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   ريجھانگ
   ٢٠٠٩ی جوالپنجم

  
  

ِ خون پاک ندا را پایچه کسان    کردند؟ماليِ
  

ه برکف خ"من وپالتاک"ِتيول ساؤمس"سربلند"یآقا انيِخون پاک نداآقاسلطان راک هي راب ان وقلمش  شدخت اآب دھ ِه بود،ب
   .ختي ریِتکاراسالمي جناِمي رژِابيُشست وبعد ھمان آب رابه آس

ِ روشنفکر کيوما دربرابرخود .شوديش روشن مي باطنتيموعود و نۀ آنگاه قبل.ميگوش کن"سربلند"ی به حرفھااگربادقت
   . کندینمتمام آنچه را در فکردارد رو. با ھوش استیکه چون قدر.دي دميزراخواھيمردم ست

   : سربلندی ازصحبتھای بخشی پاميني نشی ھم مبا

ا:" سدي نویم)  راساختندخي که آگاھانه تاریزنان(رعنواني زی درمقاله اسربلند ِندا آقاسلطان سمبل مقاومت خلقھ  راني ایِ

عه ابي هي برعلیشعار. کس مبارزه نکرده بودچي ھهي که برعلیدختر. خواست باشدی ھرگزنبوده وخودش ھم نمست،ين  نف

ل رسیتکاريِرجناي خلوت به دورازتظاھرات به تیابانيدرخاو. ھم شرکت نداشتی تظاھراتچيندا درھ. ندادهیکس  .دي به قت

ِ تواند سمبل مبارزیندا آقا سلطان نم   از ."  باشدرانيِ زنان اۀُ

دم یاباني شرکت نداشت ودرخی تظاھراتچي نبودودرھیاسي ندا سيی گوی توکه مکنميال مؤ سازسربلند  خلوت با استادش ق

   زد که ناگھان کشته شد یم

   . بودرفعالي وغیاسيرسي غی او دانشجوئیداني متوازکجا ؟یدي وبا چشمان خود دی توآنجا بودايآ

   . قرارگرفتیجي بسکيۀ ِاوبا پدرش درتظاھرات شرکت کرده بود که مورد اصابت گلول ِنامزد ندا،ۀ  گفتِطبق

ِ شرح حال کامل اززندگنياشما"سربلند"ی آقایراست    د؟يدست آورده اه  را ازکجا بقيِ ندا و اطالعات دقیِ

ِ که شرح حال دقدانندي مھمه    . دارداري دراختميِ دانشجو را فقط وزارت اطالعات رژکي وکامل ازقيِ

   شما مخابره کرده اند؟ ی برایوزارت اطالعات اشتباھ"ِبرادران" داده ھا رانيُ نه کنه اگميم

اھندرضم نمي شماعرض می جھت آگ دک ه فرمان پاه پاسداران،ھی  ک دا در س تن ن ه خون خف ا ب ۀ  مصاحبکيِدررابطه ب

   . ھمان سخنان شمارا به زبان آورده استبأي تقریمطبوعات

 ِدانيِآن جوان م) سربلندیعني(بنده " سد؛ي نویم) ھمه استشکست ام،يشکست ق(رعنواني زیگريدۀ درمقال"سربلند"یآقا

   ايگو."  کردمی جھان سپرني ازعمرم را درایميُ ھل داده شده باشد، بلکه ناستي سیايکه ظرف سه ماه به دن.تمسيونک ن
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 سال یر،سي سال تحقیس.ُ ھل داده نشدنداستي سیايِ ظرف سه ماه به دنرانيکه جوانان ا. سربلند فراموش کرده استايگو

ه جنگ ی سیبار.ِ پاسداران جھل وخرافاتی ھارچکمهي درزی سال زندگی سال ظلم وستم،سیسانسور، س  سال است ک

   . وجود دارد و نه سه ماهیِ جوانان و حکومت اسالمنيب

   ؟يی گوی دروغ م؟چرایکني میبي سربلند،چرا عوام فرِیآقا

ران ست،ي نادتيمگر رداِدخت ان ف وان ازھم البی ج ايدر خ۵٧ انق دي مادي فرابانھ ر.زدن ه روس ر،نهین اب  .ی توس ِحج
   .ماست ِرتيماغ

  :دي گوی مسربلند مقاله ني ازھمیگري ددربخش

ارگران ليِ قشرتحصکي انيھرچه بود م.مي از شھرستانھا نداشتیدردوھفته شورشھا ھرگزما خبر "   کرده ومرفه بود وک

  ."  ماجرا بودندنيِ نژاد نظاره گرای احمدِديئ به تأختهي آمیوزحمتکشان با سکوت

هي طورسازمانه ب  که طبقه کارگرنيا ااگر. استحي نداشت صحرشرکتي درتظاھرات اخافت ِچشمان خواب "سربلند"ام
   دي دی می مردمِامي قنيِشرکت وحضورکارگران وزحمتکشان منفرد را درا. کردیُآلودوخمارش را بازم

دائ-کھايچر- ازجمله،راه کارگرمي مخالف رژیروھايبه ن"سربلند"برخورد ان آزاد"-انيف  تسيحزب کمون-"خواهياتحادزن

 ی وبی اخالقیبلکه با ب . کندی رفع اشکاالتشان،انتقاد نمیبرا م،ي مخالف رژیروھايسربلند ازن......و)سر بداران (رانيا

   . کندی متي آنھا را ترور شخصیشرم

د ترورشخصستيوک ناخته شده اۀ ويت،شي که ندان داع کردستيش را اب وده آن ه حزب ت ون. ک ا"سربلند"واکن من "تيدرس

   کنند ی اعمال ممي مخالف رژیروھاي به ننسبت ھان،ي کی درروزنامه یعتمداري شرنيو حس"وپالتاک

   اند رنوشتهياخۀ  درسه ھفتیعتمداري شرني که سربلند وحسی به مطالبدي کنشتررجوعي بی آگاھی رابطه وبرانيدرا

ان مقالدررابطه ه است ماميِشکست قۀ  با تقلب درانتخابات سربلند درھم  ی مدت تماسھانيدرا " :سدي نویِ شکست ھم

سان. داشتمراني با دوستان وخانواده ام درایاديز دیحدود شصت درصدازک ه احم ردم ب ا صحبت ک ه باآنھ ژاد رأی ک  ی ن

  "  اصالح طلبان انجام شده و نه دولتیازسو"کودتا" کنمی فکرمبندهاتفاقأ .داده بودند

ربلند د۶٠:ديگوي مس ه احم انواده ام ب تان وخ ژاد یدرصدازدوس دیرأ ن ه . داده ان ق گفت ودش نیوطب رش یمي خ  ازعم

   کرده است ی با فرھنگ حزب توده سپرالبته استيِرادرجھان س

   !ري ام را بپذمانهي صمِکاتيتبر

   شد؟ ليوابسته به وزارت اطالعات تعط"سالم دموکرات"تي سادچرايدانيشما م"سربلند"ی آقایراست

هديزباين"سربلند"درآن صورت. درس گرفتخي ازتاراگربتوان رده باشد ک وان حرکت ی نمخيرتاريخالف مس  درک ک  ت

  .ُ کنند،آب آنھا را خواھد بردني که چنیکسان .ستادي خروشان الي شود دربرابرسیِوباخاشاک حزب توده نم .کرد
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