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ﺷﮑﻢ ﺑﺎره ﻫﺎي ﻣﺒﺎرز

اﯾران ﯾﺎرﮔراﻣﯽ آﻗﺎی ک – ر
ﺑﺎ اﺣﺗرام – ﺗﺣرﯾر ) ﺷﮑم ﺑﺎره ھﺎی ﻣﺑﺎرز( ﺳرﮐﺎر ﻣوﺟب اﯾن ﺗﺷﮑر و ﻗدرداﻧﯽ اﺳت؛ دوﻧﮑﺗﮫ ﻣورد ﺗوﺟﮫ
ﻣﺷﺗرﮐﻣﺎن اﺟﺎزه اﯾن ﺗﺻدﯾﻊ را ﻣﯾدھد.
ﻧﺧﺳت اﯾﻧﮑﮫ اظﮭﺎرات ﺿﻣﻧﯽ ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون درراﺑطﮫ ﺑﺎ ﻧﮕراﻧﯽ از وﺟود اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﻧﯾﺳت اﯾﺷﺎن
درﯾﮑﯽ ازﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺗﻠوﯾزﯾوﻧﯽ ﺧودﺷﺎن ﮔﻔﺗﻧد> :ﺑﺎ ﺷﺎھزاده ﭼﮑﻧﯾم ﺳم اش ﺑدھﯾم< ﮐﮫ ھﻣﺎن ﻣوﻗﻊ ﺗﺣرﯾری
ﺑﮫ آن اﺧﺗﺻﺎص داده ﺷد.
ﻣوﺿوع دوم دوﺳﺗﯽ ھﺎی ظﺎھری وﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎی ﺑﺎطﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻠﯾﺣﺿرت رﯾﺷﮫ ای ﻋﻣﯾق ﺗروﮔﺳﺗرده ﺗر از آن
دارد ﮐﮫ ﺑﺣﺳﺎ ِ
ب ﺑد اﺧﻼﻗﯽ وﻧﻣﮏ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ اﻓراد ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود؛ ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ دﻧﺑﺎﻟﮫ طرح ﺗﺣرﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت وﺗﺣت ﻋﻧوان طرح ھﻧری ﭘرﺷت ﺗﺷرﯾﺢ ﮔردﯾده ﺟﺎذب اﻓراد وﻋﺎﻣل ﻣوﺛری ﮐﺎﻣل در اﯾﺟﺎد
ﺻﺣﻧﮫ ھﺎی ﻧﺎﻣﻌﻘوﻟﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﻧﺎظرﯾم.
ﺗﻣﺎم ﻣﺧﺎﻟﻔت ھﺎ ودﺷﻣﻧﯽ ھﺎ وﺗﺣﻘﯾرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ازﺳوی اﯾراﻧﯾﺎن ﺧﺎرج ازﮐﺷور ﻣﺗوﺟﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت رﯾﺷﮫ
آن ھﻣﺎن ﺳﯾﺎﺳت ﺗﺣرﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﺎﻧوﻧﯽ اﻋﻠﯾﺣﺿرت اﺳت؛ ﻣﻧﺗﮭﺎ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد اﻣﯾد داﻧﺎ ﻋﻣل ﻣﯾﮑﻧﻧد
وﮐﺳﺎﻧﯽ ھم ﺑﻧﺎم ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺳﻠطﻧت طﻠﺑﯽ ﻣﺷﺧﺻﯽ داﺷت رﻓﺗﺎر ﻣﯾﮑﻧد.
ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﺑﺎ ھﻣﮫ ﺳواﺑﻘﯽ ﮐﮫ ازﻧزدﯾﮑﯽ اوﺑﮫ اﻋﻠﯾﯾﺣﺿرت وﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﻣﺷﮭود اﺳت درﯾﮑﯽ از ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ھﺎی ﺧودش اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺳﻠطﻧت طﻠب ﻧﯾﺳت ،و اﯾن ﺑدان ﻣﻌﻧﺎﺳت ﮐﮫ ھﻣراه طرح ھﻧری ﭘرﺷت و ﺟﺎذب ﺑﮫ
ﺳﯾﺎﺳﯾت آﻣرﯾﮑﺎﺳت .اﯾﻧﮭﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﮔل آﻓﺗﺎب ﮔردان ھﺳﺗﻧد ھﻣواره ﺑﺳوی ﺧورﺷﯾد ﻣﯾﭼرﺧﻧد ﻧﮫ ﺑﮫ رﯾﺷﮫ ای ﮐﮫ
در آب وﺧﺎک دارﻧد.
اﯾراﻧﯽ ذاﺗﺎ ﺳﻠطﻧت طﻠب اﺳت؛ ﺧﺎﺻﮫ اﮔر ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﻣﮕر ﻣﺎﻧﻌﯽ و ﯾﺎ ﻣﻧﺎﻓﻌﯽ درﮔذر از
اﯾن ﻋﺎدت ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﻣﻠﯽ ﭘﯾش آﯾد ﮐﮫ آن ﻣﺳﯾرﺳﻠطﻧت طﻠﺑﯽ را ﻣﺗوﻗف وﯾﺎ ﻣﻧﺣرف ﺳﺎزد؛ اﯾن ﻣﺎﻧﻊ و رداع
ﺗﺎرﯾﺧﯽ وﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﺎن ﺗﺣرﯾم ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻋﻠﯾﺣﺿرت ازﺳوی آﻣرﯾﮑﺎﺳت ﮐﮫ ﺳﺑب ﮔردﯾده در اﺑﻌﺎد ﮔوﻧﺎﮔون
وﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ درﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯾﺎﺳﯽ اﯾران ،آﻧﮭم ﺑﻌد از  ۴۰ﺳﺎل اﺗﮭﺎﻣﺎت وﺗﺣﻘﯾرھﺎی ﺑﺳﯾﺎر ﺳﻧﮕﯾن ﻣﺗوﺟﮫ
اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺷﺎھد و ﻧﺎظر ﺑﺎﺷﯾم واﯾن ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑودن آن اﺗﮭﺎﻣﺎت ﺑرﻣﯾﮕردد ﺑﮫ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺑودن ﺗﺣرﯾم
ﯾﮏ ﺷﺧﺻﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺳرور ﺑﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ ﻧﻣﺎد ﻣﻠت اﯾران ازﺳوی ﯾﮏ ﮐﺷور دﯾﮕر ﮐﮫ آﻧﮭم درﺟﮭﺎن ﺳﯾﺎﺳت
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﮫ اﺳت.
ﻓﮑرﻣﯾﮑﻧم ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﮫ طرح ﻣزﺑور ازﺳﯾﺎﺳت وزارت ﺧﺎرﺟﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺧﺎرج وﯾﺎ ﺑﯽ اﻋﺗﺑﺎرﻧﺷده اﺳت
وﺳﻌت ﮔرﻓﺗن داﻣﻧﮫ ﻧﻣﮏ ﻧﺎﺷﻧﺎﺳﯽ وﺑﯽ ﭘرواﺋﯽ وﺗﻌرض ﺑﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت وﻣﻘﺎم ﺳﻠطﻧت ھﻣﭼﻧﺎن اداﻣﮫ ﺧواھد
ﯾﺎﻓت.
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درﻗﺎﻧون اﺧﯾرﻣﺟﻠس اﺳﻼﻣﯽ ﮐﮫ روز ۲۲اﻣرداد ھﻣﯾن ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺗﺻوﯾب رﺳﯾد )ﺗﺣرﯾرھم ﺑﮫ آن ﺗﺧﺻﯾص
داده ﺷد( در ﯾﮑﯽ از ﺑﻧد ھﺎی آن ﻗﺎﻧون آﻣده اﺳت.
>اﺷﺧﺎﺻﯽ ﮐﮫ اﻓﺷﺎ ﮐﻧﻧده ﻓﺳﺎد دوﻟت آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺗﻘﻠب در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎ و اﻓﺷﺎی ﺳﺎﯾر
ﺳﯾﺎﺳﺗﮭﺎی ﻏﻠط آﻣرﯾﮑﺎ ﺑوده اﻧد ﻣﺷﻣول ﺗﺣرﯾم ھﺎی ﻋﻠﯾﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎ ت آﻣرﯾﮑﺎﺋﯽ ﻧﺧواھﻧد ﺷد<.
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﻗﺎﻧون ﻣزﺑور رﺷوه ای اﺳت ﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﻣﯾﮑﻧﻧد ﯾﻌﻧﯽ ﺟﻣﮭوری
اﺳﻼﻣﯽ روی ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑوﻣت آﻣرﯾﮑﺎ ﺣﺳﺎب ﻣﯾﮑﻧد و ﺑرای آﻧﮭﺎ ﻣزاﯾﺎﺋﯽ ﻗﺎﺋل ﺷده اﺳت ،ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ھم
از ھﻣﯾن ﻗﺎﻋده ﻋﻣوﻣﯽ ﺗﺑﻌﯾت دارد وﺑﮫ ﮐﺳﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ درﺟﻠوﮔﯾری ازاﻗداﻣﺎت و ﮔﺳﺗرش وﺳﯾﻊ
ﻧﯾروی ﻣﻌﻧوی ﺳﻠطﻧت ﮐﻣﮏ وﻣﺳﺎﻋدت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﮭره ھﺎﺋﯽ ﻣﯾرﺳﺎﻧد .زﯾرا اﯾراﻧﯽ ﻣﺣﺎل اﺳت ﺑدون ﭼﺷم داﺷت
وﯾﺎ ﭘﺎداش ،ﭘﺎی روی وﺟدان واﺧﻼق ﺧودش ﺑﮕذارد ،آﻧﮭم اﺧﻼق ووﺟداﻧﯽ ﮐﮫ رﯾﺷﮫ اﻗراﻧﯽ درﺗﺎرﯾﺦ وﻓرھﻧﮓ
ﻣﺎ اﯾراﻧﯾﺎن دارد.
****
ﺑرای ﺛﺑت در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧوﺷﺗﮫ آﻗﺎی ک.ر .ھم اﯾﻧﺟﺎ آورده ﺷد.
ح-ک
ﻣﮕر ﻣﯾﺷود اﯾن ﻻﺷﺧور ھﺎ »ﺑﺑﺧﺷﯾد ﭼﻠوﮐﺑﺎب ﺧور «...ھﺎرا ﮐﮫ ﺑﺎزو ھﺎی »اﺳﻼم« ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺣﺳﺎب ﺑﯾﺎﯾﻧد را ﺑﮫ ﻣردم ﻧﺷﻧﺎﺳﺎﻧد .آﻗﺎی ک ر دﺳﺗﺗﺎن درد ﻧﮑﻧد.
ح -ک

»ﺷﮑم ﺑﺎره ھﺎی ُﻣﺑﺎرز!!!«.

]From: @gmail.com
Sent: Friday, August 18, 2017 9:00 PM
To: .org
»ﺷﮑم ﺑﺎره ھﺎی ُﻣﺑﺎرز!!!«Subject: .

در ﺧﺑرھﺎ آﻣده اﺳت ﮐﮫ ﺟﻣﻌﯽ )ﺣدود ﺑﯾﺳت ﺗﺎ ﺑﯾﺳت وﭘﻧﺞ ﻧﻔر( ﺑﮫ ﻋﻧوان رھﺑران ﭼﻧد ﮔروه ﺳﯾﺎﺳﯽ )ﺣزب
ﭘﺎن اﯾراﻧﯾﺳت ،ﻣﺎھﺳﺗﯾم ،ﺟﺑﮭﮥ ﻣﻠﯽ ،ﺣزب ﻣﺷروطﮫ ،ﺟﻧﺑش ﻧوزاﯾﯽ اﯾران وﻧﮭﺎد ﻣردﻣﯽ وﺗﻧﯽ ﭼﻧد ﻧﯾز ﺑﮫ
ﻋﻧوان ُﻣﺳﺗﻣﻊ آزاد وﯾﺎ ﺳﯾﺎھﯽ ﻟﺷﮑر( ،دررﺳﺗوراﻧﯽ در ﻟوس آﻧﺟﻠس ،ﺑﮫ ھدف اﺗﺣﺎد ﺑﺎھم ﺟﮭت ﻣﺑﺎرزه ای
ﺟ ّدی و ﻓراﮔﯾرﺑﺎ رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﮔرد ھم آﻣده ﺑودﻧد ﺗﺎ ﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﺧودﺷﺎن ﺣﺎل ﮐﮫ در اﯾن ﺳﯽ وھﺷت
ﺳﺎل در ﻣﺑﺎرزه ﻏﻔﻠﺗﮭﺎﯾﯽ ﺷده اﺳت ،ﺑﺎ ﺧوردن ﭼﻠو ﮐﺑﺎب ،ﺳﻧﮓ ﺑﻧﺎ ی اﺗﺣﺎدی ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ رژﯾم اﺳﻼﻣﯽ
را در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻧﺎﺳب آن ﻗرار دھﻧد ،ﺟﻠﺳﮫ ﺑﺳﯾﺎر دﯾدﻧﯽ اﺳت! ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ دﯾدن آن در ﯾو ﺗﯾوب دﻋوت ﻣﯽ ﮐﻧم.
]]ﭘﯾوﻧد را ﭘﯾﺷﺗر ﺟﺎوﯾد اﯾران ﻓرﺳﺗﺎده ﺑود دوﺑﺎره ﺗﮑرار ﻧﻣﯾﮑﻧم[[
ﺑررﺳﯽ ﺷﻣﺎر اﻋﺿﺎی اﯾن ﮔروه ھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ از اﻧﮕﺷﺗﺎن دﺳت ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ ﮐﻧد ،ﺑﮫ ﮔوﻧﮫ ی ﻣﺛﺎل ﺣزب
ﻣﺷروطﮫ را در ﻧظر ﺑﮕﯾرﯾد ،ﺳﺎﻟﮭﺎ ﭘﯾش ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ اﯾن ﺣزب ﻧﺳﺑﺗﺎ ً از ﻧﺎم وﺷﮭرﺗﯽ ﺑر ﺧوردارﺑود وﺷﺎﺧﮫ
ھﺎﯾﯽ در ﺑرﺧﯽ از ﮐﺷورھﺎی اروﭘﺎﯾﯽ واﻣرﯾﮑﺎ وﮐﺎﻧﺎدا داﺷت ﺷﻣﺎر اﻋﺿﺎی آن ﻣﺟﻣوﻋﺎ ً از ۱۵۰ﺗن ﺗﺟﺎوز ﻧﻣﯽ
ﮐرد ﮐﮫ آﻧﮭم ﻣرﺗﺑﺎ ً ﻣﻧﺟر ﺑﮫ رﯾزش اﻋﺿﺎ وﻣﺂﻻًﺑﮫ ﺑرﭼﯾده ﺷدن ﺷﺎﺧﮫ ھﺎ ﮔردﯾد وﮐﺎر ﺑداﻧﺟﺎ رﺳﯾد ﮐﮫ درﺳﺎﻟﮭﺎی
اﺧﯾر ﻧﮫ از ﺗﺎک ﻧﺷﺎن ﺑود وﻧﮫ از ﺗﺎک ﻧﺷﺎن و ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﺻداق ﻋﻠﯽ ﻣﺎﻧده وﺣوﺿش ،آﻗﺎی ﻓؤاد ﭘﺎﺷﺎﯾﯽ )و
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ﭼﻧدی اﺳت آﻗﺎی ﺑﯾت اﻟﻠﮭﯽ( ﺑﮫ ﻋﻧوان دﺑﯾر ﮐل!! وﺑﯾش ازﭼﻧد ﻧﻔری ﻣﻌدود در ﮐﻧﺎردﺑﯾر ﮐل ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻣﺎﻧده اﻧد! ﯾﺎ
»ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم« ﮐﮫ ﮐﺳﯽ ﺟزآرم وآھﻧﮓ ﺻداﯾﯽ ﮐﮫ رﯾﺗم وآھﻧﮕﯽ ﺷﺑﯾﮫ ﺑﮫ ﻣرﺛﯾﮫ ﺧواﻧﯽ دارد ﮐﮫ ﻣﯽ ﮔوﯾد
ﺳراغ ﻧدارد ،وﯾﺎ ﮔروه ﻧوزاﯾﯽ اﯾران ﮐﮫ ﺷﻣﺎر اﻋﺿﺎی آن از ﺷﻣﺎر
ﻣﺎ ھﺳﺗﯾم ،ﻓﻌﺎﻟ ّﯾت ﻣﻠﻣوﺳﯽ از اﯾن ﺳﺎزﻣﺎن ُ
اﻧﮕﺷﺗﺎن ﯾﮏ دﺳت ﺑﯾﺷﺗر ﻧﯾﺳت ووو.
ﻓﯾﻠﻣﯽ ﮐﮫ درآن ﺟﻠﺳﮥ ﮐذا ﭘس از ﺧوردن ﭼﻠو ﮐﺑﺎب ﺣﺎﺿران ھﻣراه ﺑﺎ دوغ وﭘﯾﺎز ورﯾﺣﺎن ،ﺑﮫ ﮐﺎرﮔرداﻧﯽ آﻗﺎی
ﺣﻘﯾﻘﯽ ﺷﺎه دوﺳت ﭘﯾﺷﯾن ﮔرﻓﺗﮫ ﺷده ﺑود ،ﻧﺷﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﺿﻣن ﺳﺧﻧراﻧﯽ ﭼﻧد ﺗﻧﯽ ،ﺑﻘ ّﯾﮥ ﺣﺎﺿران اﻏﻠب
ﭼﻧد ﻧﻔری ﺑﺎ ھم ﮔﻔﺗﮕو ﻣﯽ ﮐردﻧد واﺻﻼً ﺗوﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺳﺧﻧران ﻧداﺷﺗﻧد ،وﯾﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺧوردن ﭼﻠو ﮐﺑﺎب ودوغ
ووو -در ﺣﺎل ﮐم رﻣﻘﯽ از ﺑﺧﺎر ﻣﻌده اﻧﺟﺎ ﺑودﻧد! ﺟﺎﻟب ﺗر اﯾﻧﮑﮫ آﻗﺎی ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﺿﻣن ﺳﺧﻧراﻧﯽ درآن
ﺟﻠﺳﮫ ،ﺟﻣﻠﮫ ای ﮔﻔت ﮐﮫ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﺳﯾﺎر ﺟﺎﻟب اﺳت وﺑﺎﯾد در ردﯾف » ﮐﻠﻣﺎت ﻗﺻﺎر« ﺑزرﮔﺎن ﺟﺎﯾش داد!!
ﻓرﻣودﻧداﯾﻧﮑﮫ» :ﮐﺎر ﻧﺑﺎﯾد ازﮐﻧﮕره ﺣل ﺷود ،ﺑﺎﯾد از ﭼﻠوﮐﺑﺎﺑﯽ ھﺎی ﻟوس آﻧﺟﻠس ﺣل ﺷود« ﺟف اﻟﺑﯾﺎن!! ﮔوﯾﺎ
ﭼون ﺷﻧﯾده ﺑود ﮐﮫ ﮐﺎر ھﯾﺗﻠر از ﺗﺟﻣﻊ ﭼﻧد ﺗن از ﯾﺎراﻧش در آﺑﺟو ﻓروﺷﯽ ﻣوﻧﯾﺦ ﭘﺎ ﮔرﻓﺗﮫ ﺑود ،ﺧواﺳت ﺑرای
ﭘﯾروزی از ﭼﻠو ﮐﺑﺎﺑﯽ ھﺎ آﻏﺎز ﮐﻧد!!
از زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ﺑر ﺳرﮐﺎر آﻣد ،ﺑﮫ وﯾژه در دوﺳﮫ دھﮫ ی اﺧﯾر ،ﺑرای اﯾﻧﮑﮫ درﺑرﺧﯽ از ﻣراﺳم
ﻣردم را ﺑﮫ ﻣﯾداﻧﮭﺎ وﺧﯾﺎﺑﺎﻧﮭﺎ ﺑﮑﺷﺎﻧد ﺗﺎ ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ اﻏﻠب ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ اﺗﻔﺎق اﯾراﻧﯾﺎن ھوادار رژﯾم ﻣزﺑور ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻧد ،از ﺑذل وﭘﺧش ﺳﺎﻧدوﯾﭻ وﺳﺎﻧدﯾس ﺑﯾن ﻣردم ﮔرﺳﻧﮫ ﮐم ﻧﮕذاﺷت ،اﯾﻧﮏ ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﯾن ﺗدﺑﯾراﻟﮕوﯾﯽ
از ﺑرای ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﺷده اﺳت ﺗﺎ ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺳﺎﻧﯽ راﺑﮫ ﺷوق ﺧوردن ﭼﻠو ﮐﺑﺎب ﮐﮫ ھزﯾﻧﮫ اش از ﺟﯾب
دﯾﮕران اﺳت ،ﺗﺷوﯾق ﮐرده وﺑراﻧﮕﯾزاﻧد وآﻧﮕﺎه رژﯾم ﺟﻣﮭوری وار ﻧﺷﺎن دھد ﮐﮫ ھوادار ﻓراواﻧﯽ دارد!!ازاﯾن
ﻣﻘ ّدﻣﮫ ﺑﮕذرﯾم وﺑﮫ ﺗم اﺻﻠﯽ اﯾن ﻧوﺷﺗﺎر ﺑﮫ ﭘردازﯾم.
آﻗﺎی ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ،ﺑﮫ ﺑﺧﺷﯽ از ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت درﻧوروز (۲۵۵۵) ۱۳۹۵و ﻟﺣظﺎت ﺗﺣوﯾل
ﺳﺎل در ﻣﻧزل اﯾﺷﺎن ورﺿﺎﺷﺎه دوم داﺷﺗﯾد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﺷﺎﯾد وﺟدان ﻣﻐﻔوﻟﮫ ﺗﺎن اﻧدﮐﯽ ﺑﯾدار ﺷود ،در اﯾن
ﻣﺻﺎﺣﺑﮫ ﮐﮫ اززﻣﺎن آن ﭼﻧدان ﻧﻣﯽ ﮔذرد ،وﺑﺎ طﻧﯾﻧﯽ وﯾژه ادا ﻣﯽ ﺷد ،از ﺟﻣﻠﮫ ﮔﻔﺗﯾد» :ھرﮔزھﯾﭻ روزﻧﺎﻣﮫ
ﺳ ّﻧﺗﯽ ﻣﻌﻣوﻟﯽ ﺣﺿور
ﻧﮕﺎری ﻓرﺻت اﯾن را ﻧﯾﺎﻓت ﺗﺎ در ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﺎه ،در ﮐﻧﺎر ﺧﺎﻧواده ی ﺷﺎه ،در ﯾﮏ ﻣراﺳم ُ
ّ
داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن ﻣوﻗﻌ ّﯾت ﻧﺻﯾب ﻣﺎ ﺷد ،ﻟﺣظﺎﺗﯽ ﺑرای ﺛﺑت ﺗﺎرﯾﺦ ،ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﺎه ﺑرای ھر اﯾراﻧﯽ ﺟذاب
اﺳت ،ﭼﮫ در وطن وﭼﮫ در ﻏرﺑت وﭼﻧﯾن ﺷد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ی ﺷﺎه رﻓﺗﯾم ،آﻧﮭم در ﻟﺣظﮥ ﺗﺣوﯾل ﺳﺎل...
ﺷﺎھزاده رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﺧواھد ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘدر را ُﭘر ﮐﻧد ،ﺧود اﮐﻧون ﺳﺗوﻧﯽ اﺳت اﺳﺗوار...اﯾﻧﺟﺎ ﺧﺎﻧﮫ
ی ﯾﮏ ﻣﺎدراﺳت ،ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑزرگ اﺳت ،ﺧﺎﻧﮫ ی ﻣﺎدر ﯾﮏ ﻣﻠت اﺳت ]در اﯾﻧﺟﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت در ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﮫ ھﻣﺎﯾون ﻣﯽ ﮔوﯾﻧد :روزی از ﺷﺎه ﭘرﺳﯾدم ﻣﯾﺎن آﻧﮭﻣﮫ داو طﻠب ھﻣﺳری ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ،ﭼﮕوﻧﮫ ﺑود ﮐﮫ ﻣرا ازﺑرای
ھﻣﺳری اﻧﺗﺧﺎب ﮐردﯾد ،ﻓرﻣودﻧد ﺑﮫ ﺧﺎطر ﺳﺎدﮔﯽ ﺗو[ ،ھﻣﺎﯾون ﻣﯽ ﮔوﯾد :اﯾن ﺳﺎدﮔﯽ در ﺟﺎی ﺟﺎی ﺧﺎﻧﮫ ﻗﺎﺑل
ﻟﻣس اﺳت ،اﻣﺎ ﻣﺎدر ﺑزرگ ھﯾﺟﺎن ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ اش را دارد ،ﻧﮕران اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ آﻧﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺧوش
ﻧﺑﺎﺷد...ﻣﺎدر ﺑزرگ ﻣﺛل ھﻣﮫ ی ﻣﺎدر ﺑزرﮔﮭﺎی اﯾراﻧﯽُ ،ﭘر از ﻋﺷقُ ،ﭘر ازﺷور و ُﭘر از ھﯾﺟﺎن ،ھﻣﮫ ی
ﻋزﯾزان را در ﮐﻧﺎر ﺧوددارد وﻓرزﻧدی ]رﺿﺎ ﺷﺎه دوم[ ﮐﮫ از ﯾﮏ ﺳو ﻧﮕران وطن اﺳت واز ﯾﮏ ﺳوﻧﮕران
ﻣﺎدر وﻓرزﻧداﻧش ،ﻧﮫ ھﻣﯾن ﺳﮫ ﻓرزﻧد ،ھﻣﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎی اﯾران ،دﻟﺷوره ی ھﻣﮫ ی ﺑﭼﮫ ھﺎی اﯾران را ،اﻧﮕﺎر
ﯾﮑﺟﺎ ﯾﮏ ﺑﻐل در ﮐﻧﺎر دارد ،ﺧﺎﻧواده ای ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ ﯾﮏ ﺧﺎﻧواده در ھﻣﮫ ی اﯾران...ﺳﻔره ی ھﻔت ﺳﯾن را ﭼﯾده
اﻧد ،ﺑرﺧﻼف ﺗﺎزه ﺑﮫ دوران رﺳﯾده ھﺎ ،ﺳﺎده وﻣﺗواﺿﻊ وﺑﯽ رﯾﺎ وﺳﺎل ﻧو آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷود«.
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ،آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻠوﯾزﯾون ﺷﻣﺎ ﺑودم ،ﺑﺎرھﺎ ﺷﻧﯾدم ﮐﮫ ﮔﻔﺗﯾد ،ھرﮐﺳﯽ ﺧرﯾدﻧﯽ
اﺳت ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﻣﺑﻠﻎ دارد وآﻧﮕﺎه ﺧطﺎب ﺑﮫ ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن اﻓزودﯾد اﮔر روزی دﯾدﯾد ﮐﮫ ﺷﮭرام ھﻣﺎﯾون ﺣرﻓﮭﺎی
دﯾﮕری ﻣﯽ زﻧد ،ﺗردﯾد ﻧﮑﻧﯾد ﮐﮫ ﻣﻧﮭم ﺧرﯾداری ﺷده ام !! آﻓﺗﺎب آﻣد دﻟﯾل آﻓﺗﺎب » ،ﺳﯾﺎه ﺳﯾم زر اﻧدود ﭼون
ﺑﮫ ﮐوره ﺑرﻧد – ﺧﻼف آن ﺑﮫ در آﯾد ﮐﮫ ﺧﻠق ﭘﻧدارﻧد!«.

ﮐﯾوان ﺷﯾد= ﺷﻧﺑﮫ ۱۹/۰۸/۲۰۱۷ ،ﺑرگ  ۴از ۵

ﺷﮑم ﭘﺎره ھﺎی ﻣﺑﺎرز—اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان

]]آﻧروز ﻣن ﻧوﺷﺗﮫ ﺑودم ،طرف ﺧودش را ﺑﮫ ﺣراج ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯾﮕوﯾد ﻣن ﻓروﺷﯽ ھﺳﺗم ﺧرﯾدار ﺟﻠو ﺑﯾﺎﯾد...
ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ ﯾﮏ ﮔردو ﻓروش ﯾﺎ ﺑﻼﻟﯽ ﻓرﯾﺎد ﻣﯾزﻧد ،ﮔردوی ﺗﺎزه دارم .ﺑﻼﻟﯽ ...ح-ک[[
ﺷﻣﺎ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﯾﻧﻧدﮔﺎن ﺑرﻧﺎﻣﮫ ی ﺗﺎن ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑود ﺷﻣﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ﻧﻣﮏ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽ
ﮐﻧﯾد ،ﭘﺎﺳﺦ دادﯾد )ﺑﮫ ﻣﺿﻣون( ﮐﮫ »ﭼﻧﯾن ﭼﯾزی ﻧﯾﺳت ،روزﯾﮑﮫ در ﺧدﻣت ﺷﺎھزاده ﺑودم ،اﯾﺷﺎن دو ﻋدد
ﺗﺧم ﻣرغ ﻧﯾﻣرو ﮐردﻧد وﺧودﺷﺎن ﺧوردﻧد« .آﯾﺎ ﺑﺎور ﮐردﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ و ﻓﯾﻠم ﺑردارو ﮔرﯾﻣور ھﻣراه ﺷﻣﺎ در
آن ﻣﺻﺎﺣﺑﮥ ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋﺗﮫ ی ﮐذا ،ﮔرﺳﻧﮫ وﺗﺷﻧﮫ از ﻣﻧزل ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ﺑﯾرون آﻣده ﺑﺎﺷﯾد ،در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ درآن
رﯾﭘورﺗﺎژ ﺑﮫ ﺻراﺣت ﮔﻔﺗﯾد ﮐﮫ »ﻣﺎدر ﺑزرگ ھﯾﺟﺎن ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ اش را دارد ،ﻧﮕران اﯾﻧﮑﮫ ﻣﺑﺎدا ﻣﮭﻣﺎﻧﯽ آﻧﭼﻧﺎﻧﮑﮫ
ﺑﺎﯾد ﺧوش ﻧﺑﺎﺷد!؟« دُم ﺧروس ﺗﺎن را ﺑﺎور ﮐﻧﯾم ﯾﺎ ﻗﺳم ﺧوردن ﺗﺎن را!!؟ ﭼون درﯾﺎﻓﺗﮫ اﯾد ﮐﮫ ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت
واﻋﻠﯾﺣﺿرت ﺑﺎ ﺑزرﮔواری ﺷﺎن ﮐﮫ ﺧود ﺑﮫ آن اﻋﺗراف ﮐرده ﺑودﯾد ،از دادن ﭘﺎﺳﺦ ودھﺎن ﺑﮫ دھﺎن
ﮔذاﺷﺗن ﺑﺎﺧرﯾداری ﺷدﮔﺎﻧﯽ ﭼون ﺷﻣﺎ ﺧودداری ﻣﯽ ﮐﻧﻧد ،ﻣﯾدان ھرز ﮔوﯾﯽ را ﺧﺎﻟﯽ دﯾده اﯾد.
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ﺑﺎ اﯾن ﺣرف ﭼﮫ ﻧﺎﻣﯽ ﺑر ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان ﻧﮭﺎد! ﺗﺎ ﮐﺟﺎی ﻧﺎ ﮐﺟﺎ آﺑﺎد ﭘﻠﺷﺗﯽ و ﺑﯽ اﺧﻼﻗﯽ ﺧواھﯾد
ﺗﺎﺧت ،دﯾﮕر ﺑﮫ ﮐدام ﺳﺧن ﺷﻣﺎ ﻣﯽ ﺗوان اﻋﺗﻣﺎد ﮐرد؟ آﯾﺎ روا ﺑود ﺷﻣﺎ ﮐﮫ دم ازاﻧﺳﺎﻧ ّﯾت واﺧﻼق ﻣﯽ زﻧﯾد ،ﺑﺎ
اﯾن اﻧﺳﺎﻧﮭﺎی ﺷرﯾف وﺑﮫ ﮔﻔﺗﮫ ی ﺷﻣﺎ ﻣﺗواﺿﻊ وﺑﯽ رﯾﺎ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺷﺎده روﯾﯽ زﻣﺎن اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ ﺧود را در زﻣﺎن
ﺗﺣوﯾل ﺳﺎل  ،(۲۵۵۵)۱۳۹۵ﺑﺎ ﺷﻣﺎ ﺑﺳر ﺑرده ﺑودﻧد ،اﯾﻧﮕوﻧﮫ رﻓﺗﺎر ﮐﻧﯾد وﺳﺧﻧﺎﻧﯽ را ﺑر زﺑﺎن ﺑﯾﺎورﯾد ﮐﮫ ﻣﯽ
ﺗوان از دﺷﻣن و ﺑد ﺧواه ﺷﻧﯾد ودر ﮐﻧﺎر ﭼﻧد ﺗن ﻧﺎﺳزا ﮔو ﺑﻧﺷﯾﻧﯾد وﺑر ﻋﻠﯾﮥ آﻧﺎن ﺳﺧن ﺑﮕوﯾﯾد!؟ آﯾﺎ ھﯾﭻ ﻓﮑر
ﮐرده اﯾد ﺑﺎ ﭼﻧﯾن رﻓﺗﺎری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻓرزﻧد ﻋﻠﯾﺎﺣﺿرت ،دل اﯾن ﺑﺎﻧوی ﻣﮭرﺑﺎن ودوﺳت داﺷﺗﻧﯽ و ﻏﻣﺧوار ﻣردم
اﯾران را ﺷﮑﺳﺗﮫ اﯾد!؟ ﺑﯾﭼﺎره ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﮫ ﺳﺧﻧﺎن ﺷﻣﺎ در ﻣﺑﺎرزه ﺑﺎ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از راه ﺧوردن ﭼﻠوﮐﺑﺎب
در رﺳﺗوراﻧﮭﺎی ﻟوس آﻧﺟﻠس دل ﺑﺳﺗﮫ اﻧد!
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ،اﻧﮑس ﮐﮫ ﺷﻣﺎرا ﺑﮫ ﻧﻣﮏ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻣﺗﮭم ﮐرد ،ﻣﻧظورش از ﻧﻣﮏ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﺧوردن ﻏذاﯾﯽ ﮐﮫ
ﭼﺎﺷﻧﯽ ﻧﻣﮏ دارد ﻧﯾﺳت ،ﺧودﺗﺎن را ﺑﮫ ﮐوﭼﮫ ی ﻋﻠﯽ ﭼپ ﻧزﻧﯾد ،ﻣﻧظور ﻧﻣﮏ ﻧﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋﺎطﻔﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺷﻣﺎ
آن را ﻗورت داده اﯾد! ﺷﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﯾﮏ ھم ﻣﯾﮭن ﺑﮫ ظﺎھر ﻣﺧﺎﻟف ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺣق دارﯾد دﯾدﮔﺎه ﺗﺎن را
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﮐﺳﯽ  ،ﺑﺎ ﺑرداﺷت درﺳت ﯾﺎ ﻏﻠط ﺗﻐﯾﯾردھﯾد وراھﯽ دﯾﮕرﺑرای ﻣﺑﺎرزه ﺑر ﮔزﯾﻧﯾد ،ھر ﮐﺳﯽ ھم اﯾن
ﺣق را در ﺑﺳﺗرآزادی واﺧﻼق دارد ،اﻣﺎ اﯾن ﺣق را ﻧدارد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﺳزا ﮔوﯾﯽ وﺗﮭﻣت وﺗﮭدﯾد و ﺗﺧرﯾب آن ﮐس
ﺑﮫ ﭘردازد ،ﺑرای ﻣﺑﺎرزه راه ﺑﺎز اﺳت وﺟﺎده دراز ،ﺑﯾﺎر آﻧﭼﮫ داری زﻣردی وزور ،رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ
ﺳﮭل اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﭼﻧﯾن روﻧدی را ﺗﺄﯾﯾد ﮐرده اﻧد .ﻧﺎ ﮔﻔﺗﮫ
ﺟﻠوی ﻓﻌﺎﻟﯾت ﺳﯾﺎﺳﯽ دﯾﮕران را ﮔرﻓﺗﮫ اﻧد؟
ﻧﻣﺎﻧد ،ﻣطﺎﻟﺑﯽ را ﮐﮫ ﺷﻣﺎ درﺑراﺑر دورﺑﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون اﺑراز داﺷﺗﮫ اﯾد ،ﻧﮫ ﺗﻧﮭﺎ ﻧﺎﺳزا وﺗﮭﻣت اﺳت ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑوی
ﺧون از آن اﺳﺗﺷﻣﺎم ﻣﯽ ﺷود!! ﺑﮕذارﯾد ﺑﺧﺷﯽ از ﻋﯾن ﮔﻔﺗﺎر ﺗﺎن را در دوﺳﮫ روز ﭘﯾش ،ﺑﺎز ﮔو ﮐﻧم ،ﮔﻔﺗﮫ
اﯾد ﮐﮫ...» :ﺑرای ﺣرﮐت ،ﯾﮏ رھﺑری ﺷﺎﺧص ﮐدام اﺳت؟ اﯾن رھﺑری ﺷﺎﺧص ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺷﺧﺻﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
رﺿﺎ ﭘﮭﻠوی وﺟود دارد ،در ھﯾﭻ ﮐس دﯾﮕری ﺑﺎ ھر ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﯽ ﺟﻠوه ﻧﺧواھد ﮐرد ،ﭘس ﺣﺎﻻ ﺑﯽ آﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻗول
ﻣﻌروف ادﻋﺎی ﺧوﺷﯽ ﺑﮑﻧﯾم ،ﺑودن ﺷﺎھزاده ﺧﯾﻠﯽ ﺧوﺑﮫ ﺷﺎﯾد ﺑﮫ دﻟﯾل اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﯽ ﮔذارد دﯾﮕران ﺟﻠوه ﺑﮑﻧﻧد،
ﺷﺎﯾد از اﯾن ﺟﮭت ﻗﺎﺑل ﻧﻘد ﺑﺎﺷد ،وﻟﯽ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ھﺳت ھﯾﭻ ﮐﺎری ﻧﻣﯽ ﺷود ﮐرد .«...اﮔر اﯾن ﭼﻧﯾن اﺳت ،ﮔرد
آﻣدن ﺗﺎن در ﭼﻠو ﮐﺑﺎﺑﯽ ﭼﮫ ﻣﻌﻧﺎ وﻧﺗﯾﺟﮫ ای دارد؟ آﯾﺎ ﻣﻔﮭوم آﻧﭼﮫ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ اﯾد ،ﺟز اﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑرای ﻣﺑﺎرزه
 ،رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ﮐﮫ ﺑﮫ زﻋم ﺷﻣﺎُ ،ﻣﺧل وﺳ ّد راه ﺗﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد ،ﻧﺑﺎﯾد وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد!!؟ آﯾﺎ ﮔﻔﺗﺎر ﺷﻣﺎ ﺑﺎ
ﻗﺻد ﺟدّی ﺗﺎن ﺑرای ﻣﺑﺎرزه ،ﺗﻌﺑﯾری ﺟز اﯾن دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾد اﯾﺷﺎن از ﺳرراه ﺑرداﺷﺗﮫ ﺷوﻧد ،ﺗﺎ ﻣﺑﺎرزه ی ﺷﻣﺎ
ﺷدﻧﯽ ﺑﺎﺷد!!؟ ﺑﺎﯾد اذﻋﺎن ﮐرد ﮐﮫ ﺷورش  ۵۷ﺑﺎ ھﻣﮫ ی زﯾﺎن ھﺎ ی ﺳﯾﺎﺳﯽ ،ﻓرھﻧﮕﯽ ،اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و
اﻗﺗﺻﺎدی ،اﯾن ُﺣﺳن را داﺷت ﮐﮫ ﻧﻘﺎب از ﭼﮭره ی ﺑﺳﯾﺎری ﺑر ﮔرﻓت ،آﻧﮭم ﭼﮫ ﺑر ﮔرﻓﺗﻧﯽ!!
آﻗﺎی ﺷﮭرام ﺧرﯾداری ﺷده ،رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ﺑﮫ اﺳﺗﻧﺎد ھﻣﯾن ﮔﻔﺗ ِﮫ ﺑودار وﺗﮭدﯾد آﻣﯾزﺗﺎن ﮐﮫ وﺟودش را ﺳ ّد راه
ﻣﺑﺎرزان ﮐﺑﺎب ﺧورﻣﯽ داﻧﯾد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑرای ﺣﻔظ ﺟﺎن ﺧود ﺑﮫ ﺗﻌﻘﯾب ﻗﺿﺎﯾﯽ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﭘردازد ،ﻣﻧﺗﮭﺎ ﺑﺎ
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ﺷﮑم ﭘﺎره ھﺎی ﻣﺑﺎرز—اﻣﯾرﻓﯾض -ﺣﻘوﻗدان

ﺑزرﮔواری وﺧﻠق وﺧوﯾﯽ ﮐﮫ دارﻧد ،ﺑﻌﯾد ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽ رﺳد ﮔﺎﻣﯽ در اﯾن راه ﺑردارﻧد ،ﭼرا ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اﯾن ﺣرﻓﮭﺎ
ﻧﯾﺳﺗﯾد.
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ،آﯾﺎ ھﯾﭼﮕﺎه ﺑرای ﯾﮏ ﻟﺣظﮫ ھم ﮐﮫ ﺷده ﺑﺎﺷد ،ﺑﮫ ﯾﺎد آن روزی اﻓﺗﺎدﯾد ﮐﮫ در اﺗوﻣوﺑﯾل رﺿﺎﺷﺎه
دوم ودر ﮐﻧﺎر اﯾﺷﺎن ﻧﺷﺳﺗﮫ ﺑودﯾد واﯾﺷﺎن ﺿﻣن راﻧﻧدﮔﯽ ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﺑﯽ ﺳر وﺗﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﺛﻼً »آﯾﺎ ھﯾﭼﮕﺎه
ﺟواﻧﯽ ﮐرده اﯾد؟« ]از ﮐوزه ھﻣﺎن ﺑرون ﺗراود ﮐﮫ در اوﺳت[ و ﭘرﺳﺷﮭﺎﯾﯽ از ھﻣﯾن ﻗﺑﯾل ﮐﮫ اﺻرار داﺷﺗﯾد ﺑﺎ
ﻣﻧﻘﺎش از زﺑﺎن اﯾﺷﺎن ﺑﯾرون ﺑﮑﺷﯾد ،اﻣﺎ اﯾﺷﺎن در ﻧﮭﺎﯾت ﺑزرﮔواری وﻓروﺗﻧﯽ ،ﺑﮫ ﭘرﺳﺷﮭﺎی ﺷﻣﺎ ﭘﺎﺳﺧﯽ ﺑﺎ
ﺗدﺑﯾر ﻣﯽ دادﻧد؟ و آﻧﮕﺎه آن زﻣﺎن ﮐﮫ ﭘس از ﻧﯾﻣﺳﺎﻋت راﻧﻧدﮔﯽ ،از اﺗوﻣوﺑﯾل ﭘﯾﺎده ﻣﯽ ﺷدﯾد واز اﯾﺷﺎن ﺗﺷﮑر
ﮐردﯾد را ﺑﮫ ﯾﺎددارﯾد؟ اﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﻋﺗﻣﺎد ﮐرده ووﻗت ﮔراﻧﺑﮭﺎﯾش را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اﺧﺗﺻﺎص داده ﺑود را ﻗدر داﻧﺳﺗﯾد
ووو؟ ﮐﮫ ﮔﻔﺗﮫ ﺑودﯾد» :ھرﮔز ھﯾﭻ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎری ﻓرﺻت اﯾن را ﻧﯾﺎﻓت ...اﻣﺎ اﯾن ﻣوﻗﻌ ّﯾت ﻧﺻﯾب ﻣﺎ ﺷد« –
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ،ﺷﻣﺎ ﺑﺎ رﻓﺗﺎرو ﮔﻔﺗﺎر اﺧﯾرﺗﺎن ،ﻓرھﻧﮓ ﺑﯽ اﻋﺗﻣﺎدی رادر درون ﻗﻠب ﺑﺳﯾﺎری از ھم ﻣﯾﮭﻧﺎن ﻣﺎ
ﻧﮭﺎدﯾﻧﮫ ﮐردﯾد.
» ﺳﮕﯽ را ﻟﻘﻣﮫ ای ھرﮔز ﻓراﻣوش – ﻧﮕردد ﮔر زﻧﯽ ﺳد ﻧوﺑﺗش ﺳﻧﮓ
وﮔر ﻋﻣری ﻧوازی ﺳﻔﻠﮫ ای را – ﺑﮫ ﮐﻣﺗر ﭼﯾزی آﯾد ﺑﺎ ﺗو درﺟﻧﮓ!!!«
اﺧﯾراً ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ ،رﯾﯾس ﻣﺟﻠس ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﺎﻣﮫ ای از ﺑرای ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯽ ﻓرﺳﺗد واز ﻣﺣﺑوﺑ ّﯾت
رﺿﺎ ﺷﺎه دوم ﺑﯾن اﻗﺷﺎر ﮔﺳﺗرده ای از ﻣردم اﺑراز ﻧﮕراﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻧد واز ﺧﺎﻣﻧﮫ ای ﻣﯽ ﺧواھد ﻓﮑری در اﯾن ﺑﺎره
ﺑﮑﻧد) .ﻓﺗوﮐﭘﯽ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺎ اﻣﺿﺎی ﻋﻠﯽ ﻻرﯾﺟﺎﻧﯽ ﻋﯾﻧﺎ ً از ﺗﻠوﯾزﯾون رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺳﯾﻣرغ و در ﯾو ﺗﯾوب ،در ﮔذر
دﯾد ھﻣﮕﺎن ﮔذارده ﺷده اﺳت(.
]]اﯾن ﺗﻠوﯾزﯾون رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺳﯾﻣرغ ﺑﺎ ﻣدﯾرﯾت آﻗﺎﯾﯽ ﺑﻧﺎم ﻗﺎﺳﻣﯽ و ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﺳﯾﺎوش اﻣﺎﻧﯾﮫ ،ﺑﮫ دروغ ﻣﯾﮕوﯾﻧد
طرﻓدار اﻋﻠﯾﺣﺿرت ھﺳﺗﻧد ﺑﺎ اﯾن ﺗرﻓﻧد ھﺎ ﻣﯾﺧواھﻧد ﺟﺎن اﻋﻠﯾﺣﺿرت را ﺑﮫ ﺧطر ﺑﯾﺎﻧدازﻧد .ھﻣﯾن ﮔروه ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ ﮔروھﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان رﻧﺳﺎﻧس اﯾران ﺑﮫ ﻣزدوران دﯾﮕری زﯾر ﻧﺎم »ارﺗش ﻧوﯾن ﻣﻠﯽ اﯾران« ﭘﯾوﺳﺗﮫ اﻧد وآن
ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھم ﺑﮫ وزارت اطﻼﻋﺎت رژﯾم وﺻل اﺳت و رﺳﺗﺎﺧﯾز ﺳﯾﻣرغ ھم ﻣﻧﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮭودی واﺑﺳﺗﮫ ﺑﮫ ﺟورج
ﺳوروس را ﯾدک ﻣﯾﮑﺷد و ﺗرﻓﻧد ﻣﺳﺧره  ۷ﻣﺎه ﻣﯽ وﺟﻠوی ﮐﺎخ ﺳﻔﯾد را ﺑﯾﺎد ﻣﯽ آورد ...ﺗو ﺧود ﻣﻔﺻل ﺑﺧوان
از اﯾن ﻣﺟﻣل ...ح-ک[[
آﻗﺎی ھﻣﺎﯾون ،ﺟﺎﻟب اﺳت ﻧﮫ!؟ زﯾرا ﮐﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ اﯾن ﻧﺎﻣﮫ وھراس ﭘﺎﯾﮕﺎن ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ از ﻣطرح ﺑودن
اﻋﻠﯾﺣﺿرت ،ﻣﯽ ﺑﯾﻧﯾم ﮐﮫ اﻧﮓ زدﻧﮭﺎ واﻧﺗﻘﺎدات واﺗﮭﺎﻣﺎت وﺗﮭدﯾدھﺎ ﺑر ﻋﻠﯾﮫ اﻋﻠﯾﺣﺿرت وﻋرض وﺟود ﮐردن
ﻣﺑﺎرزان ﮐﺑﺎب ﺧور و ﺧرﯾداری ﺷدن ھﻣراھﺎن دﯾروز ودﺷﻣﻧﺎن اﻣروزﺑﮫ ﺟرﯾﺎن اﻓﺗﺎده اﺳت ،ﭼﮫ ﺗﻘﺎرﻧﯽ!!؟
ﭘﯾوﻧدﺗﺎن ﻣﺑﺎرک ﺑﺎد!!!
ﺑﮫ ﺷﻌر ﺟﺎﻟب اﺳﺗﺎد ﺳﺧن ﺳﻌدی ﮔوش ﻣﯽ ﮐﻧﯾم ،ﮔوﯾﯽ از زﺑﺎن اﻋﻠﯾﺣﺿرت ﮔﻔﺗﮫ اﺳت:
»ﺳﮕﯽ ﭘﺎی ﺻﺣرا ﻧﺷﯾــﻧﯽ ﮔزﯾد – ﺑﮫ ﺧﺷﻣﯽ ﮐﮫ زھرش زدﻧدان ﭼﮑﯾد
ﺷب از درد ﺑﯾﭼﺎره ﺧواﺑش ﻧﺑرد – ﺑﮫ ﺧـــﯾل اﻧدرش دﺧﺗری ﺑود ُﺧرد
ﭘــــــدر را ﺟﻔﺎ ﮐرد وﺗﻧدی ﻧﻣود – ﮐﮫ آﺧـــــــــر ﺗورا ﻧﯾز دﻧدان ﻧﺑود؟
ﭘـس از ﮔرﯾﮫ ،ﻣرد ﭘراﮐﻧده روز – ﺑـــﺧﻧدﯾد ﮐﺎی ﻣــــــــــﺎﻣﮏ دﻟﻔروز
ﻣﺣﺎل اﺳت اﮔر ﺗﯾﻎ ﺑرﺳر ﺧورم – ﮐﮫ دﻧدان ﺑﮫ ﭘﺎی ﺳﮓ اﻧدر ﺑرم«.
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