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 !معنی به اصطالح اصالح طلبان را هم فهميدم
 پری قدمی

۶/١۶/٢٠٠٩  

های به موقع از يکديگر، کانديداها سعی در کشيدن مردم به  شاگریهايی که از قبل نوشته و تنظيم شده بود، با اف پخش مناظره

 سال رييس ٤های رای برای تداوم رژيم ديکتاتور و مستبد جمهوری اسالمی داشتند و مردم ايران که تجربه  پای صندوق

را فراموش ) يد خندانس(های خاتمی  ها و وعده  دروغ١٣٧٦سال . نژاد را داشتند، از او به ستوه آمده بودند جمهوری احمدی

 .های رای کشيده شدند کرده بودند، به حمايت از اصالح طلبان از جمله موسوی و کروبی به پای صندوق

  : ای انديشه و تامل نمايند به اين نکات که لحظه مردم سرزمينم بدون اين

  

ای انتخابات افشا می کند؟ چرا آن ه ـ چرا کروبی حاال به ياد زهرا بنی يعقوب و زهرا کاظمی افتاده است؟ چرا نزديک١

  شد؟  زمان صدايی از او شنيده نمی

  کند؟  افتد و او را رسوا می  چرا احمدی نژاد به ياد پول خوری کروبی در اين زمان می  ـ٢

  کند؟  کند و او را به مردم معرفی می ای را در پشت همسرش پنهان می  چرا رژيم مهره   ـ٣

اش هزاران زندانی  وزيری هايش عمل کند؟ طی دوران نخست ای به اصطالح اصالح طلب به وعدهتواند کانديد  ـ چگونه می٤

  . ها قرار گرفته و اعدام شدند ی شصت در زير شديدترين شکنجه سياسی از زن ومرد، پير و جوان در دهه

   پيش آمده است؟اند و ملت دوست؟ چه اتفاقی در نهان  ـ چرا کانديداهای اصالح طلب اين همه مهربان شده۵

  . کردند شان را جمع می  ـ و هزاران مورد ديگر در مناظره ها مشخص بود تا مردم کمی بيشتر هواس٦



www.afgazad.com                                                                             afgazad@gmail.com 2

  

خرداد ٢٢آری جمعه ! هايشان کردند های خود به خوبی در رسانه ملی ايران مردم را شيفته قول و قرار کانديداها با ايفای نقش

لندن مقابل کنسولگری ايران ايستاده بودم و به عنوان يک زن شعار مرگ بر اين گويم من در صف تظاهرکنندگان در  را می

رای ما ! نژاد را نمی خواهيم ما احمدی: گفتند دهندگان به گفتگو پرداختم و مردم برايم می  با رای  .دادم ستيز را سر  رژيم زن

اگر اصالح طلبان هم برسر کار بيايند، :  به آنها می گفتممن. نژاد رای نياورد ايم رای بدهيم، تا احمدی آمده! نژاد نيست احمدی

شان پرجمعيت نکنيد و به  گيری را برای دهد، فريب نخوريد، هوشيار باشيد و صفوف رای رهبری اختياری به آنها نمی

با . دل باورم نکردند مردم ساده. به صف معترضين بپيونديد. جمهوری اسالمی رژيم کشتار و شکنجه مشروعيت نبخشيد

 راه را  و اگر سکوت کنند! باورشان شده بود که در ايران دموکراسی هست. تبليغات کانديداها فريب بزرگی خورده بودند

  ! ای بسيار زيبا را پذيرفتيد حيله! دموکراسی چه شد ؟! اند نژاد فراهم کرده برای احمدی

چه شد اثر ! تان از به اصطالح اصالحات  شد حمايتچه! هايتان   ست که رفتند و رای دادند چه شد رای سخنم با آنانی

  ! هايتان را شمارش نکردند چرا رای! تان برای اصالحات چه شد آن همه شور و هيجان! هايتان انگشت

. داد  تمامی انگشتانش را مهر زده بود و به حالت افتخارآميزی به ما نشان  خانمی به حالت اعتراض به صف تظاهرکنندگان

تو باعث ادامه فقر ! ی جمهوری اسالمی کمک نمودی تو به ادامه! ای گفتيم تو شريک جنايتات جمهوری اسالمی شده به او می

  !و تو به جمهوری اسالمی مهر تاييد زدی! ها و سنگسارها هستی ده اعدامتو ادامه دهن! ای و بيکاری و فحشا شده

ايد ديگر  حال فهميده. از حضور شما استفاده به نفع خود کردند. هايتان را با وقاحت و بی شرمی تمام به حساب نياوردند رای

  ... يم اما شما باورمان نکرديدمان را زديم و گفت ما حرف. وقت به پا خاستن است. وقت اعتراض است. وقت سکوت نيست

  .ايد ايد اگر اين بار سکوت کنيد خفت و خواری بيشتری را پذيرفته آری مردم ايران، ای کسانی که رای داده

هايشان  ست که مردم از شرکت در انتخابات پشيمانند و خواستار پس گرفتن رای خبرهای رسيده از ايران نشان دهنده اين

های رای  ی اصالحات شما را به پای صندوق با وعده. انتخاباتی در کار نبود. ايد ير متوجه شدهد. دير شده است! هستند

بلکه اين رهبری . ای نداشته است ی امورمملکت هيچ نقش تعيين کننده رای شما در اداره. کشاندند، به جای شما تصميم گرفتند

ست که به پا خيزيد و  وقت آن! ای نياز دارد ه مهرهکند هر زمان به چ ست که تعيين می نظام ددمنش جمهوری اسالمی

اما نه به اميد روی کار آمدن ميرحسين موسوی به اصطالح اصالح طلب، بلکه با . تان را ادامه دهيد مبارزات و تظاهرات

 چون سرنگونی جمهوری اسالمی، سرنگونی هدف سرنگونی اين نظام جنايت و کشتار و سر لوحه قراردادن شعارهايی هم

  .ستيز، سرنگونی رژيم ضد کارگر و سرنگونی رژيم سرکوب را خواستار شويد رژيم زن

شان را  های  ژوئن به اصطالح اصالح طلبان تظاهرات کردند و رای١٦ ژوئن و سه شنبه ١۵در لندن روز دوشنبه 

 خود را به حمايت از آنان در ام، من نيز به عنوان يک جوان ايرانی که همواره با نظام ديکتاتوردرگير بوده. خواستند می

سرنگونی نظام زن ستيز جمهوری اسالمی را با : صف اعتراضی جوانان و دانشجويان مقيم لندن رساندم، و شعار انتخاب ما

ما اينجايم و فقط می خواهيم : کنندگان با تمام مسائل امنيتی که برايشان مهيا شده بود گفتند شرکت. خود به همراه داشتم
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حتی شعار ! دهند سر می» مرگ بر ديکتاتور«اما در ايران شعار : با نگاهی متعجب گفتم! ن را پس بگيريم همينهايما رای

شان ايستادم ومتوجه شدم که  ترسی؟ مدتی در کنار صف و تو اينجا از چه می. دهند سر می» مرگ بر جمهوری اسالمی«

ای   ايران مردمی نيست و توسط بخشی دانشجويان سهميهسرکردگی اين اعتراضات در لندن مقابل سفارت جمهوری اسالمی

ها مرد و  اند، که هنوز از پول نفت و خون ميليون و بخشی ديگر از عوامل سفارت ايران که به اصطالح اصالح طلب شده

 شصت های ای فرزندان همان پاسدارانی هستند، که در سال دانشجويان سهميه. شوند بضاعت تزريق مالی می زن ايرانی بی

و من خود معنی به . اند شان تا مفرغ به خون مردم ايران آلوده بوده است و حال به خارج آمده و اصالح طلب شده  دستان

  !اصطالح اصالح طلبان را هم فهميدم

دانند، با تمامی هم ساالنم خود سخن  اما روی سخن من با مردم ايران است آنانی که درد و رنج و فقر و گرفتاری را می

ام با تمامی شما  و من درد مشترک! گويم من با شما پيش خواهم رفت تا سرنگونی جمهوری اسالمی و رسيدن به آزادی یم

      .کشيدگان رنج 

           

 


