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 یآرش حجاز

١٨.٠۶.١٠  

  

  پردازيھای رژيم آخندی دروغ[

  "]ندا آقا سلطان"در ماجرای کشته شدن 
  

 ی از مرگ ندا آقاسلطان ارائه م”ی پژوھشیرشگزا“ پخش شد به نام تقاطع، که راني ایماي از صدا و سیلميامشب ف

  .لمي فني بود پخش ایبه نظرم اتفاق فرخنده ا.  شدمضي مستفاريبس. داد

  . استوناني است و ندا آقاسلطان در ی اصال جعللمي روز اول گفتند ف

  .ردي بگلمي کرده که ندا را بکشند و او فی سازحنه صی سی بی بعد گفتند خبرنگار ب

دهدايدر سر ندا پ“ که ی اعالم کرد که گلوله اکي در مکزراني اري بعد سف وع” ش ه در استي نی، از ن  وجود راني ک

  .دارد

  . استی جعللمي دوباره گفت فی ضرغامی بعد آقا

 دارد یگناھي و خون بندي گوی ھمه دروغ منيد اي دی شد که سر صحنه بود و وقتداي پی به نام آرش حجازيی بنده خدا

.  من مردی چشم ھای و ندا جلوستي نی جعللميًگفت اوال که ف. د، نتوانست تحمل کند و به سخن در آمد شوی مماليپا

ودري گذاشتند و بردند، ھرچند د٢٠۶ پژو کيبعد ھم گفت که مردم جسد ندا را برداشتند و در  رده ب .  شده بود و ندا م

 ی تنومندکلي و ھلي را گرفتند که سبی مردم فرد،یقي ھم گفت که بعد از دور شدن پژو با جسد ندا و معلم موسشآخر

اراھنشيمردم پ.  خواستم بکشمشی زد که نمی ماديداشت و فر ارت ھ شان يی شناسای را درآوردند و ک ه ن  اش را ک

  . است، گرفتندجي داد عضو بسیم

ای احمدی آقا،ی انتظامیروي نسي رئ اجرا دروغ است و پ ه کل م سط است و  وی خود آرش حجازی مقدم، گفت ک

  . گرددی می به دنبال آرش حجازنترپلياصال ا

  .دي گوی دروغ مراني و دولت استي طور نني ار،ي اعالم کرد که نه خنترپلي ا

  . ھا را رسانه ھا از خودشان در آورده اندني گردد، ای دنبالش منترپلي گفتم ای مقدم گفت من کی احمدی آقا

 کارگر راھني که مردم پی ھم از صحنه ایلمي و بعد ھم فديباس کارگر جاو عيی شناسای ده پانزده روز بعد کارت ھا

  . را درآورده بودند، منتشر شدديجاو
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د ی ھمانني گفت بله اد،ي عکس را که دیآرش حجاز.  کردی مقي تطبی آرش حجازی با گفته ھاقاي دقلمي ف  است که بع

  . ندا مردم گرفته بودندرگاز م

ا جعلی فردني و اصال چندي گوی دروغ می گفتند حجاز ارت ھ وده و ک رده ی آنجا نب ا فوتوشاپ درستش ک  است و ب

  .اند

تند سي سفارت انگلیجلو” خودجوش“ شال و کاله کردند و رفتند یجي بعد ھم خواھران بس اتر گذاش  تجمع کردند و تئ

راف بگ” خودجوش“ تا دي است و برش گردانل خودش قاتی آرش حجازنيکه اصال ا را (ميريازش اعت ه ب  ني ایالبت

ااني منيدر ا). تجمع مجوز وزارت کشور الزم نبود اب ھ ه کت  شي البته مجوز انتشارات کاروان را ھم لغو کردند و ب

اري کارمندش ب٢٢ اش را ھم ندادند تا ی قبلی چاپ کتاب ھادي مجوز ندادند و اجازه تجدگريھم د ا براک شوند ت  شاني ب

دیل حجاز مثی آدمی بشود که برایدرس عبرت ار نکنن ایخود حجاز.  ک د از حرف ھ م بع رار بي تحت تعقشي ھ  ق

  . شدديگرفت و ده ھا بار به مرگ تھد

ام دنیدئوي خنک نشده بود، چون واني اما ھنوز دل آقا ود و تم رده ب ار خودش را ک  اخم اي ندا و شھادت آرش خان ک

  . گره کرده بودندراني سمت ابه را شانيھا

اجرا ی وی پرس تی ساختند و از شبکه رسمیلميف” وشخودج“ بعد به صورت  د اصال م د و در آن گفتن  پخش کردن

تاده از سویمي و ندا تیقي معلم موسی و پناھی قرار است که آرش حجازنياز ا دا خون ی خارجی فرس د و ن ا بودن  ھ

ردم فکر کنختي صورت خودش ریرو د که م م وقت.  خوردهري تن د ھ ژو یبع دند، آ٢٠۶ سوار پ  و یرش حجاز ش

  . کار بود، بردندشی به ندا زدند و کشتندش و به کمک راننده که دستش توی خالصري تیپناھ

رایلمي او فی بعد شبکه اچ ب ار صحنه اني اولی ساخت و ب دا را در ماشی ب ردم جسد ن ه م رد ک  ی مني را پخش ک

  .  نبودري در تصوم ھیگذاشتند و آرش حجاز

 ني نشده، او که قرار بود در ماشني سوار ماشی درآمد که پس چرا آرش حجازیحرص دوستان وزارت اطالعات کل

  . نشدهني که سوار ماشمي آوریپس حاال دمار از روزگارش در م! با گلوله ندا را بزند

و پزشک! ی ھستی بدیليً تقاطع را ساختند و در آن به آرش خان تاختند که اصال تو پزشک خلمي ف درکت ؟یًاصال ت  م

شودياي ما درست در بی قبلیوي تا سناری رفتی و می شدی مني سوار ماش،ی بودی پزشک خوبکو؟ اگر  مي و مجبور ن

نار اره ازاول س سازیدي جدیويدوب اال د. مي ب ار بی قبللمي اصال از فگريح دی می اطالعی اظھ اھرا ھم.  کنن  نيًظ

  !د درآمده بوی وی پرس تی از سبد برنامه ھا”دجوشخو“ مثل علف ھرز، یطور

  : رفتي را پذزھاي چیلي خرانيچون دولت ا.  از ھمه بھتر بودی آخرلمي فني اما ا

  .ستي نوناني ندا آقاسلطان واقعا کشته شده، در ١٫

  . نبودهی ھم جعللمي ف٢٫ 

  . ھم نبودهی ائه در توطلي خورده و پمپ خون ھم دستش نبوده و دخري ندا واقعا در صحنه ت٣٫ 

  .ه قاتل نبودی آرش حجاز۴٫ 

ه را پک،ي در مکزراني اري خالف گفته سف۵٫  ه اصال گلول وده داي نه تنھا گلوله به سر ندا نخورده بوده، بلک  نکرده ب

 ی وی شود آن ھم از طرف خبرنگار پرس تی سال بعد منتشر مکي ی قانونی پزشکیبماند که چرا گزارش ھا! (اند

  ).راني اسي پلرفو نه از ط

اس ۶٫  ر، عب م ت ه مھ ارگر جاو از ھم وده ديک ود دارد، آن روز در صحنه ب ار ( وج وده ک رار نب خودجوش، چون ق

شنی پناھیالبته آقا. (، بعدش ھم از دست مردم کتک خورده) بکنندیاتيعمل ه ن ه نمادي فرشاني ادندي گفتند ک د ک  ی بزن
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ارگر جاو. حق ھم داشتند. خواستم بکشمش اس ک ردم عب ه ام، م د از دور شدن ديچون ھمان طور که بارھا گفت  را بع

ر ا! دي دی را مشاني بار بود که اني اولی پناھی آقانيبنابرا.  گرفتند٢٠۶ و ندا در پژو ی پناھیآقا ه جالب ت هينکت  نک

  !) ”مستقل “لمسازي خانم فني کند جز اداي را پدي کس نتوانست عباس کارگر جاوچي سال ھکي نيدر ا

التیاند که اسلحه نداشته اند و قسم م شخصا گفته دي کارگر جاوی چون آقاھرچند، ه دخ د ک ته ی خورن اجرا نداش  در م

  .ستي محاکمه ناي يی بازجواي شتري بقي به تحقیازي و نندي گویاند، پس حتما راست م

رار دارد و در ی آرش حجازتي طرف رواکيدر .  شودی مھم ثابت مزي چکي.  قدم بزرگ به جلو استکي ني ا  ق

دراني دولت ااتيروا. راني دولت ااتي طرف رواکي ه حال چن ا ب ا رواني ت ده، ام ار عوض ش  ی آرش حجازتي ب

 ی طرف آرش حجازکيدر .  شودی آشکار مشتري بشي گفته ھاقتي گذرد، حقی است و ھر روز که متيھمان روا

ه دست نیزي تنھا چنه گناه ی بکي قتل ی شھادت دادن بر چگونگیقرار دارد که برا ، )وجدانجز آرامش  (اوردي ب

د ببی خانواده اش را ھم نمگري را از دست داد، کارش را ازش گرفتند، دتشيکه آواره شد، امن د،ي توان ام ن ترنج تم  دس

روی دولتگريدر طرف د. ستادي حرفش ایعمرش بر باد رفت، اما پا ام آب ه تم رار دارد ک دا و شي ق ا شھادت ن  را ب

ه ھر فری آرش حجازدادنشھادت  گي و نبي از دست داد و ب ا ای و دروغرن د ت از ني متوسل ش اره ب رو را دوب  آب

  . فروگذار نکردی کارچي از ھاني منيبخرد و در ا

 ی میچه فرق.  ھستمی وقت ادعا نکردم که پزشک برجسته اچيمن ھ.  بودمی اگر ثابت کنند من پزشک بدستي مھم ن

اھ ی است که بنيکند؟ مھم ا ام دریگن ه گ ام ب اتالن گ د و ق شته ش ا ب ک ا ھر دست و پ د، ب اده ان اده افت  شتري دام خودنھ

  . ندارندی شوند و خروجیگرفتار م

  .ني الماکرري قاتالن به مکر خدا گرفتار شدند و مکرو مکرهللا وهللا خ

  . حرف خواھم زدشتري باره بني در ا

   حقاي 


