادر عزیز باید متوجه باشيد کـه در چـه شـرایطی قـرار «
 شما این بود که از ادامه ی اعتراضات ستودنی تنھا اقدام! اریدد

نتيجـه ی انتخابـات را نپذیرفتيـد، امـا  مردمی پشتيبانی کردیـد و
وفا کنيد و ایـن مـردم بودنـد کـه  بپذیرید که نتوانستيد به عھدتان

 بـرای مجلـس حتـی برادر من، شـما. خود مبارزات را ادامه دادند
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ر دولــت بــه قــول خودتــان کودتــایی تــرحيم شــھدا از وزارت کــشو
درخواست مجـوز کردیـد، درحاليکـه مـادر نـدا اعـCم کـرد کـه بـه 

مـردم بـه صـورت خودجـوش بـه تظـاھرات  بھشت زھـرا ميـرود و
  . پرداختند
 اما این موج که بود، موج سبز شما در پای صندوق رای«

حاT در خيابان اسـت، اگرچـه نـشانه ی سـبز بـا خـود دارد، امـا 
س اجازه دھيـد خـود شـعارھا و خواسـت پ. ن استسخت خوني

صـورت دسـتوری بـه سـبک خمينـی ه بـا آن بـ. ایش را برگزیندھ
   !دبرخورد نکني

اندیشه اید که گویا مردم به  آقای مھندس، شما در این«
صندوق رای آمدند، شما ھستند؟ مردم آن گاه که به پای فرمان 

اسـتفاده  اشـاندر صدد بودند تا از موقعيت شما به نفـع ایـده ھ
 .کنند و آن روز که به خيابان آمدنـد، نيـز ميدانـستند چـه ميکننـد

مگــر شــما نبودیــد کــه بــا صــدور اعCميــه ای از ایرانيــان برونمــرز 
جدا بماننـد؟ ولـی آیـا مـردم بـه دسـتور شـما  خواستيد تا از ھم

که مردم امروز به امر شما کشته  عمل کردند؟ آیا گمان کرده اید
  ميشوند؟ 
بيـان ان عـاملی مثبـت بـرای م وجود شما را به عنومرد«

نم ميشمارند و خوشـبختانه تـاکنون، اگـر چـه اعتراضات خود مغت
ھمگـان نيـز از ایـن جنـبش . درست حرکت کـرده ایـد اماضعيف، 

العمل صـادر دسـتور حمایت کرده اند، اما لطف کنيـد بـرای مـردم
 ٣٠سـرکوب و کـشتار  شـما بـه شـعارھای مـردم پـس از .نکنيد

ــا در  ــک از آنھ ــدام ی ــد؛ ک ــه فرمایي ــرز توج ــرداد در درون و برونم خ
 مجتبــی«یــا » مــرگ بــر دیکتــاتور«چــارچوب نظــام بــوده اســت؟ 

» برادر شھيدم، راھـت ادامـه دارد«یا » !بميری، رھبری رو نبينی
نـصر ....مـا رھبـر«یا » ميکشم، ميکشم، آن که برادرم کشت«یا 

ــتمــن هللا ــن دول ــر ای ــب، مــرگ ب ــب و فتحــا قری  و»  مــردم فری
 ميرحسين جناب مھندس !؟» ایرانیاستقCل، آزادی، جمھوری«

و خــشونت و انتقــام   در ھمــه ی ایــن شــعارھا مــرگموســوی 
 البته که مردم حق دارند که در حـرف، عکـس. جویی موج ميزند

شـما نيـز تـاکنون حرفـی نـزده ایـد، امـا بـه . العمل نشان بدھند
ن مـرگ بـر کـسی در آ اقـااثباتی کـه اتف محض این که یک شعار

   ید؟ه اافتادگيری گفته نشده، به موضع
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این جنـبش تـازه بـه راه . نفرمایيد آقای موسوی اشتباه«
موکراسـی خواھانـه داین جنبش دنباله ی حرکت . تاده استنيف

 مـردم.  به ویـژه حرکتھـای چنـد سـال اخيـری ملت ایران است؛
نيستند جوانـان برای برگرداندن رای یا اعتراض عليه تقلب حاضر 

ــد ــن . خــود را پرپرشــده ببينن ــم و ســتم ای ــد از ظل ــا ميخواھن آنھ
تنھا کسی نيـستيد کـه اخيـرا  شما. حکومت دینی راحت شوند

مـا ھـم . بـود آخرین آنھا ھـم نخواھيـد. به این مبارزه پيوسته اید
  ! پس اجازه دھيد تا مردم راه خود را بروند. چنين ھستيم

ما دارند، این است که جـا خواستی که از ش مردم تنھا«
خـواھش مـا . بازداشت شوید  شما نيزحتیممکن است ! نزنيد

طلبـان اصـCح این خواسـت مـردم از .  اعتراف نکنيداین است که
 اسـCمی جمھـوری«دارند که خون بدھند، تـا  اما انتظار ناست؛
. تثبيت شود] از این بيشتر[» کلمه کم و نه یک کلمه زیاد نه یک

. شـما نـشان خواھـد داد ت، حقانيت این حرف را بـهتداوم مبارزا
   ٢٢٧».در راه مردم، پيروز باشيد

ه ایــن اسـت کــه از  ایــن موضـعگيری و ایــن نوشـتجـالبی
  کــه١٣٨٨اســفندماه نــوزدھم البتــه امــروز [. درون کــشور اســت

تبـرزدی دو م، ميـدانم کـه را انجـام ميـدھ  کتابآخرین بازنویسی
  ]. دستگير شده است پيش و نيمماه

 کـه بابـاش ھمـراه ھم»  مطھریمرتضیشيخ «سر اما پ
 دیگـر جـCل آل احمـد و چنـد منگـل عقيـدتی شریعتی و با علی

یک ایــدئولوژ بــن بــست کــشاندن حکومــت عرفــی و غيربــرای بــه
 در مــورد رفتارھــای ایــن روزھــای  در ایــران تCشــھا کــرد،پيــشين

بـان ميگوینـد از ز. حاکمان اسCمی حرفھایی دارد که بـد نيـست
 ضـرب  شـبيه بـه ایـنچيـزی  یا دشمن حرفھا صادقانه تر است،

را دشمن زد، پس گفتـه ات ، با این مفھوم که اگر حرف تو المثل
افـراد به جرات ميتوان گفت که قاطبـه ی «:  ببينيددرست است؛

اند، به  غيرمغرضی که در سی سال گذشته با انقCب قھر کرده 
ایـن افـراد یـا . »مظلـ«: واژه ی سه حرفی بـوده اسـت دليل یک

 انـد و یـا ظلمـی  فریادرسـی ندیـده ظلمـی بـر خودشـان رفتـه و
ــرد ــک ف ــق ی ــکار در ح ــهآش ــد آنچ ــان  را، مانن ــازجویی در جری  ب
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انـد، و ھـر  وحشتناک بر ھمسر سعيد امامی رفت، شاھد بـوده 
دفـاع از یـک ... انتظار نشستند، آب از آب تکان نخـورد چه ھم به

  ھـای غيراسـCمی و بلکـه وهنظام اسـCمی بـا توسـل بـه شـي
آميز است که کسی بخواھد بـا  غيرانسانی، ھمان قدر موفقيت 

رفتارھــا برخــی . نبــوی پاســداری کنــد از ســنت[!] شــرابخواری 
   ھـای آنھـاخـانوادهصا با بازداشـت شـدگان وقـایع اخيـر و مخصو

 شـان تـضمين  کـه حفـظ آبـروگواھی ميدھد که گروھی پرنفوذ،
خودشـان چـشم فتنـه را در بياورنـد، خيـال  برای اینکه به شده،

 اگـر چيـزی از آبـروی حتـیمجاز به اعمال ھـر ظلمـی ھـستند، 
باز ھم ميگویم کـه   ٢٢٨»...دباقی نگذارن] و اسCم[ انقCب و امام

 و ھمـه ؛خيلـی بـدجور بدجوری به جان ھم افتـاده انـد، کفتارھا
ــل  ــتن ک ــرای از دســت رف ــد ب ــستانھای » ســرمایه«شــان دارن پ

ه شان را بـه تنـور زر زر ميچـسبانند، ولـی بایـد بـه ھمـه پCسيد
آن سـبو بشکـست و آن پيمانـه  گفت که ، ھمه شان از دمشان

   !ریخت
دیگر این که این بابا احمدی نژاد با تنقيه، تنفيذ شد، امـا 

ــا  ــدخيليھ ــاتمی و ھاشــمی. در مراســم نبودن ــخ سنجانی و  رف
، ایـن دادگـاه ھنوز ھم موضـوع داغاما  .موسوی و خيليھای دیگر

  . خودیھای اصCحاتچيھاست
مجـدد محمـود انم مرکل صدراعظم آلمـان ھـم انتخـاب خ
.  ایـران تبریـک نخواھـد گفـتنژاد را به ریاست جمھـوری احمدی 

گفته ی دولت آلمـان، تبریـک گفـتن بـه مراسـمی کـه در آن  به«
در مورد   ٢٢٩».وجود دارد، بيمورد است شک و تردیدھای فراوانی

از «: چنــد نکتــه گفتنــی اســت و آن ایــن کــهی نــژاد تنفيــذ احمــد
ــا از ســوی  ــه نگرانيھ ــرد ک ــوان برداشــت ک مجمــوع صــحبتھا ميت

ایـن انتخابـات انجـام .  اسـتکشور برطـرف نـشده مدیریت کCن
 و اش تایيد شد، مخالفتھای خيابـانی سـرکوب شـدشد، نتيجه 

 ای نيـز در حـال محاکمـه ھـستند؛ امـا ایـن ھمـه بـه رفـع عـده 
بــاقی ھمچنــان  ابھامھــا مــسئوTن منجــر نــشده اســت؛ نگرانـی

کـسانی کـه در ایـن مراسـم سـخن   ميتوان از صحبت.اند نده ما
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ــرد ــشمام ک ــا را است ــن نگرانيھ ــد، ای از «: از ســویی ٢٣٠»....گفتن
 نيروھــای ســرکوبگر تحــت امــر ولــی فقيــه علــی ١۵:۵٠ســاعت 

یگــان ویــژه، ســپاه پاســداران، بــسيج و لبــاس  خامنــه ای ماننــد
دارنـد، از ميـدان انقـCب تـا  ا در حاليکه بـاتوم بـه دسـتشخصيھ

 متر ۴متر به  ۴وليعصر و از وليعصر تا ونک و فاطمی به فاصله ی 
انتظامی ھم دو نفر بـه دو نفـر   افسران نيروی.مستقر شده اند

در ميـدان . در حال گشت زنی در ميدان انقCب تا وليعصرھستند
انتظامی مـستقر  نھای نيرویانقCب و ميدان وليعصر اتومبيل و و

ــد ــده ان ــروی  .ش ــا ني ــر چھارراھھ ــز در س ــاطمی ني ــک و ف در ون
ــد ــرده ان ــستقر ک ــژه م ــان وی ــای یگ ــامی و نيروھ ــر . انتظ در س

ھمـراه بـا ) سـپاه شخـصی(خيابانھای فرعـی دو نيـروی بـسيج 
اîن بيـشتر نيروھـا شـامل بـسيجيھا و . کـرده انـد موتور مستقر

انـان تھـران در نقـاط مختلـف و جو مردم .نيروی انتظامی ھستند
نقـاطی کـه در آن مـردم و .  تھران در حال تجمـع ھـستندمرکزی

انقـCب،  جوانـان در حـال شـکلگيری اعتراضـات ھـستند، ميـدان
در . ميـدان وليعـصر، فـاطمی، خيابــان آزادی و سـایر نقـاط اســت

حاضر در ميدان انقCب تعداد زیادی از جوانـان آمـاده ی آغـاز  حال
 . خود ميشوند و ھر لحظه بر تعداد آنھا افـزوده ميـشوداعتراضات

لحظاتی پيش مردم و بخصوص جوانان در ونک اعتراضـات خـود را 
»  دیکتـاتورمـرگ بـر«آغاز کرده، اقدام به دادن شعارھایی ماننـد 

اعتراضات در ونـک، نيروھـای سـرکوبگر ھمزمان با آغاز . نده اکرد
ه آنھا یورش برد به نگارد ویژه ی لباس شخصی و سپاه پاسدارا

 نيروھای سرکوبگر گـارد ویـژه ی سـپاه پاسـداران، بـسيج و .ندا
ميدان آزادی تا ميدان انقCب به صـورت زیـادی  لباس شخصيھا از

    ٢٣١».سوی مردم ھستند یورش بهی مستقر شده اند و آماده 
  به لحظه ی مراسم تنفيذ خيابانیاین ھم گزارش لحظه

ــژاد گزارشــھای غيررســمی از وجــود کــه  حــالی در «:احمــدی ن
 تھــران خبــر ميدھنــد، گــسترده در چنــد ميــدان شــھر تجمعــات

ــزاری ــت خبرگ ــا« رســمی دول ــبه » ایرن از اســتقرار وضــعيتی ش
نيروھای پليس  حکومت نظامی در تھران خبر داد و اعCم کرد که
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ھای اصـلی شـھر مـستقر  ضد شورش در تمام ميادین و خيابان
ــد شــده  ــزارش .ان ــه گ ــوج ســ« ب ــين »  آزادیبزم گزارشــھای اول

ی مردم در خيابان وليعصر، حد دریافتی حاکی از حضور گسترده 
ک تـا چھـارراه ميدان وليعصر تـا پـارک سـاعی و ميـدان ونـفاصل 
ی  چنــين گزارشــھای تایيــد نــشده  ھــم.  وی تھــران اســت پــارک

 حـوض نارمـک  دیگری از ناآرامی در ميادین آزادی، انقCب و ھفت
 ایرنـا نيـز گـزارش  در این حال، خبرگزاری.ده استنيز دریافت ش

 اصـلیانتظـامی در ميـادین  نيروھای ضـد شـورش نيـروی«: داد
برقـرار   نقـاط شـھر انـد و امنيـت در تمـامی ستقر شـدهشـھر مـ

  . است
 ميـادین  دوشنبه ی خبرنگار ایرنا، تمـامیبه گزارش روز«

ه و  تھـران تحـت كنتـرل نيروھـای امنيتـی بـودخيابانھای اصلی و
. مبنی بر برھمزدن آرامش در شھر وجود نـدارديچگونه تحركی ھ

تھران بزرگ بـا   نيروھای ضد شورشفرماندھان پيش از ساعاتی
ھای اصلی از وقوع ھرگونـه نـاآرامی  استقرار در ميادین و خيابان

   ٢٣٢».جلوگيری كرده اند
بـه نقـل از شـھود، فـضای «: تھران ھمچنان شلوغ است

 دادگاه دستگيرشدگان به دليل پخش تلویزیونیآغاز روز تھران از 
 نــژاد، ملتھــب و آبــستن  اخيــر و مراســم تنفيــذ محمــود احمــدی

هللا «تظاھرات از سـاعت شـش بـا شـعارھایی چـون . حادثه بود
شـروع شـد و بـا شـعارھای دیگـری » مرگ بر دیکتـاتور«و » اکبر

 سياسـی زنـدانی«یـا » جه، دیگـر اثـر نـدارداعتراف، شکن«چون 
  : یک شاھد ميگوید. ادامه یافت» باید گرددآزاد 

ساعت شش و نيم، آقای کروبی در یک لندکروز سفيد «
پس از ایـن . از خيابان عبور کرد و مردم او را خيلی تشویق کردند

ــاد شــد نيروھــای موتورســوار در حــال . یکھــو جمعيــت خيلــی زی
 وليعـصر  پCسـتيکی بـه مـردم در ضـلع شـرقیشليک گلولـه ی

زن .  انــد آور شــليک کــرده ســه نقطــه گــاز اشــک /ودر د. ھــستند
  : جوان دیگری در خيابان فریاد ميزند

ما در خيابانھا ھـستيم تـا بگـویيم دیگـر ھيچکـدامتان را «
مـا نـه . یـم، دیگـر نميخـواھيمه اقبول نداریم، دیگـر خـسته شـد
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  دنبال موسوی ھستيم، نه کس دیگر، بس است دیگر، تمـامش
  » !کنيد

نی تخمين زدن تعـداد جمعيـت حاضـر برای شاھدان عي«
آنھـا از حملـه ی نيـروی انتظـامی بـه ھـر . در خيابانھا دشوار بود

جمع کوچک و تCش بـرای شـکل نگـرفتن گروھھـای بـزرگ خبـر 
وليعـصر از /آبـاد یک شاھد عينـی حاضـر در تقـاطع عبـاس . دادند
 شمار زنان به مردان و شجاعت بيـشتر آنھـا در سـر دادن برتری

 بــه نقــل از او، نيــروی انتظــامی بيــشتر ســعی در .شــعار گفــت
شاھد . ترساندن و متفرق کردن مردم داشت، تا خشونت با آنھا

دیگری از خشم مـردم بخـاطر حـضور افـشين قطبـی در مراسـم 
از سایر حاضران تـوقعی بـيش «:  نژاد گفت و افزود تنفيد احمدی

د ولـه مـور ایـن شـاھد ھنگـام گفتگـو بـا دویچـه . رفـت از آن نمی
حمله ی یک بسيجی قرار گرفت که بـه صـورتش اسـپری فلفـل 

   ٢٣٣»..رار کردپاشيد و ف
  
  

ــاه  ــرداد م ــيزدھم ام ــي+دی ٢٠٠٩ اوت ٤/ ١٣٨٨س روز [ م
  ]پنجاه و یکم

  
 سود ناخالص ٤/٥ یا ٥/٤ميگویند شرکت ایران خودرو که   

کلی جاھای دیگـر ھـم . ملی را دارد، یا داشت، ورشکست شد
 صـنایع ورشکـستگی«: رند ميشود، مثلورشکست شدند، یا دا
درو و شرکتھای گـروه پس از ایران خو... دریایی و آلومينيوم ایران

نيـز [ سيمانيھا، گروه نساجی، شرکت پتروشيمی لوازم خانگی
ز تعریـف وضع توليد کنندگان موارد غذایی نيـ]. ورشکست شدند

 ٢٣٤».چندانی ندارند و بسياریـشان بـا مـشکل مواجـه شـده انـد
در مراسم تنفيذ احمدی نژاد گفته است که مردم ھم  ای خامنه

 کرده اند، یا چيزی با این ٥٧خيابانھا را تبدیل به کاریکاتور انقCب 
یکی از این آتش پاره ھای درونمـرز در وبCگـش نوشـته . مضمون
آقــای خامنــه ای، خوبــه کــه فعــC صــدای کاریکــاتور «: کــهاســت 
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نقــCب رو ھــم نــشونت انقــCب مــا رو شــنيدی، بــه زودی خــود ا
  : و اضافه کرده که» .ميدیم

فتـه کـه ایـن آقای خامنـه ای تـو مراسـم تنفيـذ گامروز «
حـاT ایـشاهللا .  بوده٥٧کاریکاتور انقCب حرکات پس از انتخابات، 

ــه ــدیم ک ــشونت ب ــی ن ــه انقCب ــه زودی ی ــه انقــCب  ب  بگــه ٥٧ب
  ! نازی٢٣٥»...زکی

  
ی در مــورد بيانيــه ای داریــوش ھمــایون  حــزب مــشروطه  

وضعيت سازمان مجاھـدین در قرارگـاه اشـرف دارد کـه آوردنـش 
  : اینجا بد نيست

ھـای عراقـی بـار  اشغال پایگاه اشـرف از سـوی نيـروبا «
اعضای سـازمان مجاھـدین خلـق  دیگر نگرانی درباره ی سCمت

کنتــرل از ســوئی دولــت عــراق کــه بــه تــدریج . تبـاT گرفتــه اســ
  و استراليا و امریکـا را نيـز در دسـتپایگاھھای نيروھای بریتانيا

گوشــه ی  حــق خــود ميدانــد کــه حــاکميتش را برھرميگيــرد،
ز سوی دیگـر بـا توجـه بـه احـساسات  اد؛سرزمينش برقرار ساز

نـشانده ه در عراق نسبت به این سازمان دسـت ای ک دشمنانه 
ــوم و ھمکــار دســتگاه ســرکوبگری  صــدام حــسين ھــست، معل

ميھنانمــان خواھــد   در انتظــار ھــمای تيــره ه ی نيــست چــه آینــد
  ! د؟بو

 سـازمان مجاھـدین خلـق در پناھگاھھـای امـن رھبری«
 سرنوشـت افـرادی کـه ھنوز ھم دسـت از کنتـرل] در اروپا[خود 

نميــدارد و انــد، بر د را در پــای آنھــا ریختــه  خــوجــوانی و ھــستی
 مجاھدین خلق رھبری... برداری از آنھاست بھره ھمچنان در پی
ھـم ميھنـان ماسـت و از  روزگار تيره ی این گـروه مسئول اصلی

ــد و ــا باش ــشه ی آنھ ــم در اندی ــدکی ھ ــار، ان ــن ب ــه دارد ای . ظيف
 ]مـرده [سـیسازمان مجاھدین خلـق بـه عنـوان یـک گـروه سيا

 تنھا نتيجه ی ادامـه ی فعاليـت آن، ای در ایران ندارد؛ ھيچ آینده 
و نـه ای دارنـد  فدا شدن زنـان و مردانـی اسـت کـه نـه گذشـته 

ـــده  ـــری آین ـــک رھب ـــوان سرســـپردگان ی ـــه عن ـــی و ای ب  غيرمل
افراد مجاھد برای آنکه رھبرشان در فرانسه بمانـد، . غيرانسانی
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کمتـرین انتظـار از رھبـران مجاھـدین . خود را آتش زدند و کشتند
این است که امروز با انحCل سازمان، خود پاسخ چھار دھه ھدر 

ــد ــن را بدھن ــدگيھای ھــزاران ت  حتــیامــروز آنھــا دیگــر . رفــتن زن
 بيش از چھار ھزار تـن ١٣٦٧/١٩٨٨نميتوانند از اینکه مانند سال 

  سياسیگاه خمينی سپردند، سرمایه ی افراد خود را به کشتار
   ٢٣٦».بسازند

پــيش از ایــن ھمــان روزھــای اول در تــاریخ ھفــتم مــرداد 
 شاھزاده رضا پھلـوی از جایگـاھی فراحزبـی و فراگروھـی ١٣٨٨

 منتشر کرد که به نظر من بھترین نوع برخـورد مـدنی و بيانيه ای
ــشان اســت ــراد و سرنوشت ــن اف ــا ای ــدن ب بنظــر ميرســد «: متم

ــا   ــسئولين عراقــی ب ــی از م ــم جمھــوریگروھ  پــشتيبانی رژی
ام داده اند که در اسCمی، عملياتی را برعليه اردوگاه اشرف انج

دی از نيروھای عراقـی و سـاکنين اردوگـاه، تعـدااین برخورد بين 
 در این موقعيت ما .زخمی شده اند ایرانيان کشته و بسياری نيز

کــه ھــيچ انــسانی را  بایــد بــه مــسئولين عراقــی یــادآور شــویم
 ش از حـقاطر عقایـد سياسـی و تعلقـات مـذھبينميتوان به خـ

مھمتــر از ھمـــه، ھــيچ . انـسانی و حمایــت قــانونی محــروم کـرد
سترد کــرد، اگــر اصــلی اش مــپناھنـده ای را نميتــوان بــه کــشور 

 وی را در معــــرض شــــکنجه، رفتــــار بيرحمانــــه و اســــتردادش
مجازاتھای غيرقانونی و غيرانسانی قرار دھد، و یـا سرنوشـتش 

 نـاظر بـر کنند که تابع مقررات بـين المللـیدادگاھھایی تعيين  را
 پذیرفتـه شـده در جامعـه ی آئين دادرسی کيفری حقوق بشر و

   .بين المللی نباشند
با توجه به کارنامـه ی سـياه سـی سـاله  نم،ميھنا ھم«

ه حقـوق  اسCمی در نقـض و تجـاوز مـستمر بـجمھوری ی رژیم
رفتار وحشيانه و ھولنـاک آن حکومـت ه بشر، و به ویژه با توجه ب

اخيـر، تردیـد  نسبت به شـھروندان بيگنـاه ایرانـی در رویـدادھای
نميتوان کرد که سرنوشت مجاھـدین بازگردانـده شـده بـه ایـران 

 بـا توجـه بـه .کم از سرنوشت دیگر مخالفان رژیم نخواھد بود نيز
واقعيات و چنين مCحظاتی است که انتظار دارم دولت عراق  این
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ه اشرف ناخواسته به مجاھدین ساکن اردوگا اجازه ندھد اعضای
   ٢٣٧».شوند  اسCمی تحویل دادهرژیم جمھوری

ز خامنه مریم رجوی را که اتلویحا شاھزاده در این بيانيه، 
ای درخواست امان نامه کرده است تا مجاھدین بتوانند به ایـران 
بروند، به نوعی در کنار حکومت اسCمی و دولت عراق قرار داده 

  !است
  

دیــروز یــادم رفــت بنویــسم کــه تحــریم بنــزین عليــه ایــران 
شدیدتر ميشود و اینطور که معلوم است روسھا قرار اسـت ایـن 

را ذخيره ی بنزین ایـران تمـام شـده یـا ظاھ. کمبود را تامين کنند
و بنزین دیگر نباشـد، یـک اگر این اتفاق بيافتد . مام ميشوددارد ت

ــد ســرنگون ــشدید اعتراضــات و و رون ــرای ت ــی ب ــصل کيف  یسرف
 شــير »ننــه روســيه«بيخــود نيــست کــه . حکومــت خواھــد شــد

  . بنزینش را اینطرفی کج کرده است
ه ی نوبل با امـضای تن از برندگان جایز ۴۵«جالب این که 

عبادی، فعال حقوق بـشر و ای سرگشاده، حمایتشان را از نامه 
اعCم کرده وبل و تمام مخالفان دولت ایران را برنده ی جایزه ی ن

بـه شـکل ) سـوم اوت(وشـنبه  این نامه ی سرگـشاده روز د.اند
 صــفحه ی ھفــتم روزنامــه ی آمریکــایی بــزرگ، تمــام یــک آگھــی

نـام الـی ویـزل، برنـده ی  .خود اختـصاص دادنيویورک تایمز را به 
ــل ســال  ــدگان١٩٨٦جــایزه ی صــلح نوب ــه از بازمان ــيCدی ک   م

ــل  ــانیھولوکاســت، قت ــگ جھ ــان جن ــان در جری ــام یھودی  دوم ع
 دزمونـد توتـو، اسـقف اعظـم . دیـده ميـشودهاست، در ایـن نامـ

 و بتـی ویليـامزسابق کيپ تاون و برنده ی جـایزه ی صـلح نوبـل 
از چھـره ھـایی ھـستند کـه  جایزه ی صـلح نوبـل، برنده ی دیگر

من  ٢٣٨».از مخالفان دولت ایران اعCم کرده اندپشتيبانی خود را 
او را ھم بـرخCف گفتـه ی . ین عبادی خوشم نميایدالبته از شير
مخالف حکومت اسCمی نميدانم؛ عبادی نـه » نوبل«این اھالی 

 حفـظ تنھا مخالف حکومت اسCمی نيست که در سـنخ حاميـان
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نظام کھریزکی اسCمی اسـت؛ بـا ایـن کـه مـثC وکيـل اسـت و 
  ! دکان این زن استاینھا . قوق زنان و کودکانمدافع ح
   

 مـرداد، ١٣یک خبر فوری ھم از ميدان بھارسـتان، امـروز 
از صبح امروز پلـيس مـشغول « : این که مرداد١۴یک روز پيش از 

گذاشـته و  رکاتی اش شده، چند کيوسک جدیـد کـارکارھای تدا
تقرار ماشـينھای پلـيس، روبـروی مرتب در رفت و آمده، محل اس

لفـه گـزارش شـده، کنار دبيرستان اتحاد و ساختمان موتمجلس 
بـرای ماشـينھاش از ] پلـيس[احداثه که یک ساختمان در دست 
ــه ــتفاده ميکن ــا اس ــتان، . آنج ــرن بھارس ــردا مي ــه ف ــتانی ک دوس

احتمـاT . ع باشـهتمون جمحواسشون کامC نسبت به این ساخ
   ٢٣٩»...از مراکزیه که نيروھاشون ھم مستقر ميشناینجا یکی 

باید بگویم که من این نوع نوشتن، یعنی گفتاری نوشـتن 
ـــرای حفـــظ حالـــت نوشـــته، آن را  را درســـت نميـــدانم، تنھـــا ب

ــنگھميــدارم و جاھــایی را کــه ویرایــشی Tزم دار د و غلطھــایی ن
  .  تصحيح ميکنم،بعجيب و غری

ھرکـاری «فيد ھم اعCم کرده که ایـاTت متحـده کاخ س«
انجام خواھد داد، تا جلو رسيدن ایران به سـCحھای » Tزم باشد

ک خـرده بجنبيـد آقایـان و  لطفـا یـخب،  ٢٤٠». ای را بگيرد ھسته
    !خانمھا

  
بـه »  حکومت اسCمیادبيات درون جناحی«حالم از این 

 از ریـشه ميکنـد و بروید بابا ھمـه تـان را دارد توفـان. ھم ميخورد
واقعـا ! ھنوز شما بدبختھا اینطـوری از ھـم گلـه گـزاری ميکنيـد؟

  : خاک بر سرتان
 اسـCمی، ز سرمقاله ی روزنامه ی جمھـوریبخشی ا«

آیـا بـه سـابقون در « :ایـن اسـت» کودتـا«پس از تشکيل دادگاه 
انقCب و بازوان امام خمينی بـه جـرم اعتـراض بـه بعـضی وقـایع 

 فی اTرض زده شود؟ آیا قرار اسـت افـرادی باید برچسب مفسد
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 ن خـدمت بـه انقـCب و نظـام جمھـوریکه دارای سوابق درخشا
ــستند  ــردم ھ ــشور و م ــCمی و ک ــد[اس ــط کردی ــا، غل  دروغگوھ

 و پــائين تنــه ھاتــان خــدمت ميکردیــد و ھمگيتــان فقــط بــه جيــب
به جرم اعـCم نارضـایتی محاکمـه شـوند؟ بـسيار خـوب ] ميکنيد
] کذا[کار خود را بکند و  یقه ی این بزرگان »  دفعحذف و«کارگاه 

را بگيرد و سرشان را به سقف بکوبد و کسانی را که نه سـابقه 
 نـه نقـشی در شـکلگيری نظـام جمھـوریای در انقCب دارنـد و 

و نه امام را ميشناسند و نه امام آنھا را ميـشناخت، ... اسCمی
ورت کـشور بـه ھمه کاره ی کشور کنند، تـا معلـوم شـود در آنـص

 کشور دارد پس از سی سال بچـاپ بچـاپ ھمـه ٢٤١»!کجا ميرود
بيخــودی بــرای ھــم . ی شــماھا شــرتان را از ســرش کــم ميکنــد

    !عشوه ی انگوری و ناز خرکی نيایيد، حقه بازھا
ــاه  ــا موضــوع دادگ حــسينعلی منتظــری ھــم در رابطــه ب
خودیھــای حکــومتی گفتــه اســت کــه مــردم ایــن دادگاھھــا را بــا 

ھـم ایـن بابـا   ٢٤٢.ھھای استالين و صدام مقایـسه ميکننـددادگا
 مگـر اسـتالين بيچـاره ی مـادر راسـتی. چشم بسته غيب گفت

مرده چه ميکرد که اینھا نکردند و نميکنند؛ آن ھم در قرن بيست 
   ! این ھمه امکانات تمدن و تجدد؟و یکم و با

من دعا ميکنم اگـر «: ھاشم آغاجری ھم گفته است که
Cو مخملـی باشـد،  بی در این کشور اتفـاق افتـاد، آرامروزی انق

 اما با این رویه ی آقایان باید منتظر یک انقCب کلنگـی بـود، چـرا
   ٢٤٣».کرده است که جامعه ی ما را کينه و نفرت پر

 این آغـاجری را یادتـان ھـست؟ ایـن ھمـان  شماراستی
 است که یک جـایی صد مجروح جنگی در استاد دانشگاه ھفتاد

 کـه مگـر مـا ميمـونيم کـه از کـسی تقليـد ه بـودان گفتـتو ھمـد
و Tبـد حـاT کـه یادتـان آوردم، یادتـان ميآیـد کـه داشـتند ! کنيم؟

بيچــاره ی مــادر مــرده را بــا کلــی جنجــال نفلــه ميکردنــد و حکــم 
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ش بریدند و کلـی سـر مـا را کـCه گذاشـتند و وقتمـان یاعدام برا
   یادتان آمد؟  درست مثل ھمين بابا اکبر گنجی،!تلف کردند؟

پرزیــدنت اوبامــا ھــم گفتــه کــه دليلــی نميبينــد بــه ایــران 
فرانــسه ھــم بــرای احمــدی نــژاد پيــام تبریــک  .بگویــد» تبریــک«

   .نميفرستد
 بلـيط ِ  به خریداران دروغ ميگوید؛»کيش ایر«دیگر این که 

ایـن . ھد، ولی سوار توپولوفـشان ميکنـدينگ ميدئھواپيما قول بو
   .دیگر خيلی مسخره است

یک بابایی بود به نام حسين درخشان که ميگفتند اولـين 
آن . وبCگ نویس ایرانی بود و اصC او وبCگ نویسی را بـاب کـرد

خيلــی سروصــدا کــرد، مثــل ھمــين ابــراھيم نبــوی و ھــم زمــان 
برای جا انداختن خط خاتمی بازی؛ بعد ھم رفت ایـران و امثالھم 

ــدانم چــه شــد؟ ــر نمي ــددیگ ــه نظــ«:  حــاT ميگوین ــر «امی ک کيف
فـــانش را ميدھـــد حـــسين بـــرای محاکمـــه ی مخال» خواســـت

رتبه ی مراسـم تنفيـذ رئـيس و مھمانان عالی درخشان بنویسد 
کھـن و افـشين  ش ميشوند حسين رضازاده و مـایلی اجمھوری

 پــس واقعــا خــاک بــر ســر ایــن ،قطبــی و عمــو پورنــگ و واحــدی
   ٢٤٤»!نظام

  !اور کنيد بجان مامانم من ننوشتم،این را دیگر به 
من نباید یک لحظه ھم کـامپيوتر و اینترنـت را تـرک کـنم، 

نـه حـاT از کجـا بخـورم و چگو. چون خيلی چيزھا از دستم ميرود
   !زندگی ام را بگذرانم، بماند

ت درونمـرز بــر ضــد یـک موضــوع تــازه بـه مبــارزان و مبــارزا
ھمـه ی وجـوھش اضـافه شـده کـه واقعـا حکومت اسـCمی در 

ميگفت که اگـر ایـن دوستی ان روزھای اول ھم. ستودنی است
خـورد، بجنبش به جنوب شھر و اقشار ویژه ی پـائين شـھر گـره 

اینجا «: ببينيد. کار حکومت تمام است و حاT اینگونه شده است
ه آگـاه شـدیم كـ .ایران است، شما فریاد ما را از ایران ميـشنوید

كمانــدوھای پــایين «روزســرانجام و دیــشب و تــا بامــداد امدیــروز 
رخاسـتن مبـارزین پـایين ھمه ميدانيم كه با ب. براه افتادند» شھر

) عـصر( پـسين٦از . دنزدیكتر از ھميشه خواھد ششھر، پيروزی 
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دیروز سراسر كوی و برزنھایی مانند شـھر ری، جـوانمرد و نـازی 
+ واژه ای ایرانيـست؛ پـارت ( انیآباد، جایگاه درگيریھـایی پـارتيز

 ٣از ھمـان زمـان . دTوران پایين شـھر بـود) دانایی پارتی= زانی
كه بر پره ھاشان نيز نشان اسCم كوبيده شـده ) بالگرد(Tشخور

 بامـداد ٦بود، بـر فـراز ایـن بخـش از شـھر ميچرخيدنـد و ایـن تـا 
  . دنباله داشت

ك دایـره پروازھا پياپی و به گونه ی چرخشی بـر روی یـ«
و ایـن در ھـيچ . كه این سه بخـش را دربرميگيـرد، انجـام ميـشد

كجای شھر تا این زمان پيشينه نداشـت كـه Tشـخورھای رژیـم 
  . شبانه نيز از ترس و بيم خود پرواز كنند

 برخــی از مبـارزین آگــاه و ،دیـروز و دیــشب در شـھر ری«
يجيان دTور آغاز به سردادن بانگھای آزادی كردند و این آمدن بس

ولــی ھمانگونــه كــه آگاھيــد . مــزدور و خــونریز را در پــی داشــت
ميمانند كه » تانكھای زرھی«جوانان و مردم پایين شھر ھمچون 

ایــن را آمــار بــسيار بــاTی . از ھــيچ چيــز و ھــيچكس نميھراســند
   . شھيدان جنگ این بخش از شھر بخوبی نشان ميدھد

ماه دیـده ایـم ما درگيریھای شماری از آنان را در این دو «
. كه چه بيباكانه و پاپك وار با دست تھی بر سر دشمن ميریختند

این مبارزین ھمچون كاوه ھایی درفـش بـر دسـت و رسـتمھایی 
دیـروز یـك . نـده اُگرز بر كف ميمانند كه در برابر ستم بپـا خواسـت

 آغازی بـس شـگرف در سرنوشـت پيـروزیآغاز بود و بيگمان سر
درگيریھا در گوشه گوشـه بـه . خواھد بودآزادیخواھان و آبادگران 

چشم ميخورد و مردم و بویژه موتورسـواران دسـته ای بـه سـيل 
 خون آشامان یورش ميبردند و آنان را یـك بـه یـك بـه  یتازی زده

ولی تا آنجا كه آگاه شـدیم در ایـن جنـگ و گریـز . زمين ميكوفتند
ستند ، یا بھتر است بگویيم نتوانـندھيچيك از مردم دستگير نشد

  . دستگيرشان كنند
مبــارزه و گــستره ی آن بــه انــدازه ای بــود كــه مــزدوران «

گاردی در زمانی كوتاه به شـھر ری و نـازی آبـاد ریختـه و گوشـه 
جوانـان كــه . ھـایی از آنـرا زیـر نگـاه شـوم و سـياه خـود گزاردنـد

ھمگی با چھره ھای پوشيده با ماسك آلودگی بودنـد، ناگھـانی 
 ،خيابانی بيرون ميریختند و با سنگ انـداختناز ھر كوچه و بام و 

ســر را » درود بــر آزادی«و » مــرگ بــر خامنــه ا ی«فریــاد خــشم 
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 كه با تيـر نددر ميانشان آرشھای كمان بدستی ھم بود. ميدادند
ند و تيـر خـود را آرش وار و كمان سنگی، مزدوران را نشانه ميرفت

ه پـایين آری گستره ی موج سـبز بـ. شومشان ميدوختندبر پيكر 
شھر نيز كشيد و ھمانگونه كه چشمداشتش را داشـتيم، زمـان 

   ٢٤٥».ج فرارسيدخروش این مردمان سختی كشيده و در رن
  
  

ــاه  ــرداد م ــاردھم ام ــي+دی ٢٠٠٩ اوت ۵/ ١٣٨٨چھ روز [ م
  ]پنجاه و دوم

  
  :  چه بگویمامه ی مادر ھنگامه، یک زندانی؛ن  

 به چھـل سCم عزیز مادر كه نزدیك. سCم ھنگامه جان«
در تمـام ایـن سـالھا . روزه كه نـه دیـدمت و نـه خبـری از تـو دارم

  ایـن بـار انگـار اراده باشم، امـا روزی نبود كه از تو خبری نداشته
. كنـد  تـا تـو را از مـن جـدا،ای جز اراده ی خداوندی در كار است
 خـدا قـسم  بـه خداونـدی...یك وقت نگویی مادر فراموشم كرده

 ميكنم تا صدای تو را بـشنوم، تـا روی ماھـت ام و ھر كاری كرده 
نميداننـد كـه . جـان، عزیـز دلـم نميگذارنـد امـا ھنگامـه. را ببيـنم

! چــه حــالی دارد؟ خبــر اســت، وقتــی یــك مــادر از دختــرش بــی
  كهخم به ابرو نياوردم. من ضجه نزدمبرادرانم كه شھيد شدند، 

گ اسـت  اTن وقت جنـاما مگر. جنگ و مبارزه و دفاع از وطن بود
  اند و مـادرش را از او بيخبـر گذاشـته حبس كرده كه دخترم را در 

گناه؟ از ایـن دادگـاه بـه آن زنـدان  اند؟ به چه جرمی؟ به كدامين
 ام  رد بــه ســينه تــا ردی از تــو بگيــرم، امــا ھمــه دســت ميــروم،
روز  ٤٠ميگـویم . جواب نميدھند. ميگویم حالش بد است. ميزنند

و نـه مCقـاتی، ســكوت  نــه زنگـی رم،از او نـدااسـت كـه خبـری 
   .ميكنند

جان حالـت خـوب اسـت مـادر؟ ھنگامـه، وقـت  ھنگامه «
ت را بردار، دفتر نقاشـی یرنگيھا مداد  .رفتن است، بلند شو مادر

کـشيدی یـادت نـرود،  م نقـش یـک گـلیات را که در آن شب بـرا 
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چرا حرفی نميزنی؟ حالت خـوب نيـست؟ . ات دیر نشود مدرسه 
. است این دوریپایانی  چه رنج بی! گذرد این ثانيه ھا دیرمی چه
بــا ھــرکس کــه ميتوانــستم، از . توانــستم، رفــتم مــی جــا کــهھر

    ٢٤٦»...ت گفتم، اما چه سود ابيگناھی
  !مادر بودن چه شغل خطرناکی استکه آخ 

دیگر این که در نامه ای به پدر روح اTمينی نوشته شـده 
  ٢٤٧.است» دار رادانسر«که قاتل پسرش 

  
 و ســالگرد انقــCب مــشروطه و در ١٣٨٨ مــرداد ١۴امــروز 

  . ضمن روز ترور شاھپور بختيار است
 مرداد نماینـده ی ١٤ دقيقه ی صبح امروز ٧:٥٥ساعت «

) ٥کانـال (راھنمایی و رانندگی در برنامه ای در شبکه ی تھـران 
بھارستان نروند، چرا کـه  از رانندگان درخواست کرد که به ميدان

 ترافيـک بـسيار سـنگين در  به مراسم تحليف پيش بينیبا توجه
و ھمينطور گفت که مـا جـایی ! معلوم نيست چرا؟. آنجا ميشود

را نبستيم، اما از شما خواھش ميکنيم اگر کـار ضـروری نداریـد، 
   ٢٤٨»!به آن منطقه نروید

. باید پستانھاتان را بـه تنـور بچـسبانيد. اینطوری نميشود
تازه باید . باید التماس و تمنا کنيد.  کنيدباید کف پای مردم را ماچ

  !ھارستان نروندبروید جمکران دخيل ببندید که مردم به ميدان ب
  : نيوز خبر داد که پارلمان ھمين اTن ھم 

محمـود احمـدی  ساعت ھشت و پنجاه دقيقه ی امروز«
 درحاليکـه .نژاد با یک دستگاه بالگرد وارد محوطه ی مجلس شد 

تحليف ساعت نـه صـبح آغـاز شـود، مھمانـان و قرار بود مراسم 
حظه  تا این ل.نمایندگان ھمچنان در حال ورود به مجلس ھستند

دان، سرلشگر فيروزآبـادی، پرویـز افرادی ھمچون علی کردان، را
 کـه بـر خـCف معمـول بـا -نجار داوودی، صادق محصولی، سردار

ای بر.....  آیت هللا تسخيری، مھدی چمران و-شلوار است کت و
   ٢٤٩».دان مجلس شده  وارد شرکت در این مراسم
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دیگر این که فعC فقط روسھا به احمدی نژاد تبریک گفته 
  . اند

  . این بچه ھای داخل واقعا آتش پاره اند
  :  مولوی در توئيتر نوشته اندبچه ھای قدیمی«
  » ما بچه ھای مولوی، ریدیم به حکم رھبری«

  : شته اندبعد ھم نو. منظورشان حکم تنفيذ بود
  » .برای عموم آزاد است استفاده از این شعار«

   ٢٥٠» مولویچه ھای قدیمیب«: تازه امضا ھم کرده اند
  ! خيلی نازند وهللا

  
جوانی در وبCگش در پاسخ به خامنـه ای کـه اعتراضـات 

 خوانــده بــود، نوشــته کــه تــو ھــم ۵٧مــردم را کاریکــاتور انقــCب 
 بچـه دTل ميکنند این چه قشنگ استی؛کاریکاتور خمينی ھست

  ٢٥١...ھا
  : و این ھم چند شعار دیگر

   ایرانیاستقCل، آزادی، جمھوری
  باد جنبش سبز زنده باد، ایران پاینده

  مجلس فرمایشی تعطيل باید گردد
  برادر شھيدم، ایرانو پس ميگيرم

  ای خواھر شھيدم، وطن رو پس ميگيرم
  شعار ھر ایرانی، زنده باد آزادی

ــ ــر نميخ ــاد تغيي ــل نم ــر قات ــوایم، رھب ــون نميخ ــود ملع وایم، محم
    ترسو نميخوایم نميخوایم، مجلس

  ای ملت آزاده، آماده ایم، آماده
رھبر خونخوار آواره گردی، خـاک وطـن را ویرانـه کـردی، کـشتی 
جوانان وطن، آه و واویC، کردی ھزاران در کفن، آه و واویC، مـرگ 

  بر تو، مرگ بر تو
  كه مردهسھراب ما نمرده، وTیته 

  ندای ما زنده است، رھبر این ملت است 
  ندایيم، سھرابيم، ما ھمه یك صدایيم
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    ما ھمه با ھم ھستيم، خواھان تغيير ھستيم
  ایرانی ميميرد، ذلت نميپذیرد

  ...مرگ بر دیکتاتور
 

  : این ھم گزارش مراسم تحليف در مجلس بھارستان  
ــن مراســم روز چھارشــنبه « ــرداد١٤( اوت ٥ای د حــدو)  م
وت قرآن آغـاز شـد و بـا وقت محلی با تC  بامداد به٩:١٥ساعت 

 بـه منظـور . Tریجانی، رئـيس مجلـس ادامـه یافـتسخنان علی
بات، نيروھـای دولتـی معترضان به نتيجه ی انتخا مقابله با تجمع
ميدان بھارستان و اطـراف آن بـه گسترده ای را در  تدابير امنيتی

نفرات پلـيس ضـد  ی گزارشھااجرا گذاشته بودند و براساس برخ
 شورش و شبه نظاميان بسيجی با باتوم و گاز فلفل به کـسانی

عليــه انتخــاب محمــود احمــدی نــژاد شــعار ميدادنــد، حملــه  کــه
ــد ــه دســتور .ميکردن ــاک گــزارش کــرد کــه ب مقامــات  ســایت تابن

تحليف، قطارھای مترو تھـران اجـازه ی  امنيتی، در زمان برگزاری
نداشتند کـه ظـاھرا بـه  بھارستان و ملت راتوقف در دو ایستگاه 

 .منظور جلوگيری از حضور معترضان در این دو محل بود
به گفته ی سایت پارلمان نيـوز وابـسته بـه نماینـدگان « 

احمـدی نـژاد بـا یـک فرونـد ھليکـوپتر  اصCح طلب مجلس، آقای
مراسـم تنفيـذ حکـم آقـای   بـرخCف.وارد محوطه ی مجلس شد

 تحليـف بـه طـور مـستقيم از شـبکه ھـای ماحمدی نژاد، مراسـ
 تلویزیـون دولتـی ایــران پخـش شــد و بـه گفتــه ی گزارشـگر ایــن

قضائيه، اعضای شورای نگھبـان، اعـضای تلویزیون، رئيس قوه ی 
هللا خامنـه ای،  تشخيص مصلحت نظام، رئيس دفتـر آیـت مجمع

و  از مقامات لشکری و کـشوری نمایندگان خبرگزاریھا، و تعدادی
گان ســفارتخانه ھــای خــارجی در تھــران در ایــن مراســم نماینــد

 برخـی ]ایلنـا[ کـار ایـران گـزارش خبرگـزاری  بـه.حـضور داشـتند
سـفير، نماینـدگان پـائين رتبـه  سفارتخانه ھای خارجی به جـای

برخCف گذشـته، نماینـدگان ری را به این مراسم اعزام کردند و ت
ــين المللــی اجــازه ی حــضور بــسياری از رســان ــن در ه ھــای ب ای
 اکبــر ھاشــمی رفــسنجانی رئــيس مجلــس .مراســم را نيافتنــد

خبرگــان و رئــيس مجمــع تــشخيص مــصلحت، و محمــد خــاتمی 
 از رئيس جمھوری پيشين، مھدی کروبی و ميرحـسين موسـوی
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حضور سيد حسن خمينـی، نـوه جمله غایبان مراسم بودند و از 
   .ی آیت هللا خمينی نيز گزارشی نرسيده است

 بنيـادگرای سته بـه یکـی از نماینـدگانالـف وابـ سـایت«
 - اصـCح طلبـان -نمایندگان خط امـام مجلس نيز نوشت که اکثر 

حاضـران نيـز بـا آغـاز و در مراسم روز چھارشنبه حضور نداشـتند 
آغـاز مراسـم، ر  د. احمدی نژاد، جلسه را تـرک کردنـدسخنرانی

علی Tریجانی رئيس مجلس در سـخنانی از جملـه بـه مـصادف 
ین روز بـا سـالروز اعطـای فرمـان مـشروطه اشـاره کـرد و ا بودن

یجـانی بـه  Tر.تـامين عـدالت دانـست ھدف انقCب مـشروطه را
مــه ریــزی، حرکــت جمھــوری توصــيه کــرد کــه موضــوع برنارئــيس 

متخصصان در  اداره ی امور را مـورد توجـه  گيریقانونمند و به کار
شورھای کـ» تتحوTت بعد از انتخابا«در اشاره به   وی.قرار دھد

ایـن تحـوTت مـتھم کـرد و گفـت کـه غربی را به استنباط غلط از 
غـرب » درایـی بـه موقـع پاسـخ مناسـبی بـه ھـرزه«مردم ایران 
   .خواھند داد

ــت « ــانی گف ــس در دادن رای اTریج ــه مجل ــه ک ــاد ب عتم
 انقCبـی و  یسـابقه  وزرای پيشنھادی،وزیران، به اصالت دینی

مورد   تخصص و تجربه ی کاری آنان راتبعيت آنان از وTیت فقيه و
   ٢٥٢»...توجه قرار ميدھد

 شـاھرودی  از بعـد ھـم ھاشـمی... C بـC بـC بـC بـC ب
 امـا ؛ بعد ھم یکـی دیگـر، بعد یکی دیگرين حرفھا زده است،ھم

یک شاھد عينـی «: در تھران خبرھای دیگری ھم ھست، ببينيد
ــه  ــی ب ــای منتھ ــردم در خيابانھ ــسترده ی م ــضور گ ــدان از ح مي

. خبـر ميدھـد] چـه اسـم مزخرفـی[بھارستان، از ميـدان شـھدا 
دولــت کودتــایی، اســتعفا، «شــعارھای مــردم مثــل ھميــشه 

 از ھمين مراسم خيابانی بـا چاشـنیگاردین ھم . ست»استعفا
ن فلفل و گازاشک آور، گزارش لحظـه بـه لحظـه دارد کـه بـاز خـو

چنـد جاه و  ھمين خبرھا که این پناست و باز اعتراض است و باز
نـه روز بود و ھست و تا سرنگونی تام و تمام حکومت اسCمی، 

تــر ادامــه خواھــد داشــت؛ ر و نــه یــک کلمــه کمیــک کلمــه بيــشت
  !خواھيم دید
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مراســم تحليــف مــسخره ی احمــدی نــژاد ھــم بـا آنکــه «  
اکنون در مجلس اسCمی در حال برگزاری اسـت، مـردم غيـور و 

ـــذیر تھـــران در جـــای جـــای ميـــ دان بھارســـتان و خـــستگی ناپ
 و  خيابانھای اطراف با خروش و فریادھای خود مجلس اسـCمی

ماموان و مزدوران . مجموعه ی نظام اسCمی را بلرزه درآورده اند
رژیم ھمه ی خيابانھای منتھـی بـه ميـدان بھارسـتان را از صـبح 
زود قرق کرده اند، تا شاید از حضور مردم برای بی آبرو کردن این 

ری کنند؛ ولی مردم با حضور جانانه شان بار دیگـر مراسم جلوگي
آب پاکی را روی دست رژیم اسCمی ریختند و نـشان دادنـد کـه 

ھيچ نيروئی را یارای  و» دیگر اثر ندارد... و توپ، تانک، بسيجی«
ــران  ــردم عــصيان زده ی ای ــر م ــده و ویرانگ ــا ســيل توفن ــه ب مقابل

 ١۴صـبح روز  دقيقـه ی ٢٠ھم اکنون که سـاعت یـازده و. نيست
 است، مردم با حضور در خيابانھای سرچشمه، ری، ١٣٨٨مرداد 

چراغ برق، ناصرخسرو، بازار و تمام خيابانھای آن منطقـه، چنـان 
در جلسه و رئيس فضائی را بوجود آورده اند که نمایندگان حاضر 

ــدگان خــارجی ــامی نماین ــجمھــوری و تم ــسه، ب ی  حاضــر درجل
 کل نظام اسCمی را با گوشـت آبروئی این مراسم و بی آبروئی

  . و پوست و استخوانشان لمس ميکنند
 به بعد بازار مملو از جمعيـت معتـرض بـود ١٠از ساعت «

در . که ھر لحظه بر حجم و تعـداد و دامنـه شـان افـزوده ميـشود
واقع شرایط بکلـی از دسـت رژیـم خـارج شـده و مـردم تـسلط و 

بـازار و خيابانھـای . صCبت و نيروی خود را برخ رژیـم کـشيده انـد
تعداد آنھـا  از جمعيت است وھنوز ھم مرتبا براطراف آن انباشته 

که مراسم صـبح بـوده و بـسياری  اینه با توجه ب. افزوده ميشود
از مردم در این ساعات سر کـار ھـستند، بایـد شـرایطی بوجـود 
بياید که ادامه ی ایـن مراسـم در بعـد از ظھـر امـروز در گـسترده 

  .  برگزار شودترین شکل ممکن
ــاموران« ــده،م ــد بری ــسيجيھا و  ان ــاس شخــصيھا و ب  و لب

آنچــه . نيروھــای ســرکوبگر اقــدام بــه دســتگيریھای کــور ميکننــد
شخـصا شـاھد بـوده و ھـستم، اینکـه تھـران در التھـاب کامـل و 

حــدود .  انفجــار را داردانی بيــسابقه بــسر ميبــرد و آمــادگیعــصي
ار با یک ھجوم در حالت  باز و خرده ای بود که کCنتریدهساعت 

تــسخير مــردم قرارگرفــت و ميتوانــست کCنتــری بطــور کامــل بــه 
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ھمـه چيـز بـرای یـک قيـام درھـم کوبنـده و . دست مردم بيافتـد
دنيـا بایـد بـه حمایـت معنـوی از مـردم . ویرانگر مردمی مھياست

تھــران آبــستن حــوادث بينظيــر و ویرانگــری /ایــران. ایــران برخيــزد
 آن بشدت عصبی و بریده بنظر ميرسـند و رژیم و ماموران. است

تاب مقاومت در برابر نيـروی عظـيم مردمـی را نخواھنـد آورد کـه 
نمونه ی آن را در حرکت و واکنش امـروز مـردم و نيروھـا بچـشم 

برای بعد از ظھر امروز باید این غليان و خـروش را ادامـه . ميبينيم
از یـک ای [ ».داد، تا نفس نيروھا ھرچه بيشتر به شـماره بيفتـد

  ]ميل
  آننـد کـه اعتـراض بـه رئـيس جمھـوریخبرھا حـاکی از«  

مراسم تحليف او به جنوب تھران کشيده و جوانـان در  و» کودتا«
نيروھای سرکوبگر بسيج درگير شـده انـد و  نازی آباد و جوادیه با

موتورھاشان به گروگـان دی از آنان را ضمن پائين کشيدن از تعدا
ری دیگر کCنتری در بازار تھران از مقابلـه بر اساس خب .گرفته اند

امـروز تمـام «: و بـاز ایـن کـه  ٢٥٣».با مردم خودداری کرده اسـت
معلمين و مراجعين به مدارس منطقه ی بھارسـتان بـا نيروھـای 

  . مستقر در مدرسه مواجه شدند نظامی
دیـروز  نيروی یگان ویژه و بسيجی از ظھـر ٣٠٠٠بالغ بر «

 ی بھارسـتان بـه صـورت آمـاده بـاش در کليه ی مدارس منطقـه
کنترل اوضاع مناطق اطـراف مجلـس را در  مستقر شده بودند، تا

روھـای ضـد شـورش و خودسـتقرار ا. روز تحليف به عھـده گيرنـد
در   یگان ویژه در ھنرستان شھيد سروندی واقعنيروھای موتوری

 بـاTتر از ميـدان بھارسـتان، کوچه ی  استقCل، دبيرستان اتحـاد
 ملت واقع در کوچه ی ظھيراTسCم، ی راھنمایی آزادی مدرسه

روز چھارشنبه طبق روال معمول  باعث تعجب مراجعينی شد که
گفتنـی اسـت . بودنـد در تابستانھا به این مکانھـا مراجعـه کـرده

  مدرسه در این منطقه بدین منظور انتخاب شده بودنـد٢٠حدود 
ه ی بھارسـتان که اغلب آنھا در کوچه ھای کم رفت و آمد منطقـ

ــا ایــن حــال. بودنــد در روز تحليــف، در زمــان عبــور خودروھــای  ب
چھـار راه مخبرالدولـه و  تشریفات حامل نمایندگان در حـد فاصـل

امـر  ميدان بھارستان، اعتراض مردم را به ھمراه داشت کـه ایـن
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 عـده ای یگـان ویـژه بـه مـردم و دسـتگيریباعث حمله ی نيروھ
   ٢٥٤». ميشدندزیادی شد که تصادفی انتخاب

 جالـب الب است، دستگيری تـصادفی؛این دیگر خيلی ج
مرگ بـر «این که در سلسله تظاھرات امروز در بازار تھران شعار 

   .محکم و جاندار و جانانه گفته ميشد» روسيه
شــھر تعــداد  نقــاط مرکــزیبــه گزارشــات رســيده از بنــا «

ر نھـای مرکـزی شـھدر ميـادین و خيابا زیـادی از مـردم و جوانـان
 در .اعتراضـات ميکننـدحضور دارند و خودرا آماده ی شکل گيـری 

نقاط مرکزی شھر تعداد زیادی از مردم تجمـع کـرده انـد، بطـوری 
آنھـا خـود را بـرای آغـاز . مملـو از جمعيـت اسـت که پيـاده روھـا

بخصوص نقاط مرکزی شـھر  اعتراضات گسترده در سطح شھر و
تجمع ھستند، عبارتنـد محلھایی که مردم در حال . آماده ميکنند

دان انقـCب، ونـک و نقـاط از ميدان فـاطمی، ميـدان وليعـصر، ميـ
ــر ــرود... دیگ ــان شــروع اعتراضــات مي ــه امک ــر لحظ ــای .ھ  نيروھ

سرکوبگر گارد ویژه ی سپاه پاسداران، بسيج و لباس شخـصيھا 
ــد مرکــزیدر نــواحی بــصورت گــسترده .  شــھر مــسقر شــده ان

ایجـاد رعـب و وحـشت ر دادن و ی موتور سوار در حال مانونيروھا
. دھستند و گارد ویژه، باتوم بدسـت آمـاده ی تھـاجم بـه مردمنـ

آنھا ھمچنين تعداد زیادی از خودروھای خود را کـه مملـو از نيـرو 
   ٢٥٥».مستقر کرده اند ھستند،

احمدی نژاد ھـم گفتـه اسـت کـه کـسی منتظـر تبریـک 
نظــورش کــشورھای خــارجی ھــستند؛ Tبــد م. شــماھا نيــست

  ! ک، داشت گریه اش ميگرفت ھاطفل
ساعت نوزده و چھـل و پـنج دقيقـه ی عـصر روز «: بازھم

 بــين جمعيــت کثيــری از ی شــدیددرگيــری... ١٣٨٨ مردادمــاه ١۴
ترافيک . …عزیزان ھموطن با نيروھای سرکوبگر آغاز شده است 

 متاسفانه. کامC قفل شده و ماشينھا در حال بوق زدن ھستند
شدت زنـان و مـردان را مـورد تعـرض و نيروھای لباس شخصی بـ
دو جـوان و یـک زن ميانـسال توسـط . ضرب و شتم قرار ميدھنـد

لباس شخصيھا تاکنون دستگير شده و به محـل ونھـای مـسثقر 
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معترضين شعارھای … شده ی نيروی انتظامی منتقل شده اند 
ــاتور«و » اســتقCل، آزادی، جمھــوری ایرانــی« ــر دیکت و » مــرگ ب
نيروھای ضد شورش، افرادی را که در  ...دميدھنسر » هللا اکبر«

حال فيلمبرداری با موبایل ھـستند، شـدیدا مـورد ضـرب و شـتم 
پـيش  روی جـام جـمترافيک از ھر دو سمت تـا روبـ. قرار ميدھند

  ٢٥٦».ترفته اس
  
  

روز پنجاه [ مي+دی ٢٠٠٩ اوت ۶/ ١٣٨٨پانزدھم امرداد ماه 
  ]و سوم

  
شـباھتھای دادگـاه واشـينگتن پـست بـه «دیگر ایـن کـه   

  یاســتالين در دھــه نمایــشی تھــران بــا دادگاھھــای نمایــشی
اشاره ميکند و مينویسد که رژیمِ  بيش از پـيش سـردرگم  ١٩٣٠
بر ایران با وامگيری از سنت روسيه ی استالينی، متوسل  حاکم

آوری شده، تا ھر که را کـه جـرات کنـد  به دادگاه نمایشی تھوع
  ٢٥٧».مجازات کند  پرسش بگيرد، خرداد را به٢٢انتخابات 
م، بـا خيلی از ما کـه نھـضت سـبز را پـشتيبانی ميکنـي«  

آقایـان موسـوی، رفـسنجانی و  از سياسـتھایی دولتھـای  خيلی
ــودیم ــد از دوســتان ســعيدی . خــاتمی مخــالف ب اگــر قبــول نداری

ــ ــهس ــوش و پروان ــدان داری ــوچھر يرجانی، فرزن ــادر من ــر، م  فروھ
بی به طور خصوصی بپرسـيد محمدی و ھمسر سابق احمد باط

اما غالب مـا بـا رضـای ! که در باره ی این آقایان چه فکر ميکنند؟
از دردھــای خــود و ظلمھـایی کــه بـه مــا شــده،  خـاطر حاضــریم

در راه ایجـاد ایرانـی آزاد  چشم بپوشيم، اگر این آقایـان صـادقانه
تـCش   منشور حقوق بشر سازمان ملـل اجـرا ميـشود، که در آن

ھدف ما ایـن .  ما در باره ی سعادت یک ملت استصحبت. کنند
ی ]و دیگـر فـصلھا[است که دیگر ھيچگاه در ميھنمان تابـستانھا 

با مقوله ی چنـد  ما ميخواھيم دخترانمان. خونين نداشته باشيم
را »  یـا توسـری،یـا روسـری«ھمسری مواجه نباشـند، و شـعار 
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 سـتاره ما ميخواھيم دانشجویانمان دیگر ھيچگـاه. ھرگز نشنوند
ما ميخواھيم درویشانمان بتوانند با خيـال راحـت . ی قرمز نگيرند

ما ميخواھيم . عبادت کنند در حسينيه و خانقاھشان خداشان را
 برابر با شـيعيان ھائيھای ميھنمان از حقوق شھروندیسنيھا و ب

ما ميخواھيم نوجوانانمان را بـا قـانون وحـشيانه . برخوردار باشند
مـا ميخـواھيم کـارگران و معلمانمـان روز . دقصاص اعدام نکننـی 

ما ميخـواھيم کليـه .  ھاشان خجل نباشند خانواده اول ماه پيش
مــا ميخــواھيم فــروش . کنــيم فروشــی را در ایــران منــسوخ

ميھنمـان را از  ما ميخواھيم. دخترانمان را در امارات متوقف کنيم
کراک و شيشه پاک کنيم؛ درھای این جنبش باید بـه روی ھمـه 

 که خالصانه به آزادی ایران و حقوق برابر مـردم ایـران  ی کسانی
اگر ما ھم مثـل رژیـم وTیـت شـروع بـه خـط . باشد معتقدند، باز

درون ایـن خطھـا گـم خـواھيم  کشيھای قرمز کنـيم، نھایتـا خـود
ــه خــودی و غيرخــودی و . شــد اگــر مــا ھــم بخــواھيم مــردم را ب

شــبه از ميــان بيخــودی تقــسيم کنــيم، رژیــم ایــن جنــبش را یــک 
دمکراسـی . خط سبز ما باید قبول دمکراسـی باشـد. بردخواھد 
ــی ــزاب آزا یعن ــید،  اح ــی یعن ــت  دمکراس ــدون دخال ــات ب  انتخاب

ــی ــی یعن ــومتی، دمکراس ــم حک ــان و حک ــورای نگھب ــه  ش  آزادان
 خـط سـبز مـا بایـد. ھای آزاد کاندیدا شدن، آزادی بيان، روزنامه 
خط سبز ما باید آزادی عقایـد . قبول برابری در مقابل قانون باشد

  خط سبز ما باید رد تبعيضات جنـسی. سياسی باشد  و مذھبی
مـا بـه . ميخـواھيم، نـه خـط قرمـزز مـا خـط سـب. و قومی باشـد

بـه محـصور و   و حقـوق فـردی مياندیـشيم، نـه کرامـت انـسانی
ی بـرا.  نـه بـه دیـروزما به فردا روی داریم،. محدود کردن انسانھا

 که ميخواھند در یانيم آغوش خود را به روی آنان ميتو ھمھمين
 کننـد،  دور در کشوری آزاد و مترقـی زنـدگی  فردای نه چندان آن

ھاشــمی و خــاتمی   اگــر نامــشان موســوی وحتــیبگــشایيم، 
  اگر در دوران حکومت اینان ما را مضروب کـرده انـد،حتیباشد، 

بـه شـھادت  عزیزی از ميـان مـا را حتیبه زندان انداخته اند و یا 
 بھـای آزادی.  آزادی واقعی، بھائی بس سنگين دارد.رسانده اند

عملـــه ی ظلـــم و شـــقاوت در  بيـــشتر از رویـــارویی بـــا  بـــسی
ببخـشيم،  بھای واقعی آزادی در آنست که بتوانيم. خيابانھاست
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و به آنان که روزی سCممان را پاسخ نميدادنـد، سـCمی دوبـاره 
   ٢٥٨».کنيم

  !چه بگویم؟...کاش... کاش اینگونه بشود
اوت، به شـشم شـن اتحادیه ی اروپا ھم بامداد روز پـنج «

 ای بـار دیگـر اعمـال  بـا صـدور بيانيـه] امـروز [١٣٨٨ مردادماه ١۵
بيانيـه، بـا . مجازات اعدام در جمھـوری اسـCمی را محکـوم کـرد

اعــدامھای گروھــی را مــورد   نفــر در کــرج،٢۴اشــاره بــه اعــدام 
  ٢٥٩».اعتراض قرار داد

  
نوشت که امشب سبزھا پياده و ھم ایت موج آزادی س«

خواھند آمـد و بخـصوص پـس از سـاعت  یا با ماشين به خيابانھا
خيابـان وليعـصر از  ھای اصلی تھـران، بخـصوص  شب، خيابان١٠

در . ميدان وليعصر تا ميدان تجـریش را در انحـصار در خواھنـد آورد
يـشنھاد شھرستانھا نيز خيابانھای اصـلی و مرکـزی ھـر شـھر پ

بلـوار ملـك آبـاد / و در مشھد ھم مسير خيابـان احمـد آبـاد شده
گزارشھا حاکی اسـت کـه . پيشنھاد شده است بلوار وكيل آباد/

 به حالت رھانيروھای پليس ضد شورش در تھران و در سایر شھ
   ٢٦٠».دآمده انآماده باش در

نا به گزارشات رسـيده از منـاطق مرکـزی ب«دیگر این که 
زیـادی از مـردم،  ه مناسبت نيمه ی شعبان تعـدادشھر تھران، ب

در . به اعتراض عمـومی کـرده انـداین مناسبت مذھبی را تبدیل 
حــال حاضــر در ميــدان انقــCب، ميــدان وليعــصر، ميــدان فــاطمی، 

ونـک، خيابـان آزادی، خيابـان وليعـصر تعـداد  ميدان امام حسين،
ــد و نيروھــای ســرکو ــه خيابانھــا آمــده ان ــادی از مــردم ب بگر را زی

در ميدان انقCب نيروھای گارد ویژه و بسيج به  .غافلگير کرده اند
 نفر بـا بـاتوم حملـه ١٦به بيش از  تا به حال. مردم یورش ميبرند

اکثـر . داده انـدر کرده اند و آنھا را بشدت مورد ضـرب و شـتم قـرا
کسانی که مورد ضرب و شـتم قـرار ميگيرنـد، دختـران و پـسران 
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نھا به عنوان اعتراض، بوق ميزنند و ترافيـک  ماشي.جوان ھستند
نيروھای لباس شخصی بـا بـاتوم بـه . ایجاد کرده اند سنگينی را

شيشه ھای ماشينھا ميکوبنـد کـه تـا بـه حـال حـداقل شيـشه 
ھای جلو دو ماشين مـورد اصـابت بـاتوم قـرار گرفتـه و شکـسته 

کننـد  دیگر مردم نيروھای سرکوبگر را ھو مي از طرف. استشده
گزارشـھای مـشابھی از نـواحی جنـوبی . ماشينھا بوق ميزنندو 

ــد ــران ميرس ــھر تھ ــپاه . ش ــژه، س ــارد وی ــرکوبگر گ ــای س نيروھ
گـسترده و انبـوه در  پاسداران، بسيج و لباس شخـصيھا بـصورت

بلکـه  ایـن بـار نـه تنھـا نقـاط مرکـزی شـھر را. شھر حضور دارنـد
ضر ميـدان در حال حا. مناطق جنوبی شھر را نيز اشغال کرده اند

ــو از نيروھــای  ــا ممل ــه آنھ ــی ب ــای منتھ ــام حــسين و خيابانھ ام
   ٢٦١».سرکوبگر است

اتحادیه ی اروپا ھم گفته است که به احمدی نژاد تبریک 
دولت امریکـا ھـم گفتـه اسـت کـه . نگفته و تبریک نخواھد گفت

ــان را ــت ایراني ــوریمقاوم ــت جمھ ــی ریاس ــد، ول ــسين ميکن   تح
 پفيـوزیواقعيـت ميپـذیرد؛ البتـه بـا احمدی نژاد را به عنوان یـک 

  !تمام
  
  

روز پنجاه [ مي+دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٧شانزدھم امرداد ماه 
  ]و چھارم

  
عCوه بر شکاف عميق در سـطوح  «:اکونوميست نوشت  

وجـود  باTی قدرت و ادامـه ی اعتراضـات خودجـوش مردمـی، بـا
 قبل از شـروع حتیتحریمھای بين المللی و سقوط قيمت نفت، 

سرمایه گزاری در ایران را به صفر نزدیـک کـرده  اشاتی کهاغتش
توانــایی ادامــه ی سياســتھای ف ایــران اســت، اقتــصاد ضــعي

نيـز دیگـر  دولـت احمـدی نـژاد. پوپوليستی احمدی نـژاد را نـدارد
زشتی خود را کامC نمایان کرده و دیگر آنھا انتظاری بـرای تـرحم 

  ٢٦٢»دنيای خارج نميتوانند داشته باشند از
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می ھم اندرباب خریـت بخـوانيم، خریـت زنـان و خریـت ک  
و چـه در بـين مـردم مردان توجيـه کننـده ی خریـت، چـه در بـين 

  : اکمان اسCمیح
ــاران « ــع خبرنگ ــيش در جم ــد روز پ حــسين اســCمی چن

پارلمــانی کــه عمومــا خــانم بودنــد، از دیــدگاھش در مــورد تعــدد 
اسـCمی، که تعدد زوجات را بـر اسـاس مـوازین  او .زوجات گفت

رواج چنـد زنـی در کـشورھای  امری مثبت تلقی ميکرد، با تایيـد
او  در عربستان اگر مـردی تـک ھمـسر باشـد، بـه«: عربی گفت

فقير ميگویند و معتقدنـد کـه دیـنش کامـل نيـست، امـا در ایـران 
مــساله دیــد منفــی دارنــد و چنــد زنــی را  نــسبت بــه ایــن

  » .نميپسندند
 ان عـرب چطـور تـساویدر پاسخ به اینکه مرداسCمی «

 ،در اسـCم اسـت  کـه شـرط چنـد ھمـسریحقـوق زنانـشان را
  : رعایت ميکنند، گفت

ــی راحــت« ــردان عــرب، صــبحھا مي! خيل ــد م . ســرکاررون
. زنانشان ھـم در خانـه بـاھم ميزننـد و ميرقـصند و خریـد ميرونـد

ھم که آقا برگشت خانه، مثC در یک خانه ی چھـار طبقـه،  شب
 ميداند که حقش را به زن دیگر بدھـد و آقـا ھر زنی این را صواب

   »!به یکی از این طبقات برود
 سخنان وی که مایه ی تعجب خبرنگـاران شـده بـود، این

اصـولگرای سـاوه روبـرو شـد در نھایت با این ھشدار نماینـده ی 
   :که

مـردان  در ایـران از لحـاظ ژنتيکـی تعـداد زنـان بيـشتر از«
شـته باشـد، برخـی از زنـان است و اگر ھـر مـرد تنھـا یـک زن دا

  ٢٦٣»!ھرگز ازدواج کنند نميتوانند
  

  :  ھمين روزھا نوشته ام؛ ببينيدکار رااین   
ـــر بپرســـيد« ـــين اگ ـــاوت ب ـــون« تف  و ٥٧ســـال » انقCبي

چيست، ميگویم که برپای خود ایستادن، آلودگی به »  امروزیھا«
احزاب و گروھھا و سازمانھای سياسی نداشتن، یعنی بـه خـود 

تصميم خود ن، گله ای راه نيافتادن و به تنھایی و با فکر اندیشيد
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له شــدند  ھمانھــا کــه وســي»یھــادیروز«. گــرفتن و عمــل کــردن
 ھيچ کدام ھویت نداشـتند، نـه زنـده اسCميون به قدرت برسند،

ھا و نه مرده ھاشان؛ چرا که ھمـه را راھبرانـشان بـه جيبـشان 
 بودند، یا  فـدایی انسانھا ھمه مھر داشتند، یا مجاھد. ميریختند

 ولـی مينی چی، که این باند آخری زد و بـرد؛و یا توده ای و یا خ
باز ھم در زندان و زیر شـکنجه، کـسی نـامی نداشـت؛ ھمـه را 

ھھــا بــاT ميکــشيدند، افتخــارات و بقيــه ی رھبــران احــزاب و گرو
  !چيزھا را
آن ھمـه دعـوا و درگيـری بـين » دیـروز«اگر بپرسيد چرا «

ا و جریانھــای سياســی بــود و ایــن روزھــا دیگــر احــزاب و گروھھــ
نيست، باز ھم خواھم گفت به ھمان دليل باT؛ چرا کـه دعواھـا 

شکل بـود، بـرای سـوء اقع دعـوای رھبـران آن تـوده ھـای بيـدر و
استفاده کردن از ایشان، برای پيشبرد منویاتشان و برای دسـت 

نـد؛ نـه از ایـن برنامـه ھـا ندار» امروزیھـا«یافتن بـه قـدرت؛ ولـی 
 نـه  قـدرت بنـشانند، کرسـیميخواھند حـزب طـراز نـوینی را بـر

 دموکراتيک خلقی و نه جامعه ی بی طبقه ی توحيدی جمھوری
 و نه یک کلمه کمتر« را اسCمی و کارگری و پرولتری و حکومت 

 ایـن موسـوی آن روزھا و مثـل مثل خمينی» نه یک کلمه بيشتر
مـان دوره ھـای دور جـا روزھا؛ شـعاری کـه از ھمـان دیـروز، از ھ

اگـر دعـوایی ھـم در گردھمایيھـای خـارج کـشوری . مانده است
سـت، بـر سـر »دیروزیھـا «قدیمیميبينيد، باز ھم ھمان دعوای 

 و خب الزاما نه برای آزادی و نه بـرای ،قدرت، و سھمی از قدرت
» امروزیھــا«تحقــق حقــوق شــھروندی شــھروندان، آن گونــه کــه 

 بـدبختی .دھنـد و شـکنجه ميـشونش جـان ميدیميخواھند و برا
» امروزیھـا«این که اشتباه به عرض آقای موسـوی رسـانده انـد؛ 

جانفشانی نميکنند؛ » دیروزیھا«برای شعارھای نخ نما شده ی 
دیـروز تـا ھمـين «مرض که ندارنـد، جـان بدھنـد تـا ھمـان را کـه 

داشــتند و دارنــد، داشــته باشـند؛ ایــن بــا کــدام منطقــی » امـروز
  ! ميخواند؟
» Cــ ــيم اص ــرض کن ــا«ف ــود»کودت ــاده ب ــاق نيفت ــی اتف . ی

ميرحسين موسوی شده بود رئيس جمھـوری و ایـن روزھـا بایـد 
م حکمـش را از ميرفت بيت خامنه ای به دسـت بـوس و بعـد ھـ

 و و از ایـن حرفھـا دست خاتمی و ھاشمی رفسنجانی ميگرفت
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 البته دیگر این بساط راه نميافتاد؛ ولی آیا بساط سنگـسار ،خب
ــابرابر و و  ــدد زوجــات و ســھم ارث ن ــه و صــيغه و تع ــصاص و دی ق

شھروند درجه دو بـودن خيلـی از ملـت ھـم تغييـری ميکـرد؟ آیـا 
دیگر مـردم را بـه تخـت شـCق نميبـستند، زنھـا بـا مردھـا برابـر 
ميشدند، حقوق دگراندیشان با شيعه ھـای نـاب محمـدی برابـر 

ابستگی بـه ميشد، تورم کم ميشد، بيکاری کم ميشد، یا مثC و
 فرضـی آیـا  ایـن آقـای رئـيس جمھـوریاصC! روسيه کم ميشد؟

ميتوانست و آیا مھره ای بود که بتواند در ایـن گونـه مـوارد کـاری 
»  یـا توسـرییا روسـری«بکند و قدرتی داشته باشد؟ آیا بساط 

 کماندوھای مزاحمِ  زنان در خيابانھا و جمع ميشد؟ آیا آن فاطمه
 دیگر تـو خيابانھـا و سـرگذرھا پيداشـان محل کار و تحصيل زنان،

  ...  یک سری از این پرسشھای بی پاسخ؟ و خب،نميشد
ه یـک کلمـه  اسCمی، نه یک کلمـه کمتـر و نـجمھوری«

نـه بابـا ھـيچ «:  فرضـی یعنـی ایـن کـهِ  رئيس جمھوری»بيشتر
  . چيزی با این که حاT ھست، فرق نميکرد

 بود و ھمـين از فردای تحليف و تنقيذ باز ھم ھمين آش«
ــای  ــين چپاولھ ــا و ھم ــين دزدیھ ــری و ھم ــين رھب ــه و ھم کاس
نجومی و ھمين حجاب اجباری و ھمين آمار وحشتناک اعتيـاد و 
فحشا و ھمـين خانـه ھـای عفـاف و ھمـين صـف طویـل مـرگ و 
زندان و شکنجه و اعدام و آفتابه به گردن مردم بستن و مـردم را 

  » ...به جرتقيل آویزان کردن
ه پوپوليستی عمل ميکنند و دنبال نخ سبز نخ آنھایی ک«

ــاده انــد، یادشــان باشــد کــه  نمــای ميرحــسين موســوی راه افت
شان ھمين حکومت اسCمی است که ھست و خيلـی »اتوپيا«

 پـرچم  این اھالیيخود که تو خارج کشورب. ھم وحشتناک است
ــت مــردم نميقاپنــد و پــرچم  ــير و خورشــيد نــشان را از دس ش

 ھــر مراســمی بــه مــردم زورچپــان نميکننــد، شاخدارشــان را در
  !! ميکنند؟

ی ھمــين باصــطCح روشــنفکران »اتوپيــا«مگــر در دوران «
] ھمينھـا کـه حـاT دارنـد اعتـراف ميکننـد[این روزھای حکـومتی 

ــدیم  ــاه ١٨ندی ــد؟ ١٣٧٨ تيرم ــشجویان آوردن ــی ســر دان  چــه بCی
رفته، یادمان که نرفته، رفته است؟ قتلھای زنجيره ای را یادمان ن

  رفته است؟ 
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، ھمـــان ميخواھنـــد» امروزیھـــا«ی کـــه »چـــنج«واقعـــا «
»  اسCمی، نه یک کلمه کمتـر، نـه یـک کلمـه بيـشترجمھوری«

ساط و ھمـان ھمـان بـ! است؟ خب پس Tبد مـردم مـرض دارنـد
 پـس دیگـر چـنج و مـنج و ایـن حرفھـا بـرای رفتارھا بود کـه بـود؛

  ! ؟»یھادیروز«چيست؟ برای استفاده از ھمان روحيه ی 
این دولتيان اینجا یک اشتباه محاسـبه داشـته انـد و آن «

آن ھم توده این که خيال ميکنند، توده ھا ھميشه توده ميمانند؛ 
 طفلکھا نميدانستند که یکی از اسباب ای بی شکل و نميدانند؛

ه تمــدن و تجــدد ھمــين تغييــر ماھيــت و ھویــت ِ تــوده ھاســت بــ
بـه » دیروزیھـا«ھمان تغييـر  و شھروند، به جمعی از شھروندان،

  .»امروزیھا«
حــاT ھــم تلگرافــی مينویــسم کــه لطفــا از ایــن بــه بعــد «  

سـبازیھای شعارھای کھنه و حرفھای کھنه و راھھای کھنـه و لو
 اگر کنار نگذارید، توده ی تغيير ماھيت یافته !کھنه را کنار بگذارید

ن  پـس از آ و متمدن کنارتان خواھنـد گذاشـت؛به شھروند مدرن
بـاور »  اسـCمی بایـد بـرودجمھوری«ھمه خرابکاریھا دیگر واقعا 

  »!کنيد؟
  

  : م نوشتیبرانازنين   فراھانیدر ھمين رابطه مھدی
ما امروزیھا واقعاً شھروندیم و توده و گله و فله «

نيستيم؛ به ھيچ حزب و ایدئولوژی و گروه و گروھک و سازمان و 
يای حقوق شھروندی، شعبه ھم تعلق نداریم و تنھا ھدفمان اح

برابری و عدالت و رفاه و امنيت و شھروند درجه یک بودن برای 
 است و ھر -  صرفنظر از جنسيت و رنگ و نژاد و اندیشه -ھمه 

حکومتی که پایبند و مجری چنين اصولی باشد، مورد تایيد و 
جوان امروز، آزادی، حقوق . حمایت تک تک ملت ایران است

احترام و اعتبار ميخواھد و برده و انسانی، آرامش، رفاه، 
گوسفند و زیردست ھيچ سرکرده و رئيس و آقا باTسری 

  » .نيست
جالب است نه؟ این حرفھا نوشته ی یک جوان سی و 

ش یھفت سالی است در غرب پيداچھارساله است که تازه 
و چه ناآگاه بودند و » امروزیھا« چه نازند و چه عاقلند این .شده
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پروفسور و ھمه شان از دانشجو تا » دیروزیھا«عقب افتاده آن 
  . دکتر و مھندس و وکيل و گردن کلفتھای سياسی

شان با مدرنيته و لعنت بر ھمه شان که برای دشمني
 آن دوران و اعراب و ان با زن و نوکریشان برای شورویضدیتش

   !ما را به این روز سياه نشاندند،  و ماچينچين
در روایــات نقــل اســت کــه «: بــامزه ی دیگــر» چيــز«یــک   

جھان به آخر نميرسد، مگر آن که امام زمان ظھور کند و کارھای 
 ظھـور ایـن امـام زمـان در روایـات ھـم .معوقه را به انجام برساند

  . عCئمی دارد
حرفھـایی زده » زمـان آخـر« عCئـم  یدر روایات در بـاره«

 و مردھا در آخر زمان لباس زنانه ميپوشـند شده، از جمله آن که
از ایـن  بعـد .خودشان را به شکل و قيافه ی زنھا آرایـش ميکننـد

 کاشـانی اعتـراف فرمودنـد کـه چـراغ وTیـت یکه آیـت هللا امـام
ا اوضـاع افتاده و امام زمان بایـد ظھـور کنـد، تـ» پت پت«فقيه به 

تحت مدیریت خـودش، مـنظم و مرتـب نابسامان ایران و جھان را 
نرینـه ی تحـت امـرش ھای کند، سردار حسين طائب به بـسيجي

دستور داده، تا خودشان را به شکل زنھا آرایش کنند و با روبنـده 
 .به دیدار فرمانفرمای آدمخـواران برونـدو مقنعه و چادر و چاقچور 

با استناد به ھمان روایات، باید بدانند که امـام زمـان ھروقـت  اما
 کارش آن است که گردن یکی یکی آخوندکھای ظھور کند، اولين

لوث وجود آنھا پـاک ميکنـد،  شيطان پرست را ميزند و جھان را از
آخوندکھای  که ھمه ی بينظميھای کنونی جھان از زیر عبای این

م امـام کـنميمـن فکـر ! وهللا چه بگویم؟  ٢٦٤».بيوطن سر درآورده
 دارد بـا شمـشيرش خامنه ای است کـهسيد علی زمان ھمين 
ن تا زانوی اسب گـاری اش ند و خوميک» و دادعدل «دنيا را پر از 

رد یـارانش را ھـم سـربه نيـست ميکنـد؛ ؛ تـازه داباT آمده است
  !نميبينيد؟
  
 زندانيان اشپيگل پنجشنبه این بود کهمجله ی يتر اول ت«  
بدار آویختنھا و دوباره رھا  ه ھاشان از تجاوزات جنسی وو خانواد

ــوان روشــھای ــل از خفگــی، بعن ــدانيان قب شــکنجه در  کــردن زن
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 ٢٣٨

 

بــسياری از خــانواده ھــا در ھفتــه . دانھای ایــران خبــر ميدھنــدزنــ
حویـل گرفتـه اخير جسد دختران و پسران خود را در حالی ت ھای

از شـکنجه ھــای بيرحمانـه و تجــاوز انـد کـه ایــن اجـساد حــاکی 
  ] عينا ترجمه شده. [جنسی به آنان بوده است

ــشجوی « ــران ٢١دان ــشگاه تھ ــی دان  ســاله ای در نزدیک
زمانی کـه دو اتوبـوس بـه بازداشـتگاه کھریـزک . وددستگير ميش

ماننـد جنـون زدگـان بـه  پانزده نفر نگھبـان زنـدان/وارد شدند، ده
از ا  لباسـشان ره واردان دست بسته حملـه ور شـدند،سوی تاز

شان آب ریختنــد و بــا کمربنــد و زنجيــر، یــ بروتنــشان پــاره کردنــد،
 شـده جـوان دسـتگير. شـان را آش و Tش کردنـد جـسم برھنـه

مـا از ضـعف، . نمانـده بـود بعد از آن دیگر جانی در تنمان«: گفت
داشـت ایـنھم ز داسـتان ا. توان ایستادن روی پامـان را نداشـتيم

 جـای سـوزن تعدادی از بچه ھای سلولی کـه دیگـر.  ميشدبدتر
. توش نبود، را ساعتھا از پا از سقف آویـزان کـرده بودنـدانداختن 

. ه بودنـدرا در قيـر داغ کـرده و سـوزاندپاشان  تعداد دیگری را نيز
گردنـشان انداختـه بودنـد و چنـد ثانيـه جوانترھا را طنـاب دار بـه 

ــشيدن ــاب را ميک ــد طن ــشان ميکردن ــين د و آویزان ــه زم ــاره ب و دوب
 به اول فکر ميکردند خواھند مرد و لحظه ای بعد. ميانداختندشان

...«٢٦٥    
  ! ميآیدم از این ھمه پفيوزی بندچه بنویسم؟ زبان آد

    
  :این چند شعار ھم جالب است

   
،Cمھدی بيا، مھدی بيا ایران شده ونزوئ! 
 !مھدی بيا، مھدی بيا/مموتی کرده کودتا

 !مھدی بيا، مھدی بيا/رسوا شده علی گدا
  ٢٦٦!امھدی بيا، مھدی بي/اسCم شده لنگاش ھوا
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 ٢٣٩

 

باT از شعارھای ضد /این ھم یک ليست بلندو   
 :حکومتی

  
 رای ندادیم به ميمون/ ميليونیه ميليون دو

 مرگ بر دیکتاتور
 ننگ بر این دولت مردم فریب/دموکراسی مرده و مردم غریب

 ما ھمه با ھم ھستيم/نترسيد، نترسيد
 سبزی فروشی وا کن/احمدی حيا کن

 رأی ما رو پس بگير/موسوی، موسوی
 پرچم ایران ما رو پس بگير/ موسوی، موسوی

 ریيس جمھورمه/موسوی جونمه
 ریيس جمھور مایی/وسوی بيایی نياییم

 تقلب یه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصد
 دارن باھاش پز ميدن/ رای ما رو دزدیدن

 ی ما رو پس بدینرا
  درصدت کو؟٦٣/ دروغگو دروغگو

    درصد که ميگن کو؟٦٣این 
 ما خس و خاشاکيم؟
 !ما مردميم نه اوباش/احمدی به گوش باش

 بل چه تھرانچه کا/مرگ بر طالبان
باز /این ھمه آدمه/اون خس و خاشاکی که ميگی پس کو

 نميری از رو؟
 حمایت حمایت/ایرانيه با غيرت

دموکراسی فرار کرده کی اونو /از خون جوانان وطن Tله دميده
 دیده؟

 جدا شو از وحشيھای عقده ای/بسيجی واقعی
 ما بسيجی واقعی تو ھم بيا با/ما در پی نابودی اراذليم و اوباش

 باش
 نه یک عده بلکه تمام اقشار/ کامل برای افکارآزادی

یابو و باتوم و /حمله به اموال عمومی که بدست ما نيست
 مسلسل که تو دست ما نيست

 به حق کشی مردم تن نميدیم/رایمونو تو انتخاب ندیدیم
از ھمکاری با اوباش خجالت /نيروی انتظامی حمایت حمایت



 ٢٤٠

 

 خجالت
 وليتچون ميکنيم احساس مسئ/ جمھوریتمرگما نه ميگيم به 
 چه دکتر/چه بی سواد/مرگ بر دیکتاتور
واسه ھمين پيگير این دزدی در /ھای اول انقCبيمما در پی ارزش

 ]کذا [انتخابيم
دستبندای سبزمون /ما ایرانی ميمونيم و ھميشه پرچم باTست

 ھم ھميشه بر دستماست
 با دیکتاتور نميشه/آزادی اندیشه

اما دیکتاتور نميخواد / آرامشيم خدا خودش شاھدهما خواھان
 یکم به ما حق بده

ما ميخوایم که موسوی /خدایا یه کاری کن که خائن رسوا بشه
 رئيس جمھور ما بشه

نصفشون که Tیيکن /C تبریکشون برا چيست، ونزوئ چين،روسيه
 نصفشونم کومونيست

با این ھمه ادعا /جواب آرامشمونه پليس ضد شورش
 سی پس کوشش؟دموکرا

مخالف ظلم و ستم و /حسين موسویه جمھور منتخب ميريسرئ
 ]کذا [مشت و لگد و توسریه

به فکر بيگانه اینو /ھمش دم از ظلم ميزنين تو لبنان و فلسطين
 ھا نيستينتو فکر ما

مقابل /این مردم است و ملت/این خس و خاشاک نيست
  تن نميدیم به ذلت/دیکتاتور

 و نوارهبازم بگ/احمدی بيچاره
 رای ما رو ندیده/نورو دیدهی ھاله 
 رای مو پس ميگيرم/ اگه بميرمحتی

 فکری به حا ل ما کن/فلسطينو رھا کن
 دشمن این خاک تویی/اون خس و خاشاک تویی

 ای دولت کودتا، استعفا، استعفا
 گوش به فرمان تو ایم/ما خس و خاشاک تو ایم موسوی

 موسوی
 ميرحسين/یا حسين

 ایران قيامت ميشه/ه تقلب بشهگفته بودیم اگ
 گردد دانشجوی زندانی آزاد باید



 ٢٤١

 

 موسوی، سکوت کنی خائنی موسوی،
 دعی عدالت، خجالت، خجالتم

 مخابرات مزدور، خجالت، خجالت
 نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران

 بازم تقلب شده/احمدی سيد شده
 ایران شيلی نميشه/احمدی پينوشه

 مای ماستننگ ما، ننگ ما، صدا و سي
  چرا برادر کشی؟،برادر ارتشی

 نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران
  کل نظام نشانه اس/موسوی بھانه اس

 نه بد ميخواھيم، نه بدتر، آزادی ھر چی بيشتر
چوبه ی / برادر بسيجی/دنبال من گذاشتی/پاس منو نداشتی

 دار ميکاشتی
 د بره سر دادهبای/ ظلمتا سرنگونی/آماده ی آماده/این ملت آزاده

بساط ظلم و / جان و جھانت سيد/ آتش به جانت سيد
 دحرامه نانت سي/برچين

 سيد علی ميلرزد/ ایران من ميرزمد
تاج و / با جنبش من و تو/ قاتل جان ما شد/ خامنه ای به پا شد

 عباش ھوا شد
 وTیتش باطله/ رھبر ما قاتله

به پا زده / یبا ھمه بيمروت/ گلوله بيخبر زده/ سيد جد کمر زده
 به سر زده

/ ولی ی ما آدم کشه/ آT پلنگی پوشيده/ لباس جنگی پوشيده
 پوتين فرنگی پوشيده

 امام آخر نميخوام/ بنده رھبر نميخوام
 شمر مثه اون ندیدی/  ما یزیدیولی

 دشمن ایران توئی/یزید دوران توئی
 فردا ميشی دربدر/ احمدی بيخبر

 رھبریلعنت به بيت ی، نه احمد/نه موسوی
 مزد رای توست ای ایرانی/ویرانی/شکنجه/اعدام

 ویرانی/شکنجه/اعدام/رای تو ای ایرانی
 ست به این اھریمن اآری/رای تو ای ھم ميھن

 !تخجالت، خجال/دولت بی لياقت



 ٢٤٢

 

 ذلت نميپذیرد/ایرانی ميميرد
 نيروی انتظامی، تو فرزند ایرانی

 ت، ثروتمسئوTن مملكت، علم بھتر است یا ثروت، البته ثرو
 پر از دزد و خبرچين/ وزارت نفت رژیم

 وزیر مردم فریب، ننگت باد، ننگت باد
 آزادی، عدالت، این است شعار ملت

 ایران جنایت ميکند، اروپا حمایت ميکند
  آخوند بيا، این لچک ھم عمامه کن

 
   »نه روسری، نه توسری، مملکت دوست پسری«
 ]این شعار را عنوان ھمين کتاب کرده ام[
  

 کارگر نفت ما، رھبر سرسخت ما
 ستزیرعبا/نفت مادرآمد/عزاست امروزروز/عزاست امروزعزا

 امروز
 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

  و خشم ملت، دامنگير نظام استخروش
 نه جنبش آمریکا/این جنبش مردم است

ملت انقCبی، آماده ی / این آخرین پيام است،جمھوری اسCمی
 قيام است

  اتحاد، ضرورت انقCب،اتحاد
 خامنه ای، خاتمی، رفسنجانی/مرگ بر سه سيد فاطمی

 که ایران به  بهاز آن/ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم
 يمدشمن دھ

  روز مادرھای سرخ پرپر، ھدیه یگل
لشکر بيت رھبری ھم نتواند /وای اگر که ملت حکم جھادم دھد

 که جوابم دھد
 خود را نميفروشد/دانشجو ميخروشد
 امنه ای خيط ميشهخ/ریش و عبا و تيشه



 ٢٤٣

 

 ملت باید بجنگی/ نون و پنير و سبزی
  عمامه، عبا تو صندوق/نون و پنير و فندق

  شرم و حيا بر شماخائنين، خائنين،
 سكوت ھر ایرانی، خيانت است به ميھن

 برانداز، برانداز، شعار ملت ماست
 آزادی، آزادی، فریاد ملت ماست

 ھمبستگی، اتحاد، برای سرنگونی
 ابزار دست نميشه/انسان با اندیشه

 هملت شده خسته، تبعيض دیگه بس
 خود در رفاه و نعمت، ما را كند نصيحت

 عفا، استعفاوزیر بيكفایت، است
 مرگ بر این جناح مردم فریب/ نصر من هللا و فتح قریب
 برگرد به باغ پسته/رفسنجانی ورشکسته

به مادرم بگویيد دیگر پسر /چوب، چماق، بسيجی دیگر اثر ندارد
 ندارد

 رھبر حمایت ميکند/ بسيج جنایت ميکند
 مذھب شده دستاویز/ دانشجو بپا خيز

 يشهایران شيلی نم/ای رھبر پينوشه
 ملت غيرتت کو؟

  حمایت حمایت/ای ملت آزاده
 یک دولت، یک ملت، آن ھم به رای ملت

 ملت گدایی ميکنه/آخوند خدایی ميکنه
 حکومت را رھا کن/خامنه ای حيا کن
 نابود باید گردد/دشمن مردم ما/استبداد آخوندی

 ملت آروم نشود/تا ایران آزاد نشود
 ای، مموتی، خامنه/مرگ بر مثلث خائن و دزد و جانی

 رفسنجانی
  کشتار و اعدام بس است/فقر بس است

 کارت دگر تمام است/جمھوری اسCمی
 یا مرگ یا آزادی
مرگ بر /چه کابل، چه تھران/کشتار ایرانيان/کشتار زندانيان

 طالبان
 آزادی اندیشه، ھميشه، ھميشه



 ٢٤٤

 

 توپ، تانک، بسيجی دیگر اثر ندارد
 ملت ایران زمين دیگر طاقت ندارد

 وند انگليسی حيا کن، حيا کن، مملکتو رھا کنآخ
 ميکشم، ميکشم، آنکه برادرم کشت

 ایرانی ميميرد، ذلت نميپذیرد
 شعار و حرف مردم، رفراندوم، رفراندوم

 این است دین اسCم/ترور، شکنجه، اعدام
 با ریش و پشم نميشه/ آزادی اندیشه
 ھيچ وقت آدم نميشه/آخوند باT منبر

 مردم چرا نشستين/ایران شده فلسطين
  باھاش دارن پز ميدن/ندرای ما را دزدی

  
 شعارھا و تنوع و گـاه زاویـه داشتنھاشـان در گستردگی  

 روزی کـه ٥٤ روز را نشان ميدھنـد، ٥٤واقع روزھای مختلف این 
ذاشته اسـت  گز از انتخابات دھم ریاست جمھوریتا ھمين امرو

را بـر اسـاس کاش ميـشد شـعارھا . آرام نشده اندھنوز و مردم 
 رشد دسته بندی کرد، آنگاه روند کيفیروزھای پس از انتخابات 

ســوی نــشان داده مو» فنــومن«مــردم و فاصــله گرفتنھاشــان از 
 ... حيفميشد؛
ــر کــه تمــامی صــفحه ی «   ــک Tليب روزنامــه ی صــبح بلژی

را به حوادث ایـران  نخست و دو صفحه ی کامل بين المللی خود
چنـين  بـزرگ وضـعيت احمـدی نـژاد رااختصاص داده، با سه تيتر 

 احمدی نژاد، رئيس جمھوری«] در صفحه نخست: [توصيف کرد
 و در دو تيتر دیگر در صفحات »که روی آتشفشان نشسته است

و » ی نامحبوباحمدی نژاد رئيس جمھور«: داخلی نوشته است
 یک رئـيس جمھـوری کـه بيـشتر از ایـن کـه« در صفحه ای دیگر

  ٢٦٧»ایت استمحترم باشد، مورد شک
  

  ...واقعيت است، نه حکایتآنچه ميخوانيد، «  
حوالی پارك ساعی، مـاموران جـوانی را دنبـال كردنـد و «

رحمانه او را به زیـر مـشت و لگـد و  ناپذیر، بی وصف  با خشونتی
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 ٢٤٥

 

ای رھـایی از شرت جوان در اثر تقـC بـر تی. ضربات باتوم گرفتند
خــت و  تــن لد وشــ  از چنــد ســو پــارهچنــگ نيروھــای انتظــامی

ایـن جمعيـت بـا دیـدن . رض دیـد مـردم گذاشـتکبودش را به مع
در ایـن » !ولـش كنيـد! نزنيـد«: صدا فریـاد زد صحنه ی فجيع یک 

رو وارد خيابــان شــدند و خــود را بــه زیــر  زن از پيــاده  لحظــه چنــد
انداختند تا سدی باشـند در مقابـل ضـربات  دست وپای مامورین

بـر صـورت داشـت، دسـت در  ندیزنی ميانسال كه دھانب. باتوم
بکشاند،  رو کرد او را به سمت پياده  گردن پسر انداخت و سعی 

 یكی از گاردیھای ورزیده و درشت. تا از چنگ گاردیھا رھایی یابد
د و بـه داخـل نـاندام، چنگ بر گـردن زن انداختـه، او را از زمـين ک

ــوی آب  ــردج ــرت ک ــا .پ ــان و ب ــشان و گری ــری پری ــوان دیگ  زن ج
كمك او شتافت و خـود را بـه سـروگردن  دھای جگرخراش بهفریا

مردان دیگر به ھم گفتنـد بـرویم  زنان و. مامور معترض آویزان کرد
  . زندان ببرند ھا پسرش را به كمك مادرش و نگذاریم گاردی

نه را مامورین به سمت شمال در ھمين حين جوان برھ«
 از كـــشيدند و بعـــد از ســـوار کـــردن او بـــه تـــرك یكـــین خيابـــا

ــا دســتبند پCســتيكی  موتورســيكلتھا، دســتانش را از پــشت ب
پـشت موتـور  بCفاصله یکی از افراد لبـاس شخـصی بـه. بستند

 پرید و در پشت پسر جوان نشست، تا مانع رھـایی او از سـوی 
پـيش از . زنانی شود که بطرف موتور سيكلت ھجوم آورده بودنـد

عـوض، گروھـی سيکلت حركت کرد، اما در  رسيدن مردم، موتور
نيروھا را محاصره کردنـد و  از زنان به ھمراه چند مرد، فرمانده ی

  . مانع حرکت و پيوستنش به دیگر نيروھای سرکوب شدند
ســو چنــد زنــی كــه از ســمت شــمالی بــه طــرف  از آن «

ن گــر فریادھــای خــشمآگين زنــا از دور نظــاره  جنــوب ميآمدنــد و
به وسط خيابان دویدنـد زن دیگر بودند، ھمراه با مادر پسر و چند 
   .ھا بستند و راه حركت را بر موتور سيكلت

 ای متوقف شدند که جمعيت حاضر در  موتورھا در نقطه«
 زده   طور دقيق ميتوانستند چھره ی وحـشت به  شرقی،رو پياده 

وقتـی نگـاه . نزدیـک ببيننـد ی جـوان و تـن کبـود و عریـانش را از
ــت  ــا جمعي ــاده  حاضــر درغمگــين و ملتمــسانه ی جــوان ب  رو پي

ــرد، ھمــه م ــی ک ــأثر شــدندشــرقی تCق ــی در . ت ــن لحظــه زن ای
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بجنبيـد، آزادش كنيـد، واT «: کـهد تـشویق کـرمـردم را  ميانسال
   »!فردا باید جسدش را از سردخانه تحویل بگيریم

و مـردی انـد   حاT زنان زیادی فرمانـده را محاصـره کـرده«
بایــد ! زادش كنيــدبایــد آ«: ســال خطــاب بــه فرمانــده گفــت ميــان

مگـر چـه كـرده؟ در پيـاده رو ! گذاریم او را ببرید نمی! كنيدش آزاد
 بـا فـشارھای ھمـه »به چه حقی ميزنيـدش؟ راھپيمایی كرده؟

 بيشتری از زنـان کـه یـک سویه و متحد مردم و جمع شدن گروه
زنـی  حتـی. ریز جيغ و فریاد ميکشيدند، فرمانده سست ميشود

 مانع بازداشـت جـوان بيگنـاه شـود، كه مصر است به ھر قيمتی
ميزنـد و پاھـای فرمانـده را محکـم ميگيـرد و جيـغ  زانـو بـر زمـين

 بایـد آزادش ی؛جا برو محال است بگذارم از این «: کشان ميگوید 
  »!كنی

نظيـر انـسانھا  یصـحنه ی مقاومـت و ھمـدردی بـ ایـن«
بـاTخره . چشمان بسياری نشاند نسبت به ھم، اشك شوق در

بـه پيـاده رو   شد و دسـتش در دسـتان زنـان و مـادرانجوان آزاد
چنـد زن . جمعيت یك صدا دست زدند و ھورا كشيدند. آورده شد

او خيس عـرق . سمت مادرش رفتند و او را غرق بوسه كردند به
و خـسته از پيكــاری نيمـساعته، آرام بــر سـكوی دیــواره ی پــارك 

را آميـز مـردم  تـشویق  ساعی نشست و وقتی تعریف و تمجيـد
 اش ميگفتنـد، كه دورش جمع شده بودند و از فـداكاری مادرانـه 

 :شنيد، فروتنانه گفت
   ٢٦٨»ممن مادرش نيست« 

  !آخ عزیزم
  
  

روز پنجـاه [ مـي+دی ٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/٨ھفدھم امرداد ماه 
  ]و پنجم

  
  : یک فرمانده ی بسيج در تھران جایی گفته است که  

در جنوب . شعارھای مردم روز بروز رادیکالتر ميشود«
من خود با یکی از ھمکCسيھای سابقم که اینک در  تھران شھر
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واقعيتش  «: گفتاو.  برخوردماست، مسجدی فرمانده ی بسيج
کرده و  نابخشودنی  رھبری اشتباھیاست که ما ميدانيماین 

کوچکترین  اینک نه راه پيش دارد و نه راه پس، اما چه کنيم؟ اگر
 است و دگرگونی اجتناب عقب نشينی کند، انقCب حتمی

بجایی وحشتناک خواھد  ھم برود بحران کار را ناپذیر، اگر جلو
! فروپاشی حتمی ست سرنگونی و] بازھم[رساند، و آنگاه 

 ما. بسوی یک بحران براندازانه پيش ميرویم درھرحال ما
بودیم، که بيایيم با مردم  بسيجيھا برای این کار ساخته نشده

از ظرف خارج  ار خطای مشورتی شد، آبدچ رھبری. دربيافتيم
کرده و جمع کردن آن دیگر ممکن  شده، در ھمه جا رخنه

بامھا بسيار  دیشب شعارھای مردم روی پشت. نخواھد بود
 در مسجد نميتوانند با بچه ھای بسيج. فراتر از دیگر شبھا بود

   ».بچه محلھای خودشان دربيفتند
 ھای دیشببه شعار اشاره ی این فرمانده ی بسيج«

» دیکتاتور مرگ بر«بود که تکرار هللا اکبرھا در آنھا بسيار کم و 
و » مرگ بر وTیت فقيه«تا جایی که سرانجام به بود؛  بسيار زیاد

چند تير ھوایی شليک شد و  آنوقت. رسيد» ای مرگ بر خامنه«
ھمکCسی بسيجی ام  »!قرار ما فردا شب«: مردم گفتند

  : گفت
در جوادیه . شنيده ھای خود من استدیده ھا و  اینھا«

سه مکانی را که من  دوTب این و ميدان خراسان و سرآسياب
لحظه  شعارھا ھر. رابطه دارم، وضع به ھمين منوال است

.  و حکومت واقعا درمانده است که چه بکنددنميشو رادیکالتر
آنھا را که به احمدی نژاد رای  طرفداران خودش را، یعنی حتی

پاسداران،  در ميان بسيجيھا و. داده است از دستداده اند، 
 بزودی ما .شک و تردید به سرعت سرسام آوری پيش ميرود

اینھا ھمه . داخل پادگانھا خواھيم بود شاھد تشنجات قھری در
روحانيت را به  او. اشتباه بزرگ رھبری سرچشمه ميگيرد از

   ».ردمثل خوره رو به نابودی ب مفسده کشيد و روحانيت را
من  از صحبت باد که این فرمانده بعدبداني جالب است«

حيف « :ميگفت. ش ميلرزیدندیھا چنان گریه ای کرد که شانه
 شد که در جبھه کشته نشدم، تا شاھد باشم که امروز کارم
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باید بروی مردمی که به من نان و آب  بجایی رسيده که
   ٢٦٩»!ميدھند، اسلحه بکشم

الھاست سما ه چه بگویم؟ این ھمان چيزی است ک
ن پشت کند و ی حکومت به آ این که بدنه منتظرش ھستيم؛

اما نميشود که اینھا ھيچگاه .  آن ایراد بگيردعلنا به اشتباھکاری
  !نه؟ره کار از یکجایی درز وا ميکند؛ باTخ. اشتباه نکنند

  
  !وم محاکمه ی خودیھا ھم آغاز شدجلسه ی د

   
روف راک و بلـوز و استينگ، خواننده ی معـ«: دیگر این که

ــران  ــه بازداشــت فعــاTن دموکراســی در ای ــيس ب جــاز اھــل انگل
 سـرکوبھایعمـومی عليـه اعتـراض کـرده و خواسـتار اعتـراض 

 شنبه منتـشر   استينگ در پيام خود که روز پنج.دولتی ایران شد
   :دنویس شد، می
آمریکـایی، کيـان /بازداشت نادرسـت پژوھـشگر ایرانـی«

یگـر از فعـاTن جنـبش دموکراسـی در تـن د] ھـا[تاجبخش و صـد
 من از تمام کسانی که در جوامـع .ایران توجه فوری ما را ميطلبد

دموکراتيــک زنــدگی ميکننــد، درخواســت ميکــنم عليــه سيــستم 
وق بـشر توسـط رژیـم ایـران جاری سرکوب سياسی و نقض حق

 .را تھدید به سکوت ميکنـد، نـدای اعتـراض بلنـد کننـدکه فعاTن 
پـذیر  يان و حـق اعتـراض، دمکراسـی واقعـی امکـانبدون آزادی ب

   ٢٧٠».تنيس
 اوت بـا ٧ روز جمعـه، »سازمان عفو بين الملل«ھمچنين 

ــه  ــدامھا صــدور بياني ــزایش چــشمگير اع ــراز  ای از اف ــران اب  در ای
 ی پــس از انتخابــات   ھفتــه٧بنــا بــه ایــن بيانيــه در . نگرانـی کــرد

در . انـد ام شـده  نفر اعـد١١۵ریاست جمھوری در ایران، بيش از 
 تصریح شده که گرچه آمـار اعـدامھا در ایـران ، ی یاد شده بيانيه

اسـت، امـا اعـدام دو نفـر در روز کـه شـاخص  ھميشه باT بـوده 
است، از  ھای اخير بوده   ی قضائيه ی ایران در ھفته  قوه رویکرد 

 الملـل  ایرین خان، دبيرکل عفـو بـين .ھر زمان دیگری باTتر است
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ی تـا  مـيCدگویـد کـه از ابتـدای سـال جـاری ی خـود مي نيهدر بيا
ــر ریاســت جمھــوری ــات اخي ــران انتخاب ــداد )  مــاه۶حــدوداَ ( ای تع

در مقایـسه بـا ایـن .  مورد بوده است١٩۶ھا در این کشور  اعدام
 روز پـــس از انتخابـــات افـــزایش ۵٠ مـــورد اعـــدام در ١١۵رقـــم، 

در  ھــم مــسعود نقــره کــار ٢٧١».دھــد چــشمگيری را نــشان مــی
 را دروغگویيھـا و تقلبھـای اکبـر گنجـی از » یک ذره«نوشته ای  

  : ببينيد. نشان ميدھد
اعتصاب غذای نيویورک اگر چـه ارزشـھایی در رابطـه بـا «

اســCمی داشــت، امــا نــشان حکومــت افــشای بيــشتر جنایــات 
دیگری از حضور فرقه گرایی، تفرقه افکنی و بکـارگيری روشـھای 

کـه   اردوئـیحـول و حـوش گنجـی بـود؛تيک در اردوی غيردموکرا
گرایی به سایر نيروھـای اپوزیـسيون   فرقهفرافکنینشان داد در 
در برخوردھا و ویژگيھای برشمرده شده نه فقط . اردتبحر کافی د

سخنان گنجی و گردانندگان این اعتصاب غذا، کـه در اظھـار نظـر 
تر رخ حاميان گفتار و رفتار گنجی در این اعتصاب غذا عيان یکی از

 ٢٤ی نيویورک در برابر سازمان ملل [در این اعتصاب غذا ... نمود
جز به رنگ سبز و حمایـل شـنل واره ھـای سـبز بـر ]  ژوئن٢٦تا 

 ھـيچ نمـاد و رنـگ دیگـری گرده ی حاميان این اعتصاب غـذا، بـه
 از نـصب پرچمھـای سـه حتـیگنجی . اجازه ی حضور داده نشد

رشـيد در محـدوده و جایگـاه رنگ، با و یا بدون عCمت شـير و خو
اعتصاب غذا پرھيز کرد؛ پرچمـی کـه نـه فقـط سـلطنت طلبـان و 
مجاھــدین خلــق کــه بــسياری از ایرانيــان مــستقل و وطنپرســت 
حامــل آن بــوده و ھــستند؛ پرچمــی کــه نمادھــای ھــزاران ســال 

 در اتخـاذ و طـرح حتـیگنجـی .  بر آن نقـش بـسته اسـت تمدن
 شعارھایی کـه ایـن  گونه کهآنشعارھا نيز ایجاد محدودیت کرد، 

 دTوران آزادیخــواه ميھنمــان در خيابانھــای ایــران  از ســوی روزھــا
] خـود[گنجـی  .فریاد ميـشوند، در ایـن اعتـصاب غـذا راه نيافتنـد

بارھا کاربرد اینگونـه روشـھای غيردموکراتيـک و فرقـه گرایانـه ی 
ھيھا و گروھھای فـشار حکومـت اسـCمی را در گفتـار و لحزب ال

اینـان افـراد جامعـه ...«:  قرار داده است شتار مورد نقد و نفینو
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را به درون گروه و برون گـروه تقـسيم ميکننـد و بـرون گروھھـا را 
   ٢٧٢»...دشمن تلّقی ميکنند

ــه گنجــی مــدعی اســت ــد آزادی ب ــه در تایي ــانی ک  از زم
 استناد ميکرد، فاصله گرفتـه - جCد آزادی -کلمات قصار خمينی 

ــت ــود چنــين رفتــاری از ســوی او بــه ھمــين د ٢٧٣اس Tیــل وج
گنجــی ] بــه نظــر مــن نيــست[ . و تعجــب آور اســت غيرمنتظــره

حضور پرچم سلطنت طلبان و شعارھای آنـان را ـ شـاید بـه ایـن 
 ٢٧٤»رژیم سلطنتی به دوران ما قبل مـدرن تعلـق دارد«خاطر که 

برنتابيد، امـا روشـن نيـست چـرا در برخـوردی غيرروشـنفکرانه و 
ــرای بھــره بــر   تــا آنجــا پــيش رفــت ی و ابــزاریداری تبليغــاتب

ــده ی کــه ــرخوانن ــی چــون خــانم گوگــوش را ب ای  ســلطنت طلب
 خواننـده ی محترمـی کـه در حمایت از اعتصاب غذا دعـوت کـرد؛

دوران مــا قبــل «ش بــا پــرچم نمــاد ھمــان یبــسياری از کنــسرتھا
  ٢٧٥»...به روی صحنه رفته است» مدرن

   !چه بنویسم؛ اینھا از ما بھترانند
  

امـه رادیو آلمان گفت که به گزارش ھفتـه ن«دیگر این که 
ھای دولتـی  ميشود، سازمانی اشپيگل که روز دوشنبه منتشر 

ارزی مخفی  ھای  ميCدی به این سو حساب٢٠٠۵ایران از سال 
ــورو در بانــک  ــارد ی ــزان چنــدین ميلي در » .اف. اچ. بــی«ای بــه مي

  تـرین  یکـی از قـدیمیاین بانک متعلق به.  اند گشوده فرانکفورت
ھایم اسـت کـه اکنـون بخـاطر  ساTمون اوپن  بانکھای آلمان بنام

  . شده استبحران مالی جھانی با دشواری روبرو 
دویچه بانک، یکی از بزرگترین بانکھای آلمان و جھان در «

گذشته اعCم آمادگی کـرد، بـا تزریـق پـول ایـن بانـک را  ھای روز
 زیر فشار دولت آمریکـا معـامCتش قبC خود این بانک. نجات دھد

انک اعCم کـرده اکنون دویچه ب. دبا ایران را به شدت تنزل داده بو
. اچ .بـی« افـشای حـسابھای مخفـی ایـران در بانـک کـهاسـت 
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ھـایم را بـا دشـواری سياسـی  کمک مالی بـه بانـک اوپـن » .اف
   ٢٧٦».تروبرو کرده اس

مــان آر«دیگــر ایــن کــه نوجــوانی شــانزده ســاله بــه نــام 
  .در شيراز در درگيریھای خيابانی جان سپرد» استخریان
  

ھــای خيلــی جالــب اســت و وضــعيت دادگاھنوشــته ایــن   
ھيئــت از  یــک«: بخوانيــد؛ حکومــت اســCمی را نــشان ميدھــد

بعـد از . گرجستان برای مCقات با استالين بـه مـسکو آمـده بـود
از رئـيس . جلسه، استالين متوجه شد که پيپش گم شده است

کسی از ھيئت گرجی پيـپ او  خواست تا ببيند آیا» .ب. گ. اک«
بعد از نيمساعت اسـتالين پيـپش را در کـشو ! را برداشته یا نه؟

خواست که ھيئـت گرجـی » .ب.گ.کا«از رئيس . ميزش پيدا کرد
 نخـست که مـدتی ھمـين پـوتين[» .ب.گ.کا«رئيس  .را آزاد کند

 ]پيـــشين روســـيه باشــــدوزیـــر فعلـــی و رئـــيس جمھـــوری 
متاسفم رفيق، تقریبا نصف ھيئت اقرار کرده اند کـه پيـپ «:گفت
جالـب  » ! و بقيه ھم موقـع بـازجویی مردنـدرا برداشته اندشما 

     !است، نه؟
  : راستی تا یادم نرفته از یک شعار تازه بنویسم

   »با چادر، بيچادر، مرگ بر دیکتاتور«
وب برای امشب ساعت نه و  این ھم برای پایانی خخب،

  ! تا فردا شب، شب خوش،نيم
  
  

روز پنجاه  [ مي+دی٢٠٠٩ اوت ٩/ ١٣٨٨ھجدھم امرداد ماه 
  ] و ششم

  
ای دیـروز، و ایـن بـار  فـردخب، سـCم، امـروز، فرداسـت؛

برای تو مينویسم که به من لبخنـد زدی در  «:مآغاز ميکناینگونه 
از چـشمانت دیـدم کـه دھانـت، ن آن آفتاب داغ، و لبخنـدت را مـ

يده شده بود، بـه قـصد ناشـناس مانـدن و کCمـی مثل من پوش
تـن  رانا ھـزوبينمان نبـود کـه در سـکوت راه ميـرفتيم، مـن و تـو 
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سایه ای بودی آن برای تو مينویسم که  . ميليونھا آدم دیگرر،دیگ
خانــه ی کوتــاھتر، جھــت   پــشت بــام، رویشــب در آن تــاریکی

وا ھـر صدایت را که دنبـال ميکـردم، ميرسـيدم بـه صـدایی کـه د
منفجر ميشد، شبيه به آتـش بـازی، رنگارنـگ، در ھـوای تھـران، 

 خـدای مـا ترکيـب ماسـت، »خدای ما بـزرگ اسـت«رنگی، بلند 
ر ميـشوند، در ھـوای اجماع این بمبھای رنگی کـه در ھـوا منفجـ

   !گرفته ی تھران
نميدیدمت، تاریکترین نقطه ایستاده بـودیم، ھـر دو، بـه «

ــش ــن آت ــدن، در ای ــصد ناشــناس مان ــگ بازیق ــو .رنگارن ــرای ت  ب
مينویسم کـه دسـتخطت بـه مـن شـبيه اسـت، روی دیوارھـای 

جلو دیوارھای کوچه ی سبز خانه ی خاله که ميگذرم،  شھر و از
 دقيق و با حوصله که ميدانم در ،کلمه ھایت را چند باره ميخوانم

ھای دیکتاتور را جا  نوشتنشان شتاب داشتی، شتابی که نقطه
 چند بار تـو را کـه تـصور ميکـنم .صله ميخوانمانداختی، من با حو

در آن شتاب و ترس و با دسـتخطی شـبيه مـن، و شـبيه ھمـه، 
 برای تـو مينویـسم کـه جـوابم را امـشب ...ماندن برای ناشناس

بلنـد نـشده بـود و پـدر  بلند فریـاد زدی، وقتـی کـه ھنـوز صـداھا
 باشـيم و ميترسيد که صدای تنھای ما در کوچه بپيچد و ما تنھـا

 از راه برسند و  صـدای خـرد شـدن شيـشه ھـا بيایـد و موتوریھا
اما . گوشخراش آنھا که به قصد ترساندن ما آمده اند ھایعربده 

صدایمان بـه ھـم پيچيـد در . پایان ترس بود تو فریاد زدی، صدایت
گـاھی بـه تـو، گـاھی بـه مـن  آسمان و از دوردست تر صـدایی،

  . شبيه کرد به ھمھمه ایھامان را » اکبرهللا«پيوست و ترتيب 
د، ھمھمـه ای ميریـززیاد که ميـشویم، صـداھا بـه ھـم «

ن ه، من را و تو را در خودش حل ميکند و در آھمھم. دبلند ميشو
ایــن ی  مــا یکــی از ھمــه ؛شــدگی مــا ناشــناس ميمــانيمحــل 

برای تو مينویسم که نميتوانم ببينمت، که بایـد  .صداھای بلندیم
و بــرای او کــه ایــستاده اســت بــه ناشــناس بمــانيم بــرای ھــم، 

تفکيـک مـا، کـه  اوت در ميان ما، سـرگردان و نـاتوان اسـت ازضق
بزرگی  ناتوان است از تسخير این صداھا در شب، در آسمان، در

برای تو مينویسم کـه دسـتانت را گذاشـتی  .بی سر و ته تھران
کــردی تــو چــشمانم، و  دو طــرف صــورتم، و دود ســيگار را فــوت

م چـشمان. دند که ببيننـد و بـشناسند صـورتت راچشمانم نميدی
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م رفتـه تـو ھـ ميسوختند، چشمانم که باز شدند، دود رفته بـود،
 بــه روی مــا کــه  بــرای تــو مينویــسم کــه در را بــاز کــردی.بــودی

دویده بودیم و صدای خرد شـدن در پـشت وحشت زده پله ھا را 
زده کـه بـه خانـه ی  وحـشت و در انبوه صورتھای سرمان ميآمد،

تـو  تو ھجوم آورده بودند، صورت تو گم شد، و من نميدانستم که
 خانه ی کوچکت را به روی ما گشودی؛  از مایی که درِ کدام یک

 بــرای تـــو کـــه رد پـــای بـــاتوم بــر تنـــت مانـــدگار شـــده، و مـــن
نميشناسمت، و کبودی را نميتوانم ببينم، زیر این ھمه تن پوش 

  .. .ھر روزه
ناس من، ميخواھم یکـی ميخواھم ببينمت دوست ناش«

را پایين بدوم، بيایم خانه ات را پيدا  ھا پله ھای خانه از این شب
را بـشنوم، بـا صـدای   صورتت را ببينم در روشنایی، اسمت،کنم

حـضورت، ت، بگویم برایت که بودنت، زنـده بودنـت، صـدای. خودت
 ميخواھم تمام روز از تـصور .این شھر را برای ابد شھر من ميکند

 ميخـواھم . جایی در این شھر، زنده بودنم را جشن بگيرمبودنت
با چشمھای بسته جایی ته ذھنم به تو خيره شـوم، صـورتت را 

م ترســيم کــنم، بــا آن دو چــشم بــزرگ و  اتــو دفترھــای طراحــی
روشــن، بــا آن یگانــه نگــاه رنجــور،  ســياه، بــا آن چــشمھای ریــز

سـيم  تراز خـط خطـی اميدوار، صبور، کاغـذھایم سـياه ميـشوند
   .صورتت، ھزاران صورت تو، ھزاران چشمان تو

ھــای صــبح يبــرای تــو مينویــسم کــه شــب ھنگــام نزدیک«
 و مـن در آن گيجـیتکيه به دیوار آجری  ایستاده بودی آنجا، تنھا

پایين ميآورم که دسـتم  بيحد شبھای تھران، پنجره ی ماشين را
نـشانه ی  را دراز کنم به سـمتت، بـا آن دو انگـشت کـشيده بـه

. پيروزی، دستانت را باT بـردی، بـه ثانيـه ای و آن لبخنـد روشـن
 .کردنـد چـشمھایت، چـه ذوقـی دارد تـصویر پيـروزیی چه ذوقـ

» بھـار تھـران«ميخواھم روزھا را جلو بزنم تا برسـد آن روز بـزرگ 
دستت را بـه مـن ميـدھی، و صـورتت را ميبيـنم و بلنـد بلنـد  که

 :دا کـردیم، بـه اینکـهکـه چـه سـاده صـلح را پيـ ميخندیم به ایـن
 »!؟شـد سـياھی تھــرانم دیــدی تمـا دیـدی چـه زود گذشـت؟«

برای تو مينویسم، که ایستاده اند در ميانمان، تماسمان را قطـع 
کـه از و، کرده اند که نکند تک جمله ی کوتاھی از من برسد به ت

زنده بودنت با خبر شوم، که نامت را بدانم، که صورتت را ببيـنم، 
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بودنمان باخبر بشویم، کـه از بيـشمار بودنمـان بـاخبر که از تنھا ن
ــان خوابھــایم، بيواســطه، . مشــوی دســتت را ميگيــرم، جــایی مي

تو تنھا نيستی، ترسـھامان «:  در گوشت زمزمه ميکنم.مستقيم
 دسـتت را ميگيـرم ميـان .مـا ایـرانيم. ما تنھا نيـستيم. تمام شد

خنکـی T  ادبـ. خواب و بيداری دم صبح، بعد از کابوسھای شبانه
مـرداد مـاه تھـران، کـسی تـو . به Tی درختھـای باغچـه ميپيچـد

نامـت را بـه مـن ه، دسـتت را بـه مـن بـد« :زمزمه ميکنـدم گوش
 من آنجا نيستم و ایـن حـس  که را من ننوشته ام،اینھا ٢٧٧»!بگو

به ژرفنای خواستنھا برای تغيير؛ موسوی  که ميکشد تو را و حال
 جانيان کاشـته این ھمه نفرت را که این اینھا .و دیگران بھانه اند

 خواھد رسيد آن روز طCیی آه عزیزانم، عزیزانم،. اند، دور ميزنند
طـن که شـاھزاده ی آرزوھـای مـا پاھـای نـازنينش را بـر خـاک و

 نفرتھایی را که این جانيان، سی بگذارد و ما جاروکشان، تمامی
اشته ک  سال تمام در ميھنمان١٤٠٠ تمام، نه، سال، سی سال
 چـه ...م ایـران را از نفـرت و جـدایی وپـاک کنـياند، جـارو کنـيم، 

  !بگویم؟
  

کـسی از یــک دیگـر ایـن کـه یـک شــير پـاک خـورده ای ع
ـــر فرســـتاده کـــه روی آن مرحـــوم «:  نوشـــته اســـتســـنگ قب

 و تـاریخ مـرگ ١٣٥٧ن  بھمـ٢٢و Tبد با تـاریخ تولـد » ...جمھوری
  ! جالب است، نه؟.ھمين روزھا

واقعـا دسـت مریـزاد بـه ایـن فکـر «: تعکاس نوشته اس
 از قطعه ی ٨٨مرداد ١٧این عکس را طی بازدیدی که امروز ! بکر

محل خاکسپاری برخی شھدای وقایع بعـد از [ بھشت زھرا ١٥٧
 شـماره ٣٦ردیف . مداشتم، تھيه کرد] ١٣٨٨ خرداد ٢٢ انتخابات

درھرصـورت کـار . این اسم واقعی متوفی باشدبعيد ميدانم . ١٥
 را »جمھـــوری«  ٢٧٨».خـــدایش رحمـــت کنـــد. ی اســـتقـــشنگ
  !ميگوید
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مبادTت تجـاری ایـران و «: ھمشھری آن Tین ھم نوشت
 در ٢٠٠٩ ماھـه ی نخـست سـال ٥ اروپـا در  یاتحادیـه عضو٢٧

 درصد كاھش پيـدا ٣٦از  مقایسه با مدت مشابه سال قبل بيش
 یوروسـتات، د مركـز آمـار اروپـا، براساس گزارش جدی.كرده است

عضو اتحادیه ی اروپا طی دوره ٢٧و  ایران وع مبادTت تجاریمجم
تـا  ١٣٨٧ مـاهید ١٠ (٢٠٠٩  ی ژانویه تا پایان ماه مـی   ماھه٥ی 
 ميليـون یـورو رسـيده ٥٢٤ميليـارد و  ٦بـه ) ١٣٨٨  مـاه خرداد١٠

ت مشابه سـال قبـل، ارزش  این در حالی است كه در مد.است
  . ميليون یورو بود٢٢٨طرف ده ميليارد و دو  مبادTت تجاری

 ارزش ٢٠٠٩ ماھــه ی نخــست ســال ٥ب در بــدین ترتيــ«
 درصـد كـاھش پيـدا ٢/٣٦ و اتحادیه ی اروپامبادTت تجاری ایران 

 صادرات ایران به اعضای اتحادیه ی اروپا ن مدت در ای.كرده است
 ٧/٥یورو بوده كه نـسبت بـه رقـم حـدودا  ون ميلي٥٧٣ميليارد و ٢

 ٥٥نزدیـك بـه  ٢٠٠٨ نخـست سـال  ماھـه ی٥ميليـارد یـورویی 
واردات ایران از كشورھای اروپایی نيز در  .درصد كمتر شده است

كـاھش بـا  درصـد ١/١٢جـاری مـيCدی   ماھه ی نخست سال ٥
و  ميليـارد ٣ ميليـارد یـوروی سـال قبـل بـه ٥/٤مواجه شـده و از 

   .جاری رسيده است يليون یورو در سال م ٩۵١
واردات نفت خام و محـصوTت نفتـی اتحادیـه ی اروپـا از «

 درصـد كمتـر ٥٦ذكر شده نسبت به سال قبـل  ایران نيز در مدت
 درصــد، مــواد ٣٠واردات مــواد غــذایی از ایــران نيــز . شــده اســت

 درصـد كـاھش پيـدا ٦٤ درصد و كاTھـای صـنعتی ٥٢شيميایی 
ــرده اســت ــایی در  در.ك ــشورھای اروپ ــران از ك ــل واردات ای  مقاب

 ٥٨درصـد، مـواد خـام  ٦٩ ھای نفتـی  فرآورده بخش محصوTت و
ــيميایی  ــواد ش ــد، م ــين درصــد، ١٦درص  درصــد و ٩ آTت  ماش

  درصد نسبت به سال قبل افـت پيـدا كـرده٢٢كاTھای صنعتی 
  ٢٧٩»...است

 بـاز ھـم نگرانـی و ٢٨٠ش»پيک نـت«حزب توده در سایت 
 از فرارفتن و پشت سـر گذاشـتن شـعارھای مـردم از ترسش را

نـشان شعارھای اصـCحاتچيھای درون نظـام حکومـت اسـCمی 
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 اسCمی، نه یک کلمـه کمتـر و نـه جمھوری«داده و برای ھمان 
ن  وای کـه ایـ. پستان به تنور چـسبانده اسـت»یک کلمه بيشتر

چــه داغــی بــه دل »  ایرانــیاســتقCل، آزادی، جمھــوری«شــعار 
   ! گذاشته است؟اینھا

 به عنوان رئيس دوره ای اتحادیه ی اروپا، روزھم سوئد «
در محاکمـه ی   به ایران ھشدار داد که اقـدام ایـن کـشور شنبه

انه فرانـسوی بـه ھمـراه کارمنـدان محلـی سـفارتخ یک شھروند
عليه ھمه ی کشورھای عضو ایـن ھای بریتانيا و فرانسه، اقدام 
   ٢٨١».داد پاسخ متناسب خواھداتحادیه است و به این اقدام 

این حسين شریعتمداری بازجو ھـم در کيھـانش نوشـته 
اینھــا کــه ھمــه زنداننــد، پــس ایــن اطCعيــه ھــا را کــه «: اســت

   ٢٨٢»!مينویسد؟
» اکودتـ«چه بگـویم؟ ایـن بيچـاره خيـال ميکنـد مخـالفين 

ــستند ــا ھ ــر دادگاھيھ ــد نف ــان چن ــوان . ھم ــا عن ــم ب ــی ھ مطلب
 در مـورد دادگـاه ٢٨٣»مCء مردود شـدکيفرخواست، در انشاء و ا«

  . اصCحاتچيھا چاپ شده که بانمک است
  
  

روز پنجـاه [ مي+دی٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٠نوزدھم امرداد ماه 
  ]و ھفتم

  
آور ماجرا از آنجا آغاز شد کـه چنـدی قبـل خبـری بھـت «  

 خبــری بــه غایــت وحــشتناک، روی ســایت بــاTترین قــرار گرفــت؛
 »ترانه موسوی«جوان و زیبا به نام ھمراه با تصویری از یک دختر 

که نویسنده ادعا ميکرد در روز ھفتم تير ماه و در حوالی مسجد 
کاربران باTترین . قبا دستگير و به شدت به وی تجاوز شده است

عCوه بر شوک این خبر، با شک و تردید بـه ایـن موضـوع نزدیـک 
 در دل شدند و بيشتر ترجيح دادند از کنار آن بگذرند و شاید ھـم

بعـد از .  باشـدآرزو کردند که ای کاش این خبـر واقعيـت نداشـته
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] آخونـد... [ موسـوی مجـددا در نامـه ی فرزنـدچند روز نـام ترانـه
خـانم زھـرا مطھری مطرح شد و بار دیگر نيز این نام، در نامـه ی 

ھمچنين خبرھایی بـود .  شمس ذکر شدرھنورد به خانم فاطمه
داشت شدگان مرد نيز تجاوز شـده ازمبنی بر اینکه به برخی از ب

  . این موضوع را نيز گاردین فاش ساخت. است
بيــشتر کــسانی کــه بــه فــضای مجــازی ميآینــد و اخبــار «

ند، امـا ھـيچکس ه اسياسی را دنبال ميکنند، این اخبار را شنيد
ماجرا گذشت تا اینکـه امـروز نامـه ی . قاطعانه اظھار نظری نکرد

سنجانی پـس از ده روز منتـشر ھاشمی رفـ... مھدی کروبی به
شد و به نوعی بر این ماجرا صحه گذاشت؛ بر اینکه بـا زنـدانيان 
سياسی و نيز معترضـان بـه نتـایج انتخابـات بـه وحـشيانه تـرین 
شــکل ممکــن برخــورد ميــشود و آنھــا را بــا شــکنجه ھــای قــرون 

 شـکی نيـست و آزار ميدھنـد؛] بيچـاره قـرون وسـطا [وسطایی
وجودمان به بيرحمی حاکميت بـاور داریـم، ھمه ی ما در اعماق 

خامنـه ای  ...عبـور از«اما موضوع مھمی که امـروز اتفـاق افتـاد؛ 
  » .بود

 کروبی بـه عنـوان یکـی از کاندیـداھای ناراضـی، مھدی«
 رئيس مجلس خبرگان را خطاب قرار ميدھد خودامروز در نامه ی 

ر طـور ھـ«: و به نوعی به وی وظایفش را یادآور ميشود و ميگوید
  » ...خامنه ای مطرح کنيد... که صCح ميدانيد، این موضوع را با

یعنـی آقـای خامنـه ای بـه ! نکته ی مھم ھمـين اسـت«
عنوان یک طرف دعوا وارد ماجرایی شده که صCحيت رسـيدگی 

یادمان باشـد پـيش . گان استبه آن در اختيار رئيس مجلس خبر
خامنـه ای ارسـال  نامه ھایی از ایـن دسـت معمـوT بـرای از این
اما امروز ھاشمی رفسنجانی در مقامی باTتر نشـسته . ميشد

است؛ مقامی کـه تـا پـيش از انتخابـات، تـشریفاتی بـود، امـروز 
اگـر . کارآمد شده اسـت و ایـن بـسيار ميمـون و خجـسته اسـت

آیــت هللا « خــرداد، قداســت ٢٢پــس از انتخابــات جنجــال برانگيــز 
ار نامـه ی مھـدی کروبـی، شکست، امـروز بـا انتـش» خامنه ای

ــورد ــد خ ــری کلي ــور از رھب ــروژه ی عب ــه . پ ــيم ک ــحال باش خوش
  ! طفلکھا٢٨٤».ھاشمی با ماست

                                                           
284  - http://iliaanevesht.blogfa.com/post-2.aspx  



 ٢٥٨

 

این خبر از آن رو ارزش دارد که به نظر من یک فـاز و فـراز   
ی بعـدی  مرحلـه ؛خامنه ای اسـتگریزناپذیر است و آن عبور از 

خواھـد » نظام جمھوری اسCمی« از کليت ت به عبورکه در نھای
.  در پـيش اسـتانجاميد، برای دسته ای متوھم درون حکـومتی

خشی از نامه  ب...زھا صورت ميگيرد و سی سال است این تجاو
 بـه دارد ای  رفسنجانی کـه در آن اشـاره بی به ھاشمیی کرو
کــه شــنيده نــشده یــا دیــده نــشده کــه در زنــدانھای دوران ایــن 

  ... کسی چنين رفته باشدرادشاھی بپ
مھدی کروبی نامزد معترض به نتيجه انتخابات، در نامـه «  

  یھـا دربـاره رفسنجانی خواست تا گـزارش ای از اکبر ھاشمی 
بازداشتی در حـوادث پـس » تجاوز جنسی به دختران و پسران«

آقای کروبی در این نامه نوشته است  !از انتخابات را پيگيری کند
کــسانی کــه دارای  را گروھــی از» شــنيع«ام کــه خبــر ایــن اقــد

در کشور ھـستند، در اختيـارش گذاشـته » ھای حساس پست«
طور که حسين کروبی فرزند آقای کروبی گفتـه  این نامه، آن . اند 

برای رئيس مجمـع تـشخيص مـصلحت نظـام   روز پيشدهاست، 
پاسـخی نـداد،  ارسال شده و پس از آنکه آقای ھاشـمی بـه آن

  : در این نامه آمده است . ھا قرار گرفته است سانهدر اختيار ر
نموده  برخی افراد به دختران بازداشتی با شدتی تجاوز«

اند که منجر به ایجاد جراحات و پارگی در سيستم تناسلی آنـان  
از سوی دیگر افرادی به پسرھای جوان زندانی بـا . است گردیده

برخـی دچـار  کـه  انـد، بـه طـوری کـرده  حـالتی وحـشيانه تجـاوز
  ».اند گردیده   روحی و جسمیجدیافسردگی و مشکCت 

 ١۵زنــدانيان دوران «کنــد  کروبـی نوشــته کــه گمــان نمــی
ــل ازی ســاله  ــارزات قب ــا  مب ــوده ای گرفتــه ت انقــCب، از افــراد ت

نھضت آزادی و موتلفه  ھای مسلح مبارز التقاطی تا اعضای گروه
نـين چ انـد،  کـرده و حزب ملل اسCمی که در زندان باھم زندگی

آقـای کروبـی نوشـته کـه بـا  .باشـند» دیـده یـا شـنيده«چيـزی 
نبـرده  لرزیـده و تـا صـبح خـوابش«شنيدن چنين خبـری بـر خـود 

  . »تاس
» مـصرانه«دبيرکل حزب اعتماد ملی از آقـای ھاشـمی «

ای مطرح کنـد  علی خامنه ... با سته است که این موضوع رااخو
ھيئتـی «ی پيشنھاد کـرده کـه و. تا در این خصوص تحقيق شود
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بررسی این  از طرف رئيس مجلس خبرگان رھبری برای» بيغرض
بـدون «کروبی اعCم کرده که آماده اسـت . موضوع تشکيل شود

تحقيــق و » مــسئوليت حــب و بغــض و بــا رعایــت کمــال انــصاف،
  ... دبررسی را برعھده بگير

ر ھا نفـ ھا به نتيجه ی انتخابات که صد در جریان اعتراض«
ھـایی نيـز  نـد، گـزارشه اشتم قرار گرفت بازداشت و مورد ضرب و

ھــا  شــدگان در زنــدان بــه برخــی از بازداشــت » تجــاوز«در مــورد 
ھـا مواجـه  بازداشت ھای مرتبط با منتشر شد که با سکوت مقام

بار است که یک مقـام بلنـد پایـه  این برای نخستين  .شده است
بــه » تجـاوز جنــسی«موضــوع   ای رسـمی بــه ی ایـران در نامــه
  شدگان اشاره کرده و خواستار مشخص شـدن برخی بازداشت

اسـCمی تـاکنون  ...ھـای مقـام .شـود آن مـی» صحت و سـقم«
   ٢٨٥»اند واکنشی به این نامه نشان نداده 

  : بعد یکی دیگر نوشته است که
  !پس چرا ساواکيھا را اعدام کردید و اینھا را عزل؟«
ھریزک ميـشود ایـن برداشـت آیا از موضوع بازداشتگاه ک«

 یعنـی را ھـم کـرد کـه در سـاواک ھـم عـده ای متخلـف بودنـد،
ساواکيھا ھم متخلف بودند، مجرم نبودند و ھيچ ربطی بـه شـاه 

پس چرا ساواکيھا را اعدام کردید؟ اما اینھا را یا تـذکر  !!نداشتند
  ٢٨٦»عزل کردید؟] مثC[دادید یا 
 نلــو از مجریــاآقــای كنگر مھتــاب آجــودانی، دختــر دایــی«  

صدای امریكا و دختـر بـرادر تيمـسار آجـودانی اسـت؛ ایـن دختـر 
اعتراضـات، دسـتگير و بعـد از چنـد ھفتـه شـكنجه و در  بينـوا در

زاد و در بيمارستان بستری آسنگين ه ی حالی وحشتناك با وثيق
تلویزیــون پــارس تمــاس  خــواھر وی مھنــاز آجــودانی بــا. ميــشود

قـرار . شار مصاحبه ی تلفنـی ميكنـدگامه افميگيرد و با خانم ھن
بوده این مصاحبه بطور ناشناس پخش شود، ولی قبـل از پخـش 

قرار معلوم تلفن شنود شده است و خانم مھناز  این مصاحبه، از
   .با ضرب و جرح دستگير ميشود
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افشار بعد از اطمينان از دستگيری این دو  خانم ھنگامه«
خصات حقيقی مھنـاز این مصاحبه با مش خواھر، مجبور به پخش
دچـار شكـستگی  خانم مھتاب آجـودانی. و مھتاب آجودانی شد

جمجمــه بــر اثــر شــكنجه شــده و خــانم مھنــاز اجــودانی حاملــه 
خدمت پدر و دو خواھر بينوا اكنون در بند و با توجه به  این .است

 و نسبت فـاميلی بـا كنگرلـو مجـریعمویشان در حكومت قبلی 
 اسـCمی بـرای مھـوریرای جصدای امریكـا، طعمـه ی خـوبی بـ

در ایــن . شــده انــد عــوامفریبی و جنــگ روانــی و پرونــده ســازی 
جودانی از قول خـواھرش مھتـاب، داسـتان آمصاحبه خانم مھناز 

دردناك دخترانی را كه آشكارا مـورد تجـاوز قـرار گرفتـه انـد، نقـل 
 اسCمی آیا شركتھای زیمنس و مھوریميكند؛ فارغ از جنایات ج

رھای اروپــایی بـا سياسـت یــك بـام و دو ھواشــان نوكيـا و كـشو
در «: دیگر این کـهو   ٢٨٧»اسCمی نيستند جمھوری شریك جرم

 تن را که گفتـه ٢٤اواخر ماه ژوئيه، یکی از مقامات ایرانی اعدام 
کـه  از زمـانی. قاچاقچيان مواد مخدر بوده انـد، تأیيـد کـرد ميشد

 نفـر ٢٤ ایـن ھـی اعدام گرورسيده اند، به قدرت  مCھا در ایران
 اخيـر بـشمار  سال٣٠ جمعی یکی از بزرگترین اعدامھای دسته

 ٢١٩ایرانـی  در سال قبـل مقامـات AFP به گزارش آژانس. ميرود
، در فيلمـی دیـدم کـه در آنراسـتی  ٢٨٨»...دنفر را اعدام کرده ان

یـک فـيلم دیگـر  ٢٨٩!باور کنيـد... عکس خامنه ای را آتش زده اند
در ایـن «:  این یکی است و آن ایـن کـهھم ھست که بامزه تر از

ــى شــيرازی مرجــع سرشــناس شــيعه ی  ــت هللا مجتب ــيلم آی ف
ای را  حوزه و در مقابـل صـدھا دانـشجو، خامنـه  صفوی در درس

لبـاس مـيش، کـافر و ملحـد،  انسانی بيغيرت، منافق، گرگـی در
گویـد کـه  ناصبی، وحشی، بيناموس و بيحيا معرفی ميکند و می

پاسـداران و بـسيجيھا و لبـاس شخـصيھای  [ای سگھای خامنه 
   .در بازجوئيھا به زنان باحجاب و مؤمن تجاوز ميکنند] خط رھبری

  ] حجابھا و غيرمومنھا البته گور پدر بی[

                                                           
287 - http://ettelaat.net/09-augusti/news.asp?id=40072&sort=Iran  
288 - 

http://www.cbsnews.com/blogs/2009/08/07/world/worldwatch/entry5222976.shtml?t
ag=cbsContent;cbsCarousel  

289 - http://www.youtube.com/watch?v=ibO6y469zDw  



 ٢٦١

 

 این مرجع بزرگ شيعه ی صفوی پرده«: و گفته است که
و ... يده، بـه پـدر زن پيـامبری خـود برکـش  ی کينه توزانه  از چھره

 ی  شوھر ام کلثوم، دختر و جگر گوشه... نان علیاميرمؤمداماد 
حـضرت عمـر ...فاطمه ی الزھراء، خليفه و جانـشين دوم رسـول

ظالمــان و مجرمــان قــرار داده، نــام او را در صــف تــوھين نمــوده، 
 . ای را به او تشبيه ميکند خامنه

ھـای جھـان ميخواھـد  بزرگ شيعه، از شيعه  این مرجع«
ای و صـدام   نامھـای یزیـد خامنـه  قيامت باای را تا روز   که خامنه 

و ] ایــن دیگــر خيلــی بــامزه اســت[ ای   ای و شــاه خامنــه خامنــه
 البته او تأکيد دارد که در حقيقت بـا .ای صدا بزنند ابولھب خامنه 

 ای به این نامھا به صاحبان این نامھـا ظلـم و سـتم  وصف خامنه
ــه  ــر ای از ھمــه ی آنھــا پــستتر ميــشود؛ چــرا کــه خامن  و حقيرت

 در پایـان !است است؛ چون او با شعارھای وTیت، دنيا را فریفته
و عـالم  او ھمراه شاگردانش نائب امام زمان، رھبر عادل و عارف

ــه ــت هللا خامن ــران، آی ــد ای ــرده، از خداون ــرین ک ــن و نف   ای را لع
خواھـد تـا روز قيامـت او را در جھـنم سـوزان ھمـراه شـمر و  می

ـــــذ  ـــــا را [قنف ـــــن باب ـــــهای ـــــشناسم بدبختان ـــــشور ] نمي مح
شایسته اسـت دوسـتان بـا دیـدن ایـن فـيلم انـدکی در …گرداند

ن متوجـه شـدید؟ طرفـدارا  ٢٩٠»!حقيقت مراجع خـود تأمـل کننـد
شـيعه ی «  شـریعتیمثـل علـیدرست  را خامنه ای این آخوند

 کفتارھـا بـه جـان ھـم  خـوبجـانمی جـان؛. خوانده اند» صفوی
  .افتاده اند

  
بوک، ازدرون گزارشـات، فيـسعار کـه چنـد تـا شـاین ھم 

يتر درون کــشور فــراھم آمــده و آن را اميــر ئمطالــب تــو ایميلھــا و
  :فرستاده است» برگ پارسی«جواھری برای 

 
 ] خرداد٢٢ [ایران قيامت ميشه/تقلب بشه اگر

صندوق دست خورده /ندادیم که سازش کنيم ما کشته
 کنيم شمارش

 خودش سفارش دارد/دارد سری که خارش
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  کاخ ظلم را ویران خواھد کرد/ما طوفان سکوت
  شما ميدانيد چه ميخواھيد؟/چه ميخواھيم ما ميدانيم

 !  شودت ميکنيم تا صدای گلوله بھتر شنيدهسکو
 احمدی سيد شده/ شده باز ھم تقلب

 قلم نه صدا، نه تصویر، نه/شھر طالبان/ سوان اینجا دره
 سيما صدا وننگ بر /تحداد، ظالم اس/ نيست حداد، عادل

 خواندید احمدی نژاد/ ميرحسين نوشتيم
 خودمو ميخوام من فقط رای

 لحظه ھای سکوت/ بلند است ببين چه
 پليس ضد شورش نيست/ جواب ھمصدایيھا

را  خوب است حاکميت ظرفيت باخت/برد را دارد ملت ظرفيت
 ه باشدتداش

 دکشتيد، مردم بودن آنھا که
 نام سياه تو نبود/ من رای سبزدر 

 ستبه اميد خسته شدن ما دولت کودتا
 نه اوباش ما ملتيم،
 خاشاک نيستيم ما خس و

 ابطال انتخابات فقط
 معنا ندارد، فقط ابطال بازشماری

 گيرم رایتو پس می برادر شھيدم
 رو پس بدین رای ما

 ما سبز بود نه سياه رای
 من کجاست؟ رای

 مالک این خاک منم/ منم دلير بيباک
 پذیریم م، ذلت نمیميميری  ميجنگيم،
 چرا؟ خشونت

 ابطال انتخابات/آزادی مطبوعات
 دیگر اثر ندارد/توپ تانک چماقدار

 حکومت کودتا نميخوایم، نميخوایم
شمارش  صندوق دست خورده/کشته ندادیم که سازش کنيم

 کنيم
 ما مردميم نه اوباش/احمدی به گوش باش

 پست تر از خاک تویی/آن خس و خاشاک تویی
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 کل نظام نشانه است/ ھانه استب رنگ سبز
 دستگير باید بشه/ پينوشه خامنه ای
  ]دداده ش دراصفھان [شھر قيامت بشه/اگر تقلب بشه منتظریم

 دولت دیکتاتور/شد رای ما چه
 بگير بخواب خسته ای/ ای دTور ھسته

 ھر روز ھمين بساطه/ نژاده تا احمدی
 تقلب، این دولت خباثت، محکوم است این دولت

 محمود باید شسته شه/ و فشفشه  تانکتوپ و
 احمدی حموم نرفته /تهدو ھف یک ھفته،

 بی آزادی نميشه/ قلم، بيان، اندیشه
 ھميشه ھميشه/هآزادی اندیش
 رھبر کارت تمامه /همرگ برعمام

   ٢٩١...سازش، نه تسليم، نبرد تا رھایی نه
  ...و کلی شعارھای دیگر

  
 سـاله ی ١٦، کارتونيـست شاھين کCنتری«آخی، نازی   

جــشنواره ی بــين المللــی ایرانــی کــه اخيــرا برنــده ی جــایزه ی 
 پـس شد، جایزه ی خود را به آسيب دیدگان وقـایع کارتون ایتاليا

 جـشنواره ی بـين . ایران تقدیم کـرداز انتخابات ریاست جمھوری
 صلح و موضوعات مرتبط المللی کارتون ایتاليا ھر ساله با موضوع

  ٢٩٢».با آن توسط سازمانھای مرتبط برگزار ميشود
 درس اول کتـاب فارسـی«ی بـاذوق یکی از این بچـه ھـا  

  بـه زنـدان رفـت؛بابـا«: را این گونه تنظيم کـرده اسـت» ستاندب
در . اعتـراف کـرد بابـا.  نتوانـست نـان بيـاورد،چـون در زنـدان بـود

  و سـارا از بـسيجی. خـوردسارا کتـک . اعترافش بابا دروغ گفت
سارا چون به نمـاز جمعـه رفتـه بـود، .  کتک خورد لباس شخصی

بـه . بـه دارا در زنـدان تجـاوز کردنـد. دستگير شد دارا. کتک خورد
مـن خامنـه . »دیکتـاتور مرگ بر«بود  دارا تجاوز کردند، چون گفته

مادر گفـت مـرد کـه  .ای را در تلویزیون دیدم و از ترس گریه کردم 
مـن در  .ددارا ھـم گریـه کـر.  بابا ھم گریه کرد ولی. یه نميکندگر
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سار از . مادر آش نميپزد. خيابان پيرمردی را دیدم که گریه ميکرد
ھـا مـردم را بـه کـCغ پـر مجبـور   شـکنجه گـر ولی. نميپرد درخت
موزگـار بـه مـا ميگویـد آ. خود را دوسـت داریـم ما آموزگار. ميکنند

آموزگـار . اردتقلـب ایـرادی نـد ميگویـد رھبـر   ولیتقلب بد است،
 خوب  دروغ خيلی  شکنجه گر ميگوید  ولیميگوید دروغ بد است،

بابـا  من و سارا و دارا بادکنک سبز درست کردیم و به یـاد. است
   ٢٩٣».به آسمان آبی فرستادیم

  چه بگویم؟
    

روزھـای  كـه در با عنایـت بـه ایـن  «:ایسنا گزارش داد که
عـضا اخبـار نادرسـتی نـسبت بـه وزارت اخير مـشاھده ميـشود ب

منتشر ميـشود كـه موجـب نگرانـی و تـشویش اذھـان  اطCعات
وزارتخانـه ایـن اطCعات مربوط بـه  عمومی است، نظر به این كه

جـزء ... اطCعـات و  از قبيل اسناد، ھویت پرسنل، ساختار وزارت
 بندی شده محسوب ميشود، بنابراین ضروری است موارد طبقه 

شخاص به ویژه اصحاب رسانه و وسایل ارتبـاط جمعـی كليه ی ا
سـایتھا نـسبت بـه عـدم درج اسـامی و  ھـا و منجملـه روزنامـه 

سمت آنھا كه موجب افشای اطCعات محرمانه گردیده و اختCل 
را مخـدوش  ی امور وزارت ایجاد و مصالح كشور در وظایف و اداره

نين و بـدیھی اسـت عـدم توجـه بـه قـوا. دميکند، خـودداری كننـ
این حـق را بـرای وزارت اطCعـات  مقررات موضوعه در این زمينه،

   ٢٩٤».دقانونی قرار دھ ایجاد ميكند كه متخلفان را تحت پيگيرد
  !خيلی پررو ھستيد

 کـه وتبال دوست ندارم، نفھميـدم چـی شـداز بس که ف  
تو یکـی . افشين قطبی نامی از احمدی نژاد حمایت کرده است

ــ ــاک ھم ــای پالت ــوداز اتاقھ ــا ب ــن باب ــرف ای ــا . ش ح ــن باب ــا ای گوی
ــ ــم تنقي ــه و در مراس ــصدھزار دTر گرفت ــژاد شش ــدی ن ه ی احم

 .پای آنھا که گفتند. اک ميگفتندتو پالت. شرکت کرده است
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روز پنجاه [  مي+دی٢٠٠٩ اوت ١١/ ١٣٨٨م امرداد ماه بيست
  ]و ھشتم

  
ــه نامــه یھ«   ــنش ب   مھــدیاشــمی رفــسنجانی در واک

ری اخبار تعدی و تجـاوز بـه زنـدانيان، موضـوع را پيگي کروبی برای
پسر آقـای کروبـی ميگویـد . داده است به آقای شاھرودی ارجاع

انتقـال آن بـه آقـای  قصد پدرش از ارسـال نامـه بـه رفـسنجانی،
   .ه استای بود  خامنه

 
  :مصاحبه با حسين کروبی

 
کـه تـصميم بـه   چه اطCعاتی به آقای کروبی رسيد- وله  دویچه

 تن نامه گرفتند؟نوش
ــدرم مــسافرت اســت و ایــن-حــسين کروبــی   را کــه چــه   اTن پ

البته من از ریـز . اطCعات را به وی داده اند، من نميدانم کسانی
نامه خبر داشتم، اما این که چه کسانی بـا پـدرم صـحبت کـرده 

کھریـزک رخ داده و  مسلم است که اتفاقـاتی در. اند، را نميدانم
فکـر  مـن! ند که اینھـا حقيقـت دارنـد یـا نـه؟ایشان ميخواھد بدا

ميکنم از حمله ی مغـول بـه بعـد در جامعـه ی مـا چنـين چيـزی 
 به آن - اگر چنين چيزی ھست - ميخواھد مسئوTن پدرم. نبوده

 .بيایند دفاع کنند رسيدگی کنند و اگر نيست،
  چرا آقای کروبی به آقای رفسنجانی نامه نوشتند؟-دویچه وله 

 خب، آقای رفسنجانی رئـيس خبرگـان اسـت و – حسين کروبی
زیر نظر رھبری ھـستند، مثـل خبرگـان  به یک معنا نھادھایی که

البتـه بـه نظـر مـن . ميتواند در این زمينه تحقيـق و بررسـی کنـد
کردنـد پدرم فکر .  استتاکنون خبرگان از خيلی کارھا غافل بوده

ای  ه  آقـای رفـسنجانی بـا آقـای خامنـکه ارتباط خوب و دوستی
 .روشن شدن موضوع کمک کند ميتواند به

  شما نامه را به دفتر رفسنجانی دادید؟-دویچه وله 
 نه، پدرم دو روز پس از فرستادن نامه، جریان را –حسين کروبی 

  .به من گفت
  از واکنشھا اطCعی ندارید؟-دویچه وله 
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 آقای Tریجـانی واکـنش خـوبی نـشان داده کـه -حسين کروبی 
انـد کـه پـی  ظاھرا ھمـه بـه صـرافت افتـاده . رسی کنندبروند بر

 .قضيه را بگيرند
سنجانی بـود کـه رفـھاشمی  منظورم واکنش آقای -دویچه وله 

 .ندظاھرا سکوت کرده ا
انــد کــه مــن  ای داده   آقــای رفــسنجانی نامــه -حــسين کروبــی 

که آقای شاھرودی در ھمين چنـد  ایشان نوشته. متعجب شدم
قــضایيه، ایــن  ار خــود بعنــوان رئــيس قــوه یروز باقيمانــده ی کــ

 که قصد پدرم این بود که آقـای  در حالی. موضوع را بررسی کند
ای در ميـان بگـذارد، وگرنـه  رفسنجانی موضوع را با آقای خامنـه 

 .توانست به شاھرودی نامه بنویسد می خودش ھم
 بـا توجـه بـه حـساسيت شـدید افکـار عمـومی بـه -دویچه ولـه 

در زندان، پژواک انتشار ایـن نامـه در اعتمـاد ملـی موضوع تجاوز 
 چه بود؟

ــوز از انعکــاس انتــشار آن در اعتمــاد ملــی -حــسين کروبــی   ھن
با ھمه این ھای ایرانی و خارجی، تقری خبری ندارم؛ اما در سایت

جـاوز داخلـی البتـه موضـوع ت ھـای سـایت. نـدنامه را منتشر کرد
ــدجنــسی را از نامــه حــذف کرد ــون. ن خــارجی ھــم  ایھــ تلویزی

 .اند پوشش خوبی داده 
 انـد خودشـان شخـصا حاضـرند  آقای کروبـی گفتـه -دویچه وله 

مسئوليت تحقيق در باره ی این قـضایا را عھـده بگيرنـد؛ بـه چـه 
 ترتيب؟

شـان مـن در  پدرم به مـن گفـت کـه البتـه ایـن -حسين کروبی 
نيست، ولی برای حفظ حقوق مردم حاضـرم ایـن کـار را بکـنم و 

صـدد نيـست کـه  ایشان در. ه را به مردم و مسئوTن بگویمنتيج
خواھـد مـردم را ھـم  تنھا موضوع را به سران حکومت بگوید، می

 .جریان بگذارد در
 چه مورد مشخصی ایشان شنيد که خيلی منقلـب -دویچه وله 

  شد؟
ھـای زنـدانيان مCقـات   ایشان مرتب با خـانواده -حسين کروبی 

ب کـه ایـن خبـر را شـنيده بـود، کـدام شـ آن من نفھميـدم. دارد
 .آقاجانت خوابش نبرد خانواده پيش او بودند، اما مادرم گفت
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 به خود شما شخصا کسی مراجعه نکرده که چيزی -دویچه وله 
 از زندان بگوید؟
. اخبار بـدی از کھریـزک شـنيدم.  چرا خيلی زیاد-حسين کروبی 

  .مولی اجازه بدھيد چيزی نگوی
 اید؟   سربسته ھم که شده بگویيد چه شنيده خوب-دویچه وله 

گفتند حشرات موذی در سلول بودند و آنجا   می-حسين کروبی 
گاز اشک آور توی خود سـوله زده . کردند می پاشی را مدام سم 

از مـسائل جنـسی ھـم . انـد کـرده  مـی آنھا را روی ھم پرت. اند 
 دادنـد و توانـستند، انجـامی گفتند با ما ھر جـور اذیتـ می. گفتند

گفتنـد  مـی کردنـد و گفتنـد مـا را دوT مـی مـی. خيلی کتک زدنـد
شـد و بـا کابـل  ای سوار ما می شما خر ھستيد و یک آدم گنده 

   ٢٩٥».دزد که راه بروی ما می به پشت
  !اینھا سی سال است سوار ما ھستند، نميدانستيد؟

  
 دو رکعـت تجـاوز جنـسی ميکنـيم«نـوان در مطلبی زیر ع  

اگرچـه تجـاوز جنـسی بـه «: آمـده اسـت»  الی هللاقربه] واجب[
اینکـه   ای نيـست، ولـی زندانيان و بازداشت شدگان موضوع تازه

از آن بعنوان خرد کردن شخصيت زندانی و اعترافگيـری اسـتفاده 
تبدیل به یک شـيوه و راھکـار مقابلـه بـا مخـالفين شـود، و شود 

ام کـه  ھميـشه ایـن نکتـه را گفتـه   مـن.واقعا یک مصيبت است
از ھـر آدم  قتل و جرم و جنایت در ھمه جا ھست و ممکن است

عادی و معمولی ھم سر بزند، ولی تاریخ گواه آن است که قتـل 
جنایتی که به نام مذھب و برای خشنودی خـدا صـورت  و جرم و

ایـن اسـت کـه در . تر اسـت وحشيانه  ميگيرد، بسيار ھولناکتر و
به زندانيان چـه  ره شده کهنامه ی آقای کروبی به این نکته اشا

 بصورت جمعـی آنچنـان تجـاوز ميـشود کـه پـارگی ،مرد و چه زن
   .ی آنھا را در پی داشته استانحتاندام ت

 نمایی که مرتکـب چنـين  فکر نکنيد آن موجودات انسان«
مـثC اعـضای  انـد، یـا مـریخ آمـده ی جنایتھایی ميشوند، از کـره 

ــا ســربازا حــزب ــان و حمــاس و ی ــه  هللا لبن ن روســی ھــستند ک
وحشيانه با ھموطنان ما رفتار ميکنند؛ خير، اینھا ھمـان  اینچنين
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 ھمانھـایی کـه یـک مـن ریـش خودمان ھـستند؛ برادران پاسدار
ترک نميـشود و روزھـای  دارند و شبھای جمعه دعای کميلشان

کـه  گریـه ميکننـد» آقـا«جمعـه در دعـای ندبـه آنچنـان در فـراق 
 اینھـا ھمـان کـسانی ميـشود؛صورتشان از شدت اشک خـيس 

  ھستند که موقع مواجھه با یک خانم بدحجاب که مـثC روسـری
سرشـان را بـه  تر رفتـه، فـورا  عقب»استاندارد«اش کمی از حد 

 ميگوینـد؛] کـذا[گوینـد و اتوبواليـه اندازند و اسـتغفرهللا مي زیر می
 روزه  انــد کــه در مــاه رمــضان کــسانی مرتکــب ایــن تجــاوز شــده

البتــه . درگــاه خــدا ضــجه ميزننــدو در شــبھای احيــا بــه ميگيرنــد 
چنـين  خواھم بگـویم ھـرکس روزه بگيـرد، حتمـا دسـت بـه نمی

جنایاتی ميزند؛ نـه، منظـورم ایـن اسـت کـه آنگـاه کـه مـذھب و 
شــرع و رضــای خــدا و نماینــده ی خــدا پــشت یــک جنایــت قــرار 

 اینھـا از .تـر اسـت و وحـشيانه   شدت جنایـت ھولنـاکتر،ميگيرند
  . قدرت است گفتی تاریخ و اعجاز تداخل دین در سياست وش

ھا به آنھا  بدون شک بزرگان و رھبران این جنایت پيشه «
چراغ سبز ميدھند که اگرچه زنـا و لـواط و قتـل از گناھـان کبيـره 
اند، ولی آنجا که پای حفظ نظام اسCم و وTیـت فقيـه بـه ميـان 

لکــه واجــب ھــم ب ميآیــد، ھمــه ی ایــن کارھــا بــر شــما حــCل و
  :  اند Tبد به اینھا گفته. ميشود

را چنـان ترتيبـشان را   ھـا بگيرید ایـن فـCن فـCن شـده«
بدھيد که از خجالت نتواننـد از خانـه بيـرون بياینـد و دیگـر ھـوس 

حــسابی . امخ وTیــت را نکننــدتظـاھرات و اعتــراض بــه مقــام شــ
  ٢٩٦».پایدار بمانداسCمی  بکشيد تا نظام ،بکنيدبزنيد، 

ــرای حفــظ اســCم تجــاوز ... « ــا ب ــد؟ آی ــين ميکنن چــرا چن
نگھداشتن قداست نداشته ی رھبـر اسـت کـه  ميکنند؟ آیا برای

  سوزانند؟ با سيگار جای جای تن پسران را مي
آنقـدر . ا نشان دھنـدنميتوانند عمق فاجعه ر ، کلماتنه«

 کـه اگـر ھمـين حـاT و در جلـو چند ماھه ظلـم کـرده انـددر این 
. نميگيـرم  احمدی نژاد را ھم اعدام کنند، باز ھم آرامدیدگان من

یـک روزی رایـم را ميخواسـتم، . اصC دیگر نميدانم چه ميخـواھم
Tچه؟ انسان باید درگير باشد، تا معنـی ظلـم و جنایـت را  اما حا
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ھنگامی که این کلمات را ميخوانيد، فقط یک احساس . درک کند
نزدیـک  ا اگـر ظلـم را ازگنگ نفرت در وجودتان ایجـاد ميـشود؛ امـ

برای مادر . شاھد باشيد، ھيچ مرھمی نميتواند از درد آن بکاھد
دیگران، وقتی کـه ھمـه ی ھياھوھـا، بيانيـه ھـا،  ندا، سھراب و

یـک چيـز ميمانـد، جـای  تسليتھا و گرد و غبارھا تمام شود، تنھا
آن وقـت اسـت کـه بـه قـول مرحـوم ... خالی جگرگوشه ھاشان

  » .بی گریه اش ميگيردم حساآد«گلشيری 
آخر مگر ميشود؟ تا ھمين چند وقت پيش بودنـد، حـرف «

ميزدند، نظر ميدادند، تحليل ميکردند؛ اما حاT نيستند، گم شده 
چـرا بزرگـان از «: وقتی ميرحسين فریـاد زد... دزدیدند اند، آنھا را

 اطCعات خيلی بيشتری داشـت، »این ھمه درد فریاد نميکشند
   ٢٩٧»...يان چه به روز مردم این دیار ميآورندو ميدانست جان
يدانست و باز ھم ميگفـت موسوی ممير حسين ای داد، 

 اسCمی، نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمـه جمھوری«: و ميگوید
   ؟»بيشتر

 اسـCمی بایـد بـرود، نـه یـک جمھـوری«: من که ميگویم
  ؟.کی. او»!کلمه بيشتر، نه یک کلمه کمتر
 کروبی است و ھمـين تجاوزھـا و باز ھم حرف از نامه ی

عمـق فاجعـه ھمـواره از «: ھمين دردی که مردم را گرفته است
این اصـل ھمـواره . آن چيزی که ميبينيم و ميشنویم، فراتر است

بر سيستمھائی که خود را تابع قانون و حـساب و کتـاب خاصـی 
چولـه ھـای /اوین و کھریزک و دیگـر چالـه. نميبينند، صادق است

 فقيه، نه تابع حـساب و کتـاب، بلکـه بـه امـان لینظام مقدس و
وقتــی .  زنــدانبانان رھــا شــده انــدوجــدانی ذوق و ســليقه و بــی

فاجعه ای را در یکی از زندانھای تھـران ميبينـيم و یـا ميـشنویم، 
ھمواره باید از خود بپرسيم که در زندانھای شھرستانھا چه خبـر 

از اعدامشان ؟ وقتی تجاوز به دختران باکره در شب پيش !است
 اصـCح حـضرت واTی ایـن شـصت را بـه لقـای واھـیدر دھه ی 

رژیم ميبخشيم، کمی آنطرفتر ھيوTئی مثل فCحيان بـا دختـران 
و فرزندان ما چنان ميکند که تنھا برای دانستن کرده ھـای او بـه 

  ! کميته ی حقيقت یاب مخصوصی نيازمندیم
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ز چالـه در چاله ای ا» بنی یعقوبزھرا«کمی آنطرفترک «
ھای ھمدان مورد تجاوز قرار گرفته، کشته ميـشود و جنـازه اش 

نامه ی اینک نيز با خواندن . را زیر انبوھی از سيمان دفن ميکنند
 کروبی قرار است دوباره خوشبينيھای خـود  ی مھدیافشاگرانه
 کـه ھنـوز اسـت سـربازان ھنـوز ھـم. ينی قرار دھيمرا مورد بازب
.  فقيه بـه زنـان و مـردان مـا در زنـدانھا تجـاوز ميکننـدگمنام ولی

اینکه عCوه بر تجاوز، آنھا را ميربایند، شکنجه کـرده و در خيابـان 
  ! و زندان ميکشند، شاید تا به این لحظه امری طبيعی باشد

ــا را« ــیم ــان از خودفروش ــه رگ غيرتم ــاش ک ــران   ب دخت
 انتقـاد ایرانی در امارات و دیگر کشورھا در حال انفجار است و با

مـا را بـاش کـه !  روزھای بھتر را ميکشيماز رژیم، انتظار ھپروتی
 فاجعه ی تجـاوز بـه دختـران بـاکره، یادآوریسه بار با /سالی دو

قبل از اعدام در دھـه ی شـصت، ھمچنـان در ھپـروت بـه اتمـام 
مـا را بـاش کـه بـا ژسـت ! بـسر ميبـریمرسيدن آن دوران سـياه 

» زھـرا بنـی یعقـوب«فيلسوف مآبانه فکر ميکردیم که فاجعـه ی 
ــدین و جــان  ــصادفی و غيرسيــستماتيک اســت کــه مقل امــری ت

   ...برکفان آقا از آن بعنوان یک دستور کار استفاده نميکنند
تمامی این فجـایع ميتواننـد بنحـوی ترجمـه ی اصـطCح «

ی حسين شـریعتمداری و دارودسـته اش از سو» وTیت پذیری«
ــه ھيوTھــا. دباشــن ــذیری «البت ــت پ ــا » وTی ــرادف ب ــانون «را مت ق
ھـم ميداننـد؛ امـا شـما آنھـا را در فھـم واژه ی قـانون و » پذیری

آقا نه صCحيت رھبریت و مرجعيـت را . قانون پذیری جدی نگيرید
داشته است، نه صـCحيت و اھليـت امانتـداری از یـک زن و مـرد 

جالب اینجاست کـه راه حلھـای پيـشنھادی ... یرانی در زندان راا
نظـام ھـستند ی از سوی دوستان و یاران محترمی که در بدنـه 

ھمــواره بــه ایــن خـــتم ميــشود کــه از آقــا بخواھنـــد ] بودنــد[
آدمخوارانی که بدستور ایشان، این جنایتھـا را مرتکـب ميـشوند، 

  ! شناسائی شده و این جنایات متوقف شوند
فتــــه ميــــشود کــــه جنایتھــــا کــــم کــــم روی دوران گ«

بنـده . ]چه مقایسه ی سقيفی [ستمشاھی را سفيد کرده اند
با مطالعه ی چند کتاب و مـشاھده ی چنـد فـيلم از دوران قـرون 

جنایتھـای «: وسطی، جمله ی اخيـر را تـصحيح کـرده و ميگـویم
، رون وسـطا را ھـم سـفيد کـرده انـداین رژیم، روی جنایتھـای قـ
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ی مدل صدامی و استالينی و قذافی و دارودسـته شـان جنایتھا
راه حـل بدسـت آقـا نيـست، راه حـل بدسـت مـا ... پيشکش آقا

اینھا را اینجا ميآورم، تا عمـق درد جامعـه   ٢٩٨»!ملت ایران است
و وای کـه در ایـن سـی .  گریه اش نشان دھـمرا در زیر پوشش

  !سال بر این مردم چه رفته است؟اندی 
  
ـــردم از ترجمـــه ی جـــالبی   ـــدا ک ـــاب پي  فرازھـــایی از كت

نوشته ی مارتين ایميس با   koba the dread »استالين مخوف«
حـسن کامـشاد دوسـت خـوب شـاھرخ مـسکوب کـه  ی ترجمه

  : ، حيف که دیگر نيست دارمشاھرخ را خيلی دوست
ـــسين از« ـــرت آور«سولژنيت ـــود حي ـــشی در » کمب خودك

ــه  ــد و از اینك ــه شــگفت ميآی آن شــرایط اردوگاھھــای شــوروی ب
دوزخی نميتواند منجر به خودكـشی زنـدانيان شـود، یـك نتيجـه 

   :بيشتر نميگيرد
این ميليونھا مخلوق انگل درمانده و قابـل تـرحم بـه  اگر«

 را ميرسـاند كـه گونـه ای ، ایـنزندگی خود خاتمه نداده اند، این
احساس مغلوب نـشدنی و اندیـشه ای بـسيار توانمنـد در نھـاد 

بـه  .ین احساس آنھا از بيگناھی ھمگانی آنھا بودا. آنھا زنده بود
. ھيچ كاری نكرده بودند. سخن دیگر سياسيھا ھمه بيگناه بودند

شــنيد کــه یكــی از دوســتانش » ناژداماندلــشتام«وقتــی خــانم 
   چرا؟ :بازداشت شده است، بی اختيار پرسيده بود

  : آخماتوا شكيبایی را از دست داد و در جواب گفت آنا«
 بازداشـــت ھـــيچ، حـــاT مـــردم را بـــرای نميفھمـــی«

  )٩٥ص.(»ميكنند
مـرگ، «: یك گفته ی فراموش نشدنی داشـت استالين«

ــــم  ــــشكل ھ ــــت، م ــــه رف ــــت؛ آدم ك ــــشكCت اس ــــCل م ح
  ) ١٣٦ص(»!ميرود

استالين ناراحت است كه نميتواند ھـيچكس، از جملـه «
خودش را قانع كند كه وی بزرگتر از ھمه اسـت، و ایـن نـاراحتی 

صلت انسانی او باشد؛ ولی آنچه انسانی نيست و شاید تنھا خ
بلكه بسيار شيطانی است، آن است كه او بـه دليـل ایـن عقـده 
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ی خودكم بينی اش ميخواھد از ھمه به خصوص از آنھایی كه از 
ــــر او، ــــام بگيــــرد و از نظ ــــد، انتق ــــر از او یعنــــی او بھترن  بھت

   )١٤٠ص(»!ملت
اT خيليھـا را  به ما گفتند كه ھمين ح١٩٣٧ اكتبر ٢٢در «

دارند بازداشت ميكننـد، زیـرا ميخواھنـد شـر عناصـر نـامطلوب را 
 ١٢ليبـــوف وایـــسلييونا شـــپورینا روز . پـــيش از انتخابـــات بكننـــد

  : دسامبر رفت رای بدھد
ــ« ــك رای شــدم، ت ــازی ای؛ وارد اتاق ــه چــه مــسخره ب ا ب

 بـرای شــورای اصـطCح رای بـدھم و نـامزدی را کــه ميخواسـتم،
نتخاب كنم، اما روی ورقه ی رای یـك نـام از قبـل عالی شوروی ا

گذاری شده بود، و من فقـط بایـد زحمـت  نوشته شده و عCمت
ھمانجــا دراتاقــك زدم زیــر . انــداختن داخــل صــندوق را ميكــشيدم

از اتاقـک كـه بيـرون . خنده، اما به زور خودم را جمع و جـور كـردم
 ام را باT آمدم، نگاه خشمگين ژوری بر من دوخته شده بود، یقه

خيلـی خنـده دار . كشيدم و درون پـالتوی ضـخيمم پنھـان شـدم
   »!بود

  : روز بعد استالين در مورد انتخابات چنين گفت«
انتخاباتی به راستی چنين دموكراتيك تـاكنون در جھـان «

ـــری را  ـــه ی دیگ ـــاریخ نمون ـــز، ت ـــت؛ ھرگ ـــته اس ـــود نداش وج
  ) ٢٣١ص ](كف ممتد حاضران[» نميشناسد

در انتخابات رای دھنـده  «:دھا اعتراف كرد كهاستالين بع
   ٢٩٩»...مھم نيست، رای شمارنده مھم است

 و ھمـه ی آن  ایران١٣٨٨ خرداد ٢٢درست مثل انتخابات 
موقعيــت «ســخن مــا ایــن اســت کــه «امــا ؛ ســی ســال نکبتــی

ھست که افی وحشتناک و ضد انسانی به اندازه ی ک» کھریزک
  تـشبيه شـود؛»گوانتانامـا«ا یـ» موقعيت ابوغریب«نياز نباشد با 

مـق فجـایع بـه اینکه ممکـن اسـت ایـن شـبيه سـازی از عبرای 
  . بکاھد» کھریزکموقعيت «وجود آمده در 
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درعين حال اظھارنظرھای مسئولين نظـام اسـCمی در «
آنھـا بـه گونـه ای . وحـشتناک جالـب اسـت» موقعيت« مورد این

ایـن [» قعيـتمو«حرف ميزنند کـه انگـار جنایـات ارتکـابی در ایـن 
با روح حـاکم بـر ] کلمه را خامنه ای در مورد کھریزک گفته است

 یـا اینکـه رھبـر از ایـن  اسـCمی در تـضاد اسـت،نظام جمھـوری
حــوادث اگــاھی نداشــته و اکنــون کــه آگــاه شــده، بــسيار متــاثر 

  . است
 و افـراد ھمـسو، افرادی مثل علی مطھری یا Tریجـانی«

 یـا آدمھـایی مثـل کروبـی و د؛ار ميکننـتکـرمرتب ایـن جمـCت را 
موسوی از تضعيف نظام اسCمی به دليل ارتکاب چنين جنایـاتی 

ھيچيک از این داوریھا درسـت نيـست؛ یـا . سخن بر زبان مياورند
  . نعل وارونه زدن است و یا خود را به جھالت زدن

اگر یادتان باشد در جریان افشای جنایت در گوانتانامـا و «
ه خامنه ای عليه امریکایيھا به ھمين بھانـه ک ابوغریب روزی نبود

 یک کCم حتیشده است که  یک سخنرانی نکند؛ اما اکنون چه
نميگوید؟ البتـه ایـشان زرنگـی کـرده و تـا پـيش از اینکـه کـار بـه 

ــا ھــاجا ــک بکــشد، دســتور داده ت ــزک«ی باری را » موقعيــت کھری
 جـرم مربوطه نيز فورا دست به کار شدند و آثار مسئولين. ببندند

ولی مگـر ميـشود کـسی کـه درسـت چنـد مـاه . را از بين بردند
نھا در ی آپيش به منتقدان دولت ھشدار ميداد که بيش از ھمه 

جریان جزئيات امور کشور است، از وجود چنـين شـکنجه گـاھی 
  باشد؟ خبر نداشته

ــری « ــی مطھ ــثC عل ــا م ــان شــيخ [ی ــسر ھم ــضیپ  مرت
 بــه حـــسين ســـاده دTنــه خطــاب] مطھــری شــھيد فرقانيھــا

شـدگان و شـکنجه شـده ھـا  در دفـاع از کـشته[!] شـریعتمدار 
و یـا ! کنـديحرف زده، گCیه ميکند که چـرا شـکنجه را محکـوم نم

ــه ھاشــمی رفــسنجانی  ــه خطــاب ب ــسيار ســاده دTن ــی ب کروب
تجاوز به صادقانه برای روشن شدن وضع شکنجه و  مينویسد که

تـه کـار زیرکانـه را  و البکنـد؛اقـدام پسرھا و دخترھا حاضر است 
  . رفسنجانی انجام ميدھد

کـه ھمـه ی ]  و خوب خوب ميدانـد[ميداند  رفسنجانی«
صد ایجاد وحشت در بـين مـردم گاھی و به قت از روی آاین جنایا
کننده صورت گرفته و ھيچ نيازی ندارد که کروبـی قـسم اعتراض 
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چـون آن کـسی کـه . حضرت عباس بخورد که ببطرف خواھد بـود
ن جنایات را داده، عمدا سکوت کرده، تا ایـن جنایـات بـا دستور ای

بـه راحتـی بـه ریـش کروبــی ] کـذا [دشـمنان خـدا صـورت بگيـرد
پس رفسنجانی خودش را به کوچه ی علی چـپ . خندیدد خواھ

شاھرودی ميدھد، تا در پرونـده ی آنھـا  ميزند و این گزارش را به
وب ميدانـد ھاشمی خودش خـ. بياید باقی بماند، تا روزی به کار

داده انـد؛ امـا ایـن را  با بچه ھـای مـردم انجـامرا که بدتر از اینھا 
با بچه ھـای  ھم ميداند که آن تيم جنایتکار اگر جرات پيدا ميکرد،

به ھمين دليل بدون ایـن کـه مثـل . خودش ھم از این بدتر ميکرد
ھمچـون گنـدم برشـته بـاT و پـایين بپـرد، گـزارش را بـه  کروبـی

ارجـاع ميدھـد، تـا بـه آنھـا بفھمانـد کـه او  م مسئولباTترین مقا
جنایتھـا بـه روال قـانونی بـاور  ھنوز برای رسيدگی به ایـن گونـه

دارد، اما در پـس ایـن اقـدام، گـوش خوابانـده، تـا در روز واقعـه از 
   ٣٠٠»... درست کند  این جنایتھامرین اصلیآنھا، سندی عليه آ

 را سنجانی رفـجانوران و مخصوصاچه خوب این نویسنده 
معلوم نيست این حيوانات به چه چيزشـان مينازنـد؟  !ميشناسد

  : ببينيد
 فروشـى ھـم   بار و ميـوه گزارش ایلنا، در ميادین تره به«

اكنــون ســيب چينــى، پرتقــال مــصرى، نــارنگى پاكــستانى، مــوز 
انبــه ی  اكــوادور، ســيب ســبز شــيلى و پــرو، آنانــاس فيليپــين،

 بخـش   سـيب آمریكـایى زینـتحتـیپاكستانی، نارگيل مالزى و 
ھایى كه به لطـف دTرھـاى   فروشيھاست؛ ميوه  ميوهشخوان پي

شـده  ھـاى ایرانـى  سبدھاى خـانوادهزبان بادآورده ی نفتى، مي
  ٣٠١».اند
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 پنجـاه و روز[٢٠٠٩ اوت ١٣٨٨/١٢یکم امـرداد مـاه  بيست و
  ]نھم

  
از کشورھای عربی شمال آفریقا خبر ميرسد که اخبـار «  

زیـادی را برانگيختـه اسـت؛ بخـصوص   در آن کشورھا توجـهایران
اعــضای  دختــر جــوان فرانــسوی در ميــان موضــوع دســتگيری

و حمایــت و ســمپاتی بوک در ایــن کــشورھا محــل گفتگــو فيــس
Tزم بــه توضــيح اســت کــه زبــان دوم . نــسبت بــه وی اســت

فرانـسوی اسـت و  ،کشورھایی مثـل مـراکش، الجزایـر و تـونس
 حکومـت اسـCمی. ن ميخواننـد و مينویـسندبسياری به این زبا

] کـشورھا[آن بـازار /بخصوص احمدی نـژاد در ميـان مـردم کوچـه
محبوبيت کسب کند، ولـی بـا حـوادث  حتیتوانسته بود توجه و 

اخير بخصوص وجود تجاوز در زندانھای ایران، ھاله ی تقدسـی را 
بود، بـه   اسCمی در ذھنشان شکل گرفتهمھوریکه برای نام ج

  . ھان چون حبابی ترکانده استناگ
در زنـدان، مـردم را  خبر تجاوز به دختران و پسران جـوان«

 نسبت به اسCمی بودن حکومت ایران دچـار تردیـد کـرده اسـت
توفيق رغيوی که ریش بلندش بيـشتر او را شـبيه بـه . ]طفلکھا[

آنھـا بـا ایـن کـار، نـام «: ميگویـد نيروھای القاعده جلـوه ميدھـد،
 خبرنگـار .کبيـره اسـتن تجاوز از گناھـا. اب کرده انداسCم را خر

توفيـق  »آیا در اسCم تصرف اسـرا جـایز اسـت؟«: سئوال ميکند
اعتراضــات مــردم «: کمــی مکــث ميکنــد و ســپس ادامــه ميدھــد

حکومت، دخلی به جنگ با کفار نـدارد، مگـر  مسلمان نسبت به
   ]اھاھاھ[» !کافر بدانند آنکه علمای شيعه در ایران، معترضين را

یعنـی  [به نظر ميرسد توفيق با تجـاوز بـه اسـرای کفـار«
فاطيمـا البـاج ایـن وقـایع را . دارد  نظـر مـساعدی]غيرمـسلمانھا

ایـران بھـشتی بـرای  مـا فکـر ميکـردیم«: شرم آور خواند و گفت
و  مسلمانان است و من شخصأ آرزو داشتم روزی به ایـران بـروم

شـما «:  خبرنگار ميپرسـد».از کشور مریدان اھل بيت دیدار کنم
  :  وی پاسخ ميدھد»شيعه ھستيد؟

نخيــر، ولــی در خــانواده، مــا از طرفــداران اھــل بيــت «
   ».ھستيم
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ــر« ــه نظ ــار  ب ــدانيان، اخب ــه زن ــاوز ب ــوع تج ميرســد موض
. الـشعاع قـرار داده اسـت دستيابی ایران به بمب اتمی را تحت

  ٣٠٢»...گزارشی از طانجه تی وی
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صـاحب ثـروت افـسانه ای پيـدا شـد؛ اسـماعيل راستی 
صفاری نسب دوست نزدیک احمدی نژاد و از اعضاء ستاد کودتـا 

اســماعيل صــفاری نــسب صــاحب ھــژده و نــيم ميليــارد …اســت
ی از ده ثروتمند دنيـا، دوسـت دTری که در ترکيه کشف شد، یک

ــای  ــه کودت ــضای کميت ــژاد و از اع ــدی ن ــک احم ــرداد  ٢٢نزدی خ
   ٣٠٣.است

  
  : سایتش نوشتپزشکی در وب

امــروز بحــث تجــاوز در بيمارســتان مطــرح شــد، نامــه ی «
کروبی خواب را از چشمانم گرفته، اما دوسـتان، مطلـب مھمـی 

 اتفـاقاگر خدای نکرده ایـن . ھست که باید خدمتتان عرض کنم
برایتان افتاد، حتما دو کار انجام دھيد؛ اول به یک دکتر متخـصص 

کنيد و از او بخواھيد آزمایشات کاملی از شما بـه  گوارش مراجع
کولون شما را به طور کامـل بررسـی  عمل بياورد و در صورت نياز

در مـورد خانمھـا  .احتمال عفونتھای خيلی شـدید باTسـت. کند
 به دکتر زنان ھم مراجعه کننـد و وضـعيت حتما بعد از این مرحله

دستگاه تناسليشان را به طور کامل چک کنند و سـپس بـه یـک 
مورد را حتما جدی بگيرید، آمار خودکـشی بعـد  این... روانپزشک

بستگانتان کسی تـازه از  در ضمن اگر از. از تجاوز بسيار باTست
ده زنــدان آزاد شــده، حتمــا از او یــک چــک آپ کامــل بــه عمــل آور

اگـر دکتـر . به ھر نحو او را تحت نظر روانپزشک قرار دھيد شود و
یادتـان باشـد . ميکـنم  مـن بـه شـما معرفـی،مطمئن خواسـتيد

ضـرر  اتفاقی است که افتاده، اکنون به فکر این باشيد که جلـوی
  ٣٠٤»!بيشتر رابگيرید

» خجـسته«راستی رژیم خودش گفته که پـس از ایـن انتخابـات 
تعـداد کـشته شـده ھـای . ستگير کرده اسـتچھار ھزار نفر را د

  ٣٠٥... نفر است٦٩اعCم شده ی رسمی ھم 
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تھران بار دیگـر خيلـی شـلوغ ] بيست و یکم مرداد[امروز   
  .است

  
 ھاشـان  زندانيان و خـانواده«: تيتر اول اشپيگل پنجشنبه  

بدار آویختنھـا و دوبـاره رھـا کـردن زنـدانيان  از تجاوزات جنسی و
شـکنجه در زنـدانھای ایـران خبـر  ان روشـھایقبل از خفگی بعنو

  ٣٠٦»ميدھند
  : تم که امروز بازار خيلی شلوغ استنوش

  ازار بـزرگ تھـران،به گزارش خبرنگار اعزامـی ایلنـا بـه بـ«
ر، نيروھـای تھـران و در خيابانھـای منتھـی بـه بـازاامروز در بـازار 

 از چھـارراه گلوبنـدك تـا.  انـد پيـدا كـردهانتظامی و امنيتی حضور 
انتظـامی حـضور دارنـد و ی سواران نيرو چھار راه سيروس، موتور

 .جلوگيری ميشود ھا روھا و خيابان از ایستادن خریداران در پياده 
ھــای اســCمی اصــناف و   انجمــن یبــه گفتــه ی دبيركــل جامعــه

 ای مجھـول انجـام شـده  دنبال پخش اطCعيه بازار، این اقدام به 
ریداران حاضر در بـازار تھـران كـه گزارش ایلنا مردم و خ  به.است

اطCعيه قرار نداشتند، از حضور نيروھـای انتظـامی  در جریان این 
  . كنند در بازار ابراز تعجب می

 یكـی از كـسانی كـه امـروز در بـازار تھـران »پ .مھرداد«
در بـازار ھـيچ قرار نيـست «: خبرنگار ایلنا گفت حضور داشت، به

 ميزان نيروی انتظامی در بازار، برگزارشود، اما حضور این تجمعی
دائم از یكدیگر علـت مردم  فضا را امنيتی كرده و موجب شده كه 

   .حضور نيروھای انتظامی در بازار را جویا شوند
:  یكـی از دكانـداران بـازار كفاشـان گفـت»م .احمد حاج«

  زیــاد نيــست، امــروز مغــازه برخــی از ھمكــاران كــه تعدادشــان«
فقط . است  اما تجمعی شكل نگرفته  اند، شان را تعطيل كرده ھا

حضور انبـوه نيروھـای انتظـامی و امنيتـی در بـازار موجـب شـده 
 ،كننـد خریدارانی كه امروز مراجعه می. فضای بازار دگرگون شود

پرسند كه ما ھـم چنـدان درسـت  این فضا را می دائم از ما علت
اعزامـی  بـه گـزارش خبرنگـار .دھـيم توانيم این كار را انجام نمی

كــه بــازار تھــران امــروز روز  ، در ایــن شــرایط ایلنــا بــه بــازار تھــران
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  یتھيهكند، گروھی از صدا و سيما برای  میشلوغی را سپری 
 انـد و در حـال تھيـه ی گزارشـی از  گزارش در بازار مستقر شده

   ٣٠٧»...بازار ھستند وجود رونق در
 با لباس شخـصيھا و کتـک زدن مـردم و بعـد !چه رونقی؟

آن » اقتـصاد کـCن« واقعـا  زندانھا کارھایی آنچنانی کردن؟ھم تو
ــت  ــق در حکوم ــه رون ــن ھم ــد از ای ــوین، بای ــصاد ن ــسين اقت تئوری

  ...اسCمی بساطش را جمع کند و برود
بـيش از  «ه به لحظـه از بـازار تھـران، امـروزخبرھای لحظ

ــال تظــاھرات موضــعی در گروھــای ٥٠٠٠ ــر در ح ــری ٥٠٠ نف  نف
ــامی از  ســاعت .ھــستند ــای انتظ ــر نيروھ ــد از ظھ ــيم بع دو و ن

وحشيانه بـه مـردم  ایستادن خودروھا شدیداً جلوگيری ميکنند و
ــد ــه ميکنن ــا حمل ــاده روھ ــيش از . در پي ــاکنون ب ــی ٨ت ــر راھ  نف

ھـم اکنـون در … بوقـت تھـران١٣ سـاعت .بيمارستانھا شده انـد
 نفـر جریان دارد و چند ھزار منطقه ی بازار تھران اعتصاب بازاریان

منطقـه ه در پی ورود زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسـوی بـ
درگيـری و زد . زده انـدی بازار دست بـه اعتـراض عليـه حکومـت 

جریان دارد و کليه ی ارتباطات موبایلی در اطراف وخورد شدیدی 
  در١٣:٢٥ حـوالی سـاعت .است بازار و سبزه ميدان قطع شده

رگيری بين تظاھرکنندگان  مورد ددو ، خرداد مقابل مترو١٥ميدان 
ــر «مــردم شــعار . ه اســتو نيروھــای ســرکوبگر روی داد مــرگ ب

دست خـود را بـه نـشانه  ميدادند و در حالی که را سر» دیکتاتور
پيـاده . ی پيروزی باT گرفته بودند، به سمت بازار حرکت ميکردند

نيروھـای سـرکوبگر بـه سـوی مـردم . روھا مملو از جمعيـت بـود
در اثـر . قـرار ميدادنـد  آنھا را آماج باتومھای خـودیورش ميبردند و

 نيروھای. نده ایورشھای وحشيانه، تعدادی از مردم زخمی شد
ــد ــردم ميکوبيدن ــر ســر و صــورت م ــاتوم را ب . ســرکوبگر ضــربات ب

 نفـر بـشدت ٤نقطـه شـاھد بودنـد کـه  شـاھدان عينـی در یـک
 از از ای ميلھای دریافتی [».زخمی شدند و دچار خونریزی بودند

  ]درون کشور
یعنی در  [این ھم خبری از پيک نت که ھنوز آدرس ندارد

امروز «: ]صفحه ی اول پيک نت به تاریخ امروز چاپ شده است
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جمع زیادی از مردم . چھارشنبه بازار ضد کودتا در ایران است
 بازار تھران شدند و در  از اولين ساعات صبح امروز راھیتھران

 خرداد اعتراض خود را با ١٥خيابان مقابل بازار سرپوشيده ی 
  . آغاز کردند» مرگ بر دیکتاتور«شعار 

از بامداد امروز نيروھای انتظامی و لباس شخصيھا در «
با آغاز تظاھرات مردم، . اطراف بازار تھران مستقر شده بودند

 .موتورسوارھای چماق بدست به طرف مردم حمله ور شدند
سياری از مغازه داران بازار عليرغم ھشدار موتلفه ی اسCمی، ب

تھران، بعنوان ھمدردی با مردم و یا از بيم درگيریھا و خسارت، 
چھارشنبه ی «جنبش سبز امروز را . صبح امروز تعطيل کردند

 مانند دیگر مردمی که به حرکت .اعCم کرده بود» بازار سبز
را » لبيک«این کلمه ی اسCمی ن مامانم به جا[امروز لبيک 

 خانم ه و راھی بازار تھران شده بودند؛گفت] نده اا نوشتتوده ایھ
زھرا رھنورد ھمسر ميرحسين موسوی نيز وارد بازار تھران شد 
و به مردم پيوست، اما نيروھای امنيتی وی را مجبور به خروج از 

در شماری از سراھای بازار تھران، بازاریان از مردم . بازار کردند
نيروھای .  شعار هللا اکبر دادندحمایت کردند و ھمراه با مردم

امنيتی و بویژه لباس شخصيھا از صبح زود در حياط بزرگ دفتر 
رئيس . امور اصناف تھران در ميدان اعدام مستقر شده بودند

بنکدارھای مواد غذایی، قاسم فراھانی با اعتراض اعضای صنف 
بنکدارھا به او اعتراض کرده و گفته اند که ما . روبرو شده است

ا مردم سروکار داریم و نميخواھيم از جانب مردم به ھمکاری با ب
ما موظف به «: فراھانی گفته که. لباس شخصيھا متھم شویم

   »!ھمکاری با دولت ھستيم
عرب بگيرید تا ھای از خبرگزاریامروز «دیگر این که 

را در رد موضوع  چينيھا، از مالزی تا کردھا، صحبتھای Tریجانی
 شاید یکی از دTیل عمده ی. ان منتشر کرده اندتجاوز به زنداني

این انتشار آن باشد که Tریجانی به عنوان رئيس مجلس، 
دارد و از طرف دیگر به گونه ای از  جایگاه قانونی مشخصی

نکته ی جالبی  ]شاید[ اما رھبران محافظه کار به شمار ميآید؛
 ر واقعدر این ميان نباید از چشم پنھان بماند؛ آن ھم اینکه د

که  تکذیب Tریجانی باعث گسترش بيشتر خبر شد، تا جایی
لينک اول  .داخبار مرتبط با ایران قرار دار این خبر ھمچنان در صدر
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 لينک دوم خبرگزاری.  است»البوابه«مربوط به خبرگزاری 
رسانه  ،این ھم یک لينک از یک رسانه ی ایتاليایی ،آسيایی

ھای آمریکایی مثل صدای آمریکا و لس آنجلس تایمز ھم 
در ادامه ی این . Tریجانی را منتشر کرده اند موضوع صحبتھای

کروبی را در این زمينه منتشر  خبر رسانه ھا مجددا سخنان
 ٣٠٨».است اند که خودش زمينه ساز انتشار بيشتر خبرکرده 

  . نک این خبرگزاریھا را ميتوان دیدالبته در لينک زیر صفحه، لي
: موضوع انشاء «:با عنوانتکه ای نوشته ام دیگر این که 

  :متنش این است »! اسCمی را تعریف کنيدجمھوری
و » انشاء«بيایيد فرض کنيم که من امسال از درسھای «

تجدید بودم » تعليمات دینی«پارسال از . تجدید شده ام» ختاری«
 امسال باید تمـام ایـن و حاT – ٣٠٩ به جان مامانم راست ميگم–

تابستان را به جای شنا کـردن و تـو سـاحل دراز کـشيدن و کـرج 
گيCس چيـدن /رفتن و دوچرخه سواری و باغ عموجان برای آلبالو

بـه بـاد خنــک راه ميھمـان شـدن و تـو جـاده ی چــالوس موھـا را 
. بتمرگم تو خانه و این دو تا درس کـوفتی را دوره کـنم... سپردن

تقویتی ھم نوشته که برای /تازه بابا اسمم را در کCس تجدیدی
  . این دو تا درس قزميت رفوزه نشوم

واره است و دبير اکابرمان که یک مرد شکم گنده ی بدق«
ـــا  ـــم ب ـــسبتی ھ ـــتغيب«ن ـــين »دس ـــاطر ھم ـــه خ ـــا دارد، ب ھ

پلوغيھـا یـک موضـوع بيمـزه داده اسـت بـرای انـشاء کــه /شـلوغ
معلـم تاریخمـان ھـم ھمـين ! نميدانم چه خاکی به سرم بریزم؟

دستغيب است که اميـدوارم ھمـين روزھـا، ھـم دسـتش غيـب 
شود و ھم خودش که عينھو عنـق منکـسره وادارم ميکنـد ھـی 

ای  درسـھنم و دوره کنم؛ آخر تنھا تجدیـدیاین اراجيف را دوره ک
انشاء و تاریخِ  اینجا منم و کCس ِ به این گندگی فقـط بـا تنـه ی 
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پر ميـشود؛ بقيـه » دستغيب«لش تنبل من و شکم گنده ی این 
  .برای درسھای مھمتری تجدید شده اند

  
  ! اس+می را تعریف کنيدجمھوری: موضوع انشاء«
  
دیشب تا صـبح نشـستم و ھرچـی مامـان رفـت و آمـد «

گــوش بــه حــرفش » !ر، مــریض ميــشیبگيــر بخــواب دختــ«: کــه
زرنگی ھم کـردم و کمـی . ندادم، تا انشای خوبی نوشته باشم

م چپاندم کـه بـه آقـای دسـتغيب حـالی »انشاء«تو » تاریخ«ھم 
کنم، ميخواھم سفت و سخت حتما قبول شوم، تا بابا بھانه ای 

خـودش گفتـه اسـت کـه اگـر . برای شوھر دادنم نداشـته باشـد
ســت کــه دیگــر حوصــله ی درس خوانــدن تنبلــی کنــی، معلــوم ا

نداری و باید بروی خانه ی بخت و بعد ھم Tبد تو دلش گفته که 
ملـک طلـق » تختخـواب« چون  ھمان لبه ی لبه؛؛»لبه ی تخت«

 .وض کردنش چيزی به زنھا نميماسـدمردان است و جز مCفه ع
  !که تجدید نشده ام» خانه داری«ولش کن؛ از 

م که ھمچين تيـز و تنـد شـد داشتم از انشاءم مينوشت«
بـه ميرحـسين رای داده و از کـه » دسـتغيب«که ميترسم آقـای 

  ! به درکعمامه داران ھم ھست، دقمرگ شود؛ اھالی
  » ! اسCمی را تعریف کنيدجمھوری«اما انشای «
ــر خــوب از آب درآمــد، « اول چرکنویــسش را ميخــوانم، اگ

  ؟.کی.او. پاکنویسش ميکنم
جمھــوری اســCمی «: کــهنوشــته ام تــو چرکنــویس «

آن دوره . چرا؟ معلوم اسـت.  مردھا عليه زنھا بودکودتای جمعی
بـا درصـدی [ھا، زنھا کمی آزادی داشتند و ميتوانستند کار کنند 

با مزاحمتھـای [ميتوانستند ھرجا دلشان خواست بروند ] مزاحم
]   دولتـیبدون خط کـشی[نستند درس بخوانند ميتوا] غيردولتی

ــستند ھر ــشان خواســميتوان ــه دل ــند چ ــای [ت بپوش ــا انگولکھ ب
قـانون [مردھا نميتوانستند چند تا زن بگيرند ]  غيردولتیخيابانی

بابا نميتوانست مـرا تـا ھجـده سـالم نـشده، زورکـی ] حکومتی
یـک شـاھی ھـم بـود آن ]... بـازھم قـانون دولتـی[شوھر بدھد 

د که به زنھا یا» شاه وزوزک«زمانھای دور که حاT بھش ميگویند 
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 ی سکس و کلفت و والده ی آقـا مـصطفیداد آدمند و فقط ابژه 
  . دنيستند که ریختند و قبرش را خراب کردن

 دوم خــردادی را بــا یادتــان ھــست ایــن صــادق خلخــالی[
  ] کلنگش؟
ـــک عالمـــه « ـــدھا جمـــع شـــدند، ی بعـــد مردھـــا و آخون

ھـم کمکـشان کردنـد، تـا » روشنفکر و تحصيلکرده ی زن و مرد«
 زن  البته کلـی ھـم و تو آشپزخانه ھا؛ند تو خانه ھا زنھا را بچپان

 .کCغ سياه کمکشان کردند و برعليـه خودشـان تظـاھرات رفتنـد
ــد  ــع ش ــا جم ــه ی اینھ ــد ھم ــک بع ــا«و ی ــت »آق ــد و گف ــی آم ی

»  اسCمی، نه یک کلمه کمتـر، نـه یـک کلمـه بيـشترجمھوری«
اســCمی شــد و از ھمــان اول مردھــا راه » حکومــت«بعــد ھــم 

چادر اجباری و بعد ...  به توسری زدن به زنھا و روسری و افتادند
ــر و شــل حجــاب و بــدحجاب؛ھــم شــد مــساله ی  و  حجــاب برت

يھـا رفتنـد  و خيلو کليھـا شـدند معتـاد» فاحـشه«ند خيليھا شد
یک چيزھایی ھم با تيـغ موکـت بـری و » چيز فروشی«دوبی به 

ه ی  زنھـا و زنـدان و مـسالباتوم و کتک و خـون تـو سـر و صـورت
 اجباری و ھفتاد و دو تومان مھریه و بعد شيرینی بعد از عروسی

چـون چرکنـویس اسـت، اینطـوری [ھم چوبـه ی دار و ميـدان تيـر
ه و درھـای بعد ھم پرده ی وسط کCسھای درس دانشگا] شده

 با نماز اجبـاری مجزای ورودی و خروجی، بعد ھم کلی خبرچين،
  ...ن اجباری وو روزه ی اجباری و گریه ی اجباری و مرد

پـسرانه و معلمھـای / و مـدارس دخترانـهبعد، سنگسار«
ــسرانه ــسرانه/پ ــای پ ــه و خيابانھ ــه و اتوبوســھای /دختران دختران

مردانـــه و رســـتورانھای /مردانـــه و بيمارســـتانھای زنانـــه/زنانـــه
مردانـــه و عروســـيھای /مردانـــه و قبرســـتانھای زنانـــه/زنانـــه

  ... مردانه و /زنانه
وزی کـه غـش کـرده بـود و معلـم بعد ھـم آن دانـش آمـ«

تـا دختـرک !]  نـرود خـاک برسـرتا به جھنم[مردش کمکش نکرد 
 بعد آن آقای کارگردان که زنش آمد و تبليغ چند زنه بـودن را .مرد
 بعد فيلمھـایی در !]استی این بابا ھم دوم خردادی بودھار[کرد 

وصف جمال حاج آقاھای چند زنـه و زنھـای بدجنـسی کـه چـون 
زیھــای مردھاشــان را انــد، حاضــر نيــستند صــيغه باخــراب شــده 

 بعـد] خـرداد[يلم بـانوی اردیبھـشت بعـد ھـم ایـن فـ!تحمل کنند
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سـيد ممـد خـاتمی و تائيـد حکـم ] اینجاش خيلی بـامزه اسـت[
 و ھمھمه ی ھمـه ی آنھـایی کـه حـاT ٣١٠اعدام سلمان رشدی

و » زن«دارند اعتـراف ميکننـد و روزنامـه ی نـشاط و شـبنامه ی 
 بعـد کـارتن خوابھـای دوم گردون و بCگردون حکومتی وه ی مجل

آھـان، پـيش از ] رتن خوابی از کی باب شد؟راستی کا[خردادی 
 جنگ و بچه ھا را به جای گوسفند رو مينھا فرستادن و به اینھا،

وای ایـن داشـت یـادم ميرفـت [بچه ھا تو جبھه ھا تجـاوز کـردن 
ــا ــد پو!] ھ ــمیبع ــای ھاش ــسنجانیلھ ــم ٣١١ رف ــد ھ ــل  و بع خي

ـــه ھمـــه شـــان شـــدند اســـتادان  ـــای دوران خـــاتمی ک فراریھ
ــشگاھھا ــانخوار،دان ــزرگ جھ ــای شــيطان ب ــد ھــمی امریک ...  بع

کنفرانس برلين و اکبر گنجی و محسن مخملبـاف ... آھان... ھان
و بعـد ھـم » بھـروز نـرو ایـران«و کلی جـایزه و مـایزه و بعـد ھـم 

  ! من»تھران محشر است«داستان 
و » مھاجر«تبدیل کلمه ی تبعيدی به ... چی... بعد ھم«

  اصC شما این چيزھا را یادتان ھست؟ 
  تاریخ چی؟ ! حاT نمره ی انشام چند ميشود؟«
  
نخـست در شـعارھای مـردم » یجمھوری ایرانـ«]شعار[

ــز از آن موجــود اســتی فيلمــ  ومطــرح شــد ث ســپس بحــ. ني
فارسی درگرفت  بسياری در بين وبCگنویسان در فضای اینترنتی

 بـه طـور قطـع،. ھایی بر این شعار نوشته شـدو مفاھيم و نگره 
جمھــوری اســCمی و جــایگزینی  از ایــن شــعار، حــذفف دھــ

 شـده گفتـه ایرانی است کـه مفھومی نو تحت عنوان جمھوری
ــران  ــردم ای ــروز م ــه ام ــی ای ک ــام سياس ــاتی و نظ ــه ی اثب جنب

امـا آیـا چنـين مـساله ای بـه سـادگی . ميخواھند، را بيان ميکند
ــی در ــر گنج ــت؟ اکب ــذیر اس ــان پ ــه امک ــسد ای مقال : مينوی

حـاکم بـر ایـران مـدعایی ] کذا [ژیم سلطانیفروپاشی سریع ر«
منظـــورش  [شـــعور کـــاذب بـــه معنـــای مارکـــسیایـــدئولوژیک، 

                                                           
سلمان رشدی  تمی در رابطه با از قول سيد ممد خا١٣٦٧ اسفند ١٦ كيھان چاپ تھران، - 310

اساس حكم شرعی حضرت امام خمينی  باید بر«:  ی كتاب آیات شيطانی نوشت نویسنده
به نقل از » !ھيچ راھی برای گریز وی از اجرای این حكم نيست رشدی اعدام شود، و] سلمان[

  ! خودمی» رنسانس وارونه«پروژه ی کھنه ی دوم خرداد به نقل از کتاب «نوشته ای به نام 
اقتصادی چاپ آمريکا مدعی شد که ھاشمی رفسنجانی چھل   يک نشريه١٩٩٩ در سال - 311

  http://www.mihan.net/62/mihan-62-18.htm .و ھشتمين ثروتمند جھان است
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مـسأله ی مـا فروپاشـی و .   بيش نيـست]مارکسيستی است
مــسأله ی مــا گــذار مــسالمت آميــز بــه نظــام  انقــCب نيــست،

  ».است دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر
ــوری« ــه در بحــث جمھ ــذفاگرچ ــی از ح ــا  ایران  ســریع ی

حذف جمھـوری اسـCمی سـخنی بـه  زمانبندی مشخصی برای
آن بيشک متفق  ميان نيامده، اما آنچه اینک تمام جنبش سبز بر

حکـومتی ایـران و  اسـCمی از سـاختار  القولند، حذف جمھـوری
» یـک نظــام دموکراتيـک ملتــزم بـه آزادی و حقــوق بــشر« ایجـاد
 زمـانی کـه رخ ميکنـد کـه ایـن حـذف، بينی  نگارنده پيش.است

چھـره ی سياسـی  دھد، ھمانند حـذف نازیـسم و فاشيـسم از
ــر  ــه دیگ ــر ک ــود و بھت ــا خواھــد ب ــیاروپ ــوری حت ــام جمھ  آوردن ن

ایـن . نيز مترادف با جرم، مجازات بھمراه داشـته باشـد اسCمی
ایـن صـورت چھـره ی  درغيـر. واقعيت استن تندروی نيست، عي

ھای انتحاری یـا سـازش از گذاری امروز عراق یا افغانستان با بمب
سر ناچاری با اسCمگراھای افراطی در انتظار فردای آزادی ایران 

   ٣١٢»...نيز خواھد بود
  !جالب است، نه؟

کـه پرونـده ی چنـد تـن از دوسـت وکيلـی «دیگر این کـه 
  : تبازداشتيھای زندان کھریزک را پيگيری ميکند، ميگف

ــوق « ــری حق ــرای پيگي ــا را ب ــت م ــضایی دس ــتگاه ق دس
سازمان پزشکی قانونی دسـتور  تھمان کامC بسته است و بهم

تجـاوز قـرار گرفتـه  داده، به افرادی که ادعا ميکنند در زندان مورد
ه ی  قانونی ندھند و بدین وسـيله،  اجـاز پزشکیاند، تایيدیه ی

ســازی بــرای طــرح دعــوی در محــاکم قــضایی از مــتھم  مــستند
م یـا متھمـه مـدارک پزشـکی، مـتھ سـلب ميـشود و بـدون ایـن

نميتواند در دادگاه ادعای خود را ثابت کند و چـون در زنـدان، بجـز 
متجاوزان، شھود دیگری در محل ارتکاب جرم وجود نداشـته انـد، 

Cدر - مـرد عاقـل و بـالغ  چھـار آن ھـم -نميتـوان از شـاھد  عمـ 
ایـن وکيـل شـریف کـه خـودش بـدليل . داثبات ادعا اسـتفاده کـر

تحت فشار سيب دیدگان کھریزک و اوین،  وکالت آبرعھده گرفتن
اســـت، از ھمـــه ی مـــردم و بخـــصوص نخبگـــان و روشـــنفکران 
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افشای مستمر این وقـایع، اجـازه ندھنـد  خواست تا با پيگيری و
حکومت اسCمی پایمـال  حقوق عزیزان آسيب دیده در زندانھای

 ...ی خامچه خيالی، چه خيال  ٣١٣».شود
  
  

  مــي+دی٢٠٠٩ اوت ١٣/ ١٣٨٨بيــست و دوم امــرداد مــاه 
  ]روز شصتم[
  

یادتان ھست، خامنه ای در آن نماز جمعه ی معروف در «
اســCمی اھــل خيانــت در آرای  یجمھــور« خــرداد گفــت کــه ٢٩

خيانـت بـه  ولی اTن نه تنھا ثابت شده کـه اھـل» مردم نيست؟
آرای مردم است، بلکه به ناموس مردم ھم خيانـت ميکنـد؛ زن و 

   ٣١٤».داردفرقی ن شیمرد ھم برا
 کروبـی ھـم گفتـه اسـت کـه حسين کروبی پسر مھدی

سعيد مرتضوی به دنبال پيدا کردن اسـم خبرنگـارانی اسـت کـه 
   ٣١٥.خبر تجاوز به پسران و دختران را منتشر کرده اند

بـه  بنـده «: ھم از آن طنزھـای گزنـده اسـت کـهاین طنز
شما عرض ميکنم، حفـظ ارزشـھای ایـن نظـام، حفـظ ارزشـھای 

. امام راحل، تنھا از طریق تجـاوز ممکـن اسـت سCمی وانقCب ا
است و اکنون ھـم بـه حـول و   اینگونه بوده٥٧ از بھمن ماه سال

برخـی نخبگـان  بنـده از .قوه ی الھی بر ھمين منوال ادامـه دارد
تعجــب ميکــنم، چــرا اینطــور ســياه نمــائی ميکنيــد، ایــن  کــشور
، امـروز ھمـه را به این نحـو بـازگو ميکنيـد، مـا مـسئوليم مسائل

بنـده . دشمنان اسـCم ایـن چيزھـا را بفھمنـد مسئولند، نگذارند
دیدم، تجـاوزات بـسيار خـوبی  خود شخصا در چند مورد صحنه را

کـه  مشاھده شد ھم انجام شد، پيشرفتھائی بود، کاستيھائی
انقـCب  برطـرف ميـشود؛ ایـن رونـد از ابتـدای انشاءهللا بـه زودی

رکتھـا مـشتھای محکمـی بـر دھـان و مـا بـا ھمـين ح ادامه دارد
بنــده مخــالف افــشاء . و خــارجی زده ایــم دشــمنان داخلــی
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ــدعتھا تجــاوزات ــن ب ــا ای ــا جــدیت ب ــه خــواھم  ھــستم و ب مقابل
   ٣١٦»...کرد

یک چيز بامزه ی دیگر این که آخونـد مـصباح یـزدی گفتـه 
در واقع این . است که اطاعت از احمدی نژاد، اطاعت از خداست

  !، مرتيکه ی الدنگ صادر کرده استسوسمارالدوله فتوا
  
  

 شــصت و روز[٢٠٠٩اوت ١٣٨٨/١۵ چھــارم امــرداد بيــست و
  ]دوم

  
از پریروز تا ھمين اTن که ساعت چھار بعد از ظھر شـنبه   

در ایـن دو . است، اینترنت نداشتم و دو روز از خبرھا عقب ماندم
بـا ایـن ھمـه در ایـن آخـر . روز دلم مثل سير و سرکه ميجوشـيد

 خبرھا را جمـع آوری کـنم کـه چيـزی از کوشش ميکنم ای ھفته
  .دست نداده باشم

خبــر اول ایــن کــه رئــيس قــوه ی قــضایيه ھمــين دو روزه   
در حاليکــه مراســم «عــوض شــده و دیگــر شــاھرودی نيــست و 

صادق Tریجانی که قرار بود امروز شنبه برگـزار شـود،  ی معارفه
د کـه Tریجـانی دھنـ شرطھایی خبر می لغو شد، برخی منابع از

 برخـی منـابع قـضایی .برای شروع به کار خویش قرار داده است
اتمـام کـار   اند که صادق Tریجانی شروع به کار خـود را بـه گفته

در دوره ی آقـای » انقـCب مخملـی«دادگاه متھمان بـه اصـطCح 
 است که اگـر قـرار باشـد در زمـان همنوط کرده و گفت شاھرودی

   ٣١٧»...یابد، متھمان را آزاد خواھد کرد مهمسئوليت او دادگاه ادا
این که این وسط، چرا این بابـا را عـوض کـرده انـد، ھنـوز 

  !ببينيم اخبار چه ميگویند؟. معلوم نيست
 کروبـی پـس از آن نامـه ی معـروفش در رابطـه بـا مھدی  

تجاوز به زنان و جوانان در زندانھای حکومت اسCمی، مورد بغض 
در نمـاز . ن اسCمی قـرار گرفتـه اسـتو کينه ی خيلی از حاکما

. نـده او بـی احترامـی کـردجمعه ی دیروز کليھا بـه او فخاشـی 
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حاT کروبی پاسخی نوشته که برای درک وضعيت این روزھـا بـد 
  : نيست

 کروبـی بـا ابـراز تاسـف از حمـCت مھـدی: سـحام نيـوز«
از ائمه ی جمعه به ایشان، ھـشدار  شدید و توھين آميز تعدادی

 به زودی و در فرصتی مناسـب پاسـخ ایـن دینفروشـان را داد که
ملـی بـا ابـراز تاسـف از ابـراز  دبير کل حزب اعتمـاد.. .خواھد داد

عـده ای از  متاسـفانه«: نظرھای وھن آلود به خبرنگـار مـا گفـت
ائمه ی جمعه با سوء استفاده از جایگاه مقـدس نمـاز جمعـه بـا 

تـه و نـسبت رداختھمت، افترا و دروغ به دینفروشی پ یک مشت
   ».نموده اندت به این ساحت مقدس اھان

بنده نامه ای را از سر دلسوزی «: کروبی در ادامه گفت«
وظيفه نوشتم که عده ای آن را به باد انتقاد گرفتند و  و احساس

استقبال کردند، اما این مسئله نباید بھانـه ای  عده ای ھم از آن
 ھـم از منتقـدین و ھـم بنده.. .شود برای تخریب، تھمت و ناسزا

مقابل توھين کنندگان  از موافقين استقبال کردم، اما نميتوانم در
خـواھم کنم و حتماً به زودی پاسـخ آنھـا را و دینفروشان سکوت 

  ٣١٨».داد
حافظــان «ھــای ایــن روزھــای فيــل ھــوا کردن در رابطــه بــا  

  : اینجا ميآورم ایی از آن راکه بخشھمطلبی پيدا کرده ام ، »نظام
جی این مطلب را برای ایجاد تشبيھی بيان کننده ی گن«

در اعتصاب غذای نيویـورک » غریبه ھا«نظر خود در مورد شرکت 
خـــودی و «آورده و بدینـــسان تـــصميم آگاھانـــه ی خـــود بـــه 

ــه » غيرخــودی ــا تظــاھر ب ــورک، ام ــردن حاضــر شــدگان در نيوی ک
ًرا در این پاراگراف کامC آشکار » دعوت عام برای عمل مشترک«

کـرده اســت و در واقــع ھمــان فرمـان آقــای مھنــدس موســوی را 
مـا یـک » !سبزھا صفوف خود را جـدا کننـد«تکرار کرده است که 

  ... حزبيم و شما حزبی دیگر؛ کبوتر با کبوتر، باز با باز
ـــشبيه، « ـــن ت ـــبزھا«در ای ـــا نماینـــدگی [» س ـــه گوی ک

ــد ــشور را دارن ــل ک ــدگان داخ ــصاصی تظاھرکنن ــک ] اخت ــاد «ی نھ
ھمچون یکی از احزاب آمریکـا ھـستند، بـا مفروضـی » سياسی

]  اسCمی اصCح پذیر و دموکرات شـونده اسـتجمھوری[معين 
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 بـا ]اسـCمی دموکراتيزه کردن تـدریجی جمھـوری[ھدفی معين 
یک یاحسين تا ميرحسين؛ رأی مـن چـه شـد؛ شعارھای معين، 

زندانيان سياسی را، که به گفتـه ی آقـای گنجـی و پوسـترھای 
ــان نمادشــان ھــستند، آزاد کنيــد، و اعتــصاب  غــذا، آقــای حجاری

 و نيـز ،خامنه ای و احمدی نژاد عليـه بـشریت جنایـت کـرده انـد
نه ی پرچم سـبزی کـه آقـای موسـوی آن را نـشا[پرچمی معين 

که ھمان آقای [ معين  و رھبری]ندخاندان عترت و عصمت خواند
  !]... موسوی باشد

ــه ی مــن یقــين دارم کــه اگــر آقــای گنجــی ز« ــر مقال ودت
را بـه ایـن روشـنی » آنھـا«و » مـا«ششم را نوشـته و داسـتان 

توضيح داده بود، ھمان چند نفری ھـم کـه در نيویـورک گـرد ھـم 
عمـل «در مـورد ایـن . آمدند، ميفھميدند که جایشان آنجا نيست

ًمثC مگر خانم گوگـوش . نشانه ھائی وجود دارد» از سر بيخبری
و بــه عــالم و آدم خبــر دادنــد، در کــه حــضورش را در بــوق کردنــد 

پـرچم شـير و سخنان خود در آن جمع به ارادت خـود نـسبت بـه 
اشاره نکرد؟ آیا اگر او ميدانست که از نظـر آقـای خورشيد نشان 

ــا و  ــلطنت طلبھ ــال س ــط م ــيد فق ــير و خورش ــرچم ش ــی پ گنج
ــک  ــم حــضور ی ــس، حک ــه آن مجل مجاھــدین اســت و آوردن آن ب

اتھا را دارد، ميتوانست در سـخنان جمھوریخواه در مجلس دموکر
شـاه مـاھی آواز «خود آنگونه از پرچم سخن بگوید؟ و نيز اگـر او 

نبود، آقای گنجی بCفاصـله از پلـيس نميخواسـت تـا ایـن » ایران
من البته ایـن [را از صفوف اعتصابيون خارج کند؟ » عامل نفوذی«

فرصـت طلبـی » ھنرمندان«را شامل » بيخبری«صفت احتمالی 
 تکليفشان روشن اسـت و حاضـرند ـ اگـر Tزم شـود ـ ھمـين که

 دوبی کنند، حتیپرچم را وسيله ی لودگيشان بر روی صحنه ی 
آنھــا بيــشتر و بھتــر از جوانــان بــی پيرایــه و معــصوم !]... نميـدانم

را کــه بــر آن ] حکومــت اســCمی[ميداننــد کــه نبایــد شــاخه ای 
ر ميبرنـد تـا شـما نشسته اند، ببرند، پس ھمه ی ترفندھا را بکا

را فارغ از اندیشه ی سکوTریستی، به زیـر چـادر سـبز ] جوانان[
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من یکی اما از سن و سـال رنـگ شـدنم . خود برده، رنگتان کنند
   ٣١٩».گذشته است

را اکبر گنجی   حقه ھایپس فقط من نيستم که نيد؛ببي 
وناليــستھای يسعنترنا«خيليھــای دیگــر ھــم از ایــن . ميــشناسم

 تو روز روشـن که ھستند »کاريش« اسCميسھا  و پان»اسCمی
شـنيده «دیگـر ایـن کـه  . را نشان ميدھنـدماھيت ضد ایرانيشان

 ای  پس از آزادی بـا ارسـال نامـهشده یکی از روحانيون زندانی، 
رھبر نظام، فجایع روی داده در بازداشتگاه را به طور تفـصيلی به 

لم اخCق کـه این روحانی جانباز و مع. داده است برای وی شرح
ــرادر یکــی از شــھدای سرشــناس ــز  ب دوران انقــCب و جنــگ ني

م تيـر و در نزدیکـی مـسجد در روز ھفـت] خاک بر سرتان[ھست 
آنکه به رفتار ھتاکانه و ضرب و شتم چند خانم توسـط قبا پس از 

کنـد، بـا خـشونت و ضـرب و شـتم  مـیھا اعتـراض لباس شخصي
معلومی منتقـل نـاھا دسـتگير و بـه مکـان  سط لباس شخصیتو

   .ميشود
ــن وی « کــه بعــد از حــدود ده روز آزاد شــده اســت، در ای

ھای جسمی تکان  آزار و اذیت  ھای فجيع و شکنجه  مدت تحت 
بــا ذکــر  ای ای بــوده کــه شــرح کامــل مــاوقع را در نامــه  دھنــده  

ا و ھـ و در این نامه، داستان اھانتجزئيات برای رھبری فرستاده 
 ناسزاھای رکيک و وضعيت بازداشتگاه را برخوردھای وحشيانه و

  . ای رسانده است اطCع آقای خامنه  به تفصيل به
خاطرنشان کرده که  این روحانی منتقد در نامه به رھبر«

بـا لبـاس زیـر  او را به صورت نيمه عریان و تنھـا در زمان آزادی نيز
ــایين  ــرده پ ــا ک ــان رھ ــه در خياب ــدتن ــرحی از .  ان ــين ش او ھمچن
 اسCمی را برای رھبر نظام آور مأموران جمھوری  شرمی رفتارھا

ــی مقــدور نيــس ــه دTیل ــات آن ب ــر جزئي   ٣٢٠».تفرســتاده کــه ذک
، بعد ھم کـون لخـت تـو بيابـان را داده اندپيرمرد، ترتيبش بيچاره 

  !ولش کرده اند
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ش ی کــــه جــــانوشــــته ای داردمھــــشيد اميرشــــاھی 
مــن گــاه از « : اســت» کــاروان اکبــر «؛ در رابطــه بــاھمينجاســت

خودم ميپرسم چگونه ميشود مردمی کـه درسـی خوانـده انـد و 
برّ تشخيص دھند، دنبال آدمی کم مایـه بـه  انتظار ميرود ھرّ را از

چـشم ميپوشـند، کـه بـه او  شیراه ميافتند و نه فقط بـر خطاھـا
ميدان جوTن ھم ميدھنـد؟ مثـال خمينـی را نميـزنم، چـون ھـم 

مثـال . ائبش زیـاده دردنـاکزیاده روشـن اسـت و ھـم تکـرار مـص
وقتـی جـCل آل احمـد، آخونـد زاده ی  :ميکـنم کوچکتری را نقـل

طالقانی از ده به شھر آمد و عرقخور شد، عده ای این مطلب را 
ھـم  کـسی. به حساب آزادگی و شعور اجتماعی اش گذاشتند

به روی خودش نيـاورد کـه پـدر مCیـش ایـن حـضرت را بـه عـراق 
ــا ين شــود، امــا حــضرتش از نيمــه راه منبرنــش عــرب فرســتاد ت

سھلتر از عربی یاد گـرفتن توده ای بازی در تھران برگشت و دید 
  . در نجف است

در زمـره ی نگامی که ميان چند صاحب فکر سياسی ھ«
ـــر خـــورد، گروھـــی ایـــن موضـــوع را  بـــه حـــساب انـــشعابيون ُب

کسی ھم متعرض . سياسی اش گذاشتند رآزادیخواھی و شعو
او بـه عنـوان   گرچه شھرتکی برای،ه حزب تودهاین نکته نشد ک

قلمزن دست و پا کرده بود، ولی متفکر سياسی نميـشناختش، 
او ھم آماج دشنامھایی ميشد که نثار خليل ملکی و انـور  وگرنه

 که در ميانشان درس خوانده کم نتيجه جمعی در. دخامه ای ش
اختنـد، جلـو اند] پيـشين[نبود، آل احمد را به عنوان مخالف رژیم 

، در محافـل دانـشگاھی زبـانش شـدند و باد در آستينش کردنـد
 آخونـدی اش و  رجوع این مرد به اصـلحتی. پشتش سينه زدند

از مــسائل سياســی ســبب نــشد کــه یــا کــج فھميھــای بــارزش 
بودنـد،  در بـاره ی نـسبت شـعوری کـه بـه او داده» سينه زنان«

ش یا کمتر کـسی بـه عيـوب نوشـته ھـحتی. تجدید نظری کنند
اوضاع بر ھمين منوال بـود تـا . پرداخت یا به غلطھای ترجمه اش

مکرر شده است و گویا حاT نوبت اکبـر  از بخت بد تاریخ...انقCب
صـادقانه بـه جمھـوری  گنجی اسـت کـه پـس از سـالھا خـدمت

خوان شـده اسـت و جلـودار  اسCمی، چند سالی است مخالف
ندوانـه زیـر بغلـش زنان حرفه ای که گنده اش ميکننـد و ھ سينه

تن زبـان منصفانه در اینجا باید اضافه کنم، گرچه ندانس. ميگذارند
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اکبـر گنجـی و جـCل آل احمـد و کمی دانـش از وجـوه مـشترک 
سزاوارش   این دو، شأنی به اولی ميدھد که یمقایسه است، 

مـن در ایـن نوشـته طبعـاً قـصد انتقـاد از اکبـر گنجـی را . تنيس
ی است با تحـصيCت نـاچيز و مـوقعيتش را که روزنامه نگار ندارم

اعتصاب غذا و البته تبليغاتی اسـت کـه  مدیون مصيبت دیدگی و
ای ھم در باب توان شبھه . ش انجام گرفته استیدر ھمه جا برا

مـن در  انتقـاد. تحليلگری او ندارم، تا جایی برای گله باقی باشد
بو کسانی است که سبب شده اند گنجـی را یـای اینجا متوجه 

از تعيين نوع پرچم تا تعریف جنایت عليه بـشریت  چنان بردارد که
آنکه اطCع تاریخی در باره ی اولی  یک تنه بر عھده بگيرد، بی را

  . یداشته باشد، یا سواد حقوقی در مورد آخر
ایراد به کـسانی وارد اسـت کـه از او نمـاد مخالفـت بـا «

 کند، بـه ذات در واقع نميخواھد عوضش رژیمی را ساخته اند که
دارد و ادعـایش  اسCميش دلبسته است، خمينـی اش را قبـول

بـدون در دسـت داشـتن [ »ساختن دمکراسـی اسـت از پـائين«
ــ ــی ] تدول ــنفکران سياس ــشگاھيان و روش ــن از دان ــکایت م ش

بازاریـاب و مـدیر روابـط عمـومی امریکاست، که متـرجم و ساکن 
  . دوTنناش شده اند و حرفش را به ایرانی و فرنگی ميقب

ــه« ــا صــاحب اکبــر گنجــی اخيــراً دســت ب  نامــه نگــاری ب
گذاشته است؛ با سـرعتی کـه ميتوانـد مایـه ی منصبان جھانی 

من به دو نامه ! باشد رشک رقعه نویسان حرفه ای مسجد شاه
 ییکــی خطــاب بــه کميــساریای عــال: ی اخيــرش اشــاره ميکــنم

 دیگـری] ایرانـیبـا امـضاھای [حقوق بشر سـازمان ملـل متحـد 
  ] با امضاھای فرنگی[سازمان خطاب به دبيرکل این 

امــضا  «:در نامــه ی اول یــک ادعــای محــوری وجــود دارد«
ــدگان  ــصداق ... کنن ــران را م ــی ای ــداران سياس ــه ی زمام کارنام

یی مبنی بـر [ميدانند؛ و دوم تقاضا» عليه بشریت روشن جنایت
ن عمومی سازماع به احمدی نژاد اجازه ی ورود به مجم] این که

پرونـده ی سـران رژیـم را ] ی امنيـت[شـورا«ملل داده نـشود، و 
به دادگاه بين المللـی کيفـری ... » جنایت عليه بشریت«بعنوان 

مشکCت کار روشن اسـت؛ آنچـه روشـن نيـست،  .ارسال نماید
این است که چگونه این مـشکCت از دیـد امـضا کننـدگان پنھـان 

می بـر تعـاریف اینکـه جنایـات حکومـت اسـC اول! ت؟مانـده اسـ
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بـه آسـانی منطبـق » جنایت عليـه بـشریت«موجود و معمول از 
محکمـه یات رژیم که با این اتھام ميتواند ًاحتماT تنھا جنا. نيست

ــشتار زنــدانيان  ــان اســت و ک ــد، آزار مــستمر بھائي ــسند باش پ
شصت و ھفت، که ھـم جمعـی اسـت و ھـم  سياسی در سال

ایـدئولوژیک انجـام  ابه طور سيـستماتيک و بـه دTیـل مـذھبی یـ
بپـردازد، چـون  اما Tبد نامه نگار خوش ندارد به آنھا. گرفته است

در ضـمن ! رات خمينـی برميگـرددھر دو به زمان خمينی و دستو
بــه چنــد » جنایــت عليــه بــشریت«بــه اینکــه بــا برچــسب اصــرار 

شـود، ھـم ظـاھراً بـرای ایـن  سردمدار جمھوری اسCمی حمله
جنایـات  ق است و دھن پرکن، وگرنـهاست که عنوان، پر طمطرا

ــا اختCفــات  ــم ھــم در حــد دعــوای مــوجر و مــستأجر ی دیگــر رژی
قلمـداد نميـشود؛ ھـم چـشمگير اسـت و ھـم قابـل  خـانوادگی

گنجـی ایـن عبـارت را بـه نيـت  تعقيب، ولی بسياری مثـل آقـای
] مثل نامه ی مـورد بحـث[تأثيرگذاری به کار ميبرند و چنان نابجا 

   . معرض لوث شدن قرار ميگيردکه اصل قضيه در
دیگــر اینکــه راه نــدادن یــک رئــيس دولــت بــه ســازمانی «

ــه رســميت ھــم  جھــانی کــه کــشورش در آن عــضویت دارد، و ب
شــناخته شــده اســت، چــه مفھــومی دارد؟ مگــر ســازمان ملــل 

 ھـرکس ،یا کلوب گلف است که به تصميم دبيرکل» دیسکوتک«
ند، نـه؟ راه نـدادن بـه را نخواست را خواستند راه بدھند و ھرکس

ــضویت در  ــران را از ع ــه ای ــت ک ــن اس ــستلزم ای ــژاد م ــدی ن احم
این کار نه فقط آسان نيست، فایـده اش . سازمان ملل خلع کنند

کمکـی ] آیـا[گيریم چنين کاری انجـام شـود، . نامعلوم است ھم
   ھم به مردم ایران ميکند؟

 بين المللـی کيفـری، پرونده به دادگاه احاله یتقاضای «
ظــاھراً از محکوميــت عمرالبــشير الھــام گرفتــه شــده اســت کــه 

باشـد؛ فقـط  متأخرتر از آن است که نياز به توضيح مفصل داشته
 در مورد سودان، کـه وزنـه ای حتیبه اختصار یادآوری ميکنم که 

 جـرم ھـم در ابتـدا در سنگينی ایران نيـست، داسـتان اعـCم به
رانگيخــت، و ھــم  بالمللــی واکنــشھایی رابــين  محافــل حقــوقی

   .نھایت گرچه جنجال به پا کرد، ولی نتيجه ای نداددر
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ـــت« ـــده اس ـــه آم ـــن نام ـــایی از ای ـــان و : در ج از جھاني
مـردم  انـسانیبين المللی ميخواھيم کـه از حقـوق  سازمانھای

  » !ایران دفاع کنند
ایــن دفــاع چيــست؟ ميتــوان از جھانيــان و مقــصود از «

ــت از ــی خواس ــين الملل ــازمانھای ب ــران م س ــردم ای ــارزه ی م ب
مقـصود  پشتيبانی کنند، ولی دفاع از حقوق آنھا یعنی چـه؟ اگـر

. احقاق حق است، این امر فقط بر عھده ی خـود ایرانيـان اسـت
ميبایـست حـاکمتيم، ھـستيم کـه صـاحب حـق  اگـر مـا مـدعی

غـرض از .  بپـذیریم،اسـت مسئوليتی را نيز که با این حق ھمراه
چون  روی نظامی از خارج ھم نيست؛خالت نياین حرفھا ظاھراً د

 اند که بـا  کنندگان نامه در ابتدای متن سنگشان را واکندهءامضا
 پس Tبد طالب قيمومتنـد، منتھـا ایـن حمله ی نظامی مخالفند،

   !تر از خامنه ای باشدا شيکبار به دنبال قيم فرنگی ميگردند، ت
انگيـزه ی نگـارش نامـه ایـن  این طور به نظر ميرسد که«

تظّلـم و  وّھم است که مشکل وجود نظام اسCمی را ميتوان بـات
خيلـی صـریح بایـد تـذکر داد کـه خيـر، چنـين . در دادگاه حل کرد

ایران نيـاز بـه تغييـر نظـام سياسـی دارد و . ممکن نيست چيزی
تغيير نظام سياسی ھر کشور کار مردم آن است، نه کار دادگـاه 

نـدگان تـصور نکننـد آن خوان  برویم سـر نامـه ی دوم تـا.و محکمه
انحـصار  نوع ساده لوحی که اسباب دلمـشغولی مـن اسـت، در

 در اینجا عده ای از صاحب نامان جھانی بـر مـتن. ایرانيان است
پيشنھادی گنجی صحه گذاشته انـد، ولـی دقتـشان در خوانـدن 

 کنندگان این نامـه، کـه ءامضا. نبوده است متن بيش از گروه اول
تـشکيل «است، خواسـتار  ان ملل متحدخطاب به دبير کل سازم

 یک کميته ی حقيقت یاب به منظور بررسـی فراینـد رأی گيـری،
» و دستکاری در آراء مـردمشمارش آرا و اعCم نتایج موارد تقلب 

اعمـال «: چند خواست بCفاصله شـان اینھاسـت  ولیشده اند؛
عمـال ا... [انتخابـات تقلبـی فـشار بـه دولـت ایـران جھـت ابطـال

اعمـال فـشار بـه [...  انتخابـات آزادبرای برگزاری] ه دولتفشار ب
 بـه... در اعتـراض...به رسميت شناختن حق مـردم] دولت برای

کودتــایی  بــه رسـميت نــشناختن دولـت ... نتـایج انتخابــات اخيـر
   »...احمدی نژاد
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ــه ی  در« ــت وجــودی کميت ــس عل ــد پرســيد پ ــا بای اینج
خواستھای بعدی با  حقيقت یاب چيست؟ چون متقاضيان کميته

حـاT  نشان ميدھند که کـل حقيقـت را خـود در چنگـال دارنـد، از
بایـد برسـد، » حقـایقی«تصميم گرفته اند که این کميته به چـه 

  ! بنابراین بھتر است خودشان بيواسطه اقدام کنند
بایـد بـر رژیـم وارد  ی کـه ميگوینـد»فشار«به عCوه این «

یم ھـم نيـست، ؟ جنـگ نيـست، تحـرشود، از چه طریقی است
ش چيـست؟ خامنـه ای را بخواباننـد و فلکـ] پـس[خـوب، بسيار 

در  ؟»غلـط کـردم«:صد بار بنویسدکنند؟ یا احمدی نژاد را وادارند 
نيـست کـه چـرا چنـين  ابتدای مقالـه گفـتم مـشکل اصـلی ایـن

از ایـن . مطالب سستی از طرف اکبر گنجی منتشر شده اسـت
گروھھـای مختلـف نوشـته ھـا مـاھی چنـد عـدد از سـوی  قبيل

آنچه در این مـورد . اعتنا ھم نيست ایرانی پخش ميشود و محل
آنھا توقـع دّقـت و  مھم است، این است که چگونه مردمی که از

 ءامـضا  گـویی نخوانـده،ميرود، ناگھان زیر چنين متونی را،اطCع 
ًنکته ی قابل تأمل فقط ھمين است، چون نه تنھا اصـوT . ميکنند

مایــه ی نگرانــی نيــز ] کـه[ه نظــر نميرســد، منطقـی بــ ایـن امــر
را بر خـود دارد کـه در  عوامگرایی ھست، چون ردی از ھمان نوع

انقCب پنجاه و ھفت از روشنفکران مملکت دیدیم و ثمـره اش را 
  ! دست مریزاد ایران بانوی فرھيخته٣٢١».چشيدیم
  

و انـد ا ترسيده که ی - اسCمی علمایآن دسته رندی از 
 و بـاز  و یا ھمکار جنياتکاران اسCمی انـدشيده اندزبان در کام ک

آقایـان علمـا مگـر بـه «:  کـهه اسـت پرسيد -Tلمونی گرفته اند 
را؛  فتوای شما یـک دروغ، روزه را باطـل نميکنـد و یـک بـاد، وضـو

حاT چرا این ھمه جنایـت و تجـاوز یـک رھبـری را باطـل نميکنـد؛ 
ــن چــه ــرای ابوغ ای ــب کــه مــساســCمی اســت کــه ب بب آن ری

کــرد، ولــی بــرای کــر را  فریادتــان گــوش فلــک آمریکایيــان بودنــد،
مطلقـه  کھریزک که مجریانش مـاموران وTیـت تجاوازات و جنایات

 در محاق خاموشی فرو رفته اید و فریاد ]ھستند [ی فقيه بودند
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 حلقـوم شـيخ شـجاع مھـدی کروبـی تنھـا از انـسانيت و دیـن
شـانه ھـای  ميآید؟ آیت هللا ھـا کجاینـد کـه دفـاع از اسـCم را بر

چه شده است که سالھاسـت  تنھای یک شيخ باید تحمل کند؟
به نام دین آدم ميکشند، شکنجه ميکنند، زنـدان مياندازنـد، بـی 

؟ سـاکتيددروغ و تملق را رواج ميدھند و شـما آبرو ميکنند، ریا و 
ــرا  ــی چ ــشگاه راه وقت ــه دان ــسه ب ــه را در فران ــر محجب ــک دخت ی

لخـت را بـه نمـاز جماعـت وا نميدھند، بيانه ميدھيد، ولـی زنـان 
انـسانيت را آزار ميدھـد؟ ایـن ميدارند، سکوت مرگبارتان وجـدان 

ميخوابـد و  چه دینی است کـه در آن امـام جمعـه بـا زنـان مـردم
ی عفـاف در کـرج شما ساکتيد؟ این چه دینـی اسـت کـه خانـه 

کتيد؟ ایـن درست ميکنند که خودشان با زنان بخوابند و شما سا
به جرم ھمجنس بازی و زنا اعـدام و چه دینی است که مردم را 

 ،سنگسار ميکنند و بعد خود مجریان، ھم زنا ميکنند و ھـم لـواط
 ھمـه چيـز را گفـت ٣٢٢»...آن ھم با نھایت وحشيگری و شناعت

  ...این بنی بشر
  
  

 شصت و روز[ ٢٠٠٩ اوت ١۶/ ١٣٨٨ پنجم امرداد بيست و
  ]سوم

  
مـوج «ھـای رسـيده بـه  گـزارشبر اسـاس «دیگر این که   

نمایندگان مجلـس از  سه زندانی که در زمان بازدید» سبز آزادی
 شدگان پرده برداشته بودند،   ی بازداشت زندان اوین، از شکنجه

 ایـن سـه ...انـد  از بند عمومی به جای نـامعلومی منتقـل شـده
ھای عباس بيگدلی، رضا رستگار و مجيـد مقيمـی  زندانی به نام

ه بروجردی و دیگر نمایندگان، آثـار شـکنج که در زمان حضور آقای
داده بودند، پس از آن روز از بنـد بر روی بدن خود را به آنھا نشان 

محل نگھـداری آنھـا  اند و تا به حال خبری از عمومی خارج شده 
    ٣٢٣».تسبه دست نيامده ا
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ـــن د ـــاحیای ـــای درون جن ـــت اســـتان اعترافگيریھ  حکوم
 ھـای  خانواده«: اسCمی واقعا دارد ابعاد تراژیکی به خود ميگيرد

ای فــاش سـاختند کـه بــه  انتـشار بيانيـه  زنـدانيان سياسـی بـا
آنھــا از . شــوند مــید  تھدیـیھــای دیگــر دسـتگيری و آزار و اذیــت

  اثـرات جـسمی واجبـار زنـدانيان بـه اسـتعمال داروھـایی کـه«
 ٣٢٤».د ان ابراز نگرانی کرده» روانی فراوان دارد

ــدی  ــاه و ان ــس از دو م ــاT پ ميرحــسين موســوی ھــم ح
کرده که از ھمان روز انتخابات ميدانسته کـه دارد تقلـب » فاش«

ھم خبر داده است و از این » مقامات«ميشود و دیده است و به 
   ٣٢٥.حرفھا

داران انقــCب  سياسـی سـپاه پاسـيس اداره یرئـ«تـازه 
ــت ــCمی گف ــات،«: اس ــس از انتخاب ــوادث پ ــام  ح ــره ی نظ چھ

اسCمی را مخدوش کرده و تنھا راه جبران این خسارت خـاموش 
   ».کامل آتش فتنه است کردن

 سردار جـوانی صـبح روز  به گزارش گروه سياسی آفتاب،
سياســی /روحــانيون ســازمان عقيــدتی پنجــشنبه در ھمــایش

ســخنانی بــا  نيروھــای مــسلح، طــیوزارت دفــاع و پــشتيبانی 
» تحليلی بر مسائل جاری کشور در حوزه ی سياسـی«موضوع 

انتخابات دوره ی دھم ریاست جمھوری، شرایط جدیـدی «: گفت 
ای کـه بـرای  ساخته، به گونه  را بر فضای سياسی کشور حاکم

مسائل داخلـی ه ی رو، چه در حوز فھم بسياری از اتفاقات پيش 
ــين سائل منطقــه و چــه در حــوزه ی مــ ــد  ای و ب  المللــی، نيازمن

وضــعيت پــس از  …شــناخت درســتی از شــرایط جدیــد ھــستيم
 ...بـود» فتنه ی عميقـی«انتخابات به تعبير مقام معظم رھبری 

 به حمدهللا با ھوشياری نھادھای انتظامی و امنيتـی و درایـت و
اما بن این آتـش ھای آن فروکش کرد،  له، شعله  قاطعيت معظم 

ميتواند در شرایط دیگری دوباره برافروخته  خاموش نشده و ھنوز
  ... ھوشيار باشيمدفع آن در شود؛ لذا باید جلوگيری و 

دارد؛ براســاس  در بحــث انتخابــات اخيــر دو نگــاه وجــود«
بات برخی نامزدھا بـداخCقی کـرده و نگرش نخست در این انتخا
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 خابـات نيـزھواداران نامزدھا نيـز افراطيگـری نمودنـد، پـس از انت
حـال قـضيه يان نامزدھا به وجود آمد و بـه ھرشتابزدگيھایی در م

اما نگرش دوم معتقد است . که باید از آن عبور کرد ای پيش آمد 
ــه  ــرای ک ــات دھمــين دوره ی ریاســت اساســا دشــمن، ب انتخاب

بــستری   ریــزی کــرده و آن را ھــا پــيش برنامــه جمھــوری از مــدت
 مـا نيـز   در نظر گرفته است؛ظاميير نمناسب برای براندازی و تغ

بـا …براساس شواھد و قراین به این نوع دیدگاه معتقـد ھـستيم
ــدار نظــام جمھــوری اســCمی ــه اقت ھــای  و توانمنــدی... توجــه ب

لـذا امـروز  تحـریم و کودتـا نتيجـه نـداده،  کشور، اکنون که جنـگ، 
رانـدازی نـرم  ھای جدید به اسـتفاده از جریـان ب دشمن با شيوه

   ٣٢٦».ورده استآروی 
  .تخيلی بامزه اسحرفھای این بابا 

 مثC ایـن کـه قـرار اسـت کلی خبرھای دیگر ھم ھست،
 بگيرند و روزنامـه ی اعتمـاد ملـی او را تعطيـل بریزند و کروبی را

 – کلی از عاشـورایيھای اسـCمی ھـم قـرار شـده اسـت کنند و
  با ھمان ترفند کفن پوشی به ميدان بياینـد و– ١٣۴٢مثل سال 

کفن بپوشند و مردم را تحریـک کننـد و شـلوغ کننـد و خCصـه از 
  ... این حرفھا

دیگر این که بازجویی ھنگـام تجـاوز بـه زنـدانيان ميگفتـه 
 و فCن کثيفش را ميکـرده ٣٢٧»!اومدی رایتو پس بگيری، بيا«: که

است تـو عقـب و جلـو آن دختـرک یـا آن پـسرک یـا آن زن و مـرد 
دارم رایتـو پـس  «کـهرده، پـاره ميکـ/ایرانی و تمام تنشان را تکـه

   »!ميدم
  ! چه بنویسم؟...وای

  
نامـه ی اشـپيگل در گزارشـی اعـCم كـرد كـه  ھفته ... «

آلمان و دیگر اعضای اتحادیه ی اروپـا بـرای اعمـال  آمادگی دولت
  عليه ایران به دليل برنامه ی اتمـی تر ھای بيشتر و سخت تحریم

 شــپيگل آمــده اســت كــه در گــزارش ا.اش افــزایش یافتــه اســت
بنزین به ایـران صـورت گرفتـه ھایی در مورد توقف صادرات  رایزنی
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ھـای  راه ھـایی در اسـتفاده از ھمچنـين ایجـاد محـدودیت. است
 بـه گـزارش اشـپيگل یکـی از .آبی و ھوایی نيز مد نظـر ھـستند

ــدودیت ــين مح ــاد چن ــای ایج ــدم ابزارھ ــائی ع ــازه ی ورود  ھ اج
ــشتی ــدر ک ــه بن ــی ب ــای ایران ــرود  ھ ــا و ف ــه ی اروپ ــای اتحادی ھ

ھای کشورھای عضو این اتحادیـه  ایرانی در فرودگاه ھواپيماھای
خواھـد نخـست   بنا به گزارش اشپيگل، دولـت آلمـان مـی.است

ای ھـ چارچوب شورای امنيت و بـا مـشارکت قـدرت تCش کند در
ھای جدید را وضع  تحریمصاحب حق وتو ھمچون روسيه و چين، 

ــه.کنــد ــزوم، آمریکــا و  لمــات نظــر دیپ  ب ھــای آلمــانی در صــورت ل
تـری را عليـه ایـران  ھـای سـخت توانند تحریم اتحادیه ی اروپا می

  ٣٢٨».اعمال کنند
 صCحيت خامنه ی از روحانيون ھم در مورد بررسیعده ا

ــد اسمــشان آورده  ــته ان ــد، امــا نخواس ــه ای داده ان ای اطCعي
سـر را بـه دو تـا زن چـادر بـه ھـم محمود احمدی نـژاد  ٣٢٩.شود

  ٣٣٠!عنوان وزیر معرفی کرده و گفته که یکی دیگه شونم تو راھه
. من یکی که فکر نميکردم این بزمجه عقلش بـه اینجاھـا برسـد

  . کروبی بلند شودخواسته رو دست مھدیTبد 
 شــاھزاده رضــا پھلــوی مطلبــی دارد در بــاره ی بــازنگری

لـب که این بخشش خيلـی جاجنبش آزادیخواھانه ی ملت ایران 
بخواننـد و بداننـد کـه آن را » حافظـان نظـام کھریزکـی«است، تا 

ایرانيان راستين و ایران دوست، چگونه مياندیشند و چگونـه ایـن 
از «: مادونان مدرنيتـه و انـسان دوسـتی را بـه چـالش ميکـشند

» ھيچ بـزرگ«نزاید، و از درون آن » ھيچ«چيزی جز » ھيچ«درون 
ھـيچ بـزرگ و «ی جز ھمين پایه اش را گذاشت، چيز که خمينی

خامنـه ای در اعتـراف خانـه ھـای  کـه اینـک رژیـم» آلوده به ننگ
 قـانون .انسان شکنش بـه نمـایش ميگـذارد، نميتوانـد بـرون آیـد

اساسی این نظامِ استوار بر کودتا و یخزدگی فکـری، چيـزی جـز 
ــشر« ــوق ب ــدرن«و » گورســتان حق ــان م ــابوت ارزشــھای جھ » ت
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که بُن بستی اسـت در تـاریکی، ھـيچ نظام  از درون این. نيست
  ٣٣١»...راھی به روشنی پيدا نيست

  
  

روزشــصت و [٢٠٠٩اوت ١٧/ ١٣٨٨بيــست وشــشم امــرداد
  ]چھارم

  
مھــدی کروبــی در تــازه تــرین اظھــارات خــود کــه روز «  

 موسـوی و فيلمـی قتـل ترانـه  از مـاجرای،یکشنبه صورت گرفت
، پـرده شـدرد از تلویزیون جمھوری اسCمی پخـش که در این مو

 او در عين حال، در اظھارات مـشروح خـود تـصریح کـرد. برداشت
روندھای فعلی ادامه یابد، حقـایق دیگـری را نيـز  چنان چه« :که

   »...افشا خواھد کرد
  ماجرای ترانه ی موسوی چه بود؟«
انی پرده ی این ماجرا ميگویم تا ببينم کـس من از پشت «
فته خواھند شـد و برآش مت دروغگویی صحبت ميکنند،که در مذ

مــدتی پــيش در ... کننــدميدر برابــر ایــن دروغگــویی موضــعگيری 
خانم ترانه موسوی بـه  خبری منتشر شد مبنی بر اینکه سایتھا 

ھمراه تعدادی دیگر در حاشيه ی مراسم مسجد قبا ربوده شده 
چند که تعدادی از ھمان بازداشت شـدگان  مدتی بعد ھر. است

وی آزاد نـشد و سـپس اعـCم کردنـد موس  ولی ترانه،آزاد شدند
در ھمـان . تحویـل بگيرنـد کـه خـانواده اش بياینـد و جنـازه اش را

شـود،   این موضـوع انجـام یزمان به جای آنکه تحقيقاتی درباره
ــسئوTن در  ــه، برخــی م ــای بيگان ــاھوی رســانه ھ ــل ھي در مقاب

سـناریویی بـرای بـه انحـراف کـشاندن ایـن  اندیـشه ی طراحـی
ــدموضــوع در داخــل ــارج بودن ــابرای.  و خ ــه ن بن ــان نابغ و [!] طراح

برای اجرای ایـن . اریویی را نوشتند سن]کذا [مدیرانی دوراندیش
 متوجه شدند که فردی که نام او را نميبرم،ی سناریو به وسيله 

عروسـی دارنـد بـه نـام ترانـه موسـوی کـه در کانـادا خانواده ای 
د و نه سازی بپردازنن بود که به صحآ زندگی ميکند و تنھا نياز به

مصاحبه ای کننـد کـه در آن  خانواده ی این دختر را وادار به انجام
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پـس چنـد . بگویند دخترشان زنده است و در کانادا زندگی ميکند
ــراد نظــامی،  ــر از اف ــره ھــایی  نف ــه چھ انتظــامی و اطCعــاتی ک

شده ھستند، به منزل این خانواده ی محتـرم و شـریف  شناخته
 موســوی دچــار بــه خــانواده ميگوینــد کــه ترانــهطــاب ميرونــد و خ

عـروس نکه معلوم شود ایـن آسانحه ی سوختگی شده و برای 
در ھمـين . آنھا ھست یا خير، بيایند و جنازه اش را تحویل بگيرند

پدر خانواده ميگوید که عروس ما در ایران زندگی نميکند و  ھنگام
 اھـل سياسـت نبـوده و چھـره ھـای علمـی چـون بزرگـان خانـه

در ھمـين حـال . کردند  بسيار ساده به این موضوع نگاه،ھستند
 پدر خانواده به پسرش که یکی از چھره ھای علمی و سياسی

  تلفنی ميگوید که چنـين مـاجرایی روی داده و شـماره ی،است
 را ميخواھد کـه فرزنـدش بـه او ]شوھر ترانه[پسرش تلفن دیگر 

ه قـرار اسـت، بـه بدانـد موضـوع از چـ ميگوید برادرش برای آنکـه
در . او تمـاس بگيرنـد کانادا رفتـه و ھنـوز نرسـيده کـه بتواننـد بـا

ھمين حال مادر متوجه ميشود که چنين اتفاقی افتاده و از حـال 
پـدر خـانواده وقتـی کـه . ميرود و بـه بيمارسـتان منتقـل ميـشود

متوجه ميشود قضيه جدی است، برای بار دوم با پسرش تماس 
قضيه بيخ پيدا کـرده و بنـابراین خـود  ميشودميگيرد که او متوجه 

مشاھده ميکند که چند نفری  او. را شتاب زده به منزل ميرساند
ھایی ھـستند کـه  در خانه حضور دارند که برخی از آنھا از چھره

ــاع مقــدس ــی  [در دوران دف ــگ لعنت ســيد روح هللا منظــور آن جن
خمينی بـا صـدام حـسين اسـت کـه آن ھمـه کـشته رو دسـت 

 حضور داشته اند که این موضـوع مـرا ]يھا و عراقيھا گذاشتایران
: ســخنی از شــھيد حميــد بــاکری ميانــدازد کــه ميگفــت بــه یــاد

شـھادت برسـيم، زیـرا اگـر ماندیـدم،  ایکاش ما درجبھه ھـا بـه« 
چـه جمعيتـی  ومعلـوم نيـست چـه بCیـی بـر سـرمان آیـد و جـز

  »!باشيم
 که با ایناین آقا که دارای آگاھی سياسی بود، ھنگامي«

افراد صحبت ميکند، ميگوید که نزد من ایـن حرفھـا را نزنيـد، چـرا 
 این اصطCح را بـه کـار حتیکه من ميدانم اصل قضيه چيست و 

آن افـراد نيـز چـون متوجـه ی . نزنيـد ميبرد که پيش کولی معلق
صـحبت ميکننـد کـه  این فرد ميشوند، از ایـن جھـت بـا او آگاھی

 ه بـا جنجـال سـازیھای رسـانه ھـایبرای حفظ نظام و در مقابلـ
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حـال  در ھمـان. بيگانه به صCح است که بـا آنھـا ھمکـاری کننـد
گفتـه انـد کـه شـما از مـا چـه ميخواھيـد؟ آنھـا  اعـضای خـانواده

دوربين قرار بگيرید و بگویيـد کـه ترانـه  ميگویند که شما در مقابل
 مخالفت ميکنـد و ميگویـد کـه برادر شوھر ترانه ابتدا. زنده است

تـا حـدودی  اصل این قضيه صحيح نيست و از سوی دیگر ما ھـم
نھـا پرسـيده کـه آچھره ھایی شناخته شده ھـستيم و البتـه از 

چنـين کــاری انجـام شــود، بـا ترانــه ی واقعـی چــه کــار  چنانچـه
اند کـه شـما بـه ایـن کارھـا کـاری  خواھند کرد که آن افراد گفته

انواده گفتـه انـد خـ ھمچنين ایـن. نداشته باشيد و نگران نباشيد
 عروس ما نيست که آنھا ميگوینـد شـما ،عکسی که شما دارید

  . این کارھا کاری نداشته باشيد به
ھـای  در ھمين حال برادر شوھر ترانه که یکی از چھـره«

علمی و سياسـی بـوده اسـت، تحـت تـاثير قـرار ميگيـرد و فکـر 
ــه ــد ک ــا ميکن ــتفاده ی  ب ــل سوءاس ــاری در مقاب ــين ک ــام چن انج

پيشنھاد ميکند کـه برونـد و  ولی او ،گان ایستادگی ميشودبيگان
ایـن افـراد شـماره  در ھمين حال. با پدر و مادر ترانه صحبت کنند

ی تلفن منزل آنھا را جویا ميشوند که برادر شـوھر ترانـه ميگویـد 
نھـا آبنابراین که آنھا منزلشان را تغيير داده اند، ما شـماره ای از 

مقـصد نرسـيده کـه از او شـماره شـان را نداریم و برادرم ھم به 
پدرشــوھر ترانــه نيــز ميگویــد کــه شــاید حــاج خــانم . بگيــریم

  ولـی بنـابر ایـن،باشـد شماره ای در اتاقش داشته) ھمسرش(
که ھمسرش به بيمارستان منتقل شـده بـود، در اتـاقش بـسته 

و کليد نبـود کـه افـراد حاضـر تـصميم ميگيرنـد کـه در اتـاق را  بود
ممانعـت اعـضای خـانواده رو بـه رو شـده انـد کـه  ابشکنند که ب

برویـد و مـا خودمـان سـعی  خطاب به این افـراد گفتـه انـد شـما
توجه اینکـه  ولی جالب. نھا را پيدا کنيم تلفن آميکنيم شماره ی

قبل از آنکه اعضای این خانواده شماره ی تلفن پدر و مـادر ترانـه 
در ھمـين راسـتا . کننـدپيدا کنند، آنھا خودشان تلفن را پيدا مي را

ترانه با پدر و مـادر وی تمـاس ميگيـرد و ميگویـد کـه  برادر شوھر
صحبت کنيد و خطاب به این آقایان ميگوید  شما تنھا تا این اندازه

نيستند و در ایـن انـدازه تنھـا بـا  که این خانواده در جریان موضوع
ترانـه موسـوی در  چنـين شـد کـه مـادر و پـدر. آنھا صحبت کنيـد

در  بل دوربين قرار گرفتند و گفتند که دخترشان زنـده اسـت ومقا



 ٣٠٣

 

البته بعد از اینکه این خانواده متوجه شـدند . کانادا زندگی ميکند
ــه ــدند و  ک ــت ش ــسيار ناراح ــت، ب ــوده اس ــه ب ــاجرا چ ــل م اص

بازگو کنند که ھمـين بـرادر شـوھر ترانـه  ميخواستند که ماجرا را
وشت شما معلوم نيـست سرن نھا گفته حرفی نزنيد، و گرنهآبه 

   ٣٣٢».که چه شود
  ! آشغالھا چه ھنرپيشه ھا و سناریونویسھایی ھستند

  
ـــی١٢٠راســـتی  ـــه ی روان ـــا پزشـــک خواھـــان معاین   ت

 کمدی نيست؟ احتماT این باباھـا ٣٣٣ند؟ه امسئولين کشور شد
 سـری را که  ھم مشکل دارند که نميترسند ھمان بCیخودشان

  . ورند بياوی کردند، سرشان  موسترانه
  

مخملباف ھم دوباره آفتـابی شـده؛ طفلـک مـدتی غيـب 
  !شده بود ھا

ھای ایـران را  محسن مخملباف، تجاوز جنسی در زندان«
بسياری از قربانيان تجاوز جنـسی بـا ایـشان « : و گفتتأیيد کرد

کـه امنيتـشان تـأمين شـود،  اند در صـورتی تماس گرفته و گفته 
مـسئله تـازه  کـنم کـه ایـنبایـد اضـافه . حاضر به اقدام ھـستند

ــط اTن رو شــده اســت ــست، فق ــه در . ني ســی ســال اســت ک
ی اول بـه  در دھه . افتد ھایی می چنين اتفاق جمھوری اسCمی

حـاکم بـود، ایـن موضـوع کمتـر  دليل فضای انقCبی بيشتری کـه
نظام شـدت پيـدا  اما رفته رفته با باTتر رفتن فساد در. دیده شد

 ی شرعی و قانونی به آن دادند، مثل به در بعضی موارد جن. کرد
 ای که قرار است روز بعد اعـدام شـود، فقـط  تجاوز به دختر باکره

رود، بـا ایـن  دختـر اگـر بـاکره باشـد، بـه بھـشت مـی برای اینکه
ی اجباری ھمين بازجوھا  توجيه او را به اصطCح به عقد و صيغه 

 مبنــای یحتــآوردنــد،  گرھــا یــا مــأموران اعــدام درمــی و شــکنجه 
در  بـسياری از اینھـا نـه تنھـا. ش درسـت کردنـدیشرعی ھم برا

ھای دیگر ھم مورد تجاوز واقع شده   بلکه در بازداشتگاه کھریزک،
  تھدید به تجـاوزحتیگویم که بسياری  طور قاطع می من به.  اند
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آقای ابطحی که بعد از مCقـاتی  از جمله. نده ا اقوامشان شدبه
که اگـر اعتـراف  مورد تھدید قرار گرفت اشت، اش د که با خانواده

 اینھـا از تجـاوز بـه. شـود نکند، به ھمسر و دخترانش تجاوز مـی
ــتفاده  ــبز اس ــبش س ــل جن ــی در مقاب ــک جنگ ــک تاکتي ــوان ی عن

کننـد؛ غافـل از اینکـه ایـن تجـاوز بـه  کنند، تـا تـرس را حـاکم می
در روز انتخابـات ب طـور کـه تقلـ نفرتی ملی تبدیل شده و ھمان 

 افشای این ]ھاھاھا [باعث شد جمھوریت نظام زیر سئوال برود
ــرده و آن ی تجاوزھــا ــر ســئوال ب جنــسی، اســCميت نظــام را زی

ماھيـت ایـن نظـام کـه زیـر  نـسبت بـه دسته از مردمی ھم کـه  
نداشتند،   دارد، آگاھیی فاسدی  ، یک ھسته  ی مذھب پوسته

یک روحـانی شوند که وقتی آقای کروبی که  آنھا ھم متوجه می
، هزمــانی مــسئول بنيــاد شــھيد و رئــيس مجلــس بــود اســت و

روی کسانی کـه مـورد  انسانی است که در دفترش ھميشه به
 وقتی. زند اند، باز است و بدون سند حرف نمی ظلم واقع شده 

کنـد و بـه  این آدم به صورت گـسترده ایـن مـسئله را اعـCم مـی
ای بگویـد کـه در  ه کند که به آقای خامن می آقای ھاشمی اعCم

  ٣٣٤». ...ندارد قطعيت این مسئله ھيچ شکی وجود
  

  : در کتيبه ھا نوشته اند که کورش کبير گفته است
کــردم کــه بيــداران و ســربازان خــویش را چنــين وصــيت «

ــا ــد، مردم ــان را نيازاری ــدآزادگ ــرا نيازاری ــا . ن م ــادران م ــان و م را زن
 و من. ندخانمان منمراقب مرزھا و  سربازان خردمند من. نيازارید

 آموختـه ام کـه  وسربازانم را دوست ميـدارم و بـه آنـان گفتـه ام
و به سربازانم چنـين گفتـه ام کـه . راستگوی و درستکردار برآیند

تحقير نکنيـد و ھـيچ اسـيری را  ھرگز ھيچ شکست خورده ای را
سپاھيان خویش  و به. زیرا مدارا مکتب من است. دشنام ندھيد

شـھرھا در آیيـد، شکـست خوردگـان را گرامـی گفته ام چون به 
ھـر او کـه کـودکی را ھراسـان . مردمان مھربانی کنيد بدارید و با

بلرزاند، به سختی کيفرش خـواھم  کند، ھر او که دل انسانی را
 و چـون  من افتـاد بابل به دست. داد؛ زیرا مدارا مکتب من است
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ت بـه به بابل شدیم، سربازان و پارسـيان خـویش را گفـتم، دسـ
خاموشـان و . نـدزنان و کودکان در پناه من. دامنی دراز نکنيد ھيچ

سـلوک . نـدشکست خوردگان در پنـاه من. ندمنخستگان در پناه 
مـن اسـت و مـا بـرای  سربازان مـن، سـلوک پارسـيان سـرزمين

ــه و شــادمانی باشــد. آزادی مردمــان آمــده ایــم   ٣٣٥»...تنھــا تران
ی ما در ایران این روزھاه کورش نازنين، به آگاھی ات ميرسانم ک

ای؛ » شـادمانی« و چـه » ترانـه«ھـست و ھـم » ندا«ھم  ھم،
ــازنين ــدی ن ــر ران! ؟ندی ــشان را ندیــدی زی  جــانوران پيکــر خونين

 بـرای کـشتار و بـرای تجـاوز؛ کـورش  حکومـت اسـCمیوحشی
 این حراميـان زنـده ؛ بخوابجان آسوده بخواب؛ آسوده ی آسوده

نانت درآورده اند که اگر بيدار شـوی و اند و دماری از دماغ ھموط
دان زندگی را از سر بگيری، بر تو ھمان ميـرود کـه بـر زنـان و مـر

 در خـوش خيـالی ات  ھمان بھتـر کـهایرانی در این روزھا ميرود؛
  ... نازنين شاه شاھانآسوده بخوابی؛

  
ــم و  ــن ھ ــام ای ــنجن ــت پ ــران در فھرس ــروف تھ ــداح مع  م
  :شخصيھا دھندگان لباس سازمان 
ـــد - ١    تحـــصيCت ١٣٥٤ حـــسين ســـيب ســـرخی متول

سيکل، مداح خـصوصی بيـت رھبـری و قمـه زن معـروف تھـران، 
خانـه   به علـت دسـتگيری در ٧٧مداح جوانی است که در سال 

 ،ی فساد به جرم اینکه با نام مامور قCبی قـصد اخـاذی داشـت
 ١٣٨٠وج معروفيـت او بـه سـال  ا.به دو سال زندان محکوم شـد

از آن ســال بــه بعــد نوچــه ی حــسين ســازور و منــصور .  ميرســد
او ھمواره به عنوان سرتيم عمليات لباس شخـصيھا . ارضی شد

. بوده است و تنھا قمه زنی است که رھبر با ایـشان ارتبـاط دارد
از نيروھای ایشان ميتوان به مصطفی خيریان، مـشاور ایثـارگران 

ی قاضـی بـرادر زاده (احمدی نژاد و سـجاد صـابری ظفـر قنـدی 
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) معتـاد(دو برادر دیگـر او مجيـد و سـعيد . اشاره کرد) ظفر قندی
 . ھم از سردمداران لباس شخصيھا ھستند

 ١٣٦٠ احــد قــدمی دامــاد پــروین احمــدی نــژاد متولــد - ٢  
 آقای مجتھـدی بـه  یتحصيCت سيکل، اخراجی حوزه ی علميه

جرم لواط، اخراجی سپاه انصار و حراست ایـران خـودرو بـه جـرم 
ریافت رشوه، در دولت احمدی نژاد مدیرکل حراست شھرداریھا د

  .و دھياریھا کل کشور شد
ـــاس شخـــصيھا، محـــل -٣ ـــيس لب  حـــسين ســـازور، رئ

او ھمـواره . تجمعشان مقر چکش طC در ميـدان خراسـان اسـت
  .مسلح بوده و رو به مردم تيراندازی ميکند

 منصور ارضی، رھبـر مـداحان کـه ھميـشه نطقھـای -  ٤  
  .و گریبان ھاشمی و خانمی را ميگيردتند ا

روح هللا بھمنــی، دامــاد دیگــر پــروین احمــدی نــژاد،   - ۵
   ٣٣٦...کارچاقکن وام ميلياردی

  ... آدم حسابی که این کاره نميشودچه بگویم؛
 ميرفطروس را به دليل ایـن بخشھایی از کار تازه ی علی

 بـا در رابطـه. ورمدغدغـه ی امـروزین ماسـت، اینجـا ميـآ      که 
 و دو  انحــصار طلبيھــاارھای تفرقــه افکنانــه و شــعپــرچم اســت و
  ! در این روزھا»حافظان نظام اسCمی«دوزه بازیھای 

اّما وقتی گنجی به خارج از کشور آمد، اوّلين پرسش ...«
ی اگنجـی درگذشـته ... من این بود که او برای چـه آمـده اسـت

 و مجتھـد نزدیک از دکتر عبدالکریم سروش، دکتر علی شریعتی
از دلِ دیـن، دموکراسـی «شبستری و دیگران که تCش ميکردند 

و پلوراليسم و جامعه ی مدنی و تـساھل و تـسامح و رواداری و 
کتـاب «: انتقاد ميکرد و معتقد بود که» حقوق بشر را بيرون آورند

و سنت قطعی پيغمبر با ليبـرال دموکراسـی و سوسـيال ) قرآن(
بــرال  دانــه ی دموکراســی یــا ليو... دموکراســی تعــارض دارد 
  » ...توان نشاندن نمي دیدموکراسی را در مزرعه ی

ــه ی ١٣٧٩او در ســال « ــست اصــCحات« درمقال ــن ب » ب
ــد و   خــتم خــاتمی را گرفــت و حتــیفاتحــه ی اصــCحات را خوان

 -خاتمی کسی اسـت کـه حقيقـت را در پـای مـصلحت «: گفت
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Cحات دموکراتيـک فدا کرد و امکان اص  - برای توجيه وضع موجود
خــاتمی نــه ميخواھــد و نــه ميتوانــد رھبــر ... را منتفــی ســاخت 

  »... جنبش باشد 
ـــر... « ـــک، اکب ـــا این ـــدس ميرحـــسين  آی گنجـــی در مھن

موسوی، کدام شخصيت ترقيخواھی را کشف کرده که اینچنـين 
به حمایت و ھمگامی وی برخاسته اسـت؟ آقـای گنجـی آیـا بـا 

ـــوی، ـــدس موس ـــه ی مھن ـــدام کارنام ـــام آور آزادی، ک  وی را پي
ـــد؟  ـــاعی ميدان ـــاه اجتم ـــدنی و رف ـــه ی م دموکراســـی، جامع
متأسفانه گنجی در این حمایت و ھمگـامی چنـان افـراط ميکنـد 

جنـبش «که بـا نـوعی انحـصارطلبی ميکوشـد تـا بـا مـصادره ی 
» ھـواداران مھنـدس موسـوی«ایـن رسـتاخيز مّلـی را بـه » سبز

دیشه و چه از نظـر کارنامـه و تقليل دھد، در حاليکه چه از نظر ان
عملکرد سياسی، مھندس موسـوی بـه مراتـب، عقبتـر از سـيد 
محمد خاتمی است، به این دليل روشـن کـه مھنـدس موسـوی 

وی بـر » اصـولگراییِ«اسـت کـه » اصـولگرای اصـCح طلـب«یک 
  .... اصCح طلبی او رجحان دارد

جلــوه ی دیگــری از انحــصارطلبی و تقليــل گرایــی اکبــر «
.  تأکيد او بر عدم وجود پرچم ایران درجنـبش سـبز اسـتگنجی،

حکــم « کــه متأســفانه  ویایــن امــر خــصوصاً در آخــرین بيانيــه ی
  :  چشمگير استيکند،را تداعی م»  رھبرحکومتی
از ھمين لحظه به طور شفاف و به صراحت تمام اعـCم «

» شـعارھای قـانونیِ«رستاخيز مّلی ایرانيان، اینـک از ... ميکنيم
  حسين موسـوی و دیگـر اصـCح طلبـان حکـومتی عبـورمھندس

 کلّيـت رژیـم اسـCمی را ھـدف خـود قـرارداده کرده و سـرنگونی
جنـگ، نـه، «: بـه اعتقـاد مـن، شـعار اخيـر اکبـر گنجـی... است

تحریم اقتصادی، نه، محاکمه ی سران رژیم به جرم جنایت عليه 
 ازایـن. مّلت ما نيست متضمن خواستھای کنونی» بشریت، آری

گذشــته شــعار محاکمــه ی ســران رژیــم بــه جــرم جنایــت عليــه 
حـسين موسـوی نيـز ميربشریت، چه بسا که دامنگيـر مھنـدس 

عـام زنـدانيان  بخاطر مـسئوليت موسـوی در زمـان قتـل...[بشود
  . …]١٣۶٧سياسی در شھریور ماه 

به باور من انجام رفرانـدوم بـرای تعيـين نـوع نظـام، زیـر «
و بــين المللــی، عينــی تــرین و نظــر ســازمانھای مــستقل ملــی 
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عاجلترین خواست مّلت ما بـرای گـذار آرام و مـسالمت آميـز بـه 
آیا اکبر گنجی و یـارانش . ی باز و آزاد و دموکراتيک استاجامعه 

   ٣٣٧»...به این خواست مّلی، معقول و مدنی باور دارند؟
  ...به راستی که منطقش ستودنی است این مرد

  
 مخـدر ایـران اعـCم کـرده کـه سـتاد مبـارزه بـا مـواد«اما 

 بيـشتر . سال سن دارنـد٢٩نزدیک به نيمی از معتادان ایران زیر 
ميليون و دویست از دو ميليون نفر در ایران معتاد ھستند که یک 

 ھــزار نفــر آنھــا معتــادان ٨٠٠آنھــا معتــادان رســمی و ھــزار نفــر 
گفتـه انـد . امروز ایران باز ھم شلوغ است ٣٣٨»...دتفننی ھستن

مردم بـا «...کروبیدليل بستن روزنامه ی اعتماد ملی مھدی به 
وجود حمله ی نيروھای امنيتی ھمچنان در حال سردادن شـعار 

 ٣٣٩».مرگ بر دیکتاتور ھستند
نيروھای گارد ویژه در برابر ساختمان روزنامه ی اعتمـاد «  

 بـه گـزارش .کننـد ملی به شدت با تجمـع کننـدگان برخـورد مـی
روزنامـه  صدھا نفر که قصد داشتند در برابر اینخبرنگار ادوارنيوز، 

 موتورسـوار مواجـه شـدند تجمع کنند، با ھجوم نيروھای ویژه ی
   .حمله ميکنند و آنھا را متفرق ميسازندکه به مردم 

 نفـر از تجمـع ١٥براساس ایـن گـزارش تـاکنون بـيش از «
 اتوميبلھای ون به مکان نامعلومی منتقـل کنندگان بازداشت و با

وی نيروھـای انتظـامی  ھمچنين دو زن به شدت از سـ اند؛شده
 نيروھای گارد ویژه که فضای امنيتی در ميـدان .مضروب شده اند

اند، ھمچنين به یک اتوبـوس شـرکت واحـد   ھفت تير ایجاد کرده
 ایـن درحـالی اسـت کـه سـاعتی پـيش خبـر . اند نيز حمله کرده

 ٣٤٠».دتوقيف روزنامه ی اعتماد ملی منتشر ش
احمدی نژاد تا حـاT دو تـا از .  دیگه خيلی بامزه استاین  

فـی کـرده این آبجی مچالـه ھـا را بـه عنـوان وزیـران زھرمـار معر
روزنامـه ی «:  خودتـان بخوانيـد و بخندیـد! حـاT؟ چرا ولیاست؛

 شـماره ی دوشـنبه »جھت اطCع«جمھوری اسCمی در ستون 
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كابينـه ی اعCم اسـامی بعـضی از وزرای نوشته که ] امروز[اش 
با توجه بـه پرونـده سط رئيس جمھوری، آنھم از تلویزیون آینده تو

بــه نوشــته ی . دار بـودن آنھــا موجــب تعجــب مـردم شــده اســت
 آجرلـو كـه بـرای  یجمھوری اسCمی، خـانم فاطمـهروزنامه ی 

 بـه دليـل ھـم پرونـده بـودن بـا ،گرفتـه شـده وزارت رفـاه در نظـر
دسـتگاه قـضائی اسـت، و  ماجرای پـاليزدار اكنـون تحـت تعقيـب

 وزیـر صــنایع كنــونی كـه وعــده ی ابقــای وی داده شــده، دارای
  ! ھاھاھا٣٤١»...محكوميت در دادگاه ميباشد

 ٢٦دو شـنبه [خبرنگار آینده گزارش داد که عـصر امـروز «
اعتمـاد  خان زنـد کـه دفتـر روزنامـه ی خيابان کریم  ]١٣٨٨مرداد 

... دای بـــو اکنـــده ملـــی در آن قـــرار دارد، شـــاھد درگيریھـــای پر
زنامـه ز اخباری درباره ی توقيف موقـت ایـن رودرحاليکه صبح امرو

منتشر شده و فراخوانھـایی در اینترنـت بـرای حـضور در سـاعت 
 کروبی انجـام  وابسته به مھدی یمقابل دفتر این روزنامه  در١٦

شـماری از نيروھـای انتظـامی در ھمـين محـل  شد، عصر امـروز
ریھای پراکنده و مختـصر در  اخبار از درگيبرخی. نده امستقر شد

   . دفتر این روزنامه حکایت داردحوالی
گفتنی است روز جمعه نيـز برخـی گروھھـای تنـدرو بـا «

حاشيه ی نماز جمعه ی تھران، خواسـتار   ای در انتشار اطCعيه
بودنـد کـه منجـر بـه   کروبـی شـدهشنبه با عواملخورد در روز بر

 اعتماد ملی برای تأمين امنيت دفتـردرخواست مدیر روزنامه ی 
 ھمچنــين .روزنامـه شــد و نھایتــاً اتفـاق خاصــی در آن روز نيفتــاد

ــيش  ــایقی پ ــه از دق ــزارش داد ک ــوز گ ــروز[ســحام ني ــروی ] ام ني
خيابانھـای اطـراف  انتظامی در مقابل روزنامـه ی اعتمـاد ملـی و

گسترده ی مردم در پياده رو  به دنبال تردد... مستقر شده است
ــیمق ــاد مل ــه ی اعتم ــل روزنام ــامی در اطــراف ،اب ــروی انتظ  ني

 ھرگونـه تجمـع زنامـه مـستقر شـده، تـا از برگـزاریساختمان رو
  . جلوگيری کند احتمالی
 کروبـی اعـCم تنی است که روز گذشته دفتر مھدیگف«

 تجمع از سوی منتقدان به کروبی، عدم برگزاریعلت  کرد که به

                                                           
341 - http://news.gooya.com/politics/archives/2009/08/092304.php  



 ٣١٠

 

ــانش تج ــز وی و حامي ــه ی روز دوشــنبه ني ــر روزنام ــی در براب مع
  ٣٤٢».داعتماد ملی برگزار نخواھند کر

براساس خبـری از رویتـرز کـه در سـایت نيویـورک تـایمز «
درج شده، پليس از تجمع ھواداران کروبـی در اطـراف سـاختمان 

این در حالی اسـت کـه . ملی جلوگيری ميکند روزنامه ی اعتماد
دن شــعار گروھــی از مــردم در اطــراف ســاختمان در حــال ســر دا

   ٣٤٣».مرگ بر دیکتاتور ھستند
  !خيلی جالب است، نه؟

  
  

    مي+دی٢٠٠٩ اوت ١٨/ ١٣٨٨بيست و ھفتم امرداد ماه 
ـــات دھمـــين دور ریاســـت [ ـــس از انتخاب ـــنجم پ روز شـــصت و پ

  ]زده در ایران فلکجمھوری
  

 جماعـت که حال درستی نـدارم و از دسـت ایـنامروز را   
م، بـرای آغـاز روزی نـو، و  عـصبانی ا ھم»حافظ نظام کھریزکی«

را اینجـا ميگـذارم؛ از درون » پـریش یـاھکين«روزی از نو ایـن کـار 
زمانی که گنجی زنـدان بـود و نامـه ھـایش بـه  ...مرزھای ميھن

بيرون ميآمد، با ھزار سختی نامه ھا را  طور اسرارآميزی از زندان
تـر پيدا ميکردیم، تا با پرینز ميان سایتھای فيلتر شده جستجو و ا

شـبنامه  جوھرمـان تکثيرشـان کنـيم و شـبانه مثـل قدیمی بـی
ھای سياسی Tی در خانه ھـا و ماشـينھا و مغـازه ھـای مـردم 

با چه ھيجانی کتابھایش را دست بدست ميچرخانـدیم . بگذاریم
 تمـام بيمارسـتان مـيCد زیـر نظـر بـود، و با چه شـوری وقتـی در

 تا در تجمـع اعتراضـی  در بيمارستان ميآوردیم،یارانمان را به جلو
دلمان مثـل سـير و سـرکه ميجوشـيد . آنجا شرکت کرده باشيم

را آنجـا در بـاTترین طبقـه ی بيمارسـتان خواھنـد » قھرمـان«که 
   .»قھرمان«دوباره ملتی ميشویم بی یاور و بی کشت و ما

مــــا مــــشروطه خــــواه بــــودیم و ميدانــــستيم کــــه او «
ــواه اســت ــوری اســCمی را نمي. جمھوریخ ــا جمھ خواســتيم و م
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 او زمانی عمله ی استبداد رژیم بـوده اسـت، مـا  کهميدانستيم
وTیت فقيه را نميخواستيم و ميدانستيم که او فقط خامنه ای را 

بـه   مـا بازگـشت او ینميخواھد، بـا ایـن ھمـه دغدغـه ی ھمـه
ــود ــه آغــوش مــام مــيھن ب نميخواســتيم او را . آغــوش مــردم و ب

سـپری » قھرمـان«ھامان بـیبکشند، نميخواستيم تاریخ آن سال
جانھامان افتـاد؛ امـا از اینکـه  از آزاد شدنش چه شوری به. شود

کنفرانس و دریافت  دیدیم پاسپورتش را دادند، تا برای شرکت در
  ! جایزه از کشور خارج شود، ماتمان برد

بـسيارانی در . ایـن ميانـه رخ دادر رویدادھای بسياری د«
ــ ــم جــان ســپردند، جوان ــدانھای رژی کــه ھرکــدام  ان برومنــدیزن

زنـان و دختـران . ميتوانستند قھرمانـان واقعـی یـک ملـت باشـند
بــسياری مــورد بيحرمتــی قــرار گرفتنــد، امــا در تمــام ایــن مــدت 

ش نوشــتند و گفتنــد و یھيچگــاه گنجــی آنگونــه کــه دیگــران بــرا
. کردنــد، بــرای دیگــران ننوشــت و نگفــت و دســت بــه کــار نــشد

نبـود،  رفـت، دیگربـرای مـا قھرمـانکـه از ایـران  گنجی از زمـانی
 رفته رفته داشتيم فراموشش ميکردیم که پـس از کودتـای حتی

و بــه خــاک و خــون کــشيده شــدن  ١٣٨٨د  خــرداانتخابــاتی
پيدا شد و شروع  قھرمانانی بسيار، ناگھان دوباره سر و کله اش

 کرد به قلمفرسایی و افشاگری؛ تـا اینکـه شـنيدیم در اعتـصاب
 انداخته، کسانی را که پرچم ملـی ایـران را بـه غذایی که به راه

کمـی گذشـت و او در ! تجمع راه نداده اسـت ھمراه داشتند، به
  .بيشتر آشکار کردا ش، منویات درونی اش رینوشته ھا
آقای گنجی اینک نوبت ماست، اینک به ما پاسخ دھيد «

از قلب خونين حادثـه از شـما ميپرسـيم  به ما که از درون ایران و
ھویت واقعی خود را به یاد ميآورید؟ نـام کـشورتان چيـست و آیا 

 ش کجاســت؟ مبــارزه ی شــما بــرای دســت یــافتن بــهیمرزھــا
چيست؟ برای رسيدن به دموکراسـی کـه ورد زبـان شـما شـده 

 که ھند و آلمان و فرانسه، صاحبان  ایاست، ھمان دموکراسی
جھـان نيـز  اصلی آن ھستند؟ آیـا صـاحبان دموکراسـيھای بـزرگ

چون شما کاری به کار مليـت و ھویـت ملـی خـود نداشـته و ھم
   ندارند؟

ـــه « ـــيدن ب ـــرای رس ـــد ب ـــما نميتواني ـــی ش ـــای گنج آق
و تاریخ و جغرافيای ملـی  خود بگذرید دموکراسی، از ھویت ملی
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رشادتھای ایرانيـان  ؟ ھمه ی جانبازیھا و!خود را چوب حراج بزنيد
سـی را در  سال گذشته برای این بـوده اسـت کـه دموکرا١٠٠در

نھادینـه سـازند، امـا ھيچگـاه ھـيچکس نخواسـته ایـران و  ایـران
   .ھویت ایرانی را فدای دموکراسی کند

ایــران در آســتانه ی یــک انقــCب بــزرگ اســت و جنــبش «
ت، ملتـی کـه ملت ماسـ سبز بخشی از جنبش آزادیخواھانه ی

و  خواھش، دینی و غيردینـی اش، کـردمشروطه خواه و جمھوری
 مردش، ھمه و ھمه به سـھم خـود بـرای آزادی و بلوچش، زن و

زیستن در ایرانـی دمـوکرات بھـایی گـزاف پرداختـه انـد؛ از شـما 
 ایـران  یجامعـه بدنـه ی  جنـبش سـبز را از ميخواھيم خـود را و

 سـال سـرکوب و ٣٠ چه نخواھيد پس از جدا نکنيد؛ چه بخواھيد
 ای تکصدایی حکومتگران اشغالگر، ملت ایران ھنوز ھم مجموعه

است در بردارنده ی اندیشه ھـا و گرایـشھای گونـاگون؛ بپذیریـد 
ھـستيد؛ پـس آسـتانه ی  که شما ھم بخشی از این گوناگونی

دیرینـه  ایران ھمـراه بـا نمادھـای ملـی. مدارای خود را باT ببرید
   !قشنگ بود، نه؟  ٣٤٤». ماست یاش از آن ھمه

  
 قـوه ی قـضائيه انشين آحوند شاھرودی، رئيس قبلـیج

تشره، صـادق Tریجـانی، بـرادر بر طبق اخبار من«: این مرد است
 شــاھرودی بــر مــسند قــوه ی علــی Tریجــانی بجــای ھاشــمی

ایـن شـخص در . باصطCح قضائيه ی حکومـت اسـCمی تکيـه زد
 بـه ١٣۵۶ در شھر نجف عراق بدنيا آمـده و در سـال ١٣٣٩سال 

 صــادق Tریجــانی و بــرادرش علــی Tریجــانی. ایــران آمــده اســت
  » ...اکنون دو قوه ی قضائيه و مقننه را در اختيار دارند

، کلـی فحـش  بـودی ميل ارسال شدهاین نوشته که با ا
فحـشھا را بـه خـاطر دل  معرفی Tریجانيھـا داشـت کـه چاشنی

  ...  کردمخودم حذف
 Made In China گـزارش عـصر ایـران تـا قبـل از ایـن به«

يده بود و حـاT كلمـه ایرانيان رسی  به تسبيحھا و جانمازھاحتی
هللا الـرحمن  بـسم«و عبارت مقدس مسلمانان یعنی »  هللا«ی 

 را به قسمت پشت شلوارھای ایرانيان برده اند و عجب» الرحيم
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آنكه برخی مدعيان كه پيشتر در اعتـراض بـه عبـارت كوكـاكوTی 
پوشـان بـه خيابانھـا ميریختنـد و در جھـت  بـرعكس شـده، كفـن

ــست ــاكوT و ن ــریم كوك ــت له حرتح ــدک ــشتار ... ميكردن ــر ك در براب
 اند، و در برابر این تـوھين آشـكار و  مسلمانان چين سكوت كرده

ایــن شــلوارھای جــين زنانــه در فروشــگاھھای افــسریه، حــوالی 
 ھزارتومـان در حراجـی بـه ٢١خيابانھای اول و دوم که به قيمـت 

  !شان در نميآید اصC صدا٣٤٥»دفروش ميرسن
  
  

شــصت و [ ٢٠٠٩ اوت ١٩/ ١٣٨٨ بيــست و ھــشتم امــرداد
  ]ششمين روز

  
 مـرداد ھـم ھـست و بـاز ٢٨. امروز ھم روز دیگری است  

اده انـد بـه سـينه زنـی و قمـه زنـی؛ افت این شيعيان مصدق راه 
  !ولشان کنحوصله ی آدم را سر ميبرند، 

امــا ســه تــا وزیــر زن معرفــی کــردن احمــدی نــژاد خيلــی   
 ضـد زن و بـرای میسـت، مخـصوصا بـا آن قـوانين اسـCبانمک ا

 جالب این که این سـه .ز آقا اجازه خواستن مستراح رفتن احتی
ی تيـغ کـش ھـستند و ھمه از آن فاطمـه کومانـدوھا» آبجی«تا 

ایـن یـاران  این تکه را که احوال خـانوادگی حاTخودشان ضد زن؛ 
  : آدمکشھا را نشان ميدھد، بخوانيد

ش بـه خـاطر اکنون خانم وزیر را تصور کنيد که به شوھر«
اختيار کردن زن دوم و سوم، اعتراض کرده و از او خواسته اسـت 
ــه ی  ــه حــق و وظيف ــا ب ھووھــا را طــCق دھــد و شــوھر ھــم بن

حـاT خـانم .  اسـتتنبيه بدنی کرده را» خانم وزیر«شرعی اش 
مـسائل  وزیر ميخواھد به جلسه ی ھيئت دولت برود، تا در مورد

روج از منـزل خ» اذن«ھرش مھم مملکتی اظھارنظر کند، اما شو
ميکند تا ھـر جـور » تمکين خاص«را وادار به را به او نميدھد و او 

خـانم وزیـر خـودش را  به ھرحال! شود» متمتع«که بخواھد از او 
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با ھزار بدبختی به جلـسه ی سـخنرانی ھنگـام غـروب در فـCن 
   ٣٤٦».سمينار ميرساند، در حاليکه تمام بدنش کبود است

ک کارشناس و اندیشمند معروف مـذھب ی«دیگر این که   
شـھر روتـردام  اسCم به نـام طـارق رمـضان نماینـده ی شـورای

 اراسموس به دليـل اجـرای برنامـه در ھلند و مدرس در دانشگاه
از سـمتھای ) پـرس تـی وی(تلویزیون جمھـوری اسـCمی ایـران 

دليـل ایـن تـصميم بـه گفتـه ی مقامـات  .خود کنار گذاشته شـد
نقــص حقــوق ...« و »ھــوری اســCمی ایــرانتائيــد جم«ھلنــد 

  .  ایران است»پرس تی وی«با اجرای برنامه در » انسانی در آن
» اسـCم و زنـدگی«برنامه ای بـا نـام  طارق رمضان در «

رمـضان در مــصاحبه ای بـا رادیــو  طـارق. شـرکت ميکـرده اســت
حقـوقی در ایـن   شـکایت و پيگيـری ھلند گفته است کـهدولتی

 گفتنی است که در قانون اداری ھلند. خواھد دادرابطه را ادامه 
ان ھرگونه ھمکاری با کشورھای ناقض حقوق بشر از جملـه ایـر

کارھا را تائيد اینگونه کـشورھا ممنوع است، زیرا دولت ھلند این 
 ھـم از د که ھم از توبره بخوریـنميشودنوش جان؛   ٣٤٧».ميدانند

   !آخور باباجان
مــرداد، ســالروز اعــCم  ٢٨ ]یعنــی امــروز[فــردا «راســتی 

  ملت کرد، در شرق کردستان اسـت حکم جھاد خمينی بر عليه
  و قتـل از اعCم این حکم، ملت کرد مـورد ھجـوم وحـشيانه پس.

امـروز نيـز ایـن ھجـوم بـا کـشتن،   و تـا بـه  گرفـت عام رژیـم قـرار
 مـرداد سـال ٢٨روز . د دار ادامـه کـردن کردھـا زندانی و شـکنجه 

رسـيده ی  قـدرت بـه  رھبـر تـازه » خمينـی سيد روح هللا «١٣٥٨
کردھا بـر خواسـت خـود تاکيـد کردنـد، حکـم  ایران، پس از اینکه 

ملـت  حکم جھاد خمينی بر عليه . آنان صادر کرد جھاد را بر عليه 
صورت رسمی اعـCم شـد   ھای عمومی به  رسانه کرد، از طریق

ین جھـاد بـه ھا ھزار نفر برای شرکت در ا و پس از این اعCم، ده
   ٣٤٨»..دکردستان ھجوم بردن 
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روز دوشـنبه روزنامـه ی «: واشينگتن پست ھم نوشت«
سـرداران  را بستند و مCھای تندرو به ھمـراه]  کروبیمھدی[او 

بــا ایــن وجــود مھــدی . دوی شــدنی نظــامی خواســتار محاکمــه 
ایـن . بندکه مخالفان دولت روز به روز افزایش ميياکروبی ميگوید 

ابتـدای انقـCب اسـCمی در سـال امـه سـفيد کـه از روحانی عم
اسـت، در   تـاکنون سـمتھای مھمـی را بـه عھـده داشـته١٩٧٩

مصاحبه ی روز سه شنبه ی خود گفت که محمود احمـدی نـژاد 
حــامی اش، در نھایــت از جنــبش نظاميــان  بــه ھمــراه مCھــا و

قـانونگزاران شکـست خواھنـد  فزاینده ی مردمی، آیت هللا ھـا و
ــورد ــ. خ ــیب ــه ی کروب ــيھا و «: ه گفت ــازار، عروس ــا، ب در خيابانھ

مساجد، ھمه جا ميتوان صدای اعتـراض مـردم از رونـد جـاری را 
  ٣٤٩».شنيد

  
ميخواھم بگویم یک ترانه موسوی، کم یا زیاد، فرقی ... «  

برخی افراد با دختران «مينویسد که  نميکند وقتی مھدی کروبی
منجر به ایجاد جراحات و  اند كه بازداشتی با شدتی تجاوز نموده 

 اگـر حتـی و بـاز» .پارگی در سيستم تناسلی آنان گردیده است
ادعای کروبی سراسر دروغ باشد، باز ھم فرقـی نميکنـد وقتـی 

جلو دوربين مينشيند و روایـت تجـاوز بـه ) نينا اقدم(کنعان  آذر آل
سـنندج مـستند ميکنـد، وقتـی رویـا طلـوعی از  خود را در زنـدان

بـرادران در کتـاب حقيقـت   ميگویـد، وقتـی منيـره یتجـاوز بـازجو
پاسـداری دیوانـه  ساده، از طاھره، دختری زیبا کـه بـر اثـر تجـاوز

  خـاطره٦٠شد، طاھره ای که بيشتر زندانيان زن تھران در دھه 
اش را در ذھن دارند، مينویسد، وقتی جنازه ی زھـرا کـاظمی را 

اه ميپرسد کـه شيرین عبادی، وکيلش در دادگ سيمان ميگيرند و
  » پاره و خونی شده؟ چرا لباس مقتول از این ناحيه ی خاص«

و وقتی نظریه ی پزشکی قانونی حکایت از تجاوز بـه ...«
تجاوز ... یعقوب در بازداشتگاه پایگاه بسيج ھمدان دارد زھرا بنی

 در کنــار تھدیــد بــه تجــاوز و آزارھــای بــه زنــان زنــدانی سياســی
دسـتگير کننـدگان، بازجویـان،  سـویجنسی دیگر که ميتوانـد از 
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تـرین نـوع   مقامات قضایی صورت گيرد، خـشنحتیزندانبانان و 
 آن بـا است کـه آثـار جـسمی و بـه خـصوص روحـیشکنجه ای 
گزارشــھایی از . شــکنجه ھــا قابــل مقایــسه نيــستانــواع دیگــر 

سياسـی زن پـس از انقـCب،  اعمال این نوع شکنجه بر زندانيان
شـده   و چه به صورت اتفاقی منتـشرچه به شکل سيستماتيک

  . است
ترین نوع تجـاوز گـزارش شـده، تجـاوز بـه  سيستماتيک«

 سياسی بـه اعـدام محکـوم که به دTیل دختران باکره ای است
مستند این گزارشـھا، گفتـه  !در شب پيش از اعدامشده بودند، 

دختـری بـوده کـه  یھای متـواتر خـانواده ھـای زنـدانيان سياسـ
ھمـراه بـا تحویـل جنـازه ی دخترشـان، پـولی بـه فردای اعـدام، 

در ایـن گزارشـھا دختـران . مھریه ی او تحویل ميگرفته انـد عنوان
مردانـی کـه زنـدان را در دسـت داشـتند، در  باکره به عقد موقت

 خطـر این صـورت درغير. بدھند ميآمدند تا بکارت خود را از دست
 بـه - اسـت  چـون بـاکره-این وجود داشت کـه زنـدانی اعـدامی 

   ٣٥٠»!بھشت برود
 تجاوزھا و چرا من آرام آخ که چه حکایت تلخی است این

   نميشوم؟
پاسـداری ترانـه یـا ترانـه ھـا را کـه لحظه ای تـصور کنيـد 

 بيھـوش پـيش از آن او را بـه شـدت زده انـد و. لخت کرده اسـت
رميآورند و دخترک مقاومـت ش را از تنش دبعد لباس. انداخته اند

دک فCنـش را کـه حتمـا انـدازه ی تکی و بعد مر باز کبعد. ميکند
 خر است، ميچپاند در عقب و جلو این دخترک و بعد خودش فCن

از چـک و چـولش راه را تکان تکان ميدھد و کيف ميکند و بعد آب 
جنــازه ی بعــد ، اه دخــول و بعــد Tبــد غــسل،  بعــدميافتــد و بعــد،

در سيمان دخترک را که بارھا ھمان لمپنھا به نيش کشيده اند، 
، از ھمانجـا خـونين و از ھمانجـاکـه دفن ميکنند و لباس دخترک 

فــCن «ال اســت حکومــت ا ســی ســ اینھــ...مــالين اســت؛ وای
  ! حکومت اسCمی گذاشته ایمو ما اسمشان را دارند »ساTری

ترانـه موسـوی روز اول شھریور چھلمـين روز درگذشـت «
 قبـا در تجمع مـسجد  بازداشتی، موسویترانهخبر مرگ . است

                                                           
350 - http://www.mowjcamp.com/article/id/19677  



 ٣١٧

 

 بــه . تيــر بــه وســيله خــانواده اش اعــCم شــد٢٤روز  ھفــتم تيــر
موسوی از زمان دسـتگيری بـه مـدت گزارش چریک آنCین، ترانه 

 ی   روز ناپدید شد و پـس از ایـن مـدت خـانواده اش بـا جنـازه١٨
ی او خبر پيـدا  تيرماه خانواده  ٢٤روز . ی او مواجه شدند  سوخته

 دریافـت کردنـد، امـا تـاریخ  قـزوینالیدر حـورا ی او  شدن جنازه 
دقيق مرگ او مشخص نيست؛ از ایـن رو زمـان مـرگ او از تـاریخ 

با این حساب چھلمين روز کـشته . شود تير ماه محاسبه می ٢٤
محـل دفـن .. .ر مـاه اسـت روز اول شھریوششدن و دریده شدن

ترانه را در روستای وازیوار از توابع چمـستان در اسـتان مازنـدران 
  چه بنویسم عزیزم؟  ٣٥١».Cم کرده انداع

  
نيروی انتظامی جمھوری اسـCمی، روز ایرنا نوشت که «

چھارشـــنبه در اطCعيـــه ای از شـــھروندان خواســـت در صـــورت 
رمـضان، تظاھر به روزه خـواری در مـاه مبـارک مشاھده ی موارد 

 ناجـا در اطCعيـه ای بـه . مطلع کنند١١٠پليس را از طریق تلفن 
سيدن ماه مبارک رمـضان، مـاه نـزول قـرآن مجيـد و مناسبت فرار

ــاکن  ــناف و ام ــردم، اص ــه ی م ــين از ھم ــازی ھمچن ــاه خودس م
بـه رعایـت قـوانين و مقـررات ایـن مـاه  عمومی خواسـت نـسبت

   ٣٥٢»...اقدام کنند
 از بيحيـایی و خـرد شـدن اعـصابمانکافی اسـت، بـرای 

یی ھمچـين چنـد سـطر بيحيـا» اسـCمی«پررویی این جماعـت 
در رابطه با وزیـر شـدن فاطمـه کمانـدوھا در دولـت . استکافی 

ــــ ــــار احمــــدی ن ــــاز و تجاوزک ــــم ب ــــست و ات ــــه /ژادتروری خامن
  اولين زن وزیر ایراندگیز زن شمه ای اشاھرودی؛/Tریجانی/ای
   :اینجا ميآورمه به دست ھمين جانيان اعدام شد،  کرا
  

خذ درجه  با ا١٣٢٩، در سال ١٣٠١رو پارسا، متولد  فرخ«
 ١٩۶٨او در سـال . التحصيل شـد فارغ دکترا از دانشگاه تھران ی 

پـس از انقـCب . انتخاب شده عنوان وزیر آموزش و پرورش ایران ب
 خورشيدی، وی با اتھاماتی چون حيف و ميـل امـوال بيـت ١٣۵٧
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المال و ایجاد فساد در وزارت آموزش و پرورش و کمک به نـشو و 
اری مـوثر بـا سـاواک و فحشا در آمـوزش و پـرورش و ھمکـ نمای

از وزارت فرھنــگ ایــران و غيــره در  »انقCبــی«اخــراج فرھنگيــان 
صـادق شـيخ «دادگاه انقCب اسCمی شعبه تھـران بـه ریاسـت 

عامـل (» مفسد فـی اTرض«محاکمه شد و به عنوان » خلخالی
 برابـر بـا ١٣۵٩ اردیبھشت سال ١٨در تاریخ ) زمينفساد بر روی 

 .د اعدام ش١٩٨٠ مه سال ٨
دار را که باT کشيدند، طنـاب پـاره شـد و فـرخ رو طناب «

حاT دیگر بـه کلـی . به زمين افتاد  فاصله ی یک متری ازسایپار
از سر و رو و بدن او بـاز  طناب را. از حال رفته و بيھوش شده بود

کثيـف و آب  کردند و او را بـه داخـل حيـاط بردنـد و در کنـار حـوض
 و روی او زدند و مجـددا او را بـه خزه گرفته ای مشتی آب بر سر

خانم پارسای که به ھوش آمد، نفسی به راحتـی . آوردند ھوش
 بيگنـاھی او نيـز بـه ،با پاره شـدن طنـاب... کشيد و تصور ميکرد

کمـی آرام . گرفته است اثبات رسيده و مورد لطف خداوندی قرار
از گذشـت  پـس. گرفته بود و دیگر گریه و زاری و ناله ھم نميکرد

. نزدیک بـه یـک ربـع سـاعت مجـددا او را بـه محـل قتلگـاه بردنـد
ایـن بـار سـيم قطـور و . جنگ تن به تـن کـشيده بـود کارشان به

درخت بستند و سپس سـيم دار  مقاوم بکسل آوردند و به باTی
خالی پپسی  را بر گردن فرخ رو پارسای انداختند و چند جعبه ی

  لگد، از دژخيمان مرگند و دقایقی بعد یکیاو گذاشترا زیر پای 
محکمی به جعبه ھا زد و جعبه ھا را از زیر پای خانم پارسای به 

   ...پرتاب کرد گوشه ای
.  بـود١٣٥٩ اردیبھـشت ١٨ساعت یک و نـيم صـبح روز «

   ٣٥٣»...بر پيکر بيجان وی شليک شد سه تير خCص
و تجـاوز » کودتا«اما حزب هللا لبنان و انتخابات و تقلبات و 

اگر انتخابـات ایـران زودتـر ... صيھای حزب هللا لبنان وو لباس شخ
از انتخابات لبنان انجام ميشد و این حوادث در ایران پيش ميآمـد، 

صـد رای ھـم در انتخابـات پارلمـانی لبنـان   در٣٠حزب هللا لبنان 
که در این انتخابات ھم خيلی از رای حـزب  البته ميدانيد. نميآورد

که درباره ی افراد حـزب هللا  اگریھائیاین افش. هللا لبنان کم شد
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خيلی بـه اعتبـار حـزب هللا  در حوادث بعد از انتخابات ایران شده،
حاT، ھـم مـردم و ھـم  .لبنان در خود این کشور لطمه زده است

آماده ی کودتاسـت،  ارتش لبنان، حزب هللا لبنان را سازمانی که
رای کـار، ھرسال بـ. من ھفته ی پيش از لبنان برگشتم. ميدانند

متوجـه شـدم کـه  در سفر اخيـرم کـامC. سفری به لبنان ميکنم
حزب هللا لبنان پر و بالش شکسته است که فکـر ميکـنم بخـاطر 

از ایــست و . حــوادث ایــران و خــشم و نفــرت مــردم از آنھــا باشــد
 بازرسيھای قـدیم در محـCت جنـوبی لبنـان دیگـر خبـری نبـود و

 لبنان. ب هللا دیده ميشدندخيلی کم در خيابانھا افراد مسلح حز
 را امسال آرامتر و آزادتر دیدم؛ منظورم کم شدن فشار شـيعيان

 فکـر ميکـنم آخـرین پيـام سـيد. برای مذھبی کردن لبنـان اسـت
نصرهللا را شنيده اید کـه گفتـه اسـت امـام خامنـه ای بـا  حسن

این گفته زیر فـشار بدنـه ی حـزب . اخير عبور کرد قدرت از بحران
اطمينان خود را نسبت به آینـده ی جمھـوری  ن است کههللا لبنا

نصرهللا . هللا لبنان از دست داده است اسCمی و حمایت از حزب
افرادش را آرام کند و بگوید که بحران ایران  با این پيام ميخواست

  ٣٥٤»!نباشيد تمام شده، نگران
  
  

روز شـصت [ ٢٠٠٩ اوت ٢٠/ ١٣٨٨بيست و نھم امرداد ماه 
  ]و ھفتم

  
 رابطه با اعـدام خـانم دکتـر فـرخ رو پارسـای، مطلبـی در  

پيدا کردم و آن را برای محسن کردی فرسـتادم؛ ھمـان را کـه در 
 ٣٥٥محــسن آن را در وبCگــش.  اوت گذاشــته ام١٩روزنگاریھــای 

ش نوشـتم کـه مـن یـک یبـرا. دگذاشت و خب، خيلی جـوش آور
زنم که جوش ميآورم، شما کـه ایـن ھمـه معتـدل ھـستيد، چـرا 

 آن را اینجـا ميـآورم؛ جالـب ش آورده اید؟ پاسخی نوشت کـهجو
 وزرای زن در کابينـه ی احمـدی نـژاد ھـم البتـه  در مورد«: است

مثبـت  باید ھمچنـان از در مخالفـت برخـورد کـرد، امـا در مجمـوع
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اینھـا از ایـن پـس تـCش . است و نشانه ی عقـب نـشينی آنھـا
شان مفـت ھــم امتيــاز بدھنـد و البتـه امتيازاتــ ميکننـد کـه ھــی

قـوی ای داشـتند، ھمـين را ھـم   ینميارزد، اما قبC کـه روحيـه
کابينـه ی احمـدی  لذا گذشته از اینکه یک وزیـر زن در. نميکردند

امـا د؛ نژاد که به برابری  حقوق انسانھا باور نـدارد، مفـت نميـارز
نشانه ی آن است کـه آسـانگيریھای بيـشتری در راه اسـت کـه 

ــایی بجــز عقــب ــداردنــشيني معن اینکــه گــشتھای . ھای آینــده ن
روسری و حجاب را جمع کنند و مردم آزادتر باشند، امکان مبارزه 

مفـت  را بيشتر ميکند؛ چرا که شاید از نظر سياسـی ایـن عمـل
ھم نيـارزد، امـا از نظـر روحيـه ای کـه بـه جوانـان ميدھـد، بـرای 

اینکـه پـس از یـک جنـگ سـی . بسيار مفيـد اسـت مبارزه شان
باTخره رژیم را شکسته اند، پایين بردن روسری، / باTساله برای

ھمين روست که  از. تاثير نمادین زیادی بر روحيه ی مبارزان دارد
 دل ببنـدیم، بایـد در نظـر داشـته» امتيـازات«بدون آنکه بـه ایـن 

 .ميـداردھایی است که حاکميـت دارد برباشيم که اینھا ھمه ترک
رین زمان بـرای زدن شـCق جوش آوردم ھم فکر ميکنم بھت اینکه

حقـوق «ھمـين حاTسـت کـه ميتـوان  . ھمين حاTسـت،وجدان
کـشيد و اتفاقـا  حضرات را بـه رخـشان» بشر خودی و غيرخودی

 یکـی از فرخ رو پارسای کـه قـبC ھـم در مـوردش نوشـته بـودم،
مطلـب بـه لحـاظ روانـی تـاثير زیـادی بـر . نمونـه ھاسـتن بھتری

ــه ز اینکــه آن. خواننــده ميگــذارد ن در آن ســن و ســال کــارش ب
مردان جنگجـو « رسيده باشد، بدجوری وجدان »جنگ تن به تن«

را قلقلـک ميدھـد کـه چـرا از تماشـای ] البته سابق[» و باغيرت
ایـن نوشـته یـک سـيلی بـر صـورت ! لذت برده انـد این صحنه ھا

 ککـشان حتـیمـردم  کـه تقریبـا ھمـه ی مردم ایران ھم ھست
مـن فکـر . صـادق خلخـالی اعـدام کـردھم نگزیـد کـه ایـن زن را 

خيلـی . زمـان خـودش بـود» نـدای«فـرخ رو پارسـای  ميکـنم کـه
خـدمت بـه ایـن ھمکارانش بخاطر  مظلوم و مثل بسياری دیگر از

  . دآب و خاک اعدام ش
مطلـب دیگـری کـه در مـورد فـرخ رو  آھان یادم آمد، یک«

دید فرستا میشما براھم  فکر ميکنم آن را - نوشته بودم یپارسا
 از طلبکـاران سـابق کـه در» کک نگزیده ھا« که یکی از ھمين -

ســخنرانی اش گفتـــه بــود فـــرخ رو پارســای جلـــو در مدرســـه 
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این حرامـزاده نرفـت بـه . پاک ميکرددختران را ميایستاد و آرایش 
کنـد؛ امـا امـروز پـس از  خلخالی این حرف را بزند، بلکه او را خـر

 از آن زن -شایستگی  به نا-سی سال برای چس کردن خودش 
خيلـی بـی تعھـدی ميخواھـد کـه آدم جـوش . یـاد ميکنـد بـزرگ
  »...نياورد

ای ميلی داشتم کـه ناشناسـی طنـزی نوشـته بـود زیـر   
کـه بـه دليـل ظرافـت » انشای دانش آمـوز دوم دبـستان«عنوان 

 ميان ایرانيـان، طبع نویسنده و نمایش زیربنای جنون خشونت در
  :عالی است

 دوســت داریــم، بابایمــان ھــم  را خيلــیمــا حيوانــات «  
زنـيم ، بابایمـان  ما ھر روز در مورد حيوانـات حـرف مـی. ھمينطور

 از ، بــا مــا حــرف ميزنــد بابایمــان ھميــشه وقتــی. ھــم ھمينطــور
کند، مثC امروز بابایمـان دوبـار بـه مـا گفـت؛  حيوانات ھم یاد می

 زیون؟ و ھریتوله سگ مگه تو مشق نداری که نشستی پای تلو
وقت ما پول ميخواھيم ميگوید؛ کره خـر مگـه مـن نشـستم سـر 

 مـا بـا مامانمـان و بابایمـان ميـرفتيم  گنج؟ چنـد روز پيـشا وقتـی
 یــک تاکــسی داشــت ميــزد بــه پيکــان ؛عمــه زھــرا اینــای خونــه 

 بـاT بـه آقاھـه ایمان ھم که آن روی سگش آمده بودباب. بابایمان
ور باباته یابو، پياده گفت؛ مگه کوری گوساله؟ آقاھه ھم گفت؛ ک

 زن دایـی، بابایمـان ھـم  ميشم ھمچين ميزنمت که به خر بگـی
 آقاھه از  برو بينيم بابا جوجه و عين قرقی پرید پایين، ولی: گفت

.  گنــده تــر بــود و بابایمــان را مثــل ســگ کتــک زد بابایمــان خيلــی
بعدش مامانمان به بابایمان گفـت؛ مگـه کـرم داری آخـه؟ خـرس 

  ی عين خروس جنگی بپری به مردم؟ گنده مجبور
ــون را ھــم کــه خيلــییمــا تلو« ــوان نــشان ميدھــد  زی  حي

 آقـا شـوھر خالـه مـان ميگویـد کـه  دوست ميـداریم، البتـه علـی
زیون فقط شده راز بقا، قدیما که ھمش گربه و کوسه نشون یتلو

ھـا رو نـشون ميـده، یـا ایـن  ميداد، حاT ھم کـه یـا اون مارمولـک
مـا فکـر . بنـده  مـی ين اسـب واسـه ملـت خـالیبوزینه رو که عـ

 چـون ھـم ؛ آقـا کـارتون پينوکيـو باشـه کنيم که منظـور علـی می
  . توش گربه نره داشت ھم کوسه ھم پينوکيو که دروغ ميگفت

ــی« ــم خيل ــا ھ ــای م ــات فاميلھ ــد حيوان ــت دارن .  را دوس
   منــوچھر پــسر خالــه مــان کــه رفــت قــاطی پارســال در عروســی
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   مان دو تا گوسفند آورد که ما بـا آنھـا خيلـیمرغھا، شوھر خاله
 بعدش شوھر خاله مان ھمان وسـط سرشـان  بازی کردیم، ولی

 بابایمـان گفـت چنـد تـا   ترسـيدیم، ولـی ما اولش خيلـی! را برید
کنـيم، البتـه گوسـفندھا ھـم چيـزی   بـرویم عـادت مـی عروسی

نگفتنــد و گذاشــتند شــوھر خالــه مــان سرشــان را ببــرد، حتمــا 
ما نفھميدیم چطور دردشـان نيامـده، چـون یکبـار . ان نيامددردش

  در کــامپيوتر داداشــمان یــک فــيلم دیــدیم کــه دوتــا آقــا کــه ھــی
ميگفتند هللا اکبر، سر یک آقـا رو کـه نميگفـت هللا اکبـر بریدنـد و 

و ما تـصميم گـرفتيم کـه ھميـشه .  دردش اومد اون آقاھه خيلی
  .  را نبرد سر ما بگيم هللا اکبر که یک وقت کسی

 خوب شد که ما در ایران به  ما نتيجه ميگيریم که خيلی«
دنيا آمدیم تا بتونيم ھـر روز از اسـم حيوانـات کـه نعمـت خداونـد 

ـــا را در تلو ـــيم و آنھ ـــيم و در یھـــستند، اســـتفاده کن ـــون ببين زی
ھای آنھا را بـه دیـوار بچـسبانيم و  موردشان حرف بزنيم و عکس

ميدانيم اگـر در ایـران بـه دنيـا نيامـده به آن ھا مھرورزی کنيم و ن
  » !بودیم، چه غلطی باید ميکردیم؟

ایــن  ! بمانــد »اوریژنــال « دســتکاری اش نکــردم کــهزیــاد
ــب  ــم مطل ــتالين و ھ ــای اس ــه دادگاھھ ــت ب ــسی اس ــه رفران ک

در حکومــت » خودیھــا«مقایــسه ای اســت بــا دادگاھھــای امــروز 
.  چــاپ شــده اســت». ســی. بــی.بــی«وبــسایت اســCمی، در 

 را  کــه تــاریخآنــانی گفتــه انــدبخــشی از آن را اینجــا ميــآورم کــه 
  : کنندش تکرارفراموش ميکنند، مجبورند

رھبر انقCب اکتبـر از ) ١٨٧٠-١٩٢۴(وTدیمير ایليچ لنين «
بــه خــاطر بيمــاری از زنــدگی سياســی کنــاره ١٩٢٢اواخــر ســال 

کمونيست نزاع بر سر رھبـری  گرفت و در کميته ی مرکزی حزب
شخـصيت لئـو  از ھمکـاران نزدیـک لنـين بـانفوذترین.  شـدشروع

 .دانـستند تروتسکی بود که ھمه او را جانشين قطعی لنين مـی
ا بـه پـای لنـين پيکـار تروتسکی در بنيادگزاری کـشور شـوراھا پـ

 بـود صدر کميته ی نظامی انقCبی شورای پتروگـراداو . کرده بود
به پيـروزی ) ١٩١٧ھفتم نوامبر سال در (که انقCب بلشویکی را 

نظـام انقCبـی بـر  گـزار ارتـش سـرخ بـود و پيـروزی پایه .  رساند
گفتـه  اما. مدیون تCش و نبوغ نظامی او بود» ھای سفيد روس«
اند که تروتسکی سخت متکبر و تکرو بـود و بـه ترتيبـات و روابـط  



 ٣٢٣

 

 اسـتالين یکـسره بـه ، در برابـر.توجه زیـادی نداشـت درون حزب
دولت و اداره ی   آن را اھرم اصلی در رھبریحزب توجه داشت و

ھـای  ھا و غيبـت استالين با استفاده از ضعف. دانست کشور می
موقعيت محکمـی در حـزب بـه دسـت آورد و دبيرکـل  تروتسکی،
ــد ــزب ش ــر.ح ــرار گ ــود را از ق ــی خ ــه، نگران ــين در دو نام فتن  لن

» مردی تنـدخو و نامـدارا«دست   حزب درمسئوليت مھم رھبری
موفق شد از نشر ایـن دو نامـه  ابراز کرد، اما استالين ]ليناستا[

افکنـی ميـان  تفرقـه  او با دسيسه و زد و بند، و با. جلوگيری کند
نزدیکان خـود  ھای حزبی را به تمام اھرمتوانست مخالفان خود، 

ــزوا بکــشاند ــه ان  تروتــسکی در ســال .بــسپارد و تروتــسکی را ب
 . شوروی را ترک کرد١٩٢٩ از حزب اخراج شد، و در سال ١٩٢٧

او به دستور اسـتالين بـه طـور غيـابی بـه اعـدام محکـوم شـد و 
تبعيـدگاھش در مکزیـک در مـورد او اجـرا   در١٩۴٠حکم در سال 

 .شد
 رھبر مطلق کشور شـد و تمـام ١٩٢٩استالين از سال «

روی نادانی، به اجرای فوری و اجباری  از. امور را به دست گرفت
کشاورزی فرمان  ھای سازی سراسری بنگاه  اشتراکیی برنامه 

 قحطـی و. بـار روبـرو شـد این برنامـه بـا شکـستی فاجعـه . داد
ــون  ــک ده ميلي ــرگ نزدی ــه م ــت و ب ــرا گرف ــشور را ف گرســنگی ک

 ،برخی مجامع علمـی و محافـل سياسـی در. روستایی انجاميد
 در کنگره ی حزب کـه در سـال .زبان به انتقاد از استالين باز شد

توانـست بـار  زار شد، استالين تنھـا بـا تقلـب و نيرنـگ برگ١٩٣۴
 او تصميم گرفت بـا رقبـا و مخالفـان خـود. دیگر به رھبری برسد

چـه [ اندکی پس از کنگره، سـرگئی کيـروف .يه حساب کندصفت
 ھمـه ی .دبير حزب کمونيست در لنينگـراد تـرور شـد!] اسمی؟

ور دھد که این ترور را پلـيس مخفـی بـه دسـت شواھد نشان می
اسـتالين بـه نيرنگـی ماھرانـه دسـت زد؛ از . داد استالين انجـام

 و از ســوی دیگــر بــرای ميکــردحــذف  ســویی رقيــب را از ميــدان
اسـتالين شـایع  عوامـل. کـرد شمشير تيز مـی» مجازات قاتCن«

کردنـد کــه یــاران تروتــسکی در ھيئــت سياســی کميتــه مرکــزی 
 . اند کيروف را طراحی کرده حزب، ترور
ه پس از قتل کيروف، بيش از صد نفر از مقامـات بCفاصل«

ھـای بعـد   ھـا و مـاه  در ھفتـه. تيربـاران شـدند حزبـی و دولتـی
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حکـم آنھـا . جCدان سپرده شدند ھزاران نفر دستگير و به دست
ارفـاق، تبعيـد  شد، که معمـوT اعـدام بـود، یـا بـا فوری صادر می

تين کـشور نخس« اما استالين نه تنھا پيشوای .ابدی به سيبری
خـود را رھبـر جنـبش کمونيـستی  بود، بلکه» کارگران و دھقانان

ی  او ناگزیر بود سرکوب وحشيانه . دانست در سراسر جھان می
ـــدئولوژیک توجيـــه کنـــد و ـــه  مخالفـــان سياســـی را از نظـــر ای ب

بـا ایـن مCحظـات بـود کـه او . دھد» مشروعيت«خود  دیکتاتوری
 ی تبليغـاتی  رفا جنبـهکـه صـ چند محاکمه ی علنی سازمان داد

 ی   ھـای برجـسته  نفـر از چھـره۶۶به دسـتور اسـتالين  .داشت
 معروفيـت حتـیکـه برخـی از آنھـا » انقCب صدر«حزب و فعاTن 

 .محاکمه شدند» علنی«جھانی داشتند، در سه دادگاه 
ـــاه اول ـــا ١٩از : دادگ ـــضای ١٩٣۶ اوت ٢۴ ت ـــر از اع  شـــانزده نف

از جملـه زینوویـف و کـامنف حزب کمونيست  ی رھبری برجسته 
 .متھمان اعدام شدند ه یھم. اران نزدیک لنين محاکمه شدندی

 ھفده نفر از مقامات حزبـی ١٩٣٧ ژانویه ٣٠ تا ٢٣از : دادگاه دوم
 نفـر بـه اردوگـاه کـار اجبـاری ۴ نفر تيرباران و ١٣. شدند محاکمه

 .فرستاده شدند
ــاه ســوم ــا : دادگ ــارس ١٣از دوم ت ــره از  ٢١ گروھــی ١٩٣٨ م نف

بيـشتر آنھـا از وزیـران سـابق . محاکمـه شـدند سـران بلـشویک
ھایی نامـدار ماننـد بوخـارین  کمونيست در ميان آنھا. دولت بودند

قــرار ) وزیــر قبلــی نخــست(و ریکــوف ) رئــيس ســابق کمينتــرن(
 . متھمان اعدام شدند یھمه. داشتند

به موازات این سه دادگاه، یک دادگـاه نظـامی در ژوئـن «
توخاچفــسکی و یــازده نفــر از فرمانــدھان  ژنــرال ميخائيــل ١٩٣٧

 ھــا  آن در رســانهتــش ســرخ را بــه محاکمــه کــشيد، کــه خبــر ار
خ ارتـش سـر چھـارم فرمانـدھی/ال آن سـهبه دنبـ. انتشار یافت

 متھمـان عبـارت بـود از ھمکـاری بـا اتھـام اصـلی .شد» تصفيه«
شـد تــCش  کــه گفتـه مــی  راسـتی تروتـسکی و عناصـر دســت

انگلـستان  آلمان یا[ داری  ند با حمایت کشورھای سرمایهکن می
ــن ــا ژاپ ــد] ی ــستی را در شــوروی ســرنگون کنن . نظــام سوسيالي

 قـانون کيفـری شـوروی بـود کـه بـرای ۵٨اصـل  مبنای دادرسـی
Cبـرای برگردانـدن نظـام ش توطئه عليه نظام سوسياليستی و ت

 .داری، مجازات اعدام درنظر گرفته بود سرمایه 
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ستالين تنھا حذف یـا نـابود کـردن مخالفـان خـود ھدف ا«
این، خواھان درھـم شکـستن ایـدئولوژیک آنھـا و  نبود، او فراتر از

ھــا محکــوم ھــدف نــه تند؛ مــشروعيت دادن بــه ســيادت خــود بــو
ت  ھـا پـش دادگـاه. دن مخالفـان بـودکردن، بلکه به تسليم کشان

حـق زنـدانيان از . شـدند درھای بسته و بسيار سریع انجـام مـی
 کيفرخواست . خواھی محروم بودند فرجام داشتن وکيل مدافع و

ی اقاریری تنظيم شـده  حاوی ی ھيچ سندی نبود و تنھا بر پایه 
 ارائـه ]و حتمـا زیـر شـکنجه [ھـا که خود متھمان در بازجوییبود 

ضد و نقيض بود و روشن بود  این اقاریر پر از اظھارات. کرده بودند
» اعتـراف«متھمان  برای نمونه برخی. ند ا که متھمان دروغ گفته

کردند که در کشورھای خارجی مانند فنCند و دانمارک و نروژ بـا 
انـد، در حاليکـه اطرافيـان  تروتسکی یا فرستادگان او دیدار کـرده 

 .انـد دانستند که آنھا ھرگز خاک شـوروی را تـرک نکـرده  می آنھا
سـميرنوف اعتـراف در مواردی دروغ کامC آشکار بود، مـثC ایـوان 

 ١٩٣۴کــرده بــود کــه در ســوء قــصد بــه جــان کيــروف در دســامبر 
از یــک ســال قبــل از آن دســتگير  شــرکت داشــته، در حاليکــه او

چيـزی بـود کـه بـرای ایـن » حقيقـت« امـا .شده و در زنـدان بـود
طرفــداران اســتالين بایــد . ھــا کمتــرین اھميتــی نداشــت دادگــاه 

ــ ــساس حقاني ــیاح ــش ت م ــد و دشمنان ــوبانکردن ــد مرع   بای
   .شدند می

ــه [ ــن ک ــب ای ــد؟ جال ــا ميبيني ــن روزھ ــا ای ــا را ب ــشابه ھ ت
ـــن آخونـــدھای حکـــومتی ھمـــان تـــوده ایھـــای  ھمراھـــان ای

کمــدی نيــست؟ انگــار اینھــا بــه برگــزار . ای ھــستند».ب.گ.کــا«
   ]!!کردن این جور دادگاه معتادند

تمــام کـــسانی کــه در برابـــر دادگــاه قـــرار گرفتنـــد، از «
ــست ــا کموني ــی وھ ــد  ی انقCب ــابقه بودن ــارزان باس ــی  [مب یعن

اســتالينھای کوچــک و بــزرگ دیگــری بودنــد، منتھــا اســتالين 
برخی زندانھای مخوف تزار را از سـر ] نميتوانست تحملشان کند

زنـدانھای ھمگـی مثـل ایـن باباھـا کـه ... ھاھاھا [گذرانده بودند
فـراد شگفت آنکـه ھمـين ا .]دوران شاه را گذرانده اند!] [مخوف 

فداکاری در بنای  در دادگاه اعتراف کردند عليه نظامی که خود با
 د انـ شـده آن شرکت داشتند، انواع و اقـسام جنایـات را مرتکـب

 ]!باز ھم درست مثل این ابطحی و حجاریان و بقيـه ی ھمينھـا[
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ھایی که بـرای گـرفتن اعتـراف بـه کـار  چون شکنجه و ھنوز چند
Cروشـن اسـت [روشن نيست رفته بود، کام Cیـک .برای ما کام 

وھـا و از  و شيشه ی نوشـابه ی در دار و فـCن بازجقلم کھریزک
   ]!؟.کی. او.ھمين سنخ اسباب شکنجه

ھـای  خوابی مسلما فشارھای زیادی در کار بوده؛ از بی«
 شکن، به گونـه   مداوم و طاقتھای جسمی  شکنجهروزه، چند 

ر مرگ خود را آرزو کنـد؛ تـا ھزار با ای که زندانی نميرد، اما روزی 
ھـای ناگھـانی و  بـازجویی  ھای روانـی، انـزوای مطلـق، شکنجه
 با فشارھا و تحقيرھای دایمی، شخـصيت زنـدانی در ...طوTنی

ـــی ـــم م ـــاریشـــکند ھ ـــت ھنج ـــم   و ھوی ـــی او درھ و اخCق
راستی چقدر این شيوه ھـا بـا شـيوه ھـای شـکنجه و [.ریزد می

ــدا ــری در زن ــه !] شــباھت داردنھای اســCمیاعترافگي ــه رفت  رفت
دھد  می حساسيت و ھشياری ذھنی خود را از دست] زندانی[

زیـر دسـت مـأموران چنـان ] زندانی[. شود  فلج می اشو حافظه
کنــد، کــه ھمــه چيــز، از جملــه  مــی احــساس ضــعف و حقــارت

 .شود  بی معنا میشیمقاومت برا
  یشــد تــا بــه نتيجــه جلــسات دادگــاه آنقــدر تکــرار مــی«

بوخارین را شخص استالين تـدوین کـرده  اعترافات. برسددلخواه 
از متن سرباز زد، رونـد وقتی او در دادگاه از خواندن بخشی . بود

دادگـاه  در. بازرسی متوقف شـد و بوخـارین بـه سـلول برگـشت
 .بعدی بوخارین سر به راه شده بود

. ينی ميان زندانيان بـود پراکندن تخم بدب،یکی از شگردھای رایج
  کرد که ھمه عليه او دست به دست ھـم داده میس ی حزندان
ــد ــا . ان ــد، ام رادک و بوخــارین دو دوســت و ھمــرزم قــدیمی بودن

 یکــی از .بازجویــان توانــستند آنھــا را عليــه یکــدیگر تحریــک کننــد
ھای دیگر فشار بر متھمان با استفاده از روابط خـانوادگی  شيوه 

ھـای سياسـی زینوویف و کـامنف بـه برخـی خطا. و عاطفی بود
اسـتالين . رفتند نمی» خيانت«اما زیر بار اتھام  کردند، »اعتراف«

آنھـا قـول داد کـه اگـر اعتـراف  از طرف ھيئت سياسی حـزب بـه
. خواھنـد مانـد شـوند و بـستگان آنھـا نيـز در امـان کنند، آزاد می

 بـه قتـل رسـيدند، ی آنھـاپس از صدور رأی دادگاه نه تنھا ھـر دو
 . نيز دستگير و اعدام شدنددانشانبيشتر خویشاون بلکه
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  بــه نظــر مؤرخــان یــک عامــل ایــدئولوژیک نيــز در اعتــراف«
شد که او قربانی  به زندانی تلقين می. بود گيری از متھمان مؤثر

» آرمان کمونيـسم«ناخواسته به  سادگی و نيکدلی خود شده و
داوطلبانـه اسـت کـه  خيانت کرده است و اکنون تنھـا بـا اعتـراف

 .د این خطا را جبران کندتوان می
 کـه حـدود یـک و نـيم ھای بيرحمانه و خـونين  با تصفيه «

ھـای تـاریخ  تـرین نظـام گرفت، یکـی از مخـوف ميليون نفر قربانی
جھنمی که اسـتالين بـر پـا  در. بشر در اتحاد شوروی برقرار شد

ثابت کنـد،  کرده بود، ھر کسی ناچار بود وفاداری خود را به رژیم
اگـر کـسی .  بـود»دشـمنان خلـق«ای از   لو دادن عـدهو راه آن، 
اری نـشان  بایـد از او بيـزششد، خویشان و دوستان میدستگير 

 اسـتالين .افتادنـد خطر دسـتگيری مـیدادند، و گرنه خود به  می
بـرد، مـدام در حـال کـشف  که از نوعی جنون بدگمانی رنـج مـی

   .ود ی خود ب  کردن آنھا به شيوهخنثیھای عجيب و   توطئه
حزب کمونيست محاکمـه  تمام اعضای ھيئت سياسی«

تروتــسکی از . شــدند، غيــر از دو نفــر، تروتــسکی و اســتالين
. دیگران بودی ه شوروی فرار کرد و استالين خود مشغول محاکم

 ١٩٣۴ عضو کميته ی مرکـزی حـزب کمونيـست در سـال ١٣٩از 
 عمـق . تيربـاران شـدندنفـر دسـتگير و بيـشترشان ٩٨مـيCدی، 

 تصفيه ی ارتش از افـسران کـاردان، در زمـان حملـه ی   یاجعهف
ھـای پيـاپی ارتـش سـرخ  شوروی و عقب نشينی ارتش نازی به

تعداد افسرانی کـه بـه  گوید که یک آمار تاریخی می. آشکار شد
دست استالين کـشته شـدند، بـيش از افـسرانی اسـت کـه در 

ه دادجان » جنگ بزرگ ميھنی«ھای   جھانی دوم در جبھه جنگ
 طبـق آمـار رسـمی کـه در زمـان گوربـاچف منتـشر شـد، در .ندا

ــين ١٩٣٨ و ١٩٣٧ ــا   و۴ ب ــيم ت ــون نفــر دســتگير ۵ن ــيم ميلي  و ن
در . محکـوم شـدند  ھـزار نفـر بـه اعـدام٩٠٠ تـا ٨٠٠شدند، بين 
مجمـع   و نـيم ميليـون نفـر در۶ و نيم تا ۵ ميان ١٩۴٠اواخر دھه 

ــد ــدانی بودن ــر گــوTگ زن ــه تنھــا یــک. الجزای ــرادی کــه ب  دھــم اف
فرستاده شدند، از سرما و گرسـنگی جـان سـالم بـه  اردوگاھھا

] پنجـاه مـيCدی ی بـه ویـژه دھـه[ در دوران جنگ سرد .در بردند
برخی از کشورھای اروپای شرقی؛ مجارسـتان و چکـسلواکی و 

 .تکرار کردند بلغارستان، الگوی دادگاھھای نمایشی استالين را
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] ١٩۵٣ [ از مــرگ اســتاليننـيکCی خروشــچف کــه پـس«
دسـت گرفـت، در کنگـره ی بيـستم  زمام امور را در شـوروی بـه

بـا  ای کميـسيون ویـژه «فاش کـرد کـه  ]١٩٥٦[حزب کمونيست 
 مراجعه به اسناد فراوان آرشيوھای سری به این نتيجـه رسـيده

. انـد بيگناه بيشماری در کشور ما به قتل رسـيده   که افراداست
اعضای حزب و دولت که در سـالھای  ی ازروشن شده که بسيار

ئن و خـا  دشـمن خوانـده شـدند، ھرگـز دشـمن و١٩٣٨ و ١٩٣٧
ه ھای شـریف و صـادقی بـودند، بلکـه کمونيـسته اجاسوس نبود

ھـای وحـشيانه، گناھـان سـنگينی را بـه  شـکنجه  آنھـا زیـر. ندا
  » .نده اگردن گرفت
 ١٩٨٩ در ژانویـه ی .منتشر نـشد این متن به طور کامل«
ی رسمی پراودا اطCع داد که ھمراه با تحوTت شـوروی  روزنامه 

انـد،   ھزار نفر که در دوران اسـتالين تيربـاران شـده ٢۵از بيش از 
تنھا در ھمـين سـال بـود کـه ] چه دیر[شده است  اعاده حيثيت

طـوTنی   ٣٥٦».شد متن سخنرانی خروشچف به طور کامل چاپ
  ! روزھا Tزم استس ميکنم در اینبود، ميدانم، ولی احسا

  
 که اطCعاتی را که ه کروبی شکایت کردکسی از مھدی

کروبـی در پاسـخ . به او داده بود، خودسرانه منتشر کرده اسـت
این فرد، ضمن دادن کلـی اطCعـات شـجره نامـه ای کـه دسـت 
آخر بـه ھمـان طرفيھـا ميرسـد، مـوارد دیگـری از شـکنجه ھـای 

  .ه استحکومتيان را فاش کرد
 ای رفتم که زن جوانی در منزل   خانوادهبه دیدار«

داشتند که در حوادث اخير به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
 روز، ھنوز آثار کبودی بر صورت ۶٠گرفته است، پس از گذشت 

دست این زن نيز از چند جا شکسته و ھنوز . این زن نمایان بود
  ...به گردنش آویزان است

 اکنون در کروبی ھمچنين از جوانی نوشت که ھم«
ای به شکم تغذیه  بيمارستان بستری است و او را با وصل لوله 

اند و  یک چشم این جوان را تخليه کرده ....کنند مصنوعی میی 
سر این جوان پر . چشم دیگرش نيز در معرض نابينائی قرار دارد
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او چندین بار مورد عمل جراحی قرار گرفته و . از ساچمه است
  ٣٥٧»...ھنوز ھم باید عمل شود

  
ــان«   ــدان زن ــاردین نوشــته اســت»مي ــول گ ــه  ھــم از ق  ک

ن  را احمـدی نـژاد از کروبـی و محـس زنان وزیـری معرفی»ایده«
 358! پای خودشانکرده است؛» کپی برداری«رضایی 
 شـریعتی و  مطھری درست مثل علیز این مرتضیمن ا  

آدمھای دگمی بودند که برای سر . جCل آل احمد خوشم نمياید
دو .  حکومت اسـCمی ھـر ناشایـستی را انجـام دادنـدکار آوردن

 کـه ھمـين شانتاشان خير حکومت اسCمی را ندیدند و سوميـ
ھمــان روزھــای اول بــه مطھــری باشــد، بــه تيــر غيــب فرقانيھــا 

 این نوشته را بـه او نـسبت . کشته شدحکومت رسيدن خمينی 
  . بدنيست. داده اند

ویا در زمان مطھری در داستان راستان آورده است که گ«
معتصم عباسی، ترکان عھده دار بـسياری از کارھـای حکـومتی 

سرداران ترک در بغداد ميگـشتند . ..البته ترکان ماوراءالنھر. ودندب
 ميکردند و حکومت عباسی ھم کاری به ،کاری ميخواستند و ھر

بـه عـرض و نـاموس که کم کم دست  تا جایی. کارشان نداشت
 مسلمانی ميبيند که یکی از ایـن  ینيمه شب...مردم دراز کردند

مـرد .  ميبردشسرداران ترک دست زنی را گرفته و به زور با خود
و آن . جلو ميرود، فایده نميکند؛ زن التماس ميکند، افاقـه نميکنـد

د مـسلمان کـه ميبينـ. سردار تـرک زن را بـه خانـه ای ميکـشاند
 بلنـد نميآید، بر بام خانه ای ميرود و با صـدایکاری از دستش بر

با صدای هللا اکبر او در نيمه شب مردم بـه کوچـه و . اذان ميگوید
خيابان ميریزند که چه شده است و او با فریاد ماوقع را ميگوید و 
آنھــا نيــز یــورش ميبرنــد و زن بيچــاره را از دســت آن ســردار تــرک 

ایــن مــاجرا باعــث ميــشود کــه حکومــت عباســی . خــارج ميکننــد
چقــدر ایــن ...ظاميــان تــرک بکنــد دســت درازیھــای نفکــری بــرای

 کروبی خودمان است که اذان نيمه مسلمان شبيه شيخ مھدی
دینفروشان او را بـه ناسـزا . استکرده شبش، خوابھا را آشفته 
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گرفته اند که چرا خواب خوشمان را برآشفتی و مردمان، این بـار 
بيدارند، چون این جا بغـداد نيـست و تھـران اسـت و تمـام ایـران 

  . است
ایـن بـار شـاید . ده ای دیگر نيز از خواب برخاسـته انـدع«

  ٣٥٩».بشود برای این تعدیھا کاری کرد
 طـرح  کروبی مھدی داغی کهمن اتفاقا برای این موضوع

نگـران از ایـن کـه آخونـدی پيـدا شـده اسـت کـه .  نگرانمميکند،
ميخواھــد بگویــد اســCم حکــومتی ایــن نيــست کــه خامنــه ای و 

مـن معتقـدم بـرعکس  .ميگویندنصارشان احمدی نژاد و اعوان و ا
 سـال ١٤٠٠که اسCم حکومتی ھمين اسـت کـه اینھـا دارنـد و 

 کـه ھمـين اسـتاسCم دقيقا تاریخ اسCم ثابت کرده است که 
 و یا مثC سـعودیھا  ميگویند و نشان ميدھندخمينی و خامنه ای

د، نـه آنچه کروبـی انجـام ميدھـ. نھاشاندر عربستان با گردن زد
شخــصيت  وجــه انــسانیتنھــا Cمی شخــصيت او کــه وجــه اســ

اسـCمش » مظلوميـت«؛ با این پرانتز که طفلک دلش بـر اوست
 ؛سوخته است و ميخواھد اسCمش را طور دیگری نمایش بدھد

کروبی در رابطه بـا تجاوزھـا و  که افشاگریھای اميدوارمالبته من 
خـودش آرزو دارم  به جـایی برسـد، ولـی شکنجه ھای اسCمی

ی بـه مـوفقيتی دسـت  دیگربرای نمایش اسCم حکومتیاند نتو
د و  کنار بکش باشد، بایدميخواھد انسان مدرنی اگر کروبی. یابد

 نه ایـن کـه ایـران را بـه تجربـه ی دین را از حکومت جدا بخواھد،
  !!ی مجبور سازد دیگرومت اسCمیاسCم حکومتی یا حک

  
  

ــاه  ــرداد م ــی ام ام ــصت و روز [ ٢٠٠٩ اوت ٢١/ ١٣٨٨س ش
  ]ھشتم

  
نامه ی مـادر اکبـر گنجـی «طنزگونه ای نوشته ام به نام 

خواسته ام . تسایتم ھس که این ھفته در وب»!به اصغر گنجی؟
! بخوانيــدش.  امثــال گنجيھــا را نــشان دھــمدوگانگيھــای رفتــاری

طلــب «و » علویــه خــانم«در ضــمن دو داســتان کوتــاه . بدنيــست
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پـانویس زیـر ایـن طنـز صـادق ھـدایت را نيـز بـه عنـوان » آمـرزش
گذاشته ام، تا ھمان دوگانگيھا و فرصت طلبيھای مذھبيون را بـا 

قـرار . بم ھـم یـادآوری کـرده باشـمزبان این داستان نویس محبو
  ...است این کار به صورت صدا ھم تنظيم شود

ننـه ...  عزیزم، الھی قربون قد و باTت بشم، ننهاصغری«  
 ميگـردم ایـن اکبـری رو ھـر چـی ھـم...جون من دارم ميرم مکـه

پسر گلم تو رو خـدا، تـو رو بـه خـاک آقاجونـت، ... پيداش نميکنم
ــونی  ــور ميت ــر ج ــت ھ ــا داداش ــه آق ــه رو واس ــا کلم ــد ت ــن چن ای

  ...»برفست«
ــشم، واســه آقادادشــت «   ــاTت ب ــد و ب ــون ق ــسرم، قرب پ

بنویس که ننه به قربونت بره که رفتی ینگه ی دنيا و دیگه حالی 
این کارھـا چيـه ... آخه پسر گلم... ت نميپرسیھم از ننه ی پير

ميکنی؟ مگه خودت، با ھمون دھن مثل گلت چند دفعه، بگيـریم 
چــه » ... یــا وســيله... ھــدف وســيله را«صــد دفعــه نگفتــی کــه 

آخـه ... ميخوام بگـم... ندارم» سوات«من که ... ميدونم ننه جون
آدم ننه به قربونت بشه، ننه جون، بـرای حفـظ اسـCم عزیـز کـه 

فــدات بــشم گــل ... کــه... عاقــل دســت بــه دامــن کفــار نميــشه
ننه جون، تو رو خـدا نيگـا کـن، رفتـی اونجـا تـو مملکـت ... پسرم

 لخـت و نھـای بيحيـای غربـیغربت و دور و برت پر شده از این ز
آخه واقعـا ... آخه مادرجون آدمو تو یه وجب قبر ميخوابونن... پتی

درت، واسـه شـاه و وزیـر صرف ميکنه که تو واسه رسـيدن بـه قـ
شدن این ھمه فCن ختنه نشده ی این کفار رو دستمالی کنـی 
و براشون نومه بنویسی و ازشون بخوای بيان زیر علمـت سـينه 

آخه من جـواب خـدا را چـی ... آخه این چه کاریه ننه جون! بزنن؟
  پسر گلم؟ ... بدم

از ... داشت یادم ميرفت ھا، ننه جون، جـونم بـرات بگـه«  
کـه ننـه مجبـور ... دسته دسته... ن پولھا که برام فرستادیھمو

شد بره خوردشون کنه و تـازه تـومنی دوزار بـده بـه ایـن مجتھـد 
وهللا تنم داره مثل ... مسجد شاه سابق که براش حCلشون کنه

آدمو تو یه وجـب جـا ... وهللا پسر جون خوبيت نداره... بيد ميلرزه
 خانوم، ھمـسایه ی ٣٦٠ينھو گلينحاT ننه ات باید ع... ميخوابونن
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تا بـه جـده نزدیـک ميـشه، ھـی بزنـه تـو سـرش و ... بابا بزرگت
باھاس مثل ابر بھـار ... خدابيامرزی واسه تو و بابات از خدا بخواد

ــری رو  ــن اکب ــبخش، ای ــو ب ــدا، اون ــزه کــه خــدایا، خداون اشــک بری
نميفھمه که پول کفار برکت ... خره... بچه ام، بچه اس... ببخش

و چــی ميــدونم ] مایکــل لــدین[ایــن مرتيکــه کيــه ليــدین ... رهنــدا
وهللا پـول اینـا برکـت نـداره ننـه ]... نـوآم چامـسکی[چاموسچی 

  ...از ننه گفتن... ھا
اگـه ایـن کفـار کمکـت کـنن و بيارنـت ... ببين پـسرجون«

زنـده بادھـا /سرِ  کار، چند روز بيشتر طول نميکشه که مرده بـاد
ننه، ... خوام پسرجونمن خوبيتو مي. ..ننه جون! شروع ميشه ھا

 خدا ننه ات این گيـساشو تـو آسـياب سـفيد نکـرده به خداوندی
وهللا مـن از نکيـر و منکـر و ... الھـی ننـه فـدات شـه پـسرم... ھا

... شب اول قبر و سوال و جواب اونجا خيلی ميترسم ننـه جـون،
ــ ــه ج ــتی نن ــی«ون راس ــم ».دی. س ــه واس ــرو ک ــب اول قب  ش

کــردم؛ مرسـی ننـه جــون، دسـتت درد نکنــه، فرسـتادی، گـوش 
 جون، کلی ھم ترسيدم؛ بـه خداونـدیکلی صفا کردم، ولی ننه 

  ...خدا خيلی از آخر و عاقبتت ميترسم ننه جون
داره تمـام تـنم عينھـو بيـد ... حاTم که دارم ميرم زیـارت«

ایـن راسـته کـه مـيگن تـو ... راسـتی ننـه جـون... مجنون ميلرزه
قماربـاز شـدی؟ راسـته » یکـاره«پسر ننه مملکت غربت تو شاه 

که ميگن ھی بـه مـردم سـور ميزنـی و سرشـونو کـCه ميـذاری 
ننه؟ آخه مگه یادت رفته پسر گلم اونوقتا رو که ھمچين زدی تـو 
گــوش ھمــين اصــغری کــه بچــم تــا چنــد وقــت گوشــش درســت 
نميشنيد؛ فقط واسه این که بچم یه دفه بـا ایـن کارتـای لعنتـی 

  ود ننه؟ استخاره کرده ب
حاT چی شده که اونجا قبح و قباحت ھمـه ... ننه جون«

چی واست ریخته ننه؟ فکر این که پسر نجيب و باحيای من کـه 
 پتـی نميذاشت چشاش تو چش زنا بيافته، حاT  زنھای لخت و 

مطربو دعـوت ميکنـه، ميـاره تـشون تـو خيابونـای ینگـه ی /رقاص
آخـه شـاه ... ن پز بدهدنيا، گشنگيشون ميده که بعد بره باھاشو

مگر اسCم و دیانت، با پول کفار آبيـاری ميـشه، مگـه ... پسر ننه
حجاب از خدا بيخبـر بـه  اسCم و انقCب با قر کمر این زنھای بی

  جایی ميرسه؟ آخه ننه جون این چه کاریه که ميکنی ننه؟
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ننه جون، مگه نميشه آدم ھمينجوری شاه و وزیر بشه «
ھمونــا کــه ميگفتــی شــيطونو درس ميــدن و و نــره زیــر بــال و پــر 

... کھنـه ی شيطون بزرگ و کوچيکن؛ وهللا ننه جون اینا از تو بجـز
ننه، یادت رفته اونوقتـا اگـه ...  بشهزنذار دھنم وا... چی بگم ننه

روشن بود و تو خونه بودی، فوری عربده ميکشيدی » تيليویزون«
کــی کــه خاموشــش کنــيم ننــه جــون؟ یــادت رفتــه ميگقتــی ھــر 

! نيگا کنـه، جـاش تـه ی تـه ی جھنمـه، ننـه جـون؟» تيليویزون«
  !یادت رفته ننه جون؟ حيام وهللا خوب چيزیه ننه جون

گـرد ننه، جون ننه، تـا دیـر نـشده بـساطتو جمـع کـن بر«
 امـو حCلـت  خدا شير صاحاب مردهخونه، اگه نيای، به خداوندی

ن قـدرت قت ميکنم ننه، الھـی جـز جيگـر بزنـه ایـنميکنم ننه، عا
آخـه ... ذليل مرده که بچه ی نجيب منو اینطوری از راه بـدر کـرده

نونت نبود، آبـت نبـود، گوگـوش دعـوت کردنـت چـی ... پسر گلم
حــاT دعــوت کــردی، ســرتو بخــوره، چــرا حــاT بــراش خــط ...بــود

 Cميکشی که پرچمی رو که دوست داره، بياره، یا نياره ننه، اصـ
 ميخواد تو پرچم اونجـوری جنـازه به تو چه ننه، شاید اونا دلشون

شونو بپيچن، ھمه که مث تو نيستن ننه جون کـه بخـوان جنـازه 
شونو تو پرچم سبز سعودیا با اون شمشير مرتضی عليش کفن 

کـه رفتـی وھـابی ھـم شـدی ننـه » ارميکـا«پيچ کنن، نکنه ننه 
وای خاک عالم به سر من، ننه ات جواب خدا رو چی بده ... جون

  اکبری؟ 
ی جز جيگر بزنه این جيفه ی دنيا که بچـه ی نجيـب الھ«

منو، که دویست روز اعتصاب غذا کرد و نمـرد، حـاT داره دسـتی 
  ... دستی به کشتن ميده 

 خـدا جون ننه برگرد خونه، به خداونـدیببين، ننه جون، «
خانوم رفتـه  ٣٦١نوه ی علویه... حوضمون ترک ورداشته، ته کوچه

دیگه کی کـار داره کـه چيکـاره ... مکه و کلی ھم به من پز ميده
کی دیگه یـادش ميـاد کـه ... بوده زنيکه؟ یا اون یکی گلين خانوم

تـو ھـم ھـر ... ننه جـون... چه بCیی سر بچه ھای ھووش آورده
چی زودتر برگرد بيا خونه، وهللا خودم ميام پيشوازت، خودم برات 
اسفند دود ميکنم، غلط ميکنن ایـن لبـاس شخـصيھا کـه اذیتـت 
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نن، این اصـغری داداشـت باھاشـون رفيقـه، نميـذاره یـه مـو از ک
سرت کم بشه ننه چون، تـو بيـا اینجـا، وهللا از ھمينجـام ميـشه 

ذليل مرده نشد ننه جـون، اه و وزیر بشی، مگه این محمودی ش
مگه تو چی چی ات از این ذليل مرده ... الھی فدات بشه ننه ات

  !بابا کمتره ننه جون؟/ی بی ننه
رفتنـت چـی بـود؟ » ارميکـا«ونت نبود، آبـت نبـود، آخه ن«

وهللا ایـن مطربـا و دلقکـا و ... وهللا این پولھا برکت نداره ننه جـون
اینجـا ھمـين ذليـل ... آوازه خونا برات نون و آب نميشن ننه جـون

مرده نوه ی علویه خانوم صد دفعه سرکوفت تو رو به ننه ات زده 
، تـو رو بـه اون وTی علـی تـو رو خـدا... چی بگم ننه جـون... که

آقـا گـرو حـاج ننه من خودم ميرم گيسمو پـيش ... برگرد بيا خونه
ندیدی اونایی ھم کـه تـو ... ميذارم که کاری بھت نداشته باشن

عراق بودن، از آقا امون نومه خواسـتن؟ وهللا کـار تـو کـه از اونھـا 
ــدتر نيــست ــيگن ... ب ــه، م ــدونم نن ــودن، چــی مي ــا آدمکــش ب اون

  !بودن، تو که نبودی ننه جون، بودی؟تروریست 
... وای ننه به قربونت اون قـد و بـاTت بـشه ... ننه جون«

آخــه خــدا رو خــوش ... تـو کــه آزارت بــه علویــه خـانومم نرســيده 
تـو رو ... وهللا این پوT از گلوی ننه ات ھم پایين نميره ننه... نمياد

  ...واT آقت ميکنم ننه... جون ننه... خدا برگرد خونه
ھر جور ميتـونی ایـن چھارتـا ... پسر گلم... خب اصغری«

زنــده ... باشــه پــسرم... »برفــست«کلومــو واســه آقــا داداشــت 
فردا کاروان راه ميافتـه، از ... ننه ميره که ساکشو ببنده... باشی

نميخـواد منـو ... دم ھمون مسجد شـاه سـابق قـراره راه بيافتـه
... اکبـری رو پيـداش کـنتو فقط بگرد ایـن ... ننه جون... برسونی

الھی خودم برای دفعه ی چھـارم ... ننه... شير ننه حCلت باشه
  »... ننه جوندومادت کنم،

  
حکومتيان و چاپيدن و کCھبرداریھای این ھم شمه ای از   

Tحركـت  شاھرود در پیخيابان رجایی« :کشيدن اموال مردم با 
ی پایيزان و كاركنان شركت صنایع چوب نفر از ٦٠اعتراضی، حدود 
. ددقـایقی مـسدود شـاین اقدام اعتراضی برای خوابيدن آنھا در 

 و ،این كاركنان در اعتراض به دریافت نکردن سود و اصل پول خود
و کارگران در اعتراض بـه عـدم دریافـت حقـوق و مزایـای  کارکنان
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د  گفته ميشود كه مدیران این شـركت بعـ.خود تجمع کرده بودند
مـردم از طریـق قـرارداد سـلف و ارد تومـان از از دریافت چند ميليـ

ــه ــا٢٠پرداخــت ماھان ــه ی ٢٥  ت ــه بھان ــون ب   درصــد ســود، اکن
ورشکستگی، اصل پول مردم و حقوق کارکنان و کارگران خـود را 

ــد ــن تجمــع کــه حــدود .نميدھن ــه طــول ٥ در خــCل ای  ســاعت ب
بـه گفتـه .  سر ميدادنـد»هللا اکبر« انجاميد، تجمع کنندگان شعار

خی از تجمع كنندگان به دليل تبانی مدیرعامل این شـركت ی بر
 بــا دادســتانی و نيــروی انتظــامی، ایــن نھادھــا از]  معــصومی[

پيگيری این خسارت خودداری كرده و جوابگوی مردم و معترضين 
ســرانجام ایــن تجمــع بــا دخالــت مــاموران انتظــامی و  .نيــستند

 . یافـت پایـان١٥دستگيری سه تن از تجمع کننـدگان در سـاعت
 ٢٩ ]دیـروز [براساس آخرین خبرھـای دریـافتی، معترضـان امـروز

مرداد مـاه نيـز مجـددا مقابـل دفتـر ایـن شـرکت واقـع در خيابـان 
  ٣٦٢».رجایی شاھرود تجمع کردند

  
» ترغيـب«گرایان حاکم بر ایران بـرای  اسCم این که «اما   

اسـتفاده » تعزیـر اسـCمی«نام  مخالفان خود از زبان ویژه ای به
 سی سال است که قربانيان. کسی پوشيده نيست ميکنند، بر

یـا ھمـان [ی گفتمان چماق و شCق و تجـاوز  نظام مقدس، مزه 
وانـشان، انـد و از راه پوسـت و استخ  را چـشيده]تعزیر اسCمی

ــانی ــان و جمــCت و مع ــدیمی ِ ھــزارواژگ ــسکورس ق ــن دی و   ای
ن حاکمان اخيـراً چھارصد ساله را از نو آموخته اند؛ اما اینکه ھمي

 خود را در مورد ھمقطاران خـودی روش اقناعیم گرفته اند تصمي
بـا مـا « درآورده کـه  را ی کـم رمـق خودیھـا نيز به کارگيرند، ناله 

چــرا؟ مــا کــه محــارب و کــافر و ســکوTر نيــستيم؛ مــا کــه فقــط 
ميخــواھيم بــا شــما دیــالوگ داشــته باشــيم؛ درون ھمــين نظــام 

م، چـرا مـا را بـه بـازی کـ نه یک کلمهمقدس، نه یک کلمه بيش 
  نميگيرید؟ 
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روز شـصت و [ ٢٠٠٩ اوت ٢٢/ ١٣٨٨سی و یکم امرداد ماه 
   ]نھم

  
چه کـنم، فعـC خبرھـا . امروز را با خبر بدی شروع ميکنم  

 و حقــه بازیھــای نماینــدگان خــود ه در ھمــين ردیــف ھــستندھمــ
  . در راه حفظ کليت حکومت اسCمی»جنبش سبز«انگيخته ی 

ــه «   یکــی از پرســنل زحمــتکش بھــشت زھــرای تھــران ب
 تيرمـاه جنـازه ھـایی ٢۴ و ٢١روزھـای  خبرنگار نوروز گفت که در

امنيتــی، بــه ایــن  بـدون نــام و مشخــصات و تحـت تــدابير شــدید
 ٣٠٢قطعـه  دراز دفن، قبرستان آورده شده و با صدور اجباری جو

 از بھـشت با پيگيریھای خبرنگـار نـوروز .به خاک سپرده شده اند
تيرمـاه  روز بيـست و یکـم] خبرنگار متوجه شد که[زھرای تھران 

 جـواز بـدون ٢٨از بين جوازھای دفن صادر شده در آن قبرستان، 
 بـه ٣٠٢و نام خانوادگی صادر شـده و ھمگـی در قطعـه  ذکر نام

 جـواز دفـن بـا شـرایط ١۶تيرمـاه نيـز  ٢۴. خاک سپرده شده انـد
 کـه سـایت نـوروز در تـاریخ  گفتنی اسـت.فوق صادر شده است

از قربانيان حـوادث اخيـر،   تيرماه نيز به نقل از خانواده ی یکی٢۴
تھـران خبـر  از وجود دھھا جنازه در سردخانه ای در جنوب غربـی

داده بود که با تحویل جنازه ھای منجمدشـان بـه خـانواده ھـا در 
گفتنـی . بعدی این خبر تا حدودی مورد تائيد قـرار گرفـت روزھای

 ھای پزشکی منجمـد نميـشوند، سردخانه است که اجساد در 
دليــل اینکــه ایــن جنــازه ھــا در ســردخانه ھــای صــنعتی امــا بــه 

منجمد شده و فـرم خـود را از دسـت  نگھداری شده اند، اجساد
   ٣٦٣»...داده اند

دیگر این که پریشب، پنج شنبه شب که احمدی نـژاد در 
ــون  ــده«تلویزی ــازھم د»زن ــزد، مــردم ب ــا و  حــرف مي ر پــشت بامھ

ــذرگاھھ ــا و گ ــر نفــیخيابانھ ــی ب ــا دادن شــعارھایی مبن  او و ا ب
حکــومتش، اعتراضــشان را زیــر بــرق تيــغ لبــاس شخــصيھا و 

   ٣٦٤.پاسدارھا و بسيجيھا نشان دادند
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گونـه ی نوشته ام کـه طنزدر پاسخ دوستھم  یادداشتی
ه را نپــسندید» نامــه ی مــادر اکبــر گنجــی بــه اصــغر گنجــی «ی

 درســت نميدانــد امثــال گنجيھــا ایــن روزھــا زده ؛ چــرا کــهاســت
  : شوند

موضعتان را ميدانستم و نيازی ھـم بـه ن، مرسی، نازني«
د تا اما معتقدم که اینھا اساسا آمده ان من .توضيح واضحات نبود

بـه . اعتراضـات را دھنـه بزننـدنظام را از سقوطش حفـظ کننـد و 
رای دموکراسی ب راه را ،ھمين دليل ھم فکر ميکنم افشای اینھا

بارھـا ه که خودشان بارھـا و به وِیژ. شھروندساTری باز ميکند  و
درسـت . ميخواھـد بـاور کنـدن» اپوزیـسيون«ھمين را گفته اند و 

خمينی که نميخواسـتند بـاور کننـد غـولی را دارنـد از مثل دوران 
حرفھـای خودشـان را در دھـان  ھمـه،. شيـشه بيـرون ميکـشند

ــاز ھمــه حرفھــایخمينــی ميگذاشــتند و ھجــده   ســال بعــد ب
   .خودشان را در دھان خاتمی گذاشتند

با ھمه ی احترامی که برای جنبش سبز دارم و بـه من «
ھمه ی کاسـتيھا و دسـت  با -نظام   اعتراضات مردمی به کليت

گنجـی و خـاتمی و   آن جنبش بينظير را در موسوی و- بستگيھا
م خـرداد را  کروبی شجاع خCصه نميکـنم، کمـا ایـن کـه دوحتی

ولــی خــاتمی توانــست بــه آن . خــاتمی خCصــه نکــردم ھــم در
ـــد  ـــوده » روشـــنفکران«و جنـــبش ضـــد حکـــومتی افـــسار بزن ت

ھا و جبھه ی مليھا ھم دسـت انـدرکار منقلي/اکثریتی و ملی/ای
  ... ھمين کار شدند و امروز ھم بار دیگر

ميتواند بـه کـشته  کروبی ھم با ھمه ی شجاعتش که«
 باز ھم در فکر حفظ ھمـان نظـام اسـت و مـن شدنش بيانجامد،

ربطـی ... جنایتھـا و تجاوزھـا و  کروبی ميخواھد بگوید که این!نه
کروبـی حـاT اینگونـه  اگر... به اسCم ندارد و اسCم واقعی منم 

 مياندیــشد، در نھایــت ميخواھــد بگویــد کــه اســCم» انــسانی«
  ھـست و آن ایـن اسـت کـه مـا ميگـویيم؛ دیگـری ھـمحکومتی

ھمان که خاتمی ھم ميگفت و موسـوی ھـم ميگویـد و گنجيھـا 
ــه... و ــستند ک ــه ھيچکدامــشان ني ــشينه ی  خــوب اســت ک پي
 شجاع؛ ولی ھمه  ھمين کروبیحتینداشته باشند؛ » کيفری«

دوران حکومتشان و ھمدستيھاشان با حکومتيان نشان شان در 
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 حتـی ای ميکننـد و مردمی چه معاملـه داده اند که با اعتراضات
  . .. حاT قھرمان شدهھمين رفسنجانی

  
این دیگر خيلی وحشتناک اسـت، امـا افـشای آن جالـب    

 سـاله گریـه کنـان در ١۵پـسری «: نميدانم چـه بنویـسم. است
شکـسته،  خانـه مخفـی خـویش در مرکـز ایـران بـا تـن و روحـی

ميگوید که ميخواھد به زندگی خود خاتمـه دھـد . نشسته است
 روز متـوالی بـه ٢٠کـه  يـست، چـراچندان مشکل ن و فھميدنش

طرفداری از اصCح طلبان، تحت  جرم پوشيدن دستبندی سبز به
   ...شکنجه و تجاوز پی درپی قرار گرفته است

زندگی من تمام شده، فکر نميکنم ھرگز بتـوانم دوبـاره «
 در حـين The Times او بـه روزنامـه ی این را» ...مثل قبل بشوم

دکتری کـه اورا معالجـه ميکنـد، . فتبازگوئی تجاربش در زندان گ
عليرغم ریسک و خطر بزرگی که خـود متحمـل ميـشود، صـدمه 

   ...ز تجاوز به او را تأیيد ميکندھای ناشی ا
بازجو دستور داد که رضا را بسته و بار دیگر به او تجـاوز «

 کـه بـری تاین بـار بـه خـاطر ایـن ھـس«کنند و به رضا گفت که 
یگـران تعریـف کنـی، شـما مـستحق داستانت رو ھمه جا و به د

روز سـوم ...  اینقدر تجاوز ميکنيم کـه بميـرینونبھت. این ھستيد
مأموران پليس در نيمـه شـب وارد سـلول شـدند، چـشمانش را 

 به ما ميگفتن ...بسته، به توالت بردند و دوباره به او تجاوز کردند
ھـا  فکر ميکنيـد کـه شـما. که این کارھا رو به خاطر خدا ميکنيم

  ...»!کی ھستيد که ميآیيد تظاھرات ميکنيد؟
 دیگر به دادگـاه انقـCب شـھر  زندانی١٣٠رضا ھمراه با «

قاضـی در آنجـا . ھمه را وارد یک حياط وسيع کردنـد. برده شدند
بــه ھمــه گفــت کــه کــسانی را کــه در مقابــل انقــCب اســCمی 

پيــام مــشخص بــود؛ اگــر ... مقاومــت کننــد، اعــدام خواھنــد کــرد
 روز ٢٠بعـد از ... ر بـه تجـاوز کنـد، اعـدام خواھـد شـدکسی اقرا

. را از زنـدان آزاد کردنـد  ميليون تومان ودیعـه او٧٠خانواده رضا با 
 بـی اختيـار ،زندان آزاد شـد شبی که رضا از«برادر رضا گفت که 

  ».گریه ميکرد و ھمه چيز را برای مادرم باز گفت
ــه ...« ــالج رضــا ب ــر مع ــه The Timesدکت ــت ک ــ« گف ن ای

ما نمونـه ھـای زیـادی در . سرنوشت زندانيھای دیگر ھم ھست
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بيمارستان داریم، اما نميتوانيم اونھا رو گـزارش بـدیم، نميگـذارن 
  ».که پرونده ای رو باز کنيم، یا چيزی رو روی کاغذ بياریم

ھـم . را باز گویـد حداقل رضا زنده ماند تا داستان خود...«
بخـاطر صـدمات ناشـی از  ساله ی او در بيمارسـتان ١۶سلولی 

  ]!بدون شرح[ ٣٦٥».تجاوزات پی در پی جان سپرد
 ٣١ساعت ھشت و نيم صبح امروز شـنبه «دیگر این که   
محمد ملکی ھجوم  اطCعات به منزل دکتروزارت  مامور ۵مرداد، 

 آورده و بـه گـشتن کامــل منـزل پرداختـه و نھایتــا او را دسـتگير
وی خطـاب ميکردنـد،  ماموران کـه ھمگـی ھمـدیگر را علـ.کردند

 دکتــر ملکــی، کــامپيوتر، شخــصی ھــشتاد جلــد کتــاب، مــدارک
  ٣٦٦»...دفترچه ی یادداشت و دیگر مدارک را ضبط کردند

روزنامـه ی حکـومتی «: این دیگـر خيلـی بـا نمـک اسـت  
 وابــسته بــه ســپاه پاســداران نوشــت کــه آقــاى مھــدى »جــوان«

ھامـات كـه در ماھھـاى اخيـر اتخـاذ کـرده و ات كروبى با مواضـعى
اسCمى نسبت داده، ایـن روزھـا  كذب و شرم آورى كه به نظام

. اسـت انقـCب و غـرب تبـدیل شـده به ستاره ی رسانه اى ضـد
ــاى  ــه رســانه ھ ــورایى ك ــف و ھ ــى ك ــراى كروب ــام ب ــالف نظ مخ

است و به خوبى از افول بى بازگشت شـيخ  سابقهمىكشند، بي
 قابل تامـل در این ميان نكته اى كه. سابق اصCحات خبر مىدھد

 است كه رسانه ھاى ضـدانقCب و نيـز »شجاعت«است، صفت 
آقاى . افرادى نظير ميرحسين موسوى، كروبى را بدان مىستایند

 ذاتـى طور مداوم و در ھر مصاحبه اى به این صفت كروبى نيز به
 البتـه آقـاى !ترسـدچكس نمياز ھـيخود اشاره و تاكيد مىكند كه 
يليـون تومـان از یـك متخلـف  م٣٠٠كروبى حق دارد؛ كـسى كـه 

به نام شھرام جزایرى پـول دریافـت كـرد، در منـاظره ی  اقتصادى
ميليـون ایرانـى ھـم بـه دریافـت  ٧٠ انتخاباتى و در چشم مقابل

ھـيچ برخـوردى ھـم از  این پول از شھرام جزایرى اعتـراف کـرد و
نبایـد از  جانب دستگاه قضایى با او صورت نگرفت، على القاعـده

راس به دل راه دھد؛ كسى كه به رغم ھزینـه كـردن ھيچ چيز ھ
ــاردى  ــاد از جــنس ھمــان پولھــاى(ميلي ــه احتمــال زی شــھرام  ب
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 ۴٠ ھــزار راى از ٣٠٠در انتخابــات موفــق بــه كــسب ) جزایــرى
 باطله ھـم كمتـر بـوده، امـا بـا ء اش از آراءو آرا ميليون راى شده

 حـق دانـد و بـراى احقـاقپيـروز مي اعتماد به نفس كامل خـود را
!) محاسـبه كنيـد  ميليـون را٢۵ ھـزار تـا ٣٠٠فاصله ی بين ( خود

   .دعوت به آشوب مىكند، على القاعده آدم شجاعى است
اما اینجا یك نكته ی كوچك و یك سؤال كوچك تـر وجـود «

بعـد از چنـد مـاه دعـوت بـه آشـوب و  دارد؛ نكته این كـه بـاTخره
نگـه حرمـت  اغتـشاش، نظـام اسـCمى بـر اسـاس مـصلحتھا و

ش خواھـد دل تـنگ تا ھـر چـه ميھا، آقاى كروبى را رھا کرده،داری
بگوید و حرمت بشكند و دلش به كف و ھوراى ضدانقCب خـوش 

سؤال كوچك از آقاى كروبى كـه تيـغ آختـه اش در یک اما  .باشد
آیـد، ایـن اسـت كـه حـضرت شـيخ نمي برابر نظام اسCمى پـایين

يد، خود شما، شما كشب شجاع، بدون اینكه پاى دیگران را وسط
مراسـم  در ١٣۵۵ترسـيد، چـرا در بھمـن مـاه كه از ھيچكس نمي

شركت كردید و تمناى عفو ملوكانه کردید، » سپاس اعليحضرتا«
ــدان آزاد شــوید؟ ــا از زن ــه شــاه  ت ــى، آن روز شــما ب ــاى كروب آق

بـه ] کـذا[گفتيد، اكنون بقایاى شاه منفـور » سپاس اعليحضرتا«
آقـاى كروبـى، در  مىگوینـد؛» سـپاس«خاطر مواضعتان بـه شـما 

   ٣٦٧»! اسCمى از ھيچكس نترسيد، اما از خدا بترسيد جمھورى
انگار ایـن افـشاگریھا دارد کـار دسـت حکومـت اسـCمی 

  . ميدھد
  

ـــاه  ـــھریور م ـــم ش ـــي+دی٢٠٠٩ اوت ٢٣/ ١٣٨٨یک روز [  م
  ]ھفتادم

  
مـسعود «این مـتن را بـه صـورت کـامنتی زیـر مطلبـی از   

ه باز ھمان حرفھای کھنه ی ایـن سـالھا را  گذاشتم ک٣٦٨»رجوی
 یـا نفلـه ه معتقدم که خودش نيست و کـشتهالبت. نوشته است

دليلش . ش حرف ميزنندیش مينویسند و به جایشده است و برا
 خـود رھبـر بردارھـا نميتواننـد بـه پدرسـوختگی که این کپی این
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 فقـط روضـه يدھنـد؛ آنھـاگـاف مو کلی غيب شده شان باشند، 
 ننـد، آن ھـم بـرای سـيد حـسين فــاطمیسـينه ميزد و ميخواننـ

پــيش برنــده ی منویــات تــوده ایھــا کــه آن ھمــه بــا ادب بــود و بــر 
  ...بگذریم... اساس منویات دولت وقت شوروی

ھم ھمان حرفھای کھنه و آدمھای کھنه و شعارھای باز«
ــيش ــالھا پ ــه ی س ــا از . کھن ــتفاده ھ ــان ســوء اس ــم ھم ــاز ھ ب

.  عوض شـده اسـتآقاجان دنيا. مذھبی مردم/احساسات ملی
خودســوزی و شــکنجه ھــا و کــشتارھای جنــبش بــا تروریــسم و 

درون گروھـــی و عاشـــورا بـــازی، چـــه عاشـــورای کـــربC و چـــه 
چھـل سـال /اگـر سـی.  مرداد بـه جـایی نميرسـد٢٨عاشورای 

پيش روشھای کھنه و شعارھای کھنه ی شما عقب افتـاده ھـا 
 قطبی بودن دنيا کارکرد و قفل شده ھا در دوران جنگ سرد و دو

. تبدیل به جوک شده ایـد. داشت، این روزھا دیگر کارکردی ندارد
و ھم طيفـان و  نميبينيد؟ نميشنوید؟ نميخوانيد؟ آن چه که شما

و ایـران را د شوی» سرباز خمينی«ھمراھان شما را برانگيخت تا 
دنيـا، . به تحجر بازگردانيد، دیگر کارکردش را از دست داده اسـت

 در گرفتـه اسـت، نبـردی کـه در درون ایـران. يای آگاھی استدن
 بـا تحجـر اسـت، بـا انـسانھا را ابـزار حـساب اتفاقا با شماست؛

 شـما خودتـان .کردن است، بـا سـوء اسـتفاده از ناآگاھيھاسـت
و ایـدئولوژیتان ميبينيـد؟  ھيچ سنخيتی بين این جنبش با روشھا

.  و متمدن اسـتانسانی، مدرنسخت این نبرد . من که نميبينم
  ٣٦٩»!باور کنيد
 ٣١اکبـر ھاشـمی رفـسنجانی روز شـنبه «دیگر این کـه  
ابـراز  در جلسه ی مجمع تشخيص مـصلحت نظـام] دیروز[مرداد 

ویــت مــاه رمــضان، بــرای حفــظ، در پرتــو معن«اميــدواری کــرد کــه 
انسجام وحدت و وفاق جامعه بھره برداری کامـل انجـام تقویت و 

  » .شود
خامنـه ای از ... ن حمایت آشکار از ھاشمی در نخستي«

انتخابات ریاست جمھوری، اتحاد و ھمدلی ميان مـسئوTن زمان 
ــا  عبــور و مــردم را Tزمــه ی کــشور از بحــران داخلــی و مقابلــه ب
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پيش گـرفتن اقـدام دانست و بر در » Cت و اوضاع خارجیمشک«
   ٣٧٠».تأکيد کرد» تدبير، اصولی و صحيح با«

 کر ميکنم که داشتند ھاشـمیھایی فمن ھمه اش به آن
ــــرای ھمــــه ی دزدیھــــا و پدرســــوختگيھا ش رفــــسنجانی را ب

 حـاT جـاوز کـرده انـد وانگار به این بابا ھـم ت...  وای.ميبخشيدند
ــا بقيــه ی  برنامــه ی بياینــد و در » اصــCحاتچيھا«مانــده اســت ت

 نامه ھـایی را کـه برایـشان مينویـسند، گه خوردنتلویزیونيشان 
  .  دارد بانمک ميشودوای،. روخوانی کنند

 قــدرت در معادلــه ی چنــد صــد مجھــولیِ«دیگــر ایــن کــه   
تحليـل آینـده را  گمی ایجـاد کـرده کـهایـران، چنـان کـCف سـردر

 بـا چـه«: بقـول فوکویامـا. بـسيار دشـوار و پيچيـده کـرده اسـت
   »برو ھستيم؟جانورِعجيبی رو

دانشمندان علوم سياسی، جمھوری اسCمی ایـران را «
طبقــه بنــدی » انتخابــاتی/اســتبدادی«یــدی از رژیمھــای نــوع جد

 مشروعيت خود را نـه از مـردم، بلکـه از خـدا ميدانـد؛ ميکنند که
ملغمــه ای غریــب از عناصــر   آنحکــومتی کــه قــانون اساســی

ادی، حکومــت دینــی و مردمــساTری اســت؛ حکومــت اســتبد
آن » دموکراتيــک« از تناقــضات کــه بنــدھای نــسبتا قــانونی مملــو

   .وانين دیگر موجود در آن محدود و مشروط ميگردندتوسط ق
پيچيدگيھای منحصر به  با ھمه ی این اوصاف و عليرغم«

از  فرد ایـن نظـام، رونـد اعتراضـات اخيـر مـردم ایـران کـه ناشـی
ــضی ســی ســاله از عملکــرد ســردمداران نظــام جمھــوری  بغ

 انتخابـات  یبـاره ابھامـات متعـدد در اسCمی بود و بـه بھانـه ی
مـشروعيت   و صحت نتایج آن ابـراز شـد و دھمست جمھوریریا

را [حاکميت را با چالشی جدی روبرو ساخت، جامعه ی جھانی 
آنچـه مـسلم . که این پروسه را ریزبينانه زیر نظر بگيرد] واداشت

کـه  است شکافی عميق بين حاکميت و مردم ایجاد شده است
 مــصالح  بــا اســتفاده ازامکــان پــر کــردنش بــا مCتــی کــه قــدرت،

بکار ميبرد، بعيد بنظر ميرسد؛ مـصالحی از جـنس ناھمگونی که 
گرفته، تا زندان و شکنجه و  سرکوب، خشونت و کشتار خيابانی

ــتالينی، کــه نتيجــه ای جــز  ــاوز و دادگاھھــای اس ــوھين و تج ت
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ایـن کلمـه  [واگرایی خواسـته ھـای مـردم و حاکميـت نامـشروع
ھــا بــدنبال  آن]درســت نيــست، چــون معنــی غيرشــرعی ميدھــد

 ھرچنـــد در طـــول ایـــن ســـی ســـال شـــاھد .نداشـــته اســـت
کـشور بـوده ایـم،  نارضایتيھای عمومی از عملکرد رژیم در داخـل

 اما در این جریانات اخير شاھد یک نوع بازی با خون ھستيم که
ــ ــوده ھمــواره شــرط مقاومــت در مقاب ــاتوری ب ل اســتبداد و دیکت

تزریـق سـتوه آمـده کـه سالھاسـت شـاھد  مردمـی بـهاسـت؛ 
نظـام حـاکم بـوده  ی اجباری اھداف و ایدئولوژیھای واپـسگرایانه

 ھر چنـد ایـن شـکاف نيـز بـه سـران رژیـم بـيش از ھرزمـان اند؛
دیگری سرایت کرده و اختCفات و تنشھای بسيار عميقی را بين 

 کـه ، امـا توجـه بـه ایـن نکتـه اھميـت دارد اسـتکرده آنھا ایجاد
ای جنـاحی گذشـته و بـه عواھو دشکاف بين سران از اختCفات 

چنـد اتکـاء   و فراجناحی تبـدیل شـده؛ ھـریک چالش جدی ملی
ســرکوبگر بــه قــدرت نظــامی و پــول نفــت و  جنــاح انحــصارطلب و

اقشار منتفع ممکن است پروسه ی تغيير حاکميت را  بخشی از
سازد؛ اما سرانجام برگ برنده از آنِ  از نظر زمانی با تأخير مواجه

 بنظـر حتـی. خفته و اخيـرا شـکفته خواھـد بـوداین بغضھای فرو
ميرسد کـه نـوعی ھمخـوانی و انـسجام درونـی بـين اختCفـات 

و جـنسِ جنـبش وجـود دارد کـه ھـر دو، نـه در پـی  سـران نظـام
ھرچنـد کـه ایـن تفکـر جـزء   و.اصCح، بلکه در پی تغييـر ھـستند

 اجــزاء Tینفــک Tیــه ھــای قــدرت حــاکم و خــصلت تمــامی
ه مماشــات بــا مــردم و بــه ھــر نحــوی عقــب  کــدیکتاتوریھاســت،
 بـه قيمـت از دسـت دادن ،خودی سرکوبگرانه  نشينی از مواضع

 امـا آنچـه ،قلمـداد ميـشود تخت و تاج و یک نوع انتحار سياسی
فقيه فکرش ول قدرت از آن چيزی که نظام وTیت مسلم است اف

 را ميکند، سریعتر خواھد بود؛  شواھد و قراین موجود از برگشت
  ٣٧١».پذیر بودن این روند حکایت دارندنا

نميدانم چرا از این نوشته، با این که ھيچ ربطی ھـم بـه   
 ایـن  باور کنيـدربط دارد،! این روزھا ندارد، خوشم آمد؟» جنبش«

نشانه ی رشد یک جامعه ی پویاست که دارد عقب مانـدگيھای 
  !ببينيد...گذشتگان و درگذشتگانش را دور ميریزد
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 بـه راحتــی و بـا یـک ارتبـاط ســاده بـودیم،نوجـوانتر کـه «  
 پسر خيلی معمولی، بدون حاشيه ھـای اضـافی، داشتن با یک

. یموخطاب شـ» ده. جن«کسی ممکن بود  جانب ھرآن و از  ھر
 تـوی »خـراب«ھـا و دخترھـای » ده.جـن«بزرگتر که شـدم فقـط 

  و ممکن بود مـودن رو برميداشتن سالگی ابروھاشا١٧-١٦سن 
 سـيگار بعـدا. وشن و ھایCیت سند رسمی بودر؛ رنگ درنگ کنن

ــود و مجــوز  . شــدن» ده.جــن«فقــط در شــان خانمھــای خــراب ب
پـشت چـشم و   به خاطر دارم که سایه ی مـشکیحتیپيشتر 

اîن امـا . ناخنھای فـرنچ شـده ھـم یـادآور ایکـس ایکـس ال بـود
» دوم.ن.کـا« بایـد  مثCشدن به راحتی قدیم نيست؛ »ده. جن«

ی؛ مـن وشـ»  ده.جـن«دردسـر  تـا بـی ،ا بـشودت پيـدتوی کيف
 شدن سـختتر و سـختتر »ده. جن«خوشحالم که سال به سال 

طفلک زنان و دختران در ایـران کـه چـه ٣٧٢»...، خوشحالمميشود
Tری و ميکشند از دست این مردساTری و پيرساTری و دین سا

دفرمــه و عقــب » فرھنــگ« ایــن ســاTری تمــام ناشــدنی»چيــز«
  ...وای... افتاده

 
 یــک دولــت معرفــی کمــدی بــرای درگيریھــای لفظــی  

تـر اسـت، ولـی بـرای  تروریست با محافـل بـين المللـی کمـدی
ــد نيــست ــن روزھــا ب ــا نوشــت کــه «: نــشان دادن فــضای ای ایلن

عCءالدین بروجردی رئيس كميسيون امنيت و سياست خـارجی 
پاسخ به سـوالی کـه بـه معرفـی احمـد وحيـدی بـرای وزارت  در

ھای خارجی مبنی بر حـضور  اخبار رسانه  داشت، ازدفاع اشاره 
 ایــن وزیــر دفــاع فعلــی در حادثــه ی ميکونــوس و حکــم دادگــاه

شـود کـه وحيـدی از سـوی  کـرد و اینکـه گفتـه مـی آرژانتين یـاد 
او در ایـن رابطـه اظھـار . تعقيـب اسـت الملـل تحـت  پلـيس بـين

 تمـادکه این گونه اخبار ھيچ تاثيری در ارائـه ی رای اع«: داشت
 آنھا را در موضع خود حتینمایندگان به وحيدی نخواھد داشت و 

این در حالی است کـه  ]خوش به حالشان [».کرد تقویت خواھد
جدیـد احمـدی  معرفی احمد وحيدی به عنوان وزیـر دفـاع دولـت

دولـت آرژانتـين از . ه اسـتنژاد با واکنشھای جھانی مواجه شـد
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کنش نـشان داد و ادی واولين کشورھایی بود که به معرفی وحي
ندی از ایــاTت متحــده ھــم بــا ابــراز ناخرســ. بــه آن اعتــراض کــرد

تصميم مجلس شورای اسـCمی انتخاب وحيدی گفت که منتظر 
نيـز بـه معرفـی مقامات اسرایيلی . اد به وی ميمانددر رای اعتم

  ٣٧٣»...دوحيدی واکنش نشان دادن
  
  

 ھفتـاد روز[  مي+دی٢٠٠٩ اوت ٢۴/ ١٣٨٨دوم شھریور ماه 
  ]و یکم

  
که حميد رضا کاتوزیان عضو کميتـه ی  روز پس از آن یک«  

از انتخابـات، خواسـتار  ویژه ی مجلس برای بررسی حوادث پـس
شدگان حـوادث  جمعی کشته   از دفن دسته ی مستندات یارائه

 رسـانی نـوروز  انتخابات در بھشت زھرا شد، پایگاه اطـCع بعد از
ای دفـن ایـن افـراد صـادر شـده، در بر شماره ی جوازھایی را که
   .وبسایت خود منتشر کرد

 مجلـس... به گزارش پایگاه خبری فراکسيون خـط امـام«
 جبھـه ی مـشارکت در روزھـای گذشـته، ارگـان» نيـوز پارلمـان «

ھا تـن از ھتيرماه پيکر د ٢٤ و ٢١مبنی بر اینکه در روزھای خبری 
خـصی و ھموطنانمان بدون شناسائی و بدون درج مشخصات ش

 بھشت زھرا به خاک ٣٠٢صرفا با یک شماره جواز دفن در قطعه 
 پــس از آن فرھــاد تجــری، عــضو .منتــشر کــرد ســپرده شــده را

پارلمان نيوز گفـت  کميسيون بررسی حوادث پس از انتخابات، به
 که اصل خبر دروغ است، چه برسد به اینکـه تعيـين کننـد کـدام

   ٣٧٤»...دان  افراد دفن و خاکسپاری شده
عده ای را کشته اند و بدون نـام و . داستان روشن است

نشان در بھشت زھراشان دفن کرده اند، حاT از درون خودشـان 
ن سبز و جنـبش سـبز شـده انگار این جریا. گندش درآمده است

دم فقط مر. ه حسابھای دو جناح حکومتی باھمياست محل تصف
  . اسباب بازی اینھا ھستند
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  : این استخودتان ببينيد؛ تيتر خبر
  

 حقوقشان با به برابری» مالی«عتراض زنان مسلمان ا «
  »؟!مردان

   
ون بـه زنـان در به گزارش عصر ایران بـر اسـاس ایـن قـان«

ــا  مــردان داده شــده اســت و نيــز حقــوق ازدواج حــق مــساوی ب
اسـاس ایـن  ھمچنـين بـر. فرزندان نامشروع تضمين شده است

اکثریت زنـان  با این وجود . سھم اTرث زنان افزایش مييابد،قانون
  زنانرغم حمایت اقليت روشنفکر و پيشروعلي» مالی«مسلمان 

این کشور از این قانون، به تصویب آن اعتراض دارند و دھھا ھـزار 
 در بامـاکو، پایتخـت و دیگـر شـھرھای ایـن کـشور در  تن از آنـان

 .نـده ا دست به تظاھرات زد،جدید زنان اعتراض به تصویب قانون
ین سازمان مخـالف ایـن قـانون کـه تظـاھرات اعتراضـی را مھمتر

» اتحادیه ی ملی انجمنھای اسCمی زنـان«سازماندھی ميکند 
اتحادیه معتقد است که این قانون با اصول دیـن  این. مالی است

 مالی خواسته اسـت تـا یجمھور اسCم مغایرت دارد و از رئيس
ــه توشــيح نرســاند ــان را ب ــصوبه ی پارلم ــن م ــق .ای ــانون   طب ق

 شـکل یاساسی مالی، قوانين مجلس با امضای رئيس جمھور
  . اجرایی به خود ميگيرد

ه زنـان مـسلمان مـالی بـه  از جدیترین انتقادی کـ یکی«
ــد  ــانون جدی ــه تق ــاده ای در آن اســت ک ــد، آوردن م ــين از دارن مک

ــيس . دشــوھر را غيرالزامــی ميــساز حاجيــه ســاپياتو دمبلــه، رئ
اسCمی زنان مـالی ميگویـد کـه ایـن اتحادیه ی ملی انجمنھای 

. بـی. بـی«در این بـاره بـه   وی.قانون بر ضد اصول اسCم است
براسـاس ...  گفـت کـه مـا بایـد از اسـCم اطاعـت کنـيم ».سی

   مرد بایـد از ھمـسرش محافظـت کنـد و در مقابـل اصول اسCم
تنھـا اقليـت کـوچکی از .. . اطاعـت کنـد از شـوھرش زن نيز باید

 خواستار این قانون جدیدند، در  ه روشنفکر ھستند،مالی ک زنان
 این کشور که مسلمانان واقعی ھستند، با  فقير  زنان حالی که

   ٣٧٥»!این قانون مخالفند
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  ! اد مسلمانان واقعی اینھا ھستند؟ای د
         حکومتيان از جوانانی که مورد تجاوز قـرار این ھم پيگيری

 نــدگان قــوه ی قــضائيهنمای«: شــاھد کروبــی...«: گرفتــه انــد
مـن ھـم ! بنـویس وقع رابـه مـن گفتنـد کـه شـرح مـا) مرتضوی(

نوشتم؛ بعد سواTتشان شروع شد که اکثر آنھا درمورد این بـود 
مـن از کجــا آقـای کروبـی را ميــشناسم، از کجـا بـه ایــشان  کـه

ارتباط برقرار کردم، چرا نفس نفـس ميـزنم،  اعتماد کردم، چگونه
کروبی بگویم، چـرا حاضـر شـدم  ا به آقایچه طور اعتماد کردم ت

گـرفتيم، ھـدف  من فـيلم بگيـرد، چـرا اصـC فـيلم آقای کروبی از
 آقای کروبی از آگاه کردن آقای گرامی مقـدم و آقـای داوری چـه

بود، آقایان گرامی مقدم و داوری کيستند، چه ساعتی به حـزب 
تم، ای زنگ زدم، به چه بھانه به حزب رف زنگ زدم، با چه شماره

زدم، چـه کـسی  آنجـا چـه گفـتم، آنھـا چـه گفتنـد، وقتـی زنـگ
گوشی را برداشت، بعد به چه کسی وصل کـرد، بـه آن شـخص 

کسی رفتم، در کدام تظاھراتھا شـرکت کـردم،  چه گفتم، با چه
 ٣ی تجـاوز کـه بعـد از حـدود  ھزار چرای دیگر بيربط به قضيه... و

ه من گفتنـد مـا ایشان ب ساعت که من به ایشان اعتراض کردم،
نميدانيم تو راست ميگویی، یا نه، تـو ادعـای سـنگينی ميکنـی، 
کل نظام مقدس را زیر سـوال بـردی، مـا از کجـا بـدانيم کـه تـورا 

 گفتم که شما مثل اینکه یادتان رفتـه و وقتی... نکرده اند تطميع
بـه ظـاھر خواسـتند سـئواTتی در ایـن  اسـت مـسئله چيـست؛

تـا کجـا بـوده، و این دست که دخـول نند، سئواTتی از خصوص ک
آیا آن شخص ارضا شده است یـا نـه، کـه ایـن سـواTت بـيش از 

    ٣٧٦»...روان من شد باعث تخریب روح و پيش
تجاوز قـرار جوانی ھم به نام مھدی که مورد دیگر این که 

 قربـانی ،اTن خبردار شدم که مھدی«: گرفته، رگ دستش را زد
دسـت یـزك، صـبح جمعـه رگ جاوز جنـسی در كھر ساله ی ت١٨

خـون بـسياری از دسـت خود را در حمام با تيـغ زده و متأسـفانه 
دچار افسردگی شدید و عفونت زخم مقعد و مھدی . داده است

در منــزل بــوده و مــأموران  روده بــود و روز جمعــه، خــواھر او تنھــا
مھـدی را  اورژانس در آخرین لحظات خونریزی شدید شـریان مـچ
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  تلفن جدیدم را نداشتند، تا زودتر خبـرم كننـد وآنھا. بند ميآورند
ظاھرا پزشـكان در . ی كنمبتوانم كمكی بكنم یا حداقل خبررسان

كيسه ی خـون بـه مھـدی تزریـق مجبور شده اند دو بيمارستان 
متأسـفانه امكـان رفـتن بـه  .كنند و از مرگ حتمی نجاتش دھند

  . گيرمشھرستان محل زندگی آنھا را ندارم، ولی تلفنی خبر مي
 حفـظ اینھا تبعات جنایات كثيفی است كـه بـه بھانـه ی«

مھدی ھنـوز . عادل، در زندانھا انجام داده اند  فقيهحاكميت ولی
آیـا . ھيچ حرفی نزده و نميزنـد بستری است و خواھرش ميگوید

قلـبم تيـر  حرفی ھم مانـده كـه بگویـد، مـا را چـه شـده اسـت؟
 از كـشور  مھـدیبه فكـر خـارج فرسـتادن] پی نوشت...[ميكشد
روز قبـل كـه تلفـن كـردم و دربـاره ی  ام؛ برای مداوا، چنـدافتاده 

خواھرش ميگفـت . ميزد، بنظر اميدوار ميآمد م حرفیبرا» پدرام«
دارد بھتر ميشود، وقتـی شـنيد کـه ھمـدردی مـردم چقـدر زیـاد 

امــا ظــاھرا خوشــبينی . اســت، حــس كــردم دارد احيــاء ميــشود
بينـی اسـت و درمـانش  ابل پيشافسردگی غيرق. زیادی داشتم

حس تنفر از خود و نااميدی، یكی از بدترین اثـرات . تبر اس زمان
   ٣٧٧»...تجاوز جنسی است
  چه بنویسم؟

  
  

روز [  مـــي+دی٢٠٠٩ اوت ٢۵/ ١٣٨٨ســـوم شـــھریور مـــاه 
  ]دومو ھفتاد 

  
 روزی دیگر در تداوم شکنجه ھا و امروز روز دیگری است؛  

درست بـيخ گـوش ...  ھمه جا... ندانھاو ز... دروغھا و تجاوزھا و 
گفتگـویی دارم ...  و انـدیسی سال... سی سال است... ھمه

 سـال ی سی امين سالگرد افتضاح تاریخیبه بھانه «زیر عنوان 
  که صدای این گفتگو ھم روی نت اسـت؛ در وب »پنجاه و ھفت

کـه آنجـا زمينـه ھـای بـه قـدرت رسـيدن ایـن حکومـت ... سایتم
 چنــد وجــه نــشان داده ام و حــاT اینجــا کــسی از اســCمی را در
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ــوش  ــيخ گ ــCب نوشــته اســت، درســت ب ــان انق ــدانی در خياب زن
   ...ھمه

درست بين تقاطع خيابان فلسطين و انقCب با چھار راه «
. اسم برادران مظفـر خيابانی ھست به] !چه اسمھایی[وليعصر 

گاه جورابــان اســت و کمــی کــه داخــل نــبش ایــن خيابــان فروشــ
ید، سمت راست، قبل از رسـيدن بـه ورودی پـشتی بـازار شومي

پارکينگ را ميبينيد کـه روی آن نوشـته انـد  کامپيوتر رضا درب یک
امـا در حقيقـت  .و به ظاھر جای خاصـی نيـست» توقف ممنوع«

درب ورودی زنـدانی زیرزمينــی اسـت کــه بـه حيــاط کـوچکی بــاز 
 سختی داخل این حياط کوچک جای پارک کردن دو یا به. ميشود

در آھنی شـما را بـه زیرزمينـی ھـدایت  سه ماشين است و یک
حـداقل تـا زیـر  ميکنـد کـه در حقيقـت زنـدان مخـوفی اسـت کـه

دانــشکده ی ھنــر و معمــاری آزاد کــه نــبش تقــاطع انقــCب و 
د در طــول دو مــاه اخيــر ھــم تعــدا. ادامــه دارد فلــسطين اســت،

ھـم امـروز   ٣٧٨»...انـد منتقل کـردهزیادی از بازداشتيھا را به آنجا 
 برگزار شد و دادسـتان چھارم محاکمه ی اصCحاتچيھاجلسه ی 

خواست که حزب مشارکت تعطيل شود و متن اعترافـات سـعيد 
و ھـا بعد از آن ھمه کثافتکاریتازه   ٣٧٩.حجاریان ھم روخوانی شد
  خاکبرسـرھا بچـه ھـای مـردم، حـاTلو رفتن قبر دسـته جمعـی

  ٣٨٠.ميکنندمدیرعامل بھشت زھرا را برکنار 
  

  : این ھم داروی تجاوز
داروی ارزان قيمتی است کـه باعـث فراموشـی موقـت «
ــول اســمھا. ميــشود ــوم مکزیکــی، ی روھپين مختلفــی دارد، والي
Roofies ،Roachies ــن داروارزانــی ــين ث  باعــ ای ــوبيتش در ب محب

 عمومآ این دارو به این صـورت مـورد. مردم و مدارس شده است
ه شخـصی دارو را بـا حيلـه ای بـه خـورد استفاده قرار ميگيرد کـ

فرد مصرف کننـده ] مثô در نوشيدنی حل ميکند. [قربانی ميدھد
حالت مستی پيدا کـرده و نميتوانـد   دقيقه٢٠ تا ١٥بعد از حدود 

ــه خــاطر بــسپارآن چــه را کــه اتفــاق ميافتــد، ــن دارو در . د ب از ای
                                                           

378 - http://radio-rawe.blogspot.com/  
379 - http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/08/090825_he_ir88_mass_trial4.shtml  
380 - http://www.parlemannews.ir/?n=2921  



 ٣٥٠

 

نـسی  جمھمانيھا استفاده ميشود، تا از افراد سوء اسـتفاده ی
ميتوانـد . داردروھپينول اثـرات مخـرب خيلـی زیـادی ] به به[شود

 مـرگ حتـیخـون، افـسردگی، کمـا و موجب افت شـدید فـشار 
ــرات آمــصرف. شــود ــ روھپينــول بــه ھمــراه الکــل اث ــر و ن را مخربت

از یـک ای [».روھپينول ده برابر واليوم قـدرت دارد. شدیدتر ميکند
  ]ميل

  
يروى انتظامى در تھران ماموران سركوبگر ن« دیگر این که

راھنمایى و راننـدگى در خيابـان فرشـته،  ند تابلوىه امجبور شد
روى آن مستمرا شـعار مـرگ  بعد از ميدان تختى را كه جوانان بر

مـاموران . نوشتند را جمع كننـداى ميبر دیكتاتور و مرگ بر خامنه 
رژیم طـى روزھـاى اخيـر ھـر روز شـعارھا را بـا رنـگ سـياه پـاک 

نوشـتند كـه ند، ولـى جوانـان مجـددا روى آن شـعار مـىكردمی
   ٣٨١».كندن این تابلوھا شدند ماموران در نھایت مجبور به

  !جالب است، نه؟
  
  

روز ھفتــاد و [ ٢٠٠٩ اوت ٢۶/ ١٣٨٨چھــارم شــھریور مــاه 
  ]سوم

  
استاندار «: ایسنا نوشتاین خبر واقعا جالب است؛   

 و مشکCت اصلی وقوع قتل  با بيان اینکه علت٣٨٢خوزستان
امنيتی برای زنان، رعایت نکردن مسائل ایمنی از سوی خود 
زنان است، گفت؛ ما نميتوانيم برای محافظت از ھر زن یک 
پليس قرار دھيم، بلکه نکات ایمنی باید از سوی شھروندان 

گو با ایسنا اظھار  در گفتجعفر حجازی سيد. رعایت شود
ی در خطر است، اعتقاد ندارم امنيت زنان خوزستان«: داشت

بلکه معتقدم رعایت نکردن نکات امنيتی از سوی زنان موجب 
قتلھای زنجيره ای آبادان و ماھشھر از .. .بروز مشکCت ميشود

سوی افرادی اتفاق افتاده که از نظر روانی دچار مشکل ھستند 
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  یو نيروی انتظامی قادر به تشخيص مشکCت روانی ھمه
رًا  که متھم آن اخي آبادان ایقتلھای زنجيره... افراد نيست

ی حاشيه ای رخ داده که قربانيان آن ا در منطقه محاکمه شد،
. منطقه در انتخاب مسير عبور و مرور، امنيت را رعایت نکرده اند

با کارھای انتظامی و ... آن منطقه، متروکه و مخروبه است
 از این اتفاقات که. امنيتی که نميتوان ذھن افراد را کنترل کرد

جنون به سر کسی بزند و دست به چنين قتلھا و جنایاتی بزند، 
طرحھای پيشگيرانه ای که از . در ھمه جای دنيا وجود دارد

سوی ما باید انجام شود را انجام ميدھيم، ولی از سوی دیگر 
   ».برخی زنان رعایت نميکنند

  !ھيچی، رقاص پای نقاره؟! پس شماھا چه کاره اید؟
    

  چيست؟» اه ثارهللاقرارگ«راستی این 
سنگ بنای قرارگاه ثارهللا برای مقابله با مردم گذاشـته «

واحدھائی از سپاه جمع شدند که آموزش و  در این قرارگاه. شد
 فرماندھی آن در ابتدا برعھده ی .ماموریتشان سرکوب مردم بود

بـود و مبتکـر تـشکيل » عزیـز جعفـری« سـپاه  کنونی یفرمانده
 فيروزآبادی رئيس ستاد کـل نيروھـای چنين قرارگاھی سرلشگر

ای در کنار  از دوران ریاست جمھوری علی خامنه  نظامی بود که
جنتـی ] آخونـد[... مناسـبات را بـا اوست و پس از او، نزدیکتـرین

 پس از چند مانور و به اصطCح رزمآیش بـزرگ ضـد شـورش .دارد
استراتژی سـپردن دولـت بـه سـپاه و دفـاع از  در تھران و تصویب

ھـای دوران   استراتژی، از نيمه نژاد به عنوان کارگزار این احمدی 
در  ای کـه تجربـه           وی، عزیـز جعفـری بـا ریاست جمھوری

برپــائی قرارگــاه ثــارهللا اندوختــه بــود، جانــشين سرلــشگر رحــيم 
معــرف و . فرمانــده ی کــل ســپاه پاســداران شــد صــفوی شــد و
 کــل م فرمانـدھیحکـ ایـن سـمت و گيرنـده ی  یتوصـيه کننـده

ای، سرلـشگر فيـروز آبـادی بـود کـه  علـی خامنـه سيد سپاه از 
 پس از این انتـصاب، سـرتيپ پاسـدار .مطيع اوست عزیز جعفری

  . ثارهللا شد حجازی جانشين عزیز جعفری در قرارگاه
 ساله ریاست ۴ھمه ی این تحوTت در نيمه ی دوره ی «

دن پایان دوره ی با نزدیک ش. صورت گرفت نژاد جمھوری احمدی 
وحــشت از نــژاد و بــا  ت جمھــوری احمــدی  ســاله ی ریاســ۴



 ٣٥٢

 

] کـذا [شکست او در انتخابات و به صحنه بازگشتن اصCح طلبان
ثارهللا مامور تھيه ی طرح یـک کودتـا بـا تمـام جزئيـات آن  قرارگاه

بـه کـاخ سـفيد، » اوبامـا«حالی بود که بـدنبال ورود   این در.شد
م از نظام، بشدت نيازمند یـک انتخابـات مرد برای نمایش حمایت

نـامزدی یـک اصـCح طلـب  ایـن اسـتقبال بـه. پر اسـتقبال بودنـد
ــه خــاتمی ــا ن ــود، ام ــه. ممکــن ب ــود ک  خــاتمی ســد بزرگــی ب

رھبــر در مCقــات . ھــا را پنبــه کنــد  توانــست ھمــه ی بافتــه مــی
خاتمی گفت که احساس وظيفه و . نياید حضوری به او گفت که

چنـد روز پـس از ایـن . دآی کند و می  نظام میاحساس خطر برای
 دیدار حسين شریعتمداری که در کنار احمـدی نـژاد در جلـسات

کند، ماموریـت یافـت مقالـه  فرماندھی قرارگاه ثارهللا شرکت می
خاتمی سرنوشت خـانم بينظيـر بوتـو را یـادآوری  ای نوشته و به 

ه،  خــاتمی کــه اکنــون مـستقيما از قــول خــود او گفتــه شــد.کنـد
انتخابـات و خـتم شـدن انتخابـات  نگران باقی ماندن در صحنه ی

 کنــار ]ایــن دیگــر خيلــی کمــدی اســت [ مــرداد بــوده٢٨بــه یــک 
نه خـاتمی . شود موسوی وارد صحنه می کشد و ميرحسين می

کردنـد کـه  تصور نمی و نه بسياری از مقامات لشگری و کشوری
عليـه کـسی  نيز دست به کودتـا بزنـد؛] موسوی[ه عليه او سپا

 ھای جنـگ داشـته  سالھای جنگ با عراق یک پا در جبھه که در
 با حمایت قرارگاه ثارهللا که پـل پيونـد .و یک پا در جلسات کابينه
 است، به احمدی نژاد کـارت سـبز   ای آن با رھبر، مجتبی خامنه

داده  ھای تلویزیـونی   قرمزھا در مناظرهخطی برای عبور از ھمه 
 بود که ھم استقبال از انتخابات ممکن شود ھدف این. شود می

گيرد، بـا رای   ھا می نژاد با مواضعی که در مناظره و ھم احمدی
ضـرغامی فرمانـده ی صـدا و سـيما سـردار . ردم انتخاب شـودم

از سـوی وع ھمکاری و کمک بـه احمـدی نـژاد را ماموریت ھمه ن
ميانـه ی  عليرغم ھمـه ی ایـن تـدابير، از .گيرد قرارگاه ثارهللا می
ھـائی   نظرسـنجی  ھای تلویزیونی  و نتيجه ی برنامه ی مناظره

کــه بــه ســرعت در ســطح کــشور جمــع آوری شــد، معلــوم شــد 
نــژاد بــرای گــرفتن رای مــردم بــسرعت رو بــه  شــانس احمــدی

  . افزایش کاھش است و استقبال از موسوی رو به
 احمـدی نـژاد نگرانی از نتيجـه ی انتخابـات و شکـست«

گيرد، تا  ای قرار می اختيار مجتبی خامنه ک گزارش در ھمراه با ی
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 دادن وقـت اضـافه ی تلویزیـونی  .با رھبر در این باره صحبت کند
و بـاز  به احمدی نژاد، توصيه به چند سـفر شـتابزده ی اسـتانی

گذاشتن دست او برای ھر سخن و تCشی که بتوانـد آراء وی را 
اه ثـارهللا ای به قرارگ منه ست که مجتبی خا  ای ا نتيجه باT ببرد،
 ای  حال این توصيه توسط مجتبـی خامنـهن در عي. گرداند باز می

جملـه فيروزآبـادی و عزیـز  قرارگاه ثارهللا که در آن ازی در جلسه 
کـه  شـود  اند، ابCغ مـی فرمانده ی سپاه حضور داشته جعفری 

   !در عين حال، شما طرح اقدام را دنبال کنيد
بقيـه  خواسـتند ر تنگ، از آنجا کـه نمـیدر فرصتی بسيا«

ی فرماندھان سپاه در جریان این اقـدام قـرار گيرنـد و احتمـاT بـا 
 ،فرمانـدھان سـپاه توجه به روابط و مناسبات موسوی بـا برخـی

خبر به گوش او برسـد، طـرح دولـت نظـامی ارتـشبد ازھـاری در 
چـه گم کـردن گورتـان را از  [گيرد در دستور کار قرار می ۵٧ سال

   ]کسانی الگوبرداری ميکنيد؟
سياسـی، ھای وسيع از ميان فعاTن   دستگيریليست«
ــه  ــدان روزنام ــاران، حقوق ــا،  نگ ــشجوئی وھ ــران دان ــه ... رھب تھي

که اکنـون » احمد وحيدی« سرتيپ ،برای آغاز عمليات. شود می
نـژاد بـه مجلـس   احمـدی  یکابينـه به عنوان وزیر دفاع دولت در

ــدليل ــی شــده، ب ــدھيش در ســپاه  ســمعرف ــدس الھای فرمان ق
ــری ــافوق س ــت م ــده ماموری ــا را برعھ ــربه ی اول کودت ــد ض  واح

افراد واحد امنيتـی سـپاه قـدس کـه عمـدتا  شماری از. گيرد می
 انـد، واحـد ضـربه ی  بـوده] از افراد حمـاس[لبنانی و فلسطينی 
ھــر چــه بــه زمــان برگــزاری انتخابــات . ددھنــ اول را تــشکيل مــی

نــژاد بيــشتر  ند، وحــشت از شکــست احمــدیشــو نزدیکتــر مــی
  . شود می

رای گيــری، شکــست قطعــی در ســاعات اوليــه ی روز «
و بـه ھمـين دليـل از طـرف قرارگـاه ثـارهللا وزیـر شود  گزارش می

» تـوجيھی«فـوری ی جلـسه  کشور، سردار محصولی برای یـک
ی  کنـد کـه نتيجـه ی اوليـه او ماموریت پيدا می. شود احضار می

را ابتـدا در اختيـار بيـت رھبـری و سـپس در اختيـار شمارش آراء 
. شـود آمـاده بـاش وضـعيت قرمـز داده مـی. بگذارد قرارگاه ثارهللا

 کامـل احمـدی نـژاد و  نخـستين گـزارش شـمارش آراء شکـست
 قرارگـاه. دھـد پيروزی قـاطع ميرحـسين موسـوی را نـشان مـی



 ٣٥٤

 

مجتبـی خامنـه . شـود ھا از بيت رھبری مـی منتظر اولين واکنش
ــدرش  ــزل پ ــر  ای از تزل ــات خب ــاز عملي ــرای آغ ــودش ب ــزم خ و ع

، یـک دھـد گـزارش مـی معلوم نيست این تزلزلی که او. دھد می
  ميرحسين موسوی از نتيجه ی!صحنه سازی بوده و یا واقعيت؟

اوليه ی شمارش آراء توسط عواملی که در وزارت کشور داشته، 
 نتـایج. نـدک ت کـشور تمـاس برقـرار مـیوزار بـا. شـود با خبر می

گوینـد کـه مراتـب بـه  آنھـا مـی. کنند می اوليه، پيروزی او را تائيد
   .بيت رھبری نيز گزارش شده است

آخــرین . شــود سرنوشــت ســازترین ســاعات آغــاز مــی«
دفـاع از نظـام، تـصميم بـه ی  قرارگاه ثارهللا، بـه بھانـه جلسه ی

 اولــين یــورش بــه ســتادھای انتخابــاتی. گيــرد ت مــیآغــاز عمليــا
حسين موسوی در سراسر کشور و سرانجام یورش بزرگ بـا مير

. گيـرد ضربه ی اول سپاه قدس در تھـران صـورت مـی کمک واحد
از . شـود اجـرا گذاشـته مـی ھا بـه متعاقب آن، ليست دستگيری

بـدنبال  شود و روز بعد، ھا شروع می ھمان نيمه شب دستگيری
بـا امـضای گوینـد،   ای کـه آن را بيانيـه ی کودتـا مـی پخش بيانيه

   .گيرد ھا سرعت می ای، دستگيری  علی خامنهسيد 
ا، با بيانيـه ی ھ تصور اوليه این بوده که با این دستگيری«
 از رادیـو و سـپس ای ابتدا امضای علی خامنه ای که با  شتابزده 

متعاقـب آن، اعـCم   اسـCمی پخـش شـد واز سيمای جمھوری
 ریخـتن. شـود یجشن پيروزی از سوی احمدی نژاد کار تمام مـ

 خودجوش بزرگتـرین راھپيمـائی ھا و شکل گيری مردم به خيابان
 ای بود که ستاد ثـارهللا خـود را آمـاده آن حادثه  ۵٧بعد از انقCب 

  . بينی آن را نکرده بودندش پي در واقع  آن نکرده بود؛ی
ھــــا از  نخــــستين گــــزارش. غــــافلگير شــــدندھمــــه «

رھبـری ارسـال شـد، بـا ھای اعتراضی مردم به بيـت  راھپيمائی
تنھا یک ھفته بـه ھمـين شـکل ادامـه پيـدا  این قيد که اگر وضع

 دیـدار رھبـر بـا نماینـدگان سـتادھای !کند، سقوط قطعی اسـت
ـــاتی توصـــيه  ـــرای ای ا انتخاب خـــتم  ســـت کـــه مـــشاورانش ب

او ھنـوز بـاور نکـرده بـود کـه مـردم . کننـد ھا به او می راھپيمائی
شاوران نظـامی و سـالھا، مـ. انـد تـه انقCب بـه خيابـان ریخ برای

از عشق مردم بـه ایـشان و فـصل الخطـاب غيرنظامی اش به او 
Tھـا  عکـس آن درخيابـان بودن سخن او گزارش داده بودنـد و حـا
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در  دیـدار بـا نماینـدگان سـتادھای انتخابـاتی کـه. جریان داشـت
در آن شـرکت کـرده بودنـد، یعنـی کروبـی و » درجه دوم«سطح 

شخصا به این جلسه نرفته بودند، حاصـلی در  ئیموسوی و رضا
 و او کـه خـوب هشـد ھمه ی آنھا گفتنـد کـه تقلـب. پی نداشت

ثـارهللا  گویند و پيش از آنھـا قرارگـاه ميدانست آنھا حقيقت را می
گزارش شکست احمدی نژاد را دراختيارش گذاشـته بـود، تقلـب 

را آنجـا ھـایش  آید به نماز جمعه و حـرف را رد کرد و گفت که می
 یک ھفتـه بـازجوئی سـخت و تـوام بـا انـواع شـگردھا و .زند می

ای در پـی نداشـت  شدگان نتيجه بازداشت ی ھا درباره  شکنجه
ھمچنان در تھـران ھا  راھپيمائی. لویزیونی ممکن نبودو نمایش ت

 و شھرھا رو به گسترش بود و چنـد ده ميليـون مـردم ایـران کـه
ــان داشــتند بــه روی مــردم بــی  دفــاع و مــسالمت جــو اطمين

 .ھـا شـدند زن و بچـه راھـی خيابـان تيرانـدازی نخواھـد شـد، بـا
 ای که ابتـدا قـرار در نماز جمعه رھبر .  خرداد فرارسيد٢٩جمعه 

Cی تھران برپا شود، اما بدليل بيم از حرکت مـردم بـه بود در مص
بـصورت امنيتـی در دانـشگاه تھـران ترتيـب داده  سمت مـصلی،

 ای کـه حکـم  کـرد؛ خطابـه وف خـود را ایـرادشد، خطابه ی معـر
را از دش از اینجـا بـه بعـ. فرمان آتش به روی مـردم معتـرض بـود

 حجـازی، جانـشين قول مستقيم سردار سرتيپ پاسـدار محمـد
ــده ی کــل ســپاه  ــده ی قرارگــاه ثــارهللا ســپاه دفرمان ر و فرمان

، خيلــی مافيــایی اســت[ دھمــایش پاســداران اھــل قلــم بخوانيــ
قـضایای اخيـر مـسائلی در كـشور اتفـاق افتـاد، جـدا از  در !]نه؟

 تـا جـایی پـيش كارھـای انتخابـاتی ،جنبه ی عمومی و مردمـی
ای  عـده خـارج شـد و  رفت كه از مدار یك رقابت انتخاباتی عادی

 خواستند از احساسات مردم سوء استفاده كنند و شرایط را بـه
 و نـاامنی سمت اھداف خود پيش ببرند و به ناامنی دامن بزننـد

خواسـتند آرام  آنھا مـی. بيگانگان قرار بدھند را مقدمه ی دخالت
تا كشور بـا یـك بحـران سراسـری  ھا را توسعه دھند آرام ناامنی

كه نـاامنی،  روبرو شود و كيست كه نداند بخشی از این مسائل
آتــش زدن و حملــه بــه امــوال عمــومی در راســتای خواســت 

 توانـد از كنـار  سـپاه نمـی.دخورده ی انقCب بودن دشمنان قسم
دسـتور و  ھـایی كـه بـا امنیایـن قـضایا بـه راحتـی گـذر كنـد، نـا

قط یك امر انتظـامی نيـست گيرد، ف خواست بيگانگان صورت می
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 ھر جا رد پای. خواھند خود را تخليه كنند ای می  عدهكه بگویند 
   .ھم حضور خواھد داشت  سپاه،بيگانه پيدا شود

 از مقام معظم رھبری  راھا  دیدگاهعميقترین و نافذترین«
بيانـات مقـام معظـم . مـشاھده كـردیم در خصوص قضایای اخيـر

امنيـت را از مـردم Cلگران و ناقضان رھبری در نماز جمعه صف اخ
راھبرد  جدا كرد و تكليف مردم را با اغتشاشگران مشخص كرد و

روشــنی در مقابـــل اغتـــشاشگران و توطئـــه گـــران بـــه مـــردم، 
مـش مـوثر بـود و  كه در حفـظ آرانيروھای امنيتی داد مسئوTن و

كشور بودیم و اTن ھم آرامش و امنيـت شاھد آرامش خوبی در 
   ٣٨٣».در كشور برقرار است

  !، مگه کوری، نميبينی؟، مرتيکه ی اTغھاھاھا
  

 سکس و اعتراف را اینجا ميتوان دید و چـه اما ھماھنگی
  : فجيع

 ه یـك روز كـسالتدستگيری من غافگيرانه بود، سحرگا«
  یبار در ماه رمضان كه ھمراه بـا یـورش گروھـی از مـردان اداره

سيه چرده ای كه كفشھای چرمی سـياھش را  مرد. اماكن شد
رویشان نبندم، كاغذی را نـشانم  Tی در گذاشته بود، تا در را به

بازداشــت از بــسختی توانــستم حكــم . رم تــرازو داشــتداد كــه آ
. امضای قاضی ظفرقندی تشخيص دھـمدادسرای فرودگاه را به 

  . آدمھای قاضی مرتضوی بود او از
فقط در ذھنم چرخيد كه این مامواران ھمـان نيروھـایی «

ھستند كه گروھی از وبCگنویسان را تحت طرحی به نـام خانـه 
 شـوكی كـه از حملـه ی مـاموران .عنكبوت بازداشت كرده اندی 

ا زیـر رو ميكردنـد و به من دست داد، در طول مدتی كه خانه ام ر
 تـا مـدارك و ،مـاھواره و كـامپيوتر گرفتـه و دستگاه .دی. از سی

ــد، ــبط ميكردن ــام را ض ــته ھ ــت نوش ــشی  دس ــه آرام ــدیل ب تب
 بعدھا فھميدم ھمـه ی آدمھـا در شـرایط خطـر. غيرمعمول شد

   .ھمينطور ميشوند
 انتقال من به بازداشتگاه توسط چند مـرد خـشن و یـك«

چقـدر بـا خـشم بـه مردھـا نميدانم چـرا ھر.  مامور انجام شدزن
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. چھره ی متعجب زن بـا دلـسوزی نگـاه ميكـردمه  بمينگریستم،
یـك دختـر بـا چـادر زنـدان و  .دنـدآنھا مرا سوار یك ھایس تيره كر

در . چشمبند در صندلی پشتی نشسته بود و مرتب گریه ميكرد
حالی كه داشتم داخل ھایس را برانداز ميكردم، بسرعت تبـدیل 

، چـادری چشمبندی به چشمم بسته شـد. زندانی شدم  یكبه
مردی كه كنار راننده نشسته بـود، بـه بویناك بر سرم انداختند و 

 »!نزار بيرون رو ببينه«زن مامور گفت 
زن مثل یك رباط بی اختيار با تمام قـوا سـرم را بـه كـف «

 مـدتی بعـد .تھـوع امـانم را بریـده بـود صندلی فشار داد، حالـت
نابينـایی كـه سـعی ميكـرد زمـين  ف كـرد و مـن مثـلھایس توق

ميـدان جوانـان  نخورد، به داخل بازداشتگاه كه بعدھا فھميـدم در
كه حس معلول  این از. قرار دارد، ھدایت شدم) اطراف ميرداماد(
سـر مـردی كـه . به من داده بودند، سخت آشفته شـده بـودم را

چـه خبـره «: طرف بند زنان فریاد زدم ميخواست مرا ھل دھد به
آوردی، درسـت بـا مـن رفتـار مگه فكر ميكنی منو از كنار خيابون 

  » !كن
شكـسته ام و دانستم كه قانون سكوت آنجـا را من نمي«

 ھام به حيرت یك راھرو آن طرفتر در بخش مردان، ھم پرونده ای
بCفاصله پارچه ای را در دستم حس كردم كه از طرف . افتاده اند

  .  جلو ميبردميشد و مرا دیگر كشيده
ــاز شــدنش و بCفاصــله « بعــد صــدای دو ضــربه ی در و ب

در آوردم و اولـين » !چشم بنـدتو در بيـار«: زنانه كه گفت صدایی
زن . ھميـشگی لبخنـد بـود و سـCمی آرامت واكنش من به عـاد

حجاب بود و ھمين راحتی او بـه منـی كـه تمـام روز  زندانبان بی
را  س كمرنگـی از فراغـتدر اداره ی اماكن بازجویی ميشدم، حـ

من فكر كـردم بـا اون دادی كـه زدی، دھـن «: فوری گفت. ميداد
  » . طرف بشوم چه بازداشتی ناسازگاری  باید با روزه

زنھا را دوست آخه ميدونی من «: بی اختيار جواب دادم«
 و ھمه خشم خودم را» .برعكس از مردای قلدر بدم ميياد. دارم

 قلدر موبوری كـه مـرا ھـل داده سرریز كردم به سمت ھمان مرد
ی خشم را ميشناختم؛ شبيه خشمی بود كه  ریشه. بود داخل

بارھـا جلـو چـشمان  به بسيجيھای زنجير به دستی داشتم كـه
ــد ــان زده بودن ــد «:  زن گفــت.مــن دخترھــا را در كوچــه و خياب بای
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و سرش را پایين انداخت تا وقتی لباسـم » !تفتيش بدنی بشی
Cمقـرارت زنـدان «: گفـت. م خيلـی سـخت بـودیبـرا. بكنم را كام

برای من سخت است، برای تـو ھـم  اینقدر كه«: گفتم. » است
ای  چـاره«:  تكان داد و گفـتسری» تفتيش من سخت ھست؟

ولی حـاT نميخـواد اون زیـری رو دیگـه در . نيست، مقررات است
  . »!بياری

ميگفت كـه او ھـم كCفـه اسـت و مـن در دلـم نگاھش «
، بـا ژی پيـشرفت كـرد تكنولـو دفعه ی بعد كه       ميگفتم شاید

در حاليكه لباسم را ميپوشيدم، بـه خـودم . دستگاه تفتيش كنند
 دلداری دادم كه شاید اگر سر او ھم داد ميـزدم، او ھـم ميـشد

. سگ وحشی پارس ميكننـدیكی از ھمان زندانبانھایی كه مثل 
بان را بـا افتاد كه پـس ميـشود خـشونت زنـان زنـدانمغزم به كار 

كرد، فقط كافی است كـه تـن بـه   كنترل»برخورد از نوعی دیگر«
 بعدھا یكماه وقـت داشـتم كـه .دنيای سياه و سفيدشان ندھی

 با او و با زنھای تسبيح به دست دیگری كه خودشان را مسئول
شش نفر . تيمارداری از اسرای اسCم ميدانستند، دوست شوم

ھـایی تنگدسـت، بـا سـوادی شھر از خانواده  بودند مقيم جنوب
اسـطه ی بودند و بعد با و اندك كه در بسيج خواھران عضو شده

  سـپاه رده ھـای حفاظـت اطCعـات دوست و آشنا در پـایينترین
و شـده بـود شمغزشان آنقـدر شستـ. استخدامشان كرده بودند

نخوانند و نفھمند كه جریان پرونده ی وبـCگ نویـسھا  كه روزنامه
ند کـه ین ھـستا چقـدر شـبيه بـه مجاھـدراستی اینھ[! چيست

بــه مــن چــون « ]!شان ممنــوع بــودیــکتــاب براروزنامــه و مجلــه و 
بودم، در مقایسه با زنـان قاچـاقچی و معتـادی كـه بـه ی سياس

ــرام ميگذاشــتند ــد، احت ــك زن . آنجــا ميآوردن ــل ی درعــين حــال مث
مـردان ھمكارشـان بـرای نظامی مطيع كه باید برای اثبـات خـود 

 آنھـا را. متی كنند، به ظرافت زیر نظـرم داشـتندبيشتر خوشخد
شان بياورم، اجـازه ميـدادم یميتوانستم بفھمم و بدون آنكه به رو

بـار كـه آن را بـرای بـازجویی یـا حمـام گـرفتن تـرك  سلولم را ھر
روی خـودم نميـآوردم كـه چگونـه   بهحتی. م، تفتيش كنندكردمي

ر دارنـد و یـا شبھا و روزھا از دریچـه ی كوچـك سـلول مـرا زیرنظـ
بـازجوم   گفتگوھـام را بـا خودشـان بـهحتیتغيير حالتھای من و 

 ن زنان زنـدانبان تحمـل سـلولفھم تضادھای ای. گزارش ميدھند
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 از  بـرای جلـوگيری.ر ميكـردتـم راحتیانفرادی یك در دو متر را بـرا
و حدیث، دستور آمده بود كه بازجو نميتوانـد بـا زن نـامحرم حرف 

بــرای ھمــين Tزم بــود یكــی از زنــان . باشــد در اطــاق در بــسته
د و ھمـراه بـا ناطاق بنشي زندانبان در طول بازجویی در گوشه ی

ــا خــشمم بلــرزد ــن . شــرم مــن ســرخ شــود و ھمــراه ب  ھــم«ای
در راه كـه . باعث ميشد خود را در برابر بازجو تنھا نبينم» حسی

 تو رو خدا خودتـو«: كردزن معموT در گوشم نجوا مي، برميگشتيم
و من در » !ھست بگو خودتو راحت كن اینقدر عذاب نده، ھرچی

دایـی ام، خالـه  صدای او صميمتی سركوبگر از جنس مادرم، زن
  معلمـم ميدیـدم كـهحتـی و   ھـم بازیھـای دوره كـودكی امام،

 مـانع از آن  ھميشه ميخواستند تسليم باشم و مھر من بر آنـان
 وابستگانم بود وریھمين یادآ. آنھا چشم غره بروم ميشد كه به

 نادیـده بگيـرم و  بازجو را با زندانبانمی كه باعث ميشد زدوبندھا
ھمان شگردی كه با زنـان رام  بگذارم كه خيال كند آرام شده ام؛

چقدر كه زنـان زنـدانبان   اما ھر. به كار ميبستم شده ی زندگيم
بازجو بـا  م تداعی ميكردند،یدركی از زنانگی سركوب شده را برا

ھيبت پشم آلود و چشمھای ترسناكش، تداعی فراگيری بود آن 
ـــشك ـــصب خ ـــم از تع ـــدرم، تحك ـــابقم، دودوی   پ ـــسر س  ھم

  كوھپایــه ھــای خلــوت چــشمھای لمپنھــای پنــاه گرفتــه در
كـودكی  و كابوس عربھای آواره ی نخلستانھای دوران» گCبدره«

كه در قصه ھای مادرم عادت داشتند با چـوب بـه دختـران تجـاوز 
 یكجا در تصویر بـازجو   مردان مسلط و متجاوز زندگيم تمام .دكنن

عصيانی را كه من اندك اندك در طول زنـدگی  جمع شده بودند و
   .ددنفراميخوان ام تجربه كرده بودم، یكجا به خود

م ناآشـنا نبـود؛ ی ام بـرابازجویيھای او از روابـط شخـصی«
دم، در ھمانھایی بـود كـه بارھـا و بارھـا وقتـی دختـر جـوانی بـو

بی حرمتـی و تحقيـرش ھـم . خانگی پس داده بودم بازجویيھای
. زخمھــا را از عزیــزانم خــورده بــودمن  نبــود، عميقتــر از ایــ غریــب

را از دنيـای  ھمين باعـث ميـشد كـه در روزھـای نخـست خـودم
 .سياه و سفيدش بـه بيـرون پرتـاب كـنم و وارد بـازی اش نـشوم

وی من بود؛ یـا اعتـراف روزھای اول بازداشت دو گزینه در پيش ر
خارجی ھستم و از بعضی از رھبران اصـCح  در مورد اینكه مزدور

حجابم، شرب خمر ميكـنم  طلب دستور ميگيرم، یا بگویم كه بی
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ــرا ــن و آن دارم و ب ــا ای ــی ب ــاتش رایو روابط ــنم ش جزیي ــاز ك . ب
و او ھـاج ! پرسشم این بود كه فرض ھمه ی اینھا باشد كه چه؟

ســئواTتش در مـورد روابــط  !كنـد؟ب بــا مـن چــه ميمانـد كـه جو وا
م خنده دار بود و از طرفـی تـوھين آميـز، یبرا جنسی از یك طرف

داشتم، جنبه ھـای خنـده آورش  اما روزھای اول كه ھنوز رمقی
عـریض و  خنـده دار چـون نميفھميـدم ایـن دسـتگاه؛ شتر بـودبيـ

ه طویلی كه بازجو را حمایت ميكرد، این قصه ھـا را ميخواھـد چـ
ــازجو نوشــتم  !؟كنــد ــه ب ــا تمــسخر و خــشم ب ــار ب واقعــا «: یكب

ت آنچنـان یـرا بـدانی، ميخـواھی برا ميخواھی جزیيات یك رابطه
چيـزی نوشـته  عجـب! تصویری بنویسم كـه لـذتت كامـل شـود؟

 وقتی از شدت عصبانيت كاغذ بازجویی را مچاله كـرد و در! بودم
 عCمـت كتـك كه بخودش ميپيچيد، چند بار دستانش را به حالی

مـدتی بعـد . كـه بـدجوری بـه ھـدف زده ام زدن باT برد، فھميدم
بناسـت . شـوم فھميـدم كـه بناسـت بـا ایـن سـئوالھا شكـسته

احــساس كــوچكی و حقــارت كــنم و خــودم را ببــازم و چموشــی 
مردانـه  اذعان ميكنم كه آگـاھی مـن از عـورت انگـاری اما . نكنم

یــده و ریــش بھــم و جــوراب گند ای كــه در ذھــنم بــا بــوی گــCب
   .كرد تا تسليم بيشتر عاصی ام ميآميخته بود،

دیگر سئوالھای سياسی و عقيـدتی، سـوابق  گزینه ی«
معيارھــای . آشــنایانم بــودكـار و فعاليــت و ليــستھای دوســتان و 

را  ارزشـھایی. ھم داشـتند بادرست و غلط ما فاصله ھای جدی
 تحليلی مـرا در  نميفھميدم و او ھم زبانزد،كه او از آنھا حرف مي

ولـی از آنجـا . بازاری اش متوجه نميـشد/جواب سئوالھای كوچه
 روی ورقه ھـا را قـاپ ميـزد و بـر كه عاشق حجم بود، با اشتياق

تكرار ميكرد و  روزی ھزار بار یك سئوال را. ميكردشان ھم دسته 
 یاد گرفتـه بـودم كـه. من سر حوصله از نو مينوشتم و مينوشتم

انی كه جوابش را نميدانستم و باید ممتحن مثل سئوالھای امتح
 پاسـخھای  را فریب ميدادم، برای پركردن ورقـه ھـای بـازجویی،

تخيلی و آدمھایی كه وجود خارجی  قصه ھای. خودم را بنویسم
ــاریخ پيــدایش  ــا بازنویــسی ت  ھــا و».او .جــی. ان«نداشــتند و ی

 آنھا كـه درھـر كتـابی پيـدا ميـشد و خـاطراتی كـه از گروھبندی
بعـدھا . داشتم؛ باید این جلسات بـه نحـوی ميگذشـتند ذشتهگ

گفت یكی از ورقـه ھـای بـازجویی ام را  یكی از ھم پرونده ایھام
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چــرا اینقـدر ریــز  تعجـب كـردم كــه«: ميگفــت. نـشانش داده انـد
او » .نوشته بودی، درشت مينوشتی تـا ورقـه زودتـر تمـام شـود

   .فھميده بود كه بازجو عاشق حجم است ھم
بيـشتر كـرد، بایـد در  روز بعـد بـازجو فـشار خـود راچند «

اصـCح  تكليف مـن در مـورد رھبـران. مورد اصCح طلبھا مينوشتم
 حتـی. طلبی كه به عمرم با آنھا حرف نزده بـودم، مـشخص بـود

اســتفاده ميكــردم، زبــان پرتــی بــود از دایــره ی  زبــانی كــه مــن
د و چـه  نميـدانم اینھـا چكـاره انـمن اصC«:  گفتم .سياست روز

  : مرتب تكرار ميكرد» !ميكنند
پرونـده ای ھـات ایـن حرفھـا را  ببـين ھمـه ی ایـن ھـم«

بـاھم آزاد كـنم، وگرنـه  توھم بگو تا ھمه تان را. اعتراف كرده اند
ببـين ایـن  ن،بيـا ببـي. بـه خـاطر تـو بقيـه ھـم اینجـا گيـر ميافتنـد

دستخط را كه ميـشناسی، ببـين چـی نوشـته، بيـا ھمينـو بـزار 
 دسـتخطھا را و مـن واقعـا نـه ایـن» !عين ھمينو بنویس جلوت و

جوانـان . پرونده ای ھام داشـتم با ھمميشناختم و نه سنخيتی 
مـن ميتوانـستند داشـته  وبCگنویس و روزنامه نگار چه ربطی به

انكـار داشـت بتـدریج   اما این سيكل پایان ناپذیر اصرار و!باشند؟
  بـود ام آرزوم ایـنتمـ. به كابوسھای شبانه ی من تبدیل ميـشد

.  ماھھا در انفرادی بمانم، اما یكساعت بازجویی پـس نـدھم كه
فھميدم برای من پرسش از دیگـران بـشدت زجـرآور اسـت؛  آنجا

از . زجری كه در مورد سئوالھای جنسی احساسش نكرده بـودم
بـشدت قـادر بـود  حس خيانـت متنفـر بـودم و نوشـتن از دیگـران

كه در سئوالھای شخـصی پـس احساس دوگانگی و حقارتی را 
 و   كنم سعی ميكردم كلی نویسی .بودم، در من ایجاد كند زده

 ھمـه از  كنم روی جوابھای روشـنی كـهتمام ھوشم را متمركز 
 مایــه ی آزار  در مــورد یكــی از خویــشانم كــه. آن اطــCع داشــتند

ایـن   و مرتضوی بود، فقط حقی را كه به گردنم داشـت، نوشـتم
 و از ھمكـار دیگـرم  كه از او خـط ميگيـرم ای اینشد بھانه ای بر

 پایـان ایـن .كه چقدر به خاطر مذھبی بودنش مCل آور است این
  : سيكل مرگ آور روزی بود كه از من خواست تك نویسی كنم

برو داخل سلول، خوب فكـر كـن و در مـورد ایـن اسـمھا «
نوشتن یعنی با زبـان و ادبيـات  درست »!سبنوی  درستبنویس؛

ھـست بـر سـر  ميباید ھر چه اتھـام. امه ی كيھانی نوشتنروزن
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 خالی ميكردم، باید از واژه ی سياه نمـایی، رسـانه  اشاسامی
ایـن را . بيگانه، ایادی، آلت دست و غيره اسـتفاده ميكـردم ھای

ــا و ــی بارھ ــه وقت ــا ورق ــا  یبارھ ــد، ت ــازجویی ام را برميگردان  ب
اما تك نویـسی . ميدماصCح كنم، فھ عروایتھای روشنم را از وقای
  . از دیگران آخر خط من بود

در ورقه ھای كف سـلول پخـش بـود،  دستخط بازجو كه«
دوگانـه ی خيانـت و  مرا در برابر كابوس بازجویيھای مكرر و حـس

زدم و بـه  متری قدم رو تمام روز را در سلول دو. آزادی قرار ميداد
م رفتــارم  ســرانجا .بھانـه ھــای مختلــف بــه در و دیــوار ميكوبيــدم

 ریك شد كه برای تنبيه به انفرادیغيرقابل كنترل و ھيست آنچنان
كردند؛ جایی كه ھرچه با صدای گرفتـه ام فریـاد  زیرزمين منتقلم

 حتـیدوسـتانم خيانـت كـنم، ھـيچكس  ميزدم كه نميخواھم به
 .نشكـسته بـودم من به انـدازه ی كـافی. زندانبان ھم نميشنيد

دیوانگيھای  نده اش را برای شكستنروز بعد بازجو آخرین برگ بر
 مـن رو کـرد؛ مواجھـه بـا جـوان لـه شـده ای كـه پـس از روزھـا

مقاومت باید در برابر ھمه ميگفت که با من رابطه داشته است، 
زن زندانبان، زنـدانی دیگـری از ھمـان جوانـان  ھمه یعنی بازجو،

شــكنجه ی او بــود یــا نــه و  كـه نفھيمــدم بــودنش در آنجــا بـرای
بـازی  بعدھا فھميدم بـازجو بارھـا بـا آن جـوان لـه شـده. دوربين

كرده بود، بارھا او را به پشت در اطـاق بـازجویی مـن آورده بـود، 
باید این زن را بـشكنی، «: اش داده بود و به او گفته بود شكنجه

طفلـک روش نـشده واژه ی جنـده را [... ج فھميدی بایـد ایـن زن
   »!کنی خرد  را بشكنی،] بنویسد

كـرده بـودم  ز گمان نميكردم بـرای منـی كـه تـCشھرگ«
 را به سخره بگيـرم، ایـن مواجھـه ی.. و» اقرار به رابطه«، »زنا«

ــران باشــد ــن حــد گ ــا ای ــزی ام. مــسخره ت ــار غری ــان از  رفت  آنچن
چنــد ھفتـه مـرا در برابـر شكـستن حفــظ  عقCنيتـی كـه در ایـن

 خـشمی. ميكـنم ميكرد، سبقت گرفته بود كه خود نفھميدم چه
  از كجا سر باز كرده بـود، بـه فریادھـای ھيـستيریك كه نميدانم
نيرویـی چنـد برابـر . شد و در تمام زنـدان ميپيچيـدميمكرر تبدیل 

بودم كه از دستانم، گلوم و چشمان از حدقـه در آمـده  پيدا كرده
ھمـه وحـشی شـدن را در خـود سـراغ  ایـن. ام بيرون ميپاشـيد

قـسم «كـه  یـاد ميـزدم خطـاب بـه آن جـوان فر نداشـتم، وقتـی
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ميخورم تو را خواھم كشت؛ تـو را ھرجـا باشـی پيـدات ميكـنم و 
و در ميان این فریاد . و این را بارھا و بارھا فریاد زدم» !ميكشمت

كـه بـازجو ھـم دارد جوابھـای مـرا بـه آن مـرد تلقـين  نميـشنيدم
كاغذ را بياورید تا من بنویسم ھـر «: من فقط فریاد ميزدم. ميكند

مردم بدانيد قاتل ایـن مـرد !  مرد را پيدا كنم، ميکشمشكجا این
زن زنـدانبان كـه حـاT  و جوان بر خود ميلرزید و ميپيچيـد و» !منم

  مضطرب و دسـتان لـرزانش  با چھره ی،نحيفتر به نظر ميرسيد
ش را یمـرد ميگرفـت و بـازجو دسـت و پـاآن جلو حمله ی مرا به 

  . گم ميکرد
بعـدھا .  غيرقابل كنتـرلفرسا و خشونتی توانایصحنه «

بـه جـان او نيانداختنـد، چـون  به خودم گفتم كـه خـوب شـد مـرا
 در اواخـر  كـه مطمئنا قادر بودم این مرد را مثل ھمان بچه ھایی

ــرم  ــه ج ــد و ب ــسوان ھــم خــرجم بودن ــد عمــومی ن حــبس در بن
دقـایقی . ابد داشـتند، از حيـات سـاقط كـنم شوھركشی حبس

از اطاق خارج كردند، من  ا عجلهبعد مرد له شده و دوستش را ب
نيمه جان روی صندلی افتادم، بازجو از اطاق بيرون رفـت و از زن 

 یقينا در آن اطاق ھمـه ی مـا. زندانبان خواست كه مرا آرام كند
 بــرای ســاعتی ھمچنــان وحــشی بــودم، .شــكنجه شــده بــودیم
 بعـد از خـارج كـردن عجوTنـه ی حتیكه  موجودی مھار نشدنی

باره آنچنان رخوتی مرا  ، اما یكمدنبال متجاوز ميگشتآن مرد، به 
مـن . زدنـم  كه گویا بين مرگ و حيات در حال قـدم در خود گرفت

نشكــسته بــودم، بلكــه از درون مــرده بــودم؛ اطــاق، دوربــين، زن 
 خـودم را از بـاTی سـرم، حتیونور سفيد باTی سرم و  زندانبان

 شبيه پدرم شـده بازجو برگشت؛ .جایی در آسمان نگاه ميكردم
وعده و وعيد و با صـدایی آرام بـه  بود وقتی كه ميخواست مرا با

عذاب بكـشم،  گفت كه Tزم نيست این ھمه .چيزی متقاعد كند
گفت كه فكر ميكنی ميتـوانی تحمـل كنـی، امـا مـن دارم بـه تـو 

آدمھـای . گفت كه در اینجـا خيليھـا را شكـسته انـد. رحم ميكنم
نميخواھـد بـه خـودت زحمـت «: فـت گ.مھم و بزرگ مثـل عبـدی

و جمله ھا را یـك طـوری  فقط از روی ھمين كاغذ بنویس بدھی،
  » !جابجا كن كه مال خودت باشد

آمده بود، خارج از پيش بينـی او بـود،  فشاری كه بر من«
 بـه كاغـذ نگـاه .من قصد نداشـتم ھـيچ تCشـی بـرای بقـا كـنم
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 : سـئوال دوم.شرح رابطه ام با مرد له شـده: كردم، سئوال اول
اظھار ندامت و طلب بخشش از فریبی كـه از سياسـيون اصـCح 

از اینكـه . كـه ميگـویم اولـی دروغ اسـت شنيدم. طلب خورده ام
زدم و از اینكـه دیگـر ھـيچ  نميخواھم جلو دوربين بروم، حرفھایی

 كاغـذ را...م مھم نيست، نه آزادی و نه ھيچ چيز دیگرییچيز برا
 قبل گفت نميتواند امشب دسـت خـالی دستم داد و مھربانتر از

 تھی شده، كودكی ام  ِبود و انتظار داشت من او پدر شده. برود
كـه كـودكی مـن لجبـاز اسـت و  او نميدانست. را بر او تكيه بزنم

از پـدرم  نميدانست كه من ھمانقدر كـه بـه مـادرم تكيـه زده ام،
 گفـتم نـدامت نامـه را مينویـسم؛ مثـل وصـيت نامـه. دور بوده ام

 یادم ھست كه بـه خـودم اقـرار كـردم، اینكـه  .برای من  اما،بود
را به برابری خوانـده ام و اگـر ایـن كـار  فعال مدنی ھستم و زنھا

نبـوده، چـون نيـت خيـر  خCف اراده ی نظام است، بر مـن بـاكی
بـا !  و اميـد كـه خداونـد از سـر تقـصيراتم بگـذرد، ھمـين داشتم

 باید. مد كردو را از خودم نااميچنين ندامت نامه ی پرت و پCیی ا
گفت كار خودت را . دوباره بازجویی ميشدم و از آزادی خبری نبود

نيـاز داشـتم كـه بـه خـودم «: و مـن در دل گفـتم سخت ميكنـی
 »!میادآوری كنم كيست

بـه یـاد . گرفـتاین حس خCء تا مـدتھا مـرا در خـود  اما«
شيدم و حـس سلول تابوت مانندم دراز ميكدارم كه صليب وار در 

. و زندگی غوطـه ميخـورم ميكردم در آرامگاھی برزخی بين مرگ
شرورانه از مـن ی تنھا وقتی به خود ميآمدم كه بازجو با سماجت

نوشته ھای او را با خط خـودم بازنویـسی كـنم؛ خواست دستمي
نوشتن درباره ی دیگران تعھـدی انـسانی را بـه مـن یـادآوری  اما

بتـدریج فھميـدم كـه  .دنـدگی بـومن با ز ميكرد كه نقطه ی وصل
. کـسان اسـتیبـرای بـازجو  ارزش اعتراف ناموسی و سياسـی

یك بـار مـرا  در این مدت. چالش دو طرفه ی ما روزھا طول كشيد
ند و بعد از عكاسی و درسـت كـردن كـارتكس، ن بردبه زندان اوی

ھـم پرونـده ای ھـام . ھمان بازداشتگاه نامعلوم بازم گرداندند به
ماندند و حاT من كه مداركم نـشان ميـداد درزنـدان  ناوی ھمه در

ھـيچكس . نـامعلومی حـبس شـده بـودم  در مكـان،اوین ھستم
ایـن بـازی را . آمـد اینجا چه بCیی بـر سـرم خواھـد نميفھميد در

   .باید تمام ميكردم
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كـه اثبـات ناپـاك بـودنم   كشف كردم به ميزانـی ناگھان«
 خودم جنبه ی حيـاتی برای بازجو مھم است، عفيف بودنم برای

 تـاریخی  آن مواجھه ی لعنتی تمام آموزه ھـای. پيدا كرده است
سایه ھایی كه سالھا بـود از سـيطره شـان . بود ام را برانگيخته

در دام عـورت . تصرف كرده بودنـد ميگریختم، اكنون تمام ذھنم را
از عفـاف و  ش در طيفـییانگـاری بيمـاری افتـاده بـودم كـه زنھـا

نند؛ در ھمان دامی كـه بـرای برائـت از ھرزگـی، ھرزگی سرگردا
  . خود را عفيفتر نشان دھی باید

كرد، ھمان ارزشـھایی او داشت ارزشھای مرا تصرف مي«
 نخست به سخره گرفتـه بـودم و مـرا از سـلطه ی او كه روزھای

  حتـی.  بر من غالب ميشدند خارج نگه ميداشت، اكنون بتدریج
به دست نوشـته . آن او شده بود كلماتم و ادبيات نوشتاری ام از

بـود كـه شـبيه   ھمـان گزارشـھای روز اول  نگـاه ميكـردم؛ میھا
در بطـن خـود ھـيچ . مقاله ھـای روزنامـه ی كيھـان شـده بودنـد

. مھمی نداشتند، اما بيانشان طور دیگری شـده بودنـد اطCعات
خـوابی بـود از زنـدگی قبلـی  دنيای خارج فرسنگھا دور بود، مثل

جھــان نگــاه   بــرای بقــای خــودم، از چــشم بــازجو بــهميبایــد. ام
 او قادر بود به من آزادی را ھدیه بدھـد، بگـذارد كـه بـه. ميكردم

و به زن زندانبان امر كند كـه شـبھا یـك نـخ  خانواده ام تلفن بزنم
   .او تنھا منجی من شده بود. سيگار به من بدھد

كـودكی كـه بـه م؛ مدتھا در دنيای كودكی غوطه ور بـود«
 از خـشم پـدر بـه او. بال مادرش ميگشت، تـا بـه او تكيـه زنـددن

احاطـه  وارشكایت كند و از او بخواھد كه ھمچون طفلـی شـيرخ
مذھبی ام، كتـاب قـران و آیـه ھـایی كـه از  آموزه ھای. اش كند

جــای مــادرم را گرفتــه  یوسـف كنعــان و مــریم مطھــر ميخوانــدم،
را ی نجـور و زخمـی ر»ایگـو«به معنویت تكيه زده بودم تـا . بودند

ماه رمضان بـود و صـبح و شـام تنھـا صـدای موجـود، . ترميم كنم
آوری ميكـرد كـه ھنـوز زنـدگی در جریـان اسـت؛ اداذان به مـن یـ

اداره ھـــای دولتـــی و  صـــدای اذان از راھروھـــای خاكـــستری
 پایگاھھای بسيج بـا طنينـی سـركوبگر ميگذشـت و بعـد تبـدیل

ھمانيھـای افطـار، ميشد بـه نـوای روحـانی دلچـسبی در مـتن م
امــامزاده صــالح، ھيــاھوی آمــد و شــد مــردم در بــای غروبھــای زی

نوای مذھب را از ھزار تـوی  برای یافتن حيات،.. ميدان تجریش و
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يب كــشيده شــده، بــه چــشمه ھــای معنویــت آزادیھــای بــه صــل
ــان ســيال ذھنــی  ھــدایت ميكــردم و چنــين تنــازعی مــرا در جری

ثيرش آگـاھی بـه وجـود كه مھمتـرین تـا آرامبخشی غرق ميكرد
  . حيات در پشت دیوارھای زندان بود

 بازگـشته  ی تھذیبھای طوTنی دوره جوانی ام به دوره«
عربی داشتم و دانشم از آیه ھـایی  كه در زبان مھارتھایی. بودم

ميكردند، باعـث  كه اميد بخش بودند و بر صبر و استقامت دTلت
  بـه.فاصـله بگيـرمميشدند تا بتدریج از سـلطه ی روانـی بـازجو 

موازات دور شدنم از دنيایی كه زندان بر مـن القـا ميكـرد، دنيـای 
. ناباورانه ای به نقد ميكشيدم را نيز با بيرحمیم گذشته ی خود

 تCشـھای مـن در جامعـه ی  یكـه ھمـه یك روز ناگھان دریافتم
این وقتی بود كه برای چندمين . مدنی دروغی بيش نبوده است

. بنویـسم اریخ پيدایش سازمانھای غيردولتی رابار مجبور شدم ت
تنھـا نقطـه . ھرچه بيشتر مينوشتم، به نظرم بيھوده تر ميآمدنـد

. این تCشھا وقتی بود كه دردی از زنـان دوا شـده بـودن ی روش
باره گسترده تر شـدند تCشھای گذشته به یك این پوچ انگاری به

ی  مـسئله سياسـت و قـدرت و بـه و نوع نگاھم را بـه دینـداری،
وقتـی كـه بـازجو از نقـشه ھـای . نـد دستخوش بحران كرد زنان

 آینده شـان بـرای تكيـه زدن بـه قـدرت و تحقـق حكومـت واقعـی
با نفرت از فساد دوره ی ھاشـمی رفـسنجانی و اسCمی گفت 

مـن از اسـCمگرایی  خاتمی حرف زد، دانـستم كـه فاصـله  ی و
قـم ميزنـد، سياسی و سرنوشت محتومی كه آن مرد برای مـا ر

به ھمين جھت وقتی كه بـا تحقيـر بـه مـن . چه حد دور است تا
ــت ــكوTرھای«: گف ــماھا س ــد ش ــدین و ایماني ــيچ » !بي ــی ھ ب

وقتـی  و» بلـه مـن سكوTرھـستم«مقـاومتی اذعـان كـردم كـه 
نيسيم تنھـا يدریافتم كه فم» !نيست منحرفیيتو یك فم«: گفت

 در دل ممنـون از او بعـدھا. كه به من معنا ميدھـد تعریفی است
  .شدم كه تا این حد بی پرده و بی رحمانه درونم را باز كرده بود

 قـوی ماندن باید فانتزی  بتدریج یاد گرفتم كه برای زنده«
 بایـد بتـوانم گرمـایی را كـه از در آغـوش كـشيدن. داشته باشم

ـــازه ی  ـــنم، ھـــوای ت ـــازآفرینی ك ـــردم، ب ـــانم حـــس ميك دخترك
 و با دوسـتانم گـپ بـزنم و نفس بكشم كوھستانھای جنگلی را

پيدا ميكردم و قطعـات  باید جایی در خودم عشق را. قھوه بخورم



 ٣٦٧

 

خودكاری  رمانتيكی را كه سالھاست به آنھا مراجعه نكرده ام، با
ــارم  ــازجو در اختي ــشدنی ب ــام ن ــئواTت تم ــردن س ــرای پرك ــه ب ك

افـزون بـر .  سـبز سـلول حـك كـنمروی در فلـزی گذاشته شده،
تــه نــشين شــدن  ویــت دلچــسبی بــود كــه ازھمــه ی اینھــا معن

ھمـه ی اینھـا بـه مـن كمـك . ربـوده بـودم» مذھب تبخير شده«
 را درمان كنم و كـودكی ام را  زخمی ام» من«بسرعت  ميكرد تا

بــه بلــوغی رھــا شــده از قيــدھای گذشــته تبــدیل کــنم؛ مــن بــا 
از دام عـورت  شكستن ھمه باورھا و ارزشھای چند ھفته پيشم

  .رھا شده بودمانگاری بازجو 
روزھـای بازداشـتم وقتـی كـه  صبح گاه یكـی از آخـرین«

سياسـی را ریـب بازجو دو گزینه ی اقرار به رابطه و اعتراف بـه ف
در برابرم گذاشت، انتخاب خودم را كردم، حيثيت دیگـران مھمتـر 

شعف حفظ دیگران آنچنان رضایت خاطری در من ایجـاد كـرد  .بود
  . ا ناشنيده گرفتمنازك غرورم ر كه صدای شكستن

كشيده ميشد،   اقرار نامه ای كه از زیر دستم از TبCی«
بازجو را ميدیـدم كـه غبغـبش مثـل خـروس خـواب آلـوده ای بـاد 

. دو ميزنــدو چــشمانش از خــشم بــه ســمت رضــایت دو ميكنــد
كه ھم آغوشی لطيفی به دنبـال   عاشقانه ای راداستان بازاری

مجــCت زرد كپــی  قيھــایداشــته اســت، بــا ظرافــت از روی پاور
ــل ــریض و طوی ــتگاه ع ــه دس ــی را ك ــا غنيمت ــردم، ت ــرداری ك  ب

شخــصيتھای . دادســتانی درانتظــارش بــود، بــه آنھــا تقــدیم كــنم
ی كـه در تـوافقی » مـن«جوان له شده،  داستانم من بودم و آن

ــا خــودم ميبایــست نجــاتبخش ــی ب ــسانی ام  عقCن تعھــدات ان
د به مـن گفـت كـه بعدھا یك كارشناس شكنجه ی سفي. ميشد

معموT زنھـا در ایـن موقعيـت تـرجيح ميدھنـد در «تجربه ی او  در
چـون «و من در دلم گفتم » ! تا سكسكنند، مورد دیگران اعتراف

» .سكـسوآليته رھــا نـشده انــد ھنـوز از روابـط قــدرت مردانـه در
كنتـرل،  عورت انگاری در رابطه ی مرد و زن، بخشی از روشـھای

ن زندانيان سياسی بـود و مـن بایـد ایـن ارعاب، تحقير و شكست
بازجو نفھميد كه رھایی از كنترل سكس به . ميزدم ارزش را پس

ــی روش بينادگرای ــا، غنيمت ــودم، اھ ــت او رب ــن از دس ــه م ــود ك ب
 مـن  جـدیآخرین بـازجویی  این.غنيمت دیگر راحتی وجدانم بود

 نسوان اوین منتقل شدم عمومی  به بندبعد ازآن چند روزی. بود
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 اتھامم تشویش اذھان عمـومی و اخـCل. بعد موقتا آزاد شدمو 
در امنيت ملی بـود، اتھامـاتی كـه بعـدھا بيمـورد تـشخيص داده 

   ٣٨٤»...شدند
ن ھيــوTی دیــن ســاTر و مردســاTری چــه بنویــسم از ایــ

 ان بزرگ کشورم جاری در متن زندانھا و زندکمونيستی/اسCمی
اسـتفاده   ھـای کمـدی که برای تحقير زنـان، از ایـن شـيوهایران

  !؟ميکند و چه تلخ
  ... است شلوغ استیدانشگاه شيراز چند روز

رســد کــه اعتراضــات دانــشجویی در  از شــيراز خبــر مــی«
ھای مختلف  دانشگاه شيراز، برای دومين شب متوالی به شکل

گزارش سـایت مـوج آزادی، دوشـنبه شـب   به.ادامه یافته است
دانـشگاه علـوم  لـق بـهھـای دسـتغيب و مفـتح کـه متع خوابگـاه

ھـستند، بـرای دومـين شـب متـوالی پزشکی و دانشگاه شيراز 
براسـاس ایـن گـزارش،  .نـدھـای دانـشجویی بود اعتراضشاھد 

 دسـتغيب  یابتدا در خوابگاه پـسرانه ٢٣  تساعدانشجویان از 
و مرگ بـر دیکتـاتور سـر  و سپس در خوابگاه مفتح فریاد هللا اکبر

ــدادنــد و اعتــراض اعــCم رای شــب دوم بــه کودتاچيــان  خــود را ب
 شوند، بلکـه ھا به شعارھای شبانه محدود نمی  اعتراض.کردند

دولـت کودتـا و شـعارھایی ھمچـون مـرگ بـر دیکتـاتور، مـرگ بـر 
ـــری  ـــه رھب ـــانشـــعارھایی علي ـــور در مک ـــه وف ھـــایی چـــون  ب

ـــرویس ـــل س ـــسورھا، داخ ـــوس و  آسان ـــای اتوب ـــده... ھ  دی
   ٣٨٥».شود می

  
  

ـــاه  ـــنجم شـــھریور م ـــاد و [ ٢٠٠٩ اوت ٢٧/ ١٣٨٨پ روز ھفت
  ]چھارم

  
نيکC سارکوزی، رئيس جمھـوری فرانـسه، «این که دیگر   

کـه تھـران بـه   در صـورتی کـهاسCمی ھـشدار داد به جمھوری
» شدید«از تحریمھای  فعاليت حساس اتمی ادامه دھد، پاریس

                                                           
384 - http://mowjcamp.com/article/id/22360  
385 - http://mohandestabarzadi.blogfa.com/post-1539.aspx  
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ـــر ـــد ک ـــت خواھ ـــران حمای ـــه ای ـــزاری . دعلي ـــزارش خبرگ ـــه گ ب
 رکوزی ھمچنين تاکيد کرد که در صورتآسوشيتدپرس، آقای سا

سرپيچی ایران از درخواست قدرتھای جھانی برای توقف فعاليت 
اورانيوم، فرانسه عCوه بر تحریمھای تـازه، از اقتـدار  غنی سازی

نيکC سارکوزی در  .دنيز حمایت خواھد کر بيشتر بازرسان آژانس
 تسخنرانی خـود بـا اشـاره بـه حـوادث پـس از انتخابـات ریاسـ

ــران گفــت جمھــوری ــای ــی ھــستند کــه  ک ــان ھمــان رھبران ه این
مـا صـلح آميـز اسـت و انتخابـات نيـز  ميگویند برنامـه ھـسته ای

    »حرف آنھا را باور ميکند؟ آیا کسی...سالم برگزار شد
 پس از آن ھمه عربده کشيھا و ھمين دیشب خامنه ای،

ن ببریــد حاملــه شــا«... تجاوزھــا و قتلھــای خيابــانی و زنــدانی و
 ه حرفھـایی زد؛ خCصههوادادظاھرا ھا، معلوم نيست چرا »کنيد

 شـگرف را بـرای ایـن کـه رونـد ایـن فروپاشـی. که جالـب اسـت
Tبــد را کــه » افاضــاتش«لحظــه لحظــه حــس کنــيم، بخــشی از 

  : خواھد شد، اینجا ميآورمسرفصل سرنگونيشان
 شھریور در سخنانی در ۴روز چھارشنبه ...  ای خامنه...«  
ــشجویان  عــده  جمــع  ــاس شخــصی و [ ای از دان ــسيجی و لب ب

ــر و خــودی ــات، ] شــکنجه گ ــس از انتخاب گفــت کــه در حــوادث پ
ورقطـع بـا آنھـا برخـورد تخلفات و جنایاتی صورت گرفته کـه بـه ط

ای از تشکيل پرونده ی ویژه، برای حملـه بـه  خامنه . خواھد شد
ول کوی دانشگاه تھران در روز پس از انتخابات، سـخن گفـت و قـ

مجرمان بدون توجه به وابستگی سازمانی بـه مجـازات «داد که 
ــند ــسخره[».برس ــين ] م ــه در چن ــرد ک ــصریح ک ــه وی ت ــا اینھم ب

برای بسياری از شایعات، شـواھد و قرینـه « اگر حتیمسائلی، 
تواند مبنای  این شواھد نمی!] جدی؟[ھایی وجود داشته باشد  

  ».قضاوت قرار بگيرد
ملـــه بـــه کـــوی دانـــشگاه و ھمچنـــين ح... خامنـــه ای«
، قتل و آزارھای جنسی در زندان کھریزک را در قياس بـا  شکنجه

وی در ایــن . ھميــت شــمردا کــم » ی اصــلی انتخابــات مــسئله «
قربانيـان بازداشـتگاه کھریـزک » معـدود بـودن«کيـد بـر رابطه با تا

 ای ظلم بزرگـی را کـه پـس از انتخابـات بـه مـردم و  عده«: گفت
ھــا را   و ھتــک آبــروی نظــام در مقابــل ملــتنظــام اســCمی شــد
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گيرند و مسئله ی کھریزک یا کـوی دانـشگاه را قـضيه  نادیده می
   ».کنند، اما این یک ظلم آشکار است ی اصلی قلمداد می 

تظـاھرات و » ظلـم بـزرگ«ای از   خامنـه... ظاھراَ منظور«
ــه نتيجــه اعتــراض ــات   ی اعــCم شــده  ھــای گــسترده ب ی انتخاب

ای گرچه تصریح کرد که ھنـوز بـرایش  خامنه يد علی س... است
ی  شـده   ی اعـCم ثابت نشده که پيشقراوTن اعتراض به نتيجه 

ھـا   ی بيگانگان ھستند، اما خود اعتراض نشانده انتخابات دست 
طراحـان  «:ی خامنه ای به گفته . توصيف کرد» شده حساب «را 

گردانـان دیگـری نيـز   گردانانی دارند و صـحنه  حوادث اخير، صحنه
اصــل حــوادث خيلــی خــCف انتظــار نبــود، امــا ... کننــد پيــدا مــی

  » .اشخاصی که وارد صحنه شدند، خCف انتظار ما بود
ای تلویحی به امکان بروز ناآرامی  با اشاره ... خامنه ای«

طــرح «ھــا بــه دانــشجویان و دانــشگاھيان دربــاره ی  در دانــشگاه
ھـشدار »  کار علمـی دانـشگاھھادشمنان برای ایجاد اختCل در

ھمه مراقبت کنند در این مسائل سياسی کوچـک «: داد و گفت
ھـا و مراکـز تحقيقـاتی   ھا و کـCس  و حقير، کار علمی دانشگاه

دچار آسيب نشود و ھدف آشکار و مشخص دشمن بـرای اینکـه 
ھــا را بــه تعطيلــی و تــشنج و اخــتCل   حــداقل مــدتی دانــشگاه

 دیگر ھم ھـست و یک خبر کمدی  ٣٨٦»...بکشاند، محقق نگردد
افتــضاح محاکمــاتی کــه بــه ی آن ایــن کــه پــس از چھــار جلــسه 

دادگاھھای استالينی پھلو ميزنند، خبر دادند که وبـCگ ابطحـی 
ــدان  ــت«از درون زن ــم حــسينعلی  ٣٨٧.شــد» آپ دی  منتظــری ھ

فرمــوده اســت کــه ایــن حکومــت، نــه اســCمی اســت و نــه 
   ٣٨٨.جمھوری

 مـوافقم، امـا ایـن حکومـت در تمـام با بخش دوم حرفش
بوده است؛ منتھا حـاT » اسCمی«سال دقيقا و اندی این سی 

دیگــر ھــيچ دیکتــاتوری نميتوانــد در برابــر . گنــدش درآمــده اســت
رآورده ی بCفصل رنسانس پيشرفت شگفت انگيز تکنولوژی که ف
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اینھـا در برابـر .  دین از حکومت اسـت، ایـستادگی کنـدو جدایی
 ایــن دانــش، کمرشــان تکنولــوژی و جوانــان مــسلح بــهتکنيــک و 

  ! مينویسمخواھد شکست؛ ببينيد چه روزی
  سـه رسيده به موج سـبز آزادی،ھای اساس گزارشبر«  

زندانی که در زمـان بازدیـد نماینـدگان مجلـس از زنـدان اویـن، از 
ــت  ی  شــکنجه ــد، از بازداش ــته بودن ــرده برداش ــدگان پ ــد ش  بن

 به گزارش موج سبز . اند شدهمنتقل عمومی به جای نامعلومی 
 نامھای عباس بيگدلی، رضا رستگار و آزادی، این سه زندانی به

بروجـــردی و دیگـــر مجيـــد مقيمـــی کـــه در زمـــان حـــضور آقـــای 
داده  نمایندگان، آثار شکنجه بر روی بـدن خـود را بـه آنھـا نـشان

 انـد و تـا بـه حـال  بودند، پس از آن روز از بند عمومی خارج شده
  ٣٨٩».محل نگھداری آنھا به دست نيامده است ری ازخب

    
دارند جـا مياندازنـد کـه در » جمھوری کھریزکی«حاکمان 

زندان به کسی با فCنشان تجاوز نکرده اند، بلکه فقط با بـاتوم و 
شيشه ی بطری به جلو و عقب مردم فـرو کـرده انـد و ایـن ھـم 

 و  ارضـای دخـول کننـدهعی شکنجه است و ربطی به دخول ونو
  ...این چيزھای فقھی آقایونا ندارد

   : زندانبانی ھم نوشته است که  
 یک پرسنل گمنام بازداشـتگاھھای ایـران و بـابه عنوان «

ھستيم و نقـل مطالـب مربـوط اعCم اینکه ما ھم دارای خانواده 
 ]بـردن [به شکنجه و تجاوز به زنـدانيان توسـط مـاموران موجبـات

ــد ــر را از  فــراآبــروی مــا را نــزد ھمــسر و فرزن ھم آورده، مــوارد زی
جرایم، مجازاتھـا و   بيشترکنم؛حقيقی حکومت افشا ميعملکرد 

دار بـه  تجاوزات وحشيانه در داخل زندانھا توسط زندانيان سـابقه
 غيرآگاھانـه لـيکن حتـیکار گرفته شده، به صورت مستقيم و یا 

ی  این روشھااستفاده از. کامل ناظرین به انجام ميرسد با اطCع
 و که در زندانھای کشور مرسـوم اسـتناجوانمردانه سالھاست 

بـه اصـطCح عـادی و  فشارھای مورد نظر حکومت، توسـط افـراد
  در صـورتحتـیبند و ھـم سـلوليھا بـه انجـام ميرسـد، تـا  ھم

 و مـوارد بـه صـورت حـوادث افشا، مامورین مورد اتھام قرار نگيرند
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ه قریـب بـه اتفـاق اتفاقی قلمداد شوند؛ در صـورتيکغيرعمدی و 
کارکنان و مسئولين و ناظرین زندانھا بارھا و بارھا حداقل درد دل 

دانشجویان را شنيده اند؛ خود  و التماسھای بخصوص نوجوانھا و
لـيکن چـه کنـيم کـه م؛  تحت تاثير قرار گرفتـه و گریـستمن بارھا

 جرات افشا و مقاومت نداریم و به نوعی محکـوم بـه خـدمت در
   .اینجا ھستيم

 ساله که ١٩شخصا شاھد بودم نوجوانی حدود  یک بار«
 سـابقه دار شـده بـود، بـا سـلول عـده ای اراذل سـه شـب ھـم

کـاش ھرگـز «: التماس و گریه مرگ خود را ميخواست و ميگفـت
 این وحشيھا ،نماندهم یآزاد نشوم و ھمينجا بميرم که آبرویی برا

 رینشبھا مـن را دسـت بـه دسـت ميگرداننـد و بـه وحـشيانه تـ
 اگـر ھـم ،روشھا مورد تجاوز قرار ميدھند؛ یعنـی شـما نميدانيـد

ــستيد ــا ،نميدان ــه اینج ــران را ب ــداقل از امــشب دیگ ــدا ح ــرا بخ  ت
امثـال ایـن نوجـوان ميـان  پس از چند روز با فرستادن» !نفرستيد

و تن  ھمقطاران خود موجبات نقل مطالب توسط او برای سایرین
  . ھمکاریھا فراھم ميشددادن آنھا به انواع اعترافات و 

نيز شـرایط ھـم مـشابه و ھـم متفـاوت در مورد دختران «
کنـار دختـران  است، که ضمن حضور زنـان باسـابقه و بـدرفتار در

انـد، غوش خانواده ی خود را تجربه نکرده معصوم که تاکنون جز آ
تحریک کننـده و خـواب آور خوراندن داروھای روانگردان،  یا پس از

انفرادی یا برای بازجویی، مCقـات خـانواده، وکيـل مثC انتقال به 
  . در حقيقت تجاوز به آنھا صورت ميگيرد یا مددکاری زندان و

ــران یکــی از روشــھای دیگــر د« کــه خــارج از ر مــورد دخت
بازداشــتگاھھا صــورت ميگيــرد، طــرح ربــوده شــدن بــه جــای 

که پس از حبس و اعمال تجـاوز توسـط افـراد  دستگيری ميباشد
روزی جسد آنھا پيدا ميشود و یا با انبوھی از خطـرات ناشناس، 

مـدنی و  زجرآور و کشنده که عمC امکان ادامه ی ھرنوع فعاليت
د نسياسی از وی سلب شده باشـد، در منطقـه ای رھـا ميـشو

مورد آخر به جھت خارج بودن از حيطه ی شـغلی  که از چگونگی
ل مـواد ایجاد شـرایط اسـتعماخش و پ ...کامC بی اطCع ھستم

ــ ــردن زمين ــراھم ک ــردان و ف ــای روانگ ــدر و داروھ ــاد ه ی مخ اعتي
ــارت  ــت نظ ــه تح ــابقه و البت ــراد باس ــط اف ــز توس ــتيان ني بازداش
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ناظرین بـه انجـام ميرسـد کـه توضـيح آن شـاید بـه  غيرمستقيم
   .باشد چاپ چند جلد کتاب نياز داشته

ست که به مجروحـان و صـدمه  ااز روشھا آنیکی دیگر «
زمــان بــه اصــطCح در ی از شــکنجه ھــای فيزیکــی دیــدگان ناشــ

 درمان در بھداری ھمزمان با تزریق مسکن، آمپـولی کـه موجـب
ــوگيری از دفــع ارادی ادرار ميــشود ــد کــه فقــط ،جل ــق ميکنن  تزری

گرفتـار شـدگان ميتواننـد شـرایط درد و  پزشـکان و متخصـصين و
کــه زنــدانی در ایــن  عــذاب ناشــی از ایــن مــورد را وصــف نماینــد

زدن  یط برای ھر اقرار و اعتراف و ھمکاری به شـرط درمـان وشرا
 مـشکل  بدون اینکه بداند بانی؛سوند ادراری تسليم خواھد شد

 اعمـال جراحـت نکه این مورد دارای آثار فيزیکیای کيست؛ ضمن
بيماری و اختCل ناشی از استرس  و شکنجه نيست و به عنوان

 .و ترس احتمالی قلمداد ميشود
ز باتوم، بطری و بـسياری وسـایل دیگـر بـرای ا استفاده«

و ادرار، ادرار کــردن روی  آزار جنــسی، الــزام بــه خــوردن مــدفوع
 امکــان.... زنــدانی، ضــربات وحــشيانه بــه دســتگاه تناســلی و

افشای بسياری از موارد در این مختصر وجـود نـدارد، فقـط قـصد 
 بدانند غالـب شـکنجه ھـا و آسـيبھا و تجـاوزات این بود که مردم

زندانی ھرگز مجریان و عامCن  طوری طراحی و اجرا ميشوند که
جرات پذیرش به اصـطCح   اگرحتیواقعی جنایت را نشناسد، تا 

را کرد، از آنھا به عنوان حـوادث و آبروریزی و نقل و افشای موارد 
ميـان توھمـات و در ... پست بودن ھم سـلوليھا و غيـره و غيـره 

وحـی دردنـاک یـاد کنـد و از نظـر خـاطرات رابھامات و فـشارھا و 
با پرسـشھای بـی پاسـخ  روانی تا آخر عمر تحت فشار و مواجه

بــسياری از زنــدانيان کــه تحــت کــه ذکــر اســت  Tزم بــه. باشــد
  شکنجه به قتل 

از مــشاھده ی اجــساد و نــد، بــه خــاطر تــرس حکومــت ه ارســيد
و  مراسـم جراحات آنھـا و جلـوگيری از افـشای مـوارد و برگـزاری

مچنان در سردخانه ھستند، یـا اجـسادی کـه بـه نـوعی غيره ھ
به صورت مخفيانه دفن ميشوند، در حاليکه  ،آش و Tش ميشوند

پيدا کـردن اثـری از آنھـا ھـستند و  خانواده ھا منتظر مCقات و یا
  سCمتشان و یا تحویل جسدشان تھدید به،جھت بازگشت آنھا
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 اوضاع تحویـل سکوت ميشوند که البته احتماT پس از آرام شدن
   »...فقط شاید محل دفنشان اعCم ميشود خواھند شد، یا

   ]از یک ای ميلگزارشی [
  
  

ــاه  ــھریور م ــشم ش ــي+دی٢٠٠٩ اوت ٢٨/ ١٣٨٨ش روز [  م
  ]ھفتاد و پنجم

  
  :  کھریزک دوباره به سر کارش برگشتقاضی  

چندی پيش خبر دادیم که یک قاضی به علت تخلفاتش «
ــار شــدهدر خــصوص بازداشــتگاه کھر ــزک برکن ــون . اســت ی اکن

 متاسفانه باید این خبر را تصحيح کنيم و بگویيم که او بـا اعمـال
   .نفوذ سران کودتا مجددا به کار خود بازگشته است

فـرد موج سبز آزادی، این قاضی کـه حيـدری به گزارش «
و دو دادیاری امنيـت دادگـاه ھای یک   نام دارد و تاکنون در شعبه

است، بـه دنبـال دسـتور رھبـری بـرای  اشتهمسئوليت دانقCب 
قربـانی شـد تـا دو مقـام مـافوق او  برخورد بـا جنایـات کھریـزک،

ــضوی، و عوامــل انتظــامی و  یعنــی حــسن حــداد و ســعيد مرت
کـدام  [قانونیھای این بازداشتگاه غير  امنيتی دخيل در شکنجه

ــته  ــانون داش ــان ق ــکنجه و تجاوزش ــه ش ــانون دارد ک ــان ق کارش
  با این حال خبـر تاسـف.کار خود ادامه دھند ان به ھمچن]باشد؟

کھریـزک از  بارتر ایـن اسـت کـه نـه تنھـا عـامCن اصـلی جنایـات 
کـار سـر اند، بلکه حيدری فرد نيز به   تعقيب قضایی مصون مانده

  .  استگشتهباز خود
ایــن اتفــاق در آخــرین روزھــای مــسئوليت ھاشــمی «

کـه تنـی اسـت  گف.افتـاده اسـت  قـضایيه یقـوه شـاھرودی در
 ھای سياسی ھمچـون پرونـده  حيدری فرد در بسياری از پرونده

 رکـسانا صـابری، مـسئول  یفعاTن حقوق زنان و نيـز پرونـده ی
خــدمات پيــشين او بــه کــه رســد  مــی مــستقيم بــوده و بــه نظــر

  ٣٩٠».دبه وی باش اقتدارگرایان دیروز، باعث لطف کودتاچيان امروز
  !لطفشاناین برسرشان با  خاک
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 یاستالينيـست/حوصله نداشتم متن دادگاھھـای کمـدی  

و وزرا و وکــCی پيــشين حکومــت » نفــرات خــودی«ایــن صــد تــن 
قضيه آنچنان کمدی و فجيـع اسـت کـه . اسCمی را کليشه کنم
فقط مينویسم که تـاریخ را بایـد دوبـاره . تکرارش سرگيجه ميآورد

ــسھا را دور ریخــت... نوشــت ــاره نوشــت و چرکنوی  دور... ســه ب
    ...دور

دسـتگير » دادگـاه«چھارمين جلسه ی نمایش مفتـضح «
 ایـن در طـی. ر شـدشنبه برگزا  ھای اخير روز سه شدگان ھفته

ھای  دوربينالب سران جبھه ی اصCحات در برابر چھار جلسه، غ
تلویزیون رسمی جمھـوری اسـCمی مـورد تحقيـر قـرار گرفتنـد و 

دادستان . اشته شدنداز آنان به اظھار توبه و ندامت واد بسياری
 ،متھمانی که در این نمایش ردیف شده بودنـد برای آنان و سایر

 آن، دادسـتان عـCوه بـر .کـرده اسـت» اشـد مجـازات«تقاضـای 
آنـان  ھـای متبـوع قـانونی شـدن سـازمانخواسـتار انحـCل و غير

در مجمــوع، حاکميــت بــر آن اســت کــه بــر جنــبش . شـده اســت
   بزنـد و نـه فقـط اصـCحاسـCمی مھـر ختـام اصCحی جمھـوری

 بلکـه محـروم بـدارد؛ طلبان را برای ھميـشه از قـدرت سياسـی
شـده  حاکميت بـر آن.  این جنبش را نيز نابود کند نظریمحتوای

 اسCمی را بـه  ی سوم جمھوری دھهاست که حرکت اصCحی
انحرافی از تاریخچه ی زندگی خـود پـاک کنـد؛ ی عنوان یک خطا

 ]ھاھاھا[ ...کأن لم یکن شيئا مذکورا
تاد پا وقتی جنبش اصCحات در نيمه ی دوم دھه ی ھف«

 ای بـه  خاتمی به صورت نـامنتظرهگرفت و نماد این جنبش آقای 
. مطـرح شـد ھای مختلفـی مقام ریاست جمھوری رسيد، تحليل

صریحی عليـه   بودند که انتخاب خاتمی رأی منفیگروھی بر آن
ت، و آن را رفته اسـو کليت جمھوری اسCمی بشمار فقيه  ولی

برخـی دیگـر، ایـن پدیـده را یـک . گرفتنـدسرآغاز زوال ایـن نظـام 
دانستند و معتقـد  می سناریوی حساب شده از سوی خود نظام

 بودنـد کـه نظـام جمھـوری اسـCمی بـرای جلـوگيری از سـقوط
ترفند به این محتوم خود در آینده ی نزدیک، تن به این کار داده و 

  . کار زده است
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ھـایی وجـود   طلبـی نيـز گـرایش رون جنبش اصـCحد در«
برخـی . کـرد تقویت مـی  از این دو نظر را، یکیداشت که ھر یک

 سـخن حتـیکردنـد و  فظ نظام تأکيد مـیمانند خود خاتمی بر ح
از سـوی . دانـستند گفتن از تغيير قانون اساسـی را خيانـت مـی

 برخی برد اصCحات بودند و از عبور از خواھان پيش دیگر عناصری
ــایی ــا اب ــذار از خــاتمی«نداشــتند و  از خــط قرمزھ ــيش » گ را پ

  ھـای بـه شـدت خـوش  ولی صرفنظر از ایـن تحليـل.کشيدند می
جنـبش : شـد واقعيت به تدریج روشن مـی بينانه یا بدبينانه، یک

اسCمی فـراھم  اصCحی فضای تنفسی جدیدی برای جمھوری
در حد انتظار ] یحکومت اسCم[به طول عمر ] بدبختانه[آورده و 
   .ده بودآن افزو

بزرگـــی در درون مخالفـــان شـــکاف جنـــبش اصـــCحی «
آنان را ی انداخت و بسياری از  جمھوری اسCمسرکوب شده ی

المللــی نيــز  در ســطح بـين. طلبـان کــشاند بـه حمایــت از اصــCح 
باز ھم [ ی خندان و متمدنانه پيدا کرد ا چھره اسCمی  جمھوری
. رو بــه بھبــود گذاشــت ژیــم بــا جھــان غــربو روابــط ر] بدبختانــه

  حيات،شد که جمھوری اسCمی در قالب اصCحات استنباط می
از ھمـه مھمتـر، . ای یافته و مرگ آن به تـأخير افتـاده اسـت  تازه
این بود که جنبش اصCحی رو به رشد است، و بـه ل غالب تحلي

شـدنی  شـد، سـرکوب  آن می گردھایی که گاه نصيب رغم عقب
 شـد کـه این سـخن بارھـا شـنيده مـی.  یافتنی نيست قفیا تو

جنبش اصCحی ممکن است با موانعی روبرو شود، ولی از بـين 
 طلبـان در   پـس از شکـست اصـCححتـی این نظـر .نخواھد رفت

رانده شدن آنان از قـدرت در نيمـه  مبارزه با جناح مخالف و بيرون
. داد یمـ چنـان بـه حيـات خـود ادامـه ی اول دھه ی فعلی، ھـم 

نار زده شـده بودنـد، ولـی در طلبان از مسندھای قدرت ک اصCح 
سياســـی ایـــران حـــضور داشـــتند و بـــر آن تـــأثير صـــحنه ی 

سياسی آنان فعـال بودنـد و  ھای احزاب و سازمان. گذاشتند می
 منتــشر )تیگرچــه بــا مــشکC(ھــا و نــشریات آنــان   روزنامــه

طلب به تدوین  ح پردازان اصC و مھمتر از ھمه، نظریه . ندشد می
راھبردی خود مشغول بودند و متناسـب بـا شـرایط روز و نظریات 

جدیـدی بـرای فعاليـت سياسـی را پـيش  توازن قـوا راھکارھـای
  . کشيدند می
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توانــست در خــروج از بــن  مــی  بــه نــدرتایــن راھکارھــا«
ھـای موفقيت طلبان کمک زیـادی بکنـد، ولـی گـاه بست به اصCح 

ــامنتظره  ــز داشــت ن ــن اســتثنا. ای ني ــی از ای ــسيار  یک ــه ب ــا ک ھ
طلبـان  اصـCح . بود، در جریان انتخابات اخير اتفاق افتاد چشمگير

 و  آقایـان کروبـی و موسـوینامزد ایـن انتخابـات، با حمایت از دو
ترین  آنـان یکـی از مـوفقانتخابـاتی ھـای  کمک به تنظـيم برنامـه

ســازمان  ٧٦ خــردداد ٢ھــای سياســی خــود را پــس از  فعاليــت
 نامنتظره نبـود و ٧۶این موفقيت سياسی بر خCف خرداد  .دادند
دليل ایـن امـر را . کشيد ظاھرا آن را انتظار می حاکميت نيز حتی

ریـزی شـده ی  سـرکوب برنامـه  حاکميـت بـرای باید در آمـادگی
 کسی از اسـتقبال ٧٦خCف سال در این جا بر. جنبش سبز دید

   طلب شگفت مزدھای اصCحمردم از انتخابات و حمایت آنان از نا
د و سناریوی سرکوب نيز ظاھرا از پيش آماده شده بـو. نشدزده 
ھــای روزنامــه ی کيھــان کــه بــا فرافکنــی از المثــل تحليل فــی

بـرای ریخـتن  طلبـان سناریوھای از پيش آماده شـده ی اصـCح «
  . گفت، گویای این مطلب بود سخن می» ھا مردم به خيابان

رفـت، واکـنش حاکميـت بـه  ار مـیکمتر انتظـآن چه که «
بود که حاکميت به قواعـد تصور غالب این .  انتخابات بودنتيجه ی

کنتـرل   که خود از طریق شورای نگھبـان آن را ایبازی انتخاباتی
 ولــی ھــد و نتيجــه ی آن را خواھــد پــذیرفت؛د کنــد، تــن مــی مــی

که طرح دیگری در سر داشته و بـه انتخابـات  حاکميت نشان داد
 .نگریـسته اسـت طـرح مـی ای برای اجرای این رت وسيله به صو

ھای این طرح کـه بـه تـدریج ابعـاد آن روشـن شـد،  یکی از ھدف
آقـای . نـژاد بـوده اسـت ی ریاست جمھوری احمـدی  البته ادامه

مجـدد » انتخـاب«ھا پيش تمایـل خـود را بـرای  ای از مدت خامنه 
ــدی  ــود احم ــته ب ــراز داش ــوری اب ــت جمھ ــه ریاس ــژاد ب ــایر . ن س

ھای با نفوذ حاکميت نيز به تلویح یا تصریح این خواسـت را  ارگان
ھای طـرح  شود که ھدف ولی اکنون روشن می. کردند می مطرح

حاکميـت ظـاھرا در صـدد بـوده . اسـته منحصر به این امـر نبـود
جنبـشی کـه حـول آن  است که با استفاده از فرصت انتخابـات و

 سره کنـد  برای ھميشه یکطلبان را نيز شکل گرفت، کار اصCح 
  . و به حيات سياسی آنان خاتمه دھد
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برجـسته ی  برای این کار Tزم بود کـه رھبـران و عناصـر«
 طلبی به بھانه ی ھدایت اعتراضات اخير بازداشت  جنبش اصCح

قـرار گيرنـد، » بـازجویی«زندان انفرادی بيفتنـد، تحـت  شوند، به
ــان را بــه صــورت وادارنــد و ســپس آنــان را بــه توبــه و نــدامت  آن

آنان را در ھم  قرار دھند، شخصيت» محاکمه«تحقيرآميزی تحت 
 نظامی کـه بـه راحتـی بـه دشـمن شکنند و آنان را به حد پياده 

 و این وضعی است کـه رژیـم بـرای .شود، تنزل دھند تسليم می
ی محاکمـه ی   طلبان دستگير شده در طی چھار جلـسه اصCح

ــن نيــست کــه ابطحــی و مھــم. نمایــشی پــيش آورده اســت  ای
اند با ھيجان، گذشـته ی خـود را بـه  وادار شده  عطریانفر چگونه

چـه را کـه بـه نـام او  حجاریـان آن  لجن بکـشند و یـا ایـن کـه آیـا
که رژیـم بـا ایـن   مھم این است واقعاً نوشته است؛خوانده شد،

ھا شخصيت و اعتبار سياسـی آنـان را در ھـم شکـسته  نمایش
   .است

کنـد و » رحـم« اگر حاکميت به آنان حتیصورت، در این «
در نظر نگيـرد، و یـا فـرض کنـيم فـردا  مجازات سنگينی برای آنان

توانند بـا اعتبـار و اتوریتـه ی  می آنان را آزاد کند، کدام یک از آنان
ھـواداران پيـشين یا اجتماعی ای که قبC داشـتند، بـا سياسی 

  ذب کنند؟  یا ھواداران جدیدی را ج،خود سخن بگویند
ھای این   داده است که افراد پس از تجربه تجربه نشان«
دوران اسارتـشان بـاقی  اگـر بـه مواضـع اظھـار شـده در[چنينی 

سياسـی بندنـد و از جمـع ھمفکـران  از سخن مییا لب ] نمانند
شـوند، تـا  کـشند، و یـا از ایـران خـارج مـی پيشين خود کنار مـی

 بازگو کنند و حـرف دل خـویش فجایعی را که بر آنان رفته، بتوانند
درھر یک از این دو حالت، آنان از صحنه ی عمـل . را بر زبان آورند

ھـدف حاکميـت تـأمين  انـد و سياسی داخل کشور بيـرون رفتـه 
   .شده است

حـاکی از آن اسـت کـه حاکميـت در ھر صورت، شواھد «
پایان دادن به حيات سياسی آنان  طلبان و  مطلق اصCح به نفی

جنـبش  تـوان تـصور کـرد کـه بـه سـختی مـی. ه اسـتکمر بست
 از سوی دیگر. ان سالم به در ببرد طلبی از این سرکوب ج اصCح

. اقدام حاکميت در نھایـت یـک عمـل خـودزنی بـيش نيـستاین 
در داخـل . اصـCحات سـود زیـادی بـرد رژیم از یک دھه تجربـه ی
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 یگيـر جملـه در رأی  ھایی ایجاد کنـد و از کشور توانست ھيجان
 ھـای رأی  در صد از مـردم را بـه پـای صـندوق٨٥اخير نزدیک به 

طلبـان توانـستند بـرای رژیـم اعتبـار  در خارج نيز اصـCح . بکشاند
جنبش اصCحی چنـدان سـودی بـرای مـردم . کنند زیادی کسب

ولی به ادامه ی حيات رژیم ] تغيير بيشتر توھم آفرید تا[نداشت 
  . خدمت زیادی کرده است

را که به او مدد حيـاتی رسـانده ميت دستی کاکنون حا«
ن قطـع دسـت یـک خـودزنی ایـ. کند است، با خشونت قطع می

ــک  نتيجــه آشــکار اســت و ــا  ای جــز نزدی ــه ب ــردن مرگــی ک ــر ک ت
دموکراتيــک مــردم ایــران در انتظــار آن اســت،  گــسترش جنــبش

کـه کـوس محـسن کـدیور ھـم گفتـه اسـت  ٣٩١».نخواھد داشت
  .ا درآمده است استبداد دینی به صدرسوایی
در سـرمقاله اش، بـا اشـاره بـه » دیـروز«نيویورک تایمز «

  : با لحنی عصبانی نوشت که حوادث اخير پس از کودتا در ایران
دولت ایران به جای پيگيری مسائلی که مھدی کروبـی «

کـشته ھـا و شـکنجه ھـا، تمـام ایـن  بيان کرد و به جای پيگيری
ميـر حـسين و  ر تنبيـهمسائل را حاشا ميکند و برعکس خواسـتا

  ٣٩٢»...تکروبی اس
  : این دیگر خيلی بامزه است  

ما رو باش؛ خيال ميکردیم حاT که تجـاوزات جنـسی در «
ای ھـم آنـرا  حجـت اTسـCم خامنـه  بازداشتگاھھا محرز شده و

ــان متخلــف را ،اعتــراف کــرده  از فــردا ھمــه ی مــامورین و بازجوی
اصـC ! باطل ھی خيالشان ميکنند؛ ز گيرند و چوب تو آستين می

اTن بـين علمـا اخـتCف ھـست مبنـی بـر . از این خبرھا نيـست
گـاه  اوT باید معلوم شود تا کجا دخـول شـده؛ آیـا تـا ختنـه  اینکه

ن عمـل را ثانيا آیا تجاوزگزار به قـصد قربـت ایـ بوده و یا تا دسته؛
بخاطر سرگرمی و مزاح؛ ثالثا آیـا موقـع بجا آورده و یا ھمينطوری 

چھار عادل آن صحنه را  ،کاب عمل منافی عفت تجاوز جنسیارت
   اند، تا نوبتشان برسد؟   یا آنھا ھم توی صف بودهشاھد بودند و
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ــر اینکــه اگــر تجــاوز جنــسی بوســيله ی « از ھمــه مھمت
اش چگونه  شيشه ی نوشابه صورت گرفته باشد، حکم شرعی 

کوکـــاکوT بـــوده، یـــا  اســـتعمال شـــده اســـت؛ آیـــا نوشـــابه ی
ــ ــا  ادادرای؛کان ــد و ی ــزی نوشــابه را درآورده بودن ــا ســرپوش فل آی

آیـا محتویـات نوشـابه را قبـل از اینکـه   انـد؛ ھمينطوری فرو کـرده
اش را به کسی استعمال کنند، نوشيده بودند و یـا بعـد  شيشه 

 گناه ، با فرض اثبات ھمه ی اینھا،تازه اند؟ از عمل اینکار را کرده 
است و غـسل » ه ی نوشابهشخص شيش«انجام شده متوجه 

   !ه؟بر او واجب ميشود و نه بر صاحب شيش
ھمانطور که مCحظـه ميفرمایيـد خوشـبختانه بـاب دبـه «

گسترده است و ھمانطور کـه  درآوردن در فقه شيعه بسيار باز و
بـه گـم   ھمـه ی تخلفـات، سـال قبـل تيـر ده١٨در جریان فجایع 

 ،یان ختم شـدگاه دانشجوشدن یک دستگاه ریش تراش در خواب
 کارخانـه ی نوشـابه  گـردنبـهھـم ھمه ی تقصيرات این بار ھم 

شيـشه   که چرا سایزميافتدکوT کوکا] اسCمی[سازی پارسی 
ھـای   ھایش را اینقدر غيراستاندارد درست کرده که ماتحت بچه 

ی ایـن بـی ھمـه چيزھـا  چه بنویسم؟ ٣٩٣»!د؟پاره ميکن مردم را
را از رو  آدم شانای ابتکاریـی با ایـن شـکنجه ھـ کھریزکحکومت
  !ميبرند

  
ــد جــدی   ــان را بای ــار دادگــاه اصــCح طلب  گرفــت، ولــی رفت

 چه، این آخرین دست و پا زدنھـای اینـان به سخره؛حکومتيان را 
مدرنيتـه ھمـان . است که در برابر مدارا و مدرنيتـه کـم آورده انـد

ــCی ســایتھای ــه از Tب ــی اســت ک ــر شــده، شــعاع کمرنگ  فيلت
حق اختراع ایـن واژه مـال مـن [ پارازیته شده  تلویزیونیکانالھای

و دیــشھای شکــسته و فيلمھــای » شــھيد«رادیوھــای !] اســت
 بـاز ھـم نـسيم دل انگيـزش بـه نسور شـده،ترجمه نشده و سا

ایــران عــصر ســنگ رســيده اســت؛ ایرانــی کــه در آن پاســخ ھــر 
  ... تCشی سنگ است
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ھمـان اسـباب و حاT خياط در کوزه افتاده است؛ در برابر 
تمدنی کـه کلـی پورسـانتش را از مـردم واداده گرفتـه اسـت تـا 

  ... ، کم آورده استچيزکی تحویلشان دھد
ی گرفت، و از ھر که در زنـدان زندان و شکنجه را باید جد  

جانبداری کـرد و بـرای آزادی اش کوشـيد، ] ھر که ھست[است
و سـی  چھره ی ھمين حکومت آمده اند تا آنان را که اما بساط 

 اسباب تمدن و د، آنھم بانسال امتحان پس داده را بزک کناندی 
برھم زد؛ بساط آنانی را که  امکانات مدرنيته، استفاده از تمامی

ی تفرقـه  بـين انـسانھا، بـرا خدمت عناصر تحجر و خط کـشیدر
شان بــا خــودی کــردن و بــرای ضدیتــافکنــدن، بــرای خــودی و غير

را به تنـور خمينـی و حکومـت مدرنيته، پستانھای پCسيده شان 
   !کھریزکی جامانده از سالھای حماقت ملت ميچسبانند

  
  

روز ھفتـــاد و [ ٢٠٠٩ اوت ٢٩/ ١٣٨٨ھفـــتم شـــھریور مـــاه 
  ]ششم

  
این روزھا بيشتر حرفھا پيرامون مزخرفات احمدی نژاد در 

کارھایی که در کوی دانشگاه «: نماز جمعه است که دیروز گفت
نجـام شـد، از اجـزای سـناریوی دشـمن و برخی بازداشتگاھھا ا

و ارزش تکـرار اساسـا  کـه این حرفھا آنقـدر سـخيفند  ٣٩٤»...بود
  ... ھمينند؛نداربررسی 

مـورد احمـدی نـژاد مـن ھيچگـاه در کـه راستی ميدانيـد 
 چون آدمش حساب نکرده ام، اما تـا بخواھيـد چيزی ننوشته ام،

وشــته ام؛ نقليھــا نم/ميچيھــا و ملــیدر مــورد اصــCحاتچيھا و خات
اسـCمی /چھـره ی فریبکـار ایـن جمھـوری کھریزکـیھمـه اینھا 

  !ھستند
نوشته اند کـه حکومـت اسـCمی قانقاریـا گرفتـه تازگيھا 

پزشکان دلسوزی اعCم کـرده انـد کـه جمھـوری «: ؛ ببينيداست
از خـصوصيات . شـده اسـت اسCمی دچار قانقاریای پای راسـت

 Cکننـد،  را بموقـع قطـعاین بيماری این است کـه اگـر عـضو مبـت
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ایـن بيمـار خودسـر بجـای گـوش . امکان نجـات بيمـار وجـود دارد
 سـاعت پانـسمان پـای چھـارطبيبـان ميدھـد ھـر  کردن به حرف

گذاشـته تـو اتـاقش   ھم شمع عطـر دار خود را عوض کنند، کلی
.  ھـا نرسـد که بوی گند زخمھای چرکينش بـه مـشام ھمـسایه

 از خوردن آنتی بيوتيـک ،سيتبيمار یکدنده به بھانه ی حسا این
اوليای بيمار قرار اسـت او را بـرای شـفا گـرفتن  .دنيز سرباز ميزن

   ٣٩٥»...به حوالی چاه جمکران امام زمان ببرند
 دهشمال /خيابان شریعتی جنوب«: این ھم زندانی دیگر  

 خيابان،  ِميرداماد، سمت راستخيابان متر مانده به ابتدای 
نبش این کوچه » ت آسابھش«کوچه ای است به نام 

مرکز چاپ «ساختمانی است که روی در ورودی آن نوشته شده 
 ٢٢این ساختمان در اختيار ستاد کودتای انتخابات » و نشر

جریان کودتا از آن بعنوان زندان مخفی   خرداد است و در 
 ن شھرداری کانالی که در پياده روروزی که کارگرا. استفاده شد

کندند، تا مخابرات بتواند خطوط تلفن يمھمين ساختمان بود را 
. را ارتقاء دھد، با دیواره ھای این زندان مخفی روبرو شدند

پيمانکار نظامی فورا دستور داد منطقه ای را که کنده و خاک 
کارگران ابتدا اعتراض کردند، . برداری کرده بودند، پر کنند

سرکارگر نظامی داخل مرکز باصطCح چاپ و نشر شد و سپس 
مراه چند سرباز بيرون آمد و خطاب به کارگران گفت که اگر از ھ

پر کردن منطقه ای که کنده اند، خودداری کنند، ھمه را دستبند 
به این ترتيب آن گودال دوباره پر شد و . زده و زندانی خواھد کرد

  ٣٩٦».دیواره ی زندان مخفی پشت خاک ھا پنھان
 ی فایننشيال روزنامه)  اوت٢٨(روز جمعه «: دیگر این که  

تایمز چاپ لندن، به نقل از محافل دیپلماتيک سازمان ملل متحد 
نوشت که یک کشتی حامل تسليحات جنگی به مقصد ایران در 
خليج فارس توسط ماموران دریائی امارات متحـده متوقـف شـده 

بــه نوشـته ی فایننــشال تـایمز محمولــه ی کـشتی کــره . اسـت
   ٣٩٧»... شده بودشمالی، به دروغ قطعات ماشين گزارش
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 و حجاریـان از زنـدان اویـن  کـه ابطحـیدر خبر اسـت تازه
کــسی کاریکــاتوری . ميکننــد» آپ دیــت«شان را وبــCگ یــا سایتــ

» آپ دیـت کـردن«پينوکيو در حال . کشيده که خيلی بامزه است
 چـوبیپينوکيوی دروغگو بـا ان دمـاغ    ٣٩٨...آخی... وبCگ ابطی

    ...آخی...درازش
  

 فردای انتخابات :  اول یپرده/ترافاتپشت صحنه ی اع
  

  ! مردم ما خيلی آزادند،ما در ایران آزادی در حد مطلق داریم
  

  نيم ساعت قبل از شروع دادگاه:  دوم یپرده
  

  !بنویس): اصغر(بازجو 
  چی بنویسم؟: رمضان زاده

  ! کله پا کنيمخواستيم نظام رابنویس من با موسوی مي: بازجو
 ٤ کـه  نظـام راواستم از این کـارا بکـنم،نه من نميخ: رمضان زده

 مگـه چيـزی ھـم بـرای مـا سال پيش احمدی نژاد کلـه پـا کـرد،
  نده کله پا کنيم؟ما

 مــرداد بــه رھبــر ٢٥بنــویس مــن در راھپيمــایی دوشــنبه : بــازجو
انقCب و احمدی نژاد توھين کردم و با یک قبـضه کCشـينکف بـه 

  !مبارزه ی مسلحانه عليه نظام دست زدم
 ساعت بعد از اعCم ٢ که آقای بازجو نوکر پدرت مرا: ن زادهارمض

   خرداد سخنرانی کردم؟٢٥نتایج گرفتيد، چه جوری تو 
 نه مثل اینکه این تفھيم اتھام نميشه؛ ممـد یـک شيـشه: بازجو

  !تميز بياری  نوشابه ی
  

 هبيـــست و پـــنج دقيقـــه قبـــل از دادگـــا:  ســـوم یپـــرده
  )حجاریان(
  

  ستی کودتای مخملی بکنی؟بگو چرا ميخوا: بازجو
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  .با تعجب فقط نگاه ميکند: حجاریان
 قبل از انتخابات با مارکس وبر تمـاس تلفنـی  یچرا ھفته: بازجو

  داشتی؟
  .حجاریان با تعجب بيشتر فقط نگاه ميکند

ن اینگليسی کـشف کـردیم، چرا توی خانه تان کتاب با زبا: بازجو
  ره؟آیا این کتابھا ربطی به دTرھای امریکا دا

  .خيلی تعجب ميکند: حجاریان
تــو کــه قــصد اعتــراف نــداری، خــودم واســت یــک اعتــراف : بــازجو

  ! مينویسم، ميدم شریعتی بخونه
  

دادگــــاه دادســــتان /زمــــان دادگــــاه: چھــــارمی پــــرده 
  :خواندکيفرخواست را مي

  
  ن الرحيمبسم هللا الرحم

پس از انتصابات اخير و شرکت بيـسابقه ی ملـت شـھيد 
 ميليـونی ٣٠ ميليـونی و رای ٤٠  ی حـضور بيـسابقهپرور ایران و

به رئيس جمھور ارزشی و در راستای ماليدن دماغ امت به خاک 
 بزرگ را بر کام  این پيروزی ملت ایران قصد داشت شيرینی،پاک

رھبـر معـزز انقـCب تلـخ نمایــد، لـذا طـی یـک عمليـات گــازانبری 
 ای يج کمـر ملـت را شکـسته و عـدهتوسط برادران ارزشی بـس

ده بـه جـرم بـستن دسـتمال ایـن عـ .خبر را دستگير نموده ایمبي
 دھان، عکـس گـرفتن، خبـر جمـع کـردن، راه رفـتن، سـکوت جلو

کردن، بيانيه دادن، حرف زدن، فکر کـردن و در کـل زنـدگی کـردن 
 تـا طـی یـک سـری ،در این دادگـاه حـضور بـه ھـم رسـانيده انـد

  . زندان شوند یاعترافات ساختگی روانه
  

  سخنرانی احمدی نژاد/نماز جمعه: م پنج یپرده
  

آن کسانی که در کھریزک دست بـه اعمـال مجرمانـه و وقيحانـه 
  .زدند، ھمه عوامل آمریکا بودند
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  ھفته ی آینده: ششمی پرده 

  
. ممد، شيشه ی نوشابه ی تميـزی را بـرای اصـغر آمـاده ميکنـد

اصــغر ھمــان عامــل نفــوذی آمریکــا بــوده کــه بــه دســتور رئــيس 
زاده را شـکنجه  مھوری کلـی دیگـر از عوامـل آمریکـا مثـل تـاجج

  ٣٩٩».کرده است
  ... ھيچ نوشته ای مثل طنز کارکرد نداردراستی که   

  
  

روز ھفتاد و [ ٢٠٠٩ اوت ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم شھریور ماه 
   ]ھفتم

  
روز رای گيری است و من اینجا . امروز یکشنبه است  

. در انتخابات باشمميروم رای بدھم، بدون این که نگران تقلب 
ھر که را دوست داشتم، انتخاب ميکنم و تو خيابان ھم داد و 

  : بيداد نميکنم که
  » !اگر تقلب بشه، آلمان قيامت ميشه«
کـرده » سـرنگون«اما در خبر است که قاضی مرتضوی را   

  : اند
 در حکمـی، ...صادق Tریجانی، رئيس قوه ی قضائيه... «

بـه سـمت دادسـتان عمـومی و آبـادی را   دولـت عباس جعفـری
به این ترتيب سعيد مرتضوی پس از شـش . برگزید انقCب تھران

   .رفت سال از دادستانی تھران کنار
ھـای  سعيد مرتضوی، دادستانی کـه نـامش بـه دادگـاه«

سرانجام تعداد زیادی از نـشریات  موقت و بی  مطبوعات و توقيف
دیبھـشت مـاه خـورده، از ار ھـای اخيـر گـره طلب در سـال اصCح 
... ریاسـت در زمـان  و ھمزمان با احيـای دادسـتانی ١٣٨٢سال 

محمود شاھرودی بر قوه ی قضائيه، سمت دادستان عمـومی و 
  .. .را بر عھده داشت انقCب تھران
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ــده « ــين در پرون ــضوی ھمچن ــون  مرت ــشھوری چ ــای م ھ
جــان ] کانـادایی/ایرانــی[نگـار  پرونـده ی زھــرا کـاظمی، روزنامــه 

  و بـه گفتـه ی اصـCحت بازداشتگاه اوین دسـت داشـسپرده در 
چينی برای بازداشـت و برگـزاری  ای در زمينه  طلبان، نقش ویژه 

عھـده  پس از انتخابات ریاسـت جمھـوری بردادگاه متھمان وقایع
 ی دادسـتانتالبته بCفاصله پـست مھمتـر معاونـ  ٤٠٠»...تداش

ایـن ...ک داده شد؛ عينھو شکنجه گـران کھریـزکل کشور به یارو
  !کھریزکی/اسCمیجمھوری است 

  
  : این دیگر خيلی بانمک است

ان در یکــی از شــھرھای آلمــان در حاليکــه ایرانيــز دیــروز«
مال نمـودن خـون شـھيدان راه پایمشغول تظاھرات و اعتراض به 

برسـميت شـناخته   حمایت از زنـدانيان سياسـی و ایران وآزادی
نشدن دولت کودتـا از سـوی کـشورھای غربـی و اروپـایی بـا در 

داشــتن عکــسھایی از کــشته شــدگان نــدا و ســھراب و  دســت
گروھـی پـنج تـا شـش نفـره بـا  دیگران عزیزانمـان بودنـد، بناگـاه

تظـاھر  دسـت یکـی ازنـان و اعتـراض برعکـسی کـه حملـه بـه آ
ه در آن خامنه ای را نشان داده، با ضـربدری قرمـز کنندگان بود ک

  . »مرگ بر دیکتاتور«آن و زیر نوشته ای ی بر روی
بـه قائـد مـا  ایـن تـوھين«: گروه حملـه کننـده ميگفتنـد«

دن عکــس را داشـتند کــه بـا تــو دھنــی و قــصد پـاره کــر» !اسـت
از ھمه ! تظاھرکنندگان و آلمانيھای حاضر در مراسم روبرو شدند

ــب ــر جال ــا از تظاھر ت ــشمگير آلمانيھ ــت چ ــود حمای ــدگان ب و کنن
  : پاسخشان به لبنانيھا که

  » !نه بمانيد؟بروند و شما گرس) آخوندھا(يد اینا ميترس«
دادن ه پـيش نيـز شخـصی بـا فيلمبـردار جلـوه چنـد ھفتـ

خود، قصد فيلمبرداری از تظاھرکنندگان را داشت که خبـر آن نيـز 
   ٤٠١».عزیزان رسيد به اطCع
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ــم ــن ھ ــيمای ای ــدا و س ــيس ص ــرار رئ ــت؛ اق ــب اس  جال
سازمان صدا و  رئيس«: اسCمی به افت تعداد بينندگان تلویزیون

تعـداد بيننـدگان رسـانه ی سيما در حالی از سقوط بـسيار زیـاد 
خبر داد که در روزھای پس از انتخابات، عملکرد صـدا ] کذا[ملی 

ی بـه بسياری قرار گرفت و چھـره ھـای زیـاد و سيما مورد انتقاد
ملـی اعتـراض ] غير[عملکرد جناحی و یکجانبه ی این رسانه ی 

سـرمایه داران نميخواھنـد «خبر دیگری ھم بـود کـه   ٤٠٢».کردند
یعنــی صــدا و ســيمای  [»رســانه ی ملــی«کاTھاشــان در ایــن 

جالـب ... دن تبليغ شود، که با بایکوت مردم روبـرو نـشو]اسCمی
    .فيل از پشه ميترسد! است، نه؟

وليعھد را یکطرفه کرده اند و ظاھرا کارشناس این خيابان 
اطCعــات بــا اســتفاده از وزارت «: طــرح کمــدی روســھا ھــستند

 تظاھرات در مناطق شمال شـھر در امتـداد نقشه ی پراکندگی
ميدانھای وليعصر تا ميدان ونک و چھار راه پارک وی که به عنوان 

و بـا کـانونی تظـاھرات خيابـانی تـشخيص داده شـده انـد  نقـاط
بازدید و  که برای »روسی«ک ترافي مشورت مھندسين شھری و

 سـال اسـت آمـده انـد و ٢٠٠[ارائه ی نظر به ایـران آمـده بودنـد 
خيابــان طرفــه کــردن یکدســتور فــوری ] خيــال ھــم ندارنــد برونــد

امنيتــی ی ھــارا بــرای ایجــاد امکــان واکــنش ســریع نيرو وليعــصر
سـيما بـه شـھرداری و راھنمـایی مستقر در پادگان پشت صدا و

کـشور تایيـد  این طرح که توسط مقامھای ارشـد. رانندگی دادند
و کسب و کـار بـسياری از شـاغلين در ایـن  عادی زندگی شده،

تاثير مثبتی ھم در  است و ھيچ به ھم ریخته منطقه و کسبه را
  ٤٠٣».روند ترافيک منطقه نداشته و ندارد

 ]منـوچھر متکـی [نوشت که وزیر امـور خارجـهم ھایرنا «
ــھدای  ــت ش ــه در مراســم گراميداش ــامگاه جمع ی ھفتــه «ش

آنان که ميخواستند با « :فتهدر مسجد مصCی اصفھان گ» دولت
انقـــCب رنگـــی و کودتـــای مخملـــی بـــه نظـــام صـــدمه بزننـــد، 
نميدانستند که نظام جمھوری اسCمی با کودتا بر پـا نـشده، تـا 

پــس از وقــوع حــوادث بعــد از ...بــا کودتــا ســاقط کــردبتــوان آن را 
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 کــشورھای اســCمی، یانتخابــات، بــسياری از روســای جمھــور
دوســــت ســــازمانھا و نھــــضتھای اســــCمی و کــــشورھای 

کردنـد اظھار نگرانـی ] گانگسترھای آمریکای Tتين[غيرمسلمان 
اسCمی، الگو و پيشتاز ماست، مراقب این آشوبھا که جمھوری 
  : مرزھا اشک ميریختند و ميگفتند ان ما در خارج ازباشيد؛ دوست

   ٤٠٤»!دببين نکند این پناھگاه و سنگر اميد بخش صدمه«
  

و » وزارت ھلـو«: تيتر زده اند. بامزه اندخيلی این بچه ھا 
 محبـوب، یدر راسـتای اینکـه رئـيس جمھـور« :زیرش نوشته اند

ر محمــود احمــدی نــژاد اعــCم کــرد کــه آقــای دکتــر لنکرانــی وزیــ
بھداشت و درمان، مثل ھلو ميماند، ليـست زیـر از طـرف ھيئـت 

  : دولت منتشر شد
ــد« ــدی  محم ــفار ھرن ــسين ص ــانیوزار[ح ــو عم ] ت ليم

 صـادق محـصولی] وزارت زیتون پـرورده[ یاسفندیار رحيم مشای
وزارت آلـو [ای   غCمحـسين محـسنی اژه ]وزارت مارماTد کـاھو[

وزارت [علی Tریجانی ] روزارت کمپوت خيا[منوچھر متکی ] بخارا
] وزارت تمبرھنـدی[ن الھـام غCمحـسي ]خربـزه ی درختـی/پاپایا

وزارت [محمود احمدی نـژاد ] وزارت مربای کمبوزه[ رجبی فاطمه
احمـد جنتـی ] وزارت تخـم کـدو[حـسين شـریعتمداری ] کلم پلو

] وزارت ریــواس[مــسعود ده نمکــی ] وزارت ماســت و موســير[
  ] ت علف خارشتروزار[ عادل غCمعلی حداد

  
طفلــک ایرانيھــای . و آمــدمدیگــر ایــن کــه رفــتم رای دادم 

 ولـی خـوب نبـود؛زیـاد ھوا عـالی بـود، البتـه حـال مـن  .درونمرز
 از  ھم روزی بـود امروزچه ميشود کرد، ھمين است دیگر،...خب
  .زندگیروزھای این 

  
 ھمچـون ی دختر دیگـراد کهسایت موج آزادی گزارش د«

 پيشگی برخی بسيجيان شـده بانی جنایت قر» ترانه موسوی«
 بـا اسـيد سـوزانده شـده و در نھایـت اش و پس از آن ھم جنازه 

ــدون حــضور ــانواده ب ــه  خ ــه در قطع ــه صــورت مخفيان  ٣٠٢ اش ب
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تقـدیر ایـن بـوده کـه  جالب است؛. بھشت زھرا دفن شده است
 خبر این جنایت، درست در روزی منتشر شـود کـه دولـت کودتـا

   دارد؛ دولتـی کـه بـیشابينه را در دستور کـارنمایش تشکيل ک
   .و جنایت بر سرکار آمده استاغراق با خونریزی 

اکنـون  دختر جوانی است کـه» آمایی/پورآقایی سعيده«
 بھـشت زھـرا دفـن ٣٠٢  یپيکر او در یکی از قبور گمنـام قطعـه

سعيده پورآقـایی تنھـا فرزنـد جانبـاز شـھيد عبـاس  .شده است
ھـای پـس از کودتـا در  یکی از شـب ست که درآمایی ا/پورآقایی

 شـان در  خانـه حاليکه بـه هللا اکبـر گفـتن شـبانه بـر پـشت بـام
ــاس  ــای لب ــود، از ســوی نيروھ ــشغول ب ــران م ــت تھ ــان دول خياب

 روز جنـازه ٢٠وابسته به بسيج دستگير شـد و پـس از  شخصی
جنـوب تھـران از سـوی مـادرش   ھـای ی او در یکی از سـردخانه

به مـادرش  ربط از تحویل جنازه  اما مسئوTن ذیشناسایی شد؛
اش  خبـری خـانواده  ھـا بـی  خودداری کردند و حاT پـس از ھفتـه

 دخترشـان بـه صـورت مخفيانـه در قطعـه ی  کـه انـد شده مطلع
   . بھشت زھرا به خاک سپرده شده است٣٠٢

ھای اخير به شدت تحت  سعيده طی ھفته  خانواده ی«
کننــد؛ امــا بــاTخره   مــاجرا خــودداریفــشار بودنــد تــا از افــشای

 شکــسته شــد و مــاجرای تاســف ســکوت دربــاره ی ایــن مــاجرا
رفتـه از سـوی برخـی » دشـھي«ایـن فرزنـد  ظلمی که بربرانگيز  

  سـعيدهبه گفتـه ی مطلعـان . شرح داده شده استافراد مطلع
وحـشيانه قـرار گرفتـه و  پورآقایی پس از بازداشـت، مـورد تجـاوز

زانو بـه   ی وی را از متجاوزان جنازه. ده استسپس به قتل رسي
انـد، تـا آثـار ایـن جنایـت شـنيع بـه صـورت  باT در اسيد سوزانده 

ــرود ــين ب ــل از ب ــانواده . کام ــپس خ ــرار  س ــشار ق ــت ف ی وی تح
 شدید کليوی اعـCم بيماری گيرند، تا علت مرگ دخترشان را می
 سـعيده ی جنـازه  افتـد کـه  این موضوع در حالی اتفاق می.کنند

 یل نشده است و شنيدن خبر بيماریاساسا به خانواده اش تحو
 که اطمينـان دارنـد سـعيده موجب تعجب اقوام وی شده سعيده
بيماری ای نداشته است؛ و ھمين دروغ بـود  ی ھيچ نوع سابقه 

   .که در نھایت به افشای ماجرا منجر شد
به ذکر است که برخی اطCعات تـازه کـه بـه محـض  Tزم

دھد که اکثـر کـسانی کـه  می ل منتشر خواھد شد، نشانتکمي
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شـده  نام و نشان در بھـشت زھـرا دفـن به صورت مخفيانه و بی
ــورد تجاوزا ــه م ــی ھــستند ک ــد، دختران ــای  وحــشيانه ن ی نيروھ

 د و دفن شبانه و غيرقـانونیان قرار گرفته  امنيتی و شبه نظامی
بـوده  داده، ابعـاد جنایـات رخ ھا نيـز بـرای جلـوگيری از افـشایآن

و نشان، از وجـود یـک  نام  ھمچنين جدا از این قبرھای بی.است
 بھـشت زھـرا مطلـع شـده در نزدیکـی] دیگر[جمعی  ور دسته گ

محض تایيد و دریافت جزئيات بيـشتر، ایـن گـزارش نيـز  ایم که به
  ٤٠٥».رسيد به اطCع خوانندگان خواھد

ســریال آدمکــشيھای حکومــت اســCمی ھمچنــان ادامــه 
   ...دارد

خبرگزاری ایسکانيوز گزارش داد که پيدا شدن جنـازه ی «
زنی ناشناس در شرق تھران، بازپرس و پلـيس جنـایی تھـران را 

ظھـر جمعـه افـسر نگھبـان «... با معمای پيچيـده ای رو بـه کـرد
 بومھن بـا بـازپرس کـشيک دادسـرای امـور جنـایی ٢٠٦کCنتری 

 ناشناسی کـه کرد که جنازه ی زن پایتخت تماس گرفت و اعCم
 چھل و پنجساله به نظر ميرسد، در فضای سبز پيدا شـده/چھل
  ی اداره١٠  ی این مقام قضایی به ھمـراه افـسران دایـره.است

بررسيھای . رازگشایی معما آغاز شد آگاھی مرکز به آنجا رفت و
مـرگ زن نگونبخـت  روز از ١٥ بيش از مقدماتی نشان ميدھد که

دفن  ن، پيکر او را زیر مقداری خاکگذشته است و جانی یا جانيا
 در آن بين حيوانھای گرسـنه، پاھـای قربـانی را بيـرون.  اند کرده

ه مـاجرا شـدی محـيط بانـان متوجـه به این ترتيـب ند و ه اکشيد
  ... ندا

در شرایطی برای شناسایی به پزشکی قـانونی  جنازه«
. سپرده شد که فرضيه ی جنایـت خـانوادگی قـوت گرفتـه اسـت

د امسال نيز پيکـر اسـرارآميز مـردی ناشـناس در زیـر پـل مردا١٨
پيدا شد و بازپرس و پليس جنایی تھـران را بـا  بومھن» جاجرود«

   ٤٠٦».معمای تازه ای رو به کرد
  ]بدون شرح[
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روز ھفتـــاد و [ ٢٠٠٩ اوت ٣١/ ١٣٨٨نھـــم شـــھریور مـــاه 
  ] ھشتم

  
 دانـشجوی در خبر بود که خامنه ای از این که دو ميليـون  

 ٤٠٧.بـود» شـيکار«، کلـی ندانسانی در کشور درس ميخوانعلوم 
شعله ی شک را در دل جوانـان » علوم انسانی«به نظر این بابا 

قرار شده است به جای استادان علوم انـسانی ... روشن ميکند
از این به بعد مCھا و مCباجيھا برای تـدریس علـوم انـسانی بـه 

  ... علوم انسانی ریسه شوندسر کCسھای درس 
لبـاس شخـصيھا روی پـای دختـران «در مطلبی با عنوان 

یکـی از شـھروندان «: یا مينشينند، آمده است که» مينشستند
بـا » مـریم«در ناآراميھـای اخيـر بـا نـام مـستعار بازداشت شـده 

انتشار شرحی در مورد آنچه طی دوران بازداشت بر او رفته، بـار 
 به موضـوع بحـث اتفاقاتی را که در زندانھا روی داده است، دیگر

  مکـان دسـتگيری مریم که دختـری جـوان اسـت،.روز تبدیل کرد
بھارسـتان و زمـان آن را مراسـم تحليـف ریاســت  خـود را ميـدان

مریم که گزارش او . ميکندان جمھوری در اواسط ماه گذشته عنو
ــان درج شــده، در توصــيف فــضای آن روز از  در ســایت ميــدان زن

ن ميگوید و تاکيد ميکند که بھارستان سخ» شدت امنيتی بودن«
او سپس  .نداشت حرکتی کند یا شعاری سر دھد کسی جرات

ميگویـد کـه بـر روی کاغـذ نوشـته » زن ميانسال و شـجاعی«از 
مـریم عکـسی از آن زن  ».شاه صدای مـردم را دیـر شـنيد«: بود

کوتاھی با حمله ی مـاموران امنيتـی  آن زن پس از مدت. ميگيرد
ماموران سپس . اتومبيل سبز زنگی ميشودمواجه و با زور سوار 

د و برای پراکنده کردن مردم به صورت آنھا اسپری فلفـل ميپاشـن
 مـریم پـس از آن تـصميم ميگيـرد .ندپردازبه ضرب و شتم آنان مي

 برای گریز از مھلکه به منزل بازگردد، اما در ميانه ی راه با زنی از
ینکـه تنھاسـت، از ماموران امنيتی روبرو ميشود که به بھانـه ی ا

بـه داخـل او را ھمراھی کند و به این ترتيـب او را  مریم ميخواھد
آنجـا دیگـر مـاموران امنيتـی از راه در . کوچه ای خلوت ميکـشاند

مریم تصميم به فرار . شود» ون«ميرسند و از او ميخواھند سوار 
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  را به ای که اوچادری  ميگيرد، اما ناکام ميماند و در ھمانحال زن
 مـریم در ادامـه ی .ی خلوت کشانده بود، ناپدیـد ميـشوداه کوچ

در توصيف احساسش » ميدان زنان«نقل خاطرات تلخ خود برای 
خيـل سـواTت خـشمناک « و» ترس بسيار«از پس از بازداشت، 

  : ای سخن ميگوید » ساله٥٠مامور امنيتی 
اونجا چه غلطی ميكردی؟ سر چھار راه به پلـيس چـی «

مریم ميکوشد مامورین را قـانع کنـد » ؟كردیميگفتی؟ ليدری مي
ساده بوده و از سر کنجکـاوی تـوقفی در محـل  که تنھا رھگذری

اعتراضــات داشــته، امــا آنھــا تاکيــد ميکننــد کــه وی در فيلمھــای 
ــت ــده اس ــده ش ــع دی ــر. تجم ــشمبند را ب ــریم چ ــس از آن م  پ

مـریم حـدس  .دچشمھایش ميبيند و به ناکجا آباد منتقل ميـشو
» پایگـاه مقاومـت«ک نی که وی به آن منتقـل شـده یـميزند مکا

کـه  این دختر در آنجا با دکتری مواجه ميـشود. بسيج بوده است
درخواستی کـه . از او ميخواھد قرصھای بدون برچسبی را بخورد

  . مریم روبرو ميشود با امتناع
ھـای زده شـده بازجویی مریم با پرسـش دربـاره ی تلفن«
كيست كه مـدام بـه «: از ميشودروابط خصوصی اش آغبه وی و 

چـه «: بازجو ميپرسـد» .دوستم«: جواب ميدھد» تو زنگ ميزند؟
: بــازجو ميپرســد» .دوســت پــسرم«: جــواب ميدھــد» دوســتی؟

پـسر تـوی ی فقط ھمين یكی رو داری؟ پس این ھمه شـماره «
مگــر آدم . اقــوامم ھــستند«: ميدھــد جــواب» گوشـی ات چيــه؟

  »؟دارهه  رابطاھاش یعنی ب، ھر كسی را دارشماره ی
ن را بـسيار مـضطرب این پرسـش و پاسـخھا دختـر جـوا«

عکسھای خـصوصی اش در موبایـل نيـز مـورد ميکند، دختری که 
این عكـسھای مـستھجن «: بررسی و کنکاش بازجو قرار ميگيرد

، چـرا  این سواTت بـرای مـریم ترسـناک ھـستند»چی ھستند؟
بـر سـر او عکـسھای تکـی بCیـی حدس ميزنـد بـه بھانـه ی  که

  » .دبياورن
ميترسـيدم از ھـوش بـروم و بCیـی سـرم . حالم بد بود«

از مـاجرای . دارم سـعی ميكـردم خـودم را ھوشـيار نگـه. بياورند
پــس از آن بــازجو بــه تفتــيش  .متجاوزھــا چيزھــایی شــنيده بــود
او ميخواھــد بگویــد در انتخابــات  عقایــد مــریم دســت ميزنــد و از

عـضو کمپـين  آیا. داده استریاست جمھوری به چه کسی رای 
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ــيرین  ــانم ش ــا خ ــا ب ــت، آی ــالين زن اس ــضا و فع ــون ام ــک ميلي ی
حقوقـدان آشـنایی /صـلح نوبـل و شـادی صـدر برنـده ی/عبـادی

 !دارد؟
 زن دیگـر بـه زنـدان ١٥ مریم ھمـراه بـا ،پس از بازجویی«

 ميليـونی ٥٠اوین منتقل ميشود و سرانجام با وثيقه ی سـنگين 
خرین شب بازداشت خود و انتقال زنـی بـه مریم از آ .دآزاد ميشو

قرنطينه ی اویـن ھـم سـخن ميگویـد؛ زنـی کـه بـه گفتـه ی  بند
رفتـه » فـرو«محکـم، پيـشانی اش  مریم بر اثر اصـابت ضـربه ای

زن . اسـته زنی که چھره اش برای مریم آشـنا بـود. بوده است
مــذکور خــانم ھالــه ســحابی دختــر مھنــدس عــزت هللا ســحابی 

 نم سحابی ھمان زنی بوده است که مـریم درخا در واقع. است
نـژاد عکـسش را گرفتـه روز اعتراض به تحليـف محمـود احمـدی 

ــود ــب آن.ب ــری   جال ــژه ی پيگي ــه ی وی ــصميم کميت ــس از ت ــه پ ک
 پـيش از ورود ھيـات مجلس برای بازدید از زندان، درست یک روز

اوین، مسئوTن این زندان برای مناسب بودن اوضـاع پارلمانی به 
  .دميآورن» یخچال«زندانيان این بند  داشت شدگان، برایباز

دختـر  در دیدار نمایندگان مجلس با زندانيان، یک مـادر و«
 کـه حکایـت از سادیـسم  در توضـيح رفتارھـایی،بازداشت شـده
غيرانــسانی برخـی مــاموران امنيتـی دارد، گفتــه جنـسی و رفتار

ده خـم شـده انـد، بـه آنھـا گفتـه شـ وقتی آنھـا بازداشـت«: اند
روی كمـر آنھـا  شوند و دو مرد داخـل ون و در تمـام طـول مـسير

   ».ندنشسته ا
  سحابی نيز تاکيد کرده که ھمراه بـا وی دختـری ھاله«

بازداشت شده که یک مامور لباس شخصی در داخل ماشين بـر 
ایـن رفتارھـا در حـالی افـشا شـده کـه . نشـست روی پاھای او

به بازداشت شدگان پسر  اخبار جدیدی در خصوص احتمال تجاوز
آمـادگی مھـدی کروبـی اعـCم و  و دختر در زندانھا منتشر شده 

کرده مدارک و مستندات خود را در خصوص این فجـایع در اختيـار 
در مطلبـی تحـت  ٤٠٨».مجلس و مقامات قضائی قرار دھد رئيس

عنوان برای تحویل جنـازه ی سـوزانده و تجـاوز شـده ی سـعيده 
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ــد، آمــ ــول خواســته بودن شــدن ســعيده   کــشته ...« : ده اســتپ
 . ماسـت یپورآقایی و یک مادر و پسر، از جملـه خبرھـای تـازه

بـام از      اکبـر روی پـشت سعيده با چند نفر دیگر بخاطر گفـتن هللا 
کـه چنـد روز  ، آنھـم در حـالی  اسـتبازداشـت شـده داخل خانه

بعد از مـدتی جنـازه . بود اش نگذشته  سالگی ١٧بيشتر از تولد 
فاصـله ی .. [.انـد  شده ی او را به مادرش نشان داده ی سوخته 

 روز پـس از دسـتگيری، ٢٠حداکثر ] دستگيری تا کشته شدنش
دھنـد و بـرای تحویـل آن پـول  جنازه ی او را به مادرش نشان می

دھــد و در نتيجــه ســعيده را  پــول نمــی] مــادر [.کننــد طلــب مــی
 نــشان دفــن نــام و برنــد در یکــی از ھمــين گورھــای بــدون مــی
 گوینـد کـه اینجـا قبـر فرزنـد البته بعـدا بـه ایـشان مـی. کنند می

شـھيد ] یـک[ کـه ھمـسر  مـادر سـعيده عـCوه بـر آن. شماست
در نتيجه با او ھمراھی نـسبی  .است، سه برادر شھيد نيز دارد

 زھـرا در  فراموش نشود که یکـی از مـسئوTن بھـشت . اند کرده
ه  و گفتـهنـشان مـصاحبه کـردراستای خبر گورھای بـدون نـام و 

  قبر بدون نام که فعاTن حقوق بشر مدعی شده ۴۴ از است که
بایـد بگـویم کـه سـعيده و آن . انـد شده   قبر پيدا١٩اند، صاحبان 

گفته ميشود   ٤٠٩»... نفر ھستند١٩مادر و پسر، در ميان ھمين 
وز شـده اکه حکومت دارد به خانواده ھای شکنجه شده ھا و تج

    ٤١٠»پول تزریق ميکند« شده ھا ھا و کشته
  !خاکبرسرھا

  
  

روز [  مـي+دی٢٠٠٩ سـپتامبر ١/ ١٣٨٨دھم شـھریور مـاه 
  ]ھفتاد و نھم

  
 نھــم شــھریور ایــن کــه ]دیــروز[فــوری فــوری امــروز  خبــر  

خبرگزاری فـارس . حماس درخواست لغو روز قدس را کرده است
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 ...ای بـه گزارش داد که رھبران حمـاس طـی نامـه ی محرمانـه 
ــه  ــرده خامن ــشگيری از ســوء  ای درخواســت ک ــرای پي ــه ب ــد ک  ان

استفاده ی منافقان و بدخواھان، راھپيمائی روز قدس امسال را 
اگـر رھبـر عاليقـدر  این جریان تروریستی اعCم کـرد کـه .لغو کند

بـرای   که قرار بود به ملت شـھيد پـرور ھایی موافق باشد ھزینه 
 بــا ھواپيمــا، و نــه بــا ،شـرکت در ایــن راھپيمــائی پرداخــت شــود

  . نمایندگان حماس در لبنان پرداخت شود کاميون، به
روزگـاری «:  اشکوری ھم نوشـته اسـتحسن یوسفی«

:  گفتـه بـود۵٧زنده یاد محمد مختاری درباره ی انقCب اسCمی 
و اکنـون بـا اسـتفاده از ھمـان » !ذات مـا را عریـان کـرد انقCب،«

انتخابات اخير، ذات نظـام وTیـی «: گفت که توانتعبير پرمعنا می
   ٤١١»...جمھوری اسCمی را عریان کرد

 شـماھا را لخـت و عریـان  ھمـه یالبتـه مدتھاسـتمـن 
 تھـی؛ ھـم حکومتيـان را در دو تھـیخالی، توميبينم؛ بی کله و 

وجه سخت تن و نرم تنش را و ھـم ھمـه ی حکومـت اسـCمی 
ا ســکوTر حکومــت عرفـی و نــسبتآنــانی را کـه بــا ... خواھـان را 

و و سـی ] بيـشترشان ھـم تروریـستی[کردند » مبارزه «پيشين
در حال زد و شان  ست که با حکومت اسCمی ھم ھسالاندی 
  .ندا»معامله«بند و 

 دو بـسيجی نوشـتخبرنگار آژانس ایران خبر در تھـران «  
دختـر طـی برخوردھـای زشـت،  كه با متوقف كردن اتومبيـل یـك

 ند، توسـط ناشناسـی بـه سـزایقصد آزار و اذیـت وی را داشـت
بنا بـر ایـن خبـر ایـن ھموطنمـان كـه متوجـه . عمل خود رسيدند

به آزار و اذیت یك دختر بی پناه پرداختـه  ميشود این دو بسيجی
سرعت زیـاد بـا ماشـينش   در خيابان استخر با٢٠اند، درساعت 

وضـع یکـی از بـسيجيھا . به آن دو بسيجی ميزنـد و فـرار ميكنـد
بـسيجی  ایـن دو. مکان ھCک شدنش زیاد استوخيم است و ا
گفتـه . فلکه ی سوم تھرانپـارس بـستری ھـستند در بيمارستان
عمومی از بسيج و نيروھـای كه شدت انزجار و تنفر شده است 

                                                           
411 - http://www.nasimfarda.com/index.php/the-news/788-1388-06-09-18-01-47.html  



 ٣٩٦

 

تمـاس   مـردم بـا آمبـوTنسحتـیبسيجی بـه حـدی اسـت كـه 
   ٤١٢».نميگرفتند و به این دو مزدور كمك نميكردند

اھنگی جبھه ی اصـCحات روز شورای ھم«: دیگر این که
ای اعCم کرد که حوادث پس از انتخابـات   بيانيه دوشنبه با صدور

ریاست جمھوری، ایـران را در وضـعيت خطرنـاکی قـرار داده و بـه 
ناميــد، » حيثيــت، مــشروعيت و مقبوليــت مردمــی نظــام«آنچــه 

   ٤١٣»...ضربه زده است
 ھمـه اینھا با ایـن ھمـه تحقيـر و تجـاوز در زنـدانھا و ایـن
ھاشـان کشتارھا و کثافتکاریھـا، بـازھم دسـت از ایـن چرنـد گویي

  !   برنميدارند؟
 به نام »لباس شخصی « راسیک از چيزیشما راستی   

  !شنيده اید؟» اسمال تيغ زن«
تيـغ زن قبـل از افتخـاری معـروف بـه اسـمال  اسماعيل«  

ـــــی از باج ـــــCب یک ـــــه یانق ـــــای منطق ـــــشيد  گيرھ جم
س از انقــCب مــسئول گــروه ضــربت پــ. قلعــه بــود/شــھرنو/تھــران

 تھـران ١٢ سپاه پاسـداران منطقـه ی انقCب اسCمی کميته ی
ــن گــروه ھمپالگيھــ. شــد ــه در ای ــود و ب ای خــود را جمــع کــرده ب

مردم و بـه نـام خـود کـردن  گيری، تجاوز، مصادره ی زمينھایباج
تيـغ  اسـمال .آنھا، کCھبرداری و موارد متعدد دیگـر دسـت ميـزد

الف در بدو انقCب حمله ه ھواداران گروھھای مخکش ھمچنين ب
شـان قـرار ميـداد، دستگير آنھا را مورد ضـرب و شـتمور ميشد و 

  .  ميدادشان و تحت شکنجه قرارميکرد
ــماعيل « ــات در اس ــه وزارت اطCع ــس ورود ب ــاری پ افتخ

و مراقبت، دستگيری، وریتھای اطCعات و شناسائی، تعقيب مام
و شــکنجه ی وحــشيانه ی متھمــان انتقــال بــه خانــه ھــای امــن 

 متھمـان نيـز مـواردی منجـر بـه مـرگفعـال داشـت کـه در  نقش
افتخاری بمرور زمان اقداماتی را انجـام داد کـه  اسماعيل. دميش

  از جملـه ی پرھزینه بـود؛بسيار افشای آن برای وزارت اطCعات
اسـماعيل   کـه٧٧این رفتارھا مربوط ميـشود بـه تابـستان سـال 
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اقدام به ربودن یک دختر » تيمسار احمدی« عنوان افتخاری تحت
در ميدان ھفت تير تھـران کـرد و بعـد از تعـدی بـه ایـن   ساله١٦

وقتی خانواده ی این دختر . خيابان رھا کرد دختر معصوم، او را در
از او شکایت قضایی کردند، اسماعيل افتخاری و دوستانش ایـن 

خـانواده ی  مربوطـه از   را آنقدر تحت فشار قرار دادند کهخانواده
اعتمـاد .[شکایتشان صرفنظر کردند  و پرونده مختومه اعCم شد

  ] ٨١ تير ٢٠
 جـرم و جنایـات اسـماعيل افتخـاری و بانـدش در وزارت«

اطCعات آنقدر زیاد ميشود که این وزارتخانه تصميم ميگيرد دیگـر 
تـصفيه ی نيروھـای فاسـد ] مـثC[در زمـان [نکنـد  از وی حمایت

ــال وزارت ــات در س ــکایتھای ] ١٣٧٨ اطCع ــان ش ــن زم ــد از ای بع
محــاکم قــضایی مطــرح ميــشود و  متعــددی از وی و بانــدش در

ی بCخره پای اسمال تيغ زن و گروھش به دادگاه باز ميشود، ولـ
ـــرائم، ـــسياری از ج ـــات ب ـــرغم اثب ـــایعلي ـــه آدم رب  ی، از جمل

  وی... تملـک مـال غيـر، تجاوزبـه عنـف وکCھبرداری، زورگـویی،
سال حبس تعزیری محکوم ميشود که ایـن حکـم ھـم  ٨فقط به 

  .تھران قطعی ميشود در دادگاه تجدید نظر استان
ایــن جنایتکــار بـه زنــدان اویــن منتقــل بعـد از محکوميــت «

ميـشود و وزارت اطCعـات بـرای تحــت فـشار قـرار دادن زنــدانيان 
ــی او را ــی در آن  سياس ــدانيان سياس ــه زن ــدی ک ــه ی بن روان

زنـدانيان اقـدام بـه  اسـمال تيـغ زن عليـه. دند، ميکندمحبوس بو
توسـط  خبرچينی ميکرد و در حمCت خونينی کـه عليـه زنـدانيان

ــدانبانان کــار  وزارت اطCعــات برنامــه ریــزی ميــشد، ھمــراه بــا زن
   ...ميکرد

از زنــدان آزاد ١٣٨٧اســماعيل افتخــاری ھــشت مھرمــاه «
بـه   دوباره حکومت اسCمی توسط سازمانھای امنيتیميشود و

ــاری  ــشودھمک ــوت مي ــسئوليتھای. دع ــی از م ــه ی او یک  محول
ح و مــدیریت اراذل و اوبــاش دســتگير شــده در طــرســازماندھی 

نيروھـا در انجـام ماموریتھـای امنيت اجتماعی و استفاده از ایـن 
عـــده ای از ایـــن افـــراد در بازداشـــتگاه . بگری اســـتســـرکو

ــورآباد ــد و/ش ــده بودن ــده ای آزاد ش ــزک و ع ــرکوبکھری   در س
اعتراضات مسالمت آميز مردم، پس از تقلب در انتخابات ریاسـت 

  . فعالی داشتند نقشدھم جمھوری 
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ھمگان دیدنـد کـه ایـن اراذل و اوبـاش حکـومتی چطـور «
و در کنار سایر نيروھـای دولتـی بـه سـرکوب  سازماندھی شده

که از درون زندان کھریزک  مردم ميپرداختند و ھمچنين خبرھایی
اوبـاش د، حاکی از آن است کـه ایـن اراذل و ن بگوش ميرسو اوی

دولتی در ماجرای تجاوز به عنف به زندانيان نقـش فعـال داشـته 
   ٤١٤».اند

راستی ما چند تا اسـمال تيـغ زن داشـته باشـيم، خـوب 
  !است؟

  
مھدی کروبی نامزد معتـرض بـه « خبر تازه ی تازه این که

ــه ی ا ــات از نتيج ــی از نتخاب ــدن یک ــد ش ــاوز «ناپدی ــاھدان تج ش
ای کـه  کروبی در نامه  آقای. خبر داد» ھا  جنسی در بازداشتگاه

مسئوليت  نيوز منتشر کرده، شنبه در وبسایت سحام  امروز سه 
اش روی  را که برای این فرد یا خـانواده » ناگواری«ھرگونه اتفاق 

برعھده ی سعيد مرتـضوی دادسـتان سـابق تھـران اعـCم  دھد،
مقدمی در بخشھای مختلـف خبـری در  قاضیپيرو سخنان . کرد

کروبی وارد کـرده ی صدا و سيما که ادعاھایی را نسبت به مھد
 بود، دفتـر وی بـا صـدور اطCعيـه ای بـرای تنـویر افکـار عمـومی

   ٤١٥»...توضيحاتی داد
ــيش  ــد پ ــرده ان ــدانی را ب ــضوی کــه قاضــی ســعيد زن مرت
ست به نيـده اند، طرف را سرشھادت بدھد چه بCیی سرش آور

  ...عدالت اسCمی...کرده اند
نوشــته بــودم کــه خامنــه ای گفتــه اســت دو ميليــون 

 چون شکاکيت را لوم انسانی برای نظام خطرناکند،دانشجوی ع
Tرواج ميدھند و حا :  

علوم انـسانی در ایـران زیـر ضـرب حکومـت قـرار گرفتـه «
ی   ی چھارم دادگاه معترضان بـه رونـد و نتيجـه  جلسه    . است
ی  ی انتخابات ریاست جمھوری بـه تعبيـری جلـسه  شده   اعCم

 ای از قـول   نامـه اعتـراف. ی علوم انسانی در ایران بـود محاکمه 
طلبان شـھرت دارد، خوانـده  سعيد حجاریان، که به متفکر اصCح 

                                                           
414 - http://democtatori.blogspot.com/2009/08/blog-post_5764.html  
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نامـه در ایـن اعتراف.  بـود»مـاکس وبـر«شد که حـاوی حملـه بـه 
ی وTیـت پيغمبـر  مـه تأکيد شد که چون حکومت کنونی ایران ادا

شـناختی  تـوان بـا مفـاھيم جامعـه  اسCم است، پس آن را نمی
 نامه آمده بـود کـه تـأثيرگيری از  در اعتراف. ماکس وبر تحليل کرد

شـود  ماکس وبر باعث گمراھی شده و از جمله منجر به آن مـی
ھـای سـلطانی  ی حکومـت که حکومـت کنـونی ایـران در دسـته 

   ]ھاھاھا [.گذاشته شود
نامه به ماکس وبر به عنوان شـاھدی بـر نقـش  اعتراف «

در ایـن مـورد و نيـز در . ی علوم انسانی اشاره دارد  کننده  گمراه
مــورد نویــسندگان و مترجمــانی کــه فلــسفه و دانــش اجتمــاعی 

و محافـل و نـشریات » کيھـان«دھنـد  مدرن را در ایـران رواج مـی
ستند، مـدام دینی کـه برخـی از آنھـا در قـم مـستقر ھـ/امنيتی
سـخنرانی ی روز یکـشنبه . اند سازی کرده  زنی و پرونده  تھمت 

 اســCمی جمھــوری] جانيــان[ای رھبــر  علــی خامنــه  ســيد... ی 
دھـد کـه مـشکل نظـام بـا علـوم انـسانی،  یکبار دیگر نشان می

. گردد مشکلی بنيادی است و به این محفل و آن روحانی برنمی
ــه در روز  ــی فقي ــده  شــھریور در د٨ول ــا ع ــدار ب ای از اســتادان  ی

  دانشگاه، از اینکـه در ایـران حـدود دو ميليـون دانـشجو در رشـته
کننـد، ابـراز نگرانـی کـرد و گفـت  ھای علوم انسانی تحصيل می

ترویج شـکاکيت و تردیـد در مبـانى دینـى و « منجر به  این علوم
  ٤١٦».شوند می» اعتقادى
  

رده ی ضعف درونی بـه عنـوان پـ«:  کهنوشتھم گاردین 
بـيش از پـيش نمایـان شـده  دوم داستان پس از انتخابـات ایـران

 پيـروزی، مـابين روحــانيون ارشـد پـشت نمـای خــارجی. اسـت
 باید ایجاد که چه دولت اسCمی ای اختCف عميقی در مورد این

… بـا شـھروندانش رفتـار کنـد، نھفتـه اسـتشود و چگونـه بایـد 
یـران قـدرت ت، امـا در ا رسـمی نيـسیعلی منتظری کـه مقـام

را مـورد خطـاب » مقامـات ارشـد«دارد، مستقيما مذھبی زیادی 

                                                           
416 - http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4617249,00.html?maca=per-rss-per-all-

1491-rdf  
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شجاعت این را داشته باشيد  حداقل«: قرار داده و نوشته است
   …»!جمھوری که اقرار کنيد این کشور نه اسCمی است و نه

بایــست   منتظــری را کــه مــی١٩٨٩ای در ســال  خامنــه «
 کنــار ،زد خمينــی بــر کرســی رھبــری تکيــه مــی... پــس از مــرگ

ــر خــشمگين شــده اســت و .گذاشــت  منتظــری از کارھــای اخي
. زنـدانی را محکـوم کـرده اسـت بصورت علنی رفتار بـا معترضـان

در مـورد جریانـات   نگار که نظر او را روزنامه  ٢٩٣وی در پاسخ به 
انتظـار  ای نوشـت کـه وی اخير در ایران پرسيده بودنـد، در نامـه 

ھـای نمایـشی و اعترافـات   اهدادگـ«داشته اسـت مقامـات ایـن 
 متوقـف ،دنـعـدالت اسـCمی را بـه مـسخره ميگير را کـه» زوری
ــران بــه نظــر مــی. کننــد ای در  خامنــه ... رســد رھبــر حکومــت ای

 موضـع خـود را ،افطار بـا دانـشجویان سخنان خود در یک مراسم
اخيــر ســخن  ھــای او کــه در مــورد بحــران. تعــدیل کــرده اســت

ھبران و رھبران را از معترضان جدا کرد و گفت، خاطيان را از ر می
Cمی کــرده بــه ایــن طریــق ســعی در حفــظ وحــدت رھبریــت اســ

کافی برای اثبات حمایـت رھبـران از وی گفت که او دTیل . است
ــد مطمــئن اعتراضــات ندیــده اســت و نمــی باشــد کــه آنھــا  توان

  »!اند ھا نظير آمریکا و انگليس را اجرا کرده دستورات خارجی«
شيوه ی معمول خود اشارات نژاد بر طبق   احمدیولی «

نمـاز جمعـه بـه منتظـری از موضـع  وی در. رھبر را نادیـده گرفـت
خواسـت مـردم جمھوری به معنای «. ن خود پاسخ دادتقریبا پایي

  » .است و اسCمی یعنی اینکه این خواست بر پایه اسCم باشد
ــه چــالشوی در « ــات را ب ــایج انتخاب ــان کــه نت ــا آن  بطــه ب

  » .کنيم افراد رده باT برخورد می ما ابتدا با«: اند، گفت  طلبيده
پخـش شـد،  نژاد در این سخنرانی کـه از رادیـو احمدی «

  : گفت
ــا کــسانی کــه اعتراضــات را ســازماندھی کــرده« ــد،   ب ان

ورد اجرا و آن را دامن زدند، باید با جـدیت برخـ خواست دشمن را
ــد ... کــرد ــران نبای ــن رھب ــرای ای مــصونيتی وجــود داشــته ھــيچ ب

ــه ی ر طــید» !باشــد ــد ھفت ــ چن ــسياری از وب ــر ب سایتھای اخي
ھای مرتبی مبنـی فارس درخواست کاران نظير خبرگزاری محافظه 

سـایت  ایـن وب. انـد  منتـشر کـرده» ھـا تنبيه رھبران شورش«بر 
کسانی را که متھم به تحریـک » اعترافات«فھرستی از تصاویر و 
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در بــين .  در خــود جــای داده اســتھــستند،» انقــCب مخملــين«
ــد ــز وجــود دارن ــل از اصــCحات ني ــات ارشــد دوران قب . اینھــا مقام

ھا باید بـه اشـد رھبران شورش«متعصبان تندرو درخواست دارند 
 آنھـا مـستقيما درخواسـت محاکمـه ی» !مجازات محکوم شـوند

خاتمی و رفسنجانی و محمد  ھاشمیقبلی،  روسای جمھوری
 محمــد یــزدی ...ی کروبــی را دارنــدرئــيس ســابق مجلــس مھــد

اسبق قـوه ی قـضائيه، رئـيس مجمـع قدرتمنـد تـشخيص رئيس 
آقای رفـسنجانی «: داد و گفت مصلحت نظام را مورد خطاب قرار

  ... ».نياوردید شما وظایف اسCمی یا انقCبی خود را به جای
یـک روحـانی متنفـذ محافظـه کـار در مجتھد شبستری «

مردم در انتظار  «:مال غربی ایران گفتجمعه ی تبریز در ش نماز
اغتشاشات ھستند و اگر توبـه نکردنـد، بایـد  رھبران محاکمه ی

  » !به اشد مجازات محکوم شوند
»Cمی پنھــان  کــامCپيداســت کــه دیگــر خنجرھــای اســ
روحانيــت را بــا  پــشت عبــای ســياه بلنــد پــرده ی دوم،. نيــستند

 رژیمـی را دھـد و بـدین گونـه یروحيه ی جـدال کامـل نـشان مـ
 رژیمـی را  کـه از درون در حـال فـروریختن اسـت؛کنـد میآشکار 

دھد که از دروغ و فریب، بازداشـت و شـکنجه، تھدیـد  نشان می
گـرفتن اعتـراف دروغـين و انجـام تمـام آنھـا بـه نـام  قتل برایبه 

 کروبی کـه نـامزد ریاسـت جمھـوری  مھدی…اسCم ابایی ندارد
ای نمایـشی، شـکنجه و تجـاوز ھـ دادگـاه بود، مستقيما در مورد

خواسـتار بررسـی اسـت و او . گویـد ندانيان در زندان سخن میز
  که شاھدان را رو خواھد کرد، امـا اتھامـات او استتھدید کرده

اتمی تمــام  پيــشين محمــد خــی جمھــور رئــيس. رد شــده اســت
گویــد آنھــا عــدالت اســCمی را بــه  مــیکنــد و  اتھامــات را رد مــی

ــه ــسخره گرفت ــد م ــر .  ان ــتار تفک ــسنجانی خواس ــی«رف » منطق
قم گفـت ...  صانعی یک رھبر پرنفوذ دیگر شيعه در شھر...تاس
  . اند مقامات، متھم کردن مردم عادی را متوقف نکرده  که

 ]کـذا [روشنفکران«خود را به تی عدال وی گفت آنھا بی«
 اسـCمی یبه کسانيکه تمام عمر خود را صرف اسCم و جمھور

 ای کـه روی وب  صـانعی در بيانيـه. انـد ش داده گستر»  اند کرده
اند و  فرزندان انقCب زندانی شده «: منتشر شد، گفتسایت او  

 آور، بـاتوم، زنـدان و ضـرب و  گـاز اشـک جوانان ما باید طعـم تلـخ
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آنھا حقانيت انتخابـات را  شتم را تحمل کنند، فقط به خاطر اینکه
   ».اند  مورد سئوال قرار داده

فتـار بـا سـعيد تر، ضعف رژیـم در ر ھمه سمبوليکاما از «
اصــلی جنــبش اصــCحات آشــکار شــده حجاریــان، استراتژیــست 

یافت، تقریبا فلـج   نجات٢٠٠٠حجاریان که از ترور در سال . است
 کند و قادر به سخن گفـتنبا صندلی چرخدار حرکت مياست، و 
تراف او مجبور شد اع. ترسد  اما با این حال رژیم از او مینيست؛

کـس . اصلی تظاھرات پس از انتخابات بوده اسـتکه متفکر کند 
دیگری بيانيـه ی او را قرائـت کـرد، زیـرا او قـادر بـه سـخن گفـتن 

گوید که ایـن نـه جمھـوری اسـت و نـه  متنظری راست می. نبود
بــود کــه   امــا ایــن منتظــری]دومــی را اشــتباه ميکنــد [اســCمی

خواستار قـدرت کامـل ساختار جمھوری اسCمی را تدوین کرد و 
چيــزی کــه بــصورت خودکــار بــا ایــده ی جمھــوری در ؛ رھبــر شــد

 سـال پـيش نادیـده ٣٠کـه  تنـاقض قـرار ميگرفـت؛ آن تناقـضاتی
ــد ــه ش ــاهندگرفت ــود را در م ــيش  ، خ ــای پ ــشان خواھ  ھ ــرو ن د ن

   ٤١٧».داد
  ]معصومه طرفه گاردین،: منبع[
  

  
وز ر[  مـي+دی٢٠٠٩سـپتامبر ٢/ ١٣٨٨یازدھم شھریور ماه 

  ]ھشتادم
  

   ازدر یکـی سـاله ی آذری زبـان١۵ نوجوان روزه خواری«  
  جریـان از ایـن«...  شـد اروميه، باعث مرگ وی خيابانھای شھر

 شـلوغ شـھر يابانھـایخ  نوجـوان در یکـی از  ایـن قرار است که
انتظـــامی  کـــه مـــاموران نيـــروی] چيـــزی ميخـــورد... [اروميـــه

 یکـی  قـرار ميدھنـد و تم و شـ  ضـرب ورداو را مـ باتوم ضربات با
  ٤١٨». ميشود  ویضربات باعث مرگ از

بين الملـل از تجـاوز بـه گزارش تایمز لندن و عفو این ھم   
 سـاله ای اسـت کـه در مرکـز ایـران، ١۵نوجـوان  رضا« :نوجوانی
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گرفته است، اما به تائيـد پزشـک  امن پناهی تھران، در یک خانه 
کـرده اسـت، رضـا  معالجش که برای امنيت خود نامش را پنھـان

  وی.به دليل تألمات شدید روحی و روانی قصد خود کشی دارد
 ھنـوز حتـیبه ھمراه عده ای نوجوان ھم سن و سال خـود کـه 

نرسـيده انـد و صـرفا بـه دليـل در دسـت  به سـن رای دادن ھـم
و در بـدترین  بندھای سبز در تجمعی دسـتگير شـده داشتن مچ

بـدترین شـکنجه ھـا و روز مـورد /شرایط به مـدت بيـست شـبانه
 تجـاوز وحـشيانه و قرار گرفته اند؛ در زنـدان بارھـا مـورد تجاوزات

مجلــه ی تــایمز تحقيرھــای . گرفتــه اســتتحقيــر جنــسی قــرار 
بـدتر از آنچـه ميدانـد کـه نيان را معادل و یا جنسی عليه این زندا

 ایــاTت متحــده را بــرای ارتکــاب آن در ،جمھــوری اســCمی ایــران
  . مCمت ميکندزندان ابوغریب 

نام پزشک معالج ین نوجوان که نام وی، محل اقامت و ا«
  در روز اول در بازداشتگاه کهوی نزد تایمز محفوظ است، ميگوید

نامعلومی کـه ظـاھرا وابـسته و تحـت مـدیریت سـپاه یـا بـسيج 
لباس شخصی از نيروھای امنيتی سپاه و بـسيج ، سه نفر بوده

بـه زور نگـه داشـته، یکـی  رابـه وی حملـه کـرده انـد و یکـی او 
 سـپس بـه. رویش نشسته و دیگری روی وی ادرار کـرده اسـت

وی در طول مدت زنـدان . طرز وحشيانه ای به وی تجاوز کرده اند
 پـس از حتـیبارھا مورد تجاوز قرار گرفته اسـت، ]  روز٢٠حدود [

ــه بازداشــتگاه رســمی ــال ب ــروی انتق ــرای ! انتظــامیني  رضــا ب
تجـاوز  او شـاھد. به زمين کوبيده اسـت خودکشی در زندان سر

به چندین نفر دیگر نيز بوده و به شـھادت پزشـک معـالج و تائيـد 
عفو بين الملل در ایران، ادعاھای رضا مبنی بر تجاوز،  ی نماینده

روحــی و تحقيرھــای جنــسی بــا  جراحــات جــسمی، آســيبھای
ــات منطبــق اســت ــده ی. واقعي ــی،  رضــا شــاھد زن  مھــدی کروب

تجـاوز کننـدگان بـه رضـا . وز به زنـدانيان دربنـد اسـتافشاگر تجا
ایــن کارھــا را در راه خــدا انجــام ميــدھيم و «: مرتبــا ميگفتــه انــد

   ».اسCمی ھمين است سزای معترضين به نظام
ــا « ــه آزار رض ــد و ب ــسته ان ــستی ب ــه دارب ــد او را ب ميگوی
پاسخ به اعتراضـش، بعـد از بيـست  پرداخته اند و در  او جنسی
صورت او ماليـده  از مدغوع بازگشته و آن را به  ظرفی پردقيقه با

بـه  مدفوع فرو کـرده انـد؛ و در اعتـراض اند؛ گویا صورت رضا را در



 ٤٠٤

 

او تاکيد ميکنـد . تجاوز، بازجوی وی دوباره به او تجاوز کرده است
از آن، این بازجویش بوده که مدام و با چشم بسته بارھا  که بعد

 .تبه او تجاوز کرده اس
بعد از سه روز که در سلول انفرادی که گفته است  ضار«

بسته نزد ھمـان بـازجو ميبرنـد و او  به سر برده، او را با چشمان
اعترافات مبنـی بـر  ميدھد، برگه ی اعترافاتی را در مقابلش قرار

شرکت کردن رضا بـه عنـوان سردسـته ی گروھـی کـه از طـرف 
انھای دولتـی نيروھای خارجی مامور آتش زدن بانکھـا و سـاختم

دھنـده بـوده کـه  ایـن اعترافـات آنقـدر بـرای او تکـان. بوده است
لحظاتی از امضای آن خودداری ميکند؛ ولی بـا یـادآوری تجـاوزات 

   .امضاء ميکند وحشيانه و تکرار آنھا، باTخره این نامه اعترافات را
عمل «ميگوید زندانيان نوجوان را نيز بارھا مجبور به  رضا«

ــا یکــد ــد کــرده» یگرجنــسی ب ــه ان ــاک «: و گفت ــن عمــل پ ــا ای ب
ميليـون تومـان  ٧٠ در نھایت رضا با وثيقه ای در حدود» !ميشوید

پردن تعھـد مبنـی بـر عـدم افـشاگری در در دادگاه انقCب و با س
در بيمارسـتان، . مورد ایـن رفتارھـای وحـشيانه آزاد شـده اسـت

ه ساله ی دیگـری کـه از وی بـه عنـوان سردسـت نوجوان شانزده
شخـصيتھای . نام برده شده، در اثر شـدت جراحـات جـان سـپرد

انداختـه و  این گزارش با بيان این واقعيـات جـان خـود را بـه خطـر
  ٤١٩».دخانواده ی رضا قصد خروج از کشور را دارن

یکـی از .  ھمه در ھمين زمينـه اسـتی این روزھاخبرھا
حکومتيان گفته است که کروبـی خـودش ميدانـد نامـه ی افـشا 

  ... و از این حرفھا. ه اش در مورد تجاوزھا دروغ استکنند
  

 را تحـریم کـرده انـد، »محـسن«دیگر این که مـردم بـرنج 
 از ھمه. شودچون مال ھمين حکومتيھاست و با ھورمون دراز مي

ــه ــن ک ــر ای ــوی مھمت ــاتمی و موس ــی و خ ــد  کروب روز «ميخواھن
ختـری از ددیگر این کـه ...دوباره راھپيمایی راه بياندازند و» قدس

گروه قایقرانان ایرانی کـه در مـسابقه ای در چـک شـرکت کـرده 
  ...، دررفت و به آلمان پناھنده شدبود
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 نفـر ۴٠خبرگزاری فارس نوشت که حکم پایان ماموریت «
ماموریت آنھا در نقاط مختلف جھـان بـه پایـان  از سفرایی که دور

ه جای  قرار است ب.آنھا ابCغ شد رسيده، صادر و روز گذشته به
این افراد سفرای جدیدی از کارشناسان معتقد به مبانی انقCب 

 برخـی از ایـن افـراد در .در سفارتخانه ھای ایران حضور پيدا کنند
جریان اغتشاشات اخير تھران رسماً به موضعگيری در حمایـت از 

   .آشوبگران پرداخته بودند
ھمچنين بازنشسته کـردن افـرادی کـه دوره ی خـدمت «
ی شده، از دیگر اقداماتی اسـت کـه در ماھھـای آینـده آنھا سپر

 ســفارتخانه ی ایــران ٨٠در حــال حاضــر .. .صــورت خواھــد گرفــت
ــد حــضور کارشناســان و ســفرای جدیــد ارزیــابی شــده  نيازمن

ــد و ســفرای شــان را ميب» ســبز«یعنــی ســفرای  ٤٢٠».اســت رن
 !شان را ميآورند»سرخ«

  
  

 ھــشتاد و روز[ ٢٠٠٩ اوت ٣/ ١٣٨٨دوازدھـم شــھریور مـاه 
   ]یکم

  
سـم  اسـCمی مرادر حاليکه صـدا و سـيمای جمھـوری«  

ميکـرد، پوشـش  پخـش مستقيمرای اعتماد به وزیران را بصورت 
یـک نماینـده قطـع  ی مراسم بـه خـاطر صـحبتھای طنزآميـز زنده
: گفـت  Tریجـانیبه شـوخی بـه علـی...  این نمایندهابتدا  .شد

ور بيارید، مـا ھـم رای لطفا صندوق رای را به مناطق صعب العب«
ـــدیم ـــن[ »!ب ـــساله ی ص ـــه م ـــد ب ـــل دتاکي ـــيار و دTی وقھای س
ایـن نماینـده  !]در انتخابـات محصولی به عدم وجود تقلـب صادق

از اîن گفتـه باشـم کـه «: بعد از چند دقيقه نيز به شوخی گفت
و سـپس » ! ھرکی ميگه تقلب شده، بـره کھریـزک،تقلب نشده

در صـحن  ...ایـن نماینـده وصیدر حاليکه صحبتھای خـص خندید؛
یکـی از افـراد  و از طریـق صـدا و سـيما پخـش ميـشد،  مجلـس

ھـم ن مورد تذکر داد و اتفاقـا صـدای او حاضر به اتاق فرمان در ای
پوشـــش  در صـــدا و ســـيما پخـــش شـــد و پـــس از چنـــد ثانيـــه
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پـس  آخرسر ھـم .جلسه بطور موقت بيصدا انجام شد مستقيم
: ای علـی Tریجـانی کـه ميگفـتاز بازگرداندن صدا و پخـش صـد

مـساله ی صـندوقھای سـيار و [ »اینجا منطقه ی صعب العبوره«
کـاران صـدا و دسـت انـدر  ]محصولی در عدم تقلـب دقصادTیل 

ســيما پخــش مــستقيم را قطــع کردنــد و ھــم اکنــون برنامــه ی 
    ٤٢١».دميشو خانواده از این شبکه پخش

عليرضا حسينی بھشتی سخنگوی کميتـه ی پيگيـری «
حـوادث پـس از انتخابـات بـه سـایت  امور زنـدانيان و جانباختگـان

نفـر را در حـوادث پـس  ٧٢کلمه گفت که این کميته تاکنون مرگ 
  این آمار]تازه [؛ او ھمچنين گفت که استاز انتخابات تایيد کرده

  ٤٢٢».نھایی نيست
د و دTیلـش عوض کرده انھم را » ایرج ميرزا«اسم بولوار   

تازه نوشته .  این شاعر مشروطه نوشته اندفیرا اشعار پورنوگرا
 طفلکھـا بعـد از ایـن سـی.  ضدمC ھم بـوده اسـتاند که شاعر

  ٤٢٣!وا؟...  تازه فھميده اند نکبتیسال
ــد کــه    ــر زن «نوشــته ان ــد دســتجردی وزی مرضــيه ی وحي

تنـدرو اسـت کـه ظه کار انتخابی برای وزارت بھداشت، یک محاف
 انی در ایـران را کـه در آنقبC طرح معرفی جدایی سيستم درم

 ...زنھــا فقــط زنھــا را معالجــه ميکننــد و مردھــا فقــط مردھــا را
  ٤٢٤».پيشنھاد داده است

تبرزدی در رابطه با قتل خانم پورآقایی نوشته ای دارد که   
 سـاله ای ١٧کـه دختـر  آگاھی یـافتم«: Tزم ميبينم اینجا بياورم

رای او  بـحتـیشته و دفـن شـد و که به شـکل مظلومانـه ای کـ
دختر شھيد ناميدند، خواھر تقلبی ختم برپا کردند و اور ا مراسم 
ــایی را ھمگــان خــانم ســپيده. اســت  پورآقــاییســپيده ــور آق  پ

او فعـال . ميـشناسم ١٣٧٨مـن ایـشان را از سـال . ميـشناسند
 مدنی و حقوق بشری است که پيش از این چنـد بـار بـه زنـدان

 و زمـانی ١٣٨٠سـال پـدرش در . افتاد و مورد شکنجه واقع شـد
افتـاد، درگذشـت و تـا آنجـا کـه مـن اگـاھی  که سپيده به زندان
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شـگفت انگيـز . اسـت یافته ام، نه جانباز بوده و نه شـھيد شـده
ای چنـين اطCعيـه است که آنھا که Tبد برای حفظ وTیت فقيه، 

صادر کرده و مثC برای آن دختر مظلوم مراسم ختمی با حاشـيه 
 ؟! به دنبال چه ھـدفی بـوده انـد،نده اقرار کردزیاد بر  ی امنيتی

ھنـوز ھـيچ دليـل روشـنی بـرای آن  اینھا حقایق تلخی است که
وظيفـه ی خـود امـا مـن . بيان نشده که البته بایـد روشـن شـود

  پورآقـایی و خـانواده یميـدانم بـه دوسـت عزیـز خـانم سـپيده
  ٤٢٥». او تسليت بگویمیگرام

  
  

روز ھشتاد [٢٠٠٩مبر  سپتا۴/ ١٣٨٨سيزدھم شھریور ماه 
  ]و دوم

  
  

در گزارش دیروز خود اعـCم ھم سازمان عفو بين الملل «  
نـدا آقـا سـلطان از مـدتی پـيش  کرد که کاسـپين ماکـان، نـامزد

اظھـارات  گفتـه ميـشود. بازداشت و به اوین منتقل شـده اسـت
او . ماکان، پس از شـھادت نـدا دليـل ایـن بازداشـت بـوده اسـت

اخبـار . ه بـود ندا آقا سـلطان معرفـی کـردرا عامل قتل بسيجيان
اوین نشان ميدھد که ماکـان تحـت فـشار دریافت شده از زندان 
ــر ــان ق ــشــدید بازجوی ــراف کن ــا اعت ــه ت ــدا توســط د ار گرفت ــل ن قت

ــه  ــان ب ــت معترض ــن جنای ــسبب ای ــشده و م ــام ن ــسيجيان انج ب
  ٤٢٦»!بوده اند انتخابات
 نامـه نوشت که خامنه ای طی ھم  ٤٢٧واشينگتن پست  

 به کابينه ی احمـدی نـژاد ه محرمانه ای مجلس را موظف کردی
پـس ميمانـد » جمھوریـت نظـام«این ھم از ... ھندرای اعتماد بد

منقلـی و تـوده /آقایان اسCمچيھای ملی» اسCميت نظام«فقط 
این که آخوندھا ھمه را ميخرند و به کار ميگيرنـد، داسـتان  !ای؟

 دولــت م بــا افــشاگری آلبرادعــی را؛ آن ھــتــازه ای نيــست؛ امــا
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 ادامه ]وزیر خارجه ی کنونی ی کشور فرانسه[کوشنر ...فرانسه
کامC احساس ميکنيم که عواملی در سـطح جھـان وجـود «: داد

اطCعـات صـحيح از ایـران بـه گـروه  دارد کـه تمـایلی بـه ارائـه ی
آژانــس ایــن عوامــل را یــم مــذاکره کننــده را نــدارد و مــا انتظــار دار

نـه  از اطCعات دقيق و علمی آگـاه کنـد، ما راشناسایی کرده و 
   .اینکه در ھر گزارش بر ابھامات ما بيافزاید

 نوشـت کـه ھـم » سـایت تابنـاک«بين الملـل سرویس «
خارجه ی فرانسه در اظھاراتی متفاوت مدعی شد کـه وزیر امور 
ــه توافقھــایی رســيده کــه  البرادعــی ــه ای ب ــه گون ــا ایرانيھــا ب ب

 ایـران را بـه کـشورھای طـرف مـذاکره یتماطCعات پایگاھھای ا
 شھر Tرکونـوف واقـع کوشنر که در پایگاه اتمی .ایران ارائه ندھد

چرا البرادعـی بـا مـا بـا «: در شمال پاریس سخن ميگفت، افزود
ھاسـت بـه دنبـال آن  1+5 صداقت رفتار نميکند و اطCعاتی را که

ــد؟ ــه نميدھ ــی  »!ارائ ــه در پ ــرد ک ــصریح ک ــال ت ــين ح  وی در ع
 اطCعـات مـورد تمامی بزرگنمایی ایران نيستيم، اما انتظار داریم
کنـيم کـه ھـا را متقاعـد نياز را بدست آوریم، تا در مـذاکرات ایراني

 وزیـر امـور.. .فعاليت خود را محدود به فعاليتھای صلح آميـز کننـد
خارجه ی فرانسه در پاسخ به سوالی درباره ی اینکه چـرا غـرب 

:  گفـت، ایـران بزرگنمـایی ميکنـد]اتمـی [برنامـه ھـای ی درباره
فعاليتھـای ایـران اسـت و  ابھامـات ،موضع غـرب در قبـال ایـران«

بزرگنمایی ای که برخی از خبرنگـاران از آن یـاد ميکننـد، در واقـع 
 بزرگ بودن نادانسته ھا و ابھامـات اسـت، نـه اینکـه فعاليتھـای

 ٤٢٨»...دزده کنيار بزرگ باشد که غربيھا را شگفت ایران بس
  
  

روز ھشتاد [ ٢٠٠٩ سپتامبر ۶/ ١٣٨٨پانزدھم شھریور ماه 
   ]و چھارم

  
تلویزیــون العربيــه اعــCم کــرد کــه یــک تــاجر لبنــانی بنــام   

 بـين ایـران و حـزب هللا لبنـان  کـه پـل ارتبـاطی»صCح عزالـدین«
سرمایه ی ایـن تـاجر یـک . بوده، اعCم ورشکستگی کرده است
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 وی یکــی از .آورد شــده اســتميليــارد و سيــصد ميليــون دTر بــر
ای کـه تحـت   معروفترین تجار جنوب لبنان اسـت، یعنـی منطقـه

گفتـه ميـشود کـه ایـن تـاجر، پـس از . نفوذ حزب هللا لبنان است
از مدتی پيش دولـت ...اعCم ورشکستگی بازداشت شده است

لبنان سلسله تحقيقاتی را پيرامون سرمایه ھـای تجـار وابـسته 
 کــه یــک ســر آن بــه جيــب  اســتغــاز کــردهبــه حــزب هللا لبنــان آ

به ھمين دليل این احتمـال کـه .  اسCمی وصل ميشودجمھوری
ــا ــاجر لبن ــCم نیت ــات، اع ــن تحقيق ــرار از ای ــرای ف ــث ب ــورد بح  م

   .ورشکستگی کرده باشد، زیاد است
از چنــد تــاجر دیگــر کــه بــا ســرمایه ھــای مــشکوک بــه «

نيـز نـام بـرده دریافت آن از جمھوری اسCمی، در بورس فعالنـد، 
ميشود؛ ماننـد نعـيم قاسـم و محمـد فـنش کـه در عـين حـال از 

 ١٥٠سـرمایه ی نعـيم قاسـم . مسئولين حزب هللا لبنان ھستند
ميليون دTر برآورد ميشود که حاضر نيست بـه دولـت بگویـد ایـن 

! ثــروت ناگھــانی را از کجــا و بــه چــه طریــق بدســت آورده اســت
ر پـول نقـد و شـمش طـCی  ميليـارد د١٨Tکشف و ضبط بالغ بر 

ایران در کشور ترکيه، این فرضيه را قوی کرده است که پولی که 
در اختيار حزب هللا لبنان اسـت و عـده ای بـا آن تجـارت ميکننـد، 

 ميليارد دTری که اخيرا در ترکيه ضـبط شـد، ١٨. پول ایران است
در جاسازی یک کاميون باربری کشف شد که از ایران وارد ترکيه 

مقامـات جمھــوری اســCمی .  و عــازم سـوریه و لبنــان بــودشـده
تاکنون درباره ی این پول و ضـبط آن توسـط دولـت ترکيـه سـکوت 
کرده اند و تنھا در روزنامه ی کيھان حـسين شـریعتمداری منکـر 

حالی اسـت کـه نخـست وزیـر  این در. نده اچنين حادثه ای شد
فيلم . تترکيه رسما در یک سخنرانی از ضبط این پول سخن گف

این سـخنرانی و گـزارش یکـی از شـبکه ھـای تلویزیـونی ترکيـه 
 یوتيــوب قابــل مــشاھده  یدرایــن بــاره ھمچنــان روی شــبکه

  ٤٢٩.است
    

بارھا در کھریزک بـا بـاتوم بـه مـن تجـاوز کردنـد و ھنـوز «
که آقای بروجردی با ھيئت ھمراه از زندان  زمانی. مخونریزی دار
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ھای حوادث اخيـر در  ی بازداشتیعموم، از بند نداوین بازدید کرد
در جریـان . ندبازدید کرد  ی اندرزگاه ھفت زندان اوین ھم قرنطينه

خواسـت و از ميان بازداشتيھا اجـازه صـحبت » ب. ع«این بازدید 
قبل از انتقـال بـه اویـن در کمـپ کھریـزک بـودم و «: سپس گفت

 ھــر روز تجــاوز قــرار گــرفتم، بطوریکــه ھنــوز بارھــا بــا بــاتوم مــورد
   ».ميشود مقداری خون از من دفع

 ی پيگيـری  هللا عليخانی عضو اصCح طلب کميته قدرت «
ھای ایـن  شھادت بوده، در حاليکه از صحبت مجلس که ناظر این

دیگر طاقت نيـاورد و بـا نـاراحتی  جوان تحت تاثير قرار گرفته بود،
 زندانی، عـCء الـدین پایان شھادت این  ازپس. آن بند را ترک کرد

بروجردی رئيس کميـسيون امنيـت و سياسـت خـارجی مجلـس 
اری بازداشـتگاه داد این بازداشتی را برای درمان بـه بھـد دستور

که ھيئت مجلس بند را ترک کـرد، ع  از آننيمساعت پس . ببرند
دو سـاعت بعـد قاضـی . شـد ب از بھداری به بنـد بـاز گردانـده. 

وسـائلش   داد دستور ب. مرتضوی وارد بند عمومی شد و به ع 
تا وقتی من در زندان بودم، . د بردرا جمع کند و سپس او را با خو

  ! بدون شرح٤٣٠».ب خبر نداشت. کس از سرنوشت ع  ھيچ
  
  

روز [ ٢٠٠٩ ســـپتامبر ٧/ ١٣٨٨شـــانزدھم شـــھریور مـــاه 
  ]ھشتاد و پنجم

  
 که منقليھا و خيليھای دیگر/جھت اطCع توده ایھا و ملی  

ا چـسبيده انـد و ول کـن معاملـه دو دستی حکومـت اسـCمی ر
  : ھم نيستند

بـاور . نيومـده بـود بCیی بسر ما اومده که زمان شاه....«
من بعد از شـھادت بـرادرم .  مرا نزدکنيد یک ساواکی در خانه ی

مھــدی در . خــواھرم یـک پـست بــاTیی گرفـت. اسـتخدام شـدم
کسی در خانه ی ما را . تحصيل پرداخت دانشگاه قبول شد و به

ميگفتند خانواده ی خCفکار، ولـی کـسی جـسارت نکـرد در . نزد
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 ولـی در جمھـوری خانه ی ما را باز بکنـه و بـه مـا تـوھين بکنـه؛
من سی سال از عمرمو در اون ... اسCمی این توھينھا را دیدیم

بـرادر مـن . و سـی سـال در جمھـوری اسـCمی رژیـم گذرونـدم
 سازمان حقـوق زندانيان، حبس ابد بود و مرتب انجمن حمایت از

 ،ایـران بشر، انواع و اقسام سـازمانھای جھـانی و حقـوقی، چـه
چه خارج، با خانواده ھای ما تماس ميگرفتند و در مـورد زنـدانيان 

ميکردند که با آنھا چطور رفتار ميکنند و وقتی بـه مCقـات  سئوال
 در جمھــوری[اTن ....تــار ميکننــد؟چطــور رف، بــا شــما ميرویــد

ســازمان حقــوق بــشر ی از  داره اســمکــسی جــرات] اســCمی
 بيـاره؛ کـسی جـرات داره اسـمی از حمایــت از زنـدانيان بيـاره؛

 من ميگفتم خدایا ميشه من یک ذره ...ميشه مفسد فی اTرض
از خون شاه را سر بکشم، تا انتقـام خـون بـرادرم گرفتـه بـشه؟ 

  ٤٣١»...رحمتش کنه] شاه را[اTن ميگم خدا 
بازجویـانش گفـت کـه رژیـم خطاب به ] ھم[بھزاد نبوی «  

ــز ــدازی ن ــام بران ــن اتھ ــه م ــم ب ــاه ھ ــی از او. دش ــخ یک  در پاس
بازجویانش که به او اتھام براندازی را تفھيم ميکرد، ایـن اتھـام را 

از اعـضای سـازمان مجاھـدین  یکـی. توصيف کـرد» اوج نامردی«
  : انقCب اسCمی با اعCم این خبر گفت

ا شد، بھزاد نبـوی بـه بازجو دليل این حرف را جوی وقتی«
گذشته مرا در حالی بازداشت کردنـد کـه دو  در رژیم«: وی گفت

ھــا ھــيچ وقــت اتھــام  امــا آن عــدد نارنجــک بــه ھمــراه داشــتم،
ھـيچ سـند و  حـاT شـما بـدون. براندازی را به من تفھيم نکردنـد

   ھاھاھا٤٣٢».دزني مدرکی به من اتھام براندازی می
  
  

روز ھـشتاد [ ٢٠٠٩تامبر  سپ٨/ ١٣٨٨ھفدھم شھریور ماه 
  ]و ششم

  
 امـام، از رھبـران جـواد  سـاله ی١٩ امام، دختـر عاطفه«  
بازداشـت و بـه زنـدان منتقـل  سازمان مجاھـدین انقـCب زندانی
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نـام  طالقانی صورت گرفت و با آنکه  این بازداشت در خيابان.شد
زنـدان قـصر  حـدس زده ميـشود او را بـه زندان اعCم نشده، امـا

 سـپاه ویژه ی بخش امنيتی  یعنی زندانتقل کرده اند؛من فيروزه
انقCب اسـCمی و جبھـه ی  اکنون رھبران سازمان مجاھدین که
عاطفـه ... برای اعترافگيریشارکت آنجا زندانی اند و زیر فشار م

کوتاه بـه مـادرش اطـCع داد  مدتی پس از بازداشت، در تماسی
نميدانـد منتقـل شـده کـه  بـا چـشمھای بـسته بـه زنـدانی کـه

  .کجاست
دستگيری فرزندان زندانيان اصCح طلب برای به سکوت «  

 کروبی را دستگير پسر مھدی.  پدرانشان ادامه داردکشاندن
روزنامه ی اعتماد ملی را بستند و دفتر حزب کروبی را . کردند

. ت سحام نيوز را ھم گرفتندمسئول سای. ھم پلمب کردند
 در این حکومت، فقط  منتظری گفته است که فعCیحسينعل

آخوندھای مرجع ھم دارند دست . رای، رای یک نفر است
 دفتر رھبر ، چون ریششان گير پولھای اھداییدست ميکنند

خط « فراکسيون حسين ھاشميان رئيس شورای مرکزی. است
ض برخی از افراد سپاه در اعترا... مجلس ھم خبر داد که» امام

.  استعفا داده اند کشوربه دخالت سپاه در مسائل سياسی
عزیز  اخير سرلشگر رانی واکنش به سخنھاشميان نيز در

جعفری فرمانده ی کل سپاه که در آن خواھان بازداشت خاتمی 
  فرمانده ی سپاه بيش از اندازه به قبه ی نظامی«: شد، گفت

 اش را  نظامی اش مغرور شده و باید حدود فعاليت
... در قبر ای قدرھ وی درباره ی لغو مراسم شب...بشناسد

ای اوباش  که عده  به خاطر فشارھایی«: خمينی گفت
توانند در  نمی آورند، یاران امام از جمله ناطق نوری و خاتمی می

   ٤٣٣».ھای احيا سخنرانی کنند حرم امام و در کنار او در شب
بيچاره کروبی ھرچه .  کروبی ھم پلمب شددفتر مھدی

 در زندانھای تجاوزھا و شاھد برای اثبات سند رو ميکند،
شاھدھا را گم و گور ميکنند حکومتيان د، انتشار ميدھ حکومتی
  را ناموثق ميخوانند و خCصه خرتو خر عجيبی استشو اسناد

  !که بيا و تماشا کن
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یک سند از بازجویيھای خمينی در دوره ی شاه پخش   
یکی ھم زیر آن کومنتار داده که اگر . شده که خيلی بامزه است

 – حاT ھر جوری –ویان ساواک به خمينی تجاوز کرده بودند بازج
  ! جالب است، نه؟ ! ما حاT چه وضعی داشتيم؟

  
  

روز ھشتاد [ ٢٠٠٩ سپتامبر ٩/ ١٣٨٨ھجدھم شھریور ماه 
  ]و ھفتم

  
کشتار مردم در راس ھرم حکومتی ھم تنـشھای زیـادی   

اینان ھم نگران سرنوشت نظامـشان ھـستند . ایجاد کرده است
... ھم نگـران سرنوشـت نـامعلوم خودشـان پـس از سـرنگونیو 

 بــه جــان ھــم و خCصــه محــشر خــری حــاT کفتارھــا افتــاده انــد
   ...است

محسنی اژه ای در جلسه ی چھارشنبه سی و یـک …«
نـژاد و سـردار نجـار وزیـر  بـه محمـود احمـدی تيرماه ھيات دولت

 بــا نــدانم دفــاع انتقادھــای تنــدی ميکنــد و اظھــار ميــدارد کــه
 سقوط ميبرنـد و نـسبت بـه  یکاریھاشان دارند نظام را به ورطه

برخوردھــای جریانــات مــوازی وزارت اطCعــات در اتفاقــات بعــد از 
ــی و  ــامی و امنيت ــای نظ ــر نھادھ ــه دیگ ــاتی ک ــات و تخلف انتخاب

ــد، ه اداد انجــام) کھریــزک( شــورآباد بخــصوص در بازداشــتگاه ن
ــی ــين از ب ــد و ھمچن ــراض ميکن ــاوتی اعت ــ تف ــه  دیاحم ــژاد ب ن

مـشایی ھـم انتقـاد رحـيم  به برکنـاری دستورات رھبری نسبت
شـمنان ر دکرده کـه احمـدی نـژاد محـسنی اژه ای را تحـت تـاثي

مشاجره ی لفظی بين احمدی نـژاد   بهنھایتا کار !خوانددولت مي
  . محسنی اژه ای ميکشد و

 چند تن از دیگر اعضای ھيات دولـت ،برخورد پس از این«
ار ھرنــدی، جھرمــی، لنکرانــی بــه حمایــت از و از جملــه صــف

ھمگـی جلـسه ی ھيـات دولـت را  محسنی اژه ای برخاسـته و
 در ھمان جلسه اعCم ميکنـد کـهھم احمدی نژاد . ميکنند ترک

ترک کند، دیگر با ما نيست و عزل خواھـد  ھرکس اTن جلسه را
کـه در حـال خـروج از  کنایـه بـه محـسنی اژه ای شـد و بعـد بـا
تردیـدھایی  امروزتـان شـک وبا این رفتـار «:  ميگویدجلسه بوده،



 ٤١٤

 

 که نسبت به شما داشـتم، دربـاره ی اینکـه چـرا آقـای کروبـی
برویـد بـه سـCمت؛ . مينویسد، به حتم بدل شد برای شما نامه

و نه ھيچکس دیگر مـشایی ھنوز نه شما  اما فراموش نکنيد که
 ».برسـيد یمشای را نشناخته اید و شاید در آینده بتوانيد به حد

ای بــا نــاراحتی بــه وی ميگویــد کــه ھمــين حرفتــان  محـسنی اژه
  ! خواھيم مثل مشایی شویم ما نمی. به وTیت توھين یعنی

بCفاصـله ھمـان روز و در بعد از آن بود که احمـدی نـژاد «
اقدامی شتابزده محسنی اژه ای را از وزارت اطCعات خلـع کـرد 

Cــاون اط ــشتر مع ــه پي ــوی را ک ــدس عل ــارجی آن و مھن ــات خ ع
. بود، به عنوان سرپرست وزارت اطCعـات معرفـی کـرد وزارتخانه

من معـاون آقـای اژه ای «: گفتکرد و  علوی نيز این سمت را رد
   ٤٣٤»...نيز رفتنی خواھم شد م و با رفتن ایشان منه ابود

ــود مراســم ســالمرگ  ــزار ســيد محم ــانی ھــم برگ طالق
  . نميشود

 موسـوی را انمـشاورمرتضی الویری و عليرضا بھـشتی 
ی آقای کروبـی در   مرتضی الویری، نماینده«. ھم دستگير کردند

تھيه . دیدگان حوادث اخير بود آسيب و کميته ی پيگيری زندانيان 
اخير از جمله کارھای   نفره از قربانيان حوادث٧٢ی یک فھرست  

شـورای  اختيـار مجلـس ای از آن نيز در این کميته بود که نسخه 
   ٤٣٥».قرار گرفتاسCمی 

ســپاه ھــم دارد بــرای مقابلــه بــا دانــشجویان آمــاده تــازه 
ھم که امسال در کنکور قبـول شـده  به دانشجویان تازه .ميشود

 اطCعيه ای دیروز در مترو .نداده اند  اتاقی در کوی دانشگاه اند،
چــون فقــط . تھــران و دیگــر جاھــا پخــش شــده کــه جالــب اســت

 ه ليـنکش زیـر ھمـين صـفحهی کـیتعکسی از اطCعيه در وبسا
  .م آن را اینجا بگذارمستنتوانچاپ شده، است، 
روز قـدس در پـيش اسـت و حکومتيـان بـدجوری کـک بـه   

ــد . تنبانــشان افتــاده اســت ــازه دســتور داده ان ــد ت چــه مــردم بای
  : شعارھایی در این روز بدھند یا ندھند
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وی  مقدم فرمانده ی نير اسماعيل احمدی] کذا[ردار س«
 جنایاتی که در جریان سرکوب  و یکی از مجرمين اصلیانتظامی

ــسياری از  ــران و ب ــاتی در تھ ــای انتخاب ــه کودت ــرض ب ــردم معت م
شھرھای ایران انجام شد، روز گذشته در یک کنفـرانس خبـری، 

احمـدی مقـدم . محدوده ی شعارھای روز قدس را اعCم داشت
ی که باجناق احمدی نژاد است، دراین کنفرانس خبـری بـه نکـات

 کروبـی دمات آن را دو یـورش بـه دفتـر مھـدیاشاره کرد کـه مقـ
رئيس مجلسين سوم و ششم و ھمچنين یورش به مرکـز جمـع 

 ميتـوان بـه آوری اسناد و مـدارک قربانيـان جنایـات پـس از کودتـا
سرتيپ پاسدار احمدی مقـدم در ایـن کنفـرانس بـا . حساب آورد

 نمایش آنھـا بـصورت ابراز اميدواری نسبت به تاثير اعترافگيریھا و
  : دادگاه در سيمای جمھوری اسCمی گفت

کنند روز قدس را از ھـدف اصـلی  کسانی که تCش می«
. کننـد مـیخودشان را برای مردم افشا  آن منحرف کنند، ماھيت

اسـت و نبایـد از ھـدف اصـلی آن روز قدس متعلق به فلـسطين 
   ».خارج و به اھداف سياسی آلوده شود

ميخواھد عليه اسرائيل شـعار بدھيـد و از یعنی تا دلتان [
حماس حمایت کنيد، اما کاری به کار مسائل داخلـی و مـاجرای 

   !]نداشته باشيدو کشتارھا و تجاوزھا کودتا و پس از کودتا 
احمدی مقدم با ابراز اميـدواری و خوشـبينی گفـت کـه «

دھــد، زیــرا بــا  قطعــا حــوادث خاصــی در روز قــدس روی نمــی
 تقلــب انجــام  ه در زمينــه ی علــت شـبھه یکـ ھــایی افـشاگری

 ھمـه .روشن شده است شده، امروز ھمه چيز برای مردم ایران
بایــد در روز قــدس شــرکت کــرده و در محکوميــت  مــردم ایــران ی

را به اھـداف سياسـی  آن  رژیم صھيونيستی شعار دھند و نباید
 در ای بود که در واقع  تقلب در انتخابات، دروغ و فتنه .تبدیل کنند

 خوشـبختانه .اعتمادی شـد جامعه شکاف ایجاد کرد و سبب بی
ھـا  در این زمينه رفع ابھام شد و مردم نسبت بـه تمـامی اتفـاق

 بزرگنمــایی شــکنجه و مــسئله ی جنــسی در .ھوشــيار شــدند
  !چه بنویسم؟  ٤٣٦»...کھریزک به ھيچ عنوان صحت ندارد
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د روز ھشتا[ ٢٠٠٩ سپتامبر ١١/ ١٣٨٨بيستم شھریور ماه 
  ]و نھم

  
ھـــشت ســـال پـــيش . امــروز یـــازدھم ســـپتامبر اســت  

 انـسانھا و اعتـراض بـه آزادیتروریستھای اسCمی کوشيدند در 
 آتش کشيدن انسانھا ظرفيت تخریبـیاندیشان و زنان، با به دگر

ریبــی ایــن ظرفيــت تخ. دادنــدنــشان باTشــان را نــشان دھنــد و 
سـيده از بنـد بنا به گزارشـات ر...   .ھمچنان قدرت تخریب دارد

مــامورین اویــن، روز دوشــنبه بــا یــورش وحــشيانه ی  زنــدان ٢٠٩
 محسن دکمه چی از بازاریان شـناخته شـده ی ،وزارت اطCعات

. د زنــدان اویــن منتقــل شــ٢٠٩بــه بنــد  دســتگير و تھــران، بــازار
 ساله، از بازاریان شناخته شده ی ٥٠محسن دکمه چی حدودا 

رماه بـا یـورش مـامورین وزارت  شـھریو١٦روز دوشنبه  بازار تھران
او را در بازار تھران دستگير شد؛ ابتـدا  اطCعات به محل کسبش

را مـورد بازرسـی قـرار منـزلش   ونـدبـه منـزل شخـصی اش برد
، وســـائل در حـــين بازرســـیمـــاموران وزارت اطCعـــات ؛ دادنـــد

مـامورین وزارت . و تخریـب کردنـدپخـش را  شخصی دکمـه چـی
ــائ ــداری از وس ــات مق ــصیاطCع ــی،ل شخ ــه چ ــه  از  دکم جمل

آلبومھای عکس، کامپيوتر، تلفـن و مـدارک شناسـائی اش را بـا 
 دکمه چـی بـه خـانواده ھـای زنـدانيان سياسـی کـه .خود بردند

برای امرار معـاش کمـک مـالی  سرپرستشان دستگير شده اند،
خـانواده ھـای زنـدانيان  او بارھـا بخـاطر کمـک مـالی بـه. ميکـرد

 وزارت اطCعـات تھدیـد بـه بازداشـتسياسی توسـط بازجویـان 
  . دشده بو

او به خـاطر حـضور دختـرش گفته ميشود که دستگيری «
 بـه خـانواده ھـای زنـدانيان  اشدر قرارگاه اشرف و کمـک مـالی

Tزم به یادآوری است که محـسن  .سياسی صورت گرفته است
 از ٤٣٧»... اســت٦٠دھــۀ  از زنــدانيان سياســیخــود دکمــه چــی 

کومـت سـاله ی حیـازده  ان دوران طCیـیھمـزندانيان سياسی 
  !خمينی به قول ميرحسين موسوی
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ــاه  ــھریور م ــم ش ــست و یک ــپتامبر ١٢/ ١٣٨٨بي  ٢٠٠٩ س

  ]روز نودم[ مي+دی
  

دیــروز خامنــه ای در نمــاز جمعــه حرفھــای زیــادی زد کــه   
:  خردادش وحشت آفرین اسـت٢٩ بيشتر از نماز جمعه ی حتی

ــه ای، روز گذشــته نســيد « ــران را علــی خامن مــاز جمعــه ی تھ
چنان کـه گـوئی .  خواند مطابق سنتی چند ساله در ماه رمضان

ھيچ اتفـاقی در ایـران روی نـداده و ھمـه چيـز ھمـان اسـت کـه 
ــا حــضرت علــی  ــوده اســت؛ مقــداری خــود را ب ســال گذشــته ب

...  گفـت و مقـداری ھـم از ش بـا اویمقایسه کـرد و از شـباھتھا
البتـه در ھـر دو شـباھت . رد داھائی کـه بـه اوخمينی و شـباھت

را بعنـوان نمونـه ذکـر کـرد، تـا تـوجيھی » چشم فتنـه در آوردن«
 خرداد و جنایاتی که متعاقـب ٢٢ ]انتخاباتی [باشد برای کودتای

ھنوز و [آن توسط نيروھای تحت فرماندھی او در کشور روی داد 
  ]. ميدھدھم روی 
بـات آشفته حالی نماز جمعه ی بعد از انتخا«خامنه ای «

را نداشت و به ھمين دليل نيز نه بغض کـرد و نـه از نيمـه عليـل 
بودن خود سخن گفت، اما مانند ھميشه ادعاھائی را طرح کـرد 

از جملـه حمایـت . که کوچکترین ارتباطی با واقعيات کشور نـدارد
.  از نظام، شخص خودش اسـتشمردم از نظام، که البته منظور

ج کرده و به نمـاز جمعـه بسيج و سپاه را با لباس شخصی بسي
مـا اھـل کوفـه نيـستيم، علـی «ی او برده بودند تا شعار بدھند 

زمـان » متـشکرم«و » تشکر«و او نيز آگاھانه با ابراز » تنھا بماند
اختيار شعار دھنـدگان قـرار داد تـا شـعار بدھنـد و سـيمای  را در

را نشان » نظام« اسCمی پخش کند و حمایت مردم از یجمھور
 ادامه ی مقابله با -١:  متمرکز بودنان او بر چھار محورسخ . دھد

 تھدید غيرمـستقيم کـسانی ماننـد -٢مردم و معترضان به کودتا 
ــع  ــسنجانی و مراج ــاT رف ــاتمی و احتم ــی و خ ــوی و کروب موس

 برگزاری راھپيمائی روز قدس بدون شعار عليه آنچـه -٣مذھبی 
ھــای اتمــی و  فعاليت-۴کــه نــه در قــدس، بلکــه در ایــران ميگــذرد 

  . ادامه ی آن سياستی که وی در این زمينه دارد



 ٤١٨

 

در واقع، چھارمين محور را اگر محور اصلی سياسـتھای «
چند سال اخير بدانيم، سرکوب مردم، کودتای انتخابـاتی، تھدیـد 
سران جمھوری اسCمی که مخالف سياست اتمی او ھستند و 

ھـه ی ھمچنين برگزاری روز قدس برای محکم ساختن پشت جب
  آن ميچرخنـــد؛عربــی سياســـت اتمـــی، ھمگــی بـــر دایـــره ی

سياست و محوری کـه از آن بـوی حملـه بـه ایـران ميآیـد و او بـا 
 اکنـون چنـد سـالی اسـت ش،،عربی به گـردنی انداختن چفيه 

انتخابـات پرشـور ] خامنـه ای[. خود را آماده ی آن نشان ميدھـد
بـه آن ریاست جمھـوری را بـرای ھمـين ھـدف نيـاز داشـت، امـا 

ایـن ھـم حرفـی   ٤٣٨»...شرط که احمدی نژاد در آن پيـروز شـود
  !است

  
  

روز نود و [ ٢٠٠٩ سپتامبر ١٣/ ١٣٨٨ بيست و دوم شھریور
  ]یکم

  
 ٢٧   روز در ایران دارنـد آمـاده ميـشوند بـرایمدتی است

.  شـھریور اسـت٢٢مـروز ا. مـان روز قـدس لعنتـی، یـا ھشھریور
ن روز و تـا ھميـشه حـرف  شـعارھا و ایـن کـه یـا ایـآماده سازی

پـسر سـيد محمـد ... ميزنيم، یـا زیـر سـم اسـبان ظلـم لگـدمال
 ٧ سـازمان مجاھـدین در بھشتی را کـه در جریـان بمـب گـذاری

دفتر .  ھمراه با خيليھای دیگر کشته شد، گرفته اند١٣۶٠تيرماه 
یکبـار ھـم گفتنـد . مھدی کروبی و روزنامه اش را پلمب کرده اند

خامنـه ای انگـشت در جھـان . م گرفتـه انـدکه پسر کروبی را ھـ
 از بـين کرده و تجاوز شده ميجوید که نابودش کنـد و آثـار جـرم را

 نميـدانم چـه خواھـد شـد،. خيلی اوضاع وحشتناک اسـت. ببرد
 Tشـاھزاده رضـا ه بنویـسم؟چ... روزھای اول چه خوب بود و حا 

 نامه ای به آخونـدھای حکـومتی نوشـته و از موضـعی ٤٣٩پھلوی
 را به چـالش  آنھاانه، الھيات و دین حکومتیار انسان دوستبسي

   .کار جالبی است. کشيده است

                                                           
438 - http://www.peiknet.com/1388/07shahrivar/21/PAGE/32KHAMNEHI.htm  
439 - http://rezapahlavi.org/messages/?persian&id=396  



 ٤١٩

 

 خـرداد، ٢٢ کودتـای  روز پـس از٨٠« :اما نوشـته انـد کـه
 مدیران سـابق و غيرسـابق وزارت کـشور، بـرای ھنوز دستگيری
 انتخابـات ی شـبکه ی لـو دھنـده ی آراء واقعـیپيدا کـردن رد پـا

 ٢٠آن ميرحـسين موســوی نزدیـک بــه ریاسـت جمھـوری کــه در 
 ميــزان روز گذشــته ســایت خبــری. ای آورد، ادامــه داردميليــون ر

اعCم کـرد کـه عـCوه بـر جھـانبخش خانجـانی سـخنگوی وزارت 
گذشـته عيـسایی مـدیرکل سـابق کشور در دولت خـاتمی، روز 

شـنيده ميـشود انتقـال .  وزارت کشور نيز بازداشت شـدحقوقی
 مھمتـرین اتھـام ،ات به نامزدھـای معتـرضاسناد تقلب در انتخاب

ــوده  ــشور ب ــده ی وزارت ک ــت ش ــان بازداش ــدیران و کارشناس م
Cم شـد کـه دکتـر امينـی عـ، اھاھمزمان بـا ایـن بازداشـت. است

ایـن . شـده اسـت کروبـی در شـيراز نيـز دسـتگير مشاور مھدی
 عليرضا بھشتی و مرتضی الویری را کامـل دستگيریھا دستگيری

ز پيش بازداشـت شـدند و ظـاھرا ھمـه ی ایـن ميکند که سه رو
ـــھا د ـــردم در تCش ـــری م ـــدایت و رھب ـــوگيری از ھ ـــت جل ر جھ
  ٤٤٠». روز قدس استراھپيمائی

خامنــه ای دســتور ســيد علــی «: دیگــر ایــن کــه ميگوینــد
اکبر ھاشـمی رفـسنجانی . بازداشت کروبی را صادر کرده است

 مجمـع در دیدار با اعضای مرکز تحقيقات اسـتراتژیک وابـسته بـه
تــشخيص مــصلحت نظــام کــه ریاســت آن را حــسن روحــانی بــه 
ـــه ای  ـــسه ی خـــودش و خامن ـــه جل ـــا اشـــاره ب عھـــده دارد، ب

 اقامـه  یمن از ھمه چيز کناره گيری خواھم کرد، اجـازه« :گفت
اوھمچنـين از اینکـه ھمـه » . نماز جمعه را ھـم کـه نميدھنـد ی

ی چيــز در اختيــار ســپاه اســت و اوضــاع توســط نظاميــان ســپاھ
رفـسنجانی در ادامـه، اشـاره .  اظھار نگرانی کـرد،کنترل ميشود

شما نباید دستور دسـتگيری « : استکرد که به خامنه ای گفته
  » !مھدی کروبی را صادر ميکردید

وی در پایان دیدارش اعCم کرد که با ادامه ی این روند، «
اوضاع پيچيده تـر خواھـد شـد، کـه پاسـخ خامنـه ای بـه او تنھـا 
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ـــ ـــن کفتـــار چنـــد چھـــره ی  ٤٤١»!وده اســـتســـکوت ب وای از ای
  !اسCمی/مافيایی

  
ی  اخيـر نتيجـه ی رسيدگی به حـوادث   نفره  ھيئت سه«  
 ی قـضایيه ھای خود و دیدار با کروبی را بـه رئـيس قـوه  بررسی
بدون مـستند «در این گزارش آمده که ادعاھای کروبی . ارائه داد

ل بر تجـاوز جنـسی است و مدرکی دا» حقيقت و عاری از] کذا[
ل از ابراھيم  متشک،نفره به گزارش ایلنا، ھيئت سه . دوجود ندار

 ی قضایيه، غCمحسين محسنی  يس قوهرئيسی، معاون اول رئ
ــيس حــوزه  اژه ی   ای، دادســتان کــل کــشور و علــی خلفــی، رئ

ھـای خـود بـه ایـن جمعبنـدی   ی قضایيه، در بررسی ریاست قوه
ونه مدرکی دال بر تجاوز بـه افـراد که نه تنھا ھيچگاست رسيده 

بـدون «مورد ادعای کروبی وجود نداشته و ادعاھای مطرح شده 
شـان ھـم جالـب فارسی نویـسی [» مستند و عاری از حقيقت

 است، بلکه ادعا و مدارک ارائـه شـده کـامC سـاختگی و ]است
 نفـره  ھيئـت سـه .برای انحراف افکار عمومی تنظيم شده است

 ی قـضایی  رد کـه گـزارش بـه مرجـع صـالحهھمچنين پيشنھاد ک
با نـشر اکاذیـب و ایـراد تھمـت و «ارسال شود، تا با کسانی که 

حيثيـت و «شـده و بـه » تشویش اذھـان عمـومی«باعث » افترا
صـورت » برخـورد عادTنـه و قـاطع«انـد،  لطمـه زده » اعتبار نظـام

     !دمم: شاھدت کو، گفت: به روباه گفتند  ٤٤٢».گيرد
Cم ممنوعيــت درج اخبــار مربــوط بــه مھــدی بــا اعــ«تــازه 

 دھـم و انتخابات ریاسـت جمھـوری کروبی و ميرحسين موسوی
سانـسور خبـری   و نشریات داخلی، دور جدیدی ازدر روزنامه ھا

 امنيـت ملـی، از امـروز درج شـورای عـالی بنـابر ابـCغ .آغاز شد
  کروبـی ومھـدی ميرحـسين موسـوی،« در مـورد یھرگونه خبر
 ھــا و خبرگزاریھــا  در روزنامــه» ھــم ریاســت جمھــوریانتخابــات د
گفتنی اسـت کـه ایـن خبـر تـاکنون توسـط شـورای . دممنوع ش

ــد شــدهســردبيری دو  ــه ی سراســری کــشور تایي   ٤٤٣»...روزنام
  !آخی، طفلکيھا
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 ٤٢١

 

 رئــيس ســازمان كــاظم بھرامــیمحمــد «: دیگــر ایــن کــه  
  نفر از کسانی١٠۴نيروھای مسلح اعCم کرد که تاکنون  قضایی

اند، در دادسرای نظـامی  کھریزک آسيب دیده  که در بازداشتگاه
 .انـد  رسـمی شـکایت کـرده  نفر از آنھا به طور٩٠  حاضر شده و

 تـاکنون ھفـت ،ھمچنين با بيان اینکه در پيوند با ایـن پرونـدهوی 
در «:  انـد، گفـت وقایع کھریزک بازداشـت شـده» عامCن«نفر از 

پرونـده ] یعنی شاکيان [شکاتحال حاضر مسایل مطرح شده از 
پرونده تحقيقاتش بـه زودی اميدواریم این . در حال بررسی است

برسد، تا بتوانيم پرونده را برای ارسال بـه دادگـاه آمـاده به پایان 
   ».يمکن

بازداشـتگاه » مـسئول«به گفتـه ی ایـن مقـام قـضایی «
کھریزک از مقامات انتظامی اسـت و ھنـوز در بازداشـت بـه سـر 

 کـه رئـيس از این سـایت خبـری آینـده گـزارش داد  پيش.دبر می
یاد شده، » ک«وی به عنوان سرھنگ بازداشتگاه کھریزک که از 

 کــه بــا دســتور صــادق هبــا اعمــال نفــوذ برخــی افــراد، آزاد شــد
ه قضایی، بار دیگـر بازداشـت شـد جدید قوه ی Tریجانی، رئيس

   .است
 ارشـد اTمينی، فرزنـد مـشاور از مرگ محسن روح پس «

پاســتور ایــران، بازداشــتگاه  محــسن رضــایی و رئــيس انــستيتو
انتخابـات  کھریزک به یکی از مسائل عمده ی رویدادھای پـس از

 در آن ھنگـام حـسين عCئـی، رئـيس .ه اسـتایران تبـدیل شـد
ای سرگشاده اعCم  مشترک سپاه، با انتشار نامه  سابق ستاد

 و بـه  اسـتباختـهزیر شکنجه جان  اTمينی  کرد که محسن روح
دھــان ایــن اTمينــی تــصریح شــده کــه  روح نقــل از پــدر محــسن 
ضد و   مواضع، در مورد بازداشتگاه کھریزک.زندانی خرد شده بود

ھــای لــشکری و کــشوری اتخــاذ شــده  نقيــضی از ســوی مقــام
  . است

ــه در« ــرای نمون  مقــدم،   کــه اســماعيل احمــدی حــالی ب
بازداشـتگاه بـه این ان در نيروی انتظامی، مرگ زندانيفرمانده ی 

رجـب کـرد، عزیـزهللا  نه شکنجه را تایيد و» شيوع بيماری« علت
زاده، فرمانده ی نيـروی انتظـامی تھـران بـزرگ، در شـھریور مـاه 

کـسی در ایـن بازداشـتگاه جـان نباختـه اسـت و ھيچ گفـت کـه
تنھا سه روز در این مکـان نگھـداری  ھا با حکم قضایی بازداشتی



 ٤٢٢

 

یــن حـال یــدهللا عراقـی فرمانــده ی سـپاه محمــد  بـا ا. انــد شـده
 هللا تھــران بــه تــازگی گفــت کــه ســه نفــر در بازداشــتگاه  رســول

عــين حــال حميــد رضــا کاتوزیــان،   در.انــد کھریــزک کــشته شــده 
پـس   رویـدادھای ِیاب نماینده ی تھران و عضو کميته ی حقيقت 

 مقدم، فرمانـده ی نيـروی  از انتخابات، شخص اسماعيل احمدی
ــامی ــل را انتظ ــورت گرفتــه در بازداشــتگاه  مــسئول قت ھــای ص

   ...کھریزک معرفی کرد
مـسلح  در حالی کـه رئـيس سـازمان قـضایی نيروھـای«

ــاکنون ھفــت نفــر در ارتبــاط بــا بازداشــتگاه کھریــزک  مــی گویــد ت
طلبـان  ح   نزدیـک بـه اصـCھای خبـری اند، سایت  شده بازداشت

اه کھریـزک دسـتگير بازداشـتگ مدعی ھستند که عوامـل اصـلی
اسـناد و مـدارک کميتـه   از سوی دیگر با پلمب و ضبط. اند نشده

ی پيگيــری مـــشترک موســـوی و کروبــی بـــرای پيگيـــری امـــور 
شدگان انتخابـاتی و نيـز دسـتگيری مرتـضی الـویری و   بازداشت

عليرضا بھشتی، دو عضو این کميته، عـزم قـوه ی قـضائيه بـرای 
 دیـدگان از  آسـيب  بـه شـکایتو رسيدگی» متخلفان«برخورد با 

   ٤٤٤».تطلبان با تردید مواجه شده اس سوی اصCح 
روباه است و شھادت و دم کلفت ھمان داستان داستان 

  !!روباه
شاھد ناپدید شده ی مھدی کروبی ھستم؛  من ھمان«  

نترسيد و مرگ خـود  ھمان کسی که بارھا تھدید به مرگ شد و
ی وقتـی بـه ایـن نتيجـه  سيستم کودتای.را به سان شھادت دید

رسيد که از تھدید شخص من چيزی عایدش نميشود، مرا با این 
 کنی، خـانواده ات در یـک  مجلس دیدارکميته ی تھدید که اگر با

. مجبور به ترک تھران کـرد تصادف ساختگی کشته خواھند شد،
 با اعتمـادی کـه بـه کروبـی داشـتم و دسـتخطی کـه در ھمـان

 تھدیدھا بـه ایـن مـضمون بـه او نوشـته روزھای اول بعد از اولين
بCیی سر من آمد، شما مختارید که ھرگونه رفتاری  بودم که اگر

دھيـد؛ در جـایی مخفـی شـدم، تـا  را با اسناد تجاوز مـن انجـام
ام کـه در   قبلی یحکومت نتواند سناریوی کثيفی را که در نامه

 سایت اعتماد ملی ھست، اجرا کند؛ اما اکنون کـم کـم در حـال

                                                           
444 - http://www.radiofarda.com/content/F8_KAHRIZAK_SUE_VICTIMS/1821094.html  



 ٤٢٣

 

دھـم و از به این نقطه ھـستم کـه بایـد خـودم را نـشان  رسيدن
نگذارند حکومت به مقاصـد شـومش تمام ھمدردانم بخواھم که 

شـاھدانش را ا بتوانيم از خطـری کـه کروبـی و ھمـه ی برسد؛ ت
بـازی حکومـت بـا گـرفتن مرتـضی . تھدید ميکند، جلوگيری کنـيم

اد تجـاوز الویری، از مشاورین ارشـد مھـدی کروبـی کـه بـه اسـن
ھمچنين محمد داوری از کسانی کـه شـب  دسترسی داشت و

نــشانگر عــزم جــزم ، و روز فکــرش کمــک بــه آســيب دیــدگان بــود
  . حکومت برای پاک کردن صورت مسئله ی تجاوزھاست

بــه کــسانی اســت کــه حکومــت  نامــه ی مــن خطــاب«
  غرورشان را له کند؛ قویترین مردمـی کـه]ميخواھد [ميخواست

ــر شــ ــاب ميوقتــی در زی ــد و حکومــت کنجه ھــای معمــول ت آوردن
 حتیميگرفتند که   قراربترساند، مورد تعرضینميتوانست آنھا را 

نداشـت؛ مردمـی کـه مطمئنـا  در حکومت استالين ھـم سـابقه
کروبی  آن زمانی که چندین نفر به مھدی. تعدادشان کم نيست

مراجعــه کردنــد و موضــوع بــرای وی مــتقن شــد، ھــيچکس فکــر 
جـواب مانـدن نامـه  مھدی کروبی پس از بـی شخصنميکرد که 

زورگویيھای حکومت بایـستد   آن را علنی کند و یک تنه جلو،اش
ــزش  ــه چي ــد و ھم ــت بدھ ــن راه از دس ــزب، –را در ای ــر،  ح دفت

 کـسی -روزنامه، سایت، دوستان و ھمکاران و ھمـه چيـزش را 
بـه راحتـی ماننـد خيليھـا سـکوت کنـد و نکـرد و  کـه ميتوانـست

اصلح شمرد و ھر چـه بيـشتر  مردم را به مصلحت نظاممصلحت 
  . تھدیدش کردند، بيشتر ایستادگی کرد

نامــه ایــن اســت کــه تحليــل رونــد ضــرورت نوشــتن ایــن «
 جدیـد سری اسCمی بعد از انتخابات، نشان از رفتاری جمھوری

تــا   کــرده انــد... دارد، ســرکوب ِ کــسانی کــه جــرات راســرکوب
 خواھـد بـا دسـتگيریحکومت مي. نندرا با کروبی مطرح کموضوع 
،  بـستن حـزب و پلمـپ دفتـر کروبـیبھـشتی و داوری، الویری و

از زجرکشيدگان بستاند کـه جـرات آخرین بارقه ھای اميد را ھم 
دیگر کـسی خيـال   در جایی پيدا نکنند و راافشای موضوع تجاوز

 . درســر خــود نپرورانــد]اســCمی[ را در حکومــت احقــاق حقــوق
شود؟  پخـش نميـکه چرا دیگر اعترافات تلویزیونیید توجه کرده ا

گيری تلویزیونی تجاوز برای اعتراف  ی برنامه ایحال تھيهچون در 
این مسئله  .بوده است  تا بتوانند بگویند ھمه چيز دروغ،ھستند
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آقـای  رضـا بـاھنر کـه گفتـه اگـر دTیـل ھای آقـای محمـدبا صحبت
 ،دگاه محاکمـه شـود کروبی باید در یک دا،کروبی مستند نباشد

 بگوید کـه از دسـت توانست به ماکسی که مي ؛شودمستدل مي
ھـا بـه واگزار کنيـد و خـود ماننـد خيلي آید و به خدامن کاری برنمي

دار شـود حکومت کودتا بپيوندد و از مزایای بيحد و حصر آن برخـور
از خـدا  يس دولـت کودتـا را اطاعـتو مانند بعـضی اطاعـت از رئـ

   .اعCم کند
ــستکر« ــروز ني ــی دی ــروز کروب ــی ام ــد .وب ــون مانن  او اکن

کـه بـرای سـوم شـيعيان در ميـان یزیـدیانی اسـت  حسين امام
ی ما ھمانند مـردم کوفـه ا و کنندبریدن سرش لحظه شماری مي

را   شـيخ و شـاھدینش،ھستيم که اگر از کروبی حمایـت نکنـيم
پس احساس شرمندگی را کنار بگذاریم  ...سCخی خواھند کرد

 ]تجاوز [عمل شوم شکنجه گران را برای ھميشه از این و دست
  یکوتاه کنيم و کاری کنيم که مـا آخـرین قربانيـان ایـن شـکنجه

باشيم و عملی انجام دھـيم کـه در پيـشگاه خداونـد  وحشتناک
   :که یاد نبریم شرمنده نباشيم واز

چـه   ٤٤٥».الملک یبقی مـع الکفـر وT یبقـی مـع الظلـم«
اسـت ھمان زبان اسCمی اش خواسـته طفلک با این بنویسم؟ 

  !فریادی بزند
  
  

روز [ ٢٠٠٩ سپتامبر ١۴/ ١٣٨٨بيست و سوم شھریور ماه 
  ]نود و دوم

  
شـاھزاده » اسـتفتاء«پيرامـون «به نام  چيزی نوشته ام   

شـرایط ایـن روزھـا را  نـشان کـار خواسته ام با این » رضا پھلوی
  :دھم

 فاصـله گـرفتن  ميCدی در تاریخ ایران، سال١٩٠۶سال «  
ایرانيــان در ایــن ســالھا در . از قــرون وســطای ایــن منطقــه اســت

اعتراض به جنایتھا و خيانتھای ایران برباد ده ی دودمـان قاجـار و 
مCیان ھمراه و ھمکار ایشان، و برای رھا شدن از گازانبر خفقان 
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آور دو کشور روسيه و انگلستان که تلویحا ایران را بين خودشـان 
ــرد ــد، تقــسيم ک ــار خواھــان بازگــشایی ه بودن ــرای نخــستين ب ب

 خـود بـه نھـضت این خواست در رونـد تکـاملی. شدندعدالتخانه 
مشروطه انجاميد که پس از آن، تاریخ و چھره ی ایران را دگرگون 

ــرد ــش. ک ــد در حکومــت محمدعلي اه قاجــار نخــستين دوســال بع
بـا توپخانـه ی [پ بـسته شـد  ایـران بـه تـومجلس شورای ملـی

ــھا ــامی روس ــدھی نظ ــھا و فرمان ــار و  ]روس ــه نگ ــد روزنام و چن
خيليھا ھم از . دروشنفکر ایرانی در این راستا به دار آویخته شدن

 امـا چنـدی بعـد بـا فـتح تھـران بـه دسـت سـپاه ایران گریختنـد؛
ستارخان و باقرخان، محمدعلی شاه قاجار از ایران گریخت و بـه 

و کودتـای ] ١٢٩٩[ ١٩٢٠از آن پس تا سال . روسيه پناھنده شد
رضــا خــان ميــرپنج، ایــران دســتخوش بــسياری ناآراميھــا بــود کــه 

و یک فقره اش احتکار گنـدم از ... کمترینش قحطی و مرگ و مير
سـوی آخـرین شـاه قاجـار احمـد شـاه بـود کـه بـه احمـد عــCف 
معروف شد؛ ھمان شاھی کـه محمـد مـصدق ھميـشه از او بـا 

  !یاد ميکرد» شاه جوانبخت«عنوان 
 رضا شاه پھلوی، ایران توانـست بـه  دوران پادشاھیدر«

رضـا شـاه . بسياری از خواستھای نھضت مـشروطه دسـت یابـد
وزارت [ ایـــران ز دو وزارتخانـــه ی اساســـیدســـت آخونـــدھا را ا

 و اساسـا از سـه قـوه ی ]دادگستری و وزارت آمـوزش و پـرورش
 رضـا شـاه. حاکم بر کشور و به ویژه از قوه ی قضائيه کوتـاه کـرد

مسواک کردن و نظافـت را . اولين حمام دوش را در ایران برپا کرد
اولين دانشگاه را با اسلوبھای مدرن اروپـایی . به ایرانيان آموخت

ــداختد ــه راه ان ــران ب ــسياری خــدمات دیگــر کــه یکــی از ر ای  و ب
مھمترینش گشودن راهِ  نيمی از شـھروندان یعنـی زنـان ایرانـی 

در دوران . ياسی و فرھنگی بـودبه متن فعاليتھای اجتماعی، س
این پادشـاه و جانـشينش محمـد رضـا شـاه فقيـد، ھـيچ تفـاوت 

ھمـه ی ایرانيـان، . حقوقی بين شھروندان ایرانی وجود نداشـت
ــر بودنــد و کــسی نميتوانــست دیگــری را بــه  در برابــر قــانون براب

ھنـــوز ! [ن، اعـــدام کنـــدنمـــاز نخوانـــدن و روزه نگـــرفت» اتھـــام«
ــــدانھای ]١٣۶٧ و ١٣۶٠[صت شــــی کــــشتارھای دھــــه   در زن

  !]فراموش نشده اند»  اتھام«اسCمی با ھمين 
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یکی از خدمات شـایان رضـا شـاه فقيـد در دوران نـسل «
 ٤٤٦کشی از یھودیان، تھيه و پخش چند ده ھزار پاسپورت ایرانی

برای یھودیان ایران و بسياری یھودیان دیگر از مليتھای دیگـر بـود 
جالب این کـه . گاز نازیھا جان به در ببرندکه توانستند از اتاقھای 

سـرائيل ایران تنھا کشوری بود که بعدھا پس از تـشکيل دولـت ا
کـشور  از برای این انسان دوستی اش، برعکس دیگـر کـشورھا

سرنوشت یھودیان و بھائيان در . اسرائيل مطالبه ی غرامت نکرد
 حکومت اسCمی نمونـه ی خـوبی  و نکبت سياهاین سی سال

 مقایسه ی دولت مدرن رضا شاه با حکومت ضـد انـسانی، برای
  .ضد زن و ضد دگراندیشان اسCمی است

به یاد داشتن تCشھای رضا شـاه فقيـد بـرای سـاختن «
آخونـدی، بـا /ایرانی نو و مدرن و بدور از فاجعه ی حاکمان قجری

ــا ملــت و  اســير در چنبــره ی » روشــنفکرانی«دســت خــالی و ب
  رضا شاه فقيد، تنھا یک یادآوریمحمدافيون مذھب، و ھمچنين 

کوتاه است، برای مقایسه با آنچه که در این سی سـال نکبتـی 
با ایـن ھمـه دوران درخـشان . و ميروداست بر ھموطنان ما رفته 

 رضا شاه فقيد نتوانست دستاورد خـوبی در زمينـه ی پادشاھی
علتش ایـن کـه ایـران درگيـر جنگھـای . دموکراسی داشته باشد

ای با عشایری بود که توسـط انگلـستان بـرای تجزیـه ی منطقه 
  . ایران حمایت ميشدند

از دیگر دستاوردھای ایـن پادشـاه، سـاختن و پـرداختن «
 قـوی بـود و در ایـن راسـتا کوتـاه کـردن دولت مرکزی و ملییک 

 ھمـسایه ی شـمالیاز سـویی . دست تجزیه طلبان ضـد ایـران
چـشم بـه خـاک » يـرکب«پتـر » سلطنت«ایران که از ھمان زمان 

ایران داشت، آرزوی دست یافتن به آبھای گرم خليج فارس را در 
 شوروی تا ھمين ای جانشينانش و در دولتھای بعدیسر و سود

  روسـيهاث گذاشته است؛ تCش دولـت کنـونیامروز ھم به مير
ــشتيبانی ــران و پ ــود در ای ــCمی موج ــت اس ــظ حکوم ــرای حف  ب

احمدی نژاد را باید در /نه ایاز باند خام» انتظامی«لجستيکی و 
  ! ھمين راستا ارزیابی کرد
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با کمک دولتھـای » آرزوی پتر کبير«برای پيشبرد ھمين «
بـرای صـاف کـردن » تـوده« شوروی، حزب کمونيـستی جورواجور

ــی از         راه  ــه یک ــران ب ــدیل ای ــت تب ــران و در نھای ــه ی ای تجزی
قعـه ی ایـن وا. کشور شوراھا سـازماندھی شـد» جمھوریھای«

 دوم و پــس از اشــغال ایــران توســط جھــانیشــوم پــس از جنــگ 
نيروھای متفين روی داد و با ایـن کـه دیگـر کـشورھای اشـغالگر 

 در ١٩۴۶ایران، ایران را تخليه کردند، اما ارتش شوروی تـا سـال 
ایران ماند و یکسالی ھم عواملش، آذربایجان ایـران و کردسـتان 

 البته در تمام این سالھای فقدان و. را تجزیه و به تصرف درآوردند
 بازپس گرفتن جایگاه از دست رفتـه ، مCیان در پی کبيررضا شاه

  . شان در دوران قاجارھا بودند
بـــی تردیـــد کاســـتيھا و ھمراھيھـــای روشـــنفکران، «

ــرای بــه حکومــت رســا ندن تحــصيلکردگان و دولتمــردان ایرانــی ب
رنامــه ی  شــيعه در ایــران، کافجيعتــرین بخــش رادیکــال مــذھبی

ھمراھيھا کـه ھمچنـان بـا پـشتيبانی در این . درخشانی نيست
ـــستيکی ـــالی و لج ـــوروی، در م ـــت ش ـــت از  دول ـــت حمای ھيئ

 دانـــشجویی و گروھھـــای مـــذھبی و کنفدراســـيون جھـــانی
 تروریستی در ایران برنامه ریزی ميشد، راه برای بـه کمونيستی

  . حکومت رسيدن مCیان ھموار شد
ــن گروھھــای سي« ــشتر ای ــرای خودشــان بي ــه ب اســی ک

» انتردرخش«Tبد درخشان با توجه به دستاوردھای [کارنامه ای 
 پادشاھی ميبينند،  نظام عرفیدر سرنگونی] حکومت اسCمی
 ھمـان مثـل[ت آخوندھا درآمدند و خيليھاشان ھمگی یا به خدم

ھمکـار و ھـم  ھمزمـان، ھـم ]حزب توده ی دست ساز شـوروی
ــانی ــت اســقرب ــمنیCمی شــدند؛  حکوم ــل دش ــه دلي ــا ب  منتھ

نسانھا و باورشان بـه ھيستریکشان با مدرنيته و با حقوق برابر ا
» فرمان بـرادر بزرگتـر«و » اصالت پيشوا«و »  پرولتاریادیکتاتوری«

و به نوعی وTیت فقيھی اندیشيدن، ھمچنين اھميت ندادنشان 
ق شھروندی، مدنی و برابر انـسانھا، فـارغ از جنـسيت و به حقو
  تا ھمين امروز ھم از حکومت اسCمی پشتيبانی عقيده،نژاد و 
به ھمين دليـل حکومـت اسـCمی توانـست بـا حربـه ی . ميکنند
ــان، جھــل عــوام و تجــدد ســتيزیخــشون » روشــنفکران «ت عری

افروزی اش  ام به تروریسم و جنگایرانی، تا امروز سی سال تم
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 و  کمونيستھابيشتر مواقع ھم ھمکاری و ھمراھیادامه دھد و 
  .  ملی گراھای ایرانی را داشته باشدحتیمذھبيھا و 

 به ۵٧ سال فتضاح تاریخیاما نسل تازه ای که پس از ا«
دنيا آمد و در این حکومـت جنـگ و جنـون و خـشونت رشـد کـرد، 
اساســا تعریــف دیگــری از زنــدگی، مبــارزه، مــدنيت و حقــوق 

کومـت در تمام این سالھا مردم در ایران با این ح. شھروندی دارد
مبارزه کردند، ولی به دليل خشونت عریـان و بـسيار سـبعانه ی 
حکومــت اســCمی، امکــان دســتيابی بــه دموکراســی و حقــوق 

 دو سرفـــصل ١٩٨٨ و ١٩٨١ســـالھای . شـــھروندی را نيافتنـــد
ــی و در  ــته جمع ــه  دس ــود ک ــدانيانی ب ــشتار زن ــی در ک اساس

فـاع دادگاھھای چند دقيقه ای اعدام شدند، بدون آن که امکان د
 دوران محکوميتـشان حتـیخيليھاشـان . از خود را داشته باشند

  . را پشت سر گذاشته بودند
ھشت سال جنگ بين ایران و عراق که توسط مCیان و «

به ویژه شخص روح هللا خمينی تداوم یافت، پـر اسـت از خـاطره 
ــا  ــشتند، ی ــد و ک ــگ بردن ــه جن ــشان را ب ــه ھمسران ــانی ک ی زن

نـان را در فاحـشه خانـه ھـای از ایـن زمعلولشان کردند و خيلی 
بسيار بودند پسربچه ھـایی کـه . اسCمی به کار گرفتندرسمی 

حکومت اسCمی، آنھا را از مدرسه ھا دزدید و به جنگ برد، تا با 
ــا  ــين«آنھ ــا» م ــازه، ھمزم ــد و ت ــی کن ن، وســيله ی ارضــای خنث

 پاســداران و نظاميــانش در ســنگرھای جنــگ اســCمی جنــسی
  ! باشند

ھمين سالھاسـت کـه روح هللا خمينـی فتـوای تـرور در «
سلمان رشدی را ميدھد و تقریبا ھمـه ی مCیـان بـر انجـام ایـن 

  . فتوای ضد انسانی پای ميفشارند
اما در بستر جامعه ی ایران، با تمـام فـشارھای حجـاب «

اجباری و دین اجباری و سنگـسارھا و دارزدنھـای خيابـانی و بـه 
زدنھای خيابانی، نسل تازه ای در کـار جرثقيل آویختنھا و شCق 

شکفتن و باليدن بود که منطقـا نميبایـد بازتـاب آن ھمـه جنایـت 
بوده باشد؛ نسلی که ميخواست و ميخواھد مـدرن و متمـدن در 

ھـر انـسان متمـدنی از جامعه ی جھانی حضور پيدا کنـد و مثـل 
جنـبش .  بشریت بھره منـد باشـدحقوق مدنی دستاورد تمامی

اقع دسـتاورد ایـن نـسل خجـسته اسـت کـه دیگـر از درو» سبز«
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خشونت و مرگ و جنگ و اعدام و تـرور و شـکنجه خـسته شـده 
است و ميخواھد و ميتواند تمام آدمکشان تاریخ را ببخشد و کنار 
بگذارد، اگر بتواند امکان تنفس در قـرن بيـست و یکـم را داشـته 

ه بش را بـباشد؛ ھرچند که بخشی از حکومـت بخواھـد ایـن جنـ
  !!نام خودش مصادره کند

این روزھـا شـاھزاده رضـا پھلـوی نوشـته ای را منتـشر «  
ای فتوا و الھيات مCیان حاکم بر ایران »طنزگونه«کرده، و با لحن 

را بــه پرســش کــشيده اســت کــه اینــان بــا اســتناد بــه کــدامين 
دانـشجویان را از » قـدیس«و بـا تقـدیس نـام کـدامين » الھيات«

 به بيرون پرتاب ميکننـد و ٤٤٧ای دانشجوییپنجره ھای خوابگاھھ
  ! ميگویند؟» قربه الی هللا«

دوستی دارم که خود سالھا به اسCم خشن این سنخ «
روی » راسيوناليـسم«مCیان باور داشته، و بعـدھا کـه دیگـر بـه 

آورده، زیر ضرب یکی از یاران دیـرینش شـکنجه ميـشده و آن یـار 
] یا ھنوز ھـم ھـست[ود شده ب» بازجوی عزیز«دیرینی که دیگر 

ر تـن جـوان نخست وضو ميگرفته، بعد دو رکعت شCق ميخ دار ب
        ضربه  ۵٠٠٠ بيش از این دوست فرو ميآورده، دوسال تمام

کــدامين ِ ماســت کــه ایــن ...  وی تــسمه ی حکومــت اســCمی،
ھا را که بـا نـام دیـن و اعتقـادات شـھروندان بـر ایـشان »رذالت«

سـيره « نداشته باشد، و در تـداوم ھمـان تحميل ميشود، به یاد
از بازتکرار آن جنایات، در این روزھا » ی نکره ی حکومت اسCمی

ــوری، خــشمگين  ــات ریاســت جمھ ــين دور انتخاب ــس از دھم و پ
حتما دوستان این روزھا طنزگونه ! نشده و اشکھا نریخته باشد؟

 ٤٤٨»!دو رکعت تجاوز جنسی ميکنيم، واجـب، قربـه الـی هللا«ی 
 مـا Tبد لبخندکی ھم بر سرنوشت کمدیدیده و خوانده اند و را 

  ! در حصار شبيخون این مCیان حکومتی زده اند؟
شاھزاده در واقع نمایش تقابـل مدرنيتـه » استفتاء«اما «

 مــذھبی و رذالــت اســCم تماميــت طلبــیبــا فاشيــسم دینــی، 
و باورمنـدان » خودیھـا«حکومتی است که این روزھا دیگر صدای 

نمونه اش نوشته ھـا . ین آئين حکومتی را ھم درآورده استبه ا
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ــازه » فتواھــای«و  حــسينعلی منتظــری، و بــه ویــژه نوشــته ی ت
 است؛ ھرچند که این فـرد ٤٤٩منتشر شده ی عبدالکریم سروش

اعCم شده و معلوم نيست » مرتد«ھم از سوی آمران حکومتی 
  ! چه سرنوشتی در انتظارش باشد؟

 رضــا پھلــوی، بــيش از ھرچيــز امــا نوشــته ی شــاھزاده«
تازه ای است کـه در قـرن بيـست و یکـم دیگـر         فریاد نسل 
. اسـCميون حکـومتی باشـد» گوشت لخـم دم تـوپ«نميخواھد 

این نـسل کـه اینـک صـدای مـدرن و متمـدن و غيرآلـوده اش بـه 
لنينی را از دھان /ایدئولوژیھای کھنه و از دور خارج شده ی دینی

آمدند و «، در ھمان بيان عطاملک جوینی که شاھزاده ميشنویم
... جان کCمش را نوشته است که» ...کشتند و سوختند و بردند

این مھاجمان اسCمی، شوربختانه ھنوز نرفته انـد، امـا خواھنـد 
عCم رفت؛ چرا که به قول ھمان فيلسوف حکومتیِ و فعC مرتد ا

ـــدالکریم ســـروش«شـــده،  ـــاطـــ» عب م شت رســـوایی اش از ب
داشـته اش بـه بـاد فنـا ا آبـروی نمتی به زیر افتاده و تمامیحکو

  . رفته است
ــااعظم حکو« ــد ن ــب قائ ــای نای ــا و فریبکاریھ ــه ھ ــت گری م

ـــی ـــایش دین ـــCمی در نم ـــومتی/اس ـــه ی حک ـــازدھم « جمع ی
 ایـن فـرد بـر مـزار بایـد زاریرا ] چه تصادف ناميمونی[» سپتامبر

ن در بـستر رویاھای از دست رفته ای دانست که اگر چه ھمچنا
امتعـارفش، وجـود ن» ابقـای«مرگ، دست و پایی ميزنـد و بـرای 

» اسـتعمال« پـول و شـکنجه و دادگـاه را انواع داروھـای تقـویتی
  . ميکند، اما رفتنی است؛ چون عمرش به سر آمده است

سـخن شـاھزاده رضـا پھلـوی بـا روحـانيون وابـسته بــه «
Cمی را ن اسـایـشان از حاکمـا» اسـتفتاء«و به قولی » حکومت

 کليــت حکومــت اســCمی، بــر پيکــره ی بایــد پــس از ســرنگونی
 فـردای  ِمجسمه ی آزادی، شھروندسـاTری و مدرنيتـه در ایـران

بدون اسCم حکومتی، بر سنگ مرمرینی حک کرد و بـا ایـن کـار 
انـسان کـش و عقـب مانـده و » الھيـات«تاریخا و برای ھميـشه 

 منطقی برای فاشيست اسCم حکومتی را که به جای پاسخی
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 ميکنـد، بـه ٤٥٠»شـرعيات/امتحـان قـران«جنایاتش، از شـاھزاده 
   ...سخره گرفت

  
  

روز [ ٢٠٠٩ ســپتامبر ١۵/ ١٣٨٨ بيــست و چھــارم شــھریور
  ]نود و سوم

  
 یـک نامـه ی خيلـی ٤٥١ کروبیمھدی. خيلی خبرھاست  

بـــدجوری روی آب مھـــم نوشـــته و خCصـــه پتـــه ی آخونـــدھا را 
طاب  فتوایی مCھا را خر ھيئت د٤٥٢ منتظریحسينعلی... ریخته

 اسـCم و حکومـت اسـCمی دارد از قرار داده که خCصه بجنبيـد،
و از » ...من ھنوز از اصـCحات مـایوس نـشده ام«دست ميرود و 

  ... نده ادر ھمين رابطه پسران چند تا آخوند را گرفت... این حرفھا
  گزارش داد که پسران موسوی٤٥٣ھمين اTن ھم العربيه

پيش از این سه تا از نـوه ھـای . دستگير کرده اندھم  را اردبيلی
ن گرفته بودند و خCصه کفتارھا افتاده انـد بـه جـاھم منتظری را 

 نتيجه اش بـرای مـردم چـه  ببينيم.ھم و خر تو خر جالبی است
   !خواھد شد؟

]  شــھریور اســت٢۴امــروز [ شــھریور ٢٧ آینــده  یجمعــه
  ! که بيا و ببينقرار است قيامتی در تھران برپا شود 

منبع آگاه در مجلس به خبرنگار رویـداد  یک «تازه ميگویند  
بـا ] کـذا[ھبـری ر  که رئيس مجلس به دستور مقـام معظـمهگفت

ته اند و آقای Tریجانی حامل پيـام  کروبی دیدار داشآقای مھدی
 عصر امروز رئيس مجلـس و مھـدیی  از جلسه .رھبری ھستند

خبـر . انجاميـده اسـت  طـولکروبی که بيش از سـه سـاعت بـه
ت سـه نفـره ی  کروبی نسبت به عملکرد ھيئمھدیميرسد که 

و صدا و سيما به شدت انتقـاد کـرده و خطـاب بـه  قوه ی قضائيه
اميدوارم شما ھمچـون برادرتـان دینتـان  که استTریجانی گفته 

آقـای کروبـی در برابـر  ھمچنـين] ھاھاھـا [!را به دنيـا نفروشـيد
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 مبنی بـر اینکـه مـدتی سـکوت کنيـد تـاخواست رئيس مجلس 
مـن سـکوت «:  حالت عادی برگردد، پاسخ داده اسـتشرایط به

سپری ] کذا[عمری را به دشمنی با امام  کنم تا یک عده ای که
جنــایتی کــه  کــرده انــد، زمــام امــور را بــه دســت بگيرنــد و ھــر

مــن مــردن را بــه ســکوت در برابــر اینھــا . ميخواھنــد انجــام دھنــد
   ٤٥٤».مميدھ ترجيح

 آخوند  تاکتيکی ایـن  کروبی ِالبته من نميدانم این مھدی
را ميگوید، یا واقعا باور دارد که دوران امـامش مدینـه ی فاضـôب 

آینده نقش این بابا را در ! بوده است؟] ببخشيد مدینه ی فاضله[
  .فعC که دارد خوب ميتازد. این جنبش نشان خواھد داد

 ١٣٨٨ خـــرداد ٢٢ز در روزھـــای اول ایـــن جنـــبش پـــس ا  
 را که نشمرده، اینطـرف و آن طـرف نوشتم که چھار صندوق رای

سر و این داستان کلی  پرتاب کرده بودند، پيدا کرده اند و خCصه
 آن زمان این مسخره بازیھای رای و رای باطله و تقلـب .صدا کرد

ــو شــده و  ــای ات ــا... و رایھ ــن حرفھ ــود... از ای ــی داغ ب ــاT . کل ح
، ددا که قضيه ی چھارتا صندوق رای زھرماری را لـو خبرنگاری را

  . کشيده اند به محاکمهير کرده ودستگ
و محمد رضا نسب عبداللھی، روزنامه نگار مقيم شيراز «

 ٢٢   صــبح روز١٠ ســاعت  نگــاران وزنامــه ی رعــضو انجمــن صــنف
ــيراز ــCب ش ــرای انق ــھریور در دادس ــد ش ــه ش ــسب .محاکم  ن

  : گفت... عبداللھی 
انتــشار خبــر کــشف چھــار اری فــارس بــه دليــل اســتاند«

تــشویش اذھــان عمــومی و «صــندوق رای در وبCگــم، بــه اتھــام 
  ایـن محاکمـه از من شکایت کرده بود كه در پایان» نشر اکاذیب

تبـار، سرپرسـت دادسـرای انقـCب  قضاوت آقای موسـوی  كه به
رسيدگی بـه پرونـده و صـدور حکـم بـا  شيراز برگزار شد، تا پایان

   ».ار کفالت پنجاه ميليون تومانی آزاد شدمقر
وی این خبر را به ھمراه سه عكس در وبCگش منتـشر «

كرده بود كه بعد از مـدتی از سـوی سـایت بCگفـا ایـن پـست از 
 راستی ميدانيـد کـه !چه کارھا؟  ٤٥٥»...دروی وبCگش حذف ش
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خيلــی جاھــای دیگــر را ھــم جمھــوری اســCمی یــاھو و بلگفــا و 
  خریده است؟

  
  

روز نـود [ ٢٠٠٩ سـپتامبر ١۶/ ١٣٨٨ بيست وپنجم شھریور
  ]و چھارم

  
روزنامه ی حکومتی جوان وابسته به سپاه «دیگر این که   

 در سـطح شـھر تھـران پاسداران نوشت که در یـک شـبنامه کـه
راھپيمـایی روز   كه بـا حـضور درتوزیع شده، از مردم دعوت شده

» مرگ بر دیكتـاتور«و » مرگ بر روسيه«قدس، با سردادن شعار 
] خاکبرسرھا خودشان نوشته اند[ پایه ھای دولت كودتا دیگر بار

قـدس از  راه«ایـن شـبنامه کـه بـا عنـوان  در. را بـه لـرزه درآورنـد
انتشار یافته، گروھی موسوم بـه جنـبش سـبز » روسيه ميگذرد

) ره(برخCف بيانات صریح بنيانگذار انقـCب حـضرت امـام  مردمی
روز ھشدار به ابرقدرتھا و تفاله ھـای آنـان  قدس رمودند روزكه ف

برداری سياسـی از ایـن روز را  است، تCش كرده اند نھایت بھره
مبـارزه ی روز  آورده و مـسير به نفع یك جریان سياسی به عمل

جھانی قدس را به یك مساله ی سياسی زیـاده خواھانـه تغييـر 
حــسين روانــی حاميــان مير/کميتــه ی تبليغــاتی در ضــمن .دھنـد

برداری از روز  سایبری خود را برای بھره /موسوی فعاليت پيامکی
ھـا  شـعارھا و پيـام در ایـن. جھانی قدس شدت بخشيده اسـت

  شھریور برای٢٧که اصل حضور در راھپيمایی است تاکيد شده 
 !وا؟  ٤٥٦».تحمایت از فلسطين نيس

 
  
روز [ ٢٠٠٩ سـپتامبر ١٧/ ١٣٨٨ يـست و شـشم شـھریورب

  ]نود و پنجم
  

و حاميــان  شــعار مــرگ بــر روســيه بــدجوری آخونــدھا  
نھاد از محمد خاکی .  است انداخته»گوز گوز« را به شانحکومتي
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 در ســایت ایــن دم و دســتگاه نوشــته اعــوان و انــصار پاســداران،
ریاسـت جمھـوری،  در حوادث پـس از انتخابـات اخيراً«: است که

 بـا روسـيه و چـين سـرداده شـد كـه ایـن امـر شـعارھایی عليـه
مواجـه گـشت و  اسـتقبال زیـادی از سـوی رسـانه ھـای غربـی

ــوری ــه ط ــا داشــت، ب ــسترده ای در آن رســانه ھ ــاب گ ــه  بازت ك
ــزاری ــشار  خبرگ ــه انت ــادرت ب ــز مب ــی ریانوســتی روســيه ني دولت

 با توجـه بـه روابـط گـسترده ی .مطالبی پيرامون این مسئله كرد
ای كــشورھ ایــران بــا دو كــشور روســيه و چــين و تعــارض منــافع

 بـر آن شـدیم تـا در ،غربی با ھرسه كشور ایران، روسيه و چين
 .به بررسی منشاء این شعارھای ضد شرقی بپردازیم این مقاله

ھـا  انگلستان، فرانسه و آمریكا فعاTنه سـعی در تـشدید تحـریم
ــاكنون در  .ا.عليــه ج ــد، امــا عملكــرد روســيه و چــين ت ــران دارن ای

  ھـا بـر ضـد كـشورمان بـوده اثـر كـردن تحـریم راستای كند و كـم 
ــاوری  اســت؛ كــشورھای غربــی در خــصوص توليــد دانــش و فن
ــسته ــه    ای كوچــك ھ ــرین كمكــی ب ــته،ت  حتــی و  ایــران نداش

 كشورھای دارای این دانش را ترغيـب بـه عـدم ارائـه ی فنـاوری
 انـد  تھدید ھـم نمـوده حتیھسته ای به ایران و در برخی موارد 

ھای مكرر غـرب  رغم فشار و درخواست  روسيه به   اما]کرده اند[
ایـران ھمكـاری  .ا.ای ھمچنـان بـا ج  فنـاوری ھـسته  در زمينه ی

 در واقع از زمانی كه آلمان قـرارداد منعقـده ی خـود بـا .نماید می
طرفـه  صورت یـك    به -ھا  جایگزینی دولت  برخCف اصل-ایران را 
 غـرب با وجود فشارھای د، روسيه تنھا كشوری است كهرھا کر

  سـوخت ایـران، بـه مـا .ا.ای بـا ج  برای تحـریم ھمكـاری ھـسته
دھـد و در تكميـل نيروگـاه بوشـھر فعاليـت  ای تحویل می  ھسته

   .كند می
ــه « ــستان ب ــه انگل ــونی ك ــرایط كن ــمن  در ش ــوان دش عن

و العربيـه را  BBC خـود ماننـد ھای سنتی روسيه و چين، رسانه 
و دیگر كـشورھای  دهعال کرران فبرای القای تقلب در انتخابات ای

رسانه تمام قدرت نيز ... غربی ھمچون فرانسه، آمریكا، آلمان و 
اند، روسـيه و چـين بـه  ایران بسيج كرده  .ا.ای خویش را عليه ج 

شـده  بيان واقعيت اخبار ایران ميپردازند؛ و اخبار و مطالب تحریف 
مـه ی ایران را منتـشر نكـرده و در ایـن ھج .ا.ج غربی در مورد ی



 ٤٣٥

 

] مينی ملعون بود، بدم ميایـدچقدر من از کلمه که تکيه کCم خ[
  . كنند می ای برخCف جریان غربی عمل رسانه 

اتحادیه ی اروپا عليرغم اینكه نتيجه ی انتخابات ایران را «
ــول مــی ــد، اعــCم قب ــك  كن ــران تبری ــت ای ــه منتخــب مل ــد ب ميكن

Cمی و كـشور اسـ امـا روسـيه و چـين بعـد از چنـد. گـوئيم نمـی
ــن  ــك ای ــا تبری ــه ب ــد ك ــشورھایی بودن ــستين ك ــسایه، از نخ ھم

ھای غرب عليه انتخابات ایران موضع  انتخابات در مقابل جوسازی
 خCصـــه اینكـــه روســـيه و چـــين .مـــستقلی در پـــيش گرفتنـــد

شـده در راستای حفظ منافع ملی خـود موفـق سياستمدارانه و 
 وارد كنند و ایران خدشه .ا.اند در صف دشمنان مشترك خود و ج

تھاجمی و متحدانه ی انگليس، فرانسه و آمریكـا را  سياستھای
طوریكــه مقامــات غربــی بارھــا نارضــایتی بدچــار چــالش نماینــد؛ 

  انـد؛ اعـCم داشـتهه بـه روسـيرا شـدید خـود از ایـن دو كـشور 
صـدام، خالـد بـن گفـت  متاسفانه ھمان نگاھی كـه زمـانی مـی

س بـه كمـك صـدام حـسين جنگ خلـيج فـاروليد است و باید در 
ــر ــواره تغيي ــه ھم ــاھی ك ــان نگ ــت، ھم ــع رف ــای  موض ــد و ھ ص

اســت، امــروز فریــب تبليغــات غــرب بــرای  ای داده  درجه ھــشتاد
خـارجی كـشور را خـورده و عليـه روسـيه و چـين  تخریـب روابـط

منـافع «قربـانی ميـشود  دھد و در این ميان چيزی کـه شعار می
   !»ملی است

ان سعی دارد ھـر چـه بيـشتر از این روست كه انگلست«
و  BBC ھـای چـين را در شـبكه  شعار مرگ بر روسيه و مـرگ بـر

شـعارھا را از زبـان  انگيزتر اینكه این  تأسف. العربيه پوشش دھد
 خCف آن درست بـركنند كه زمانی مطالبی كسانی منتشر می

گوینـد دولـت  آنھا می. گفتند و به نبرد با آمریكا اصرار داشتند می
گریھـای رسـانه  نترل تظاھرات و مختل كردن پخـش فتنـه برای ك

 آنھـا .اسـت ھای انگليـسی و آمریكـایی از روسـيه كمـك گرفتـه  
ایــران بــرای مقابلــه بــا مــشكCت بــين . ا.شــایع كــرده انــد كــه ج

چين باج ميدھد و كاTھای بـی كيفيـت چينـی را  المللی اش به
ــ بــدون حــساب و كتــاب و گمــرگ و د؛ عــوارض وارد كــشور ميکن

ھـای  كـه عامـل وفـور كاTھـای چينـی در بـازار شـبكه درحـالی
مافيای واردات و به عCوه ارزان بودن ایـن كاTھاسـت كـه تمایـل 
به خرید آن را در بين خریداران زیـاد كـرده و در نتيجـه تجـار را بـه 



 ٤٣٦

 

جالـب  .چينی در كشورھای خـود ترغيـب ميکنـد تجارت كاTھای
ضــد چــين ھــم از وفــور  اینجاســت كــه خــود دولتھــای غربــی و

قـادر  كاTھای چينی در بازارھاشان نارضایتی شدیدی دارند، اما
 آیـا  کـهلـذا بایـد پرسـيد. به مقابله با ورود كاTی چينی نيـستند
كـه ایـن   كـسانی اسـتغربيھا نيز به چين باج ميدھند؟ بـدیھی

و دیـدگاه خـود ر ایران شـایع ميكننـد، از منظـ .ا.مطالب را عليه ج
كنند؛ زیرا خودشان به دليل نداشتن حمایـت ذاتـی و  قضاوت می

ھـای آنھـا متوسـل  بـرده، بـه رسـانه  بـه بيگانگـان پنـاه  مردمـی
ایران نيز چنين است؛  .ا.نظام مقتدر ج كنند شوند و تصور می می

  » !پندارد كافر ھمه را به كيش خود«به قول معروف 
ھرگونه تـنش در روابـط مـا بـا روسـيه و چـين، بـه ضـرر «

افع ملی ھر سه كشور بـوده، و فقـط مطلـوب غـرب و در رأس من
 چـه رویـی !خيلی جالـب اسـت، نـه؟ ٤٥٧».آن انگلستان ميباشد

 دولتھـای شـوروی ِ مرحـوم ».ب.گ.کا«دارند این پسمانده ھای 
   !؟مرحومتر

گـزارش دفتـر نماینـدگی  بنـا بـه «: جالبتر استاین یکی 
مقـرر اعـCم  اسCمی در سازمان ملل، در پایان مھلـت جمھوری

ــرای حــضور در ضــيافت شــام احمــدی  ــژاد از  آمــادگی ب  ھــزار ٨ن
 نفـر تمایـل صـد و ھـشتاد و سـهارسال شده، تنھا  دعوتنامه ی

 ٢۵  یخود را نـسبت بـه شـرکت در جلـسه ی شـامگاه جمعـه
بر اساس این خبر سـتادی بـه ریاسـت . اند سپتامبر اعCم کرده 

سـCمی در نيویـورک جمھـوری ا دفتر نماینـدگی آل حبيب معاون
پشتبانان جمھوری اسـCمی از  تا نسبت به سفر تشکيل شده،

در ایـن سـتاد .  اروپـا ھمـاھنگی Tزم بـه عمـل آیـدحتیکانادا و 
 دTر به این افراد بابـت ھزینـه ی ٨٠٠ھمچنين تصویب شد مبلغ 

    ٤٥٨».پرداخت شود و آمد رفت 
ــن آماتور ــد از ســازمایــن جــور کارھــا را ای ــد برون ان ھــا بای

  ...یاد بگيرندمجاھدین 
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 ٢٠٠٩ ســپتامبر ١٨/ ١٣٨٨بيــست و ھفــتم شــھریور مــاه 
   مي+دی
  ] و روز قدسروز نود و ششم[

  
شـيراز و اصـفھان و تھـران و دیگـر . امروز ایران غلغله بـود  
. ده بودنــدخيليھــا از شھرســتانھا بــرای تظــاھرات آمــ... شــھرھا

» رر دیکتـاتومـرگ بـر روسـيه، مـرگ بـ«شعارھا بيشتر در محـور 
 از ایــران ارســال شــده کــه دیــدنی بکلــی فــيلم یوتــو. ميگــشت

مـرگ «گاز اشک آور و تھدید و شعارھای بسيجيھا کـه . ھستند
روسـيه، «و»  مـرگ بـر روسـيه«و پاسخ مـردم کـه » بر اسرائيل

  » !کن، کشورمو رھا کن روسيه، حيا
کروبی ھم در ميان مردم بود و خـاتمی کـه بـه او حملـه 

ساعت بيست و سی دقيقـه . وز از تلفات خبری ندارمھن. کردند
غيھا از صبح ساعت یازده به وقت ایران شلو. به وقت ایران است
 روی شـھر کوپترھای گشتی ھليحتیمردم . شروع شده است

در شيراز کلی پوستر شـاھزاده بـه در و دیـوار . نده اکرد» ھو«را 
را ھـم تظـاھرات امـروز  »ان. ان. سـی«. چسبانده شـده اسـت

 مـزدور گفـت کـه »سی.بی.بی«، ولی ه استخوب پوشش داد
ــود و خــودم  ــری نب ــشان خب ــدم کــه فقــط تظــاھرات از تلویزیون دی

پـشميھا و طرفدارھای حکومـت را نـشان ميـداد؛ ھمـان ریـش و 
 الـه ی احمـق نـادان چلوکبـاب خـورچاقچوریھـای مچ/ھمان چادر

  ...را
ــا «   ــا راھپيمــایی روز قــدس، مخــالفين کودت در ھمزمــان ب

تھـران و چنــد شـھر دیگــر بــه خيابانھـا آمــده انـد و بــا شــعارھای 
اعتراض خود را به حکومت ایـران اعـCم کـرده » مرگ بر دیکتاتور«

گزارشھای شاھدان عينی از تھران حـاکی اسـت کـه مـردم . اند
  . در چند نقطه تجمع کرده و دست به تظاھرات زده اند

دان انقـCب مخالفين در راه پيمایيھای خود به سوی ميـ«
و دانشگاه تھران با مقابله ی نيروھای امنيتـی و نظـامی مواجـه 

ک آور بـه سـوی شده انـد و گزارشـھا حـاکی از شـليک گـاز اشـ
 رویتــرز از درگيــری نيروھــای امنيتــی بــا خبرگــزاری. مــردم اســت

ایـن . در تھران خبـر داده اسـت] راھپيمایان[راھپيمایی کنندگان 
عينـی گفتـه اسـت کـه در تھـران خبرگزاری به نقـل از شـاھدان 
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ميان نيروھای امنيتی و تظاھرکنندگان درگيـری رخ داده اسـت و 
ایـن خبرگـزاری . نيروھا سعی در متفرق کردن مردم داشـته انـد

نه غـزه، نـه لبنـان، «و » مرگ بر دیکتاتور«ھمچنين از شعارھای 
  . خبر داده است» جانم فدای ایران

واحـد را در دورتـادور بر گزارشھا اتوبوسھای شـرکت  بنا«
خيابـان انقـCب از پـارک دانـشجو و . ميدان انقCب پارک کرده انـد

از جمعه بلوار کشاورز مسدود شده و مانع حضور معترضين در نم
 قوی قـرار داده و یپيمایی بلندگوھایدر مسيرھای راھ. شده اند

شعار پخش ميکنند، اما در بسياری جاھا صدای مردم بر صـدای 
کودتــا غلبــه پيــدا کــرده اســت و شــعارھای مخــالف بلنــدگوھای 

نقCب و در حالی که ميدان ا. حکومت در جمعيت شنيده ميشود
محاصره ی کامل نيروھـای امنيتـی و طرفـدار دانشگاه تھران در  

حکومت است، محمود احمدی نژاد در دانشگاه تھران سخنرانی 
آزادتـرین او بـار دیگـر انتخابـات ایـران را . خود را آغـاز کـرده اسـت
، »مـرگ بـر دیکتـاتور«عـCوه بـر شـعار . انتخابات در جھان خوانـد

ده ميشود، از جملـه شعارھای دیگری که در تظاھرات امروز شني
  :اینھا

  
  درود بر منتظری 

  ننگ ما، ننگ ما، صدا و سيمای ما 
   دیگر اثر ندارد ،تجاوز، شکنجه

  رای ما گم شده، ایران فلسطين شده 
  ، جانم فدای ایران نه غزه، نه لبنان

  توپ، تانک، بسيجی، دیگر اثر ندارد 
  آن خس و خاشاک تویی، دشمن این خاک توئی 

  ید گردد زندانی سياسی آزاد با
  و رھا کندیکتاتور حيا کن، سلطنت

   
 رفت، جمعه ميھنگامی که احمدی نژاد به سوی محل نماز

   درصدت کو؟؟؟۶٣دروغگو، دروغگو، : مردم شعار ميدادند
   
  : ز، این شعارھا ھستندشعارھای جدید امرودیگر ز ا

   کشتن مردم بسه ، چه غزه،چه ایران
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  ایران شده جنایت، غزه بيا حمایت 
  دیکتاتور بيچاره، بازی ادامه داره 

  
ميدان ھفت تير یکی از مراکز تجمع مردم در تھران بوده «

ر انبـوه حضور مھـدی کروبـی در ایـن ميـدان موجـب حـضو. است
ھا از حضور چند ده ھزار نفره ی مردم گزارش. آن جا شدمردم در 

در این ميدان خبر ميدھند که سـپس بـه سـمت ميـدان وليعـصر 
  . حرکت کرده اند

ــادی در « ــده ی زی ــراض کنن ــت اعت ــھا جمعي ــابر گزارش بن
 تعـداد آنھـا را ، که شـاھدان عينـی اندميدان وليعصر تجمع کرده

 و نيروھــای لبــاس بــسيجيھا. دھھــا ھــزار نفــر اعــCم کــرده انــد
شخصی در کنار نيروھای انتظامی و نظامی راه مردم بـه سـوی 

 خبرگــزاری... ميــدان انقــCب و دانــشگاه تھــران را ســد کــرده انــد
فرانسه به نقل از شاھدان عينی گزارش کـرده اسـت کـه ميـان 
پليس ضد شورش و تظاھرکنندگان طرفـدار ميرحـسين موسـوی 

ھمــين منــابع بــه . داده اســتدر خيابانھــای تھــران درگيــری روی 
شـورش دھھـا نفـر را  خبرگزاری فرانسه گفته اند که پليس ضـد

ــرض را  ــدگان معت ــدت تظاھرکنن ــه ش ــرده و ب ــتگير ک ــاکنون دس ت
یـک شـاھد دیگـر بـه خبرگـزاری فرانـسه گفتـه . سـرکوب ميکنـد

است که تظاھرکنندگانی که جامه ھای سبز بر تن داشـتند، در 
ــر تھــران از جم ــدان ھفــت تي ــدمي ــه شــعار ميدادن یاحــسين، «: ل

  » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران«و » ميرحسين
ایــن خبرگــزاری ھمچنــين گــزارش داده اســت کــه ميــان «

ـــژاد در  ـــدی ن ـــود احم ـــوی و محم ـــسين موس ـــداران ميرح طرف
. خيابانھای اطراف دانـشگاه تھـران نيـز درگيـری روی داده اسـت

 احمـدی نـژاد بـه شاھدان عينی گفته اند کـه طرفـداران محمـود
ورد شدت طرفداران ميرحـسين موسـوی را در خيابـان وليعـصر مـ

نتيجــه ی آن شـــماری از ضــرب و شــتم قـــرار ميدھنــد کـــه در 
ــدا ــدطرف ــای . ران ميرحــسين موســوی زخمــی شــده ان درگيریھ
 در دیگر نقاط تھران ميان طرفـداران دو نـامزد رقيـب ی نيزمشابھ

  . اده استدر دھمين انتخابات ریاست جمھوری روی د
بـــرغم ھـــشدارھا و تھدیـــدھای مقامـــات حکـــومتی و «

نظامی کشور، طرفداران دو نامزد معتـرض انتخابـات اخيـر تھـران 
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. برای طرح مطالبات خود در راھپيمایی روز قدس شـرکت کردنـد
... کروبی، محمد خـاتمی،  به غير از ميرحسين موسوی، مھدی

فداران رئيس علی اکبر رفسنجانی که یکی از اھداف حمCت طر
ــسترده در  ــه شــرکت گ ــردم را ب ــرود، م ــه شــمار مي ــوری ب جمھ

 ایـران، راضـھای جـاریاعت. نـدتظاھرات روز قدس دعوت کرده بود
 اخيـر ه یطـی سـه دھـای  بيـسابقه رژیم اسCمی را در بحران

  . فرو برده است
ــی« ــی. ب ــایی». ســی.ب ــه در راھپيم ــزارش داد ک  روز  گ

ترضان در حمایـت از ميرحـسين  ھزاران نفر از مع،س در تھرانقد
خبرگزاری رویترز به نقل . موسوی و مھدی کروبی شعار داده اند

از شــاھدی عينــی گزارشــی از ضــرب و شــتم معترضــان توســط 
 :نيروھای امنيتی داده است و به نقل از این شـاھد نوشـته کـه

  » . نفر توسط این نيروھا دستگير شده اند١٠بيش از «
ــين ا« ــان ایــن خبرگــزاری ھمچن ــداران «ز درگيــری مي طرف

و معترضان خبر داده و گزارشھایی پراکنـده » محمود احمدی نژاد
از شليک گاز اشک آور در ميدان وليعصر و بلوار کشاورز در تھـران 

خبرگـــزاری فرانـــسه شـــمار طرفـــداران . منتـــشر شـــده اســـت
ــایی را  ــن راھپيم ــزار«ميرحــسين موســوی در ای ــا ھ ــر دھھ » نف

که در ميـدان وليعـصر طرفـداران ھـر ست اگزارش کرده و نوشته 
 طرفـداران ،بـه گـزارش ایـن منبـع خبـری. دو سو حـضور داشـتند

ــعار  ــوی ش ــای موس ــاتور«آق ــر دیکت ــرگ ب ــر» م ــد و  س داده بودن
طرفداران محمود احمدی نژاد ھم کـه در ھمـين مکـان اقـدام بـه 
برگزاری اجتماع کرده بودند، مطابق شعارھای معمول روز قـدس 

ایـن خبرگـزاری . ميگفتنـد» مرگ بر اسرائيل«و » یکامرگ بر آمر«
نوشــته کــه طرفــداران دو طــرف بــا مــشت بــه یکــدیگر حملــه ور 
شدند، اما از یک شاھد عينی نقل کرده است که پليس در ابتدا 

مـاموران پلـيس . تCشی برای خاتمه دادن به درگيری انجام نداد
روز . نددر آستانه ی این راھپيمایی در شھر تھـران مـستقر شـد

شـعارھای «گذشته سپاه پاسـداران در اعCميـه ای عليـه دادن 
و ھمراه داشـتن نمـاد سـبز، بـه نـشانه ی حمایـت از » انحرافی

اعتراضات مردم، در جریان راھپيمایی روز قدس ھـشدار داد، امـا 
ھنوز گزارشی از نحوه ی حضور ماموران بـسيج وابـسته بـه ایـن 

  . شده استنھاد نظامی در خيابانھا مخابره ن



 ٤٤١

 

رادیو فـردا گـزارش داد کـه حـضور پرشـمار معترضـان در «
به رغـم ھـشدارھای داده شـده دربـاره ی  روز قدس راھپيمایی

برگزاری تجمعات اعتراضی، ھمزمـان بـا برگـزاری راھپيمـایی روز 
رسد کـه حاميـان  قدس، از تھران و دیگر شھرھای ایران خبر می

ت بــار دیگـر بــا حــضور جنـبش ســبز و معترضـان بــه نتــایج انتخابـا
  . اند  ھا دست به تظاھرات زده پرشمار در خيابان

یک شاھد عينـی کـه در حـوالی ميـدان وليعـصر تھـران «
حضور داشت، به رادیو فردا گفت که جمعيت عظيمـی کـه بـرای 
تمایز از سایر تظاھرکنندگان نمادھای سبز به ھمراه داشتند، در 

 اند و  عصر تجمع کرده ولي خيابان کریمخان زند و ميدانمحدوده ی
ایـن شـاھد عينـی از . تقریباً این محدوده سبزپوش شـده اسـت

 کروبی نامزد معترض انتخابات ریاست جمھـوری در ضور مھدیح
ایـن شــاھد .  کننـدگان در خيابـان کریمخـان خبـر داد ميـان تجمـع

یافتـه امـا کـم  ھـای سـازمان  عينی ھمچنين تأیيد کرد کـه گـروه
ان دولت در این منطقه حضور دارند و معترضـان شماری از طرفدار 

زننـــد کـــه عمـــدتاً در  در ایـــن تجمـــع شـــعارھایی را فریـــاد مـــی
ھـای گذشـته  آميـز اعتراضـی در مـاه  ھـای مـسالمت راھپيمایی

  . مورد استفاده بوده است
کننـــدگان ھمچنـــين پCکاردھـــایی بـــا مـــضمون  تجمـــع «

 از قبيـل محکوميت جرم و جنایت در سراسر جھان و شـعارھایی
دولـت کودتـا، اسـتعفا، «و » نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران«

ھای این شاھد عينـی،   براساس گفته. در دست دارند» استعفا
ــع ــت از دو نــامزد  تجم ــعارھایی در حمای ــدگان ھمچنــين ش  کنن

منتظـری ...  معترضـان، معترض انتخابات و دو مرجع تقليد حامی
ین شاھد عينی بـه رادیـو فـردا گفـت ا. اند  صانعی سر داده ...و 

عـصر، نيروھـای  که در محدوده ی خيابان کریمخان و ميدان ولـی
 گـر ایـن تجمـع ھـستند و   امـا تنھـا نظـاره،انتظامی حضور دارنـد

  . کنندگان صورت نگرفته است برخوردی با تجمع 
کننـدگان  یک شاھد عينی دیگر ھم تأکيد کرد که تجمع «

ھای سبز، شـعارھایی در   ھا و بادکنک با در دست داشتن پارچه
.  انـد حمایت از ميرحسين موسوی و جنبش سبز ایران سـر داده

ای در حوالی  ھای پراکنده  این شاھد عينی تأیيد کرد که درگيری
کننـده  عصر بين معترضان و نيروھای بسيجی شرکت  ميدان ولی
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در راھپيمایی رخ داده است، اما فضای ميدان ولی عـصر در کـل 
رسـد کـه فـضای  از مشھد ھم گـزارش مـی. فضای آرامی است

اطراف حرم امام رضا، محل برگزاری تجمـع روز قـدس بـه شـدت 
یک شاھد عينی در این مورد به رادیـو فـردا گفـت . امنيتی است

نيروھـای ی  خـرداد بـه طـرف حـرم تحـت محاصـره ١۵که ميدان 
  یھـای ایـن منطقـه ضدشورش بوده و افراد مسلح بر پشت بام

این شـاھد عينـی شـمار .  اند مرکزی شھر مشھد حضور داشته
کننـدگان برابـر توصـيف کـرد و  نيروھای ضد شـورش را بـا تظـاھر

گفــت کــه ھــرکس بــا نمــاد ســبز در راھپيمــایی مــشھد حــضور 
ھـای  گـزارش. شد ط نيروھای امنيتی بازداشت میداشت، توس

شـھرھای ایـران ] کـذا[دیگری ھم از تجمعات مـشابه در شـاھد 
  . دریافت شده است

در تھـــران ھـــم اکنـــون و بـــا قرائـــت بيانيـــه ی پایـــانی «
نژاد سخنران ایـن مراسـم  راھپيمایی روز قدس، محمود احمدی 

» ســCم«. در حــال ســخنرانی در محــل دانــشگاه تھــران اســت
گــزارش داد کــه حاميــان دولــت بــا در دســت داشــتن چــاقو قــصد 

د بـه نتوانـستنتعرض به خاتمی را داشـتند کـه بـا دخالـت مـردم 
ھـای فـشار و حاميـان دولـت بـه گروھ. اھداف شوم خود برسـند

 سابق کشورمان که برای راھپيمـایی روز قـدس یرئيس جمھور
به گزارش خبرنگار . به ميان مردم آمده بود، حمله و تعرض کردند

ســCم ســيد محمــد خــاتمی کــه طبــق ســنوات گذشــته در 
ــشا ــوار ک ــرد، در بل ــرکت ک ــدس ش ــایی روز ق ــاطع راھپيم ورز تق

ایـن . فلسطين مـورد حملـه و تعـرض حاميـان دولـت قـرار گرفـت
 سـيد محمـد خـاتمی در پـیی گزارش حاکی است که عمامـه 

مـردم نيـز در حمایـت از رئـيس دولـت . این حمله از سرش افتـاد
طفلـک مـردم چـه بازیھـا   ٤٥٩»...اصCحات شعارھایی سر دادنـد

  !باید بکنند، تا اعتراضشان را نشان دھند؟
    

کــه از حــضور پرشــور سبزپوشــان ھــم خبرگــزاری ایرنــا «
ــده ــوکه ش ــتش ــود  اس ــشگی خ ــق روال ھمي ــه ، طب ــروع ب ش

. دروغپردازی عليه موسوی و کروبی و حاميـان آنھـا کـرده اسـت
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خبرگــزاری فــارس ھــم کــه نخواســت در دروغبــافی از  ھمچنــين
ایرنـا در اخبـار  .دایرنا را کپی کر رقيب خود عقب بماند، دروغھای

 کذب خود مدعی شد که سبز پوشان به روزه خواری در سراسر
 .راھپيمایی و سنگ اندازی به نيروھـای امنيتـی دسـت زده انـد

 نفر عنـوان کـرده کـه درج ایـن خبـر ٨٠٠ایرنا تعداد سبزپوشان را 
خبرگزاری فـارس .  تفسير دیگری ندارد،به شعور ملت جز توھين

تمی را منـافق موسوی، کروبـی و خـاد نيز در لجن پراکنيھای خو
 حـال اینکـه .ناميده است خوانده و حاميان اصCحات را روزه خوار

مـردم ایـران ھـم  دروغھای این دو دروغپرداز بزرگ خریدار ندارد و
رسانه ھای دروغگو  در شعارھای امروز خود ثابت کردند که برای

  !بدون شرحباز ھم  ٤٦٠».ارزشی قایل نيستند
  
  

روز [ ٢٠٠٩سـپتامبر  ١٩/ ١٣٨٨ بيست و ھـشتم شـھریور
  ]نود و ھفتم

  
راستی خوانـده ایـد کـه تازگيھـا اطCعيـه ھـایی منتـشر   

 و شما فریاد مـا را  استاینجا ایران«: ميشود، با این مضمون که
] ...از زیر رگبار گاز اشک آور و مسلسل و دسـتبند و کھریـزک و[

  » ميشنوید؟از ایران
م كـشور مـرد.  من یك ایرانـی ھـستم.اینجا ایران است«  

حكومت اسـCمی، نـسل مـرا تحقيـر شـده و . حيرت انگيزندن م
مـن . باوری تربيـت كـرده بـودتھی از خود بدون اعتماد به نفس و

بارھـا و بارھـا دچـار  اعتـراف ميكـنم كـه طـی سـه مـاه گذشـته
مـن نميدانـستم . زده شـدميرتـھيجان غيرقابل وصفی شـدم، ح

 ، وقتی شعارھایكه اینقدر مردم من با ارزشند، شگفت انگيزند
دادخواھانـــه ســـر ميدھنـــد، وقتـــی از جانـــشان بـــرای آزادی و 

كه داسـتان را ميتوانم تمام صحنه ھائی من . گذرندشرفشان مي
 ایـن قھرمانـان ببيـنم در وجـود ،وار در صـفحات تـاریخ خوانـده ام

جوانمردان تاریخ كشورم را ميبيـنم، مـن  امروز من بدون اغراق...
 تمـام كـسانی كـه آنقـدر غيـرت .ان كنمميتوانم از نزدیك حسش
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ه نـان خـشكی بـا  دارنـد كـه شـاید بـه تكـ] چه واژه ی زشـتی[
 گاھی. باشند، ولی نه رفاھی در اسارت و حقارتآزادی راضی 

آنقدر به این جمعيت ميليونی عشق ميورزم كه از شدت ھيجان 
چنــد لحظــه مــسدود ميــشود، بغــض شــادی  راه تنفــسم بــرای
ایـن تأسف اسـت بـرای  بودنم، ولی حاT جایوافتخار به ایرانی 

دیكتاتور كه تمام رشته ھـایش در ایـن سـی سـال در سـه مـاه 
ھمـه چيـز از . مه امن به ارزش ایرانـی بـودنم پـی بـرد. شد پنبه

. را لمس كردم، به كم تن نميـدھم كليشه خارج شده و واقعيت
ایرانـی اسـت یـا این احـساس یـک . م آزادی را ميخواھممن تما

   ٤٦١»... احساس منشاید
کـه » . باید با آب طC نوشتھای قدیميھا راحرف«ميگویند 

حــاT حکایـت جمھــوری » کـرده را تــدبير نيـست خــود «:ميگفتنـد
زرت و زرت تــوی تقــویم مراســم و  روزی کــه آن. اســCمی اســت

ش رو نکـرده یاینجـا فکر ،بزرگداشت و راھپيمایی اضافه ميکردید
  ولـی،وقع فکرش رو نکرده بودیمشاید ما ھم اون م! بودید، نه؟

داســتان ایــن اســت کــه مــا اTن چيــزی داریــم بــه اســم ھــوش 
بـسيجيھای ذوب شـده ازش بـی  جمعی؛ چيزی کـه شـما و آن

 آبـان ١٣نمونه بود، بـا  فقط یک) قدس سابق( روز سبز .بھره اید
 ایـن مناسـبتھا را بھمن چه ميکنيـد؟ ھمـه ی ٢٢چه ميکنيد؟ با 

یـد از علـی آبـاد حـاT ھـی برو.  ميـزنيمبرایتان رنـگ سـبز بھـش
تازه به اینھا باید ! آدم مفتخور بياورید، چه فایده؟اتوبوس اتوبوس 

مّلی مثل تاسوعا و عاشورا، نماز جمعه و  مناسبتھای مذھبی و
بـه در را ھـم اضـافه  چھارشـنبه سـوری و سـيزده... عيد فطر و 

آن ر از  دیکتــاتور؟ ميبينــی؟ کــارت ســختتميبينــی آقــای. ميکنــيم
 ھفته ی پـيش .خيلی سختتر. چيزی است که تصورش را بکنی

 .ایران بھم گفـت کـه خبـری نيـست، نااميـد شـدم که دوستم از
ماه، جنبش نه تنھا زنده اسـت، بلکـه  ٣امروز فھميدم که بعد از 

  ٤٦٢».زنده باد. سرحال ھم ھست، نترس ھم ھست
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 از مCیـان شـيعه،گفتگـو ميخواھـد عمـق نگرانيھـای این 
 حکومــت اســCمی در ایــران و خــشک شــدن وضــعيت فعلــی

ـــستيک ـــالی و لج ـــای م ـــشمه ی حمایتھ ـــسم سرچ ی از تروری
عCمه امين در حوزه ی علميه ی نجف «: اسCمی را نشان دھد

سيد محمد باقر صدر  به اجتھاد رسيده و پس از شھادت آیت هللا
ه ی و تھدید دولت صدام به ایـران رفتـه و مـدت کوتـاھی در حـوز

. زگـشته اسـتيه ی قم تدریس کـرده و سـپس بـه لبنـان باعلم
او را فقيھی متفاوت از تفکر سياسی شيعيان صور و جبل عامل 

اگرچـه برخـی از روحـانيون ميـشناسند؛ » حزب هللا«و ایدئولوژی 
 حزب هللا از جملـه شـھيد سـيد عبـاس موسـوی رھبـر پيـشين

 این فقيه دینگاه انتقا. گردان او بوده اندمقاومت، روزگاری از شا
جایگــاه فقھــی و سياســی وTیــت فقيــه در مقــاTت  لبنــانی بــه

 گفتگو با عCمـه، در آسـتانه ی روز .مختلفی منتشر شده است
علمـای بـCد «خطاب به  قدس و پس از نامه ی آیت هللا منتظری

ای بـود، زیـرا او یکـی از مخاطبـان نامـه بسيار مغتنم » اسCمی
امــور مھمــه اى كــه بــه    در «اسـت کــه از عالمــان دیــن ميخواھــد

عظيمـى از    دين و مذھب و تأمين حقـوق اقـشار حيثيت و آبروى
  اعتقـادات مـذھبى جوانـان مربـوط مـردم و نيـز دينـدارى و حفـظ

تلقـى شـود  است، سكوت نکنند، به نحوى كه بين مـردم چنـين 
             ».مراجع و روحانيت موافق و مويدند   كه خداى ناكرده

مـشکل از آنجـا آغـاز «:  سيد علی امين ميگویدآیت هللا«
چنان درباره ی وTیت فقيه سخن گفت که  شد که حکومت ایران

کـه ایـن  اسـت؛ در حـالی انگار حکمی آسمانی و غيرقابل تردید
نـدارد،  نظریه یکی از آرای موجود است که البته موافق چنـدانی

 کـه تا آنجا که عCمه محمد جواد مغنيه در نجـف ميگفـت کـسی
وTیت فقيه به این شکل باشد، یا جاھل است و یا قصد  قائل به

   ...».بدعت در دین را دارد
از اول ھــم نظریــه ی «فقيــه لبنــانی معتقــد اســت کــه «

وTیت شخصی در ميـان باشـد و سـخن  وTیت فقيه این نبود که
درباره ی نيابت از معصوم بـود و حـوادث اخيـر در ایـران نتيجـه ی 

حکــومتی اســت کــه خــود را ی فتــار غيرعادTنــه یــک انحــراف و ر
   …».خوانده و باب ھر انتقادی را به روی خود بسته استالھی 



 ٤٤٦

 

گمـان نميکـنم کـه مـشکCت کنـونی ایـران «: او ميگوید«
زیرا حکومت تصميم گرفته است مردم را سرکوب کند  حل شود،

مـشکل را حـل نخواھـد کـرد، بلکـه  و نميداند که سرکوب مردم،
   ».دن آنھا و مردم را عميقتر خواھد کرشکاف ميا
چـرا جمھـوری اسـCمی تمـام «عCمه تعجب ميکند که «

 انقCب برای نشان دادن چھـره ای پيروزی تCش سالھای پس از
» انتخابات اخير بر باد داده اسـت؟ مقتدر از خود به دنيا را پس از

مـا لبنانيھـا ھـم از گـسترده شـدن دامنـه ی «و گCیه ميکند که 
آسـيب   فقيه ایران به لبنان و سایر کشورھا بسيارتيارات ولیاخ

فقيـه در   ھيچ انتقادی را بـه دخالـت ولـییم، اما حزب هللاه ادید
لبنان نپذیرفت و نتيجه ی دخالتھای او بدون آگـاھی امور داخلی 

باعث شـد عـزت شـيعه در لبنـان کـه  اش از مصالح مردم لبنان،
شـيعيان تـابعی از  بخـورد وميراث امام موسی صـدر بـود، ضـربه 

با اینھمه عCمه امين، فـصل جدیـد حيـات  ».دخارج معرفی شون
 وTیـت ،حـوادث اخيـر«: سياسی در ایران را چنين تعریف ميکنـد

بـه دنيـا  فقيـه را از آسـمان بـه زمـين کـشاند و مـردم ایـران ھـم
نشان دادند که رھبری را غيرقابل انتقاد نميدانند و با بلند کـردن 

عتراضشان گفتند که این نوع حکومـت ربطـی بـه شـيعه صدای ا
   ٤٦٣»...ندارد

  
بـا قتـل ... رمضان را]ماه [حکومت اسCمی«دیگر این که 

ــران و  ــه دخت ــری و انکــار تجــاوز ب و جنایــت و محاکمــه و اعترافگي
ــه روحــانيون ارشــد و  ــوھين ب پــسران مــردم در بازداشــتگاھھا، ت

چـشم  خـتن دراعلم، ادامه ی دروغگـوئی بـه مـردم و چـشم دو
ادامـه ھمچنـين تر است،  مردم و انکار واقعياتی که از روز روشن

قـوه ی  از جمله رئـيس (ی انتصابات حکومتی و تحميل مقامات 
 گناھانی که ھر یک از آنھا نـه تنھـا ؛به مردم شروع کرد) قضائيه

برای باطل شدن روزه و عبادت حاکميت مدعی اسCم پنـاھی و 
 بلکـه بـرای خاتمـه ی مـشروعيت شریعت پناھی کافی اسـت،

  . یک نظام نيز کافی است
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یعنـی . فطریه را مردم یک روز جلوتر بـه حکومـت دادنـد«
روز قدس صدھا ھزار نفر در تھران، شيراز، اھـواز، تبریـز، رشـت، 

ریختنـد بـه خيابـان و عليـه دولـت کودتـا و حاکميـت ... اصفھان و
 یک ميليـون نفـر در تھران این جمعيت تا. کودتائی فریاد کشيدند

ــه حتــی. تخمــين زده شــده اســت ــز مــردم علي  در شــھر قــم ني
اداره   کودتـائیمـردم بيانيـه ی. قدسيھای حکومتی شعار دادنـد

ی سياسی سپاه پاسداران را که معموT حـسين شـریعتمداری 
مينویسند، کاغذ پـاره ای بـيش » سردار زاھد« او  یو ھم درجه

ای مندرج در آن با لبـاس  تھدیدھ یتلقی نکردند و عليرغم ھمه
و پارچه، کCه و روسری و دستبند سبز به خيابانھا آمدند و عليه 

و حتی فراتـر از » رای ما کو؟«شعارھا فراتر از . کودتا شعار دادند
  رفت و ایـن طبيعـت خيـره سـری»دولت کودتا استعفا، استعفا«

ــت اســت ــک مل ــر خواســت ی ــروی . حاکميتھــا در براب ســپاه و ني
 آن بسيج چنـد ميليـونی کـه مـدعی آن ھـستند و در انتظامی و

بخـش  دو رسـد، بـهھـزار نفـر ميچھـل /سیتھران به زحمت به 
 بخــشی در داخــل دانــشگاه تقــسيم شــدند و ماموریــت یافتنــد؛

 شدند نمازگزار و بخشی در اطراف دانشگاه تھران شدند ،تھران
  ! محافظ این نمازگزاران

ــدان آزادی« ــت از طــرف مي ــی ســيل جمعي ــدان وقت  و مي
فاطمی سدھای انتظـامی را پـشت سـر گذاشـت و بـه سـمت 
دانشگاه تھران نزدیک شـد، یگانـه مـاموریتی کـه بـا بيـسيم بـه 
فرماندھان انتظامی و بسيج ابCغ شـد، حفاظـت از نمـاز جمعـه 
ی داخل دانشگاه و جلوگيری از ریختن مردم به دانشگاه و بـردن 

، به چھره ی متوحش در فيلمھای تلویزیونی. بود» آش با جاش«
و در حــال ایــراد ســخنان پراکنــده و شــيرازه از ھــم گــسيخته ی 

ســيد احمــد و ســپس ســخنان . احمــدی نــژاد نگــاھی بياندازیــد
نمـاز دیـروز زنجيـر   او که قرار بـود در!خاتمی را بدقت گوش کنيد

ــاره ک ــمیپ ــی و ھاش ــوی و کروب ــه موس ــد و علي ــسنجانی ن  رف
 تظاھرات مسالمت آميـز ه حامیاز رو ببندد، به یکباررا شمشير 
  ! مردم شد
سرازیر شدن مـردم بـه خيابانھـا  بينیميگویند، با پيش «

. به او گفته بودند دو متن را برای سخنرانی آمـاده داشـته باشـد
 آن خطبـه ای را بخوانـد کـه احمـد ،اگر مردم خانه نشين شـدند



 ٤٤٨

 

جنتی گفته بود بخوان و اگـر ھـوا پـس بـود و مـردم در خيابانھـا، 
شـما حـساب بـه «خطبه ای را بخواند که حضرت آقـا گفتـه بـود 

خيابان آمدن مخالفان را ھم بکنيد و مطالبی ھـم مناسـب آن در 
بدین ترتيب نماز دیروز در محاصره ی سيل مردمـی » !نظر بگيرید

 بـویژه ھنگـام  برگـزار شـد؛که عليه دولت و کودتا شعار ميدادند،
او را » !روغگـو، حيـا کـند«سخنرانی احمدی نژاد که فریادھـای 

دیروز در ایران نـشان داد کـه دیگـر  راھپيمائی. متوحش کرده بود
مردم را نه ميتوان از کھریزک و کشتار و تجاوز ترساند و به خانـه 
بازگرداند و نه با دستگيری چھره ھای سياسی با این تـصور کـه 

ــی« ــردم ب ــریم، م ــر ســران را بگي ــشين  اگ ــه ن ســر شــده و خان
ــشوند ــرد» مي ــشوندم ــشين مي ــه ن ــاه و بازداشــت و . م خان دادگ

ــانواده ــراف و دســتگيری اعــضای خ ــدانيان سياســی و  یاعت  زن
کـارد بـه . نيـز بـی اثـر اسـت... تھدیدھای فرماندھان نظـامی و 

   ٤٦٤»...استخوان مردم رسيده است
 این ھنوز از نتایج .الب است و جالب تر ھم خواھد شدج

  !سحر است، باش تا صبح دولتت بدمد
سـاعت .  صبح به تظاھرات رفتـيم١١ما از ساعت « اما و

جمعيـت زیـادی جمـع شـده  ميدان انقCب بـودیم کـه  حوالی١١
ی سـبز مثـل دسـتبند، گردنبنـد، پارچـه ی بودند و ھمه نـشانھا
 ھيچکس با ملت کار نداشت و جرات حمله .سبز و غيره داشتند

ر  نفـ١٠٠حـدود   بعـد از ظھـر١ تـا ١٢حـدود سـاعت   .نميکردنـد
  داشـتند، بـه راو فلسطين و روز قـدس که پرچم لبنانبسيجی 

 داخل مردم شوند و بعد فـيلم  قصد داشتند. مردم نزدیک شدند
. و عکس بگيرند و بگویند مردم طرفـدار شـعارھای دولتـی بودنـد

 ١٠٠حـدود   ایـن نقـشه شـده و از آنھـا یبCفاصله مردم متوجه
 باT بردند و به ھمدیگرسبزشان را  متر فاصله گرفتند و نشانھای

شـروع  سـپس. فوری خبر دادنـد کـه مواظـب ایـن قـضيه باشـيد
   .نفر و آنھا ھم دیگر نزدیک نشدند ١٠٠کردند به ھو کردن آن 

 بعـد از ظھـر جمعيـت کـم کـم حرکـت یکساعت  حدود«
جمعيـت حرکـت  بـه ھمـراه کرد به سمت ميـدان آزادی و مـاھم

 انقـCب تـا آزادی ميـدان جمعيـت کـه از یـک صـف طویـل. کـردیم
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 پلـيس .کردنـد کشيده شده بود به سـمت ميـدان آزادی حرکـت
راھنمایی برای آنکه راھھا بند نيآید و مردم را از اطراف دانـشگاه 
دور کند، ھمکاری ميکرد و با نرده ھای متحرک راه را برای مـردم 

و ماشـينھا را طـوری حرکـت ميـداد کـه باعـث خـشم  باز ميکرد 
پلـيس راه در خيابـان  خـل سـاختمان مرکـزیدر دا .مـردم نـشود

ــژه ــادی پلــيس وی ــه آزادی تعــداد زی ــوش مــسلح ب  ی ســياه پ
و آنھـا  مردم از جلو آنھا رد شـدند.  کمين کرده بودندکCشينکوف

   .ھم عکس العملی نداشتند
 نفر ھم نيروھـای ویـژه ی سـياه ٥٠جلوتر داخل خيابان «

 مقابل پایگـاه مقـداد از. آنجا ھم ھيچ اتفاقی نيافتاد. بودندش پو
شـدیم و د ھم ر) بود ھمان پایگاھی که به ملت تيراندازی کرده(

مـرگ بـر «در اینجا مردم عCوه بر شعارھای ھمگانی دیروز مثـل 
ایـن شـعار را ... و» مجتبی بميری، رھبری را نبينـی«، »دیکتاتور

  » ھمت بود و باکری/ بسيجی واقعی «:سر دادند
انقـCب و   صف طوTنی که بيندر این زمان مردم در یک«

تعداد جمعيـت بـه نظـر . حرکت بودند آزادی کشيده شده بود، در
 و نـيم بعـد از ٢سـاعت  .ھزار نفـر بـود ٢٠٠ ھزار تا ١٠٠من بين 

 چرخيـدن دور تـا جمعيت شروع کـرد بـه. ظھر به آزادی رسيدیم
 و جلـو] در عکـسھایی مـشخص اسـت... [دور ميدان آزادی کـه

پ پارچه سبز رنگ باز کرده بودند و مردم روی تو جمعيت ھم یک
  .. .سرشان گرفته بودند که

 دقيقه از شمار جمعيت کـم شـد؛ چـون ١٠ و ٣ساعت «
متاســـفانه . خيليھـــا روزه بودنـــد و ميخواســـتند برگردنـــد خانـــه

نيروھای نظامی از این فرصت استفاده کرده و حمله به مردمـی 
 راه بازگـشت بودنـد، را که از شـمار آنھـا کاسـته شـده بـود و در

بعد از این حمCت کـه » اشک خدا ھم در آمد«شعار . شروع کرد
  .  داده شد،با پرتاب گاز اشک آور ھمراه بود

ت بـه جھـ(تعـداد زیـادی از مـردم بطـرف شـمال ميـدان «
 ميدان به طرف آریاشـھر در ضلع شمالی .حرکت کردند) آریاشھر

ور شـليک شـد و آ کردند و گـاز اشـک نيروھا از ھمه طرف حمله
 تعدادی از مردم را ھمين نيروھـا زیـر پـل . صدای گلوله ھم آمد
 وقتی مردم به داخل کوچه ھا ميدویدنـد و .اتوبان دستگير کردند

پناه ميگرفتند، باور کنيد ساکنين محل از آنھا مثل قھرمانان جنگ 



 ٤٥٠

 

 حتـی. کردنـداستقبال ميکردند و ھر کمکی کـه ميتوانـستند، مي
 ساندویچ به مردم ميدادنـد و ميگفتنـد در شـرایط شربت آبليمو و

جنگی اگر روزه را بشکنيد، گناه از شما نيست، گناه از آنھاست 
   ...که به شما حمله کرده اند

در ھمــين محــCت مــردم آتــشھای کــوچکی جلــو خانــه «
منتظر ما بودند که اگر گاز اشک آور بودند و  ھاشان درست کرده

من از این ھمـه ھمبـستگی  . بکنندمانخورده ایم، با آتش مداوا
ھرکس ھـر چيـزی داشـت، واقعـا در طبـق . مردم با ھم مبھوتم

 وھــا خانــه  در کمکھــای اوليــه و بــاز کــردن. اخــCص آورده بــود
خانه آمدیم، دیدیم که ایميـل یـاھو و ایميـل گوگـل و  وقتی به ...

    ٤٦٥».است شده یاھو مسنجر فيلتر
 ھمـه ھمـدلی ایـن ھای تاریخی اسـتمثل فيلمدرست 

ميبوسـمتان یـک ... این بچه ھا و این بزرگھـا و اینھـا ھمـه شـان
  !دنيا

  
ایــن [مــایر، وزیــر امــور خارجــه ی  فرانــک والتــر اشــتاین «
سـتيزانه و انکـار دوبـاره  یھودی آلمان، به خاطر سخنان ] روزھای

در . انتقـاد کـردنـژاد  است، به شدت از محمود احمـدی ی ھولوک
، وزیر امور خارجه ی آلمان در روز جمعـه سابقه این حمله ی کم

يـان مھمـCت و بـا ب« نـژاد  سپتامبر در برلين گفت که احمدی ١٨
  ٤٦٦».تننگ کشور خود اساراجيف غيرقابل تحمل، 

  
  

روز نـود و [ ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٠/ ١٣٨٨ بيست و نھم شھریور
  ]ھشتم

  
 ساله ی فلسطينی جایی نوشته است که ١٧یک دختر   

را از روی » اسـرائيل«س جمھـوری کـه ميخواھـد نميداند چرا رئي
سـوال جـالبی اسـت، ! زمين محو کند، مردم خودش را ميکشد؟

   !نه؟
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 سـاله ی فلـسطينی سـاکن ٢١جواد کرماوی، جوان ...«
بحال نام روز قدس را نـشينده و بـا تعجـب در  ھای اردن، تا کمپ

چـرا یـک «: گویـد فلسطين مـی یخصوص راھپيمایی ایرانيان برا
جمال جوانـک » د؟ عجم باید برای دولتی عربی دل بسوزاندولت

لبنان ساکن  فلسطينی دیگری که در منطقه ی صبرا و شتيC در
 بـاور اسـت کـه شناسد، اما بر ایـن است، اگر چه این روز را می

 نظـامی اسـت و ایران تنھـا حمـایتش از دولـت فلـسطين،دولت 
 منـاطق ھـا و فقر و بھداشـت در کمـپھرگز در خصوص آموزش، 

ایـران حـسن   دولت کهدھد درگيری کاری نکرده و این نشان می
يــشترین کمــک را از مــا ب«: گویــد  وی مــی.نيــت نداشــته اســت

ھـا  ھای فلسطينی، سـعودی کنيم و بچه میھا دریافت  سعودی
   » !ادانند؛ نه ایرانيان ر می را بھترین دوست مردم فلسطين

ک بــا  ســاله ی فلــسطينی کــه اینــ۵٠ســحر صــالح زن «
کنـد، روز  صـلح در کـشور امـارات ھمکـاری مـی ھای حامی گروه

ایران به یاد دارد و این را که  ھای اوليه ی انقCب قدس را از سال
حرکتـی جالـب توجـه  کنند، مردم ایران در این روز راھپيمایی می

 اگر مـردم فلـسطين زمـين ندارنـد، مـردم« : گوید داند و می می
 باید مردم فلـسطين بـرای آزادی مـردم شاید. ایران آزادی ندارند

 فلـسطينی سـاکن  ی ساله١٧ریم دختر » !کنند ایران تظاھرات
شناسد؛ اما در اخبار ماه ژوئن گذشته  نمی اردن نيز روز قدس را

او متعجب است کـه مردمـی  .در مورد ایران بسيار شنيده است
در ســرزمين خــود و بــه دســت رھبــران خــود کــشته شــده انــد و 

شـویم؛  ھا کشته مـی ما در فلسطين توسط اسرایيلی«: ميگوید
خواھـد  ش مـیی ا جمھـور رئـيسدانـم چـرا دولتـی کـه  اما نمی

  » ؟کشد اسرایيل را از روی زمين بردارد، مردم خود را می
دانـسته و بـه او صـفت  نژاد را قھرمـان مـی  ریم احمدی«

ش داده؛ اما بعد از انتخابات ماه ژوئـن نظـر را می» مرد مردترین«
توانم بفھمم کـسی بـه خـاطر  نمی«: تغيير کرده است و ميگوید

آدم بکـشد و در   کـه بخـشی از مـردمش او را قبـول ندارنـد، ایـن
  » !دھمان حال از فلسطين و حقوق ما دفاع کن

 سـاله ی تھرانـی روز قـدس را نمـاد ٢٣ابوالفضل پـسر «
کنـد ظلـم از  دانـد و معتقـد اسـت فرقـی نمـی ظلم می مبارزه با



 ٤٥٢

 

 ساله اما ھر نـوع ١٨مریم . قطع کرد  اش را ست؛ باید ریشهکجا
   : گوید داند و می می دخالت در امور کشورھای دیگر را واھی

 ھــای ایــران بــه دختــران تجــاوز تــا وقتــی کــه در زنــدان«
شود و این ھمـه جـوان بـه خـاطر تقلـب در انتخابـات کـشته  می
  ٤٦٧»...تمردم فلسطين دروغی بزرگ اس شوند، حمایت از می

  
  

  ]روز صدم [ مي+دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٢/سی ام شھریورماه
  

ـــد روز از    ـــر٢٢ص ـــب« و آن ١٣٨٨داد  خ ـــاتی» تقل  انتخاب
کمدی گذشت؛ تقلبی کـه بـا ایـن کـه پيـشينه ای سـی سـاله 

بـه چھـره ی کليـت » تـف سـرباTیی«داشت، اما این بار چونـان 
 در تصور ھيچکس نميگنجيد که ایـن... نظام بازگشت و چه خوب

» زرگوحشت بـ«چنين زیر و روی ھمه چيزِ  سی سال » کودتا«
   .را در ھم بریزد، ولی ریخت

ــا ــه ی کودت ــود، کلم ــه ب ــط کلم ــاز فق ــان ... در آغ ھمراھ
حکومت اسCمی در بخش مغلـوب آن ميخواسـتند و ميخواھنـد، 

ــه دســت آورنــ د و ھــم کليــت نظــام را از ھــم ســھم بيــشتری ب
  .سرنگونی محتومش نجات بخشند

امام راحلشان » وحشت بزرگ«مه ریخته بودند دوران برنا
کننـــد و آن را ھمچـــون دوران صـــدر اسCمـــشان و » اتـــوپيزه«را 
 پيامبرشـان، خـالی از کومت عدل علی و اسCم ناب محمـدیح

ھرگونه جنایت و وحشتی بنمایانند، و اینگونـه بـه قـدرت دسـت 
یابند و درست ھمانند ھشت سال حکومت سيد ممـد خـاتمی، 

ــا ــا تم ــد؛ ام ــازی بگيرن ــه ب ــی را ب م خواســتھای شــھروندان ایران
وحـشت «کـه شـاھدان آن دوران ] و ميکننـد[ فراموش ميکردنـد 

ھنـوز زنـده انـد و زخمھـای پيکـر ] دوران خمينـی[» خيلی بـزرگ
البتـه در . زخم خورده شان ھمچنـان التيـام نایافتـه مانـده اسـت

 بـــسياری از شـــاھدان» وحـــشت بـــسيار بـــزرگ«ھمـــان دوران 
کـشتارھای سـالھای [سـر بـه نيـست شـدند » وحشت بـزرگ«

و چـه [امـا آنھـا کـه ماندنـد ]  و ھمه ی ایـن دوران١٣۶٧ و ١٣۶٠
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شاھدانی را ميمانند که اگـر بـه دليـل حکومـت ] خوب که ماندند
زبان در کام کشيده بودند، امـا نميتواننـد » وحشت بزرگ«ھمان 

ھمـان ت؛ در و نتوانستند فراموش کنند چه بر سرشان آمده اس
 حکومت امام راحل و ھمان یازده سـال نکبتـی، »طCیی«دوران 

و فتوای قتـل سـلمان ... ھمان ھشت سال جنگ خانمان برانداز
وحـشت «شوخيھای حاکم و قائد اعظـم ...رشدی و دیگر چيزھا

  ...»بزرگ
در دوران حکومت سيد ممد خـاتمی، حکومـت اسـCمی 

ا ترفنـدھایی بـسيار بـه توانست بسياری از ھمان حکومتيان را ب
این سوی آب گسيل دارد، تـا در فقـدان اپوزیـسيونی منـسجم و 

 را  ميخواھد، نقش جاسوسان دوجانبـهمدرن که بتواند بگوید چه
بـــازی کننـــد، و کليـــت اپوزیـــسيون درمانـــده و وامانـــده در گـــل 

ــده ی بخــش  ــه زائ اصــCح «کاســتيھایش را از درون پوســانده، ب
 ٢٢امــا پــس از تبــدیل کننــد؛ » وحــشت بــزرگ«حاکمــان » طلــب

ش مينامنــد، »کودتــا« و پــس از آنچــه ھمينــان ١٣٨٨خــرداد مــاه 
کردن  پشتيبانيھاشان، به افشاشان و »قدرت«برای نشان دادن 

وشـش عظيمـی بـود  و این ھمـه از برکـت جند؛ه ایکدیگر پرداخت
 با بازی دادن ھر دو جناح، به خيزشـی که نسل خجسته ی تازه

 ھيچکدام از ھر دو جناح نميگنجيد؛ ه یيلدر مختبدیلش کرد که 
     !و چه خوب

  
  

   ٢٠٠٩ سپتامبر ٢٣/ شھریور٣١
  ]١٣٨٨اول مھرماه /ين روزصد و یکم[

  
و مـن ] ١٣٨٨ شـھریور ٣١[دیروز آخرین روز تابستان بـود   

ــه ــن جنــبش      ب ــه ی صــد روزه شــدن ای ــن  بھان ميخواســتم ای
د ميگوید مھردا.  برای چاپنمتا آماده شان کیادداشتھا را ببندم، 

دختـرم موافـق » ! اسCمی باید بـرودجمھوری«اسمش را بگذار 
 روز بيـداری صد« ميگوید اسمش را بگذار  نازنينمفرھنگ. نيست

 نيـاز یـک بـازنگری  کتاب به . ھنوز تصميمی نگرفته ام»و آگاھی
 که فکر کنم چند  و از این حرفھادارد و ویراستاری و صفحه بندی
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چنـد روز را ھـم در ادامـه  بـا ایـن ھمـه ایـن ول بکـشد؛ماھی ط
   ! ببينم چه ميشود؟.ميآورم

 و ھــشتم ٢٠٠٩ نــوامبر ٢٩ امــروز ،در یکــی از بازنگریھــا[
؛ یکی از شـعارھای دم باTخره اسم کتاب را پيدا کر١٣٨٨آذرماه 

ــو ســری، مملکــت دوســت « :درون کــشور را ــه ت ــه روســری، ن ن
  »پسری

ترین شعار جنبش است که سيفکر ميکنم این شعار سيا
 اجبـاری را نفـی حکومـت اسـCمیھـم ھم اسـCم حکـومتی و 

ميکنـد، ھـم خـشونت را و ھـم خواھـان آزادیھـای اجتمــاعی ای 
 ارزان از  داشــتيم ومــا در دوران پادشــاھان پھلــویاســت کــه 

  . »روشنفکرانمان «، به دليل عقب افتادگیدستش دادیم
 کـه یی خيليھـاایـن روزھـا مـد شـده اسـتدیگر این کـه 

سالھا شعارھای مرگ بر شاھشان گوش فلک را کـرده بـود، بـه 
ویژه شيعيان مصدق، حاT بعد از ایـن سـی سـال نکبتـی و ایـن 

کــه شــاھان برســند  بــه ایــن نتيجــه  »وحــشت بــزرگ«حکومــت 
پس شما مخالفـان ایـن ! ند؟ه اپھلوی حکومتھایی سکوTر داشت

تـان را عربـده ه زبان کوچکدو پادشاه نازنين چه مرگتان بود که تا 
ميگفتيد؟ راستی برای رسـيدن بـه » مرگ بر شاه«ميکشيدید و 

  !]این نتيجه، سی سال وقت Tزم داشتيد؟ زھی تاسف
این که در نماز عيد فطر که بنا به گفتـه ی خامنـه ای باز   

 آخونـدھا دوشـنبه ی دیـروز، یکشنبه بود و بـه گفتـه ی بقيـه ی
ھمـه ... ژاد محـل نگذاشـت رفـسنجانی بـه احمـدی نـھاشمی

ش حاT شده ی کروبی ھم بود که به دليل افشاگریھاشان بودند،
ا  خوشـم ميآیـد و ميبيـنم کـه بـمـن البتـه از او.  ھمـهاست بـت

ــرآب ِ  ــCمی اش زی ــات اس ــان ادبي ــوه حکھم ــه ی وج ــت ھم وم
 موسـوی  ایـن. دمش گرم و گرمتر.اسCمی را زده است و ميزند

يترسد ھلوی دھـنش خـراب شـود و م. ھم که اصC حرف نميزند
دیگر این کـه فعـC بـا   !، Tبد؟مردم بفھمند دھانش گشاد است

  اکبـر گنجـی، ایـن بابـا ظـاھراکمـدیبـه مواضـع حمCت خيليھـا 
مـا بـاTخره  ی نوشته بود کـهیک نفر مقاله ا. ساکت شده است

. مه امـن خـوب فھميـد  چيست؟حرف حساب این بابانفھميدیم 
   ...است و معذورمامور این بابا 
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روز صـد و [ مـي+دی ٢٠٠٩ سـپتامبر ٢۴/ ١٣٨٨دوم مھرماه 

   ]دوم
  

و نامـه ] انگـار[ بـاز شـد موسـویميرحسين زبان باTخره   
ــسار  ــتن اف ــرون رف ــرای منتظــری نوشــت و ترســش را از بي ای ب

 :نــشان دادش یيھــااز دســت خــودش و ھمپالگجنــبش ســبز 
ا مــسبب و محــرک مــا ررســانه ھــاى دولتــى اصــرار دارنــد کــه «

ــد  ــن چن ــوادث ای ــح ــى کنن ــه معرف ــاى ؛دماھ ــه رفتارھ ــال آنک  ح
انتخابات، بلکه از سالھا پـيش ھيمـه    مسئوTن کشور نه فقط در

شـعله ور شـد و بـا  ایام   ھایى را انباشته بود که با خطاھاى این
توسـعه    باد نخوتى که بر آن دميدنـد، ابعـاد ایـن آتـش روز بـه روز

دھــم کــه بــا  نــب قطعــا حــق را بــه مردمــى مــىاینجا. پيــدا کــرد
غيراسCمى، غيرقانونى و غيرمنـصفانه حقوقـشان برخوردھاىی 

اسـتناد بـه مـدارک غيرقابـل انکـار، بـدون    پایمال شده است و با
تقلبھاى سازمان یافته و وسيع    تردید اعتقاد دارم که در انتخابات

م مـردم از خـش کـه   در عـين حـال اگـر در مـوجى. رخ داده است
نظـام     بـراى اصـل کـشور و اصـلبرخاسته است، احساس خطر

 ھـم سـکوت م سخت نبود کـه بيـست سـال دیگـریبرا کردم،نمي
اما این گونه نبود و نيست که مـردم بـا سـکوت یـا سـازش   کنم؛

حرکت خود بردارند، بلکه پس از مـدت کوتـاھى    یک نفر دست از
کـه  شکلى کور و در حاليبااز نو و  حرکت   بCتکليفى به زودى این

شـد،   آغاز مى،نداشت اعتماد   به ھيچ یک از دلبستگان به نظام
 نـاگوارخوابھـای    که براى ایـن کـشور و ملـتو چه بسا دیگرانى 

   خــود طمــع، در ھـدایت آن بــه سـوى منــافع و مطـامع،دیـده انــد
   .کردند مى 

ھدف دیگر از این بيانيه و نيز بيانيه ھـا و حرکـات قبلـى «
 باقى بماند و در تکاپوھاى مردم در چھارچوب نظام   ین است کها

این خطرى اسـت کـه اگـر . خطرناک نيفتد   ھاىدام ساختارشکني
ستان و عراقـى ایـران، افغانـ   توانـد از محقق شود، به راحتى مى

کـه نمىتواننـد  توانيم براى خوشـآمد کـسانى ما نمي. دیگر بسازد
   آن فرامـوشد را در پيـشگيرى ازاین خطر را ببينند، وظيفه ی خو

تــوانيم بــدون اثبــات تعھــد خــود نــسبت بــه کنــيم، کمــا اینکــه نمي 
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گفته ھاى خود از حق مردم و بازگو کردن آن در    بهخواسته ھاى 
  ٤٦٨».داشته باشيم   آنان دعوتى براى آرامش

    
ایـن احمـدی نـژاد در نيویـورک اسـت و این بابا این روزھا 

 نيویورک بر عليه یھودیان و مـردم کـشور پنجمين بار است که در
سالن خالی اسـت و ھمـه گذاشـته . گویديوری م ل دریياسرائ

. انـد رفتـه انـد بيـرون و ایــن بابـا دارد مزخرفـاتش را بلغـور ميکنــد
ایرانيان در نيویورک ھم کلی برنامه گذاشـته انـد و خCصـه حـال 

لـب در کلی فيلم و عکـس و مط. این بابا را حسابی جا آورده اند
  . این زمينه منتشر شده است

نيویورک، روز چھارشنبه، ھمزمـان بـا حـضور محمـود ... «  
نـژاد و سـخنرانی وی در مجمـع عمـومی سـازمان ملـل  احمدی 

ھـای ایرانيـان خـارج از  متحد، شاھد یکی از بزرگترین گردھمایی
ھـای مختلـف روز  چندین ھزار ایرانی معتـرض از گـروه. کشور بود

ند، تا ھمزمان بـا سـخنرانی د را به نيویورک رساندنبه خوچھارش
 شـرکت در نشـست  نـژاد بـه بھانـه ی و حضور محمـود احمـدی

 سازمان ملـل، صـدای اعتـراض خـود را بـه گـوش مجمع عمومی
روز چھارشـنبه، . افکار عمومی و اعضای سـازمان ملـل برسـانند

ھـای  در دومين روز سفر رئيس دولـت جمھـوری اسـCمی، گـروه
ز سازمان مجاھـدین خلـق گرفتـه تـا جبھـه ی ملـی، از مختلف ا
طلب گرفته تا دانشجویان فعال ایرانـی در پـارک مقابـل  سلطنت 

  . ھای خود را برگزار کردند سازمان ملل گردھمایی
 بندی را مشخص کرده بود و به ھر  پليس نيویورک زمان«

 ھـای  گروه متقاضی مدت زمانی اختصاص یافتـه بـود، تـا برنامـه
ھـا در مقابـل  درحاليکه از ابتدای صـبح تجمـع. را برگزار کنندخود 

کـه بـه » صـداھا بـرای ایـران«سازمان ملل آغاز شده بود، گـروه 
 فراخـوان تجمعـی در  انـد، گروه سبزھای نيویورک معـروف شـده

د  اسCمی در سـازمان ملـل را داجمھوری نمایندگیمقابل دفتر 
  . شدکه این تجمع از ظھر روز چھارشنبه آغاز 

ــردن  شــرکت « ــوم ک ــن تجمــع ضــمن محک ــدگان در ای کنن
ھــای اعمــال شــده ی پــس از انتخابــات، »خــشونت«ســرکوب و 
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نـژاد اعـCم کردنـد و در طـول  اعتراض خود را به محمـود احمـدی 
برنامه ھم برخی ھنرمندان ایرانی به اجرای برنامه پرداختند کـه 

وقـدان عبـدالکریم Tھيجـی حق. با استقبال حاضران مواجـه شـد
سته ی ایرانی که از فرانـسه بـه امریکـا سـفر کـرده بـود، در برج

Tھيجی در سـخنانش از . این تجمع سخنان کوتاھی را ایراد کرد
ھرچـه «: نقش جوانان ایرانی در تحوTت اخير تقدیر کـرد و گفـت

ھای اخير آبروی ایران و ایرانی را بـرد،  جمھوری اسCمی در دھه
  » .فتارتان برای ایران آبرو خریدیدشما جوانان با اعمال و ر

ــه ســوی ســاختمان « ــع ســپس ب ــن تجم حاضــران در ای
  سازمان ملل شروع به راھپيمایی کردند، تا به جمع دیگـر تجمـع

در پـارک مقابـل سـازمان ملـل جمعيتـی چنـد . کنندگان بپيوندند
ھزار نفره حضور داشت که به طرق مختلف اعتراض خـود را ابـراز 

ھای مختلف این تجمعات افـراد مختلفـی بـه  در بخش. کردند می
 از  برنامـه داشـتند؛ موزیـک نيـزسخنرانی پرداختنـد و چنـد گـروه

کننـدگان چنـد  جمله آرش سبحانی از گروه کيوسک برای تجمـع 
قـدیم بـه اعـضای ھای خود را ت وی یکی از آھنگ. آھنگ اجرا کرد

 ی اکبر موسوی خـوئينی، نماینـده  علی.  [!]شورای نگھبان کرد
وی . بــود» ســبزھا«پيــشين مجلــس، یکــی از ســخنرانان تجمــع 

خوانـد و خطـاب بـه وی یـادآور » دروغگـو«نژاد را  محمود احمدی 
اند، بدان  خود را آغاز کرده  ھا سال تحصيلی تازه دانشگاه«: شد

  » .ھایت دانشگاه ساکت نخواھد ماند در مقابل دروغگویی
اسـCمی در منصور فرھنگ، اولين نماینده ی جمھـوری «

وی نيـز در سـخنان خـود . سازمان ملل نيز یکی از سخنرانان بود
: ضــمن تحــسين جنــبش ســبز، خواســتار تــداوم آن شــد و گفــت

ھـای اسـتبدادی و  باید با استبداد مبارزه کرد، ھم بـا سيـستم«
  » .ھم با استبدادی که در درون تک تک ما وجود دارد

ــس« ــن تجمــع، اعــCم ھمب ــب توجــه ای تگی از نکــات جال
. ای با جنـبش سـبز ایـران بـود ھای مدافع دموکراسی برمه  گروه

ھـا کـه  ای  خواھانـه ی برمـه  یکی از رھبران حرکـت دموکراسـی
پيش از این دھسال را در زندان سپری کرده است، ضمن حـضور 

گروھـی از . در تجمع با جنبش سبز ایران اعCم ھمبستگی کـرد
ور کــه آنــگ ســان ھــای مخــالف رژیــم نظــامی آن کــش ای برمــه 

بــرد، روز  ســوچی رھبرشــان در حــبس خــانگی بــه ســر مــی
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ھمزمــان . نــدابــل ســازمان ملــل تجمــع کردچھارشــنبه در مق
ھــایی نيــز از کــشورھای ھنــدوراس و ليبــی نيــز در ھمــين  گــروه

  . ندتظاھرات اعتراضی دست زدمحوطه به 
 بـه وقـت ٧جمعيت معترض با نزدیک شدن بـه سـاعت «

 ای نيـز پـس از اطـCع از ھتـل   و عـدهمحلی کم کم متفرق شد
نـژاد بـه سـمت محـل ھتـل حرکـت  محل اقامت محمود احمـدی 

ــد ــن در حــالی اســت کــه اطــراف محــل اقامــت محمــود . کردن ای
جمعـی .  نژاد، تحت شدیدترین تدابير امنيتی قرار داشت احمدی

با عبـور .  دست به اعتراض زدنداز ایرانيان معترض در مقابل ھتل
عضای ھيئت ھمراه رئيس دولت، ایرانيان حاضر فریاد کدام از اھر

ــاT مــی ــاج. بردنــد اعتــراض خــود را ب  الــدینی از  محمــد رضــا ميرت
نمایندگان مجلس و اسفندیار رحيم مشایی رئيس دفتـر محمـود 

نژاد از جمله افرادی بودند کـه ھنگـام رفـتن بـه ھتـل بـا  احمدی 
   .اعتراض و فریادھای معترضان مواجه شدند

رغم اینکه اکثر رھبران حاضـر در ایـن ھتـل از ورودی علي«
نــژاد از درب  شــدند، امــا محمــود احمــدی  اصــلی وارد ھتــل مــی

دیگری وارد ھتل شد، تا بـا جمعيـت معتـرض مقابـل ھتـل روبـرو 
  . نشود

عصر روز چھارشنبه محمود احمدی نژاد سخنرانی خود «
تراضات برنامه ی اع.  انجام داد سازمان ملل رادر مجمع عمومی

گروھی از ] امروز[در نيویورک ھمچنان ادامه دارد و روز پنجشنبه 
  ... ایرانيان پل معروف بروکلين نيویورک را سبز خواھند کرد

 نـژاد  دویچه وله گزارش کرد که سخنان محمود احمـدی«
ــدید  ــنش ش ــراض و واک ــل، اعت ــازمان مل ــومی س ــع عم در مجم

ــی داشــت ــسياری از کــشورھا را در پ ــدگ. ب ان کــشورھای نماین
ستيزانه  مختلف با ناخشنودی از اظھارات ضداسرایيلی و یھودی 

محمـود .  نشـست سـازمان ملـل را تـرک کردنـد،نژاد ی احمدی  
 سـتيزانه، سـبب   نژاد با سخنان ضد اسرایيلی و یھـودی احمدی

. ناخشنودی و اعتراض مجمع عمومی سـازمان ملـل متحـد شـد
» کـشی  نـسل«سطين را نـژاد اقـدامات عليـه مـردم فلـ احمدی 

المللـی فرمـان  خواند و اسرایيل را متھم کرد که بر سياست بين
برقــراری شــبکه ی پيچيــده ی اقتــصادی و فرھنگــی «رانــده و بــا 

وی افـزود، اسـرایيل . شده است» داری نوینی سبب ایجاد برده 
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» پرسـتانه ی خـود اروپا و آمریکا را نيز قربانی مطامع نژاد «حتی
نژاد در بخشی دیگر از سخنانش با توجه  حمدی ا. ساخته است

  : آمریکا، گفتھای نظامی به سياست
 ای از چند ھزار کيلومتر دورتـر  پذیرفتنی نيست که عده«

ــشتار،       در  ــد و ک ــامی کنن ــت نظ ــه دخال ــه ی خاورميان منطق
  ... ».جنگ، ترور، تھدید و تجاوز را به ھمراه آورند

نـژاد   احمدی ه سخنرانید کاسرایيل روز پيش اعCم کر«
 از جملـه نـدگیھـای نمای بسياری از ھيئت. را تحریم خواھد کرد

آلمــان، بریتانيــا، فرانــسه، ایتاليــا، دانمــارک و مجارســتان، نيــز در 
نژاد، به حالت اعتراض اجـCس سـازمان  حين سخنرانی احمدی 

کشورھایی نظير آرژانتين، کستاریکا، استرليا . ملل را ترک کردند
Tند نو نيـز بـه جمـع معترضـان پيوسـتند و از مجمـع عمـومی و ز

نژاد در مورد مناقشه ی اتمی  احمدی . سازمان ملل بيرون رفتند
وی تنھـا اطمينـان داد کـه تھـران خواھـان . سخنی بر زبان نرانـد

المللــی و  ھــای ســازنده بــرای حــل مــشکCت بــين ھمکــاری
  ... ھای پيش رو در جھان است چالش

يش از ایـن نيــز در مراسـم روز قــدس در نـژاد پــ احمـدی «
ھـای شـدید  تھران، بـا انکـار مجـدد ھولوکاسـت، سـبب واکـنش

ساختمان سـازمان ملـل کـه بـه . المللی شده بود جامعه ی بين
شد، در محاصره  شدت از سوی نيروھای انتظامی محافظت می

ھای مدافع حقوق بشر قـرار داشـت کـه بـا  ھا و گروه ی سازمان
نيویورک دست به تظاھرات زده  نژاد در   احمدیاعتراض به حضور

سخنگوی سـفير آلمـان در سـازمان ملـل متحـد، سـخنان . ندبود
سـتيزانه و غيرقابـل  یھـودی « نـژاد دربـاره ی اسـرایيل را  احمدی

 و بـــسياری از بـــدین دليـــل آلمـــان«: وی گفـــت. خوانـــد» قبــول 
 کشورھای اروپـایی بـه نـشانه ی اعتـراض ھای نمایندگی ھيئت

  » .الن را ترک کردندس
بCو سخنگوی نمایندگی آمریکا در سـازمان   مارک کورن«

نـژاد  باعث تاسف و یأس است که آقای احمدی «: ملل نيز گفت
ستيزانه و مملو از تنفر و تحقير را برای  بار دیگر اظھاراتی یھودی 

  ! این ھم از این مردک٤٦٩».سخنرانی خود برگزیده است
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بـا [مـصاحبه  ک روز قبـل از ایـنمحمود احمـدی نـژاد، یـ«  
به احتمال مبادله ی علی وکيلی راد، یکـی از قـاتCن ] سرکوزی

ــاھشــا ــCب و ر، پور بختي ــل از انق ــران قب ــر ای ــرین نخــست وزی آخ
حـبس «فرانسه در تھران در  دانشجوی فرانسوی که در سفارت

او در مـصاحبه ای بـا کانـال دو . بسر ميبرد، اشاره کـرد» خانگی
نيـز پـدر و  رانسه گفت که ایرانيـان زنـدانی در فرانـسهتلویزیون ف

 مادر دارند و متأسفانه دولت فرانسه ھيچ اقدام مثبتی در جھت
  » .ت این زندانيان نکرده اسآزادی

» خــواھی بــاج«نــيکC ســارکوزی ایــن ســخنان را یــک «
آیـا فکـر ميکنيـد مـن آدمـی ھـستم کـه قاتـل «: دانست و گفت

 ی که بيگناه است و تنھا جرمش ایـندانشجوی جوان بختيار را با
ست که زبان فارسـی را حـرف ميزنـد و تمـدن ایـران را دوسـت ا

   »!ميدارد، مبادله کنم؟
رئيس جمھوری فرانسه افزود که ایـن دختـر جـوان بایـد «

کلوتيلـد رایـس در  .آزاد شود و بایـد بتوانـد بـه کـشورش بـازگردد
ان بـه نتـایج تھـران در پـی تظـاھرات معترضـ اوائـل مـاه ژوئيـه در

وی . جملـه جاسوسـی بـودز اتھـام او ا. انتخابات، بازداشت شد
صـدور  پس از یک ماه زندان، اکنون در سفارت فرانـسه در انتظـار

علـی   نيکC سارکوزی در ارتباط با سرنوشـت.حکم دادگاه است
وکيلی راد گفت که تنھا دادگستری فرانسه است که ميتواند در 

 بـه اتھـام ١٩٩٤این فرد در سال . گيردوی تصميم ب آزادی باره ی
. محاکمـه و محکـوم شـناخته شـد پور بختيار در پاریسھقتل شا

ھيجـده  بـا ایـن تبـصره کـه حـداقل حکم او حبس ابد تعيين شد،
در ماھھا یا  اگر«: نيکC سارکوزی گفت. سال را در زندان بگذراند

ــه ی  ــروی از روی ــا پي ــده مقامــات قــضایی فرانــسه ب ســالھای آین
که علی وکيلی راد دوره ی حـبس  ایی عادی تشخيص دھندقض

اسـت نـه بـه  خود را گذرانده است، به خود ایـن مقامـات مربـوط
   »...من

نيز از را خانم کلوتيلد رایس م که دار شدخبردیگر این که 
ای خـاک . بی نصيب نگذاشته اند» زکینوازشھای کھرینوعی «

  !!!شان»قضاوت و قضا«بر سر این 
 ایـن خبـر سـرتيتر خبـر یـن کـه چنـد روز اسـتخبر دیگر ا

 تــاریخ پادشــاھان از کتــب تــاریخی«است کــه سایتھچنــدتا از وبــ
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ــد ميترســند » مقطــع راھنمــایی و متوســطه حــذف ميــشوند Tب
  !یران پادشاھی شوددوباره حکومت ا

رئيس گروه مطالعات تـاریخ وزارت آمـوزش و پـرورش ...  «  
قاطع راھنمایی و متوسـطه از آغاز تغييرات جدید در کتب تاریخ م

خبر داد و گفـت کـه در تغييـرات جدیـد، تاریخنگاریھـای نظـامی و 
. پادشاھان از کتـب تـاریخ ایـن مقـاطع تحـصيلی حـذف ميـشوند

یعقوب توکلی افـزود کـه کتابھـای تـاریخ جدیـد ایـن دو مقطـع بـا 
جــایگزین تــاریخ نگاریھــای ] کــذا[رویکــرد فرھنگــی و تمــدن پــرور 

وی با بيان اینکـه . دشاھان و جنگھا ميشودسياسی و نظامی پا
ایــن تغييــرات بــه صــورت تــدریجی آغــاز شــده اســت، گفــت کــه 

 سـالھا بـه طـول حتـیتغييرات در کل متون تاریخ زمانبر اسـت و 
 ھـای غربـی کـسانی کـه  ی رسـانه بـه گفتـه «امـا ... ميانجامد

ھــای قــذافی در اجــCس ســاTنه ی  گــویی پنداشــتند گزافــه  مــی
بـدیل خواھنـد مانـد،  رقيب و بی ی سازمان ملل بیمجمع عموم

 نژاد به سرعت به اشتباه خـود پـی  با سخنرانی محمود احمدی
نژاد در ساعت ھفت و نـيم بعـد از ظھـر بـه وقـت  احمدی . بردند

ی خـود بـه جھانيـان نـشان  سـتيزانه  نيویورک با اظھارات یھودی 
ــه مــی ــان ممکــن ني داد کــه چگون ــاھترین زم ــوان در کوت مــی از ت

روزنامه دی  .مخاطبان حاضر در اجCس را به ترک سالن واداشت
شـده  ی شناخته  ولت آنCین در بررسی سخنرانی این دو چھره 

  : نویسد ی جھان می
ھـای دیکتـاتور ليبـی   گـویی که مھمCت و یاوه در حالی «

پرانـی و لـودگی ھمـراه بـود،   گـران جھـانی بـا مـزه  عليه توطئـه
ژاد ھمچـون نمـایش اعمـال یـک جـCد بـه نظـر ن سخنان احمدی 

  » .رسيد می
 یجمھــور  قــذافی در ســخنان خــود بــارک اوبامــا رئــيس«
لـی «خطاب کرد و مدعی شد که از انگيزه ی » پسرم«آمریکا را 

دی ولـت در . قاتل جان اف کندی آگـاھی دارد) اسوالد(» ھاروی
جستجوی صفتی مناسـب بـرای سـخنان ضـد اسـرایيلی و ضـد 

 اشاره CNNنژاد به نقل قولی از شبکه ی خبری  احمدی یھودی  
ایــن ســخنرانی ميتوانــست از ســوی آدولــف «:  مينویــسدده،کــر

توانـست بـه کـه ھيتلـر مي البتـه بـه شـرطی . ھيتلر صورت گيـرد
  » .گویدبفارسی سخن 
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.  نـژاد دور از انتظـار نبـود اعتراض به سـخنرانی احمـدی«
نس کانن وزیر امـور خارجـه ھيئت نمایندگی کانادا به رھبری Tرو

ــار  ــاطر انک ــه خ ــه ب ــود ک ــرده ب ــCم ک ــشتر اع ــشور پي ــن ک ی ای
 ایـران دربـاره ی ی جمھـور  آور رئـيس ھولوکاست و اظھارات ننگ

 نـژاد اجـCس را  اسرایيل قـصد دارد در خـCل سـخنرانی احمـدی
نویـسد، احمـدی  دی ولت در ادامه ی گزارش خود می. ترک کند

آغـاز کـرد کـه بـا کـشاندن » گـروه کـوچکی«نژاد حمCتش را بـه  
نـژاد پرسـتانه «ھـای  تCش دارند بلند پـروازی» بردگی«مردم به 

نـژاد از ایـن گـروه کوچـک،  منظور احمدی . خود را ارضاء کنند» ی 
  . اسرایيل بطور مشخص و یھودیان بطور کلی بودند

ھـا نيـز  انگارانه، فلـسطينی این نمایشنامه ی ساده  در«
 پـس از خـروج ھيئـت  چند دقيقه. کردند ان را ایفا مینقش قرباني

ترک کردند و پس از چند را کانادایی، نمایندگان آمریکا نيز جلسه 
در مـدت کوتـاھی حـدود . ثانيه آلمان و نيوزلنـد و دیگـر کـشورھا

ھای نمایندگی، مجمـع عمـومی را بـه نـشانه ی  نيمی از ھيئت
یی ھمچـون ليبریـا، تنھا نمایندگان کـشورھا. اعتراض ترک کردند

بـه گفتـه ی دی ولـت ایـن . آندورا و غيره در سالن بـاقی ماندنـد
 بـه در تھـران نيـز قـادر» تبليغات داخلی«شکست دیپلماتيک در 

   :نویسد دی ولت می. رتوش و ترميم نيست
 نــژاد بانيـان جنـگ در افغانــستان و  کـه احمـدی درحـالی«

 صدام در جنگ عليه کرد، با یادآوری از حاميان عراق را نفرین می
 آنـان در عـراق، پوزخنـد بـر چھـره سرنوشت شوم کنونیایران و 

نــژاد  جنــون محمــود احمــدی . شــد اش بــدل بــه لبخنــد مــی 
ــرل  ــسردانه و کنت ــت خون ــده اس ــردان . ش ــام م ــا ن ــخنان او ب س

مقدسـی ھمچـون عيــسی مـسيح و حــضرت محمـد و عبــاراتی 
» .ن گرفته بودھمچون آزادی، صلح، عدالت، امنيت و معنویت آذی
یــاوه  «گيــرد کــهبــدین خــاطر مفــسر دی ولــت در پایــان نتيجــه مي

ھـای قـذافی  گـویی  نژاد در مقایـسه بـا ھـذیان  ھای احمدیگویي 
آميــز و    کننــده باشــند، نخــوت بــيش از آنکــه مــسخره و ســرگرم

  ! چه بگویم؟٤٧٠».خطرناکند
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روز صـد و [  مي+دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٥/ ١٣٨٨سوم مھرماه 
  ]سوم

  
 ســـابق بـــا وی شـــورCعـــاتی اطھای ســـازمانھمکـــاری  

نھـا آنقـدر در ایـران آ. حکومت اسCمی بر کسی پوشيده نيست
. جنایت کردند که باید سالھا در این مورد تحقيق و پـژوھش کـرد

 ایـن ھمکـاری. اصC عجيـب نيـستھم » مرگ بر روسيه«شعار 
ــان و اطCعــاتی  ــه داردھمچن ــا شــدت ادام ــد. ب محــسن «: ببيني

کــه در  ه پاســداران فــاش کــرد پيــشين ســپا یی فرمانــدهرضــائ
،  سپاه پاسداران را عھـده دار بـودهریاست اطCعت زمانی که او

رفتـه و او را از خطـر فعاليتھـای سفير شوروی به دیـدار خمينـی 
پـيش از ایـن . بان در کشور ترکيه مطلع نموده اسـتسلطنت طل

روی شـو  سرویـسھای جاسوسـیداستانھای زیادی از ھمکاری
ن اولـين بـار  ولـی ایـ،اسCمی منتـشر شـده اسـت با جمھوری

 نـزد رھبـر کـشورسـفير یـک کـشور  است که روایت جاسوسی
کـه  آگاھان مسائل اطCعاتی بر این باورند. شوددیگری روایت مي

کـه منجـر بـه اعـدام  )نـوژه] (کودتای پایگـاه شـاھرخی[لو رفتن 
جاسوسـی ، از نتـایج نظامی مـيھن پرسـت شـد صدھا خلبان و

حـزب تـوده بـوده   و عوامـل داخلـی آن در». ب. گ.کـا«سـازمان 
   ٤٧١».است

 اسم من Tمصب ھماین بابا [علی افشاری دیگر این که   
باید از باT بردن مطالبات و توقعات  «:افاضه کرده که] ھم ھست

ــز کــرد] مــردم[ ــد کــه ایھــا النــاس  ٤٧٢»!پرھي ــر ميخواھــد بگوی انت
 مـردم را بـاT ببریـد، بعـد نميتوانيـدمواظب باشيد که اگر توقعات 

  ! بيچاره ھا...جمع و جورش کنيد ھا
ــوان    ــا عن ــته ای ب ــا «در نوش ــر پ ــوز س ــه ھن ــرده ای ک م
پسر  [ بازرگان اساس کومنتار زیرش از عبدالعلیکه بر» ایستاده

]  بازرگـان رئـيس دولـت امـام زمـان سـيد روح هللا خمينـیمھدی
  : کهاست است، آمده 
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ــه نظــر ميرســد « ــه طــرز ب عاقبــت جمھــوری اســCمی ب
در قرآن آمـده کـه ! است عجيبی شبيه به حضرت سليمان شده

حيوانھـا  سليمان آنچنان حشمت و قدرتی داشت که انـسانھا و
 جـرات حتـی دیو و جن ھم از او ميترسيدند، تـا جـائی کـه حتی

او حــرف بزننــد؛ تــا روزی رســيد کــه ســليمان وقــت  نداشــتند بــا
 روی عـصایی تکيـه کـرده ،مـرد ما وقتیمرگش شد و جان داد، ا

ھنوز سـر  بود، به طوری که با وجود اینکه مرده بود، اما جسدش
 امـا بـه خـاطر ھمـان رعبـی کـه در دل ھمـه بـود، پا مانـده بـود؛

ــاب  ھــيچکس ــد، و جن ــزی بگوی ــرود و چي ــو ب جــرات نداشــت جل
خـود خـدا بـاTخره حوصـله اش  سليمان ھمينطور سر پا ماند، تا

و نھایتـا تـا نه ھائی فرستاد تا عصایش را بجوند وریاسر رفت و م
 از فکرشان حتی ملت .به زمين نخورد» تاTپی«حضرت سليمان 

از  [!نميکرد که او بتواند بميرد، یا بيجان بـه زمـين بيافتـد ھم گذر
  ] ١۴قرآن مسلمانان، سوره سبا، آیه 

ــن « ــه، ای ــا ن ــه توضــيح دارد ی ــاجی ب ــدانم اصــC احتي نمي
ه عرض کردم؟ غرض اینکه جمھـوری اسـCمی ھـم مشابھتی ک

اTن چند صباحی است که در واقع مـرده اسـت، امـا بـه حـول و 
قوه ی خداوندی آنچنان رعب و وحشتی در دل ملت ایران از ایـن 
ــالش ھــم  ــوز ھــيچکس از خي جمھــوری وجــود دارد کــه فعــC ھن
نميگذرد که ممکن است ھمين زودیھا موریانه ھا عصای ایـشان 

بـه زمـين بيافتـد و سـرانجام » تـاTپی«بجوند و جـسدش را ھم 
مــردم ایــران متوجــه شــوند کــه حــضرت جمھــوری اســCمی ھــم 

    ٤٧٣». . .مردنی بود و ما نميدانستيم 
 بـن بازرگـان بـا ھمـان زبـان اسـCمیجالب اسـت، نـه؟ ا

کس برسـد؛ دم ھـر. ش، حساب حکومتيان را رسيده اسـتخود
    !رم و گرم و گرمکه حساب حکومت اسCمی را ميرسد، گ

ھـم » سـن سباسـتيان«دیگر این که جشنواره ی فـيلم 
کـرد کـه ھيئـت  شاید ھـيچکس گمـان نمـی«اما  .سبزپوش شد

 یجمھـور دیپلماتيک لبنانی به ریاست ميـشل سـليمان، رئـيس 
ــار  ــز در کن ــن کــشور ني ــک ١۴۴ای ــت دیپلماتي  ١٤٤ددم وای [ ھيئ

ان ملـل را دیگر سالن مجمـع عمـومی سـازم] ھيئت دیپلماتيک؟
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این عمـل  .نژاد ترک کند ھنگام شروع سخنرانی محمود احمدی 
توان واکنشی به آنچه جناح اکثریـت   لبنان را مییجمھور رئيس 

  ٤٧٤»...خواند، دانست این کشور دخالت ایران در امور لبنان می
  
  

روز صـد و [  مي+دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٧/ ١٣٨٨پنجم مھرماه 
  ]پنجم

  
ــ   ــر از چن ــت رھ«د خب ــریبي ــه ای؛» ب ــد خامن ــه ميتوان  البت

اول ایـن «: نيـست  بدد، ولی برای خواندن و خندیدنشایعه باش
که از ميان شعارھائی که مردم در تظاھرات ميدھند، خامنـه ای 

 پـسرش حـساسيت مجتبـیشـعاری در مـورد بيشتر نسبت به 
  » !خامنه ای مرگ بر« بيشتر از شعار حتیدارد، 

از اراذل و اوبــاش تحــت خامنــه ای در دیــدار بــا یکــی «
یـابی کننـد و  که در بازجوئيھا ریشه  استفرمانش از او خواسته
مجتبی بميـری، رھبـری [ پخش این شعار برسند به منبع اصلی

خامنه ای آنقدر نسبت به این مسئله حساسيت دارد ] رو نبينی
که در دیدار با آخوند امينی نایب رئيس سابق مجلس خبرگـان و 

افشای نقش مجتبی خامنـه ای در کودتـا و .. .امام جمعه ی قم
ارتباطش با فرماندھان سپاه بـه روابـط رھبـر بـا مراجـع مـذھبی 

  . لطمه ای جدی زده است
دیگر این که با این شعار و اخبـاری کـه درایـن زمينـه در «

جامعه پخش شده و حتما در ميان فرماندھان نظامی و سپاھی 
يان این نيروھـا ضـعيف نيز منعکس شده، اتوریته ی مجتبی در م

   .شده است
موجــب محرمانــه تــرین گزارشــی کــه بــه دوم ایــن کــه ب«

 نفـر ٤٠٣خامنه ای داده شده، در رویدادھای سه مـاه گذشـته، 
در ھمــين گــزارش قيــد شــده کــه شــماری از . کــشته شــده انــد

 پایگاھھـای بـسيج کـشته قربانيان در بازداشتگاھھای غيرعلنـی
يج که بـصورت گروھـی خانـه ای  برخی افراد بسحتی شده اند؛

ــز ــای مرک ــران یدر خيابانھ ــده، ] در[ تھ اختيارشــان گذاشــته ش
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تا در مواقـع تظـاھرات و راھپيمائيھـا !] دستور زبان فارسی صفر[
 نيـز در ھمـين  درآمـده و مـردم را غـافلگير کننـد،بصورت ناگھانی

 را از ميـان تظـاھر یعنـی کـسانی. خانه ھا مرتکب قتل شده اند
سوم ایـن کـه . گرفته و به این خانه ھا برده و کشته اند کنندگان

در یک گـزارش دیگـر در مـورد بـسيجيھا، اھليـت و تحصيCتـشان 
 سـاله ھـستند و کـوچکترین ٢٠ تـا ١٧گفته شـده کـه  بـين ... و

اطCعی از مسائل سياسی کشور ندارنـد و پـيش از اعزامـشان 
ان تـا پـنجم ھشتاد و پـنج درصدشـ. به تھران، تھران را ندیده اند

ابتــدائی ســواد دارنــد و در روســتاھا و شــھرھای کوچــک اطــراف 
استان تھران عضو بسيج شده و برای ماموریت فـوری و بـا روزی 

  ]از یک ای ميل... [ ھزار تومان به تھران آورده شده اند١٥٠
  

روز صـد [  مي+دی٢٠٠٩ سپتامبر ٢٨/ ١٣٨٨ششم مھرماه 
  ]و ششم

شگاھھا حـسابی شـلوغ  دانـ١٣٨٨امروز ششم مھرماه   
مراســم در ســایتھا و کلــی مقالــه و فــيلم و عکــس از ایــن . بــود

تظـاھرات «... بوک و یوتـوب گذاشـته شـده اسـتوبCگھا و فيس
ـــنبه  ـــران روز دوش ـــشگاه تھ ـــشجویان در دان ـــوش دان  ۶(خودج

نـژاد و  زمان با اعCم حضور محمـود احمـدی  ھم) سپتامبر٢٨/مھر
 در دانشگاه بـه مناسـبت شـروع  ی وی شماری از وزیران کابينه
  . سال تحصيلی آغاز شد

به گزارش خبرنامه ی اميرکبير، دانشجویان معترض کـه «
ھـا و  نمادھای سبز از جمله پCکاردھای سبز رنگ حاوی نوشته 

 ھمـراه داشــتند، بـا عبــور از  ھــای سـبز بــه دسـتبندھا و بادکنـک
ــل دانــشکده  ــ مقاب ــه ی مرک ــل کتابخان ــف در مقاب زی ھــای مختل

برخی شعارھای دانشجویان از ایـن  .دانشگاه تھران تجمع کردند
ــد ــرار بودن ــاتور«: ق ــر دیکت ــرگ ب ــشجو مــی«، »م ــت  دان ــرد، ذل مي

دانـشجوی «، » منتظـری، صـانعی،مجتھد واقعـی«، »پذیرد نمی
، »ما ھمه یکـصدائيمندائيم، سھرابيم، «، »زندانی آزاد باید گردد

کروبــی بــت «، »ه دســتگير بــشه، ایــران قيامــت ميــشکروبــی«



 ٤٦٧

 

، » دیگـر اثـر نـدارد،شـکنجه، تجـاوز«، »شکن، بت بزرگو بـشکن
  ...  و» یا حسين، ميرحسين«، » استعفا، استعفا،دولت کودتا«

خبرنامــه ی اميرکبيــر در ادامــه ی گــزارش خــود نوشــته «
  است که دانشجویان معترض ھم چنين پCکاردھای حاوی خوش

ــ ــت دول ــوم و بھداش ــه وزرای عل ــدگوئی ب ــرآم ــه زی ــا را ب  ت کودت
بنا . ھای ممتد دیگر دانشجویان ھمراه بود کشيدند که با تشویق

بر این گزارش، این تجمع سپس به مقابل سر در دانشگاه تھران 
 ای، رھبـر   هللا خامنـه کشيده شـد و شـعارھایی نيـز عليـه آیـت

ھای حکـومتی از جملـه  جمھوری اسCمی و برخی دیگر از مقام
  . ورای نگھبان داده شداحمد جنتی دبير ش

نيـز گـزارش داد کـه گروھـی از » آینده«وبسایت خبری «
 نـژاد و برعليـه  دانشجویان بسيجی به طرفداری از دولت احمدی

قــرار بــود در مراســم روز . دادنــد ميرحــسين موســوی شــعار مــی
 نـژاد نيـز شـرکت کنـد، امـا  دوشنبه در دانشگاه، محمود احمدی

ھـای منتـشر شـده،   بنـا برگـزارش.وی در دانشگاه حضور نيافت
ی تظاھرات دانشجویی روز دوشنبه در دانشگاه تھـران از  شعله 

.  نـژاد افروختـه شـد سوی دانشجویان بـسيجی حـامی احمـدی
 نــژاد  خواســتند بــا برگــزاری تجمعــی از دولــت احمــدی آنھــا مــی

حمایــت کننــد، امــا گویــا از ســوی دانــشجویان معتــرض غــافلگير 
ھا تجمع و راھپيمایی دانـشجویان در   گزارشبنا بر آخرین. شدند

قت تھـران بـدون درگيـری پایـان ظھر به و دانشگاه تھران، حوالی
شود که تعدادی از دانشجویان ھنگـام خـروج   اما گفته مییافت؛

.  انـد شـده از دانشگاه توسـط نيروھـای ضـد شـورش بازداشـت 
 آینـده نيـز گـزارش داد کـه تجمعـات دانـشجویان وبسایت خبـری

قارن ظھر پایـان یافـت و دانـشجویان یكـدیگر را بـرای حـضور در م
شـود، فراخوانـده   صبح برگـزار مـی١٠ای كه فردا ساعت  برنامه 

ای کـه قـرار اسـت فـردا  جزئيـات برنامـه ی این منبـع دربـاره . اند 
ــداده اســت ــيش از ظھــر روز دوشــنبه . برگــزار شــود، توضــيح ن پ

ــزایش تجمــع دانــشج] امــروز[ ــا اف  ی  ویان در محوطــهھمزمــان ب
ھــای اطــراف دانــشگاه تھــران از جملــه  دانــشگاه، برخــی خيابــان

ــان  ــود و ١۶خياب  آذر از ســوی نيــروی انتظــامی مــسدود شــده ب
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در ] بدون كCه كاسكت و سپر[نيروھای پليس با لباس معمولی 
   ٤٧٥».اطراف دانشگاه تھران مستقر شده بودند

ی نوشته در ضمن کروبی باز ھم نامه ای برای رفسنجان
اوضاع بـه نظـرم خـسته کننـده شـده ... از این حرفھا... است و 

دیروز ھم اینجـا انتخابـات بـود بـرای . است و تغييری پيش نميآید
انتخاب صـدراعظم آلمـان و خـانم مرکـل دوبـاره صـدراعظم شـد، 

 و یک حزب البته ائتCف بزرگ با سوسيال دموکراتھا به ھم خورد
موکرات مسيحيھا بود، دوباره سر  این دزرد که موتلف ھميشگی

  ...پلوغ بود/خCصه کلی شلوغ... کار آمد
ــCمی    ــت اس ــدانھای حکوم ــا در زن ــتان تجاوزھ ــن داس ای

یکی از زنان تجاوز شده گفته است کـه متجـاوز در . تمامی ندارد
ت را پـس  ازندان در حين تجاوز ميگفته که با ایـن کـارم دارم رای

ب لــق روزھــای اول پــس از تت بــه آن شــعار اشــاره اســ.ميــدھم
در رابطـه  »!موسوی، موسوی، رای مرا پس بگيـر«انتخاباتی که 

 تجاوزھا در زندانھای اسCمی طنزی نوشـته ام بـه نـام با ھمين
؛ از زبـان یـک که اینجا ميگـذارمش» دول بھتر است، یا نيسوز؟«

نــه ســاله نوشــته شــده /پــسربچه ی دانــش آمــوز مــثC ھــشت
   :است

اسـتيم ایـن دفعـه انـشامان را بـدھيم راستش ما ميخو«
آخــر مــا خودمــان ھنــوز نميتــوانيم ایــن . مــان بنویــسدیبابامــان برا

ثروت، یا پول بھتر است یا چيزھا را بفھميم که پول بھتر است یا 
 مــا البتــه ھنــوز نميــدانيم کــه شــھرت بــه چــه دردمــان .شــھرت

ميخورد؟ ما فقط ميخواھيم این بابامان ھی نزند توی سرمان که 
بـه خـدا تقـصير . چرا نمـره ی انـشامان از ده کمتـر شـده اسـت

این آقا معلم موضوعھایی ميدھد که عقـل جـن . خودمان نيست
ھمين شبی که بابامـان آمـد خانـه مـان، و . ھم به آنھا نميرسد

ننـه مــان رفتـه بــود سـر خــاک، از بابامـان پرســيدیم کـه شــھرت 
ــان بکــشند و معــروف شــو ــا ھمــين اســت کــه آدم را تــو خياب د ت

وار  دیـ؟ بابامـان زد تـوی سـرمان کـه خفـه؛شھرت داشته باشـد
   !موش دارد، موش ھم گوش دارد
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ما البتـه شـبھا کـه بيخـوابی ميزنـد بـه سـرمان، یـا آقـا «
معلم ھمچين برقی خوابانده است بـيخ گوشـمان کـه گوشـمان 
ذق ذق ميکنـد، صـدای دنـدانھای موشـھا را از پـشت دیوارھـای 

ھــم  یکبــار حتــی .ویم و ميترســيمن ميــشنخانــه ی کلنگيمــا
 از ترس خيس کردیم که نتيجه اش چقلی ننـه مـان شلوارمان را

 بـرای ھمـين ھـم . ھم یک پس گردنـی دیگـربه بابامان بود و باز
ھروقت بيخوابی به سرمان ميزنـد، آنقـدر چـشمھامان را محکـم 

تر خوابمان ببرد و دیگر نترسـيم؛ آخـر به ھم فشار ميدھيم تا زود
  .  ھم از بابامان، ھم از آقا معلممان ميترسيم؛ما خيلی
البته آقا معلممـان ميگویـد کـه بایـد ھـم از او بترسـيم، «

 علـی  کهتازه ميگوید. آقا معلممان آدم خيلی مھمی استچون 
داد، مـا را ابن ابيطالب گفته است که ھرکس چيـزی بـه مـا یـاد 

يـزی  ولی ما از این آقا معلممان ھيچ چنوکر خودش کرده است؛
جز کتک زدن یاد نگرفته ایم و خيال ميکنيم او ھم کتک خوردن را 

ش یا آقا معلمش یاد گرفته و حاT برای این که ھم پولـدار یاز بابا
شود و ھم بين ما بچه ھا مشھور، ھی با پـس گردنـی ميکوبـد 

ه دوسـتھا و ھمکCسـيھای مـا پس گردن ما و بچه ھای دیگر کـ
معلممـان زده اسـت پـس گـردن راستش از بس این آقـا . باشند

ما، دیگر به قول ننه مان پـس گردنمـان کـرخ شـده اسـت، چـون 
ــا و ــر از چقليھ ــان ھــم نميترســيمدیگ ــه م ــدھای نن ــه .  تھدی البت

آخـر مـا ھـر . آنقدر که به روی خودمان بياوریمميترسيم، ولی نه 
کــاری بکنــيم، یــا نکنــيم، از بابامــان و از آقــا معلممــان و از مــدیر 

ترنـد،  بچه ھای محـل کـه از مـا گـردن کلفتاظممان ومدرسه و ن
 نمــره ی راســتش مــا فکــر ميکنــيم اگــر. پــس گردنــی ميخــوریم

 ما کمی خوب شده، برای این اسـت کـه یـاد گرفتـه ایـم ریاضی
بشماریم در روز چند دفعه پس گردنی ميخوریم و اگـر یـک روز از 

ز دسـت بابامـان و آقــا معلممـان در رفــت و کتـک نخــوردیم، آن رو
Tراسـت /شانزده رکعت نمـاز کتـک نخـوردن ميخـوانيم و ھـی دو

ميشویم که خدا کند دست ھر دوی اینھا و بقيـه کـه دستـشان 
لق است و بيخود و بيجھت ميزنند پس کله ی ما و دوستان مـا، 
چCق شود و دیگر نتواننـد مـا را کتـک بزننـد، یـا مـا زودتـر بـزرگ 

پيـر و پاتـال ميـشوند، دیگـر شویم و زورمان به ھمه ی اینھا کـه 
  !برسد
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ما فکر ميکنيم آن دختری ھم که در خيابان کشته شد، «
کلی نماز کتک نخوردن خوانده بود تا بزرگ شود و یک دفعه صبح 
از خواب پاشد و دید که خيلی بزرگ شده است، بعد بـه سـرش 
. زد که برود و مشھور شود و حاT اینطوری مـشھور شـده اسـت

د و ميگویـد پـسر جـان اگـر مـشھور بـشوی، بابامان به ما ميخند
ور ولـی مـا نميخـواھيم اینطـوری مـشھ. نانت تـوی روغـن اسـت

 ھمين کتکھای بچگيمان برای ھفت جد و آباء مـان بـس .بشویم
است و اگر ما خودمان بتوانيم وقتـی بـزرگ شـدیم، دسـت روی 
کسی بلنـد نکنـيم، خـودش کلـی معروفيـت ميـآورد؛ چـون تـوی 

ند ھمدیگر را کتک ميزنند و شنيده ایـم کـه مملکتی که ھمه دار
بعضی کتکھا را بـه جاھـای بـد دیگـری ھـم ميزننـد، اگـر کـسی 

  . بتواند کتک نخورد، یا کسی را کتک نزند، کلی ھنر کرده است
در کشور بافرھنگ ما  که فرھنگ ھزار و چھارصد ساله «  

. اش کون ھمه را پاره است، ھمه از دم ھمدیگر را کتـک ميزننـد
فکر ميکنم تمـام ممالـک بافرھنـگ دیگـر دنيـا ھـم ھمينطـور من 

ـــه ی  ـــک زدن جـــزو برنام ـــک خـــوردن و کت ھـــستند و اصـــC کت
و ھمگی از ھمان بچگی یاد ميگيرند که . درسيشان شده است

تا زورشان کم اسـت، بایـد کتـک بخورنـد؛ ھمچـين کـه زورشـان 
البتــه در ھمــان . چربيــد، دیگــران بایــد حــساب کارشــان را بکننــد

ابھای درسی بـه مـا از ھمـان بچگـی حـالی ميکننـد کـه بایـد کت
احترام بزرگترھایی را که تمام بچگيمان ما را کتـک زده انـد، نگـه 
داریم؛ واT ما را ميبرند جھنم و آنجا چنان کتکھایی به ما ميزننـد 
ــرای  ــد کــه دلمــان ب ــه ماتحتمــان ميکنن ــان نيمــسوزھایی ب و چن

  .زک تنگ شودین و شھرک غرب و کھرینيمسوزھای او
ما فکر ميکنيم کـه خـود خداونـد تبـارک و تعـالی ھـم از «

بنده ھای بدبختش خيلی خوشـش ميایـد، واT چـرا    کتک زدن 
از ھمان اول فرھنگ ھزار و چھار صدساله ی مـا، ھـی بـه بنـده 
ھای بدبختش نميسوزھای آتشين حواله ميدھد؛ بـه ھمانجاھـا 

وز اماله کردنھـا اسـم که آدمھای دیگر متمدن جھان به آن نيمس
تازه ما فکر ميکنيم کـه خداونـد . را داده اند» تجاوز«بی مسمای 

نش برای آن دنيا در ھمين کھریـزک تبارک و تعالی از شکنجه گرا
اتفاقا این شکنجه شرعيات ميگيرد و بعد که /و اوین امتحان قرآن

 اینطـور کـه – خداوند تبارک و تعالی از مننژیـت گران استخدامی
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 ون قبـل از شھادتـشان در کـارگزینی شھيد شدند، چـ–یند ميگو
خداوند تبـارک و تعـالی اسـتخدام شـده انـد، عـدل ميپرنـد تـوی 

را بخش شکنجه گران جھنم و ھمانجا آلتشان، یعنی دودولشان 
 کـه بـه  آنـانی قـرار ميدھنـدبه جای نميسوز در خـدمت تمـامی

ش  فقيـه و رئـيس جمھـوری اش گـوحرف خدا و نایبانش و ولـی
 .کـرده انـد» سکوتی«ا سر و صدای با جان فرانداده و در خيابانھ

ــرای »دودول«البتــه مــا بــه خودمــان قــول داده ایــم کــه از  مــان ب
برای رسـيدن » دودول«استعمال . کارھای دیگری استفاده کنيم

 اسـتفاده از حتـی. به قدرت و پول و شھرت، کار درستی نيست
 چـه در ایـن تی نيست؛نوان نيمسوز ھم کار درسدودولمان به ع

  .ود انشای ما این بيای فانی و چه در آن جھان باقی؛دن
راســتش مــا ميخواســتيم انــشامان را بــدھيم بابامــان [«  

بنویــسد، ولــی حــاT بایــد انــشامان را بگــذاریم در کــوزه آبــش را 
بخـوریم، چــون آقــا معلممـان فعــC در ماموریــت ویــژه ی اداری در 

یــزک کــار ميکنــد و نميتوانــد ســر ھمــان زنــدان غيراســتاندارد کھر
کCس ظاھر یا حاضر شود و جـای او را داده انـد بـه یکـی از ایـن 

ھای بسيجی که زبان آدميزاد ھم سرش نميشود و ھی »عمو«
اگـر ایـن آقـا معلـم تـازه ی مـا زبـان . یمان عربی بلغـور ميکنـدبرا

. آدميزاد حالی اش ميشد، حتما نمره ی انشای ما را صفر ميداد
  ...] ت که از بيخ عرب استخوب اس

  
  

روز صـد [  مي+دی٢٠٠٩ سپتامبر ٣٠/ ١٣٨٨ھشتم مھرماه 
  ]و ھشتم

  
 اگـر موسـوی و کروبـی ھـم کوتـاه بياینـد، مـردم ميگویند  

 خبر دیگر این . استو این خيلی خوب ...دیگر کوتاه نخواھند آمد
با ھزینه ای بالغ بر ھفت ميليارد تومان، بيش از یک ميليـون «که 
يگيرنـد، ش می بيچاره ھا از ھر جـا.ت و وبCگ فيلتر شده اندسای

دیروز و پریروز ھم دانـشگاھھا شـلوغ  !از یک جا دیگرش درميرود
] شـریف فعلـی[ آریـامھر ند و دیروز بخصوص دانشگاه صنعتیبود

  .شجویان پيوستند و از این حرفھاشلوغ بود و مردم ھم به دان
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  ]روز صد و نھم[ مي+دی ٢٠٠٩اول اکتبر / ١٣٨٨نھم مھرماه 

  
ــام    ــه ن وبــCگ نویــسی کــه خيلــی ھــم معــروف شــده ب

ــام » مCحــسنی« ــه ن ــال و دم و «نوشــته ای دارد ب ــی ی شــير ب
  : که خيلی بانمک است؛ مينویسد» اشکم اگبر گنجی

.  ایــد حتمــا آن داســتان معــروف را در مثنــوی خوانــده«
تا در پـشت کـتفش عکـس شـيری را  شخصی رفت نزد خالکوب

اولـين سـوزن را بـه  یارو تا شروع به کـار کـرد و تـا. کوبی کندخال
گرده ی آن شخص زد، فورا صدای آخ آخش درآمد و گفت کجـای 

 شـخص .دمـش را: کشی؟ خالکوب مـثC گفـت شير را داری می
نه نه Tزم نيست این شـير دم داشـته باشـد، بـرو سـراغ : گفت

 سـوزن تا خالکوب دست بـه کـار شـد و  دوباره.قسمتھای بعدی
صدای آخ آخش بلند و  خالکوبی را در بدن آن شخص فرو کرد، باز

: خالکوب گفـت ش را داری ميکشی؟ی دار، کجا دست نگه: گفت
Tزم نيست این شير مـا شـکم داشـته : طرف گفت. شکمش را

خCصه ھمينطور ھرگاه کـه   و.برو سراغ قسمتھای بعدی. باشد
گـرده  بـرویر شـير را  شروع ميکرد جایی از تـصآن خالکوب بيچاره

 داد و ھــوار ایــن شــخص بــه آســمان بلنــد ،ی آن شــخص بکــشد
کشيدن ایـن قـسمت از تـصویر ھـم صـرفنظر  ميشد و ميگفت از

 شـير بـی دُم و : آخر سر خالکوب بيچاره کCفه شـد و گفـت.کن
  سر و اشكم كه دید؟

  چون نداری طاقت سوزن زدن/اینچنين شيرى خدا خود نآفرید
  اى برادر صبر كن بر درد نيش/دم مزن ن رواز چنين شير ژیا

  ...تا رھى از نيش نفس شوم خویش
 آزادیخـواھی مـردم ایـران وی حـاT شـده قـضيه مبـارزه 

  ...و برخی دوستان  نظرات آقای گنجی نقطه
  

نيد، ولی ھيچوقت از حمله ی ھرکاری ميخواھيد بک: گفتند
   .نظامی حمایت نکنيد

 !روی چشم: گفتيم
نيروھای خارجی اصC دخالت نکنند، ما خودمان از پس : گفتيد

 .این نظام دیکتاتوری برميآیيم
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 !نيروھای خارجی ھمه خفه. شماست حق با: گفتيم
تحریم اقتصادی صCح نيست، چون دودش به چشم : گفتيد

 .مردم ميرود
 .تحریم اقتصادی را ھم ميگذاریم کنار. خيلی خوب: گفتيم
 .تحریم بنزین را ھم فراموش کنيد: گفتيد
 !آن ھم بخاطر گل روی شما! بروی چشم: گفتيم
آميز    مسالمت یمبارزه ھم ميخواھيد بکنيد، باید مبارزه: گفتيد

 .بار  باشد، نه خشونت 
 آنھم روی چشم؛ دیگه چه فرمایشی دارید؟: گفتيم
آميز بکنيد،   وقتی ھم خواستيد مبارزه ی مسالمت :گفتيد

 .ھم ندھيد» ساختارشکن«شعارھای 
؛ یک دفعه بگویيد اصC مبارزه نکنيد دیگر... ای بابا: گفتيم

 فرمایش دیگری ندارید؟
آنھم اینکه شما اگر . چرا، یک چيز دیگری ھم ھست: گفتيد

 ! راه خودتان را از ما جدا کنيد،برانداز ھستيد
  اصC معلوم است شما طرف ما ھستيد یا طرف آنھا؟: گفتيم

  
این چه طرز مبارزه کردن است که نه حملـه ی نظـامی «

باشد، نه تحریم باشد، نه براندازی، نـه فـشار، نـه سـختی، نـه 
که این حکومت شرش را از سر مـا کـم  بخود خود اعمال قدرت؟

بخـواھيم بـر گـرده مـان  آخر نميشود ھم عکس شـير را. نميکند
 داشــته باشــيم و ھــم تحمــل ســوزنھای خــالکوبی را نداشــته

 را ھنـوز خـدا ھـم نيافریـده چنين شير بی یـال و اشـکم. باشيم
  ٤٧٦».است

 برای مھـدی کروبـی نوشـته این نامه را ھم دخترخانمی
با عرض سـCم، آقـای كروبـی قبـل از ایـن كـه «:  جالب استکه

شاره داشته شما را خطاب قرار بدھم، Tزم ميدانم به این نكته ا
باشم كه دیگر گذشت آن زمان كه ما مردم ایران از انـسانھا بـت 

چـه گفتنـد بگـوئيم عكسشان را بياندازیم توی ماه، ھربسازیم و 
گذشـت آن زمـانی . چشم و ھيچ انتقادی ھم بر آنھا وارد نباشد

و بعـد » بت شـكنی خمينـی «:كه ایرانی جماعت فریاد برميآورد
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ت بزرگی كه خود از خمينـی سـاخته تبر را ميگذاشت بر دوش ب
دیگر دوران حقارت نفـس و بـت . بود، تا دمار از روزگار ملت درآورد

 حاضـر حتـیاكنـون مـا دیگـر . سر رسـيده اسـتو بت سـازی بـ
مـا . نيستيم با فتوشاپ ھم عكس كسی را تـوی مـاه بيانـدازیم

حركتھا و گفته ھای مثبت شما را تأیيد ميکنيم، اما از نادرسـتھا 
.  بيـان ميخـواھيمچون ما دموكراسـی و آزادی. ميكنيمانتقاد نيز 

ما ارزش و احترام ميخواھيم، نه حكومتی كه به اسم دیـن بزنـد 
  .توی سرمان

آقای كروبی من در تعجبم كه شما با ایـن ھمـه فھـم و «
درایت و شجاعت و شھامت و زیركی ای كه داریـد، چطـور ھنـوز 

مـن واقعـاً ! می ميزنيـددم از برپائی نظـام و جمھـوری اسـCھم 
مطمئناً شما تاكنون فھميده اید كه خواسته و مطالبات ! متعجبم

مردم ایران اكنون دیگر از حد انتخابات گذشـته و مـردم خواسـتار 
من فكر ميكنم که شما ھنـوز بـرخCف آقـای . تغيير نظام ھستند

 Cشـما تنھـا كـسی . با خودتان صـادق نـشده ایـد ًمنتظری كام
 اسCمی گذشته د از سی سال كه از عمر جمھوری بعبودید كه

 بيــان و ھب، حقــوق شــھروندی، آزادیبــود، ســخن از آزادی مــذ
باطل شدن سيستم تأیيد صـCحيت كاندیـداھا بـه ميـان آورده و 

 به طور سربسته اشاراتی ھم به رعایت حقـوق اقليتھـای حتی
البتـه ھمـان . جنسی و برداشتن قانون حجـاب اجبـاری داشـتيد

 امـا صحبتھا تأكيـد بـر حفـظ نظـام داشـتيد؛ھم در كنار این زمان 
آقای كروبی آن زمـان اینقـدر علنـی دسـت نظـام بـرای ھمـه رو 
ــا ایــن حــد  ــه نظــام را ت ــود و مــردم شــھامت اعتــراض ب نــشده ب

لطفاً نگوئيد كه یك عـده ای بـه اسـم اسـCم جنایـاتی . نداشتند
 ،مرتكــب شــدند و اگــر جمھــوری اســCمی واقعــی حــاكم باشــد

   !اوضاع بر وفق مراد خواھد بود
آقــای كروبــی آیــا شــما صــحبتھای نماینــده ی شــيعيان «

یـد؟ چـرا مـسلمانان ایرانـی در گفتـار و ه امجلس عراق را شنيد
T این آقای نماینده ی شـيعه كـه زم را ندارند؟رفتار خود صداقت 

عـرب ھــم ھــست و اســCم در اصـل دیــن خــود آنھاســت، تأكيــد 
Cداشـته باشـد، از حاكميتم بر جامعه ای داشت كه وقتی اس 

حقـوق اقـشار مختلـف دموكراسی و آزادی مذھب و احتـرام بـه 
 ایــشان تأكيــد داشــت كــه ایــن دو بــا ھــم .مــردم خبــری نيــست
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آقــای كروبــی لطفــاً تــا زمــانی كــه . منافــات داشــته و در تــضادند
اسCم بر كشور حاكم است، دیگـر دم از آزادی مـذھب و حجـاب 

وق اقليتھا و عدم رد صـCحيت و آزادی زنـان و ایـن اختياری و حق
   !قبيل مسائل نزنيد

شما در زمان مرحوم محمد رضـا شـاه پھلـوی چنـد بـار «
 به جرم بھـائی بـودن یـا ھمجنـسگرا بـودن  راشنيدید كه یك نفر

؟ چنـد بـار زنـی بـه جـرم بـدحجابی یـا !سنگسار کنند یـا اعـدام
 شCق خـورد و ،مسائلی كه به حریم شخصی او مربوط ميشود

یا سنگسار و اعدام شد؟ به قول خـود شـما جنایـات ایـن رژیـم، 
شما بـه خبرگـان رھبـری اشـاره  .روی شاه را سفيد كرده است

ميكنيد، نمایندگان آن را منتخبين مردم ميدانيد، بعـد ھـم انتظـار 
دارید از رھبر انتقاد كنند و كاندیداھا رد صCحيت نشوند؟ كی ما 

مایندگان مجلسمان را خودمان انتخاب كنيم كه مردم توانستيم ن
 را انتخاب كنـيم؟ ھمـه از صـافی رھبـر شبتوانيم اعضای خبرگان

ميگذرنــد و مــا بایــد بــين منتخبــين، یكــی را انتخــاب كنــيم كــه در 
  . ھمان ھم گاه تقلب ميشود

ًشما اصC تـا بـه حـال موقـع انتخابـات مجلـس خبرگـان «
  انتخابـات شـركت ميكننـد؟رفته ایـد ببينيـد چـه كـسانی در ایـن

 و خواسـتار آقای كروبی، شما یك مسلمان شيعه و یك روحـانی
 بــه ھمـين دليـل ھــم دقيقـاً بایــد حفـظ حرمـت اســCم ھـستيد،

مسئله ی دین را از حكومت و سياست و قانون جدا كنيد؛ كـاری 
 بـه لجـن كـشيده ِ كه كشيشھای مسيحی كردند، تا مسيحيت

در دنيـای غـرب دیـن از .  بخـشندشده را از منجCب فساد نجات
اگر قدمی مثبت برداشته ميشود، . سياست و حكومت جداست

به اسم انسانيت است و اگر قدمی منفی برداشته ميشود، بـه 
. اسم نقض حقوق بشر بوده و به دنبال آن دین زیر سؤال نميرود

تان نبـود كـه شـما بـه خـاطر روحانيـت و یـا اسـCمآقای كروبـی 
صلح نوبل شـدید، ایـن انـسانيت، شـھامت و ی جایزه كاندیدای 

  ایـن عـدم خودخـواھیت شما بود كه شما را كاندیدا كرد،صداق
شما به عنوان یك روحانی بود كه حاضـر شـدید از نـام اسـCم و 
دیــن و نظــام بگذریــد، امــا حقــوق انــسانھا را پایمــال نكنيــد؛ و بــا 

گـر  واقعـی؟ دیباز ميگوئيد نظام جمھـوری اسـCمیاینھمه شما 
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 را ميخواھيد ثابت كنيد؟ واقعيت این نظام ھمينی بـود یچه چيز
   .كه در طی این سی سال دیدیم

آقای كروبی اگر بخواھيم از دینداران واقعـی یـاد كنـيم، «
Tاقل در غرب ميدانيم كه افـراد اگـر ھـم . باید از غربيھا نام ببریم

 د، تحـت جبـر حكومـتکننـ دینـی را انتخـاب ،تحت تـأثير خـانواده
 -مستبدی داشته باشـند خيلی  خانواده ی ھماگر . نخواھد بود

 بعد از -يای نسبتاً دموكرات غرب بعيد است كه این مسائل از دن
 سالگی آنقدر استقCل پيدا ميكنند كه ھر دین یا غيـر دینـی ١٨

 از اعـدام یـا از دسـت  ھـم برگزینند و ترسیرا كه دوست دارند،
. اجتماعيـشان نداشـته باشـنددادن دانشگاه و شغل و موقعيت 

ھر قشری كه باشند، به كليسا ميروند و در غرب، مسيحيان، از 
در بعضی از .  مراسم ازدواج خود را در كليسا به جا ميآورندحتی

.  ھمجنسگراھا ھـم در كليـساھا ازدواج ميكننـدحتینقاط غرب 
آنوقت در ایران بی رودربایستی بگویم كـه رفـتن بـه مـسجد كـار 

يلی خيلی خاص بـوده و بـا عـرض شـرمندگی در دیـد آدمھای خ
عمــوم مــردم حــضور در مــسجد یكجــور بــی كCســی محــسوب 

از انتخاب دین ھم بگذریم كه باTجبار اكثریـت مـسلمان . ميشود
شيعه بـه دنيـا ميآینـد و حـق ھـم ندارنـد كـه دیـن خـود را تغييـر 

   . وگرنه اعدام ميشوند،دھند
.  مـردم ایـران ندارنـدباور كنيد مردم غرب ھيچ فرقـی بـا«

خيلی از غربيھا از مردم ایران ھـم . مذھبی نيستند، كه ھستند
مـن واقعـاً نميتـوانم . خرافاتی نيستند، كه ھستند. ترند مذھبی

باور كنم كه در دنيای مدرن غرب اینقدر خرافات شایع باشد، امـا 
 كـه غربيھـا در مـورد روح و ایـن  را یكصدم این فيلمھائی. ھست

ل ماوراء الطبيعـه سـاخته انـد، ایرانيھـا درسـت نكـرده جور مسائ
 دین ،پس مشكل چيست؟ مشكل ھمينجاست كه در غرب. اند

بر سياست و كشور حاكم نبوده و مسائل كـشور بـه اسـم دیـن 
   .د؛ دین یك امر خصوصی و شخصی استشوتمام نمي
آقای كروبی عزیز اگر شما و امثال شما واقعاً دینتـان را «

بيائيد و یك لطفی در حق دینتان كـرده و دسـت از دوست دارید، 
مـن كـه یـك زن ! سر این به قول خودتان بيضه ی اسCم برداریـد

و كاری ھم بـه ھم ھستم ھستم و از قضای روزگار ھمجنسگرا 
تخم و خایه ھای آقایون ندارم، Tاقل تا ایـن حـد ميـدانم كـه اگـر 
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ای كـسی ور زیادی و بيش از حد و ھر روز و ھر زمان به بيضه ھ
. ادبروند، بعد خدای نكـرده یـك اتفاقـاتی بـرای طـرف خواھـد افتـ

   ٤٧٧».شیبيضه ھاحال خود دانيد و اسCمتان با 
  !!ببين چی نوشته ھادختره ی آتيش پاره؛ 

خبر دیگر این که دولت احمدی نژاد برای دادن رشـوه ای 
 ایران م خليج فارس را از کتابھای درسیبه حکومتھای عربی، نا

   ٤٧٨. کردحذف
  : نمونه اش این است.  ميشودالترجنبش روز به روز رادیک

که آقای گنجی از جنبشی که رھبران آنرا آقایـان  وقتی«
 مد نظر کدام جنبش را سخن ميراند،] ميداند[موسوی و کروبی 

کـه  ؟ آیا منظور آقای گنجی ھمان جـوش و خروشـی اسـتدارد
 ست؟ اگر چنين است، خرداد در ایران طوفان بپا کرده ا٢٢بعد از 

ھنوز خيلی زود اسـت کـه آقـای موسـوی و کروبـی را بـه مقـام 
یادداشـت آقـای اکبـر گنجـی . یرھبری این جنـبش منـصوب کنـ

اندیـشه ی نيز ھست، چرا که این جانب بـر آن نيازمند یک یادآور
مـرگ بـر «است که جنبش اعتراضی مردم، جنبشی اسـت کـه 

ه ميخواھـد از گذشـته ای طنين افکنده است، کـ بر آن» دیکتاتور
ميزند و خود را مالک بـر خيـزش  حرف آخر و نھایی را» رھبر«که 

ایــن تنھــا یــک   امــا گویــا فاصــله بگيــرد؛و خــروش مــردم ميدانــد،
ز رھبری ھست و رھبرانی و اندیشه ی باطل بوده است که ھنو

که تعيين ميکنند چه کسی حق دارد چه بگویـد و چـه ی مدافعان
  ! نگوید

مقـدار آزادی را بـه دیگـران داده اسـت  جی ایـنآقای گن«
و خـود را بـه آزادی،  که ھرچه که دوست دارنـد ميتواننـد بگوینـد

 بيــان کننــد، ولــی بنــام جنبــشی کــه آقایــان موســوی و کروبــی،
چيــزی بزبــان » حــق ندارنــد«رھبــران آن ھــستند، نميتواننــد و یــا 

   !آورند
ور  یـادآگفتار آقای گنجی به نظر ایـن نگارنـده متاسفانه«

 ھرچــه کــه اســت کــه ھمــه آزادنــد» رھبــر معظــم«گفتــار مکــرر 
نقد و نفی  ميخواھد بگویند، مشروط بر اینکه نظام وTیت را مورد

                                                           
477 - http://safahatekhali.wordpress.com/  
478 - http://www.savepasargad.com/2009-september/hazf-khalij-fars.htm  



 ٤٧٨

 

بھتر بداند که آزادی مشروط، آزادی آقای گنجی باید ! قرار ندھند
نيست، که آزادی با شرط و شروط ھمـين اسـت کـه داریـم، کـه 

تاری و دن عقل و خرد و خود مخیعنی نبو آزادی با شرط و شروط
وارد ایـن بحـث ھـم کـه   تـازه اگـرنھایتا عدم پذیرش مـسئوليت؛

 که بحثی اسـت اساسـی مربـوط بـه اصـالت -نخواھيم بشویم 
ن حـق و  آقای گنجی با پـيش فرضـھایی، تعيـي-و ھستی  وجود

ثبت آن به آینـده موکـول شـده حقوق ميکند که صحت و سقم و 
گنجـی  وشن نيست که وقتـی آقـایدرستی ره است، چرا که ب

] ميدانــد[از جنبـشی کـه رھبـران آنـرا آقایـان موسـوی و کروبـی 
جنـبش را مـد نظـر دارد ؟ آیـا منظـور آقـای  سـخن ميرانـد، کـدام

 خـرداد در ٢٢از  گنجی ھمان جـوش و خروشـی اسـت کـه بعـد
زود رده است؟ اگـر چنـين اسـت، ھنـوز خيلـی ایران طوفان بپا ک

 کروبی را بـه مقـام رھبـری آن جنـبش است که آقای موسوی و
کــه آنھــا عليــرغم ســختگيریھا،  درســت اســت. منــصوب کنــيم

رفـسنجانی،  ، بمانند آقـاییتھدیدات و رعب و وحشت رژیم دین
عقب نشينی نزده انـد، و در کنـار احمـدی نـژاد پـشت ه دست ب

 کـه البتـه - نایـستاده انـد اقامـه ی نمـازه بـ» معظـم رھبر«سر 
امــا Tزم اســت  -ھـست   و ســتایش ھــمبـسيار قابــل تحـسين

رھبـری   شـرط Tزم،اعتراف کنيم که ایـن مقاومـت و ایـستادگی
  . است، ولی کافی نيست

 جنبشی که تاریخ ناظر ظھور آن است، شعارش قبل از«
این شعار بـرخCف شـعارھای . است» مرگ بر دیکتاتور«ھر چيز 

 ه مناسـبت روزکه ممکن است فصلی و ب دیگر جنبش اعتراضی
 آقایـان ميتـوان ولـی چگونـه بيان شود، شعار چھار فـصل اسـت؛

 »مرگ بر دیکتاتور«موسوی و کروبی را رھبر جنبشی خواند که 
  کـهرا ھنوز بر سر زبـان خـود جـاری نـساخته انـد، مـضاف بـراین

ميگویيم کسی حـق نـدارد بنـام جنبـشی کـه رھبـران آن  وقتی
ا بـر ایـن فـرض ر] حـرف بزنـد[ھـستند  آقایان موسـوی و کروبـی

گنجـی نھـضت را  گذاشته ایم کـه آنـان جنـبش و یـا بقـول آقـای
  .  آورده انددبوجو

جریان بوقوع  یاد آوری کنيم که عکس این جا Tزم است«
ری جنبش را مردم بوجود آورده انـد و تـاکنون رھبـ. پيوسته است

آنرا ھم مردم در دست داشته اند و سو و جھت آن نيز برانـدازی 
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 بوده است که ضرورتا نميتواند چيزی جز ساختار دیکتاتوری نظام
دیگـر کـس و یـا کـسانی مـستحق لقـب  بعبـارت  باشد؛شکنی

حرکت کننـد و آنھـا را  رھبری ھستند که بتوانند پيشاپيش مردم
 متاســفانه آقایــان. بــسوی آینــده ای انــسانی رھنمــون ســازند

موسوی و کروبی تاکنون این خصوصيت رھبری را از خـود نـشان 
نداشـته انـد که آنھا تـاکنون اظھـار به آن دليل   اند، درستنداده

آنکـه قـانون اساسـی . برافراشـته انـد که بر ضـد دیکتـاتوری قـد
ــد ــاتوری نميدان ــر دیکت ــه را مظھ ــت فقي ــه نميتوا، وTی ــه ک ــد البت ن

ــاریخی. ســاختار شــکن باشــد ــه - شــواھد ت رســالت در  از جمل
نند به مرتبـه حاکی از آن است که تنھا کسانی ميتوا - اسCمی

. ]کـذا [سـاختار شـکنی بزننـد ی رھبری برسـند کـه دسـت بـه
شـمارانی  مسلم است که آقایان موسوی و کروبـی از انگـشت

گھبان که باید آنرا شورای تفتيش و ھستند که به تایيد شورای ن
تار شــکن دیکتــاتوری خوانــد، رســيده انــد، پــس نميتواننــد ســاخ

امی قـرار گرفتـه انـد کـه فوقـانی نظـآنھا خـود در رده ی . باشند
ميتواننــد در چگونــه چنــين افــرادی . ســتاســاس آن دیکتــاتوری ا

دوران بسيار کوتـاھی بـه رھبـری جنـبش ضـد دیکتـاتوری مـردم 
   !شوند؟ منصوب

آن معنـا ه اگر مردم تمثال آنان را با خود حمل ميکنند، بـ«
را برای مقام رھبری انتخاب کـرده انـد کـه آخـرین  نيست که آنھا

 افزود و نه ميتـوان از آن نه ميتوان  حرفی که به آن؛ا بزنندحرف ر
آنھـا را بـسوی خـود   بلکه بـه آن دليـل اسـت کـه مـردمکم کرد،

 ميخواننـد، بــسوی آینــده ای رھـا از دیکتــاتوری و خلــق و خــوی
   . یعنی که این مردم رھبر ھستنددیکتاتوری؛

بيگنـــاھی جنبـــشی کـــه در آن فرشـــته ھـــای پـــاک و «
 ا سلطانھا و سھراب اعرابيھا قھرمانانش شده اند،ھمچون ندا آق

م بدست داشته اند تاکنون رھبری آنرا مرد. دارای رھبری نيست
خواھند داشت، زیرا کـه ایـن جنـبش، جنبـشی و از این پس نيز 

  !موافقم ٤٧٩».است ضد دیکتاتوری
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ــن کــه دیگــر  ــه ای وابــستگی ننگــين حکومــت اســCمی ب
ننگـين  سـفر«: رآورده اسـتدبـدجوری  را  صدای خيليھا،روسيه

ـــرو ریزیھـــا و  ـــورک، در کنـــار ھمـــه ی آب ـــه نيوی ـــژاد ب احمـــدی ن
ــرای  داشــت، از حيــث اثبــات »کودتاچيــان« شکــستھایی کــه ب

و ناراحــت  ســلطه ی روســيه بــر نظــام ایــران، بــسيار تحقيرآميــز
بامــا در مCقــات بــا مــدودف، پــرده از ھنگــامی کــه او. کننــده بــود

کــز محرمانــه ی غنــی ســازی ایــران اطCعـات دقيــق آمریکــا از مر
آمریکـا ایـن بـود کـه مـدودف بـا تمـاس بـا  برداشت، توقـع دولـت

را بـه وی گفتـه و موضـوع  احمدی نژاد که او ھم در نيویورک بود،
کند، ولـی در کمـال  د تا وجود چنين مرکزی را اعCماو را وادار کن

کنـد،  ناباوری، مـدودف بـدون اینکـه احمـدی نـژاد را آدم حـساب
تقيماً با کانال ارتباطی خود در تھران تماس گرفـت و بـه آنھـا مس

  . داد ھشدار
»Cفاصـله دسـتور داد خامنه ای در اجرای اوامـر روسـھا ب

. چند سطری و مغشوش، موضوع را اعCم کنندتا در اعCميه ای 
کـه احمـدی نـژاد را از موضـوع   نيازی ندیدندحتیسرداران کودتا 

نـد سـاعت پـس از اعتـراف رسـمی خبردار کننـد و بفاصـله ی چ
ی نـژاد در یـک غنی سازی، احمد حکومت به وجود مرکز مخفی

ٌمقابل سئوال خبرنگار تایم کامC غافلگير شد کنفرانس خبری در 
وی . دشروع به یاوه گـویی کـر و ھمانند یک دروغگوی کم مقدار

  یآیـا ھمـه  و بـا تمـسخر گفـت کـهادعای اوباما را تکـذیب کـرد
اتی اوباما از ھمين جنس ھـستند و بـه او اطCعـات منابع اطCع

 و مبتنی بـر اليکه سخنان اوباما یک ادعا نبودغلط ميدھند؟ در ح
 درصـدی ٦٣حکومـت ایـران بـود کـه پرزیـدنت  خود اعCن رسمی
سفيد تازه متوجه شد که احمـدی نـژاد  کاخ .بودبر اش از آن بيخ

 در مقامی ھيچ وجه  و بهدر این حکومت یک مھره بيشتر نيست
نبایـد   رااحمـدی نـژاد. و مCقات کنـدنيست که اوباما بخواھد با ا

اصرار و التماسھای بعدی احمدی نژاد در جلب نظر . جدی گرفت
 خامنـه ای  مدودف و پوتين با خـود.ًکامC نادیده گرفته شد اوباما

 ميزان حـرف شـنوی خامنـه ای از کـرملين .ارتباط مستقيم دارند
   .لی استواقعاً یک ننگ م

ـــيس « ـــل ســـابق ســـپاه، رئ ـــده ی ک اطCعـــات و فرمان
سرلشگر محسن رضایی نيز در مصاحبه ای بمناسبت ھفتـه ی 
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 جنگ برای اولين بار از مCقاتھای مکرر سفير روسيه بـا مقامـات
حکومت ایران و ارائه ی اطCعات بـسيار دقيـق از مخـالفين رژیـم 

اسوسـی سـازمان ج. پـرده برداشـت ».ب.گ.کـا«ایـران توسـط 
 کـردن خنثیایران و  کليدی در حمایت از حکومت روسيه نقشی

 اطCعـات عـCوه بـر ارائـه ی. توطئه ھا بر عليه آن داشـته و دارد
» .ب.گ.کـا«از تشکيCت اپوزیسيون ایرانی خارج از کـشور ق دقي

حکومت ایران اطـCع داد و در جریـان  نقشه ی کودتای نوژه را به
بود کـه ھـر » .ب.گ.کا«بار ز باز این فاز نظامی مجاھدین خلق ني

مجاھـدین خلـق را بـه اطCعـات روز ليستی از خانه ھای تيمـی 
  ھـم اشـتباه یـک فقـرهحتـی ليستھایی که سپاه تحویل ميداد؛

  . نداشتند
در بسياری از ترورھای خـارج از کـشور  حتی» .ب.گ.کا«

پشتيبانی اطCعـاتی داده اسCمی  نيز به تيمھای ترور جمھوری
 شانامکاناتـی  در جریان انتخابات اخير نيز روسھا با ھمه. است

آنچه روسـھا و سـازمان اطCعـاتی   اما. را حمایت کردند»کودتا«
ایرانيــان ی  روسـيه از آن غافلنــد، اميـدی اســت کـه در دل ھمــه

 و ھمـين اميـد و خـوش بينـی بـه برای تغيير وضعيت بوجود آمده
انھـا و فریـاد بـرآوردن است که انـرژی حرکـت مـردم در خيابه آیند

اراده ی متحد ایرانيـان نـه تنھـا . استبداد شده است آنھا در برابر
منـافع ملـت تغييـر خواھـد داد، بلکـه  حکومـت ایـران را در جھـت

ــا ــه اراذل کــرملين خواھــد زد، ت ــز ب ــودھنی محکمــی ني ــرای  ت ب
 .دبرگيرن خاک ایران  چشم طمعشان را ازھميشه
ه این نتيجـه رسـيده انـد ھمه ی کشورھای دنيا ب امروز 

که دیگر ھيچ قدرتی در دنيـا نميتوانـد جلـو انقـCب مـوج سـبز را 
ــرد و نــشانه ی ــا مــردم ھمبــستگیبگي ــا ب ــران،   ملتھــای دني ای
 کـــشور دنيـــا در ١٤٥گی تھـــای نماینـــدھيئ صـــندليھای خـــالی

مـی روسھا البته از قـدیم ک.  بود»کودتا«دولت سخنرانی رئيس 
 دلخوشـیاگـر فھـم داشـتند، بـه  ھـم  کودتاچياندیرفھم بودند؛

ـــستاد ـــشان نميای ـــت روســـھا رو در روی ملت ت ند و بدســـحمای
   ٤٨٠».دخودشان حکومت را به سراشيبی دره سقوط ھل نميدادن
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ــا ــی ب ــر خيل ــن دیگ ــت ای ــک اس ــزارش «: نم ــاس گ براس
ایلنا، جانشين سازمان بسيج اصناف کشور بـا اشـاره  خبرگزاری

 ای بـا نـوار  روز قـدس عـده به راھپيمایی روز قدس گفـت کـه در
کردند  راھپيمایان می ھا را به طرف دادند و مشت سبز شعار می

 ھمـين روسـيه و. »مرگ بر روسيه و مرگ بر چين«گفتند  و می
 ایران دفاع کردند و اTن که  پيشنھادیچين بودند که از بسته ی

که   ای ناجوانمردانه به جای این  نياز داریم، یک عده ما به وحدت
   ٤٨١»...مرگ بر روسيه و چين«گویند  می »مرگ بر آمریکا«گویند ب

  !کمدی نيست؟
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 ٤٨٣

 

  !کسی نميتواند تو را به دنيای مردگان زنجير کند
  

سـالھا و [!] ا اسCميستھایی ھستند که پيش از خيليھـ  
 حـرف ميزننـد، امـا ٤٨٢»فاشيـستی از دیـنتلقی «سالھاست از 

ستی را از دین و دنيا و حکومت و مردم و  فاشيخود ھمان تلقی
ــين  ــد، ب ــا را خــط کــشی ميکنن ــد؛ چــرا کــه دني آزادیخــواھی دارن

 طفلکھـا ھمـان دسـته بنـدی؛انسانھا دیوار ميکـشند و مـردم را 
زمان ھم که قرار بود برای نام و آوازه ای، یا در حسرت غرفـه ای 

اش در بھشت مCنکوليکشان، با آن پریـان و حوریـان پCسـتيکی 
. شعاری بدھند، نميدانستند چه ميگویند؛ و ھنـوز ھـم نميداننـد

اینان به دنيای مردگان تعلق دارند؛ ھرچند کـه ھمچنـان بـر فـراز 
يده شان بـه پایـان دسـتگاه گورستانھا پرپر بزنند، تا از سقوط عق

  .یخ جلوگيری کنند، اما مرده اند تارگوارشی
، جـانبخش، »زنـده«و چـه را » مـرده«این که من، چـه را   

جوان و نو ميدانم و ميشناسم، در مثلِ  بـی مناقـشه، تفـاوتش 
ژرفنای ھمان دیوار برلينی اسـت کـه بـر سـر ھمينھـا آوار شـده 
است و ميرود تا ته مانده ھای آن دیـوار اسCميـستی را ھـم بـر 

  .سرشان خراب کند
دنيـای پـست دنيای تنگ نظریھـا، دنيـای مـرده ھاسـت،   

خط کشيھاست، دنيای بـاور نداشـتن يای عدم تحمل دیگران، دن
به انسان و انسانيت، دنيای اینھاسـت؛ برھـوت جھـنم سـازی و 
ــوچی و  ــه پ ــستگی ب ــق واب ــCء مطل ــای خ ــازی و دني ــشت ب بھ

 کھنـه ی دھـه ی پنجـاھی؛پوچيسم و زنده باد و مرده بادھـای 
مدرن، دنيای غریبـه بـا عـشق، غریبـه بـا انـسانيت، دنيای پيشا

 سـتایش مـرگ، دنيـای سـجده بـه درگـاه دنيای ستایش جنـگ،
ــران و  ــان و آدمکــشان؛شــکنجه گ ــرگ پرســتان و جاني ــای م  دني

عبــادت در محــراب گورســتانھا، عبــادت در نمازخانــه ھــای تاریــک 
گـــران و دگراندیـــشان و مـــرگ و نيـــستی و نـــابودی و حـــذف دی

  . دگرباشان
 ھرچنـد ی کھنه ی مـرده ھـا و فاشيـستھاست؛این دنيا

عقيـده ھـای کھنـه شـان را بـسته بنـدی کـرده ،  نوکه با واژگان
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 ٤٨٤

 

باشند، ولی باز بوی عفن عقيده ھای کھنه و حذف کننده شـان 
از ميان نوشته ھا و رفتارھای پوچ و گورستانی و مـرگ پرسـتانه 

  ! ميدانستيد؟ان لب پر ميزند؛ش
 دنيای ھمـه  دوست داشتن است؛ی دنيادنيای ما، اما، 

 و ھرگونـه کـه ھـست، حساب کـردن، ھـر کـه ھـست» آدم«را 
دنيای بر پای خویشتن ایستادن، دنيای دوست داشـتنِ  ھمـه و 

 دل حتـی و ر، احترام گذاشـتن بـه ھمگـان اسـت؛از آن ھم باTت
ســـوزاندن بـــر ھمـــان فاشيـــستھا و راسيـــستھا و نازیـــستھا و 
اسCميـــستھا و دیگـــر ایـــسمھا و ایـــستھایی اســـت کـــه جـــز 

ــــستایی« ــــاTی» ای ــــر ب ــــستادن ب ــــود و ای ــــاج و رک ــــرج ع  ب
خودخواھيھاشان، ھمان مرگ پرستی و نازایی، دستاورد دیگری 
برای بشریت، برای انسانيت و تاریخ نداشته و ندارند و نخواھنـد 

تجربه ھای این سی سال حکومت اسCميـستھا و آن   . داشت
ھشتاد سال حکومت کمونيستھا و آن چند سال حکومت /ھفتاد

  . ی استفاشيستھا برای اثبات این ادعا کاف
کسی نميتواند ما را به دنيای مردگان زنجير کنـد، دنيـای 

ط امـام  دنيـای خـرستی، دنيـای سـتایش جـCد و دجـال؛کھنه پ
 برای به آتـش کـشيدن دنيـای تـازه راحلِ  مامور از قرون وسطی

  ... ی جوانيھا و طراوتھا
این است که کارکرد ِ تCش اینان برای به زنجيـر کـشيدن 

روز به روز بيشتر رنگ ميبازد؛ ھرچند که دلی بـر ما در دنياشان، 
ــه  ــه ب ــره ھاشــان ک ــان را از چھ ــا دامنم ــسوزانيم، ام ــشان مي ای

   .یخته اند، وا ميکنيم و ميگذریمدامنمان آو
 نسل شکفته ای که رو به دنيای تازه و مـدرن نسل تازه،

و انسانی دارد، ھر روز بـيش از پـيش از اینـان دور ميـشود؛ ایـن 
ـــه  ـــسل رو ب ـــست و ن ـــشی ني ـــه در آن خـــط ک ـــایی دارد ک دني

راضه ای تـه تـه  قوانند اگر رای آوردند کرسیفاشيستھا ھم ميت
 امـا ھنگـام ھـرزه درایيھاشـان ھمگـی مجلسش داشته باشند؛

کنيم و به حال خـود ميگذاریمـشان؛ ندیدیـد در مجلس را ترک مي
   پيشين این ستایشگران خمينی چه کردیم؟نيویورک با ھمبازی

 از کھنــه ناختن ایــن نــسل شــکفته و دوری اششــبــرای   
پرستان و از عاشقانِ  جانيان و آدمکشان، کار خيلی ھم سخت 

اصـله را  کـه ایـن ھمـه فآدم بایـد کـور باشـد، یـا مغـرض. ستني



 ٤٨٥

 

 با آن کـه فقـط ناشنواسـت، اگـر بـا صـدای نبيند، یا ندیده بگيرد؛
ھد، چون نميخوا» کر مصلحتی«بلند سخن بگویند، ميشنود، اما 

دسـتانش را » کر مـصلحتی «.ھيچ چيز را نميشنود، ھيچ چيز را
در گوشــھای پــر پــشم و پيلــه اش فــرو بــرده و بلنــد بلنــد روضــه 

  !  ميدانستيد؟»T...T T ...TT«يخواند م
دست و پـا زدنھـای کھنگـی و کھنگـان را جـدی بگيـریم،   

يش از اینھا فریبـشان  ترفندھاشان بکوشيم، اما بنبرای شناخت
 دنيای مدرن، دنيای اندیـشيدن ھـم ھـست؛ دوسـت را نخوریم؛

  ! داشتن تنھا بخشی از وظيفه ی ماست
  
  
  
  
  
  
  
  

مـــاه  ٢١ تـــا امـــروزایـــن تـــ+ش 
ــــارس  ــــي+دی٢٠١٠م اول  و   م

کـه بـازنگری  ١٣٨٩مـاه  فرردین
 کتاب را به پایـان ميبـرم، پایانی
به جـایی نرسـيده اسـت، ھنوز 

  !ولی ميرسد، شک نکنيد
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