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جنگ باالئی ھا و جنگ 
 پائينی ھا

 
در تاريخ بسيار رخ داده است که جنگ و دعوای باالئی ھا 
به جنگ و دعوای پائينی ھا بر عليه خود آنان تبديل شده 

چرا که ھر شکاف در باال می تواند به منفذی برای .  است
برای طبقات .  ورود توده ی مردم به صحنه عمل تبديل گردد

چرا .  حاکمه، خطر اصلی، ورود مردم به صحنه نبرد است
که در اينصورت بازگرداندن آنھا به خانه و محل اولشان به 

مھم نيست که .  آسانی و بدون خون و گلوله ممکن نمی باشد
مھم آنست که مجاز .  طرفين دعوا تا چه حد ارتجاعی اند

شدن حمله به جناحين، اينکار را برای توده مردم نيز مجاز 
ولی بھمان اندازه که جناحھای حاکمه در حمله به .  می کند

يکديگر مرافب رعايت خط قرمز اند، توده ی مردم مشتاق 
به اين ترتيب است نقادی در باال به نقادی از .  گذشتن از آنند

اتھام ديکتاتوری .  پائين تبديل شود، و سالح نقد به نقد سالح
به احمدی نژاد توسط موسوی در تلويزيون، نه تنھا به فرياد 

در خيابان !  ھای مرگ بر ديکتاتور در ميان مردم ھوادار او
ھا تبديل می شود، بلکه و مھمتر از آن، شعار موسوی، يعنی 
شعار بر عليه ديکتاتوری احمدی نژاد، به شعار بر عليه 
ديکتاتوری بطور کلی، يعنی و بطور ضمنی ديکتاتوری 

آيا ما در استانه چنين .   واليت فقيه و کل نظام مبدل می شود
واقعه ای، يعنی گسترش جنگ باالئی ھا به جنگ پائينی ھا 

بجای حدس و گمان بايد به ميان .  ھيچکس نميداند.  ھستيم
مردم رفت و با تشويق آنان به گذشتن از خط قرمز به اين 

 ■■■.  روند دامن زد

 سيامک ستوده  

 

شب نا آرامی ،  سومين
تظاھرات ضد دولتی در 

 كوی دانشجويان
ی برای دومين شب متوالی و سومين مرتبه در يك ھفته 

گذشته، پس از پايان مناظره انتخاباتی بين كانديداھای 
دانشجويان كوی دست ,  دھمين دوره ی رياست جمھوری 

 . به تظاھرات ضد دولتی زدند
شب پس از پايان مناظره ی انتخاباتی بين مھدی  يك شنبه

كروبی و ميرحسين موسوی كه ھر دو از طيف اصالح 
دانشجويان كوی در مخالفت با احمدی نژاد ,  طلبان ھستند

 . تظاھرات كردند
سومين بار است كه دانشجويان در طول يك ھفته ی  اين

گذشته و به دنبال اتمام مناظره ھا دست به آشوب ھای 
 . خيابانی بر ضد دولت می زنند

بار ھم دانشجويان از محوطه ی كوی خارج شدند و  اين
دو دو تا ده "و "  دروغگو برو گم شو"با شعارھايی مانند

سيب زمينی بسيجی تا كی "  و يا"  مرگ بر پوپوليسم" "تا 
 "  عوام فريبی؟
دانشجويان از .  ھای دولت مخالفت كردند با سياست

بامداد دوشنبه  3:30نيمه شب تا حدود ساعت  24ساعت 
خرداد در ميادين و خيابان ھای اطراف كوی دست  18

با توجه به نزديك بودن زمان ,  به تظاھرات و آشوب خيابانی زدند 
عليرغم حضور پر شمار نيروھای امنيتی به جز ,  انتخابات 

در طول تظاھرات درگيری شديدی بين ,  برخوردھای جزيی
 . دانشجويان با نيروھای امنيتی پيش نيامد

■■■ 

  

شعارھای پرشور بر ضد سيب 
 زمينی و تقلب در تھران 

 ژيال بنی يعقوب

از ساعت پنج تا ھفت عصر حاميان   -ھجدھم خرداد ماه 
سبز پوش ميرحسين موسوی از ميدان تجريش در شمال 
تھران تا ميدان راه آھن در جنوب شھر زنجيره انسانی 

قرار بود اين زنجيره فقط در يک سوی .  تشکيل دادند
خيابان تشکيل شود اما عمال ھر دو طرف خيابان در 

زنجيره نظم خوبی داشت و حتی .  دست سبزپوش ھا بود
   .در مسيرھايی که قرار نبود ھم تداوم يافته بود

سيب زمينی اين روزھا نقش مھمی در عرصه مبازرات 
انتخاباتی رياست جمھوری ايران بويژه در ميان حاميان 
کانديداھای اصالح طلب پيدا کرده است اين روزھا مردم 
نه فقط عليه سيب زمينی شعار می دھند ،که به عنوان 

 .يک نماد آن را بر سر نيزه ھا نيز باال می برند
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 اين شبھاى آرزو
مرجان عزيز، من از خوانندگان بى سر و 
صداى شما ھستم چون كامپيوتر و اينترنت 
ندارم و فقط شبھا حدود نيم ساعت با دوست 
صميميم كه ھمسايه ھم ھستيم از منزلشون 
وصل  ميشيم و ميشينيم به گردش در 
اينترنت و بيشتر وبالگ ھا رو ھم آفالين 

امروز با خوندن پست آخر شما .  مى خونيم
خواستم "  قيطريه نشينان تھران "  با عنوان 

  .حرفھاى خودم رو بزنم

اين شبھا من ھم نوار سبز به دستم بستم، 
 15-14منھم سايه چشمم سبزه، و منھم با 

تا الك سبز خريديم و  2نفر از دوستام 
ناخنھامون رو سبز ميكنيم، اين شبھا ما از 
اون نقطه ته شھر ميريم به سمت شمال تا در 
اولين جاييكه محل تجمع و شادى و سر و 
صداست برسيم و به ھمراه بقيه برقصيم، 
اين روز ھا و شبھا من بارھا روبان سبز 
دستم رو باز مى كنم كه دوباره از پسرى 
پولدار و شمال شھرى بخوام كه برام روبان 

روز  2جديد ببنده و دوباره بوى ادكلنش تا 
  .روى مچم باشه

اين شبھا تنھا شبھاييه كه ما به خاطر 
فقرمون مسخره نميشيم، اين شبھا تنھا زمانيه 
كه كسى از ما نميپرسه كه از كدوم محله 
ايم، كسى براش مھم نيست كفشمون قيمتش 
چنده فقط براشون كافيه كه ما سبز باشيم، 

سالمه و سالھاى زيادى  32مرجان جان من 
رو روى فرش تنھا اتاق خونه با روياى 
داشتن يك ھمسر از طبقه اى بھتر به صبح 
رسوندم، يك ھمسر پزشك يا مھندس از طبقه 
اى نه شبيه خودم كه دست منھم بگيره و با 
ھم بريم باال، شايد بھترين خواستگارى كه 
داشتم جوان خوش بر و رويى بود كه كارگر 
يك واحد توليدى بود اما حتى ھمون ھم با 
ديدن خونه ما و وضع پدرم از من 
ميخواست كه بعد از ازدواج كمتر با خانواده 
ام رفت و آمد كنيم و اگر ممكنه پدرم در 
 مجلس نباشه و من به حرمت دستھاى

پدرم قبول نكردم ،اين بھترين خواستگار من 
  .بود

دم ؟ چرا  چرا بايد اين شبھا رو از دست ب
ره  نبايد روبان سبز ببندم به دستم و در زنجي
ه پسرى از  سبز شركت نكنم، زنجيره اى ك
اده و  ت وى من ايس ل خانواده از ما بھتران پھ
اره  ام چك اب رسه من ب پ اصال يادش نيست ب
اه  گ ده من ن ي ى كش اى سخت ھ است، به دست
ا  ده، ام ن خ ي ه روم م واضع ب ا ت نميكنه و ب
ه خودش  ى ب ه حت خورم ك حاضرم قسم ب
م رد  اجازه نميده كه از جلوى در خونه ما ھ

اده از .  بشه ف ت اى اس ھ ن شب ا آخري ھ اين شب
ه  ب فرصت طاليى يكرنگ بودنه اما صبح شن
ست، از  ي اد ن ح ن ات رى از اي ديگه ھيچ خب
صبح شنبه مھم نيست رئيس جمھور كيه من 
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 8سال نه  4من ميرسه؟ كدوم آدمى تونست تو 
سال حتى درد ما رو دوا كنه؟ خيلى دوست 
دارم بدونم كدوم يك از پسرھايى كه در شمال 
شھر فرياد ميزنه ايرانى متحد شو، به عنوان 
يك ايرانى حاضره بياد با من ازدواج كنه؟ 
اينھا ھمون كسانى ھستند كه اگر من اعتراض 
كنم ميگن كبوتر با كبوتر باز با باز، آيا با اين 
روش ھرگز تغييرى در طبقه من ايجاد ميشه؟ 
البته آره ميشه اما با دزدى، دروغ ، قاچاق، 
خود فروشى، اينھا تنھا راھھايى ھست كه ھر 

  .رئيس دولتى پيش پاى ما گذاشته

اين شبھا تنھا شبھايى ھستند كه كسانيكه ھميشه 
از باال به ما نگاه كردند حاال از روبرو نگاه 
مى كنند و چشم در چشم،  از نظر من اينھم 
ادامه ھمان سو استفاده ھاى قبلى طبقه مرفه از 
فقيره، اين روز ھا باز ھم خود ما به درد 
نميخوريم، راى ما به درد مى خوره كه 
درھاى دنيا به روى اينھا باز بشه، دنيايى كه 
 .مال من نيست و من به ھيچ جاش تعلق ندارم

مرجان عزيز ، پسر ھم محله اى ما چند وقت 
اما تا .  پيش به جرم حمل مواد مخدر اعدام شد

حدى به آرزوھاش رسيده بود، خودش معتاد 
نبود اما عھد كرده بود كه تا ميتونه براى  
جوون پولدار مواد تھيه كنه، ھميشه مى گفت 
تنھا راه رسيدن به اونھا اينه كه بزنيشون زمين 

كدوم رئيس .  تا خودت ھم قد اونھا بشى
جمھورى اينھا رو ميبينه و ميشنوه؟ كدومشون 

تا جوون رو بگيره و بذاره  2مياد دست اين 
پھلوى ھم تا ھم قد بشن؟ تا اون يكى معتاد نشه 
و اين يكى اعدام؟  حاصل گله ھاى دل من از 
خدا چندين و چند دفتره، نميخوام ھمه اينھا رو 
بنويسم اما از اين چند روز باقيمانده استفاده 
ميكنم و ھم پاى موج سبز فرياد ميزنم و 
ميرقصم و لمس ميشم و لمس مى كنم با شعار 

 .من راى نميدھم

 (kavir_semnan.com) از بالگ قلب کوير

"زيبا نوشتهچه  به حرمت دست ھای پدرم . 
اين جمله را چند بار تکرار کردم، و ھر ".  

بار بيشتر از قبل در معنای آن فرو رفتم و از 
ھر بار که خواستم از آن بگذرم .  آن لذت بردم

نيروی جاذبه . و به خواندن ادامه دھم، نتوانستم
. ای عجيب دوباره مرا به سوی آن می کشيد

دوباره به آن خيره می شدم و در معنای محترم 
و شريف آن فرو می رفتم، و از اينھمه 
نجابت، احترام به انسان، و شکوه سادۀ يک 
دختر جنوب شھری که ارزش زندگی را می 
داند، و به دستھای سازندۀ آن، دست ھای 
معصوم و پرقدرت  پدرش اين چنين ارج می 

دستھای شريف و .  گذارد، احساس غرور کردم
بی ادعايی که حق دارد کوچکترين ادعايش 
تصاحب تمام جھان باشد، جھانی که خود 
ساخته است و ناعادالنه از او و دخترانش 
غصب شده است، جھانی که دوباره بايد 
غصب شود، توسط دخترانش، پسرانش، و چه 
.    کسی می داند شايد ھم توسط خودش

 سيامک ستوده
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به 
سگھاشون ميدن كه من شايد ھرگز نخورده 

كدوم يكى از اين كانديداھا ميخوان اين .  باشم
 فاصله طبقاتى رو از بين ببرند؟

مرجان عزيز دغدغه ھاى فكرى من با اونھا  
يكى نيست كه به نماينده انتخابى اونھا راى بدم 
، اما نميخوام فرصت لذت بردن با اونھا رو 
از دست بدم ، من در اونھا گم ميشم اما به 
موسوى راى نميدم، يعنى به ھيچكس راى 
نميدم، چون ھيچكدومشون من رو نميفھمند، 
اما اگر و فقط اگر قرار باشه كسى رو انتخاب 
كنم ھمون اھمتى خواھد بود و بس ھر چند كه 

   .اصال تصميم ندارم راى بدم

اين شبھا تنھا زمانى است كه من رو تا حدودى 
و فقط كمى به آرزوھا و روياھاى چندين ساله 
ام نزديك مى كنه، اينكه كسى من رو ببينه و 
به روى من لبخند بزنه بدون اينكه بخواد ازم 
سو استفاده كنه، بدون اينكه ته نگاھش تحقير 
باشه، بدون اينكه پيفى بگه و رد بشه، بدون 
اينكه توقع داشته باشه چون از چنين خانواده 

ھزار تومن پول بايد تا صبح  20اى ھستم با 
در خدمت خودش و رفيقاش باشم، اين شبھا 
قيطريه نشينان بى تعصب لبخند ميزنند اما از 

من ھمون .  شنبه قصه غصه ھا تكرار ميشه
پير دختر چروك خورده جنوب شھرم با پدرى 
عليل و مادر كارگر و اونھا ھمون كسانيكه 
ميخوان كسى رئيس جمھور بشه كه به 
پاسپورتشون بھا بده براى سفرھاى 
تفريحيشون، من ھم ناخواسته و بدون اختيار 
به دنيا اومدم اونھا ھم ناخواسته و بدون اختيار 

من اين شبھا با .  اما در قالب شاھزاده و گدا
تمام قوا داد ميزنم مير حسين، چون ھر چى 
بيشتر داد بزنم بيشتر لبخند ميزنند به روم، اين 
كار شرافتمندانه تر از خودفروشى است براى 

 .ديدن لبخند از ما بھتران

من وبالگ نويس نيستم، اما ھر شب روى 
كاغذ مينويسم، تمام آرزوھا و روياھام رو، 
اگر پسر بودم شايد وضعم فرق ميكرد، 
ميتونستم برم تو مغازه مكانيكى كار كنم و 
خرج تحصيلم رو در بيارم اما االن نميتونم، و 

حاال اين موج سبز پوش داد ميكشه .  نتونستم
كه اتحاد ، اين اتحاد من با شما كه ھميشه به 
چشم يك موجود پست نگاه كردين فقط به نفع 
شما تمام خواھد شد، اگر رئيس جمھور شما 
انتخاب شد كه خوش به حال شما و باز ھم ما 
جزو فراموش شدگان ھستيم، اما من ترجيح 
ميدم اگر قراره تحريم باشه براى ھمه باشه 
براى شمايى كه يك عمر مردم ھم رديف من 

 . رو تحريم كردين

من اين شبھا شايد خائن باشم كه با اينكه ميدونم 
نميخوام راى بدم ولى ميرم تو اين جمع، اما 
اين كاريه كه چندين نفر از ما ميكنند ، ما ھم 
دوست داريم گاھگاھى حس كنيم كسانى كه يك 

ما فقط اين .  عمر ما رو نديدند، حاال ميبينند
شبھا ديده مى شويم، از شنبه دوباره بايد با 

  .بدبختى ھاى ناخواسته و خداداديمان بسازيم

خيلى دوست دارم از اين جماعت كه فرياد 
ميزنند اگر كارگرى يا كارمند يا سرمايه دار 
االن زمان اتحاده بپرسم ، از اين اتحاد چى به 

 اين شبھای آرزو

 

 در اين شماره مي خوانيد

 اين شبھای آرزو
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کند و اگر مسووالن اجرای قانون نخواھند و يا 
نتوانند به تخلف ھای صريح خالف قانون در 
اعالن افراد به عنوان فاسد که فقط بعد از 
اثبات تخلف در دادگاه قابل اعالن است، 
رسيدگی کنند و اگر فردی در موقعيت رياست 
جمھوری بدون مراعات شأن و منصب 
مقدسش خود را مجاز به ارتکاب چنين گناھان 
کبيره و اخالق شکن علی رغم سوگند به 
مراعات شرع و قانون بداند، چگونه می توانيم 
 خود را از پيروان نظام مقدس اسالمی بدانيم؟

با اين ھمه بر فرض اين که اين جانب 
صبورانه به مشی گذشته ادامه دھم، بی شک 
بخشی از مردم و احزاب و جريان ھا اين 
وضع را بيش از اين برنمی تابند و آتش فشان 
ھايی که از درون سينه ھای سوزان تغذيه می 
شوند، در جامعه شکل خواھد گرفت که نمونه 
ھای آن را در اجتماعات انتخاباتی در ميدان 

 .ھا، خيابان ھا و دانشگاه ھا مشاھده می کنيم
اگر نظام نخواھد يا نتواند با پديده ھای زشت و 
گناه آلودی مثل تھمت، دروغ ھا و خالف 
گويی ھای مطرح شده در آن مناظره برخورد 
کند و اگر مسووالن اجرای قانون نخواھند و يا 
نتوانند به تخلف ھای صريح خالف قانون در 
اعالن افراد به عنوان فاسد که فقط بعد از 
اثبات تخلف در دادگاه قابل اعالن است، 
رسيدگی کنند و اگر فردی در موقعيت رياست 
جمھوری بدون مراعات شأن و منصب 
مقدسش خود را مجاز به ارتکاب چنين گناھان 
کبيره و اخالق شکن علی رغم سوگند به 
مراعات شرع و قانون بداند، چگونه می توانيم 
 خود را از پيروان نظام مقدس اسالمی بدانيم؟

 رھبری معظم انقالب؛
آن پير فرزانه و .)  ر(اکنون که امام راحل 

حالل مشکالت و ملجاء ھمه و يار صبور و 
ديرينه ی ھر دوی ما آيت هللا شھيد مظلوم 
دکتر بھشتی و بسياری از ھمسنگران قديم که 
يا به فيض عظمای شھادت رسيدند و يا به ديار 
باقی شتافتند، در بين ما حضور ندارند، شما 
مانده ايد و من و معدودی از ياران و ھمفکران 
قديم، از جناب عالی با توجه به مقام و 
مسووليت و شخصيت تان انتظار است برای 
حل اين مشکل و برای رفع فتنه ھای خطرناک 
و خاموش کردن آتشی که ھم اکنون دودش در 
فضا قابل مشاھده است، ھرگونه که صالح می 
دانيد اقدام موثری بنماييد و مانع شعله ورتر 
شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن 

 . شويد
لذا در فرصت باقی مانده ضروری به نظر می 
رسد خواسته ی حق حضرت عالی و مردم 
درخصوص انجام انتخاباتی سالم و پرابھت و 

کاری که می تواند عامل .  حداکثری تحقق يابد
نجات کشور از خطر و باعث تحکيم وحدت 
ملی و اعتماد عمومی باشد و فتنه گران نتوانند 
با حدس و گمان نص پيامتان در مشھد و در 
مرقد امام راحل را با ھوس خود تحريف کنند 
و با ناديده گرفتن قانون، بنزين بر آتش 

 .افروخته بريزند
 سرچشمه شايد گرفتن به بيل 
 چو پر شد نشايد گرفتن به پيل

دوست، ھمراه، و ھم سنگر ديروز، امروز و 
 فردايتان

 اکبر ھاشمی رفسنجانی 
 

■■■ 

خاطر خداوند و مصالح انقالب و کشور اندوه 
خويش را مکتوم می دارم و از اين جھت ھم 
مورد گاليه بسياری از دلسوزان اسالم و 
انقالب و بستگانم قرار می گيرم و مھم اين 
است که اين بار اين تھمت ھا توسط رييس 
. جمھور و در رسانه ملی مطرح شده است

البته در موقع مناسب انحرافات و حق کشی 
ھای ناگفته انتخابات و اعمال دولت نھم در 
اختيار مردم و تاريخ قرار خواھد گرفت، 
تاريخ گواه است که اکثريت مردم متعھد و 
انقالبی مان کمتر تحت تاثير خالف گويی ھا 
قرار می گيرند و دليل آن آراء افتخارآميز 
مردم به اينجانب در آخرين انتخابات مجلس 
خبرگان رھبری است و نيز خوب می دانيد که 
در جريان انتخابات جاری، تاکنون به خاطر 
مسووليت ھای رسمی ام در رسانه ھا مطلبی 
به نفع يا ضرر افراد و جريان ھای درگير در 
انتخابات نگفته ام و در موارد ضروری به 
کلياتی مبتنی بر حضور حداکثری مردم در 
پای صندوق ھا و سالمت انتخابات اکتفا کرده 
ام و رسما گفته ام برنامه شرکت در انتخابات 

 .ندارم
چھار نامزد موجود برای آمدن به صحنه با 
اطالع از نظر و سياست اينجانب از من نظر 
نخواسته اند و بعد از نامزدی ھم از اينجانب 
درخواست حمايت نکرده اند و اگر ھم در 
جلساتی به ھم رسيده باشيم، چيزی جز ھمان 
کليات فوق الذکر را از من نشنيده اند و اگر 
حزب يا گروھی در مورد جھت گيری در 
انتخابات نظر خواسته اند، گفته ام بر اساس 
آيين نامه خود عمل کنند و حقيقتا آن ھا با 
تصميم خودشان و ھمکارانشان در صحنه اند 
و عمل می کنند و انصافا تھمت دست نشانده 
بودن آنان ستم و بی حرمتی غيرقابل توجيه 

 .است
به جاست که به اين حقيقت ھم توجه شود که 
احتماال عوامل دولت از نظر اين جانب مطلعند 
که من ادامه ی وضع موجود را به صالح 
نظام و کشور نمی دانم و خود جناب عالی ھم 
از اين نظر من مطلعيد و داليل آن را ھم می 

ولی اين نظر را رسانه ای نکرده ام و .  دانيد
خود عوامل دولت در اين مورد بزرگ نمايی 
کرده اند که ھدف بزرگ نمايی در آن مناظره 

 . روشن شد
ھای زشت و  اگر نظام نخواھد يا نتواند با پديده

ھا و  آلودی مثل تھمت، دروغ گناه
ھای مطرح شده در آن مناظره  گويی خالف

و اگر فردی در موقعيت ...  برخورد کند
رياست جمھوری بدون مراعات شأن و منصب 
مقدسش خود را مجاز به ارتکاب چنين گناھان 

رغم سوگند به  شکن علی کبيره و اخالق
توانيم  مراعات شرع و قانون بداند، چگونه می

 خود را از پيروان نظام مقدس اسالمی بدانيم؟
با اين ھمه بر فرض اين که اين جانب 
صبورانه به مشی گذشته ادامه دھم، بی شک 
بخشی از مردم و احزاب و جريان ھا اين 
وضع را بيش از اين برنمی تابند و آتش فشان 
ھايی که از درون سينه ھای سوزان تغذيه می 
شوند، در جامعه شکل خواھد گرفت که نمونه 
ھای آن را در اجتماعات انتخاباتی در ميدان 

 .ھا، خيابان ھا و دانشگاه ھا مشاھده می کنيم
اگر نظام نخواھد يا نتواند با پديده ھای زشت و 
گناه آلودی مثل تھمت، دروغ ھا و خالف 
گويی ھای مطرح شده در آن مناظره برخورد 

ارشاد امام و بنيان گذار جمھوری اسالمی، 
شھيد مظلوم دکتر بھشتی و جناب عالی و اين 

سه «جانب که در شعارھای مردمی به عنوان 
شناخته شده بوديم، با ھمراھی »  ياور خمينی

نيروھای انقالبی و به خصوص نمايندگان 
متعھد مجلس اول و حزب جمھوری اسالمی 
توانستيم در جھت زدودن غبارھای ابھامات و 
سمپاشی ھا اقدامات موثری انجام دھيم و امام 
راحل دردآشنا با تشکيل گروه حقيقت ياب و 

نتايج .  داور، بخشی از حقايق را آشکار کردند
آن، آگاھی بيشتر مردم و رسوايی فتنه گران و 
در نھايت نجات کشور از خطری بود که 
دشمنان استکباری و ضدانقالب طراحی کرده 

 .بودند
البته اين جانب قصد ندارم که دولت موجود را 
مثل دولت بنی صدر معرفی کنم و يا 
سرنوشتی شبيه آن دولت را برای اين دولت 
بخواھم، بلکه مقصود اين است که بايد مانع 
گرفتار شدن کشور در سرنوشت آن روزگار 

 .شد
اين جانب برای پرھيز از آلوده شدن فضای 
سياسی کشور در آستانه ی انتخابات به 
تشنجات بيشتر، از عکس العمل فوری که 

 .مورد انتظار ملت است، خودداری کردم
به )  ره(در مراسم بزرگداشت سالگرد امام 

آقای احمدی نژاد گفتم که در اظھارات او 
خالف گويی ھای فراوانی وجود داشته و 
ادعای کذب تماس تلفنی من با يکی از سران 
عرب و ادعای کارگردانی مبارزات انتخاباتی 
رقبا و اتھامات ناروا به جمعی از بزرگان 
نظام، از جمله جناب آقای ناطق نوری و 
فرزندان من و بدتر از ھمه زير سوال بردن 
اقدامات امام راحل را يادآوری و پيشنھاد کردم 
با صراحت، اتھام ھای نادرست را پس بگيرد 
که نيازی به اقدامات قانونی افراد و خانواده 
ھايی که ناجوانمردانه و مظلومانه ھدف 

 .تيرھای ناسزاگويی قرار گرفته اند، نباشد
از صداوسيما ھم خواسته شد که فرصتی در 
اختيار طرف ھای ذيحق بر اساس مقررات 
. سازمان قرار دھد که از خود دفاع نمايند

گرچه در گذشته به بخشی از اين اتھامات 
پاسخ داده شده و رييس قوه قضاييه وقت جناب 
آقای يزدی در پايان کار رياست جمھوری 

قانون اساسی  ١۴٢اينجانب، در عمل به اصل 
رسما اعالم پاکی و منزه بودن خانواده رييس 
جمھور و حتی کم شدن دارايی ھا در دوران 
مسووليت را نمودند، ولی تکرار اتھام تکرار 

 .جواب را می طلبد
مع االسف، اين دو پيشنھاد خيرخواھانه عمال 
پذيرفته نشده و رھبر معظم ھم صالح را در 
سکوت شان ديدند و بی شک جامعه و به 
خصوص نسل جوان نيازمند اطالع از حقيقت 

حقيقتی که با اعتبار نظام و ھمدلی ملت .  است
ارتباط جدی دارد و اگر محدود به حق چند نفر 

 .بود؛ اقدام به نوشتن چنين نامه ای نمی کردم
معتقدم جناب عالی به خوبی می دانيد که 
اينجانب و بسياری از بزرگان تاثيرگذار 
انقالب و حتی خود جناب عالی از دوران 
مبارزه و سال ھای اول انقالب و در تعدادی 
از مقاطع مورد تھاجم افراد الابالی و ضد 
انقالب بوده ايم و ھميشه صبورانه تھمت ھا و 
اھانت ھا را پشت سر گذاشته ايم و در دور 
جديد تھمت ھا و ھجمه ھا ھم از حدود پنج 
سال پيش تاکنون دندان روی جگر دارم و به 

 .....بسم ال

 ای زيده عزه هللا خامنه مقام معظم رھبری آيت
متاسفانه اظھارات عاری از حقيقت و 

آقای احمدی نژاد در جريان   غيرمسئوالنه
مناظره با مھندس موسوی و مقدمه چينی ھای 
قبل و حوادث بعد از آن، خاطرات تلخ 
اظھارات و اقدامات منافقان و گروھک ھای 
ضد انقالب در سال ھای اول بعد از پيروزی 

و  ٨۴انقالب و نيز تھمت زدن ھا در انتخابات 
انتخابات مجلس ششم و لجن پراکنی ھای باند 
پاليزدار که در دادگاه محکوم شده را به نمايش 
گذاشت و از آن جا که بخشی از اين اظھارات 
قبال در رسانه ھای دولتی و آتش تھيه آن در 
سخنرانی مشھد مقدس مطرح شده، ادعای 

که مطالب او تحت تاثير فضای مناظره  اين
گفته شده و فاقد برنامه ريزی قبلی است، 
پذيرفتنی نيست و گويا برای تحت الشعاع قرار 
دادن گزارش ھای مستند و مکرر ديوان 
محاسبات درخصوص مفقوداالثر بودن يک 
ميليارد دالر و ارتکاب چند ھزار تخلف در 
اجرای بودجه ھا می باشد و شايد ھم رقيب 
اصلی خود را افتخارات ربع قرن انقالب 

 .اسالمی می داند
ده ھا ميليون نفر در داخل و خارج ناظر 

گويی ھايی بودند که  دروغ پردازی ھا و خالف
بر خالف شرع و قانون و اخالق و انصاف، 
افتخارات نظام اسالمی مان را نشانه گرفته 

 .بود
زير سوال بردن تصميمات بنيان گذار 
جمھوری اسالمی ايران و تالش ھای امام 
راحل و مردم مسلمان و متعھد و روحانيت 

القدر که در نيم قرن گذشته با مجاھدت  عظيم
ھای خويش توانستند بنای باشکوه نظام اسالمی 
را ايجاد و مستقر و بالنده کنند، از اين بدتر 

دوران مشعشعی که خود شما پشت .  شد نمی
در قامت مجاھد پيشتاز، )  ره(سر امام 

جمھور و نھايتا رھبری نظام نقش و  رييس
 . مسووليت ھای ممتازی به عھده داشته ايد

نژاد گفتم که در اظھارات او  به آقای احمدی
و ...  ھای فراوانی وجود داشته گويی خالف

ھای نادرست  پيشنھاد کردم با صراحت، اتھام
را پس بگيرد که نيازی به اقدامات قانونی 

ھايی که ناجوانمردانه و  افراد و خانواده
مظلومانه ھدف تيرھای ناسزاگويی قرار 

 .اند، نباشد گرفته
نقطه قابل توجه در اين تھمت ھا اين است که 
غير مستقيم، مقام واليت در زمان رھبری امام 
راحل و جناب عالی که ھادی دولت ھا بوده ايد 
و با اظھارات صريح، مديريت ھا را مورد 
تاييد و تحسين قرار داده ايد، نشانه گرفته 

 .است
با  ١٣۵٩اسفندماه  ١۴بعد از جريان شوم 

 ای نامه ھاشمی رفسنجانی به خامنهمتن کامل 
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در مبارزات انتخاباتی ظاھرا به زندگی 
روزمره مردم راه يافته و بسياری از مردم 
عادی در طرح انتقاداتی که معموال جرات 

 . بيان آنھا را ندارند جسور شده اند
"در اين گزارش آمده است شنبه بعد از : 

ظھر تجمعی از ھواداران موسوی با گروھی 
از روزنامه نگاران و سياستمداران سابق که 
با يک گفتگوی مشترک توافق کرده بودند، 

 ." رو در رو شدند
يک زن به محمد عطريانفر که در زمان "

نخست وزيری ميرحسين موسوی در دولت 
: او کار می کرد گفت

پنج ھزار آدم بی گناه 
زمانی که شما در 

در دولت  60دھه 
. بوديد اعدام شدند

 "چرا؟
به نوشته نيويورک 
تايمز آقای عطريانفر 
که از اين سوال 
شگفت زده به نظر 
: می رسيد گفت

دوستان، در آغاز "
انقالب اسالمی ما 
ھمه مثل احمدی نژاد بوديم، اما ما مسير و 

که اين سخن با "  راھمان را عوض کرديم
 .کف زدن حضار روبرو شد

بنابه اين گزارش روز شنبه در تجمعی برای 
آقای موسوی در ورزشگاھی خارج از 
تھران، ھزاران زن جوان يکصدا و با 
صدايی کر کننده شعارھايی خشم آلود سر 
می دادند که اغلب صدای يک گروه مرد 
 .نخراشيده جوان در ميدان را غرق می کرد
: گروھی در ميان جمعيت شعار می داد

احمدی نژاد حيا کن، ميرحسين را رھا "
 ."ما کشور پليسی نمی خواھيم"و !" کن

"اين روزنامه می نويسد ھواداران آقای : 
احمدی نژاد نيز که پرچم ھای ايران را به 
عنوان نشان انتخاباتی حمل می کنند، 
تجمعات خود را برگزار کرده اند و برخی 
از آنھا را می توان ھنگام رانندگی در طول 
شب در خيابان ھای تھران و اصفھان 

 ." مشاھده کرد
به نوشته نيويورک تايمز جو کارناوال گونه 
انتخابات و سر دادن شعارھای تند، تا 
حدودی منعکس کننده شل شدن تناوبی 
مقررات ھر چھار سال يکبار در فصل 

 . انتخابات است
با اين حال بسياری از ايرانيان می گويند که "

شل شدن زبان ھا ممکن است نشانه تغييری 
 ."گسترده تر باشد

سعيد ليالز اقتصاددان که در دولت محمد 
: خاتمی برای مدت کوتاھی وزير بود گفت

اين به موجی بدل خواھد شد که قابل "
اگر رئيس جمھور .  متوقف کردن نيست

بتواند اين چيزھا را درباره فساد بگويد و 
مجازات نشود، ديگران نيز آنھا را خواھند 

اين بی سابقه است و پيامد خواھد .  گفت
 ." داشت

■■■ 

انتخابات رياست جمھوری ايران 
توجه بسياری از رسانه ھای 
جھان به خصوص مطبوعات 
غربی را به خود جلب کرده 

 .است
ا  ی ت ات اب خ ت نيويورک تايمز می نويسد جو ان
ارزات  ب ری م ي گ ر اوج اط ه خ دودی ب ح

 .موسوی داغ شده است

ه  مز ک اي نيويورک ت
ک  ران ي در اي
ی  م ر دائ گ زارش گ
ه  ب ن دارد روز دوش
ھشتم ژوئن گزارش 
وان  مفصلی تحت عن

ران "  د در اي الفاط تن
دن  ک ش زدي ا ن ب

می نويسد "  انتخابات
ارزات  ب ه م ک
ه  انتخاباتی جاری ک
اکنون در ھفته پايانی 
است، به سحطی از 

ه  ده است ک ي ھيجان و خصومت ورزی رس
 .تقريبا در تاريخ اين کشور ناشنيده است

نامزدھای اصلی : "در اين گزارش آمده است
يکديگر را به فساد، رشوه خواری و شکنجه 

ھمسر رقيب اصلی محمود .  متھم می کنند
احمدی نژاد رئيس جمھوری، او را به پيگرد 

و ھر شب، بخش .  قضايی تھديد کرده است
ھايی از پايتخت با حضور ھزاران مرد 
جوان که تا سيپيده دم در خيابان ھا می 
رقصند يا جدال می کنند، به عشرتکده ای پر 

 ."سر و صدا بدل می شود
به نظر می رسد اين وضع تا حدودی به "

خاطر اوج گرفتن جنب و جوش در 
مبارزات انتخاباتی ميرحسين موسوی 

تجمعات آقای موسوی در روزھای ...  است
اخير باعث جلب ده ھا ھزار نفر شده است و 
يک نظرسنجی غيررسمی تازه حاکيست که 
حمايت از او به طور چشمگيری افزايش 

درصد پاسخ  54يافته است، به طوری که 
دھندگان می گويند به او رای خواھند داد 

درصد به احمدی نژاد رای  39درحالی که 
 ."می دھند

اما بنابه اين گزارش بسياری از ايرانی ھا 
می گويند که لحن گوشخراش مبارزات 
عمدتا به خاطر حمالت لفظی غيرمنتظره تند 
آقای احمدی نژاد است که رقبا و ھواداران 
آنھا را خشمگين کرده و با ضربات متقابل و 

 .گاه گزنده ای روبرو شده است
صادق زيباکالم تحليلگر سياسی در دانشگاه 

"تھران به اين روزنامه گفت اين مبارزات : 
. انتخاباتی نقطه عطفی در تاريخ ايران است

ما قبال ھم مناظره داشته ايم، اما نه چيزی 
احمدی نژاد ھمه را به فساد متھم .  شبيه اين
او در واقع ھمان چيزی را می   -می کند 

 ."گويد که مخالفان انقالب از ابتدا می گفتند
نيويورک تايمز می نويسد که انرژی موجود 
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ود ن ب ر اولش اي ت ي ژاد :  بودند که ت احمدی ن
حه اول  رفت و يا صفحه ھايی به شکل صف

خ  اري ا ت ه   ٢٣روزنامه ھمشھری ب خرداد ک
  :تيتر اولش اين بود

 "ميليون رای ٣۴موسوی "
ر  حظه ب ھوا رو به تاريکی می رفت و ھر ل
زوده می  ازدحام مردمی که سبزپوش بودند اف
ی  شده، شال سبز، کاله سبز، سبربند سبز و ت

 . شرت سبز
م از  م ک م ک حاال ديگر حاميان احمدی نژاد ھ
ا  راه می رسيدند و تسلط بی رقيب سبزپوش ھ

 .را بر شھر مورد حمله قرار می دادند
رچم ھای سه رنگ  حاميان احمدی نژاد با پ
ه  اد ب ايران تعدادشان بسيار کم بود اما با اعتم

د -نفس زياد دو  ن سه نفری وارد تجمع ھای چ
ع  ف ه ن د و ب ا می شدن صدنفری سبزپوش ھ

 احمدی نژاد شعار می دادند
و سبزپوش ھا با ديدن آنھا يک صدا فرياد می 

 !دروغگو!دروغگو :زدند 
فی  جمن صن به قول کامبيز نووزی ،وکيل ان
ی  ان ول اب ي روز در خ روزنامه نگاران که دي

ه :" عصر ديدمش  دروغگو اين روزھا تبديل ب
 ".يک شعار سياسی شده است

ا  ژاد و ي اين روزھا مردم تا حاميان احمدی ن
رھای  ه تصوي د ک ن ن ي اتومبيل ھايی را می ب

 :تبليغاتی او را دارد ،فرياد می زنند
 دروغگو!دروغگو

يکی از شعارھای معروف طرفداران احمدی 
 نژاد نيز اين بود

 محمود رفت و برگشت/٨٨دزدگير  
 تاج سره! دکتر -
بارھا اتوبوس ھايی از ميان سبرپوش ھا - 

عبور کرد که عکس احمدی نژاد را برخورد 
داشت و گفته می شد حامل ھواداران احمدی 

نژاد است که از مصالی تھران باز می 
 .گردند

جمعيت با ديدن اين اتوبوس ھا انگشت اشاره 
شان را به طرفشان نشانه می گرفتند و فرياد 

 :می کشيدند

 ھو!ھو

دکتر علی ساعی ،استاد جامعه شناسی را ديدم 
که در پياده رو مردم را نظاره می 

 چه خبر؟:گفتم .کرد

مھم ترين خبر ھمين مردمی اند که می :"گفت 
 "ھمين موجی که به راه افتاده.بينی

ھم چنين صحنه  ٧۶حتی در دوم خرداد :گفتم 
 ھايی را نديده بودم

 ۵٧دوم خرداد؟ تھران حتی در انقالب :"گفت 
ھم شاھد چنين صحنه ای نبوده که مردم از 
جنوب تا شمال تھران در يک زمان به خيابان 
بريزند و خواسته ھای خود را فرياد 

اھميت ديگرش اين است که اين ھمه .بزنند
مخالف و موافق در کنار ھم شعارھای تند می 

!ببين.دھند اما ھيچ خشونتی بوجود نمی آيد 
رفتارھا چقدر مسالمت آميز است ،پلييس ھم 

اين نشان می دھد که .که فقط نظاره گر است 

شعارھای پرشور بر ضد سيب زمينی و تقلب در تھران 
 ژيال بنی يعقوب

از ساعت پنج تا   -ھجدھم خرداد ماه-ديروز 
ھفت عصر حاميان سبز پوش ميرحسين 
موسوی از ميدان تجريش در شمال تھران تا 
ميدان راه آھن در جنوب شھر زنجيره انسانی 

قرار بود اين زنجيره فقط در .تشکيل دادند
اما عمال ھر .يک سوی خيابان تشکيل شود

دوطرف خيابان در دست سبزپوش ھا 
زنجيره نظم خوبی داشت و حتی در .بود

به .مسيرھايی که قرار نبود ھم تداوم يافته بود 
عنوان مثال حتی تا ميدان جمھوری نيز 

نوار سبزی .زنجيره انسانی تشکيل شده بود
نيز در دست حاميان بود که آنھا را به ھم 

البد راه حل خوبی برای حل .وصل می کرد
چون زنان و مردانی .بود!مشکالت شرعی 

که نمی تواستند براساس قوانين شرعی دست 
در دست ھم بگذارند ،چگونه می توانستند که 

 !زنجيره انسانی تشکيل بدھند
ساعت ھفت به بعد که زنجيره انسانی به 
تدريج گسيخته شد، حضور مردم به شکل 
تجمع ھای کوچک و بزرگ در سراسر 

ھر .  خيابان بزرگ ولی عصر شکل گرفت
مردم از .  لحظه به تعداد مردم افزوده می شد

پياده روھايی که محل تشکيل زنجيره بود، به 
وسط خيابان آمده بودند و از اين سو و به آن 

ترافيک .  سو می رفتند و شعار می دادند
اتومبيل ھا ھر لحظه سنگين تر می شد،عمال 

ترافيک ولی .حرکت ماشين ھا قفل شده بود
عصر که بزرگترين خيابان تھران محسوب 
می شود بر ترافيک ھمه تھران اثر گذاشته 

پلييس نظاره گر خاموش اين رويدادھا .بود
 .بود

در دست تعدادی از مردم چوب ھا و نيزه 
ھايی را ديدم که بر سرش سيب زمينی فرو 
کرده بودند و آن را در ميان جمعيت باال برده 

مردمی که از کنار اين بيرق ھای سيب .بودند 
زمينی رد می شدند ،با نشان دادن آن به 
يکديگر سيب زمينی را ھو می کردند و شعار 

  :می دادند
نمی خواھيم نمی خواھيم /دولت سيب زمينی
. ترب به جاش می کاريم/سيب زمينی نداريم 

عده ای نيز پالکارد ھايی در دست داشتند که 
برای دريافت سيب "  روی آن نوشته شده بود 

 ...".زمينی به ستاد احمدی نژاد مراجعه کنيد
اين شعار ھم با توجه به حرفھای موسوی در 
مناظره ھا ساخته شده بود که در باره احمدی 
نژاد گفته بود او يک پديده شگفت انگيز است 
که به راحتی توی چشم ميليونھا بيننده نگاه 

دوتا چھار تا نمی -می کند و می گويد دو 
 .شود و ده تا می شود

اين گفته دست مايه بسياری از پالکاردھا نيز 
مردم پالکاردھايی داشتند که رويش . شده بود

 :نوشته بودند
 ده=دو ضرب در دو 

پالکارد ديگری که زياد در دست مردم ديده 
عالمت دايره ای شکل ورود ممنوع :می شد 

 دروغ ممنوع:بود که به جايش نوشته بودند 
مردم ابتکارات ديگری ھم به خرج داده 

مثال صفحه ھايی را به شکل صفحه .بودند 
 اول اطالعات و کيھان طراحی و چاپ کرده 

) 5(ادامه در صفحة      
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ا مضاعف  فعلی ايران را به بی کفايتی و فس
اسخ .  مالی محکوم کرد م در پ احمدی نژاد ھ

است،  وک ول ه ھ گفت دولت نھم با طرح قضي
  !عزت و آبروی مسلمانان جھان را احيا نمود

با اين ھمه، در تمام طول مناظره، پرونده 
ھای قطوری که يکديگر از منابع اطالعاتی 
موجود خويش به روی ميز مناظره نھاده 
بودند، بارھا باز شد و گوشه ھای تاريکی از 
رفتار دولتمردان گذشته و حال برای مردم 

اين موضوع نشان می دھد با .  عيان شد
وجودی که از تعداد بی شمار نامزدھای 

نفر به عنوان  4رياست جمھوری تنھا 
کانديدای دارای صالحيت تاييد شده اند، فساد 
مالی، اداری، اخالقی و سياسی باالی درون 
حاکميت فعلی ايران به حدی رسيده که ديگر 
قابل کتمان نيست و انتخابات رياست 
جمھوری دھم فرصت بی نظيری را مھيا 
نموده تا طرفين متخاصم با عناوينی مانند 
مناظره و تبليغات، گوشه ھايی وحشتناک از 
اين فساد فزاينده را از کانالھای رسمی 

  .حکومت ايران منتشر نمايند
اين گونه برنامه ھا مانند نفتی که روی آتش 
ريخته می شود، باعث می گردد تحرکات 
مردم در صحنه ھای اعتراضات اجتماعی 
روز به روز باال بگيرد، به صورتی که ھم 
اکنون در تھران و شھرھای بزرگ ايران، 
درگيری بين پليس و مردمی که فرياد می 
کشند و فساد فوق العاده زياد حاکميت نظام 
سياسی ايران را زير سئوال می برند، به 

پيش بينی .  شکل بسيار عادی در آمده است
می شود از امشب، موج جديدی از 
اعتراضات مردمی به حکومت فعلی ايران 
در خيابانھا به راه بيفتد و منجر به وارد شدن 

  .خسارات زيادتر به مردم گردد
 
 ١٣٨٨/٣/١٧ -آژانس ايران خبر    

اين اولين بار است در .  شکنجه می شدند
کانالھای رسمی حکومت ايران، زندانھای 
موازی با قوه قضائيه و ضابطان دادگستری 

موضوعی که .  مورد بررسی قرار می گيرد
بارھا از سوی کميته ھای حقيقت ياب حقوق 
بشر در ايران مطرح شده و ھر بار به شکلی 

در ازای اين .  مسکوت باقی مانده است
اظھارات، مھدی کروبی با اشاره به مسايلی 
که نشان از عوام فريبی دولت احمدی نژاد 
داشت، از وی خواست دروغ نگويد و مردم 
را به تعبير وی، کسانی که از پشت کوه آمده 

وی گفت تمامی آماری که .  اند، فرض نکند
شما ارائه می نماييد اشتباه است و ھر 
کارشناسی در اين مملکت می داند که 
آمارھای دولت نھم ساختگی و غير واقعی 

  .است
احمدی نژاد در مقابل، با اشاره به منزل چند 
صد متری کروبی که در بھترين نقطه تھران 
واقع شده است، پرده از اختالسھای دوران 
رياست مجلس وی برداشت و اظھار نمود 
مرحوم خمينی آيا برای برداشتن از وجوه 
شرعی تحويلی به شما و خرج نمودن در 
جھت مصارف شخصی نيز مجوز داده بود؟ 
وی با اظھار اينکه نزديک به يکصد ميليارد 
تومان ھزينه تبليغات انتخاباتی مھدی کروبی 

ميليارد  20تاکنون شده است از اختصاص 
تومان ھزينه پيام کوتاه تلفنی در ستاد کروبی 
خبر داد و گفت چرا بايد در جمھروی 
اسالمی ھزينه تبليغات يک روحانی به ظاھر 
ساده که دارای ھيچ مقام و منصب رسمی 

  .نيست، اين قدر باال باشد
در طول زمان مناظره، طرفين يکديگر را به 
ی  ن ي ه خم انحراف از چيزی که سنت آيت ال
ه صورت  وده و ب م قلمداد می کردند، متھم ن
اط  ب ن ارت ضمنی يکديگر را به خاطر داشت
د ن ل مجرم دانست . پنھانی با آمريکا و اسرايي

مھدی کروبی که بارھا در طول يک ساعت 
رای  م ب ي ق ت و نيم مناظره ای که با پخش مس

ل رويت  35نزديک به  اب ی ق ران ون اي ي ل ي م
رار دادن  ا خطاب ق ی شد و ب ود، عصاب ب
رياست مجھور فعلی ايران به عنوان شخصی 
د از فرصت  که باھوش است و می خواھ
ر  اسی غي ارھای سي ت د، رف ن سوء استفاده ک

ح کرد ي ب ق ه .  اخالقی وی را ت ا اشاره ب او ب
ج  ي ل م خ رچ ر پ ژاد در زي دی ن عکس احم
ل اعراب  اب ق عربی، وی را به کرنش در م
ام  ن ن ت رف ه سخره گ حاشيه خليج فارس و ب
ار  رد و اظھ م ک ايران در مجامع جھانی متھ
داشت ھيچ کسی نمی توانست خدماتی را شما 
به اسرائيل به دليل دفاع از ھيتلر انجام داديد، 

د ن ان ک م ت مک .  ک ه ک اره ب ا اش ی ب روب ک
العوض  ه  700ب ت ب ون دالری دول ي ل ي م

اشخاصی که صالحيت ندارند و نيز حيف و 
است جمھوری  ردم، ري وال م ميل کردن ام

خواستار اصالحات جدی و ريشه ای در 
روند مديريت جامعه ھستند، کانديداھای 
رياست جمھوری دھم ايران، در مناظره ھای 
تلوزيونی زنده، پرونده ھای قطوری از فساد 
مالی، اخالقی، اداری و تخلفات گسترده بر 
عليه يکديگر رو می کنند تا فساد فزاينده 
دولتمردان فعلی ايران را بيش از پيش عريان 

  .نمايند
چند ساعت پيش در جريان مناظره تلويزيونی 
مھدی کروبی با محمود احمدی نژاد، رئيس 
جمھور فعلی ايران، کروبی با اشاره به 
پرونده تخلفات گسترده مالی و اداری احمدی 
نژاد در دوران تصدی فرمانداری اردبيل، از 
اعمال نفوذ دولت در قوه قضائيه برای کتمان 
و به انحراف کشاندن روند رسيدگی به اين 

 4وی با اشابه به اينکه .  تخلفات خبر داد
ميليارد تومان وام بالعوض توسط دولت نھم 
به صادق محصولی، وزير کشور اين دولت 
اعطا شده، محصولی را به عنوان شريک 
جرم احمدی نژاد در اختالصھای ميلياردی 

محصولی بارھا پيش از .  اخير قلمداد نمود
اين به عنوان مردی که صاحب ميلياردھا 
دالر ثروت نامشروع است، مورد حمله 
مخالفان رسمی و غير رسمی دولت قرار 

با اين حال، احمدی نژاد ھم .  گرفته بود
متقابال با ارائه گزارشی از دريافت رشوه 
ھای مکرر توسط مھدی کروبی در زمان 
تصدی مسئوليتھای رياست مجلس و بنياد 
شھيد از پرونده ای خبر داد که در آن کروبی 
از يکی از تجار ايرانی به نام شھرام 

ميليون تومان به  500جزايری عرب مبلغ 
کروبی .  عنوان رشوه دريافت نموده است

ضمن پذيرفتن دريافت مبالغی از جزايری، 
اظھار داشت از سوی آيت اله خمينی، رھبر 
سابق مذھبی ايران، مجوزھايی برای دريافت 
وجوھات از مردم داشته و ھنوز ھم اگر 
. کسی به وی پولی بدھد، خواھد گرفت

شھرام جزايری عرب سالھاست به عنوان 
مفسد اقتصادی در زندان اوين تھران به سر 

با اين ھمه محمود احمدی نژاد از .  می برد
وجود زندان اختصاصی کروبی در زمان 
تصدی رياست بنياد شھيد وی خبر داد و 
اعالم کرد در زندانھای بنياد شھيد، مردم 
محبوس شده و به صورت غير قانونی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  آرش نامور-تھران
 

در حالی که شبھای خيابانھای تھران مملو از 
جمعيت خشمگينی است که شعار می دھند و 

 

رای دمکراسی در  ی ب پتانسيل خوب
به نظرم رفتارھای امروز . ايران وجود دارد

ه : مردم گفتم  د ک دي م دي ا ھ ا شم م ت ه ح ت ب ال
م شان  داد ک ع حاميان احمدی نژاد با وجود ت
اد  ج ه خشونت اي د ک ردن ار سعی ک د ب ن چ

حتی آنسوتر جوانی را ديدم که با چوب . کنند
ر از  ف د ن ن پرچم ايران که در دست داشت چ

 ".سبزپوش ھا را کتک زد
ه  ل ا ! ب ردم ب ب م ی خود زود اغل ل ي ا خ ام

ه  ب ل ا غ رفتارھای درست خود بر اين تنش ھ
 .می کنند

ور   وت ر م حاميان احمدی نژاد بيشتر سوار ب
و کمتر پياه در ميان سبز پوش ھا مانور می 

 :سبزپوش ھا فرياد می زدند.دادند
 پرچم ايران حرمت داره!بابا

 :و يا می گفتند
موسوی ، موسوی، پرچم ايران من رو  ":

 " پس بگير
حاميان احمدی نژاد خطاب به سبزپوش ھا 

 فرياد می زدند
 چيز برگر اختراع شد.مناظره افتتاح شد 

 و يا
موسوی چيز چيز می .پرونده ھا رو ميزه 

 کنه
اين شعارھا نيز اشاره به استفاده مکرر 

 موسوی از واژه چيز در مناظره اول دارد
البته سبزپوش ھا نيز در برابرش شعاری 

 ساخته بودند
 دولت سيب زمينی چيزھم براش زياده

شعار ديگری نيز که ديروز بارھا تکرار 
 :شد

 احمدی نژاد بای بای
بخش مھمی از شعارھای مردم بازتاب دھنده 

 نگرانی شان در باره تقلب بود
 ايران قيامت می شه/اگر تقلب بشه 
 موسوی اول می شه/اگر تقلب نشه 
 احمدی پنجم می شه/اگر تقلب نشه 

 اگر تقلب کنی/وای به حالت احمدی 
 کم کم شعارھھا تبديل شد به

 رياست ات مبارک!موسوی !موسوی 
 ايران شيلی نمی شه/احمدی پينوشه

 خجالت/مدعی عدالت خجالت 
شعارھای ديگر سبزپوش ھا که ديروز بر 

 :آسمان بلند بود
مرگ بر اين دولت /نصرمن هللا بالفتح قريب

 مردم فريب
نمی خواھيم ،نمی /دولت گشت ارشاد 

 خواھيم
 چه تھران ،چه کابل/ما طالبان نمی خواھيم 

دوم خرداد /حضرت زھرا رو صدا می زنيم 
 به پا می کنيم

 محمود کارش تمومه/ھاله نور دروغه 
 !برو دکتر!دکتر 

ا و  ه ھ ران ر وزن ت ز ب ي ی ن اي رودھ س
 :سرودھای قديمی ساخته بودند و می خواندند

 الال الی الی الال
 موسوی انتخاب می شه

 خدا می دونه
 که حقشه

 به لطف خدا و بچه ھا
 موسوی انتخاب می شه

 الال الی الی الال 
 

 از سايت گويا

(ادامه از صفحة   .....شعارھای پر شور  

 ھای موتوری ياماھا، قايق

 مخصوص مسلمانان 

ه!  ھموطن ان است  در آست ات ري اب خ ت ی ان
جمھوری، در ھرجای دنيا که ھستی، خودت 

 !را آماده کن

www.asgharagha.com 
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خود از استبداد زدگی اش و رھا شدن بخار 
از ديگ زود پز تحت فشار اجتماعيش يافته 

مردم اجازه يافته اند که در عرصه :  است
محدود و کنترل شده ی انتخابات اجتماع کنند 
مشروط براين که در ساعات دير وقت شب 

و  اين درست .  به  خانه ھايشان برگردند
حدود .  ھمان چيزی است که روی می دھد

صبح ھمه به خانه ھايشان بر می  4ساعت 
. گردند و فردا ھمچنان روزی معمولی است

صبح که شد بقايای اعتراض از خيابان  ھا 
رفت و روب می شوند و مردم که آرام شده 

کار، مدرسه و (اند، سرکار و زندگيشان 
شب در  7می روند، تا دوباره ساعت )  غيره

اين .  خيابان ھا جمع شده و باز ھم جيغ بکشند
داستان ھر شب پشت سرھم ادامه خواھد 
يافت تا ھمينکه رئيس جمھور جديد، ھر که 
می خواھد باشد، انتخاب شد به  احتمال زياد 

 .متوقف گردد

من در باره نامزدھا، خود انتخابات، نظام 
انتخاباتی ايران و تأثيرات ايدئولوژيک دراز 
مدت آن بر مردم خيلی فکر کرده ام؛ اما اين 
گردھمائی ھای شبانه  عنصر مضاعفی را به 
اين آش شله قلمکار افزوده و سر تا پای 

ھر چند .  توجه مرا به خود جلب کرده است
که اين تظاھرات به گمان من با سرستيز 
داشتن با دستگاه حکومت فاشيستی موجود 
فرسنگ ھا فاصله دارد، اما جيزی در آن 
. ھست که دلشاد کننده و نيرو بخش است

شايد فقط تمرينی باشد در آزمودن آنچه که 
. معنيش باھم بودن در عرصه عمومی است

يا شايد لحظه ای باشد درتوانستن اين که به 
ھمديگر نشان دھيم که می توانيم با ھم باشيم 
و ھمين به خودی خود لحظه مھمی است در 

اين جامعه، که .  تاريخ سياسی اين کشور
ھميشه و ھنوز در ساختارھای سنتی و غالبا 
باستانی ی خانواده و عرصه خصوصی خود 
ميخکوب شده است، در سی سال گذشته 

توسط فاشيسم  اسالمی از ھر گونه تصوری  
. در مورد عرصه عمومی بريده شده است

البته سرچشمه ھای اين بريدگی بسيار به 
عقب تر بر می گردد، و از جمله ساواک شاه 

کردن مفھوم عرصه عمومی "  نا امن"به 
بسيار ياری رساند، اما کنترلی که اين رژيم 
از طريق  ايدئولوژی مذھبی اعمال کرده اين 
احساس ناامنی از ظاھر شدن و عمل کردن 
در عرصه عمومی را در ذھن مردم بسيار 

نه فقط عرصه عمومی نا .  افزايش داده است
امن شده، بلکه انسان بايد مواظب آنچه که در 

 .خلوت خانه اش می کند ھم باشد

پس شورش در حال حاضر چه سيمائی می 
 تواند داشته باشد؟

اين است آنچه که ما در اينجا از خودمان می 
 ...پرسيم

به رغم نبود تحليل سياسی در اين گرد ھمائی 
ھای توده ای، آنچه که روی می دھد بی 

اين  بازپس گرفتن فضا و .  اندازه مھم  است
اظھار وجود عمومی در کشوری که زير 
سرکوب سيستماتيک قرار داشته و واژه 
فاشيسم واژه ای به قدر کافی رسا برای 
توصيف دستگاه حکومتی اش نيست، به 
طورقطع شکلی از شورش است، ھر چند به 
زحمت بتوان واژه شورش را به آن اطالق 

اين جماعت طرفدار احمدی نژاد که نماينده 
سنت گراترين و  محافظه کار ترين خط 
فکری در کشورند در  اين چند شب اخير 

تعداد .  خيلی سرخورده و عصبانی شده اند
آنھا در مقابل طرفداران موسوی بسيار ناچيز 
است و سوار بر موتور سيکلت ھايشان به 
طرف شمال شھر در حرکتند تا از دژ خود 

دو گروه که تک وتوک  .  محافظت کنند
مأموران پليس و ماشين ھای در رفت و آمد 
از ھم جدايشان می کند شعار ھائی رد و بدل 
می کنند که بيشتر به يک مسابقه داغ فوتبال 

در اين . شبيه است تا به يک اعتراض سياسی
مرد وزن قاطی (طرف ھواداران موسوی 

ھستند که پيشانی بند و بازوبند سبز )  ھم
پوشيده اند و آواز می خوانند و کف می زنند 
و در طرف ديگر مردھای سنت گرائی که 

ھواداران موسوی .  دندان قروچه می کنند
، !"احمدی نژاد، خدا حافظ : "فرياد می زنند

طرف ماعروسيه، طرف شما "يا 

وقتی که جمعيت انبوه تر می !".  عزاداريه 
شود و انرژی ھا باال می رود مردم به 

مرگ : "شعارھای سياسی تر روی می آورند
يا "  ديکه بسيجی نمی خوايم"  –!"  بر استبداد

آن وقت ".   جيش، جيش، بسيجی جيش داره"
احمدی نژادی ھا از کوره در می روند و راه 
می افتند طرف جماعت طرفدار موسوی و به 
آنھا نزديک می شوند واين پليس را وادار به 
مداخله می کند تا جلو آنچه را که قطعأ به 

 .خشونت خواھد انجاميد بگيرد

در .  اما ھمين است که مجذوب کننده است
اين کشور فاشيستی که پليس و ارتش دنباله و 
ادامه قدرت مطقه اند، اين روزھا ھواداران 
موسوی سپاسگذار آنند  و برايش ھورا می 
کشند چرا که از گرد ھمائی شاد آنھا  در 
مقابل جماعتی که در آن سوی خيابان جمع 

پليس ضد .   می کند"  محافظت"شده اند 
شورش، گذشته  از شليک يکی دو مرتبه گاز 

نه گاز اشک آور بلکه گازی به مراتب (
به داخل جمعيت، اکثرا تماشاچی )  ماليم  تر

اينجاست که اوضاع گيج کننده می .   است
اين رژيم فاشيستی راھی برای رھائی .  شود

منزله کسی که خواسته ھايشان را بر آورده 
ھمين است که مرا، .  خواھد کرد بر گزيده اند

با توجه به تضادھائی که تمامی اين جريان به 
. ذھن متبادر می کند، گيج و ويج کرده است

جوانان تظاھرات کننده بيشتر خواھان آزادی 
ھای اجتماعی و کاھش سرکوبند، ولی معلوم 
نيست به چه دليل فکر می کنند که مير حسين 
موسوی واقعأ از اين  خواسته ھا پشتيبانی 

شايد به اين دليل باشد که رئيس .  می کند
جمھور پيشين، محمد خاتمی که ھنوز ھم در 
نظر مردم نماد استواری از اصالحات است، 

اما احساس من .  رسمأ از او پشتيبانی می کند
اين است که يک بازی ايدئولوژيک پيچيده تر 

 .دارد موفق از آب در می آيد

واقعيت اين  است که ھواداران جوان  
سرود ھا، .  موسوی در حال شورش نيستند

شعارھا و مخالف خوانی ھا برعليه حکومت 
نيست بلکه بر عليه رقبا، برعليه ھواداران 

احمدی نژاداست که در طرف  ديگر خيابان 
جمع شده اند تا با نمايش ھای شاد و پر شور 
. و شوق انتخاباتی ی طرف مقابل مقابله کنند

در حالی که ھواداران موسوی می خندند، 
می خوانند و پای کوبی می کنند پيروان 
احمدی نژاد ميخکوب و سم وبکم سرجايشان 
ايستاده اند وپرچم ايران و عکس ھای احمدی 
نژاد را درحال بوسيدن دست رھبر معظم 

به اين اميد که مخالفان .  تکان می دھند
ھوادار اصالحات را با سگرمه ھای درھم 

آنھا . کشيده شان مرعوب و از ميدان بدر کنند
از روش ھای مرعوب کننده نيز مثل راندن 
موتور سيکلت ھايشان از ميان جمعيِت 
خوشحال و شکلک در آوردن استفاده می 

انھا گاھی نيز با بسيجی ھای مسنی که .  کنند
لباس شخصی به تن دارند و يا با مأموران 
امنيتی که نوع لباس و تاکی واکی ھايشان داد 

در .  می زند که کی ھستند ھمراه می شوند
ھمان حال که مأموران امنيتی پشت سرھم از 
تک تک تظاھر کنندگان عکس می گيرند، که 

قطعأ آنھا را برای آلبومشان نمی خواھند،  
بسيجی ھا ھمان دور و بر می پلکند و 

 .اوضاع را زير نظر دارند

 . 

■■■ 

 

 

 

 

 

 

 2009جون  6 -گزارشی از تھران  

شب فرا می رسد و مثل ھر شب  در تھران
ديگری در ھفته گذشته صدھا نفر در خيابان 
ھا سرشار از شور و شوق  ا نتخابات جمع 

انتخابات رياست جمھوری قرار .  می شوند
است که ظرف يک ھفته صورت بگيرد قرار  
است که اولين دور رأی گيری جمعه آينده، 

از داخل آپارتمانم می .  دوازدھم ژوئن، باشد
توانم صدای مردمی را که در محله مان جمع 

محله ما فقط يک بلوک از .  می شوند بشنوم
دفتر مرکزی تلويزيون ملی  ايران فاصله 
دارد، محلی که تبديل به نوعی مرکز تجمع 
برای تظاھراتی که رو به گسترش است، شده 

در لحظه کنونی اين که  اينجا بنشسينی  .  است
و سعی کنی برای نوشتن تمرکز حواس پيدا 
کنی چيزی است سرتاپا سوررئاليتی چرا که 
در ھمان حال که سعی می کنم افکارم را 
متمرکز کنم می توانم صدای شعار دادن ھا، 
سرود خواندن ھا، فرياد کشيدن ھا و آژير ھا 

اين .  را که در آن پائين جريان دارد بشنوم
فکر مدام به ذھنم خطور می کند که انرژی 
جوشان شب پيش عمل امروز را به پيش می 
راند و چه بسا که آن را به فراسوی اين 

اما ...انتخابات، به سوی چيزی بزرگتر براند 
 به سوی چه؟ 

فکر می کنم که جنبش اجتماعی ای که من 
خواھان آن ھستم در لحظه کنونی کمترين 
حضوری ندارد و فھميدن آنچه که آنجا، در 

اين .  کوچه و خيابان، جريان دارد آسان نيست
تظاھرات ھا آبستن شورش  است، اما با چه 

اين بخش مبھم و مه آلود يا بايد ...  ھدفی
 .بگويم دود آلود تمامی اين  اوضاع است

چھار شب گذشته را مشغول زير پاگذاشتن 
کوجه وخيابانھای اين دور و بر بوديم و 
ازباال تا پائين طوالنی ترين خيابان اين شھر 

را که صحنه )  پھلوی سابق(يعنی ولی عصر 
اصلی اين نمايش ھا بوده، عمدتا به خاطر 
اين که محل استقرار دفاتر مرکزی تلويزيون 

   7مردم از ساعت .  می باشد، زير پا گذاشتيم
شب در اتومبيل ھايشان با سرعتی الک 
پشتی، بوق زنان ھمراه با عکس نامزدھای 
موردنظرشان در پنجره، شروع به جوالن 

در  95که (جوانان .  دادن در خيابان می کنند
شعار می دھند، آواز می )  صدشان مردند

خوانند و آگھی ھای اانتخاباتی را به دست 
در اين بخش  از شھر .  رھگذران می دھند

اکثر مردم طرفدار نامزد اصالح طلب، مير 
حسين موسوی اند، که در نقطه مقابل احمدی 
نژاد، رئيس جمھور سنت گرای کنونی قرار 

موسوی که مدتی در حاشيه سياست .  دارد
قرار داشته است نه فردی است با جذبه ونه 
)  7(ادامه در صفحة    سخنوری بليغ، اما به دالئلی جوانان او را به   
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تواند تبديل به جنبشی  اجتماعی شود، خفه 
آن چه مأيوس کننده است اين  است .  می کند

مرگ بر "که ھمان ھائی که شعار 
که انسان را (را سر می دھند "  ديکتاتوری

) سال پيش می اندازد 30مرگ بر شاه "ياد 
به نظر می رسد که به  اين انتخابات اعتقاد 
دارند؛ بی گمان به اين علت که چاره  ای 
ندارند جز اين که باور داشته باشند که رأی 

جوانان، .   صدايشان به حساب می آيد  -شان
که در نظام اسالمی پرورش يافته اند، ھيج 
گونه ابزاری برای تحليل نظام سياسی 
دردست ندارند و در باره ايدئولوژی ای که 
خودشان تبديل به بخشی از آن شده اند نيز 

به رغم آرزويشان برای .  فکر نمی کنند
شرکت در يک  نظام سياسی دمکراتيک تر، 
مسائل سياسی به نظرشان دلبخواھی می 

اقتصاد به علت فساد  به بن بست .  نمايد
مردم .  رسيده و زيربنا متالشی شده است

اما اين مسائل تحت الشعاع .  گرسنه اند
مبارزه ای پوپوليستی بر سر تغييراتی در 
. آزادی ھا ی اجتماعی قرار گرفته است

مھدی کروبی اصالح (ھرچند ديگر نامزدھا 
) طلب و رضائی سرمايه دار و محافظه کار

چھره ھای سياسی پرقدرتی ھستند و دستور 
کارھائی دارند که با قدرت مطلق حکومت 
می تواند بالقوه از در ستيز درآيد، اما 
پشتيبانی توده ای به صورتی که د ر خيابان 
/ ھا ديده می شود دو شق احمدی نژاد

از آنجا که ھيچ .  موسوی را تقويت می کند
کدام از اين دو نفر عضو دستگاه آخوندی 
نيستند، پوپوليسم آنھا برای جوانان که 
ديدگاھی  انتقادی دارند جاذبه دارد ھرچند که 
خود اين دو در سنت ھای اين رژيم قويأ 

  .ريشه داشته باشند

من ميان احساس ھای نيرويافتن، مقاومت و 
اين يادآوری که انرژی وااليش يافته می 
تواند ظاھر شود و به ھمان سادگی به جائی 
برگردد که  از آن سرچشمه گرفته ا ست در 

آنچه که من با آن  در حال دست .  نوسانم
وپنچه نرم کردنم اين است که در اين 
گردھمائی ھا چقدر خود افساز زنی و 
قرمانبرداری نھفته است، و چه امکان بالقوه 

جوانان در حين .  ای در اين فضا وجود دارد
نشان دادن نارضائی اجتماعی در خيابان ھا 
از ته دل از نامزد اصالح طلبی پشتيبانی می 

کنند که ھمبستگی اش با اين رژيم نامشروط  
است و استقاده آشکارش از تصويرھای 
شيعی در مبارزه انتخاباتی اش ترديد ناپذير 

منجمله اينکه مبارزه انتخاباتی اش .  ومسلم
توانسته است ھمه کس را به رنگ سبز، 
رنگ نمادی ی شيعی، مزين و ملبس کند 

، و "سيد"واين را برساند که موسوی يک 
حيران می .   مستقيمأ از سالله پيغمبر است

شوم وقتی گروه ھائی از دختران با صورت 
ھائی خالکوب شده و گروه ھای مبھوت کننده 

را می بينم که )  مفعول؟(مردھای غيرعادی 
شال گردن و مچ بند سبز دارند و می خوانند، 

سيد مائی تو "و يا !"مير حسين  -ای حسين"
 "!ای موسوی عزيزم

   bani     ...ادامه دارد و بزودی

 احمد خزاعی : ترجمه

 

   

جنبه نگران کننده و مشکوک تمامی اين .  کرد
جريان اين است که چگونه کوشش در بازپس 
گرفتن عرصه عمومی در نھايت تبديل به 
شامورتی بازی حکومت می شود، يا از 
سوی آن برای تقويت و برقرار کردن دوباره 
. ايدئولوژی اش مورد استفاده قرار می گيرد

زير نظر گرفتن تحوالت در ھفته آينده و پس 
از انتخابات برای پی بردن به اين که کل اين 
جريان در شمای بزرگتر امور چگونه عمل 

  .می کند امری اساسی است

بيش از (از ھمه چيز گذشته، اين انتخابات 
به فرصتی )  ھر انتخابات ديگری در گذشته

برای مردم تبديل شده است که از يک صحنه 
سازی برای عملی کردن آنچه که  از آنھا 
گرفته شده است يا ھرگز امکان پديد آوردنش 

اشباح انقالبھای .  را نداشته اند، استفاده کنند
و خواه  1285خواه انقالب (گذشته 
ھنوز يقينا با ما و در ميان ما )  1357انقالب

ھستند و صرف نظر  از اين که اين لحظه تا 
چه اندازه محدود يا موقت  از آب در آيد، به 
ھر حال لحظه ای برجسته و قابل توجه 

پلکيدن در خيابان ھای تھران در .  است
صبح؟ اين تھرانی نيست که من می  3ساعت 
به رغم اين واقعيت که تنھا درصد .  شناسم

کوچکی از تظاھرکنندگان زن ھستند، با اين 
وجود احساس می کنی که گشت زدن شبانه 
در خيابان ھا برای زنان بی خطر شده است، 
در حالی که در يک شب معمولی چنين 

ھر چند بعضی از مردھا ھمچنان به .  نيست
شما خاطر نشان می کنند که شما از حقوقی 
مساوی با آنھا برخوردار نيستيد، اما در اين 
خيابان ھا انزوای کمتری وجود دارد، چرا 
که ھمه را نيازھا و آرزوھائی مشترک 

ھرچند  (احساسی .  بخشيده است"  يگانگی"
وجود دارد که اين روزھا انسان می )  محدود

تواند آزادانه سخن  بگويد يا آزادانه حرکت 
کند و اينکه ھمه ما بخشی از چيزی بزرگ 
تر ھستيم که از مرزھای خانواده يا ملت 

اين تظاھرات در يک کشور .  فراتر می رود
ھفتاد مليونی ممکنست برقی کوچک در 
پيکاری زودگذر باشد، اما اعماقی که می 
پيمايند و احساس ھائی که در آن اعماق بر 
می انگيزند بسيار مھم تر از آنند که در 
ظرف يک ھفته جه کسی در انتخابت برنده 

 .می شود

در لحظه کنونی، مردم برای يک لحظه تنفس 
در ھوای آزاد در جامعه ای سرکوب شده 
دست و پا می زنند و از ھر فرصتی برای به 
چالش کشيدن مرزھای قانونی ی انديشه 
وعمل استفاده می کنند و به طور قطع می 

حضور .  دانند که  وقتشان تنگ است
نيروھای امنيتی، ارتش و پليس ضد شورش 
نشانه ھای ديگری ھستند حاکی از اين که به 
رغم تنگ بودن وشکننده بودن زمان شل 
کردن دھنه، در صورتی که انسان بتواند 
افسار را پاره کند، می تواند اثر معکوس 

  .داشته باشد

از سوی ديگر با گذشت زمان، توده مردم به 
آھستگی محو می شوند و من از خودم  
بازھم می پرسم که چه اتفاقی افتاده است؟  

 راستی چه اتفاقی دارد می افتد؟

بگذريم از اين که انتخابات يک شامورتی 
بازی محض است، اما ھمچنان صحنه را به 
خود اختصاص می دھد و آن چه را که می 

درباره  »علمای قم«بيانيه جمعی از 
 ھا ه مناظر

کانديدای دارای صالحيت تاييد شده اند، فساد 
مالی، اداری، اخالقی و سياسی باالی درون 
حاکميت فعلی ايران به حدی رسيده که ديگر 
قابل کتمان نيست و انتخابات رياست 
جمھوری دھم فرصت بی نظيری را مھيا 
نموده تا طرفين متخاصم با عناوينی مانند 
مناظره و تبليغات، گوشه ھايی وحشتناک از 
اين فساد فزاينده را از کانالھای رسمی 

  .حکومت ايران منتشر نمايند
اين گونه برنامه ھا مانند نفتی که روی آتش 
ريخته می شود، باعث می گردد تحرکات 
مردم در صحنه ھای اعتراضات اجتماعی 
روز به روز باال بگيرد، به صورتی که ھم 
اکنون در تھران و شھرھای بزرگ ايران، 
درگيری بين پليس و مردمی که فرياد می 
کشند و فساد فوق العاده زياد حاکميت نظام 
سياسی ايران را زير سئوال می برند، به 

پيش بينی .  شکل بسيار عادی در آمده است
می شود از امشب، موج جديدی از 
اعتراضات مردمی به حکومت فعلی ايران 
در خيابانھا به راه بيفتد و منجر به وارد شدن 

  .خسارات زيادتر به مردم گردد
 

 ١٣٨٨/٣/١٧ -آژانس ايران خبر  -  
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گروھی از روحانيون بلندپايه قم با صدور 
ای از برخی مسائل مطرح شده در  بيانيه

ھای انتخاباتی اظھار تاسف و اعالم  مناظره
 .نگرانی کردند

در اين بيانيه که به گزارش خبرگزاری مھر، 
علما و روحانيون «تن از   ۵٠بيش از 
اند، نام  آن را امضا کرده »برجسته قم

هللا ابراھيم امينی،  آيت«روحانيونی ھمچون
آبادی،  استادی، طاھری خرم  راستی کاشانی، 

محفوظی، فيض گيالنی و شيخ جواد فاضل   
در اين بيانيه آمده .  شود مشاھده می »لنکرانی
نام بردن از افرادی که در اين "  :است

در اين   حضور ندارند و امکان دفاع   مناظره 
نوع جلسات برای ايشان فراھم نيست، بدون 

قانونی،   اثبات اتھام آنان در محکمه عادله و 
 "است خالف شرع مبين 

شنبه منتشر شده،  در اين بيانيه که امروز سه
مخدوش نمودن خدمات نظام «آمده است که 

، حرمت »و روحانيت مبارز و مظلوم
 .شرعی و منع قانونی دارد

اند که طرح  امضاکنندگان اين بيانيه افزوده
مايه يأس و «ھا  چنين مسائلی در مناظره

نااميدی ھمگانی و شادی دشمنان اسالم و 
 .شود می »نظام اسالمی

هللا حسينعلی منتظری و  پيش از اين نيز آيت 
هللا يوسف صانعی از مراجع تقليد، به  آيت

ھا  مطرح شده در اين مناظره »اتھامات«
 .اعتراض کرده بودند

■■■ 
 

 
 
 

 اين آغاز راه است: احمدی نژاد
وقتی در تلويزيون اسم دو، سه :  احمدی نژاد

نفر را برده، بعضی ھا به وی اعتراض کرده 
اند که چرا اسم بردی در حالی که عده ای 

می خواھند ثروت ملت در اختيار يک عده "
قليل باشد و با تقلب و رانت خواری و 

  ".خودخواھی جيب ھای خود را پرکنند

اموال "احمدی نژاد تاکيد کرده آن کسی که   
بيت المال را ببرد و با پررويی در برابر اين 
ملت اين را حق و ميراث خود بداند مورد 

 ".پذيرش ملت ايران نخواھد بود

 به رقبا توھين نکنيد: نيروی انتظامی
نيروی انتظامی بعد از برگزاری يک نشست 
با نمايندگان ستادھای انتخاباتی نامزدھا، با 
صدور اطالعيه ای از آنھا خواسته که از 
توھين به رقبا و به ھم زدن فضای انتخابات 

 .خودداری کنند

نيروی انتظامی می گويد که در اين جلسه 
تصميم گرفته شده است ستادھای نامزدھا به 
ھواداران خود در باره اقدامات غيرقانونی 
تذکر بدھند و مانع از اقداماتی شوند که منجر 

ايجاد راھبندان، سد معبر، توھين به "به 
يکديگر، وھن مقدسان، ايراد شعارھای 
تحريک آميز و تخريبی، تعرض به 
طرفداران، راه اندازی کاروان ھای تبليغی، 
پاره کردن و آتش زدن پالکاردھا و 

 .می شود" پوسترھا

 ھشدار به مطبوعات
ھيات نظارت بر مطبوعات دوباره اطالعيه 
داده و از رسانه ھا خواسته با رعايت قانون، 

 .از تخريب نامزدھا خودداری کنند

ھيات نظارت بر مطبوعات که مسئول 
صدور مجوز برای نشريات است و می تواند 
امتياز نشريات را نيز باطل کند، به 
مطبوعات ھشدار داده که قانون را رعايت 

 .کنند

 شناسامه سربازان 
 و نقش بسيج در انتخابات

ستاد کل نيروھای مسلح خبر جمع آوری 
شناسنامه سربازان از سوی برخی فرماندھان 

  .را تکذيب کرده است

علی اکبر محتشمی پور عضو ستاد   
ميرحسين موسوی  از جمع آوری شناسنامه 
سربازان در برخی اماکن نظامی خبرداده و 

"گفته است  اين کار تخلف بوده و از ھمه : 
فرماندھان خدمتگزار نظامی نيز تقاضا داريم 

  ".که به ھيچ قيمتی مبادرت به اين اقدام نکنند

 

 



 

 

تظاھرات در مقابل سفارت 
 جمھورى اسالمى در اتاوا

 صبح ٩ساعت  ٢٠٠٩جون  ١٢جمعه : زمان 

 مقابل سفارت جمھورى سالمى در اتاوا: مكان

245 Metcalfe St 

كارگران و مردم محروم ايران ھيچگونه نفعى در مضحكه 
انتخاباتى جمھورى اسالمى و بقاى اين رژيم نداشته و 

 !نخواھند داشت

 ايرانيان مقيم كانادا،

اين را ھمه ميدانيم كه رژيم جمھورى اسالمى از سركوبگرترين، ضدكارگرترين و زن 
ه دارى در  ان امروز است ستيز ترين حكومتھاى سرماي ات. " جھ اب خ ت م "  ان ن رژي اي

ار .  توھينى به كل مردم ايران و آزاديخواھان جھان است در يك جامعه ھفتاد ميليونى چھ
وان  ه عن نفر و آنھم افرادى كه خود از آمرين و مجريان جنايات اين رژيم بوده اند را ب

اين "  انتخابات" به .  در مقابل كارگران و مردم به تنگ آمده ايران قرار داده اند"  انتخاب" 
رد و در  راض ك رژيم نه تنھا بايد قاطعانه نه گفت بلكه بايد ھر جا و ھمه جا به آن اعت

 .مقابلش ايستاد

ايش  م ن ن رداى اي ه در ف د ك دان كارگران و مردم ستمكشيده در سرتاسر ايران خوب مي
ه  سال حكومت  ٣٠انتخاباتى آنان باز ھم بيحقوق تر و محروم تر خواھند شد چرا ك

زايش  جز اف د و ب ودن د ب لف آن را شاھ ھورھاى مخت جمھورى اسالمى و رئيس جم
      . محروميت، فقر، فساد، تبعيض، ستم و سركوب و كشتار چيز ديگرى نديده اند

 

ھمگام با كارگران و انسانھای آزاده، "  كارزار پشتيبانى از مبارزات كارگرى در ايران" 
راضی  ن حرکت اعت احزاب و جريانات چپ و مترقى از عموم دعوت ميكند که در اي

ه جھت رفت و (  .  عليه مضحكه انتخاباتى جمھورى اسالمى شرکت نمايند ي ل ق وسايل ن
 ).لطفا با آدرسھاى زير تماس بگيريد. برگشت موجود است

 سرنگون باد رژيم ضد كارگر جمھورى اسالمى 

 کارزار پشتيبانی از مبارزات کارگری در ايران 

          

 :آدرسھاى تماس با كارزار 
 

mehdi1871@yahoo.com  babakyazdi@yahoo.co  
irankargaran@yahoo.com   pjahan@yahoo.com 

 faridcp@yahoo.com 
 2945-997 -416         4120-449-647: تلفن

  

    
                  

 جناتيکاران و چپاولگران جمھوری اسالمی

 !بايد محاکمه شوند نه انتخاب

 تظاھرات
 صبح ٩ژوئن، ساعت  ١٢خرداد،  ٢٢جمعه 

 مقابل سفارت رژيم اسالمی در اتاوا
245 Metcalfe St.  Ottawa, ON K2P 2K2 

 

مزدوران سفارت جمھوری اسالمی در اتاوا ميخواھند مضحکه 
انتخاباتی راه بيندازند، تا نمايش رای گيری برای انتخاب يکي از ميان 

زن ھا و عاملين قتل عامھای مخوف و روسای ارگانھای _تيرخالص
کانديدھائی که قرار است رئيس .  سرکوب رژيم را برگزار کنند

جمھور بشوند، حتی بر اساس آنچه که در مناظره ھای تلويزيونی 
 .درباره ھمديگر افشا ميکنند، بايد فورا دستگير و روانه زندان بشوند

اين رژيم بايد سرنگون شود، اين کانديدھا و ساير روسای حکومت 
مضحکه انتخاباتی حکومت را بر سرشان .  اسالمی بايد محاکمه بشوند

 .خراب ميکنيم

از ھمه سازمانھا و انسانھای آزاديخواه دعوت ميکنيم که با شرکت 
خود در تظاھرات مقابل سفارت رژيم، صف اعتراض به رژيم جنايت 

 .و چپاول و صف آزاديخواھی و برابری طلبی را تقويت کنند

 

صبح جمعه در پمپ بنزين  دان ميلز  3: ساعت حرکت
 )ضلع شمال غربی(و شپرد 

 برای اطالع بيشتر با شماره تلفن
.تماس بگيريد  7138-471-416   


