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 Social اجتماعی

  
  صبا راھی 

  ٢٠١۵ سپتمبر ٣٠
  

  چرا راه سوم؟
    

را در زير کپی کردم و  را در سايت گزارشگران خواندم عين آن...)  که دو راه بيشتر نداشتئیبانو( مطلب زير

  .رسد می توانيد به آن اضافه کنيد اگر شما ھم راه حل ديگری به نظرتان می. ر آن نوشتميادداشتی زي

  ر. ص

  

  !راه سوم يعنی سخت ترين راه را انتخاب کرد"بانوئی که دو راه بيشتر نداشت : دريافتی

 برای ١٣٩٠  سال]ثور[در ارديبھشت ماه) قلھک(بانو پروين غفارخانی معاون آموزش دانشگاه علوم پزشکی زرگنده 

قاضی ( قاضی دادگاه ۀنی به دادگاه در خيابان خارک مراجعه کرد که با پيشنھاد  بی شرمانولفيشکايت از يک مزاحم ت

خانم پروين غفارخانی در . مواجه شد که به او گفت در قبال با او بودن به اين پرونده رسيدگی خواھد کرد ) خاکپور

توھين به ( خاکپور پرونده ای عليه خانم غفارخانی با اتھاماتی چون مقابل اين بی شرمی ساکت نماند و قاضی

 زندان اوين کرد بانو غفار خانی ۀدرست کرد و او را روان.....) اتھام به نظام مقدس"اغتشاش در اماکن دولتی"رھبری

به طوری که در برد از استرس زياد در عرض يک ھفته در زندان اوين فلج شد   خفيف رنج می"ام اس"که از بيماری 

 دوباره به ١٣٩٠ ]جدی[ دی ماه٢٠او بعد از معالجه در . مدآبيرون اومانی  ميليون ٣٠ ۀ با ويلچر وبا وثيق،خر ھفتهآ

 او صرف نظر کند که قاضی خاکپور دوباره پيشنھاد ۀدادگاه مراجعه کرد و از قاضی خاکپور خواست تا از پروند

کرد و يا به  خانی دو راه بيشتر نداشت يا بايد پيشنھاد قاضی خاکپور را قبول می بانو غفار. خود را تکرار کردۀبيشرمان

بنزين خريد و به دادگاه " گشت و او سخترين راه را انتخاب کرد  زندانی که در عرض يک ھفته فلج شده بود بر می

ولی باز ھم قاضی . رفت به قاضی خاکپور گفت يا مشکلی که برايم ساختی را درست کن يا خودم را آتش خواھم 

  "  پيشنھاد  بی شرمانه اش است و بانو غفارخانی خود را اتش زدئیخاکپور قبول نکرد و گفت تنھا راه رھا

=============  

 ميليون ھزينه برای خانواده ١٨ بار عمل جراحی شده که نزديک به ١٣کند   ماه است که او در اين حال زندگی می١۴

 خود را از دست داده و از سخن گفتن محروم شده و ھر دو ۀاز حافظ% ۵٠ پی درپی داشته است و در بيھوشی ھای

کند تا اين  زاد نمیآ او را ۀدست او از کار افتاده است و بعد از اين ھمه اتفاق ھنوز ھم وزارت اطالعات سند وثيق

  .خانواده بتواند با فروش اين ملک به درمان اين بانو ادامه دھد
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  : يادداشت

 سوم را انتخاب کرده است؟ ۀشدت غيرعاقالنه  مشکل اين خانم فقط دو راه داشت که ايشان راه بً محترم واقعاۀخوانند

  :توانست اگر بپذيريم که ھر مشکلی چندين راه دارد بنابراين اين خانم تحصيل کرده می

 قرار ١١٨ن يا ولفيش را در دفتر ت جديدۀن بخواھد که شمارولفيش را عوض کند، و از شرکت تنولفي تۀ شمار–يک 

  .ندھد

  توانست ازشکايت صرف نظر کند  می– دو

   می توانست عليه بی عدالتی مبارزه کند- سه

 امکان ًاينکار با پشرفت تکنولوژی مدرن کامال. ن بخواھد که مزاحم را رد يابی کنندولفي می توانست از شرکت ت-چھار

 کنند می ل و شنود میون ھا را کنترولفيبرات در ايران و در تمام جھان تن ھای مخاوھمانطور که در سال. پذيراست

 سرمايه داری خونخوار برای رفع مشکالت مردم از اين دستگاه ھا انی را نيز رديابی کنند منتھولفيتوانند مزاحمين ت

  .گرد کار میه کند بلکه برای رديابی افراد سياسی آنھا را ب استفاده نمی

تحصيل کرده می توانست يک ضبط صوت که امروز در اشکال و حجم ھای بسيار کوچک قابل  اين خانم – پنج

دسترس است تھيه کند و از آن سرگردنه بگير فاسد که اسم خود را قاضی گذاشته مدرک بی شرافتی داشته باشد تا او 

  نتواند برايش پرونده سازی کند

  . روی آن حيوان رذل بريزد و او را به آتش بکشيد چرا خودش را به آتش کشيد، می توانست بنزين را–شش 

   .گذشت ن میولفيمت ساز بود از خير داشتن تحن برايش مزاولفي تً اگر واقعا- ھفت

شود بلکه درد سوزناک و ھولناکی ھم بر خودتان ھم بر اطرافيانتان  کشيد، دردی که دوا نمی چرا خودتان را به آتش می

والن دزد و جانی ؤ ما تکرار شده که مسۀليلی بسيار دلخراش است و آنقدر در جامعخودسوزی به ھر د. شود وارد می

  .شوند  خوشحال ھم می،برند که مردم خودشان را از بين می تازه از اين

دنبال راه چاره برای مبارزه با ه ب. بريد  نمیئیوالن اخالق فاسد شکايت کنيد راه به جاؤھر وقت خواستيد از دست مس

تا برقرار شدن . بريد آنھا را نابود کنيد اگر توان فکری اينکار را نداريد چرا خودتان را از بين می. لتی باشيداين بی عدا

! يک گرگ کمتر. از بين بردبايد  عدالت بسيار راه و فاصله قرار دارد پس حداقل اين گرگ ھای رذل را ۀجاد

  .گرگ ھا ھر شب جمعه اشک مفصل بريزندتوانند برای   عزيز و گرامی ھم می ۀانساندوست ھای دو آتش

رفتند سر چھار راه اسالمبول که  سر کار میه در رژيم شاه قاتل، افسر قلدری بود که ھر روز صبح که مردم با عجله ب

 و خيلی وقتھا ھم  کرد بود می ايستاد و راه و بيراه رانندگان را بيمورد جريمه میھا يکی از شلوغ ترين چھار راه 

که جان ھمه را به لبشان رسانده بوده در را گرفت باالخره روزی يک نفر دخل اين قلدر  را به باد کتک میرانندگان 

. ت نکرد سر چھار راه بايستد و سرگردنه بگيری کندأ ديگر افسری قلدری جر .آورد و او را به درک واصل کرد

   .الم ھم دو قطره اشک بريزند قلدر و ظئیتوانند برای آن افسر راھنما انساندوست ھای دو آتشه می

  

 .ش.  ھ١٣٩۴ ]ميزان[ مھر٧شنبه  سه

  

 


