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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M ايران آئينۀ

  

  بھرام رحمانی

 ٢٠١١ جون ٢٠

 

 ی کتاب جنجالۀسندي نوۀشادک سرۀ نامیپس لرزه ھا

  !»شنود اشباح«
 

 د،ي سرکوب، تھد،یاسالم  فرھنگ حکومتدر.  در آن جامعه استتي فرھنگ حاکمی غالب در ھر جامعه افرھنگ

 نيو پا، درآوردن چشم با اتکا به قوان  دستدني بر،ئی زورگو،ی کشري ھفت ت،ی قمه کش،یترور، چماق دار

 ،ی غارت اموال عموم،یار رشوه خو،ی دزدنيسنگسار و ھم چن  شکنجه، تجاوز، اعدام،،ی قصاص اسالمۀانيوحش

 و فرماندھان و ارگان ھا و نيمسؤولھمه سران و مقامات و .  داردتيوم عمرهي وغی و توطئه گریپرونده ساز

 حکومت، ني ادر یحت.  کنندی مدي فرھنگ آلوده اند و ھمواره آن را در جامعه بازتولني حکومت به انيا ینھادھا

 دھند ی م چنگ و دندان نشانگري ھمدیبرا  کنند بالفاصلهی مداي پیف که اختالني امروز به محض ایروزي داراني

 ی و ترفندی گذارند و به ھر نوع پرونده سازی سنگ تمام مزي نگريھمد  کردنی و زندانیري دستگی که برایبه حد

 ی آب خوردن آدم میعوامل و عناصر حکومت، به راحت.  خود را نگه دارندتي شوند تاقدرت و موقعیمتوسل م

 ی پاپوش درست مريھمدگ ی براند؛ي نمای مستيسر به ن خود را نا کنند؛ مخالفی به زنان و دختران تجاوز مکشند؛

 فاحشه ی رفسنجانی کنند؛ در روز روشن و درمقابل مردم، به دختر ھاشمی مکي گلوله شلانيکنند؛ به مغز حجار

 سال ۀ بودجۀحي العي سربي تصوی نژاد برای کشند؛ احمدی پدرش می را در مراسم خاکسپاری نامند؛ ھاله سحابیم

 ۀخان  شما را بهدي زنان تان شب عدي نکنبي آن را تصودي عالتي اگر قبل از تعطدي گوی ممجلس دگانني به نما٩٠

دھد زنت بر تو حرام خواھد شد   اگر رھبر فتوادي گوی نژاد می رھبر خطاب به احمدۀنديتان راه نخواھند داد؛ نما

 ی رواج عمومی حکومت اسالمسلسله مراتب  در ھمه سطوحی و خشونت و چماق دارشت فرھنگ وحنيا... و

  .دارد

 رفتند و دوش به ی مگريھمدۀ داران آن ھا، ھمواره قربان و صدق و طرفی جمھورسئي رھبر و رشي دو ماه پتا

 و جوان، دختر و پسر و ريمردم معترض از پ  فوق العاده مشغول سرکوبی رحمیدوش ھم و با تمام قدرت و ب

 و ی خامنه اني شدن اختالف بکاراما با آش.  بودندیطلب حکومت صالح ایعني ت،ي خود در حاکمبي جناح رقیحت
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 به یدولت راني تن از مدی از سشيتاکنون ب.  افتاده اندگري در جناح حاکم به جان ھمدنيطرف  نژاد، ھوادارانیاحمد

 رمال و  وريدولت به عنوان جن گ  نمازشي به ھمراه معلم اخالق و پ،»ايمور سازمان سأم«و » جاسوس«عنوان 

 مواجه شد و به ی آن را داست با خشم خامنه اري نژاد قصد برکنارکردن وزیاحمد که ی توسط وزارت اطالعاترهيغ

  . شده اندی وزندانريکار خودبرگشت، دستگ

 نژاد، ی و احمدی خامنه انيب  که ھم زمان با آغاز اختالفاتی حکومت اسالمی از عوامل اطالعاتیکي ان،ي مني ادر

 دفتر و محمدرضا سئي ر،ئیمشا  مي رحاري درباره اسفندیا سابقه  ی بیگرء اقدام به افشا،ی سرگشاده اۀار نامبا انتش

  . ھنوز ھم ادامه داردشي ھازه پس لر، نژاد کرده بود ی معاون اول محموداحمد،یميرح

 اني حامانيجر فير ط كه دی رسمی ھاتي از سایکي که ی ھا برداشته شد به طورتي به سرعت از سانامه ني ااما

 ی ھا براتي از اعمال فشار بر سایا  سابقهی موج بی شود، مدعی می حال منتقد دولت طبقه بندنيرو و در ع تند

 زنگ خطر ی رسمی ھاتي از اكثر ساگر پژوھشكي ۀحذف نام« كهني اانيحذف نامه شد و به نقل از گلپور با ب

 ئی در اجراژهي را به وشاني اري نژاد و دولت تحت تدبیحمد ایآقا«: نوشت ،» استئی مشای برایقداست تراش

و طرح   به محك دارا بودن شرح صدری دولت و كارگزاران در مرئا و منظر افكار عمومیرينمودن شعارنقد پذ

 ھستم یمي رحاي ئی مشامي رحیآقا تي صبرانه منتظر شكای راستا بني انتقادات آزموده ام و در ایشفاف و قانون

 ستميتا در ھر س) مي گوی معاون اول را میمي بلكه رحستيارنياسفند...  و ی برادر تنیمي كورش رحمنظورم(

 یالباق رح نامه پرداخته و با طني محدود و مورد اشاره در اولی به اثبات قسمت ھابتوان ی دادگاه صالحه ااي ئیقضا

  . شودفراھم ئیو قضا ی قانونیدگي رسیالزم براۀ ني زمشاني بار در سوابق ابتيمطالب مص

 دي و مفالزم ی طرح ھر نوع نقد و بررسی خود را برای بر وثوق مستندات مطروحه؛ آمادگديكأضمن ت ثالثا...

ز ا ئی قضایريگي خود در پیحق قانون  حالني نامه اعالم نموده و در عاتيخود، آثار و محتوۀ  در بارگرانيد

!!! خي در تارري نظی اسالم شناس بني ا،ئیشا می آقااني به جرشانيكه وامدار(ت آ و افترابياشاعه دھندگان اكاذ

  . دانمیمحفوظ م!  مارادوناۀفيبان لطآ غضنفر مايو)  باشدی نمدهيپوش

 تي سانيا. بود  سرگشاده رضا گلپور را سرلوحه کار خود قرار دادهۀ بود که نامیتي ساني اولون،يعمار تي ساوب

  !؟». پژوھشگررا حذف کردندکي ۀ جھان مقالی ھاتي سایتمام« کند که یر م از گلپور منتشیدوروز بعد نامه ا

 ی مدت،ی طلبان حکومتاصالح هيعل» شنود اشباح« نوشتن کتاب لي، به دل١٣٨١ در سال ني از اشي گلپور که پرضا

 گرفته  قراری حکومتیھا  و رسانه اني گرااصول تي مورد حماري اخیھا را در بازداشت گذرانده بود، در سال 

  .است

م ي و رحیمي خانواده و ھمسر و مادر و خواھر محمدرضا رحی كند اعضای خود تالش مۀ درسراسر نامسندهينو

 ازاتھامات را ھی انبوین راه مجموعه اي كند و در اءاصطالح افشا  آن ھا را بهی و شخصی و روابط خانوادگئیمشا

  . سازدی میعلن

 معاون ،یمي دفتر و محمدرضارحسئي ر،ئی مشا مي رحاري درباره اسفندیا ابقه س  ی بیگرءبه افشا  گلپور، اقدامرضا

 و قصد ٢ کتاب شنود اشباح ني تدولي دلبه ني از اشي رضا گلپور که پنده،يبه گزارش آ. نژاد کرده است  یاول احمد

 مواضع تند مورد لي به دلري اخیھا  بود، در سال رشدهي دستگیخاتم انتشار آن توسط وزارت اطالعات در دولت

  . دعوت شدزين» راز« از جمله یونيزي تلویھا  به برنامه راي قرار گرفته و اخیرسم یھا  رسانه تيحما
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 جلسه با ٣ شده که در ی منتشر شده است، مدعئیسرگشاده به مشاای نامه   که در قالبیگرء افشاني در اگلپور

است و پس از  گو کرده و  او گفتیدتي و عقیاسي س،یتي امنهنيشي خود از پیھا  افتهي ۀ دربارئی مشامياررحياسفند

  .است ته گرفیگرء به افشامي کرده، تصمی جلسات خوددارني اۀ از ادامئیآنکه مشا

 ني در قبل و بعد ازانقالب و ھم چنئی درباره سوابق مشایبي و غربي عجی ادعاھایا  صفحه ٢٠ ۀ نامني دراگلپور

  . کند ی در واحد اطالعات سپاه میا دھنده  تکان مي را متھم به جراید و و کن ی خانواده او مطرح میاعضا

 و اقوام ی ھا تي فعالني با امام زمان و ھم چنئی واسطه ارتباط مشاۀ دربارئی نامه، ادعاھانيدر ا  گلپور،رضا

  .کند  ی مطرح میبستگان و

معاون   و بستگانی اخالقی، ادعاھا٥٧نقالب  قبل از ای سوابق و،یمي به محمدرضا رحنيسرگشاده، ھم چن  نامهنيا

  . دھد ی نسبت می را به ویبينژاد پرداخته و ادعاھا و اتھامات عج  یاول احمد

است، ھم اکنون   کشور بودهني امي مقی از ھمسرانش در لبنان، مدتیکي اقامت لي گلپور که به دلرضا ستي نمشخص

 گلپور تکرار خواھد ی مجددا برا٢ سرنوشت شنوداشباح اياست و آ از کشور خارج شده ايبرد   ی سر م  بهرانيدر ا

  شد؟

 تيبا اتحاد ب ،١٣٨٨ خرداد ماه ی جمھوراستي انتخابات رۀ در مضحکی حکومت اسالمی اصول گراجناح

 به شکل ،یتي امنیروھاي و نجيو بس  با دخالت سپاهني نژاد و ھم چنی نگھبان، مجلس، دولت احمدی شورا،یرھبر

 در ،ی مقامات حکومتی اقرار برخه بء که بنایدر حال.  نژاداعالم کردندی انتخابات را به نفع احمدجينتا یآشکار

  نگھبان، دولت، مجلس،ی شورا،ی خامنه ایاما عل.  نژاد جلوتر بودی از احمدیآرا، موسو ساعات نخست شمارش

 دو نيدر ا.  کردندی معرفانتخابات شي نمانيا روزي نژاد را مجددا پی کردند و احمدیکي دست به رهي و غجيسپاه، بس

 و ري آن را دستگی از کادرھایاري راند و بسهيرا به حاش ن که جناح اصالح طلبانيسال، جناح حاکم عالوه بر ا

  .  را سرکوب کردراني حق مردم اه اعتراضات بزي نی اانهي وحشو کيستري کرد؛ به شکل ھیزندان

 مردم ی که دعوای درحالرد؛ي گی قدرت و ثروت صورت مميکومت بر سر تقس درون حی جناح ھای واقع دعوادر

 آن تي کلی برکنارتي و نھاتيخود از حاکم  قدرت و ثروت، بلکه گرفتن حقمي تقسنيبا حکومت، نه شرکت در ا

  . حاکم کرده استراني و ترور را بر جامعه اتيو جنا  جھلاستي و سه سال است سی که سیاست؛ حکومت

 گردد و با آشکار ی مقتريروز عمه  در درون جناح حاکم اصول گرا به وجود آمده است که روزبیون شکاف اکناما

  . کنندی را محکوم مگري ھمدی شکلني ترعيشن  دو طرف بهاني نژاد، حامی و احمدی خامنه انيشدن اختالف ب

 است و عمق خشونت و ی نژادخواندنی احمداني حامهي، عل»شنود اشباح« کتاب سندهي نوۀ سرگشادۀ نامان،ي مني ادر

  .  گذاردی مشي را به نمایاسالم ی جمھورتي در حاکملي دخئیايمافی  افراد و گروه ھا ی رحمیب

 خود در نا مخالفهيروح  شکستنی برادي دارد تصور کنیزي رفتار خشونت آمني چنني اشي ھای که با خودیحکومت

  !رد؟يگ ی به کار می اانهي و وحشیرانساني غیزندان ھا، چه رفتارھا

 یھا  تي فعالني باامام زمان و ھم چنئی ارتباط مشاۀ واسطۀ درباری مطالبني متن ھم چنني در ا،یتي امنۀ چھرنيا

  .اقوام و بستگان او، مطرح کرده است

 ی معاون اول محمود احمد،یمي به محمدرضارحني سرگشاده خود، ھم چنۀ نامني آفتاب، گلپور در اتي گزارش سابه

 جمھور ھم پرداخته و ادعاھا و اتھامات سئي وبستگان معاون اول ری اخالقینژاد و سوابق او قبل از انقالب، ادعاھا

  .  را به اونسبت داده استی سابقه ایب



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٤

 چھره ھا و گروه هي علیاديز  منتشر شد و رضا گلپور در آن، اتھامات١٣٨١ است که در سال ی اشباح کتابشنود

 ی انقالب اسالمني و به خصوص سازمان مجاھدھا ینئي خوی هللا محمد موسوتيومت مانند آ اصالح طلب حکیھا

  . مطرح کرد

 دفتر سئي ر،ئی مشامي رحاري معاون اول واسفند،یمي منتشر شده است که محمدرضا رحیطي او، در شراۀ نامنکيا

 و دي ارشد و مراجع تقلونيجلس، روحان مندگاني از نمای برخان،ي اصولگراۀندي فزای نژاد، با فشارھایمحمود احمد

  .  مواجه ھستندخود از سمت یري کناره گی برایتي و امنینظام ی چھره ھای برخیحت

 و ی به اتھامات مالزين  مجلسی اصول گراندگاني نمای برخی از سوی نژاد، حتی به احمدکي دو مقام نزدنيا

  . کرده است فاع دولت ھمواره از آن ھا دسئي متھم شده اند، اما ریاسيس

 و ئی مشامي رحگاهي بااشاره به نقش و جا،ئی مشامي رحاري خود به اسفندۀ کتاب شنود اشباح، در بخش اول نامۀسندينو

 ی دفاع از نظام مظلوم جمھوری شرعفيتکل« مطلب را نيا  نژاد، ھدف خود از نوشتنی در نزد احمدیميرح

  .  کندی ماني ب»یاسالم

 غامي پ»یدوست مشترک« را نداشته اما پس از آن کهئیه قصد پرداختن به موضوع مشا کسدي نوی سپس مگلپور،

را »  مااستي چه به دخالت در سرديچھارمش را بگ برود زن« که ني بر ای نژاد مبنی دفتر احمدسئي رزي آمءاستھزا

  .  گرفته استمطلب ني به انتشار امي او آورده، تصمیبرا

 یبنده برا«: سدي نوی و مکند ی متھم به داشتن حداقل دو ھمسر مزي را نئی مشامي خود، رحی با قبول چند ھمسراو

 ی و مدرن و انسانیمنقطع و تعدد زوجات را حکم مترق  ندارم و ازدواجاجي احتئی فراش به اذن مثل توديتجد

 ی میچک توست مخف الف را که اکنون مادر دختر کوبايازدواج با سرکار خانم ز  دانم و بر خالف تو کهی میاسالم

 طيبودن شرا  دارم و در صورت فراھمی ھمسر دائم رسم٣ لحظه ني کنم در ای زنم که افتخار می ماديفر  بنده؛یکن

  »   . نخواھم کرددي تردی روش الھني و تداوم ادي در تجدی لحظه ایشرع

 پس مي ھست که اگر صداھم یمطالب مھم تر«:  ھشدار داده استئی حال به مشاني کتاب شنود اشباح، در عۀسندينو

  ».افتيانتشار آن خواھم   حجت بهد،ي محترم جمھور نرسسئي مطلب ھم به گوش رنياز نشر ا

عضو «:  کندی عنوان منگونهي را ا١٣٥٧ و پس از انقالب شي پی مشائمي رحاري اسفندی سوابق کارۀ در اداماو،

 واحد اتي عملمسؤول استان مازندران؛ یرستان ھا در روستاھا وشھهي انجمن حجتالتي تشکسيسأ تريگيفعال و پ

 در تيمسؤول وزارت اطالعات؛ ر دتي عضو؛ی غربجاني آذربانيمأت یاطالعات سپاه مازندران؛ عضو شورا

  وزارت کشور؛ی کل اجتماعري مدما؛ي در صدا و سامي پوي تھران و رادوي رادتيمسؤول  کردستان؛یفرماندار

 نيبدون کم تر(و   تھران؛ معاونی شھرداری ھنری سازمان فرھنگاستيدار و ر شھری و فرھنگیمعاونت اجتماع

 اسالم شناسان ني ترینام برده را از جد که (ی جمھوراستي اول رۀ نژاد در دوری احمدیعقل منفصل آقا) سوء ظن

  ».) داندیآگاه معاصر م

 شد را به یاو بعدھا ھمسر وۀ به گفت به نام طاھره ذ که یگري با نام اشرف و زن دی مشائمي سپس خواھر رحاو،

 چه ی خانم جعفرتي دھد که حوزه فعالی نمحي اما توضکند ی متھم می به نام جعفری با زن»یالتيروابط تشک«داشتن 

  . بوده است

 تي ازآن ھا به نام ھوشنگ را به عضویکي ،ئی مشامي خانواده رحی در ادامه با نام بردن از برادران و اعضاگلپور،

 بھشتي مسلحانه در ارداتي عملکي ی طی که ودي افزای کند ومی خلق پس از انقالب متھم منيزمان مجاھددر سا
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 در رامسر ی از بانک ھایبعضمسلحانه  و سرقت یراندازي به تاقدام گر،ي نفر د١٠ ھمراه با ١٣٦٠ سال ]ثور[

  .  سپاه منجر شده استیروھاي از نیکي شدن ی زخمبه اتي عملنيکرده که ا

  . شوندی نمري دستگميت ني کدام از افراد اچي ھ،ئی مشا»ميتحت فشار دخالت مستق« که سدي نوی مسندهيون

 یريگي رود و امکان پی ماي ازدن»یمرگ مشکوک« با ی پس از مدتزي نی کند که برادر مشائی اضافه مني ھم چناو،

  .  رودی منيپرونده از ب

اعدام « خلق و نيسپاه به مجاھدۀ  محرماناتيم به لو دادن اخبار عمل را متھئی مشامي نامه، در ادامه رحۀسندينو

 در ٧٠ ۀ دھلي اقدامات تا اواني اۀ شود پروندی می کند ومدعی مني مجاھدی اعضا»ی قانونهي بدون توجیانقالب

  .  مسلح بازبوده استیروھاي نئیسازمان قضا

نفوذھا، محارب بودن  ، اعمال)ئیمشا( برده  نامیتي امنگاهيجا«:  دھد کهی محي خصوص توضني در اگلپور،

 مختلف و شبکه اش ی ھاعي و تطمدھاي شھود در گذر زمان و از ھمه مھم ترتھدی به برخیمقتوالن، عدم دسترس

  » . تن نموده استني روئعمد، فقره قتل نفس ني در چندتيآمر  به اتھامئی پاسخ گوريتاکنون او را در مس

 گروھک ھا در یعناصر نفوذۀ  درباریدي شھود کلاني جاست که غالب قرباننيجالب ا «:یتي عنصر امنني اۀ نوشتبه

 در به شھادت ارياسفند) ی بعدا سببی حتاي و ینسب( خانوادهی و سوابق اعضامي اثبات نقش مستقیديسپاه شھود کل

  ».بوده اند  منطقهانيجيرساندن پاسداران و بس

 تحت امر برادرش را که گريد  نفر منافق٦ ی بدون حکم دادستانارياسفند«: دي گویتر مشي بحي در توضگلپور،

 جي بسگاهي پای شھدای و به عنوان خون خواھئیمحاکم قضا  شده بودند توسط ھمان چھار نفر پاسدار، بدونريدستگ

 ج،ي بساهگيحمله به پا. دي نمایرامون برادرش مي، آن ھا را مجبور به سکوت پء افشادبهياعدام نموده و سپس با تھد

حبس ابد و سپس با اعالم   بهء کورش ابتداار،ي اسفندهي توجرقابليبا تالش شرم آور و غ.  داشتزي نی شاھد جددو

  ».ديتواب شدن به سه سال حبس محکوم گرد

 به نام ی از متھمه ائیبازجو«: سدينوي مزي با ھمسرش نئی مشامي رحئی نحوه آشناۀ کتاب شنود اشباح، دربارۀسندينو

 اقدام یري دستگني شده بود و حري دستگیمي تۀ سپاه در خانهي علمسلحانه اتي عملانياز تنکابن که در جر. ره ذطاھ

 در اريبااصرار اسفند)  بودافتهي واحد عمل کننده سپاه از ھالکت نجات یاري با ھوشیول( نموده انوريس به خوردن

  ». او قرار گرفتارياخت

 ري محاربه داشته و حکم تعزۀسابق  فقرهنيکه چند( از خانم فوق الذکر ئی بازجواني در جرارياسفند«: دي افزای ماو،

مند شده و بعدھا با او ازدواج ه  اش به او عالقیاتيمعلومات عمل  جھت اخذ، و ظاھراً )در مورد او صادر شده بود

  » .است) ژاد نی احمدیمادِر پسرش رضا و مادر زن پسر آقا( اول او ی کند در حال حاضرھمسر رسمیم

 فرزند دختر کي ی او دارااز ئی که مشادي گوی کند و می الف عنوان مباي را زئی مشامي نام ھمسر دوم رحگلپور،

  . است

توسط » توھم ارتباط با امام زمان«  آن چه آن رالي دلني تری خود، اصلۀ نامۀ کتاب شنود اشباح، در ادامۀسندينو

 کند ی می مسجد جمکران معرفتي تولی که او را از اعضانسب یفيرت هللا لط به نام قدی کند، فردی عنوان مئیمشا

  .  داندی م،یو فرزندش مرتض

 نيکه حالت جانش (اپاشاي ککاظم  با خودرویفي قدرت هللا لطیعني ی مدعی آقاني ھم١٣٧٥در سال «: سدي نوی ماو،

 او بود تا به ھماني می از دو ساعتشيآمد و ب) ن تھراهيفرمانۀ در منطق (ارياز جمکران تا منزل اسفند) او را داشته

  » . بدھدندهي ازآئیآن ھا بشارت ھا
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 و یرانگردي و سازمان اتھران ی او در شھرداری و مشاور رسمئی مشامي رحکاني را از نزداپاشاي در ادامه کگلپور،

 کوچه منتظر بوده ی در ابتدایفي استقبال از لطی وھمراھانش براارياسفند«: دي افزای کند و می می معرفیجھانگرد

  ». او را ببوسدی شدن نامبرده به حالت سجده خم شد تا پاادهيو پس از پ

 اري در جمکران بود وآمدن حضرتش به منزل اسفندیفي در دفتر لطدارھاي دخي که تا قبل از آن تارني اانياو، با ب

 یفي لطی ساعت اول صحبت ھاميحدود ن«: سدي نوی نژادبوده است، می و احمداري آقا به اسفندۀژي وتينشان از عنا

  » . اش آرش کوشا ھمراه بوده استبرادرزاده و ھمسرش و اري غشگون اسفندی و حالتھادي شدی ھاهيبا گر

 زنده را از رامسرآورده خودش ذبح کرده و ی داد که خودش مرغ ھاحي توضیفي به لطارياسفند« او، ۀ گفتبه

  » .ته است تا شام آماده بشودھمسرش آن ھا را پر کنده و پخ

 ی نمودن تمام کارھالي تعطبا ئی نژاد و مشای احمد،یفي که پس از درگذشت لطسدي نوی کتاب شنود اشباح، مۀسندينو

 شرکت کردند و ١٣٨٦ مرداد ٢٩ ئی ھوایروي پنجم ناباني درخهي الرقتي بهيني او در حسۀ جنازعييخود در مراسم تش

  . سنگ تمام گذاشتند

 ني با طرح ایميمحمدرضا رح  از پرداختن به موضوعشي و پئی مشاهيخود علۀ گرانء افشاۀ مطلب نامانيدر پا او،

 نژاد با باور ی که احمدميرياگر بپذ«: ديافزا ی م،»ست؟ي نژاد به او چی سر ارادت احمدیبه راست«پرسش که 

 ،ی که کافتي سؤاالت پاسخ ني ای براديبا قرار گرفته است یديمراد و مرۀ  با امام زمان در حلقئیارتباط مشا

   »؟ی و با چه ھدفیچه کس چگونه، توسط

 معاون اول یميمحمدرضا رح  نامه بهني اختصاص ندارد؛ او در ای مشائمي رحاري رضا گلپور، تنھا به اسفندۀنام

  .  نژاد ھم پرداخته استیمحمود احمد

 مانند ی در مواقعیاو حت  کرده و افزودهی معرف»یالبانق« بدون سوابق ی را فردیمي خود، رحۀ در نوشتگلپور

  » . کرده استفهي انجام وظیامھريدر پادگان آر« پادگان ھا، تا روز آخرهي تخلی برایني هللا خمتيدستور آ

 و حزب ی مذھبی ھاپي حقوق و نفوذبه جمع تسانسي انقالب به جھت داشتن للياوا« در ،یمي که رحني ااني با باو،

 نفوذ و ی شدن به کانون ھاکيدر مجلس با نزد«: سدينو ی، م» جا زدهی مذھبید را به عنوان چھره ا خو،یاللھ

 شعار کاھش تنش در منطقه با گرفتن امان با مجلس و استي رگاهي در جاینور  و ناطقی ھاشمی آقاليقدرت از قب

  » . دست وپا کردی اسم و رسمزي آن ھا نني ضدانقالب در بیثر در گروھک ھاؤ افراد می برامتعدد ینامه ھا

»  ملحدیعضو گروھک ھا«و »ضدانقالب« نژاد را ی اقوام معاون اول احمدۀ کتاب شنود اشباح، در ادامۀسندينو

 کردن ده ھا دي بود که پس از شھی فراری ھادخيجسد ش  انجام پروژه انتقالیميشاھکار رح«: دي افزای خواند و میم

 وي و در تمام مدت دفاع مقدس از رادختهي گرق رزمندگان سنندج به عرااز ی گناه قروه و تعدادینفر از مردم ب

 انياز پا  نمود و پسی به اغتشاش مکي کرد و مردم کردستان را تحری می و نظام، لجن پراکنامام هيعراق عل

 داد تا ھالک ی اش ادامه مهناجوانمردان یجنگ از ترس مکافات عمل به انگلستان رفته و ھم چنان به جنگ روان

 کردستان به نفع ی جای را به احترام واعتزاز به کشور بازگردانده و آن ھا در جاملعون فرزندان آن یميرح. شد

  » . کردندی می خلق کرد معرفني کرده اورا خادم راستغي تبلیميرح

 ی از اشخاص دارایاديعدادز کند که با تی می معرف»یونياف« فرد کي را یمي به صراحت رحني ھم چنگلپور،

  . است  ارتباط داشته و به آن ھا کمک کردهی و اخالقیمفاسد اقتصاد

 ی رضاگلپور نشان نداده اند؛ نھادھاۀ به نامی واکنشیگري الف کسان دتي سا،یمي و رحئی مشامي به جز رحتاکنون

  . اندارکردهي باره سکوت اختني در ازي نی دولتاي یتي امنیرسم
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 شد و با ھاني كري با مدگلپور ی واكنش به موضوع، دست به دامان دعواني در اولئی مشای حامی ھاتي از سایكي

 ني دھد حاج حسی گونه به خود اجازه مني كه ایفرد«: نوشتیعتمداري شرني حسهي از گلپور علیانتشار نامه ا

 اساس یماج حمالت بآام و  اتھمورد گونه ني جنگ نرم را اۀشكن جبھ  مطبوعات و صفۀ عرصري پیعتمداريشر

 گريد هي را علئی فحش نامه ھا و شبنامه ھاني رود كه چنی فرد نمني انتظار از اني ااي خود قراردھد آهي پایو ب

  » مرز وبوم از خود مشعشع كند؟نين زحمت كش و خادم امسؤوال

 که به قلم رضا یا نسبت به نامه  » نژادیاحمد اني به اطرافیراخالقي غۀحمل« با عنوان یداشت اديدر  ،»الف «تيسا

 كه به ین نامه ايبدون شك انتشارچن«:  منتشر شده، انتقاد کرده و آورده استئی مشامي رحاريگلپور، خطاب به اسفند

موقع با آن   و بهی از عدم برخورد قانونی ناشه،ه شدي تھی شخصیزه ھاي وانگی رسد با اغراض فردینظر نم

  ».شته است گذی در سال ھایاسيس انيجر

  :ت استين خصوص ذكر چند نكته حائز اھمياما در ا: دي افزای الف،متيسا

ن كتاب در نقد يرا نوشت كه اگرچه ا  اشباحشنود یش كتاب جنجالي است كه چند سال پین نامه فردي اۀسندي نو-١

 نيصول گرا ومتد ایاسي سیت ھاي از دل سوزان نظام و شخصیاري بود اما مورد انتقاد بسیاصالح طلبان داخل

 مخالفان ی بود كه حتیرحقوقي و غیدر كتاب شنود اشباح چنان سطح  از اسنادی استناد به برخۀنحو. قرار گرفت

 شد، اكثر یكتاب شنود اشباح كه به سرعت از بازار جمع آور. ز آن را بر نتافتنديان اصالحات نيومنتقدان جر

 یجنگ و دفاع مقدس از نھادھا  دانسته بود كه در دورانیه ا سال٣٠ان اصالحات راجاسوسان ي جریاسيفعاالن س

انات ي جرین كتاب كه بعدھا مشخص شد توسط برخيا. امام نفوذ كنند  پول گرفته بودندتا به اطرافی غربیاطالعات

 قابل ئی آن برخورد قضاۀسنديبا نو چ گاهي شد اما ھیت بوده است اگرچه به سرعت جمع آوريز مورد حمايخاص ن

 قدرت ین كتاب توسط برخيو بودن انتشار اي سنارۀز بودكه شائبي امر سئوال برانگنيم صورت نگرفت و ھیجھتو

زه ي و انگی رسد با اغراض فردیبه نظر نم  كهینامه ا نيبدون شك انتشار چن. ديداران صاحب نفوذ را قوت بخش

  .است  گذشتهی در سال ھایاسيان سير و به موقع با آن جی از عدم برخورد قانونیه شده، ناشي تھی شخصیھا

كه  ن مدل انتقادي ھستند اما ای و اقتصادیاسي محرز ستخلفات ی جمھور داراسئيان ري از اطرافی اگرچه برخ-٢ 

 نخواھد داشت بلكه باعث یچ اثري شود نه تنھا ھیده مي كشین مسائل فردي تری به خصوصیسطح افشاگر در آن

  ... شودیم ی منطقیھا نقدی اثرسازی و بئیمظلوم نما

 یاحمد  از معاونان،ئی بقاۀ خود درباریران سخنکي در زي نی مخ معروف حکومت اسالمیشعبان ب  کرم،  هللانيحس

 گلپور در جلسه ی اول از سوبار ی اظھارات برانيا. » داردی فساد اخالقئیبقا«:  برکنار شده، گفتاً رينژاد که اخ

  .  کردتأئيدن ھا را  آزيهللا کرم ن افتاد که  اتفاقیا

 ني در مسجد ارک تھران برگزار شده بود ابافيباقرقال  ھواداران محمدی که از سوجلسه ای کرم وگلپور در هللا

  .  راه انداخته بودندی گسترده اغاتي جلسه تبلنيا یبرا. اند  کرده انيسخنان را ب

 جلسه نيدر ا  را منتشر کرده بودیمي و رحیئ مشاهي سرگشاده خود، علۀ نامش،ي رضاگلپور، حدود دو ماه پحضور

 اقدام ني ھا، روزنامه ھا و وبالگ ھا اتي سا،یاسي سی ازچھره ھای نامه سرگشاده برخنيبعد از ا. حضور داشت

بود از کشور خارج   موضوعني او بعد ازا، شده عنوان کردندی پازل طراحکي از یگلپور را خالف اخالق وقسمت

 راستا، نيدر ھم.  کنندیدگي نژاد وارد کرده بود، رسی که او به معاونان احمدی اتھاماتشد و به لبنان رفت تا

 که ی داند تا نسبت به اتھاماتی مخودۀ في وظهي قضائۀ کرد که قوتأکيد خود ی خبرجلسه درهي قضائۀ قویگوسخن

 کار را نيه ادامه داد که ااو، البت.  کندیدگي العموم رسی واردکرده است به عنوان مدعیمي ورحئیگلپور به مشا
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ا يآ ن كهي بر ای مبنیال خبرنگارؤ در پاسخ به سی خبر جلسۀ در آن،یا اژه   یمحسن.  خواھد کردیريگي پیدادستان

 كه به آن ھا زده ی اتھاماتۀربار جمھور از رضا گلپورد سئي دفتر رسئي رئی جمھور و مشا سئي معاون اول ریميرح

  :اند گفت ت كرده ياست شكا

 كند و مسائل یريگي دادستان است خودش پۀفي و وظی كه حق عمومیداند موارد  ی را ملزم مخودش ئیدستگاه قضا

 اما اند   نكردهیت شخصيتاكنون شكا ن افراديدانم ا   ی كه مئیتا جا: داد او، ادامه.  كنندیريگي را خود افراد پیشخص

 بر تأکيد با ء ابتدایخبرجلسۀ  بود که دادستان تھران در ني از ابعد.  كندیريگين موضوع را پيد ايمعتقدم دادستان با

 ی ادعاھاۀدربار  کهیخبرنگار الؤ شود، به سجادي در جامعه ای و بداخالقني توھی که اجازه نخواھد دادتا فضانيا

  : بود، پاسخ داد و گفتدهي گلپور پرسۀمطرح شده در نام

 خصوص اظھارنظر ني مراجع مختلف ارسال شده تا در ایمه برا ناني است و ای در حال بررسگلپور یادعاھا «

 ی انتخاباتستاد سئي رکاني از نزدی جلسه افرادنياما در ا» .است  شدهلي تشكنهي زمني در ازي نیا كنند، پرونده 

را  خود اقدامات دولت اتي ھا و نشرتي در ساگستردهشکل   بهنروزھاي حضور داشتند، که ازي ن٨٤ در سال بافيقال

  .ابدي جلسه حضورني در ازي نبافي ھفته قالني ھا قرار است ادهيطبق شن.  برندیال مؤ سريز

 شد، ی می نژادمعرفی استاد احمد،ی رھبرتي دولت و بني شدن اختالف بی که قبل از علنیزديمصباح   هللاتيآ

  .ندند رافراماسونر خوای انحرافاني ھشدار دادند و جری نسبت به تفکر فراماسونرراياخ

 ني برگزارشد ائی که در دانشگاه رجاجلسه ای در ،»یني امام خمۀسسؤاستاد م «ان،ي نبودمحموديس  االسالمحجت

 او در ادامه یران از متن سخنیبخش. دي را فراماسونرنامی انحرافاني هللا مصباح جرتي کرد که چرا آنييله را تبأمس

  .دي آ یم

 جنبه، کي است،يس ۀ جنبه، جنبکي.  خواھم عرض کنمیاز آن را م  جنبه  جنبه دارد که من دوھزاران یفراماسونر

 التي تشکنيد اي خواھد بگو یندارد و نم اش  یاسي سۀ مصباح نظر به جنبیآقا.  استنيادي و بنیدتي عق،ی فکرۀجنب

؛ فکر  کندی عرضه مئی که مشاید فکري گوی ماح مصبیاست، آقا  ھم رفته آن جا عضو شدهئی مشای آقا،یاسيس

  .فراماسونرھاست

 سال ۵ چه کاره است؟ حاال من تا حدود ست؟ي کئی مشای کند؟ مگر آقای مگر عرضه می شودچه فکر ی مالؤس

. برند ی دولت شما را می داده است که دو نفر آبروغامي نژاد پی احمدی خلوت بال به آقامصباح یخبر دارم که آقا

 رو ئی گفتند مشاشي سال پ۵مصباح   هللاتيآ. ميگو  ی من نمهين احتمال چوگريدارم سه نفر د...  نفر رو منکياسم 

  . ديکنار بگذار

 یني بشي پني کرد که ادعا ديدوره انتخابات دوم فقط با. ديآ  یشان درست از آب در مي ھا ینيب  شي مصباح، تمام پیآقا

.  آن قائلهی مصباح برای حاج آقاشي پميش ما رفتيفردا  نژاد،ی احمدی دوم انتخابات آقاۀدور. ديايآخر درست در ن

 خودشان ی و رھبرستيھا مھم ن  ني گفت که اشاني کنند، ایزي انگ تنه خواھند فی ھام ني امي و گفتشاني اشي پميرفت

  .کنند  یرا جمع م فتنه

سال طرح پار.  کندی رابه عنوان معاون اول معرفئی مشای نژاد آقای گفت که نکند احمد ی مصباح آن موقع میآقا

 برگشت گفت ی خصوصۀامسال تو جلس.  در راه استیگفته بود فتنه ا  مصباحی آقای بھشتدي دانشگاه شھتيوال

 از تر شي صد برابر بئیشان فرمودند خطر مشاي بار که ھمه محقق شد اني حداقل محقق نشود اگهيد یکي نيهللا اءانشا

گول ظاھرشان . خطرناک ھستند  ھا فوق العاده نيه است ا در رایتر فتنه بزرگ .  استی و کروبی موسویخطر آقا

  . نظام درست کرده استیبرا لهأ اظھار نظر کرد فقط مسشانيھر جا آمد ا. ديرا نخور
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 کارش نيکار، آخر ھمه.  شودنهي ھزی خرج شد، مجبور شد رھبری، ھر جا صحبت کرد از رھبر... ازباالترألۀ مس

 ی و نمیرانگرديا  سازمانسئيد ري آی که م٨۴ در سال شانيا.  دھد ی دارد م اش را نهي ھزی است، رھبرنيھم ھم

 ساعت و کي لمي فنيا.  کند ی شرکت میصمجلس رق كي در ه،ي رود به ترکی م٨۵ شود و سال ی میدانم جھان گرد

 چند نوع رقص هي ثانی و سقهي دقزدهي پس از آغاز، سهي و چھار ثانقهي دقکي  است کههي و شش ثانستي و بقهيپنج دق

 کنند، ی مجلس اعتراض مۀندي نما٢٠٠. دھد  ی انجام ملي اظھارنظر در مورد اسرائديآ  یبعد از آن م  شود، یانجام م

 یشوند مقام معظم رھبر  یمجبور م  او و باالخره ھمهيکنند عل  ی تحصن می فرھنگراثي می جلوروند  یجوھا مدانش

د سازمان حج و يآ   ی ھمان دولت اول، می در انتھا؟ی چیعني با ما دوستندليدر نماز جمعه اعالم کنند ملت اسرائ

  . ھمه جا رارد؛ي خواھد بگیھمه جا را م...  را یفرھنگ راثيم

 یباز رھبر  شود، ی بلند می شھری ریداد آقا.  کندی ادغام می فرھنگراثي را در سازمان مارتي حج وزسازمان

 ھم نشسته زن ئیشود مشا  ی مبرگزار یشي دھند؟ در کردستان ھما یستور م دیمقام معظم رھبر. شود  ی منهيھز

 ید، ميآ  یجلوتر م. كنند  ی اعتراض می صافهللا تي مکارم و آهللا تيآ.  آورند یند با آھنگ قرآن را ميآ  ی مئیھا 

 ،ئی مشای آقاني اگري دغمبري پکي رودسراغ یم! نتوانست مشکل را حل کند!  نداشتتيريد حضرت نوح مديگو 

چقدر . یا  وانهي معلم است آخر تو چقدر دهياو خودش . است ی آدمکي ماتي تعلريتحت تاث.  دارندی مرشدکي

. ندارند  مطلقاً ء و فقھا و علماني و دهي فقتي ذره باور به والکي ھا ني خوانده؟ ایشناس سالمآن معلم چقدر ا. یجاھل

 ايزند که انب  ی حرف را مني چرا ائیمشا دينيد، حاال ببي گو یاو م. یعقوبي ی عل،یعقوبي یآقا. ديظاھرش را نگاه کن

 کشف و کيکنم، بله من در   ینقل م... قول جمله را از ني است من امعتقد یعقوبي ید که آقاي گویاو م. ناکارآمدند

 اداره یرونتوانستات را جمع کن قوم خودت   گفتم برو بابا کاسه کوزهدمي را دی حضرت موسیبرزخ کيشھود در 

 که نتوانست کار انجام بدھد من محکم شانيا دي گو یبعد م!  دھد؟ ی دارد انجام می جورني چرا الي اسرائنيا! یکن

 کربال خدمت امام ميرو  ی جمعه ھم که می ھا شب! من انجام دادم شارون که مرده! شارون گوش ريخوابوندم ز

 اطراف ی رود در کوچه ھا یم. د جلويآ  ی نمی از خجالتی حضرت موس ھستند منتھاايانبۀ  ھمميرس  ی که منيحس

 اي انبديگو  ی است که منيھم. آنجا کاسه غذا را ببرم هيدھد   ی کند به من م ی ممي که غذا را تقسني و امام حسندينش یم

  . جاستنياش ا  شهي رني شون موفق نبودند، اتيريتو مد

من افکار   است؟ی فراماسونرني اند ادهي مصباح از کجا فھمیاند؟ آقا  دهي مصباح از کجا فھمیحاالآقا! خب

 شده؛ بيند از دو کلمه ترکي گو یم  فرماسون کهد،ينيبب. مي گویتان ميش را برايھا  از بخش ی را بعضیفراماسونر

 شي معرفتیمبان هي دزاھولی آقا١٧١٧از سال . اد آزانيبنا. بنا یعني ی آزاده و ماسونریعني یفر. ی و ماسونریفر

 ميبرگرد. ی برادر،یبرابر ،ی مھم آزادیليسه تا اصل خ.  ھم نوشتند سه تا اصل دارندی کرد، قانون اساسسيسأرات

 به اتفاق بي قرتيروند اکثر  ی مشي پشهي اندکياساس ه ب .ھا فرماسون بودند  ني اتي اکثر،ی فراماسونرخيبه تار

  ازیکي.  بکام پارسال فرماسون شدديويد. مياز ورزشکارھا بگو. ن استاوباما فرماسو  مثالامريکا ر جمھویساؤر

 که یاز نکات اساس.  ماھستندشي که ھم خط و ھم کئی ھا  آنیبرادر.  استئی گرا  ھا نخبه  فرماسونیھا  یژگيو

تنھا : دي گو ی ھفتاد مۀ ھارون صفحیيحي مولف یفراماسونر یاز کتاب مبان.  استسمي ھا قائلند، اومان فرماسون

  . موجود استی انسان تنھا خدانيبنابرا. دارد، انسان است  قبولی که فراماسونرئیخدا

 چقدر ئی مشای درکالم آقادينيبعد بب.  قرار داردسمي در اومانی فراماسونرمي مفاھني باالترميکن  ی ماذعان شهي ھمما

! ستي نقهياسالم که عت.  ھم حق استتيحيمس. ستين  شد، شد؛ فقط اسالم که حقیني ھر دزم،يپلورال.  ھا ھستنيا

 کشف کرد جاسوس انگلستان راني قبر کوروش را در اکه ی کسنياول. ئیگراي مل،ئیباستان گرا.  حق استینيھر د
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مستعمرات   از اسالم ھدف مشترک وزارتشي پخي و تارئی باستان گرایاياح.  فرماسون استکيکه   استرانيدر ا

 معاصر از آخوند خي در تارحرکت نيا.  استی اسالمی کشور ھاري وساراني در ایاسونر و سازمان فرامايتانيبر

 گرفتند، مانند ی آن را پايرني پ،ی فروغريھا نظ  فرماسون گريود. آغاز شد...  و ی خان کرمانآقازاده، ملکم خان، 

  . ی ساله شاھنشاھ٢۵٠٠ خيتار

 شي پراني اخيتار  مطلب کهني و عنوان نمودن اراني اخي تار مخرب دری اسالم به عنوان عاملی معرفانينجري اھدف

 ھا تي شخصی را از بعضی موھوم نکاتۀيفرض ني اثبات ایبرا.  پس از اسالم استرانياز اسالم درخشان تر از ا

 دي شاگردان ملکم و آخوند زاده که در تمجز ارزاي مني خسروان اثرجمال الدۀ کتاب نامري نظیآثار. مي گویم

 که ی اثر ابوالحسن فروغی عشق و مردانگۀشنامينما.  سره نوشته شده بودی ازاسالم و به فارسشي پرانيھان اپادشا

 فرھنگ ا؛ي نري پني باستان حسرانيا  زاده؛ی اثر تقزي تا چنگزياز پرو.  درآمدري باستان به رشته تحرراني اديدر تمج

  . از اسالم استشي پراني ائینما آثاربزرگني وجه مشترک تمام ا؛ی نادر خانلرثر ایپھلو

 نيا. من و کافروجود داردؤ می که صف بنددي گو ی مئی مشایآقا. زند  ی مئی ھا  حرفني چنئی مشایآقا د،ينيبب

 ی ھا به مفھوم واقع و انسان. مياوري ھافراھم ب  انتخاب انسانی ھا را برا  اصالت دارد که فرصتی وقتیصف بند

 ارديلي م٥/٥ یعني ند،ي گو ی اشتباه مهي درست است بقا کار مندي ھا بگو مسلمان  کهنيا. انتخاب خود را انجام دھند

  .ميا  خارج کرده تي انسانرهيرا از دا انسان

 ینيآن که د  ام زمان  است، من گفتهني ای اساسۀنکت.  درست استاني ھمه ادست،ي ما درست نني دفقط جه؛ي نتخوب

 است ی که مدعامريکابه . مي گویرا م  من امروزست،ياند پس امام زمان چ گفته .  شود، گذشته استی جھانايدر دن

 جھان مي گویبدون واھمه م!  اند  مردمني بھترامريکا ردمام که م گفته  بنده. مي گو ی کند، می را جھاننشيخواھد د  یم

 منطق قرآن یعني.(م به شکست است ھا فرق بگذارد محکو  انسانني که بیھر منطق. ھاست به تمام انسان   متعلقندهيآ

.  عرض بکنمدي ھم ھست که من بایگريدۀ اما نکت: دي گو ی خودش می در سخنر انشانيا). محکوم به شکست است

 کيام و   گفته  من قبالً ست،ي ناي در دنی و مذھب خاصنئي آو یني نگاه توسعه د،یني توسعه سرزمی جھانگاه ننيا

  حاکم کند و نگاهاي را بر دنیني بخواھد دی که کسیا  دوره م،ي گو ی می ترشي ب اآلن باجسارتیول.  ھم شدیجنگ

 تر شي بشيھا  گوشه امروز یايدن) دياري را بم که اسالديتالش نکن. ( حاکم کند گذشته استاي را بر دنیخاص مذھب

 دامنه ن،ي عشق آفر،ی الھ،ی کردند منطق انسانتأکيد امورخارجه ريامروز ھم چنان که وز.  باز استخيتارۀ شياز ھم

  . کندري فراگاي را در دنیني دکي بخواھد ی که ھر کسستي نی ا  دورهنيا.  دارددارياخريساز و افق پرداز در دن

 مجسمه ني گردن ای را رویجي بسهي نژاد آن قدر جو زده شده چفیاحمد. مجسمه کوروش درست کردند رفتند... 

  ی در مدي نژاد داری بال راسر احمدني چرا ائی مشایآقا.  شودیشور جھان منديگفتند منشور کوروش با. انداخت

اند،   که به مالک اشتر داده یا  امهدر ن) ع (یعل  شود؟ چرا منشور حضرتی منشور کوروش منشور جھاند؟يآور

 ليبه چه دل.  جشن نوروز گرفتند٩٠ شود؟ امسال در نوروز سال ی منشورجھاندي آن، چرا نبایحقوق - یاسيس

 یھا انحراف بزرگ  نيد؟اي چرا دعوت کردني از ملک عبدهللا قاتل مسلمد؟ي چقدر خرج کردد؟يھا ھست  نيشمادنبال ا

  . اسالم استیبرا

 موضوع را ني ایاساس ما در قانون...  خوردی نژاد گول دارد میاحمد.  نداردهي فقتي ذره باور به والکي ئیمشا... 

 نگھبان ھم از جانب رھبر یشورا.  کندتأئيد نگھبان ی اعتبار دارد که شورای صورت ھا درنيا. ميا  کرده یني بشيپ

کنم اگر ما رھبر معظم انقالب را   یعرض م.  استرست دزي ھمه چیعنيکند   قبولشانيمعظم انقالب است و اگر ا

. انقالب باطل است معظم فعل در قبال رھبر ني امام زمان باشد ای آن فراموشۀجي که نتمياوري بمدنظر ی ا به گونه
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 ئی خداتأئيد کند تأئيدامام زمان اگر !  منزينه عز  است؟ی اسالمتأئيد کند، تأئيد نگھبان ی شورادئي اگر شما بگویحت

اگر . ستي نئی خداتأئيد بر لي رھبر معظم انقالب ھم دلتأئيد. ستي نئی خداتأئيد برلي نگھبان دلی شوراتأئيد. است

  .ظھور استۀ که دور دي باشتي ننيشمابه ا

 و ما آمده کند ی می اسالم ناب را معرفئی مشای فر مصاحبه کرده و گفته است آقایريام...  استبتيغۀ  دوردوره،

ھا  ھا با اصالح طلب   نيا. اصالح طلبان است دست در دست. مي را شکست بدھاني تا اصول گراميري مجلس را بگميا 

آن . مي گران را محکوم کرده باشد، ندار  که فتنهاوري جمله بکيھا   فتنه نيرا شما دئی مشایاز آقا.  ھدف دارندکي

 نيبھتر)  من طرفدار رضاخان ھستمدي گویکه م: (ديگو  ی کالِم سبز سبز سبز مبايقدرگندش باال آمد که صادق ز

 در ئی مشایا آقتيسا.  نکرده استني کس توھچيتا حاال نسبت به ھ  است، چونئی مشای آقائی اصول گراۀچھر

 رشيسردب . ھفت صبحۀ کرد؛ روزنامه باز کرد، روزنامدي بود، نظام را تھدني نژاد خانه نشیحمد ايقا که آیاميا

 فرموده است فتنه شانيا. شود ینم  مصباح محققی آقایني بشيهللا که پءانشا.  اعتماد استۀ روزنامريمعاون سردب

  . خواھد کرددي نظام را تھدیبزرگ

بودجه   کرده و با اختصاصلي تحمراني و سه سال است به جامعه ای سی که حکومت اسالمیفرھنگ ،بي ترتنيبد

 و تي فرھنگ جھل و جنای و به طورکلی خرافات مذھب،ی گری کند فرھنگ وحشی مدي آن را بازتولزي کالن نیھا

 فرھنگ جھل و نيد، ا خویقدرت درون حکومت، ھرکدام در دوره قدریھمه جناح ھا. زور و ترور و تجاوز است

 هي را علی کارانه اتي اعمال جناو،ي صدھا طرح و سناریاند و با اجرا  کردهجي و تروغي و ترور را تبلتيجنا

 را یاسالم  آن جناح حکومتاي و ني طرف ایاني و ھر جری ھر کسن،يبنابرا.  مرتکب شده اندرانيا  مردمتياکثر

 رعب و وحشت دني آفری را براآن ی و چرخ ھازدي ری فرھنگ مني اباي ناآگاھانه آب در آساي آگاھانه و رديبگ

  . آوردی تر در جامعه، به حرکت درمشيب

 حکومت خشم و خون، ترورو وحشت تي از شر کلی که از فرھنگ حاکم و به طور کلني ای برا،یطيشرا ني چندر

 خواه و تحت ستم در جھت یآزاد یوھاري ھمه نۀ و متحدانه و آگاھانريگي پۀ جز مبارزی چاره امي رھا شویاسالم

 طلبانه و سرشار از ی برابرانه،ي عدالت جوخواھانه،ي فرھنگ آزادجي و تروغي حکومت و تبلني اتي کلیسرنگون

  .مي نداریرفاه و انسان دوست

  ٢٠١١ جونم زده ن– ١٣٩٠ ]جوزا[ و نھم خردادستي بکشنبهي

  

   

  

   

  

   

  

   

  

  


