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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٣ می ٢١

 روز نمايش انتخابات رياست جمھوری در ايران را

   ! به روز اعتراض عمومی تبديل کنيم

  

رايشی نامزد رياست جمھوری حکومت اسالمی ايران است، بررسی در اين مطلب، قبل از اين که چه کسی و چه گ

موجود در يک » دموکراسی پارلمانی« و بديھی برای برگزاری يک انتخابات در چارچوب ئی ابتدائیپيش شرط ھا

يعنی بحث در اين مطلب بر سر طبقات و کشمکش طبقاتی نيست، بلکه بحث بر سر آن است که . کشور مطرح است

 .، چه فاکتورھای اساسی و مھمی زيربنای يک انتخابات را تشکيل می دھندئی بورژوادر يک سيستم

در کشوری که سانسور و اختناق غوغا می کند؛ انسان ھا در خيابان ھا به دار آويخته می شوند؛ در کشوری که 

می کنند؛ در ين حکومتی و گروه ھای مرتجع مذھبی و خرافی، در خيابان ھا به زنان و جوانان توھين مأمور

 فعاليت ندارد؛ ۀ مستقلی وجود اجازۀکشوری که آزادی بيان و قلم و انديشه وجود ندارد؛ در کشوری که ھيچ رسان

روزنامه نگاران و وبالگ نويسان و نويسندگان نيز ھمواره مورد تھديد قرار می گيرند و زندانی و شکنجه می 

 که ھيچ سازمان سياسی و حزبی فعاليت آزادنه و علنی ندارد؛ گردند؛ يا در زير شکنجه جان می بازند؛ در کشوری

در کشوری که که ھيچ نھاد و شورا و سنديکا و انجمن کارگران، دانشجويان و جوانان، زنان، نويسندگان و 

ھنرمندان وجود ندارد؛ به عالوه مھم تر از ھمه زنان که نيمی از جامعه را تشکيل می دھند بر اساس ايدئولوژی 

اعی مذھبی حکومتی، حتی حق کانديد شدن برای رياست جمھوری ندارند و کانديداھا بايد مرد، شيعه و معتقد ارتج

  به واليت فقيه باشند؛ ديگر انتخابات چه معنی دارد؟

امروزه ھنوز حق انتخاب . وجود حکومتی چون حکومت اسالمی ايران در قرن بيست و يکم شرم بشريت است

در حالی که ھنوز در ايران، اين !  شھروندان، يکی از حقوق طبيعی و مسلم آن ھاستۀدانکردن و انتخاب شدن آزا

اگر قرار است رياست جمھوری را مردم انتخاب کنند ديگر شورای نگھبان که . حق از مردم سلب گرديده است

آن می گذارند چه صيغه اولين انتخاب را انجام می دھد و ھمه کانديداھا را از غربال حاکميت و ارگان ھای امنيتی 

ی أی مردم، بلکه رھبر بزند ديگر مردم و رأ انتخاب را نه رۀای است؟ اگر قرار است حرف اول و آخر را دربار

  آن ھا در اين وسط چه نقشی دارد؟
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 جامعه گام برمی دارد تا به رغم ۀاست در جھت ميليتاريزھھمه شواھد حاکی از آن است که حکومت اسالمی، ماه 

ھم زمان کشمکش ھا .  خود را بدون دردسر پشت سر بگذاردۀا زھر چشم گرفتن از مردم، اين نمايش مسخرخود، ب

طرفين اتھامات سنگينی به . و رقابت ھا و خط کشيدن ھا در ميان جناح بندی ھای حکومت نيز تشديد شده است

از سوء استفاده ھا و دزدی ھايشان  ئیالی اين درگيری ھای لفظی شان، گوشه ھاه ھمديگر وارد می کنند و در الب

  .نيز به رسانه ھا کشيده می شود

وظيفه ذاتی سپاه، مھندسی معقول و منطقی  «: خامنه ای در سپاه پاسداران، گفته استۀبرای مثال، علی سعيدی نمايند

ت سرپوش ن روند انتخابات و سرکوب اعتراضاييبه اين ترتيب، اگر نقش سپاه در گذشته در تع» .انتخابات است

 سياسی کشور ۀ اقتصادی و نظامی، وارد صحنۀگذاشته می شد اکنون به صراحت و آشکار سپاه را پس از عرص

نيز کرده اند تا اين نيروی نظامی عرب و وحشت و ترور و کشتار، از آمادگی کامل برای سرکوب اعتراضات 

ه به عنوان نيروی حفاظت حکومت اسالمی، بلکه  اکنون سپاه پاسداران نتعيين  احتمالی مردم از جمله در رابطه با

 که در ھمه عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی، ديپلماتيک و امنيت کشور نقش و ئیبه عنوان نيرو

از اين رو، ھر لحظه و ھر جا فرماندھان سپاه صالح بدانند بدون دستور گرفتن از کسی، می توانند . نفع مستقيم دارد

حتی اگر الزم بدانند در درون دستگاه حکومتی نيز دست به کودتا و تصفيه درونی . ب و کشتار بزننددست به سرکو

  .بزنند

 محکم و ھم دل در مقابل حمالت ادۀر با عزم و ا نشان داد که ھر جا نيروھای مردمی، عمالً ٨٨اما برخی وقايع سال 

 عقب نشينی نمودند، بلکه به دست خالی و با چوب و اين نيروی مخوف ايستادگی کردند نه تنھا آن ھا را وادار به

 که مردم با قدرت و ئیيعنی در جا. سنگ اين نيروی ترور تا دندان مسلح را در تنگناھای جدی نيز قرار دادند

 سياسی کشور شوند نه سپاه و بسيج، بلکه ھمه نيروھای سرکوبگر حکومت در ۀھمبستگی عليه حاکميت وارد صحن

نی ئيوشان مردم تاب و توان مقاومت نداشته و مجبور به عقب نشينی شده اند؛ چه بسا نيروھای پامقابل امواج خر

. چرخانده انددولتی نيروھای سرکوبگر با سالح خود به صف مردم پيوسته و لوله تفنگ خود را به سوی نيروھای 

  . خود، تجربه کرده است١٣۵٧ مان اين نمونه را در انقالب ۀجامع

در اين بيش از سه دھه، ھم .  سی و چھار سال از حاکميت خونين جمھوری اسالمی در ايران می گذرداکنون حدود 

در اين ميان، . نيز در جريان بوده است» انتخابات«زمان با سانسور و سرکوب، شکنجه و اعدام، حرکتی نيز به نام 

 آزادی و برابری و زيست ۀثبتی در عرصر و تحول مييال اين است که در پی اين انتخابات ھا، چه تغؤمھم ترين س

آيا سانسور و اختناق کاھش پيدا کرده است؟ آيا بی کاری کم شده است؟ ! و زندگی و کار مردم به وجود آمده است؟

آيا آپارتايد جنسی کم شده است؟ آيا کودکان کار و خيابانی کم شده است؟ آيا سرکوب و زندان و شکنجه تخفيف يافته 

  ...زد کارگران افزايش يافته است؟ آيا رفاه اجتماعی و خدمات شھری بيش تر شده است؟ واست؟ آيا دست م

بنابراين، انتخابات در ايران در واقع اسم رمز تقسيم کار دوره ! ال ھای باال منفی استؤ اين سۀصراحتا جواب ھم

ھم چنين . اسالمی استای جناح ھای درونی حکومت در حاکميت و قدرت و ثروت کشور، به ويژه بقای حکومت 

 ايران ۀھدف حکومت اسالمی از راه انداختن سيرک شبه انتخاباتی، ھدف توھم پراکنی در نزد افکار عمومی جامع

و جھان را دنبال می کند که تصور کنند در حاکميت ارتجاعی و خونين جمھوری اسالمی، انتخابات نيز برگزار می 

  .در جامعه و در زيست و زندگی خود به وجود می آورندرات مثبتی ييی خود، تغأشود و مردم با ر

  اسفند ماه٢۴اگر نخستين انتخابات ھای حکومت اسالمی را به ياد بياوريم يعنی از زمان بحث انتخابات مجلس تا  

 صحرا، گنبد، ن، زمان برگزاری انتخابات، اغلب مناطق ايران مانند کردستان، آذربايجان، ترکم۵٧ ]حوت[
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ھای لفظی و مسلحانه، اعتصابات و  شاھد درگيری... شھر و يستان و بلوچستان، شيراز، ميانه و قائمخوزستان، س

 ھا ئی شھرھای ايران زنان، در اعتراض به اجباری شدن حجاب، مشغول راه پيماۀھای مختلف بود؛ در ھم تحصن

 جريان بود؛ و به طور کلی بخش ، اعتراض و اعتصاب در...بودند؛ در دانشگاه ھا، برخی کارخانه ھا، مدارس و 

 ھا و قلدری ھا و رعب ئیآگاه و کمونيست و سکوالر جامعه، سعی می کردند مرعوب تھاجمات وحشيانه و زورگو

 نشوند؛ وقتی صبح روز برگزاری انتخابات، در دفتر »خمينی«س ھمه أو وحشت گروه ھای اسالمی و در ر

آباد تھران، دو بمب منفجر شد، در قروه، بھار مھران،   عباسۀدر منطق بامداد در تھران و مقابل رستورانی ۀروزنام

در چندين شھر فارس از جمله . سقز، بانه، مريوان و سنندج به دليل درگيری و اعتصاب غذا انتخابات متوقف شد

 ۀ به نحوی گيری به آتش کشيده شد، بازاريان کرمانشاه در اعتراضأ صندوق ر۴۶آباد، قير و کازين  اقليد، فيروز

 برگزاری انتخابات، فرماندار ۀبرگزاری انتخابات تحصن کردند و در خلخال اعتراض کنندگان در اعتراض به نحو

  .و اعضای انجمن نظارت را به گروگان گرفتند

روزنامه ھای مختلف آن زمان که ھنوز به طور کامل تسليم حکومت نشده بودند وقايع روز انتخابات در سراسر 

، زمان برگزاری انتخابات، حوت ٢۶از جمله از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا . عکاس دادندکشور را ان

ری ھای لفظی و مسلحانه، اعتصابات و ي شھر شاھد درگانه و قائميراز، ميران، به خصوص، شياغلب مناطق ا

صبح روز و حتی ) ١- ٣، صص١۶٨٠١ ۀ، شمار۴/١٢/١٣۵٨ اطالعات، ۀروزنام. (ھای مختلف بود تحصن

آباد تھران، دو بمب منفجر شد،   بامداد در تھران و مقابل رستورانی در عباس ۀبرگزاری انتخابات، در دفتر روزنام

در چند . ری و اعتصاب غذا، انتخابات متوقف شديل درگيوان و سنندج به دليدر قروه، بھار ھمدان، سقز، بانه، مر

روزنامه اطالعات، . (ده شديری به آتش كشيگ ی أ صندوق ر۴۶ن، ي كازر ويروزآباد، قيد، فيشھر فارس، از جمله اقل

 برگزاری انتخابات تحصن ان كرمانشاه در اعتراض به نحوهيبازار) ١-٢، صص ١۶٠٩٩ ، شماره١٢/١٣۵٨/٢۵

 برگزاری انتخابات، فرماندار و اعضای انجمن نظارت  كنندگان در اعتراض به نحوهكردند و در خلخال اعتراض

  )١٢، ص ١۶١٠٠ ، شماره٢۶/١٢/١٣۵٨ اطالعات، روزنامه. ( به گروگان گرفتندرا

چنان   دوم، ھمۀ اول تا زمان برگزاری مرحلۀ دوم انتخابات در حالی برگزار شد كه از زمان برگزاری مرحلۀمرحل

اع شھرھای پاوه، ل وخامت اوضي پراكنده ادامه داشت و حتی به دلھای مسلحانه ری يگ تظاھرات، اعتصابات و در

راحمد، قطور، يروزآباد فارس، نقده، بندر لنگه، بھار ھمدان، بويوان، فياندوآب، ماكو، سنندج، سقز، بانه، مريم

.  دوم برگزار نشدۀھا انتخابات مرحل روان در آنيآباد، ورزقان، مغان، چابھار، درگز و ش دون، ھشترود، بستانيفر

  )٢٧٨ن، صيشي خواجه سروی، غالمرضا؛ پ- ١٢، ص ١۶١٠٠ ماره، ش٢۶/١٢/١٣۵٨ اطالعات، روزنامه(

بنابراين، بسياری از مناطق ايران از ھمان آغاز انتخابات حکومت اسالمی را غيرواقعی و تحميلی و تقلبی ارزيابی 

 ايران، ۀکردند و در آن شرکت ننمودند و اکنون نيز گرايش به عدم شرکت در چنين سيرک ھای حکومتی در جامع

  .يش تر شده استب

 آمارھا و تحليل ھا و شواھد نشان می دھند که حکومت اسالمی در يک بن بست اقتصادی، ۀاز سوی ديگر، ھم 

بنابراين، به نفس تنگی سياسی افتاده و به دنبال . سياسی و اجتماعی گير کرده است و نه راه پيش و نه راه پس دارد

  .راه گريزی می گردد

حرانی است و قيمت کاالھای ضروری مردم نيز به طور روزانه و سرسام آوری ھم چنان اقتصاد ايران به شدت ب

باال می روند؛ ھم اکنون بسياری از مردم حتی از دسترسی به دارو و درمان محروم شده اند؛ بسياری از صنايع 

 صنايع بی کشور تعطيل و يا در معرض ورشکستگی قرار دارند؛ صدھا ھزار کارگر شاغل در بخش ھای مختلف
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در اين ميان، سران و مقامات . کار شده و به صف طوالنی ميليون ھا کارگر بی کار و جوانان جويای کار پيوسته اند

حکومت اسالمی، به زيست و زندگی شھروندان اھميتی نمی دھند و به وظايف خود به عنوان حکومت عمل نمی 

 حتی ھم اکنون زيست و زندگی و امنيت جانی و مالی و شغلی کنند و تنھا به فکر سر پا نگاه داشتن ماشين حکومتی،

ده ھا ميليون انسان نيز به خطر انداخته اند، شرکت در انتخابات چنين حکومت جانی، بی تفاوتی مردم به زيست و 

 اين وضعيت، نشان می دھد که ھنوز بخش عظيمی از مردم ايران، به منافع ۀادام. زندگی خودشان را نشان می دھد

 حکومتی ھر ئیکار و مافيارو، ھنوز جناح ھای رنگارنگ جنايتکار و تبھ شان آگاھی ندارند از اين ۀخود و جامع

ھم اکنون ھم کشمکش ھای . چھار سال يک بار آن را به دنبال اھداف و سياست ھای ارتجاعی خود می کشانند

ان ھای اقتصادی و آسيب ھای اجتماعی جناحی در رده ھای باالی حاکميت اوج گرفته و ھم وضعيت موجود و بحر

در جامعه، برای اکثريت مردم ايران غيرقابل تحمل شده است؛ زمينه را بيش از پيش برای اعتصابات و اعتراضات 

 ۀترس سران و مقامات حکومت اسالمی در ھمين نقطه است و آن ھا نگرانند که دير يا زود جامع. فراھم کرده است

  .ر خواھد شد بنابراين، حکومت اسالمی، در بد مخمصه و بن بستی گير کرده استايران ھمانند بمبی منفج

 -  طبقاتی جنبش ھای سياسی ۀآن چه که تاکنون به داد حکومت اسالمی رسيده است عدم حضور فعال و مبارز

 ھا ئیالبه قول معروف با.  ايران و بی تفاوتی بخش عظيمی از مردم ايران به وضع موجود استۀاجتماعی در جامع

نی ھا نمی خواھند اما آن چه که به بقای وضع موجود می انجامد عدم حضور فعال و ئينمی توانند حکومت کنند و پا

 سياسی و اجتماعی و فرھنگی ۀ اجتماعی و روشنفکران و سازمان گران در عرص-  جنبش ھای سياسی ۀآگاھان

 خوبی در انتظار ۀد نه تنھا می توان حدس زد که آينداگر اين روند، ھم چنان به روال سابق ادامه ياب. کشور است

  ! ايران نيست، بلکه بسيار نگران کننده ھم ھستۀجامع

ھم اکنون از يک سو بی کاری، تورم، گرانی و فقر، به ويژه نيروی جوان پرتحرکی که نيازھا و مطالبات زيادی  

ی و کاذب به ھرز می رود و يا به ئ ھای حاشيه ھم دارد، زمين گير کرده و اغلب انرژی آن ھا در کارھا و مشغله

دام اعتياد، تن فروشی، بزھکاری و غيره سوق داده شده اند؛ و از سوی ديگر دزدی ھا و سوء مديريت، راه انداختن 

 مختلف حاکميت، و عدم توجه به ی خواری به ويژه توسط باندھاتبازارھای سياه و باندبازی، رانت خواری، رشو

 شھروندان، سبب شده است که بخش عظيمی از خانواده ھای ايرانی در معرض انواع و اقسام زيست و زندگی

  .گيردمشکالت و معضالت و خطرات فروپاشی و طالق و غيره قرار 

، زندگی چند دالرآيا با ھمين سه ميليارد .  بوده استدالرفقط يک رقم اختالس از بانک ھای دولتی ايران، سه ميليارد 

  ! ايران را می توان از معرض فروپاشی و خطرات ديگری که در کمين آن ھاست نجات داد؟ۀھزار خانواد

 ھشت سال رياست جمھوری احمدی نژاد، ۀدر حالی اين بحران ھای اقتصادی ايران عميق تر شده است که در دور

ران واريز شده است که  ايۀ به خزاندالر ميليارد ١٠٢٧ قيمت نفت در بازارھای جھانی، حدود ۀبا افزايش بی سابق

  در واقع می توان اين دوره از تاريخ ايران را به لحاظ.  آن از منبع فروش نفت حاصل شده استۀبخشی عمد

اما به اقرار برخی نمايندگان مجلس و مقامات .  و بی سابقه و بی نظير ناميدئی طالۀاقتصادی ودرآمد يک دور

 ً لغ در کجاھا ھزينه شده است و اين ھمه بحران اقتصادی ايران عيمق  روشن نيست که نصف اين مباحکومتی، تقريبا

  !و وسيع تر شده است؟

 درصد ٢٠ بر اساس تحقيقاتی که به تازگی در رابطه با انتخابات رياست جمھوری صورت گرفته، بيش از اخيراً 

 ۀ اميد به آينده، ادامھيجان، شور و شوق، تحريک پذيری،.  سال قرار دارند٢٩ تا ١٩جمعيت کشور در گروه سنی 
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از نيازھا و نقاط مشترک اين گروه ... تحصيل، شغل فراخور حال، ازدواج، تضاد طبقاتی، آرزوھای دست يافتنی و 

  .سنی است

 سال، بيش ۴٩ تا ۴٠ درصد در گروه سنی ١٢ سال، نزديک به ٣٩ تا ٣٠ درصد جمعيت در گروه سنی ١۶بيش از 

 درصد ۴ سال ، و حدود ۶٩ تا ۶٠ درصد در گروه سنی ۴ ، بيش از ۵٩ تا ۵٠  درصد ھم در گروه سنی باالی٨از 

بقيه جمعيت درصد ٨ سال و بيش از ١۴ درصد در گروه سنی زير ٢۴ھم چنين حدود .  سال قرار دارند٧٠ھم باالی 

  . سال قرار دارند١٩ تا ١۵در گروه سنی 

 ۵٩ لرستان با بی کاری ]واليت[ ھم استان]واليات[ھا بر اساس آمارھای رسمی مرکز آمار ايران، در ميان استان

 درصد در ۴۶ درصد و ايالم با ۵۴استان گيالن با . درصدی جوانان، رتبه اول بی کاری را در سطح کشور دارد

  .ھای بعدی قرار دارند رتبه 

انی، اميد به پيدا اين ارقام تکان دھنده که تعديل شده ھم ھستند ھنگامی اعالم می شود که بسياری از جوانان اير

  .انسانی خويش در حکومت اسالمی را از دست داده اندۀ سادۀ کردن کار مناسب و تشکيل زندگی و خانواد

، با تصويب ٢٠١٣ می ١٩ برابر با ١٣٩٢ ]ثور[ ارديبھشت٢٩شنبه  ديگر، به گزارش امروز ايسنا، يکاز سوی

ھا،   دوم ھدف مندی يارانهۀھای نفتی در مرحل رده درصدی قيمت فراو٣٨مجلس شورای اسالمی عالوه بر افزايش 

  .يابد باز ھم نرخ سوخت مايع افزايش می 

 خطوط لوله ۀ شبکۀھای نفتی برای توسع طبق تصويب نمايندگان مجلس شورای اسالمی، قيمت ھر ليتر فرآورده

 درصدی ٣٨ عالوه بر افزايش -ھا   پااليشگاهۀ منابع مالی برای توسعتأمينھای نفتی و  انتقال نفت خام و فرآورده

  . درصد افزايش خواھد داشت۵ -ھا  دوم ھدف مندی يارانهۀنرخ سوخت در مرحل

 ھزار ميليارد تومانی دولت از محل اجرای ھدف مندی ۵٠پيش از اين مجلس شورای اسالمی، با تصويب درآمد 

ای  بر اين اساس قيمت بنزين سھميهھای سوخت را صادر کرد که   درصدی قيمت حامل ٣٨ھا مجوز افزايش  يارانه

 تومان ۵٨٠ای را به   درصدی، نرخ بنزين سھميه ۵اما افزايش . ابديی  و بنزين آزاد به ھزار تومان افزايش م۵۵٠

  .رساند  تومان برای ھر ليتر می١٠۵٠و آزاد را 

 ۀھای نفتی را برای ھم جديد مجلس مشخص نشده است که دولت بايد افزايش پنج درصدی فرآوردهۀ البته در مصوب

بی ترديد با افزايش قيمت بنزين . فرآورده ھا به يک نسبت اعمال کند يا اين که در اين زمينه نيز آزادی انتخاب دارد

بنابراين، دولت و مجلس حکومت . ھم کاالھا و مخارج رفت و آمد شھری و بين شھری، باز ھم گران تر خواھد شد

 خود را با گران کردن کاالھای ضروری مورد نياز مردم و دست ۀد تا کسر بودجاسالمی، دست به دست ھم داده ان

  ! کنندتأمين خالی و بی رنگ مزدبگيران و محرومان جامعه ۀدرازی به سفر

کاالھای مورد نياز مردم در سال جاری، چندين برابر افزايش يافته و به اقرار برخی مقامات حکومتی، قدرت خريد 

در حالی که خط فقر در ايران، حدود دو ميليون تومان است دست مزدھای .  آمده استنئي درصد پا٧٠مردم 

  . ھزار تومان است۴٨٠، چيزی در حدود ٩٢کارگران برای سال 

ن و جامعه شناسان مستقل، حتی ان جنبش ھای اجتماعی مستقل، تحليل گران، اقتصاددانان و محققاظھارات فعاال

ھای حکومتی،   ھای نظارتی، اقتصاددانان حکومتی و تيترھای درشت روزنامه نمايندگان مجلس ارتجاع، دستگاه

در .  به دست انداز افتاده و وضعيت بسيار وخيم و نامطلوبی داردھمگی حاکی از آن است که اقتصاد ايران، شديداً 

ً ٨٠حالی که  اساس آمارھای  از منبع فروش نفت حاصل می شود ھم اکنون بر  درصد اقتصاد ايران دولتی و عمدتا

رسمی، فروش نفت به دليل تحريم ھای بين المللی و عدم دسترسی به تکنولوژی مدرن، به کم تر از نصف تنزل 
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ھا، کاھش بی سابقه و چشم گير ارزش لایر در مقابل ارزھای خارجی به ويژه  افزايش سرسام آور قيمت. يافته است

ين حکومتی، داللی و واسطه گری، مسؤوله وعده ھای سران و تر نسبت ب کالن، بی اعتمادی بيشۀ، کسری بودجدالر

ھا و واحدھای توليدی، کاھش رشد بخش کشاورزی و آسيب، بی کاری پنھان و  ن آمدن سطح توليد کارخانهئيپا

 ھزينه ھای تحصيلی و بھداشتی کودکان و جوانان، ھمه و ھمه به دغدغه تأمين بھا، ۀو اجارآشکار، گرانی مسکن 

 معيشتی مردم و مشکالت زندگی شھروندان تبدل شده اند و وضعيت بحرانی اقتصادی ايران را به ۀمرھای روز 

  .نمايش و قضاوت افکار عمومی می گذارند

در سطح بين المللی نيز تقريبا ھيچ دوستی برای ايران باقی نمانده است و تنھا ھم پيمان حکومت اسالمی، حکومت 

حکومت سوريه، تاکنون با حمايت ھای بی دريغ و .  آن ھا ھم تيره و تار استۀ آيندسوريه و حزب هللا لبنان است که

 ھزار شھروند بی دفاع و بی سالح مخالف ٨٠ش، بيش از ی حکومت اسالمی و سپاه پاسدارانکالن اقتصادی و نظام

ھمه شواھد نشان . نده اندحکومت بشار اسد را قتل عام کرده اند و ميليون ھا انسان را نيز از خانه و کاشانه شان را

بنابراين، . می دھد که حکومت بشار اسد، رفتنی است و ھيچ کس در اين مورد شک و ترديدی به خود راه نمی دھد

حاال چنين حکومتی، مورد . رو استه لماتيک روبپی نيز با بحران دئحکومت اسالمی، در سطح بين المللی و منطقه 

 و ھم چنين افکار عمومی انسان دوست و مترقی جھان است؛ در چنين  ايرانۀنفرت اکثريت شھروندان جامع

ی رياست جمھوری حکومت أوضعيتی، بی ترديد ھيچ انسانی دوست ندارد با حضور بر سر صندوق ھای ر

  !اسالمی، خودش را به سياھی لشکر اين حکومت جانی تبديل کند

 نيروھای اصول گرا در ساختار حکومت اسالمی، در جريان انتخابات مناقشه برانگيز رياست ۀدر حالی که مجموع

، به طور کامل و با صراحت اين خواست خود را بروز دادند که بايد ھر تفکر منتقد و ١٣٨٨جمھوری سال 

 حکومت ۀطار فرسودمعترض به ساختار سياسی، حتی اگر نيروھای وفادار به آيت هللا خمينی ھم باشند، بايد از ق

در . س ھمه، آيت هللا خامنه ای، برای يک دست کردن حکومت بودأاده شوند در واقع تالش آن ھا و در رياسالمی پ

 برخی از مراجع تقليد شيعه چون آيت هللا يوسفعلی صانعی و سيد محمد دستغيب رفت تا آن ۀاين راستا، حتی به خان

  .ق نشدھا را نيز با خود ھم گام کند اما موف

 ئی اصول گرايان با وجود تفاوت ھای درونی خود، افراد و فرقه ھا١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد٢٢در واقع از فردای روز 

ت هللا خامنه ای و واليت فقيه را دست کم مشروط می خواستند، خانه يکه منتقد يا اصالح طلب بودند و يا رھبری آ

ديک امام خمينی، يعنی موسوی و کروبی را نيز جبس خانگی نشين کردند و برخی ھا نيز زندانی و حتی ياران نز

  .نمودند

ک دست شدن حکومت با صراحت و بدون تعارف يبه اين ترتيب، برای نخستين بار پس از مرگ خمينی، موضوع 

، »يک دست سازی حاکميت«بنابراين، . و آشکار از سوی شخص رھبر مطرح شد و سريع ھم شکست خورد

 از سوی مراکز ١٣٨٨ و انتخابات سال ١٣٨۴وره انتخابات رياست جمھوری، يعنی در سال طرحی بود که در دو د

اما اکنون شکاف در . دنبال شد» شورای نگھبان«قدرت حکومت و با کمک بازوی نظارتی آن بر انتخابات، يعنی 

بی . ی استای باطليؤک ريدرون خود اصول گرايان حاکم، به سادگی نشان می دھد که يک دست کردن حکومت 

  .شک خامنه ای ھم اين را می داند اما او حاضر به تقسيم قدرت با ديگران نيست

 رسيده است که خدا، پيامبران، امامان و امام زمان ئیاکنون وضعيت اقتصادی و سياسی و اجتماعی ايران، به جا

 مسلمين سيدعلی خامنه يفۀخلغايب و روحانيون و عناصر و جناح ھای رنگارنگ حکومتی نيز ھمه با ھم در بارگاه 

» قتل عام«و » ظھور امام زمان«، »عذاب الھی«ای در تھران دور ھم جمع شوند و لحظه به لحظه مردم را به 
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تھديد کنند باز ھم موفق نخواھند شد خود را از بن بستی که گير کرده اند رھا سازند و به بقای حکومت خود ادامه 

 و واليتی و روحانی و ھمه جناح ھای رنگارنگ حکومتی گرفته ئی خاتمی و مشاتا چه برسد از رفسنجانی و. دھند

 -ی ئ مذھبی، جبھه ملی، نھضت آزادی، طيف توده -تا ھمه طرفداران شان در درون اپوزيسيون به اصطالح ملی 

لمللی اکثريتی، طيف ھای مختلف جمھوری خواھان و با موج تبليغاتی رسانه ھای فارسی زبان بورژوازی بين ا

، دويچه وله، راديو فرانسه و امريکاچون راديو و تلويزيون و سايت بی بی سی، راديو فردا و تلويزيون دولتی 

عناصر و سخن گويان جناح سبز حکومت اسالمی در خارج کشور، حکومت اسالمی را از خطر فروپاشی و نفرت 

  !عمومی مردم نحات دھند

 که در سی و چھار سال گذشته به بارگاه اسالم و امام خمينی و امام یئھمه جناح ھای حکومت اسالمی، چه آن ھا

از اين بارگاه رانده شده و يا در حاشيه قرار گرفته اند نه تنھا ھيچ کدام که  ئیخامنه ای دخيل بسته اند و چه آن ھا

 گناه و مبارزه آلوده ، به خون ده ھا ھزار انسان بیآنھا ۀ مثبتی در نزد مردم ندارند، بلکه دست ھمۀشان کارنام

 خود، فقر و فالکت اقتصادی فاجعه باری را نيز به اکثريت ۀو ھم چنين با سياست ھای اقتصادی جنايت کاران. است

  .شھروندان ايرانی تحميل کرده اند

 مھم ديگر، اين است که در اين روزھا، کانديداھای رياست جمھوری حکومت اسالمی، در راستای ۀمسأليک  

خود، حتی با تزوير و رياکاری راه افتاده اند تا از موقعيت و پايگاه اجتماعی برخی از چھره ھای شناخته تبليغات 

 آقای انتظامی، ۀ تکان دھندۀنام. برد اھداف خود ھم چون ابزار سوء استفاده کنند فرھنگی و ھنری به عنوان پيشۀشد

ايشان بھتر .  آشکار از اين نوع سوء استفاده ھاستۀمونن ھمين مطلب می توانيد آن را مطالعه کنيد يک نئيکه در پا

، عرصه ئیمی داند که حکومت اسالمی، به ويژه در ھشت سال اخير رياست جمھوری احمدی نژاد و معاون او مشا

بنابراين، فرھنگيان و ھنرمندان ما، .  سينما را بيش از پيش نابود کرده اندۀھای فرھنگی و ھنری جامعه از جمله خان

  .  ناچار بايد مواظب باشند که موقعيت و حيثت شان توسط اين جانيان حکومت اسالمی خدشه دار نشودبه

خواه ان و نويسندگان و ھنرمندان آزادي روشنفکرۀحکومت اسالمی، از ھمان روزھای به قدرت رسيدنش، از جمل

را  زبان شان قفل زده و قلم شان مترقی و پيشرو، سکوالر و سوسياليست را مورد تھديد و تعقيب قرار داده و به

برای نمونه سعيد . شکسته و تعدادی را نيز در داخل و خارج کشور ترور کرده و يا در زندان ھا کشته است

 عناصر و جناح ھای حکومت اسالمی در يک صف متحد و با تمام قدرت ۀسلطانپور را در سال شصت که ھم

 مختاری و ۀ مثله شدۀجناز. دند و آدم می کشتند، اعدام کردند را سرکوب می کر۵٧آخرين دستاوردھای انقالب 

، در ١٣٧٧ سال ]قوس[در آذر ماهرا ت جمع مشورتی کانون نويسندگان أپوينده اين دو عضو فعال و سرشناس ھي

) محمد خاتمی(بيابان ھای کالن شھر تھران کشف کردند، دوره ای که اصالح طلبان حکومتی ھم رياست جمھوری 

 ۀو غيره ر ادر اختيار داشتند؛ قبل از آن نيز در دور) س مجلس شورای اسالمیئيمھدی کروبی ر(لس و ھم مج

ين امنيتی تالش کرده بودند مأموررياست جمھوری رفسنجانی، سعيدی سيرجانی در زندان به قتل رسيده بود؛ 

. عر دره بفرستند اما موفق نشده بودنداتوبوس تعدادی از نويسندگان و شعرای ايرانی را که عازم ارمنستان بودند به ق

 امنيتی بود زودتر به بيرون پريده بود و ھم يکی از نويسندگان سريع ترمز ماشين را مأمور اتوبوس که ۀزيرا رانند

 رياست جمھوری ھاشمی رفسنجانی ۀدر دور» ما نويسنده ايم« نويسنده تحت عنوان ١٢۴ ۀبياين... گرفته بود و

، زيرنظر وزارت اطالعات قرار گرفتند و مجبور به ترک کشور شدند و يا مانند محمدجعفر  آن ھاۀمنتشر شد ھم

در واقع حکومت اسالمی ايران، ھمه عرصه ھای ... و. پوينده که دست اندرکار انتشار اين بياينه بود را ترور کردند

  . کرده استفرھنگی، ھنری و اجتماعی آزادی خواھانه و انسان دوستانه را در ايران، نابود
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 بر سرنگونی کليت حکومت اسالمی نه با جنگ و دخالت دولت ھای خارجی چون ناتو و تأکيددر چنين شرايطی،  

ن و ھنرمندان برابری طلب و غيره، بلکه با قدرت و ھمبستگی کارگران، زنان، دانش جويان و جوانان، روشنفکرا

به عبارت ديگر، ھرگونه نزديکی به جناح .  و مھم است مردم آزاده يک شرط اساسیۀخواه و عدالت جو و ھمآزادي

بندی ھای درون حکومت اسالمی، و حمايت مستقيم و غيرمستقيم از نمايش انتخابات و کانديداھای رياست جمھوری 

 چشم بستن بر تداوم سرکوب و سانسور، شکنجه و اين حکومت، به بقای حکومت اسالمی ياری می رساند و عمالً 

  .ايران استۀ  فقر و فالکت ھای اقتصادی و اجتماعی در جامعاعدام، گسترش

اکنون که کم تر از يک ماه به نمايش انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی، باقی نمانده است فرصت خوبی 

 و اندست که طبقات و اقشار و گروه ھای مختلف مردمی که مخالف حکومت اسالمی و ايدئولوژی ارتجاعی آن 

 يک جامعه آزاد و برابر و انسانی و مرفه را در ايران در سر دارند در تبال نظر و مشورت با ھمديگر افکار ساختن

، ۵٧ مان در گذشته مانند تجربه انقالب ۀابتکارات مختلف خود را مورد بحث و بررسی قرار دھند؛ به تجارب جامع

 توجه کنند تا در روز انتخابات که مريکاا و ھم چنين اعتراضات مردمی در کشورھای منطقه و اروپا و ٨٨وقايع 

تری خواھند داد استفاده کنند و صدای اعتراض و المللی به مسايل ايران تمرکز بيشرسانه ھای داخلی و بين 

  .دادخواھی و رزمندگی خود را به گوش جھانيان برسانند

 خانه ھايشان بمانند تا به سياھی  خرداد، روزی که نمايش انتخاباتی در جريان است بخشی از مردم در٢۴شايد روز 

ی تبديل نشوند؛ شايد بخشی از جوانان در گروه ھای مختلف در ألشکر حکومت در خيابان ھا و پای صندوق ھای ر

ی دادن به صندوق ھای أ رۀنقاط مختلف شھرھا، دست به اعتراضات موضعی و محدود بزنند؛ شايد برخی به بھان

 عليه کليت حکومت و طرح مطالبات عمومی مردم، ئیم بريزند و با دادن شعارھای نزديک شوند و آن ھا را بر ھأر

گاه و يا در مقابل  صف خود بکشانند؛ شايد برخی دانشجويان در خوابی دادن منصرف سازند و بهأآن ھا را از ر

و برابری و رفاه  در جھت آزادی ئیدانشکده ھا، يا دانش آموزان در مقابل مدارس تجمع کنند و با سر دادن شعارھا

 و دانش آموزی، خروج ئیجوو نشريات و سمينارھای مستقل دانشعمومی، بر مطالبات خود مانند آزادی تشکل ھا 

 زندانيان ۀنيروھای سرکوبگر حکومتی از محيط ھای آموزشی کشور، لغو سانسور، شکنجه و اعدام، آزادی ھم

ومی و رسانه ھا را به اين خواسته ھای خود جلب کنند؛ شايد  ورزند و توجه افکار عمتأکيد، ...سياسی و اجتماعی و

ع اعتراضی مجای مناسب و مربوط ديگر، دست به تبسياری از کارگران دم در کارخانه ھا و کارگاه ھا و يا جاھ

ن سطح ييبزنند و مطالبات اقتصادی، سياسی و اجتماعی خود، از جمله پرداخت سريع دست مزدھای معوقه و تع

، ئیجون کارگری، دانش از فعاالئی متناسب با تورم و گرانی واقعی و غيره را طرح کنند؛ يا گروه ھایادست مزدھ

 ھای محدود و ئیزنان، روشنفکران و ھنرمندان با شعارھای مستقل خود در نقاطی از شھرھا دست به راه پيما

گر در شھر سنندج تجربه شد و  ارديبھشت امسال، يعنی روز جھانی کار١١موضعی بزنند؛ حرکتی که در ھمين 

با وجود اين که چندين روز به اول ماه می مانده ھمه نيروھای سرکوبگر حکومتی . حرکت تازه و بسيار موفقی بود

ن در شھرھای کردستان، به ويژه در سطح شھر سنندج به حال آماده باش درآمده بودند با اين وجود تعدادی از فعاال

ن شده ای که يي در زمان محدود و تعئیاندرول ھای قرمز خود و با سر دادن شعارھاکارگری و اجتماعی شھر با ب

 زدند و تا رسيدن نيروھای سرکوب متفرق شدند به طوری که ئی خود را نيز قرائت کنند دست به راه پيماۀمانقطع

ورانه و  تظاھرات موضعی و جسفلمين و نيروھای سرکوبگر حکومت را دچار شوک کردند؛ مسؤولمقامات و 

تر، قابل دسترسی ئيتحسن برانگيز روز اول ماه می امسال سنندج، در يوتيوپ، سايت ھای اينترنتی، فيس بوک و تو

 نيروھای برابری طلب در محالت تجمع کنند و به لغو حجاب ۀاست؛ يا زنان کارگر، خانه دار، بی کاران و ھم
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 ورزند؛ تأکيد امنيت و اشتغال زنان تأمينی ستيز، ھم چنين اجباری، لغو قوانين مذھبی و مردساالر زن ستيز و آزاد

ن حقوق کودکان کار و خيابانی، اين کودکان را به خيابان ھا بياورند و بر لغو کار کودک و  فعاالئیشايد در جاھا

بان  زندگی آن ھا، انگشت بگذارند؛ شايد در استان ھای کشور که زتأمين تحصيل آموزش و بھداشت رايگان و تأمين

مادری شان ممنوع است تجمعاتی شکل گيرد و در شعارھای خود بر آزادی زبان ھای مادری در سراسر ايران و به 

 شھروندان بدون در نظر گرفتن مليت و جنسيت و باورھايشان از حقوق برابر برخوردار گردند ۀحقوق برابر ھم

جمعاتی را در جھت رسيدگی جدی به مرگ ن محيط زيست، تتمرکز بيش تری دھند؛ در ھمين روز، شايد فعاال

 تھران و ديگر شھرھا سازمان دھی کنند؛ شايد ۀ اروميه و تاالب ھا و جنگل ھای سراسر کشور و ھوای آلودۀدرياچ

 مقيم ايران، به ويژه  از شھروندان و پناه جويان افغانئین جنبش ھای اجتماعی ايران، گروه ھابخشی از فعاال

 ثبت احوال حکومت اسالمی برای آن ھا، شناسنامه صادر نمی ۀ است و ادارلدين آن ھا افغان که يکی از واکودکانی

يران و کشتن کارگران بياورند و اخراج آن ھا از اروی ند، به خيابان ھا  اکند و از حق کودکی و شھروندی محروم

 و به حمايت از  محکوم کننديداً  در مزرھای ايران و افغانستان توسط مرزداران حکومت اسالمی را شدمھاجر افغان

بنابراين، روز ...  ھای مقيم ايران و برخورداری پناه جويان از حق پناھندگی برخيزند؛ وحق شھروندی افغان

انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی را با بھره گيری از ابتکارات و روش ھای مختلف، به روز اعتراض 

  !عمومی تبدل کنيم

 ايران و سرکوب ۀ که در باال اشاره شد نه امر و نھی به مردم است و نه عدم شناخت از جامعدر يک کالم، آن چه

ال و ابتکاراتی است که می توان از آن ھا و يا ھر ابتکار ديگری که به ؤعکس طرح سه ب.  حکومتۀھای وحشيان

 مردم ايران، و ۵٧در انقالب ويژه نيروی پرانرژی و با جسارت جوان کشور، که نمونه ھای فراوانی از آن ھا را 

، ھنگامی ۵٧در انقالب .  تقلب در انتخابات رياست جمھوری ديده و شنيده و تجربه کرده ايمۀ به بھان٨٨اعتراضات 

رو می شدند بسياری از رده ھای ه که نيروھای سرکوبگر حکومت پھلوی، با مقاومت تحسين برانگيز مردمی روب

 سربازان و افسران وظيفه و يا جوان، نه تنھا از شليک به سوی مردم معترض ن آن ھا، يعنی درجه داران وئيپا

 تفنگ خود را نيز به سوی نيروھای ۀن می پيوستند و لولاخودداری می کردند، بلکه با سالح خود به صف مخالف

وھای  ھای مختلف اعتراضات مردمی می ديديم که نيرفلم، در ٨٨در ھمين سال . سرکوبگر حکومتی می گرفتند

ضدشورش و انتظامی و سپاه و بسيج و ديگر نيروھای آدم کش تا دندان مسلح حکومت اسالمی، با مقاومت و حتی 

رو می شدند چگونه پا به فرار می گذاشتند و ه تھاجم جوانانی که تنھا سالح شان شعار و سنگ و چوب بود روب

بنابراين، اين فرصت تاريخی را نبايد . نمی گرفتند که به دست مردم می افتادند مورد خشونت قرار ئیچگونه آن ھا

 ۀ حق و عادالنه از دست بدھيم و روز انتخابات رياست جمھوری حکومت اسالمی را به طرح شعارھا و مطالبات ب

صف بندی جديد طبقاتی سياسی و ۀ آزادی خواھانه و برابری طلبانه و عدالت جويانه تبديل کنيم و از ھمين روز جرق

خود را در مقابل حکومت اسالمی و کليه نيروھای سرکوبگر و استثمارگر به وجود آوريم و خود را برای اجتماعی 

  !مئيدست زدن به پيکار پيگير و مداوم و اقدامات سرنوشت ساز تاريخی آماده نما

حشيانه و  اھداف ارتجاعی و سياست ھای وۀ شرکت در انتخابات حکومت اسالمی، يعنی ميدان دادن به ادامنھايتاَ 

 آزادی ھای فردی ۀ نوين، که به ھمۀ يک جامعئیپس بزرگ ترين ستراتژی بر پا. غيرانسانی حکومت اسالمی است

ش سرنگونی کليت حکومت اسالمی است تا به الت اجتماعی منجر شود اولين شرطو جمعی، برابری و آزادی، عد

  .د شودمعنای واقعی فضای آزادی در ايران، برای انتخابات آزاد ايجا
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  ٢٠١٣ نوزدھم می -  ١٣٩٢ ]ثور[يک شنبه بيست و نھم ارديبھشت

  

  

  :ضميمه* 

 …پروردگارا کمک کن بتوانم حرف دلم را بزنم

  …برای مردم سرزمينم

  .من عزت هللا انتظامی ھستم

 ھنری جامعه ۀ سرشناس و قديمی عرصۀبرای مثال، در روزھای اخير عکسی از عزت هللا انتظامی، اين چھر

  !  نشسته استئیان، در رسانه ھا منتشر شده است که وی در ميان احمدی نژاد و مشااير

  : سرگشاده ای خطاب به مردم ايران نوشته استۀپس از اين ماجرا، خود آقای عزت هللا انتظامی، طی نام

آماده «د  بعدازظھر بود که از دفتر رياست جمھوری به من اطالع دادن٣ ساعت ١٣٩٢ ارديبھشت ماه ٢١شنبه  «

چند روز قبل از مراسم اعطا نشان . ماه ھا برای ثبت بنياد دويده بودم. خوشحال شدم» .باشيد ماشين می آيد دنبال تان

ما چند ھنرمند ) که به علت بيماری نتوانستم در مراسم شرکت کنم (١٣٩١ ]دلو[درجه يک ھنری در بھمن ماه

آن جا . از مزايای مادی و معنوی اين نشان با خبرمان کنندمنتخب را به دفتر رياست جمھوری دعوت کردند تا 

 ء فوری زدند به وزراۀس جمھور نامئيچند روز بعد آقای ر. درخواست بنياد فرھنگی و ھنری را مطرح کردم

  .نتيجه ای حاصل نشد… مدتی گذشت… مربوطه فرھنگ و ارشاد و کار

 قبل به ايشان پيغام داده بودم که واجب العرضم و برای ۀفتھ.  شومئیناچار فکر کردم دست به دامن آقای مھندس مشا

. نئيبا سرعت رفتم پا. چيزی نگذشته بود که خبر دادند ماشين آمده.  لباس پوشيدمفوراً . مذاکرات بايد خدمت برسم

» .بله ايشان آمدند«شخصی که در مسير مرتب با بی سيم صحبت می کرد به کسی که آن طرف خط بود گفت 

  .ديمحرکت کر

راننده چراغ گردان قرمز رنگ را باالی ماشين قرار داد، با سرعت خيابان ھا را طی می کرد و شخص بی سيم به 

مردم با . من جلوی ماشين پھلوی راننده نشسته بودم. دست ھم مرتب خبر می داد که ما کجا ھستيم و کی می رسيم

نزديک کاخ رياست جمھوری با بی سيم ! ت کجا می برندحيرت نگاھم می کردند که مرا با اين ماشين و با اين سرع

  .شماره، رنگ ماشين و اسم سرنشينان را گفتند تا برای ورود ھماھنگ شود

محوطه پر از مردھای پير و جوان . به جلوی ساختمان رسيديم. دستور دادند از درب خيابان ولی عصر داخل شويم

 قيطريه و بنياد را با خودم برده ۀمدارک و اسناد موز. ن ديگری کردندمرا پياده و بالفاصله سوار ماشي.  بودپوليسو 

هللا ءانشا. چيزی نيست«خيلی با محبت گفت . بودم، حتی برای آقای بی سيم به دست ھم مطالب خودم را تعريف کردم

فتم مختصر ن کشيدم و گئي ماشين را پاۀ سمت ماشين ما آمد شيشئیناگھان آقای مشا» .ھمين امروز تمام می شود

  .د ھمين امروز انجام می دھمئيگفت با ما بيا. عرضی دارم که به کمک شما احتياج است

باالخره بنياد داشت ثبت .  سوار ماشين بزرگ سفيد رنگی شد و ما بالفاصله پشت سر او حرکت کرديمئیآقای مشا

»  فرھنگی و ھنری عزت هللا انتظامیبنياد… «دوندگی ھايم به نتيجه می رسيد و نگرانی ھايم رفع می شد... می شد

تازه . ماشين با سرعت جلوی يک درب آھنين ايستاد… گلدسته ھای مسجد نور… ناگھان ديدم ميدان فاطمی ھستم... 

  . جلوتر رفتئیماشين آقای مشا.  بودپوليسھمه جا پر از ! فھميدم اين جا وزارت کشور است
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س ئيآقای ر.  رسيديم که مملو از جمعيت بودئیبه جا… نی بردندبه محوطه که رسيديم من را از راھروھای طوال

مرد جوانی آمد و مرا ھمراه خودش باز به راھروھای تو در تو .  و عده ای ديگر، ھمه آن جا بودندئیجمھورو مشا

جا يک آن . به سالن بزرگی رسيديم. مجبور بودم با عصا پا به پای او راه بروم… واقعا خسته شده بودم. ديگری برد

مرد جواِن ھمراھم گفت . صندلی سه نفره فلزی آبی رنگ ديدم خودم را به آن رساندم و روی صندلی وسط نشستم

نمی دانستم آن جا چه . به ھرحال او رفت و مرا تنھا گذاشت. گفتم نمی توانم از اين جا تکان بخورم. بايد برويم جلوتر

د و جمعيت درب سالن ناگھان باز ش… کمی گذشت… ر بودخبر است فقط پر از سر و صدا و آدم ھای جورواجو

فقط سعی می کردم به زحمت . ی که من روی آن نشسته بودم يک وری شد و به زمين افتادمصندلي. حمله کرد داخل

با داد و فرياد من باالخره دو سه نفر به . پاھای جراحی شده ام را حفظ کنم که لگد نخورند و زير دست و پا له نشوم

  .صندلی را درست کردند و من را روی آن نشاندند. م رسيدندداد

س جمھور و ئي و آقای رئیحيران مانده بودم چه کار کنم؟ ناگھان ديدم آقای مشا. جمعيت به داخل سالن ھجوم برد

س ئي طرف چپ من و آقای رئیآقای مشا. رو به طرف من می آينده چند نفر ديگر که ھمراه آن ھا بودند از روب

چی شده؟ « گفت ئیآقای مشا. ناگھان اطراف مان پر شد از دوربين ھای عکاسی. ر طرف راست من نشستندجمھو

عکس شان را که گرفتند . عکاس ھا تند و تند عکس می گرفتند. من حرفی نداشتم که بزنم» !يه خرده شاد باشين

مرد جوان که آمد مرا ببرد . ماندممحل را ترک کردند و من باز ھمان جا بھت زده وسط آن صندلی سه نفره تنھا 

  » …هللا اوراق و براتون مياريمءامروز که ديگه نمی شه بعدا انشا«خانه گفتم چه شد؟ گفت 

  !مردم سرزمينم

من برای شما ھميشه ھمان عزتم، ھمانی که از سيزده سالگی در تماشاخانه ھای الله زار با تشويق ھای شما بزرگ 

برای شما من …  با درد ھای ايران بسيار گريسته ام و با شادی ھايش لبخند ھا زده امھمانی که ھمراه شما… شده ام

بنياد فرھنگی و ھنری يادگاری است از من برای جوانان و مردم … بچه ای از سنگلج… ھميشه ھمان عزتم

  …آرزومندم اين ميراث ماندگار را ھمراه شما بنا کنم… سرزمينم
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