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اختصاصی روزنامه سبز
آخرین کلم سومین شهید جنبش سبزیعقوب بروایه:

مادر من برای آزادی کشته شدم
او یعقوب بروایه نام . جوان دیگری که توسط لباس شخصی ها بشده زخمی شده بودریال در بیمارستان درگذشت 

.داشت و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته نمایش در دانشکده هنر ومعماری دانشگاه تهران بود

یعقوب بروایه روز چهارم تیر ماه توسط نیروهای بسیج از بام مسجد لولگر " خبرگزاری سبز ایران"به گزارش
.مورداصابت گلوله قرار گرفت و بلفاصله توسط دوستانش به بیمارستان لقمان انتقال یافت

در بیمارستان بامادر " روزآن لین" تیر خبر نگار  7روز . یعقوب ساعتی بعد از ورود به بیمارستان به کما رفت
.منتشر شد" روز " این مصاحبه همان روز در . یعقوب بروایه گفت وگوکرد

 

بامادر شهید" روز" مصاحبه 
 

اهل کجایید؟
.اهل اهواز هستیم ولی پسرم برای تکمیل تحصیلت دانشگاهی در تهران زندگی می کند

پسرتان در چه رشته ای درس می خواند؟
.دوره کارشناسی يعقوب در دانشکده هنرومعماری تهران سپری شد؛ الن هم سال اول فوق لیسانس رشته تئاتر است

خانم بروایه، یعقوب چندمین فرزند شما است؟
 61ياسر پسر بزرگتر من است و يعقوب متولد تیر. به غیر از او ياسر و يلدا را در خانه دارم.يعقوب پسر دوم من است

.است

ماجرای تیراندازی به یعقوب چه بوده است؟
من اخبار مربوط به شلوغی های پس از انتخابات را درتهران گوش می کردم ومی دانستم که پايتخت بسیار خطرناک 

بارها به پسرم برای سفارشات . البته اين خطر فقط برای جوانانی امثال يعقوب بوده و نه برای کسانی ديگر.شده است

هر لحظه او را چک می کرديم که در کجا به سر می برد . هم من هم پدرش و هم برادر و خواهرش. لزم زنگ می زدم

.و با چه کسانی است

آیا یعقوب دررفتارهای خود نشانی از اعتراض به حوادث اخیر را بروز می داد؟
فشارها در مورد انتخابات از قبل ازرای گیری تا همین الن . اين رفتارها که امروز در جامعه بسیار زياد و متداول است

ولی يعقوب هرگز پسری نبوده است که بخواهد در مورد اين جريان ها واکنش . که با هم صحبت می کنیم وجود دارد

من با توجه به همین شناختی که از او دارم در اين ايام به تهران نیامدم تا ازاو نگهداری کنم . تندی ازخود بروز دهد

اين را از دوستانش هم . م طمئنم که يعقوب من برای تظاهرات به خیابان نرفته بوده است.وگرنه حتما اين کاررا می کردم

.پرسیدم

؟روز حادثه چه کسانی با او بودند
.هنگام اصابت گلوله آنها با پسرم بودند. دو تا از دوستان يعقوب به اسم رضا و توانا يعقوب را همراهی می کردند

مسیر حرکت آنها به کدام سمت بوده است؟
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پس از پايان تمرين تئاتر از پلتوهای دانشکده خود که نبش خیابان فلسطین قرار داردبه سمت میدان انقلب، که مسیر 

رضا و توانا می گويند تا آنجايی که توانستیم سعی کرديم که از شلوغی ها به .هرروز آنها بوده در حال حرکت بودند

سرعت عبور کنیم و مسیرهای ساده تری را برای حرکت انتخاب کنیم؛ اما مامورين نیروی انتظامی مردم را به سمت 

ناگهان همه جا .خیابان های اطراف هدايت می کنند و ناخواسته به طرف میدان جمهوری در خیابان نواب کشیده می شوند

در برابر اين . شلوغ می شود و مامورين يگان ويژه و نیروهای بسیجی با ايجاد رعب و وحشت مردم را متفرق می کنند

رفتار مامورين مردم هم مقاومت می کنند به تیراندازی ها شروع می شود و دقیقا روبروی همان مسجد لولگر پسرم 

.زخمی می شود

به گفته دوستان یعقوب، این گلوله را چه کسی شلیک کرده است؟
تعداد آنها به پنج نفر می رسیده و . از طرف بسیجی هايی بوده است که در پشت بام مسجد لولگر مستقر شده بودند

امیدوارم که اتفاق بدی برای او رخ ندهد که من به . امروز حال پسر من خیلی بد است. بسیاری را به شهادت رسانیده اند

يعقوب سرمايه وحاصل تلش خانوداگی ما برای رشد . عنوان مادر يعقوب هرگز از هیچ کسی بابت اين اتفاق نمی گذرم

الن يک هفته است که در بخش ويژه بیمارستان لقمان بستری است و هیچ يک از مديران دولتی برای . وافتخارمان است

اگرلزم باشد . پسر من در اين اغتشاشات هیچ نقشی نداشته و بی جهت مجروح شده است. ملقات او مراجعه نکردند

از . می دانم که خانواده های زيادی امروز با اين مشکلت دست وپنجه نرم می کنند. هرکاری برای بهبود او خواهم کرد

.خدا می خواهم که به همه صبر وشفاعنايت کند و به يعقوب من هم

گلوله به کدام قسمت یعقوب برخورد کرده است؟
.به سراو

چگونه یعقوب را به بیمارستان انتقال داده اند؟
دقیقه بدون امکانات پزشکی درخیابان افتاده بوده آمبولنس او را  10پس از اينکه مردم دور او را گرفته اند و نزديک به 

.به نزديکترين بیمارستان منتقل می کند

تصویر پسرتان در هفته اخیر بارها ازتلویزیون های مختلف پخش شده است اما صدا وسیمای ایران هیچ چیزی را 
نظرتان در این مورد چیست؟. نشان نداده

متاسفم که پسرم را دراين وضعیت در کانال های خارجی نشان . وضعیت و موضع همه در اين اوضاع مشخص است

بايد مادرباشی تا . اول باری که تصوير او را ديدم شکستم ودرونم خالی شد.من هم يک بار صحنه را ديده ام. می دهند

.دردم را بفهمی

تشخیص پزشکان چیست؟
البته نیروهای انتظامی هم دائما درکنار ما هستند و بابت اين مساله هیچ توضیحی نمی . به شدت از او مراقبت می کنند

درمورد اينکه چه می کرده وبا چه کسانی دوست بوده و از . چندين بار از من و پدرش سوال هايی را پرسیده اند. دهند

من از هیچ کسی واهمه ندارم وحرفم را . دراين وضعیت به دنبال بهانه ای هستند که کار خود را توجیه کنند. اين حرفها

.او روی تخت بیمارستان افتاده وهیچ تکانی نمی خورد. فقط دعا کنید حال پسرم روبه بهبود باشد. صادقانه می زنم

او تنها دقايقی پیش از مرگ چشم گشود ، دستان مادرش . يعقوب بروايه در کنترل کامل مامورين تحت مداوا قرار داشت

:را گرفت و زير لب گفت

....مادر من برای آزادی کشته شدم- 
.و چشم فروبست

 نا  ماموران امنیتی پیکر بی جان يعقوب را تحويل گرفتند و به محل" خبرگزاری ايران سبز"به گزارش خبرنگار 
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ماموران از .  ساعت به خانواده او اطلع دادند جسد يعقوب به خاک سپرده شده است٤٨معلومی بردند وسرانجام بعد از 

.خانواده اوتعهد گرفتند که از هر گونه اطلع رسانی و برگزاری مراسم برای او خودداری کنند

 

 ساله١٩: دومین شهید
 

دومین شهید خود را يافت جوانی نوزده ساله در حالی که  1388جنبش اعتراضی مردم ايران در ابتدای تابستان سال  

در اخباری که در اين باره به . مادرش در پشت در زندان اوين زاری می کرد و از وی خبری می خواست کشته شد

. سرعت در دنیای مجازی به چرخش افتاد نوشته شده که او زير شکنچه کشته شده است

خبر مرگ سهراب اعرابی ظهر ديروز به گوش مادرش رسید و وی که قبل فیلمی از سرگردانیش در يوتیوب گذاشته 

خبرنگارانی که هنوز دستگیر نشده و آزادند به سرعت در صدد برآمدند که . شده بود با ناباوری با اين خبر روبرو شد

ساعتی بعد از جمله حماسه هائی که در اينترنت به نام سهراب منعکس شده يکی هم . خبر را به گوش عالم برسانند

. شعری بود از زبان ندا آق سلطان که به سهراب می گفت خوش آمدی

خرداد فعال  25سال و هم در فعالیت های انتخاباتی اين دوره فعال بود و هم در تظاهرات اعتراضی  19سهراب اعرابي 

 و براي امتحان كنكور آماده می شد از روز سی ام خرداد دستگیر شد و   سال آخر دبیرستان را می گذراند وی که. بود

. به مكان نامعلومي انتقال يافت

مادر . بعد از پیگیريهاي پي در پي سه روز بعد خانواده بخصوص مادرش متوجه مي شوند كه وي در زندان اوين است

. تیر با گذاشتن كفالت در دادگاه انقلب هر روز بعد از ظهر منتظر آزادي فرزند ش بود 16اين جوان در روز سه شنبه 

 مي دانست كه فرزندش در زندان اوين است ولي خیلي نگران بود و مي گفت مي ترسم بچه ام را  با وجود اين كه اين

اين مادر عكسي از فرزندش تهیه كرده بود و به هر زنداني كه آزاد مي شد عكس عزيزش را نشان مي داد و از . بكشند

آنها مي پرسید كه آيا او را مي شناسند و يا در زندان ديده اند؟ او مي گفت به هر كجا و هر كسي مراجعه مي كنم جواب 

اين مادر كارش از صبح تا شب جلو زندان ماندن شده بود تا اينكه يك دفعه . نمي دهند و میگويند صبر كن آزاد مي شود

از طرف قاضي مر تضوي خبر آمد كه سهراب اعرابي در زندان درگذشته است، خانواده اش را خبر كنید تا جنازه 

. فرزندشان را تحويل بگیرند

دوستان و آشنايان سهراب اعرابی در نامه ای قاضی سعید مرتضوی را قاتل سهراب معرفی کرده و از مردم خواسته اند 

.که فردا بعد از تحويل جنازه او در مراسم تشییع جنازه اش شرکت کنند و نشان دهند که خون او به هدر نرفته است

مراسم تشیع و ختم
 

 از مقابل غسالخانه ي بهشت زهرا ٢٢صبح دوشنبه  8ساله، ساعت  19مراسم تشییع پیکر سهراب اعرابي جوان 

.برگزار مي شود

به گفته قاضي پرونده سهراب به . طبق آخرين خبرها قاضي مربوطه مخالفتي با برگزاري مراسم تشییع نداشته است

ضرب گلوله و در تجمع میدان آزادي کشته شده و يکي از هفت نفري است که در تیراندازي يکي از نیروهاي بسیج به 

. تا کنون هويت سه تن از اين هفت نفر شناسايي شده است. سمت مردم جان باخته است

:مراسم ختم سهراب اعرابي در منزل شخصي خانواده اش به نشانی زير و با دعوت عموم برگزار می شود 
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5طبقه ي - ورودي سوم  - 36بلوک - آپادانا – خیابان نرگس 

فتوای تاریخی دو مرجع در باره
 

عدم مشروعیت و برکناری رهبر جابر
 

این دو فتوا آیت اله خامنه ای را نشانه گرفته اند: ناظران معتقدند
 

و سرکوب معترضان به نتايج آن از سوی حکومت، آيت با گذشت نزديک به يک ماه از برگزاری انتخابات رياست جمهوری 

تصدی افرادی"ال منتظری برجسته ترين مرجع تقلید شیعه در ايران، با تاکید بر باطل بودن وليت حاکمان ظالم اعلم کرد که 

." که بخواهند با زور يا فريب و تقلب بر مناصب خود بمانند هیچ گونه مشروعیتی ندارد

افراد بايد تلش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت: آيت ال بیات زنجانى، از مراجع قم هم در فتوايى اعلم كرد

.آمیز تغییر دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند

آيت ال منتظری، که پیش از اين نیز در اظهاراتی مشابه برعدم مشروعیت انتخابات اخیرو دولت برآمده از آن تاکید کرده بود،

محسن کديور يکی از شاگردانش نظرات خود را پیرامون مسايل جاری کشور مطرح" چند پرسش شرعی"اين بار در پاسخ به 

. کرده است

حکم تصدی مناصب خدمات عمومی پس از از دست رفتن شرائط الزامی از"اين مرجع تقلید شیعیان در پاسخ به سوالی درباره 

از بین رفتن شرائط مذکور که شرعا و عقل در"اظهارداشته است که " قبیل عدالت، امانتداری و برخورداری از رأی اکثريت

صحت و مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود بخود و بدون حاجت به عزل موجب سقوط قهری

." وليت و تصدی امر اجتماعی و عدم نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می گردد

مردم بايد عدم: "وی در ادامه پاسخ هايش به محسن کديور درباره وظیفه شرعی مردم درقبال چنین مسولنی تاکید کرده است

مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان را از آن منصب با رعايت مراتب امر به معروف و نهی از منکر و

."  انتخاب مفیدترين و کم هزينه ترين راه ممکن ابراز داشته و بخواهند

:با اشاره غیر مستقیم به رهبر جمهوری اسلمی تصرح کرده" وليت جائر"آيت ال منتظری همچنین درباره علئم شرعی 

جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازين عقل و میثاقهای ملی است که در قالب قانون درآمده باشد و کسی که متولی"

." امور جامعه است و بدين گونه مخالفت می ورزد جائر و و ليتش جائرانه است

 "وليت جائر"آقای منتظری در پاسخ به پرسش های محسن کديور از روحانیون سرشناس اصلح طلب درباره اين که تشخیص 

تشخیص چنین وليتی در درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنی عالمان دين آشنا و "با چه کسانی است نیز اظهار داشته که 

". مستقل از حاکمیت و انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می باشد و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است

 

ظلم ضامن دوام حکومت اسلمی نیست 
اسلم و سیره نبوی و منش"آيت ال منتظری که پیش از اين رفتار فعلی حاکمان برعلیه معترضان به نتايج انتخابات را مغاير با 

دانسته بود، اين بار به صورتی شفاف تر در پاسخ به يکی از پرسش های محسن کديور درباره اين که آيا تمسک به " علوی

تجاوز به حقوق مشروع مردم و زيرپانهادن ضوابط  "می تواند مجوز " حفظ نظام از اوجب واجبات است"جملتی از قبیل 
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با کارهای ظالمانه و خلف اسلم نمی توان نظام اسلمی را حفظ يا تقويت: "اعلم کرده است" اخلقی و محکمات شرعی باشد

". نمود

اين مرجع تقلید همچنین در اظهارنظر اخیر خود بار ديگر اخذ اعتراف از بازداشت شدگان با توسل به زور و شکنجه را عملی

با زور و شکنجه و- آمر و متصدی و مباشر اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلويزيونی "غیر شرعی دانسته و اعلم کرده 

. " گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود- تهديد 

اظهارات آيت ال منتظری در حالی منتشر شده است که پیش از اين نیز برخی از مراجع تقلید و روحانیون کشور از جمله آيات

 نیز در اظهارات و بیانه هايی مشابه اعمال خشونت صانعی، طاهری، بیات زنجانی و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم

. برعلیه معترضان به نتايج انتخابات را محکوم و دولت برآمده از انتخابات اخیر را غیرمشروع اعلم کرده بودند

 آيت ال صانعی در تازه ترين اظهاراتش با توجه به اعتراض دو کانديدای اصلح طلب میرحسین موسوی و درهمین ارتباط

عدم اقناع آنان و توده زيادی از مردم از شبهات پیش آمده در "مهدی کروبی به صحت برگزاری انتخابات، آن را نشانگر 

." می تواند موجب ناکارآمدی دولت گردد"  دانسته و متذکر شده بود که اين موضوع" انتخابات

آيت ل صانعی همچنین پیش تر با صدور بیانیه ای آمران و عاملن برخورد با مردم معترض به نتايج انتخابات رياست 

. خوانده و خواستار استقامت معترضان تا دست يافتن به حقوق از دست رفته شان شده بود" ستمکاران"جمهوری را 

حق و"آيت ال بیات زنجانی نیز پیش از اين در بیانیه ای اختلف میان معترضان به نتايج انتخابات و حاکمان فعلی را به جدال 

امروز همگان بیش از گذشته می توانند تفاوت میان"تشبیه کرده و با محکوم کردن خشونت برعلیه معترضان گفته بود که " باطل

آقای بیات زنجانی نیز همانند آيات منتظری، صانعی و طاهری بازداشت و شکنجه افراد ." حق و باطل را تشخیص دهند

در برابر خدای" خوانده و اعلم کرده بود که نیروهای سرکوب گر و آمران آنها  معترض به نتايج انتخابات را غیر شرعی

". عالم، مسوول و پاسخگو خواهند بود

دولت"از سوی ديگر هفته گذشته مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم هم با انتشار بیانیه ای ضمن اعلم نامشروع بودن 

خواستار دخالت مستقیم و میانجیگری علما و مراجع تقلید شیعه در مسايل اخیر" برآمده از انتخابات اخیر رياست جمهوری

.کشور شده بود

 

فتوای آیت اله زنجانی
افراد بايد تلش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آمیز: آيت ال بیات زنجانى، از مراجع قم در فتوايى اعلم كرد

.تغییر دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند

شرايط كارمندان دولت با توجه: فتواى اين روحانى بلندپايه در پاسخ به چند پرسش مذهبى صادر شده است كه از وی پرسیده اند

به غیر شرعى بودن دولت آتى به چه ترتیب خواهد بود؟ آيا ترك كار دولتى جايز است؟

نامزدها و مخالفان نتايج انتخابات دهم رياست جمهورى در ايران اعلم كرده اند كه در اين انتخابات تقلب هاى گسترده اى

.صورت گرفته است و دولت بر آمده از آن را نامشروع مى دانند

، اگر موجب اصلح امر شود و نتیجتا� فرد واجد)تغییر فرد نامشروع و متقلب(اين تلش و فعالیت : «آيت ال زنجانى مى گويد

.» صلحیت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكلیف است و بايد اين عمل را انجام دهند

اگر چنین توان و قدرتى ندارند و ماندنشان در اين مقام دولتى، صرفا� باعث تقويت مديريت نا: «وى در عین حال افزوده است

چرا كه رعايت مراحل امر به... مشروع مى شود، از باب نهى از منكر نمى توانند در آن محل مانده و باعث اين تقويت شوند

.»معروف و نهى از منكر از امور عقلئى و عرفى است و شريعت حقه، آن را مورد تايید قرار داده است

هزار راى برنده ۵۰۰میلیون و  ٢۴خرداد كه در آن محمود احمدى نژاد با  ٢۳اعلم نتیجه انتخابات رياست جمهورى در روز 
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نفر از ٢۰اين رقابت ها معرفى شد موجى از اعتراض هاى گسترده را در ايران و خارج بدنبال داشت كه در جريان آن حداقل 

. سوى نیروهاى انتظامى، لباس شخصى ها و بسیج كشته شدند

میر حسین موسوى و مهدى كروبى خواستار ابطال انتخابات شده بودند ولى شوراى نگهبان با تايید نتیجه انتخابات چنین 

.درخواستى را رد كرد

.اين دو نامزد معترض در بیانیه هاى جداگانه اى اعلم كرده اند كه دولت محمود احمدى نژاد را نامشروع مى دانند

، آيت ال حسینعلى منتظرى از مراجع»دولتى غیر شرعى«پیش از صدور فتواى آيت ال بیات زنجانى در باره كار كردن در 

چنانچه ولى فقیه هر يك از شرايط لزم براى تصدى اين پست را: «تقلید و ناراضى نیز در پاسخ به چند پرسش شرعى گفته بود

.»از دست دهد، به خودى خود از مقام خود ساقط مى  شود و نیازى به عزل هم ندارد

.»وليت مخالف با شرع، قانون و میثاق   هاى ملى، جائرانه است: «وى گفته است

هر گاه رهبر از انجام وظايف خود ناتوان شد يا فاقد يكى  از«قانون اساسى جمهورى اسلمى ايران،  ۱۱۱بر اساس اصل 

گردد و يا معلوم شد از آغاز فاقد بعضى  از شرايط بوده است از مقام خود بركنار خواهد شد ۱۰۹و  ۵ شرايط مذكور در اصل 

.»مى  باشد ۱۰٨و تشیخص اين امر به عهده خبرگان مذكور در اصل 

مقام هاى جمهورى اسلمى ايران هنوز به اين فتواها واكنشى نشان نداده اند و ساير مراجع و روحانیون بلندپايه در قم كه ديدگاه

.هاى محافظه كارانه اى دارند نیز در اين زمینه سكوت كرده اند

خالفت هاى روحانیون ناراضى با دولت محمود احمدى نژاد در حالى صورت مى گیرد كه آيت ال على خامنه اى، رهبرم

جمهورى اسلمى ايران، طى يك ماه گذشته به مناسبت هاى مختلف با رد هر گونه تقلب در انتخابات رياست جمهورى به شدت

 .از دولت آقاى احمدى نژاد حمايت كرده و خواستار پايان دادن به اعتراض ها شده است

:دعوت گروهی از شخصیت های سیاسی – فرهنگی برای
 

اعتصاب غذا در برابر سازمان ملل
 

 

 خرداد نشان دادند که علی رغم نقايص اساسی نظام انتخاباتی در ٢٢مردم شريف ايران با حضور گسترده خود در انتخابات 

.  تغییر دهند ايران ترجیح می دهند که سرنوشت خود را به شیوه های مسالمت آمیز و دموکراتیک

متأسفانه دولت حاکم بر ايران حق مشارکت مؤثر شهروندان ايرانی را در تعیین سرنوشت شان پاس نداشت و با تقلبی گسترده 

و تأسف بیشتر آنکه   .اين حق اساسی مردم ايران را به نحو گسترده نقض کرد، و آشکارا علیه مردم خود دست به کودتا زد

 نقض آشکار حقوق اساسی شان  دولت برآمده از کودتا در برابر موج اعتراضات گسترده اما آرام و صلح جويانه مردم نسبت به

دست به سرکوبی بسیار خشونت آمیز و بی رحمانه زده است و شمار زيادی از فعالن سیاسی، روشنفکران، روزنامه نگاران، 

 و مردم عادی در خیابانها را بر خلف رويه های قانونی بازداشت و راهی سلولهای انفرادی کرده است، و بنا به اطلعات موثق

.آنها را تحت انواع فشارهای شديد روحی و جسمانی قرار می دهد تا به جرائم ناکرده اعتراف کنند

 برای اعلم پشتیبانی از جنبش سبز مردم ايران، محکوم کردن تقلب گسترده درانتخابات، سرکوب  ما امضا کنندگان اين نامه

 اعتراضات مردمی، و بازداشت غیرقانونی صدها شهروند و فعال سیاسی و اجتماعی در ايران به مد�ت سه روز از بی رحمانه
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در برابر مقر سازمان ملل متحد در نیويورک دست به اعتصاب غذا خواهیم زد تا ) جولی 24تا  22(مرداد ماه  2 تا  تیر 31

صدای مظلومیت مردم شريف ايران زمین را به گوش جهانیان برسانیم، و از اعضای مسؤول جامعه جهانی بخواهیم که 

. مصرانه و بجد� از دولت جمهوری اسلمی بخواهند که تمامی بازداشت شدگان را بسرعت و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمايند

با توجه به وضعیت نگران کننده ی در معرض خطر بودن جان و سلمتی بازداشت شدگان اخیر، خواستار ديدار نماينده ی دبیر 

.کل سازمان ملل متحد با بازداشت شدگان و آزادی فوری نامبردگان هستیم

همچنین ما امضا کنندگان اين نامه از تمامی هموطنان مقیم آمريکا دعوت می کنیم که برای اعلم حمايت خود از جنبش سبز 

مردم ايران، و نیز اعلم همبستگی با بازداشت شدگان اعتراضات هفته های اخیر در ايران در تاريخهای ياد شده به اين همايش 

اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد بپیوندد، و سفیر و صدای رسای هموطنان خود در اين روزهای حساس و دشوار 

.باشند

فاطمه حقیقت - 6. نیره توحیدی- 5. علی بنوعزيزی- 4. حسین بشیريه - 3محمد برقعی- 2. عبدالعلی بازرگان- :امضا کنندگان

کاظم علمداری- 12. محمود صدری- 11. احمد صدری- 10. علی رضايی- 9. مصطفی رخ صفت- 8. باشی هحمید د- 7. جو

حسین- 18. احمد کريمی حکاک- 17. منصور فرهنگ- 16. نهضت فرنودی- 15.رضا فانی يزدی- 14. عبدی کلنتری- 13

مهرداد - 24. مجید محمدی- 23. اسیپعلی میر س- 22. ابراهیم سلطانی- 21. اکبر گنجی- 20. مهرانگیز کار- 19. کمالی

. نادر هاشمی- 26. آرش نراقی- 25. مشايخی

شهرنوش پارسی پور - 5.مهرزاد بروجردی- 4. ژانت آفاری- 3. يرواند آبراهامیان- 2. طاهر احمدزاده-1: حمایت کنندگان

. محسن مخملباف- 11  .علی کشتگر- 10. علی قدسی- 9. محسن قائم مقام- 8معصومه شفیعی - 7. عبدالکريم سروش6-

. حسن يوسفی اشکوری- 16. سهیل وحدتی- 15. محمد رضا نیکفر- 14. موسوی خوئینی ها- 13. رضا معینی- 12

 

 خرداد٢٢ستاد خبر سازی کودتای 
 ، صدا  در مرکز اين ستاد روزنامه کیهان ، خبرگزاری فارس.  خرداد ، ستاد خبر سازی بسیار گسترده ای هم دارد٢٢کودتای 

.قرار دارند که اغلب شاخته شده هستند..... و سیمای جمهوری اسلمی و

 ايفامی کند ، سازماندهی شده و افراد متعددی  ای ستاد در سالهای اخیر با هدايت حسن شايانفر که نقش گوبلز را در پشت پرده

.درآن بکار گرفته شده اند که معمول ناشناسند

: به شرح زيرهستند  گروهی از فعالترين افراد ستاد کودتا که برخی از آنها در بازجوئی ها هم شرکت دارند

 
 )موسسه مصباح(دبیر سیاسی هفته نامه پرتوسخن و عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی- قاسم روانبخش

و داخل اوين روزنامه جوان وی هم اکنون در بازجويی ها حضور دارد و میان. است رجا نیوزو عضو کادر اداره کننده سايت   

 ارتباط برقرار می کند

ازداشت شدگان را بعهده داردب پرونده سازی برای وظیفه  خبرنگار سرويس مجازی فارس عنوان- عباس کلهدوز .

8



 
منتشر می کند خبرنگار سرويس سیاسی فارس نوانعخبرسازی های خود را با -  حامد طالبی .

 
 .او خبر ساز اصلی رجانیوز است.مسئول بسیج دانشجويی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است - امیرحسین ثابتی 

 
يکی. ساخته مسعود ده نمکی است  فیلم اخراجی های دو عوامل تهیه از .حمید داود آبادی – از مسئولین وزارت ارشاد اسلمی  

.از بازجويان دستگیر شدگان اخیر

 
ديلم و حیاتخبرگزاری  پرتو سخن ، او در.  مسئول پرونده ابطحیاست و  رجانیوز خبرساز گروه سیاسی -سید حامد حجت   

می کند نیز فعالیت  نیوز .

 
حاضراز فعالن بسیج او در حال. و سردبیر سابق شريف نیوز و دبیر سیاسی سايت رجانیوز بازجو-   حسن روزی طلب  

 ودر  به تهران آمده اکنون برای همکاری در پروژه اعتراف گیری . مشاور جوان استاندار فارس نیز هست، دانشجويی 

است روزنامه جوان مستقر شده .

بیانی حمیدرضا – احسان صالحی - مهدی اسلمی -مهدی تهرانی  محمد: ديگر بازجويان جوان و خبرسازان نیز عبارتند از  – 

مهدی محمدی و محمدرضا باقری - تقی داژاکام - کمیل نقی پور - مصباح راد مرتضی - جواد حجتی

"ضد کودتا" با استفاده از اطلعات وبلگ *

 

١٣٨٨ تیر ٢٢- خرداد ٢٢تحلیل رویداد های ایران 
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کودتا و تولد دوباره جنبش مدنی ایران
 

هوشنگ اسدی

        

معروف است ، روحانیت شیعه موفق شد تحولی راکه می توانست" انقلب مشروطیت"  انقلب اسلمی" خرداد آغاز وفرجام 

.ايران را پیش از ژاپن و ترکیه به جهان نو پیوند بزند، نیمه تمام بگذارد

يعنی فضل اله " شیخ استبداد" اما شاگردان . در تضاد می ديد، اعدام شد" اسلم" رابا " آزادی"که از اساس " متشرعین"رهبر 

. انقلب مردم ايران را با صفت اسلمی مصادره کنند۱۳٥٧ اعلم وجود ودر سال ۱۳٤٢نوری مجال يافتند در خرداد 

جريانها، عناصر ، گروهها و نیروهای متعددی زير چتر انقلب اسلمی جمع شدند که بر بستر اسلم نظرگاههای متعددی را 

نمايندگی می کردند ؛ ازلیبرال های اسلمی درس خوانده در غرب که پیش نويس قانون اساسی را بر بنیاد قانون اساسی تهیه 

کردند تا نیروهای افراطی که اکنون کوس رقابت با القاعده و طالبان می زنند و از همراهی عناصری برخوردارند که د رتاريخ 

.اين نیروها توانستند وليت فقیه را به قانون اساسی وصله کنند. شهرت دارند" انگلیسی"ايران به 

سرکوب گسترده طبقه متوسط – پايه اجتماعی جامعه  بعد از درگذشت آيت اله خمینی، صفت مطلقه هم به ولی فقیه افزود شد و 

 وبخش  اين سرکوب که اولین پیامدش موج های پی در پی مهاجرت بود، نتوانست کار جمهوری را يکسره. شدت گرفت

.اسلمی را مسلط کند

می توانست هر دو طرف  ، جريان اصلحات فوران کرد ومحمد خاتمی رابعنوان کسی که۱۳٧٦ازاين شکاف در دوم خرداد  

عدم درک درست از جامعه ايران از جانب رهبری جناح . تضاد را نمايندگی کند وآنها را در نقطه ای بهم برساند، بر گزيد

به اجرای برنامه ای انجامید که محمد خاتمی را از صحنه , اسلمی و ترجیح گسترش جهانی اسلم بر حفظ منافع ملی ايران

.بیرون کرد محمود احمدی نژاد را برکشید

جناحی که محمود احمدی نژاد چهره بیرونی آن بود و د رحوادث اخیر جا ی خود را به آيت اله سیدعلی حسینی خامنه داد ، 

. پرکند چهار سال تمام باهمه نیروکوشید شکاف رابازور بسود قرائت طالبانی از اسلم

 ، روزی بود درخرداد سوم که با وجودهمه نقشه ای که درابعاد گوناگون باياری افسران امنیتی روسی طراحی۱۳٨٨ خرداد ٢٢

 اکثريت مردم ايران که جوانان متولد بعدا زانقلب اسلمی. شده بود؛ جامعه ايران را دچار فورانی کرد که اين بار آتشفشانی بود

وقتی نتايج آرای مردم معلوم . خود رابرگزيدند- به تعبیر مجله اشپیگل"- قهرمان ناخواسته"گفتند و " نه"هستند به قدرت حاکم 

مسیر حوادث از آن ببعد تا نیمه شب شنبه .  بادقت تمام پیش بینی و طراحی شده بود ، شکل گرفت که"  خرداد٢٢کودتای " شد 

تیر را می ۳ روز بعد تا آخرين ساعات چهارشنبه ٤حوادث .  در مطالب پائبن اين صفحه مندرج است۱۳٨٨خرداد  ۳۰سیاه 

.توان چنین تصوير کرد

چنانکه مهدی کروبی اکنون به صراحت تمام – "- مروجین اسلم متحجر و طالبانی. "کودتای خزنده بر دو محور پیش می رود 

شورای نگهبان زمانی را که اکنون برای پنج روز - می کنند تا د رمتن بازی قانونی رهبر" اتلف وقت" می گويد از سوئی 

.ديگر هم تمديد شده از سربگذراند تا شعله های خشم را سرد ورهبری جنبش را مايوس کند
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ا زجانب ديگر حکمت نظامی اعلم نشده، سرکوب بیرحمانه اجتماعات ، مسدودکردن وسايل ارتباط جمعی و دستگیری گسترده 

.فعالن اجتماعی برای وارد آوردن ضربه نهائی بطور آهسته وپیوسته ادامه دارد

کودتای " اخبار متعدد حاکی است که دستگیرشدگان توسط سعید مرتضوی زير فشارشد يد قرار دارند تا تلويزيون بیانید وبه

. باين ترتیب مرحله نهائی کلید خواهد خورد. کنند" اعتراف" برهبری آمريکا" مخملی

از حضورش در ستاد کودتا و بازجوئی از دستگیرشدگان " شايعه پرس" کجاست و" حسین شريعتمداری" بااينکه معلوم نیست

.حکايت دارد ، کیهان روزانه لحظه نهائی را زمینه سازی می کند

گزارش هاي زيادي وجود دارد كه از برنامه دولت آمريكا براي بي  :"ارگان مرکزی کودتا از قول منابع نامعلومی می نويسد

 گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از كمك مالي دولت آمريكا به بمب گذاري و كشتار در داخل. ثبات سازي ايران خبر مي دهند

، رئیس سابق ارتش پاكستان روز دوشنبه طي گفتگوي »میرزا اسلم بیگ«طبق يكي از اين گزارش ها، ژنرال . ايران است

 اسناد«اين . اسناد بي چون و چرايي وجود دارد كه از دخالت آمريكا در قضاياي انتخابات ايران دللت دارد: راديويي اعلم كرد

میلیون دلر در داخل ايران به منظور بروز آشوب هاي پس از برگزاري انتخابات، هزينه  400ثابت مي كند كه سازمان سیا، 

.»است كرده

مسئولیت اصلي حوادث ناگوار تجمع هاي اخیر از جمله :"يك استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با خبرگزاری فارس می گويد 

کسی نیست جزحجت السلم والمسلمین مهدي طائب " استاد"اين ." خون هاي ريخته شده را بر عهده میرحسین موسوي داست

.،برادرحسن طائب فرمانده سابق کفن پوشان و لباس شخصی ها و فرمانده کنونی مقاومت بسیج

 ده ها كشته.موج خونخواهي مردم از میرحسین موسوي :"کیهان همین فکر را به تیتر اول روز بعدش تبديل می کند و می نويسد

 و زخمي، تخريب گسترده اموال عمومي، آتش سوزي هاي وسیع و صدها مورد تخريب خودروهاي مردم حاصل دو هفته قانون

. "گريزي و خودخواهي میرحسین موسوي است

 همه جنايات کودتا چیان را به گردن بیگانگان می اندازد و میر حسین موسوی ٦۰و سپس درست به سبک سرکوب خونین دهه 

باين ترتیب هم زمینه را برای دستگیری او فراهم می سازد و هم مقدمات از میان برداشتن نیروهای . آنهاست" خط"که د ر

.اصلح طلب را آماده کند

در  :"قتلی که نويسنده ای در باره اش نوشت. ست"ندا "يکی از جناياتی که کودتاچیان به گردن مردم می اندازند ، قتل فجیع 

. ساله كه با بدن سوخته و لخت از صحنه جنگ فرار می كرد عمق خشونت جنگ را مجسم كرد ۹جنگ ويتنام تصوير دختری 

در ايران نیز تصويری كه لحظه مرگ ندا را ثبت كرده  عمق . با انتشار اين تصوير، شمارش معكوس شكست آمريكا آغاز شد

اين تصوير می تواند به صورت نمادين افول استبداد حاكم بر ايران را نويد  . فاجعه ای را كه بر مردم ايران می رود بازگو می كند

." دهد

د رجهان . گويندگان تلويزيونی شبکه های بسیاری وقت نشان دادن فیلم گريستند . جهان از ديدن فیلم اين جنابت لرزيد

 خون ندا سمیل جنبش مسالمت آمیز مردم. حتی پرزيدنت اوباما هنگام نام بردن از ندا بغض کرد. آوازهاخواندند . شعرهاسرودند

.ايران شد و جهان از شناسائی دولت کودتا سرباززد، جز روسیه

منافعش ،  رئیس جمهور روسیه که کشورش اکنون صاحب اصلی منابع و بازار ايران است و برای جلوگیری از به خطر افتادن

 خرداد را با کمک افسران اطلعاتی اش سازمان داد، تنهاکشور مهم دنیاست که حکومت کودتارا برسمیت شناخته ٢٢کودتای 

.است
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سپاه پاسداران انقلب .انتخاب خود را کرده است" آقای خامنه ای در برابر یک دو راهی تاریخی  :" کنونی تاریخ هدر لحظ

می خواند ، تحت فرماندهی آقای خامنه ای وهمراه بسیج و سایر نیروهاى امنیتى " فرزندان ملت ایران" اسلمى که خودرا 

 ازخود نمی پرسد چگونه چندمیلیون آشوبگر از زمین لبداست و " آشوبگران" با" قاطع و انقلبى امنیتى" سرگرم برخورد

.سبز شده اند

. در شرایطی که دومین هفته اعتراضات مردمی رو به پایان است، از وضعیت کنونی تحلیل ها ی متفاوتی ارائه می شود

:" نرمترین آنها متعلق به فرید زکریا، روزنامه نگار و سردبیر نسخه بین المللی هفته نامه نیوزویک است که می نویسد 

این به آن معنا نیست که این رژیم در حال . داده است حکومت ایدئولوژیک روحانیون در ایران مشروعیت خود را از دست

شدن ستون هایی است که این نظام تئوکراتیک از ابتدای حیات خود برآنها استوار بوده سرنگونی است بلکه به معنای ویران

" .است 

 :"و يک سايت فارسی اين ستون ها را برمی شمرد ؛ وپرسشی را هم مطرح می کند

 طراحان کودتای انتخاباتی که آینده نشان خواهد داد مجری چه دستوراتی در خارج از ایران بودند، توانستند در حساس ترین و

میلیون بسیجی، تهدید به جنگ های نامتقارن و حمایت مردم از قوای نظامی  20خطرناک ترین شرایط بین المللی افسانه 

بر خلف انتظار و پیش بنیی کودتاچی ها، طشت رسوائی سفرهای استانی احمدی نژاد بر زمین . کشور را نقش برآب کنند

: ساده ترین سئوال دراین روزها اینست. افتاد و آنها که نامه به رئیس جمهور می دادند با فریاد علیه او به خیابان ها ریختند

میلیون ایرانی که کودتاچی ها می گویند به احمدی نژاد رای دادند؟ جز چماق بدستان و نیروهای  24کو و کجاست آن 

؟!سرکوبگر کسی به حمایت از احمدی نژاد در خیابان ها نیست

 :عبدالعلی بازرگان د رنامه سرگشاده اش می نویسد.  کسانی بیاد شاه می افتندآورند،سخن به میان می " ضحاک" کسانی از

."شما همان راه را رفتید که شاه رفت  !آقای خامنه ای"

:را هم مجسم می کند" شاه" و دکتر مهدی خزعلی – فرزند ناخلف آیت اله خزعلی معروف – حتی آینده بعد از 

 استبدادی سرنگون شد ، تاج او را و رژیم" مرگ بر شاه : " شاه، وقتی مردم یکدل و یکصدا فریاد برآوردند خوش به حال "

و می تواند. تمدن کهن با احترام در موزه جواهرات سلطنتی نگاه داشتند به عنوان شیئی گرانبها و پشتوانه پول ملی و یادگار

و هیچ) شود حیف است، خراب می( کسی تاج را به سر شاه نکوبید. عوایدی هم برای کشور داشته باشد فروش بلیط موزه

داریم، اگر روزی روزگاری ورق برگردد، هر یک از ما  اما ما روحانیون طناب دار خود بر سر. پادشاهی را با تاج نکشته اند

و چه آسان ما را به تیر برق و درختان چنار کهنسال آونگ خواهند کرد، خدا آنروز  طناب دار و کفن خویش بر سر دارد،

". نیاورد را

 رهبری معظم تصمیم گرفتند حکومت اسلمی را:"نظر عطا اله مهاجرانی اين است." امويان باز می گردند:" کسانی می نويسند

برای من ... همه ما بايد در اين جشن فرخنده شرکت کنیم و از ژرفای دل و ديده شادمان باشیم. جايگزين جمهوری اسلمی کنند

چهار ماه پس از سی سالگی انقلب، عصر جمهوری در کشور ما به پايان رسید و  1388خرداد  22مثل روز روشن است که 

. "آقای احمدی نژاد با تنفیذ وليت مطلقه امر، آراء لزم را احراز کرد و پیروز شد

چه بسا آن کس که عثمان بن عفان را کشته .تاريخ اسلم در تراژيک ترين صورت خويش تکرار می شود :"ديگری می نويسد

است پرچم خونخواهی او را به دست بگیرد و کسی در تاريخ بنويسد از سلطانی که به نام خدا بندگانش را به خاک و خون کشید 

و سرانجام روايت تلخ و خونینی از تاريخ در برابر زندگان قرار ."بر منبر پیامبر برای کشته ی خويش اشک نفاق ريخت

 به عبدالملک گفتم اين دارالعماره چه. در دارالعماره خدمت عبدالملک بودم که سر مصعب را آوردند: راوی می گويد ."می گیرد

بعد من! را پیش ابن زياد گذاشتند) ع(گفتم من اينجا بودم که سر حسین ابن علی گفت چطور؟ . چیز ها که به خود نديده است
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و حال هم سر! بعد من اينجا بودم که سر مختار را پیش مصعب گذاشتند! اينجا بودم که سر ابن زياد را پیش مختار گذاشتند

 عبدالملک بر خود لرزيد و در شگفت شد پس از حال سر ترا پیش چه کسی خواهند گذاشت؟! مصعب را پیش تو گذاشته اند 

..."مدتی دستور داد تا دارالعماره را از پايه خراب و ويران کنند

تاريخ رقم . اکنون در شامگاه چهارشنبه سوم خرداد ، برغم وجود سرکوبگران بیشمار د رخیابا نها ، مردم به میدان آمده اند

:خورده است و صدای تهران خونین در جهان منتشر می شود

...مرگ برديکتاتور–

 خرداد٢٩-جمعه سبز یاخونین ؟ 

.گمان می رود امروزدرنماز جمعه رهبر جمهوری اسلمی، تکلیف يک سره شود. ايران روز ديگری را در بیم و امید گذراند

 مردم – اين حاملن وحامیان اصلی جنبش مدنی –  . کودتا وضد کودتا هیچ يک کوتاه نیامدند۱۳٨٨ خرداد ٢٨درروز پنج شنبه 

در میان جمعیت انبوه حاضر که اگر میلیونی خوانده شود اغراق :"خبرگزاريها نوشتند. در يک راهپیمائی عظیم شرکت کردند

نشده است، از هر قشری ديده می شد، جوان، پیر، نوجوان، زن و مرد، دانشجو، کارگر، کارمند، کاسب، استاد، معلم و خلصه 

آنکه نمونه ای از جامعه واقعی حضور داشتند و به همه توهین هايی که به آنها شده از تقلب در آرايشان تا توهین به خودشان و 

. "خاشاک خوانده شدن، اعتراض کردند

میرحسین موسوی هم باهمان جامه . با رفتاری مدنی شايسته ملتی بزرگ. آرام وسرفراز. درخیابان بود" حماسه خش وخاشاک"

سیاه راه پیمايان که نشانه عزای سرقت آرا و به خون کشیدن همراهان بود،

.است" بر خواست مردم پای می فشارد وخواستار ابطال رای گیری :" اوگفت. درمیان جمع حضور يافت 

نفس گرم مردم پیرمرد رابیاد دوران جوانی و چريکی . مهدی کروبی شیخ کهنسال هم بر بالی تلفن عمومی رفت و سخن گفت

.انداخته بود

.خواهان آزادی دستگیرشدگان هستند. نامه مشترک خاتمی – موسوی منتشر شد

ايرانیان خارج از کشورکه به نحو بی سابقه ای در سراسر جهان بحرکت درآمده اند،پرچم سبز جامعه مدنی را از سیدنی تا 

 .احزاب مترقی آلمان امروز در اين کشورعلیه ضد کودتابحرکت در آمدند. نیويورک، از پاريس تا توکیو به اهتزاز در آورده اند

تسسخر احمدی نژاد جای . ايران مدنی تیتراول همه روزنامه های جهان است. ايران سبز. ايران.نوبت بعدی در فرانسه است

.خود را به ستا يش ايرانی داده که ازمیان خون وآتش، ققنوس وار برخاسته است

. سپاه که گفته می شود دو پارچه شده ،آرامش تهران را بر عهده گرفته است. درجانب کودتا همه چیز دردو جبهه پیش می رود

هشدار  سپاه پاسداران به گروهی از رسانه ها و وبلگ های فارسی زبان خارج و داخل کشور:" اولین اقدامش تهديد رسانه هاست

.نام برد» اطلعاتی آمريکايی و انگلیسی تحت حمايت سازمان های«سپاه پاسداران از اين رسانه ها به عنوان رسانه های  .داد

.گفته می شود برای کودتای نظامی جمعه آماده شده اند. لباس شخصی ها و موتور سوارها همچنان مانور می دهند

تأكید   "رهبرجمهوری اسلمی درآخرين حرف های خود ضمن . شورای نگهبان نامزدها را برای روز شنبه دعوت کرده است

."  كانديداها با صراحت اعلم كنند خواستار تشنج نیستند"خواسته است تا" بر انزجار همه رأي دهندگان از اغتشاش گران 

 اگر بررسي اشكالت مستلزم شمارش مجدد برخي صندوق ها بود، اين كار:"به نظر می رسد حرف امروز را ديروز زده است 
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. "نیز حتما با حضور نمايندگان ستادها انجام شود تا براي همه اطمینان به وجود آيد

امروز جمعه ای خونین خواهد بود يا سبز؟

خرداد  ٣٠شنبه   -شنبه سیاه 
:گمانه ها به سه نوع قابل تقسیم بود. را بزند" حرف آخر" جمعه به انتظار گذشت تا رهبر جمهوری اسلمی 

. موافقت خواهد کرد گروهی اندک بر اين باور بودند که آيت اله خامنه ای با ابطال آراء

میانه را خواهد گرفت و شرايطی رافراهم خواهد ساخت که کشور از بحران " پدر ملت " کسانی امید داشتند که رهبر مانند 

. بیرون بیايد و صبرکند تا گروه حقیقت ياب ، به جست و جو بر خیزد و به حقیقت رای مردم دست يابد

.گروه سوم گمان می بردند آ©يت اله سیدعلی خامنه ای ، رای احمدی نژاد را با سیاست ورزی تائید خواهد کرد

رهبر جمهوری اسلمی نه تنها رای احمدی نژاد را صحه گذاشت و تقلب درانتخابات . اما آنچه رويداد ورای اين سه گمانه بود

 میلیون نفرند و صد ها هزارتن به نمايندگی آنها در سراسر ۱٤را ردکرد، معترضین را که حتی طبق رای وزارت کشور حدود 

آيت اله خامنه ای از اين هم فراتر رفت و با نزديک دانستن اعتقادات خود و . خواند" آشوبگر" ايران حضور خیابانی دارند، 

.احمدی نژاد براين سخن رايج درمیان مردم صحه گذاشت که مرکز رويدادها، شخص رهبر است

وقتی شب . رسانه های جهان آن راهمراه تفاسیر منفی منتشر کردند. سخنان رهبر جمهوری اسلمی، جهان رادرحیرت فرو برد

همراه بود، خبر ازاين داد که نه تنها همه چیز " مرگ بر ديکتاتور" شد، فرياد اله واکبر مردم ايران بر فراز بام ها که با شعار

.تمام نشده، بلکه تازه آغاز ماجراست

شورای امنیت ونیروی . صبح شنبه ، وقتی مردم ايران وقتی به خیابانها آمدند، با حکومت نظامی اعلم نشده روبرو شدند

.انتظامی به مهندس موسوی هشدار دادند که مسئول خونريزی در خیابانها اوست

نزديک ظهر، بوقت تهران، تلويزيون جمهوری اسلمی رسما اعلم کرد که موسوی و کروبی دعوت شورای نگهبان را بی 

حرکتی که با . خبرهای بعدی از حرکت مردم خبر می داد . جواب گذاشته و درجلسه عمومی اين شورا شر کت نکرده اند

موسوی . سرکوب خونین و بیرحمانه روبرو شد و با همه سانسور حکومت از طريق تکنولوژی مدرن درجهان انعکاس يافت

.وکروبی هم در میان مردم حضور يافتند و از ادامه راه سخن گفتند

تنها روسیه و چین در مقابل خونهای جاری بر . خیلی طول نکشید که جهان يکپارچه اين سرکوب خونین را محکوم کرد

. سنگفرش سکوت تائید آمیز کردند

.شنبه سیاه به جمعه سیاه ماههای پايانی حکومت شاه پیوست. روز سیاه شد. خرداد خونین شد ۳۰شنبه 

اينجانب همچنان  :"دراين بیانیه گفته می شود. نزديک نیمه شب بوقت تهران بیانیه بسیار هوشمندانه میرحسین موسوی منتشرشد

قويا اعتقاد دارم درخواست ابطال انتخابات و تجديد آن حقي مسلم است كه بايد به صورتي بي طرفانه از طريق يك هیات مورد 

اعتماد ملي مورد بررسي قرار گیرد، نه آنكه پیشاپیش امكان ثمربخش بودن آن منتفي اعلم شود، يا با طرح احتمال خونريزي، 

مردم از هرگونه راهپیمايي و تظاهرات بازداشته  شوند، يا شوراي امنیت كشور به جاي پاسخگويي به سوالت مشروع در 

فرافكني بپردازد و خصوص نقش لباس شخصي ها در حمله به افراد و اموال عمومي و ايجاد التهاب در حركت هاي مردمي به 

اينجانب چون به صحنه می نگرم آن را پرداخته شده برای اهدافی . مسئولیت فجايع به وجود آمده را بر عهده ديگران بگذارد

من به عنوان يك همراه . فراتر از تحمیل يک دولت ناخواسته به ملت، که تحمیل نوع جديدی از زندگی سیاسی بر کشور می بینم

که زيبايی های موج سبز حضور شما را ديده است هرگز به خود اجازه نخواهم داد بر اثر عمل من جان کسی درمعرض خطر 
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 در عین حال بر اعتقاد راسخ خويش مبنی بر باطل بودن انتخاباتی که گذشت و استیفاي حقوق مردم پای می فشارم و. قرار گیرد

 علیرغم توانايي هاي اندكي كه در اختیار دارم براين باورم كه انگیزه و خلقیت شما مردم همچنان مي تواند حقوق مشروع تان را

. "در چهره هاي مدني جديد مورد پیگیري قرار دهد و محقق كند

اکنون جنبش مدنی که رهبری استوار هم يافته است ، اکثريت ايرانیان را در داخل و خارج کشور . شنبه سیاه به شب رسید

جنبش مدنی سبزپوش آرام روزهای انقلب را بیاد همه . در برابرش استبداد است با اشک وگاز اشک آور. درکنار خود دارد

 امروز آزادی و حقوق شهروندی است که مردمان. درمیدان بودند" انقلب"سی سال پیش رهبران و مردم با انديشه . آورده است

.رابه حرکت در می آورد

غول آزادی از شیشه بیرون آمده . اما نمی توان گرفت و کشت. اين جنبش را می شود به خون بیشتر آغشت، به تعويق انداخت

جديد خودرابه نمايش خواهدگذاشت" چهره های مدنی"است و

١٣٨٨ خرداد ٢٨: تسلیم  آستانه کودتا یا
، ماه خرداد را که همیشه درآن اتفاقات مهمی افتاده است، به تاريخ سازترين ماه در تقويم ايرانی ۱۳٨٨هفته پايانی خرداد ماه 

 متولد شد، نظريه پرداز و رهبرش در خردادی پس از پیروزی درگذشت ۱۳٤٢ انقلب اسلمی در سال  در اين ماه. مبدل کرد

تبديل کند به ضدخود مبدل " حکومت اسلمی" رابه " جمهوری اسلمی"و در خردادی که هنوز در آنیم؛ کودتائی که قرار بود

.انقلب اسلمی رقم خورد  "آغاز پايان" شد و

شش روزی که .  خرداد شروع و به هنگامیکه صفوف مردم بسوی صندوق های رای روانه شد٢٢همه چیزازسحرگاه جمعه 

ازآن صبح جمعه می گذرد، خود فصلی دلکش و خونین از تاريخ جامعه ايران است که بعد ها درموردش کتابها خواهند نوشت؛ 

:و در فشرده ترين خطوط می توان چنین تصويرش کرد

طالبان شیعی که به ياری " اتاق فکر"وقتی غروب جمعه رسید و معلوم شد حضورگسترده مردم تاريخ را ورق خواهد زد، 

 آورده است،در پشت پرده  مشاوران روسی سناريوهای مختلف را پیش بینی کرده و برای مقابله آن نقشه های لزم را فراهم

نقش کلیدی " اتاق فکر" عملیاتی را کلید زد که به نظر می رسد محتمل ترين سناريوی پیش بینی شده بود و کیهان تهران که در

.دارد؛ آن رابه شکلی پیامبر گونه پیش بینی کرده بود

سازمان های "  دستورالعمل  طبق اين سناريو، اصلح طلبان شکست می خوردند و برای پوشاندن شکست خود بر اساس

.راوارد خیابان می کردند" اوباش" دست به تحريک می زدند و " اطلعاتی بیگانه

شمارش آراء که برتری . ناظران را بیرون کردند.  خرداد بود که درهای مراکز شمارش آراء بسته شد٢٢درست نیمه شب بود

میرحسین موسوی رانشان می داد،کنار رفت و ارقامی از پیش تعیین شده که شیب ثابتی هم داشت، موسوی و کروبی را عقب 

آمار اعلم شده توسط وزارت کشور بی آنکه طبق قانون جمهوری اسلمی و بروال . راند و احمدی نژاد را برصدر نشاند

.برسد، توسط رهبر جمهوری اسلمی تائید شد" شورای نگهبان" معمول سی سال گذشته به تصويب 

اما آنچه در . سرکوبشان کرد" اوباش" پرده بعد سناريو حضور گروهی مردم در خیابان بود که طبق معمول می شد به نام 

 سپاهی پیش بینی نشده بود، حضور بی سابقه مردم بود که اکنون بعد از شش روز به جنبشی سراسری مبدل شده- سناريو روسی

. پهلو می زند٥٧است که باانقلب سال 

 ناگهان و درهفته ای جنبش مدنی ايران که هنوز توده وار.  چندان قابل حدس نبود مقاومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم
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.است شکل گرفت وحتی صاحب رهبر شد

می نامیدند، درخیابان ها " کودتای انتخاباتی" مردم که خودجوش به خیابانها آمده بودند و بر کشیدن احمدی نژاد را براستی

.مردمی که اکثريت آنها جوانان هستند، صدای خود را به جهان رساندند. ماندند

آخرين کسان برجسته ترين سینماگران ايران، .  خرداد ، اکثريت مردم ايران به جنبش سبز پیوسته اند٢٧تا غروب چهارشنبه 

بزرگترين خواننده کشور و برترين فوتبالیست های تیم ملی ايران هستند که در مسابقه عصر امروز باکره جنوبی با مچ بندهای 

.سبز درمیدان حاضر شدند

:دو نقشه را همزمان پیش می برند" طالبان شیعی. " لحظه ای است تاريخی. جنبش مدنی درخیابان است

که کامل " شورای نگهبان"خريدن وقت برای سرکوب مردم و از طريق رجوع دادن موسوی وکروبی به ارگانهائی مانند - 1

.دراختیار رهبر و طالبان شیعی هستند

مسدودکردن تدريجی راههای خبررسانی که با . تدارک کودتايی که به سبک روسی خزنده است و قدم به قدم پیش می رود- 2

. اخراج خبرنگاران خارجی به اوج خودرسیده است و تنهاوسیله اطلع رسانی برخی شبکه های تلويزيونی هستند و بس

دستگیری تدريجی نیروهای فکری، تشکیلتی و سازمان دهنده اصلح طلبان از جبهه مشارکت گرفته تا مجاهدين انقلب 

سرکوب پیگیر و شبانه روزی مردمی که در خیابانهاهستند برای گسترش رعب .اسلمی ، نهضت آزادی و فعالین ملی – مذهبی

.ووحشت

اتاق فکرکودتا برای اجرای پرده آخر سناريو يعنی سرکوب ) سه شنبه( اخبار موثق رسیده از تهران حاکی است که شب گذشته 

مخالفت برخی فرماندهان سپاه مانع انجام کودتای . وسیع مردم و دستگیری موسوی، خاتمی وکروبی تشکیل جلسه داده است

فرماندهان فوق قصد داشته اند از طريق هماهنگی با ارتش به مردم بپیوندند، اماسحرگاه چهارشنبه دستگیر . نظامی شده است

.شده اند

اين فکر هم . در لحظه کنونی، همه متظر نمازجمعه فردا هستند که آيت اله خامنه ای بجای هاشمی رفسنجانی ايراد می کند

. آنجا فرياد خود را مستقیما به گوش رهبر برسانند مطرح شده است که مردم به نمازجمعه بروند و در

.امکان انجام کودتای نظامی هم منتفی نیست. را متصور شد" قدرت" می توان تسلیم يا عقب نشینی . لحظه ای تاريخی است

ديگر نمی توان نوزادی راکه . اما هر اتفاقی بیافتد، جنبش مدنی ايران در مقیاس میلیونی متولدشده است و صاحب سر است

.تولدش به معنای آغاز پايان جمهوری اسلمی است، کشت

 

١٣٨٨ تیر ١١خردادی که ایران را لرزاند – 
 نظام چند قرنه شاهنشاهی را به چالش طلبید و سی ۱۳٤٢نظريه ای که درخرداد . است" انقلب اسلمی" خرداد آغاز وفرجام 

.سال بعد بر آن غلبه يافت، درست سی سال بعد د رخون دختری به نام نداغرق شد

چالشی . نبردی که امروز خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ کشور شاهدش هستند ، ريشه د رتاريخ يک قرن اخیر ايران دارد

اين چالش تاکنون دو انقلب و يک شبه انقلب را پشت سرگذاشته واکنون . تاريخی، فلسفی و اجتماعی است بین کهنه ونو

. انقلب ديگری رامی گذراند روزهای خونین

معروف است ، روحانیت شیعه موفق " انقلب مشروطیت" صد سال پیش در نخستین انقلب آزادی که د رايران روی داد و به

.شد تحولی راکه می توانست ايران را پیش از ژاپن و ترکیه به جهان نو پیوند بزند، نیمه تمام بگذارد

يعنی فضل اله " شیخ استبداد" اما شاگردان . در تضاد می ديد، اعدام شد" اسلم" رابا " آزادی"که از اساس " متشرعین"رهبر 
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. انقلب مردم ايران را با صفت اسلمی مصادره کنند۱۳٥٧ اعلم وجود ودر سال ۱۳٤٢نوری مجال يافتند در خرداد 

جريانها، عناصر ، گروهها و نیروهای متعددی زير چتر انقلب اسلمی جمع شدند که بر بستر اسلم نظرگاههای متعددی را 

نمايندگی می کردند ؛ ازلیبرال های اسلمی درس خوانده در غرب که پیش نويس قانون اساسی را بر بنیاد قانون اساسی تهیه 

کردند تا نیروهای افراطی که اکنون کوس رقابت با القاعده و طالبان می زنند و از همراهی عناصری برخوردارند که د رتاريخ 

.اين نیروها توانستند وليت فقیه را به قانون اساسی وصله کنند. شهرت دارند" انگلیسی"ايران به 

سرکوب گسترده طبقه متوسط – پايه اجتماعی جامعه  بعد از درگذشت آيت اله خمینی، صفت مطلقه هم به ولی فقیه افزود شد و 

 وبخش  اين سرکوب که اولین پیامدش موج های پی در پی مهاجرت بود، نتوانست کار جمهوری را يکسره. شدت گرفت

.اسلمی را مسلط کند

، جريان اصلحات فوران کرد ومحمد خاتمی رابعنوان کسی که۱۳٧٦ازاين شکاف در دوم خرداد 

 عدم درک درست از جامعه ايران از. می توانست هر دو طرف تضاد را نمايندگی کند وآنها را در نقطه ای بهم برساند، بر گزيد

به اجرای برنامه ای انجامید که محمد , جانب رهبری جناح اسلمی و ترجیح گسترش جهانی اسلم بر حفظ منافع ملی ايران

.خاتمی را از صحنه بیرون کرد محمود احمدی نژاد را برکشید

جناحی که محمود احمدی نژاد چهره بیرونی آن بود و د رحوادث اخیر جا ی خود را به آيت اله سیدعلی حسینی خامنه داد ، 

. پرکند چهار سال تمام باهمه نیروکوشید شکاف رابازور بسود قرائت طالبانی از اسلم

 ، روزی بود درخرداد سوم که با وجودهمه نقشه ای که درابعاد گوناگون باياری افسران امنیتی روسی طراحی۱۳٨٨ خرداد ٢٢

 اکثريت مردم ايران که جوانان متولد بعدا زانقلب اسلمی. شده بود؛ جامعه ايران را دچار فورانی کرد که اين بار آتشفشانی بود

وقتی نتايج آرای مردم معلوم . خود رابرگزيدند- به تعبیر مجله اشپیگل"- قهرمان ناخواسته"گفتند و " نه"هستند به قدرت حاکم 

مسیر حوادث از آن ببعد تا نیمه شب شنبه .  بادقت تمام پیش بینی و طراحی شده بود ، شکل گرفت که"  خرداد٢٢کودتای " شد 

تیر را می ۳ روز بعد تا آخرين ساعات چهارشنبه ٤حوادث .  در مطالب پائبن اين صفحه مندرج است۱۳٨٨ خرداد ۳۰سیاه 

.توان چنین تصوير کرد

چنانکه مهدی کروبی اکنون به صراحت تمام – "- مروجین اسلم متحجر و طالبانی. "کودتای خزنده بر دو محور پیش می رود 

شورای نگهبان زمانی را که اکنون برای پنج روز - می کنند تا د رمتن بازی قانونی رهبر" اتلف وقت" می گويد از سوئی 

.ديگر هم تمديد شده از سربگذراند تا شعله های خشم را سرد ورهبری جنبش را مايوس کند

ا زجانب ديگر حکمت نظامی اعلم نشده، سرکوب بیرحمانه اجتماعات ، مسدودکردن وسايل ارتباط جمعی و دستگیری گسترده 

.فعالن اجتماعی برای وارد آوردن ضربه نهائی بطور آهسته وپیوسته ادامه دارد

کودتای "  تلويزيون بیانید وبه  اخبار متعدد حاکی است که دستگیرشدگان توسط سعید مرتضوی زير فشارشد يد قرار دارند تا

. باين ترتیب مرحله نهائی کلید خواهد خورد. کنند" اعتراف" برهبری آمريکا" مخملی

از حضورش در ستاد کودتا و بازجوئی از دستگیرشدگان " شايعه پرس" کجاست و" حسین شريعتمداری" بااينکه معلوم نیست

.حکايت دارد ، کیهان روزانه لحظه نهائی را زمینه سازی می کند

گزارش هاي زيادي وجود دارد كه از برنامه دولت آمريكا براي بي  :"ارگان مرکزی کودتا از قول منابع نامعلومی می نويسد

 گزارش هايي وجود دارد كه حاكي از كمك مالي دولت آمريكا به بمب گذاري و كشتار در داخل. ثبات سازي ايران خبر مي دهند

، رئیس سابق ارتش پاكستان روز دوشنبه طي گفتگوي »میرزا اسلم بیگ«طبق يكي از اين گزارش ها، ژنرال . ايران است

 اسناد«اين . اسناد بي چون و چرايي وجود دارد كه از دخالت آمريكا در قضاياي انتخابات ايران دللت دارد: راديويي اعلم كرد

میلیون دلر در داخل ايران به منظور بروز آشوب هاي پس از برگزاري انتخابات، هزينه  400ثابت مي كند كه سازمان سیا، 
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.»كرده است

 مسئولیت اصلي حوادث ناگوار تجمع هاي اخیر از جمله:" خبرگزاری فارس می گويد  يك استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با

کسی نیست جزحجت السلم والمسلمین مهدي طائب " استاد"اين ." خون هاي ريخته شده را بر عهده میرحسین موسوي داست

.،برادرحسن طائب فرمانده سابق کفن پوشان و لباس شخصی ها و فرمانده کنونی مقاومت بسیج

 ده ها كشته.موج خونخواهي مردم از میرحسین موسوي :"کیهان همین فکر را به تیتر اول روز بعدش تبديل می کند و می نويسد

 و زخمي، تخريب گسترده اموال عمومي، آتش سوزي هاي وسیع و صدها مورد تخريب خودروهاي مردم حاصل دو هفته قانون

. "گريزي و خودخواهي میرحسین موسوي است

 همه جنايات کودتا چیان را به گردن بیگانگان می اندازد و میر حسین موسوی ٦۰و سپس درست به سبک سرکوب خونین دهه 

باين ترتیب هم زمینه را برای دستگیری او فراهم می سازد و هم مقدمات از میان برداشتن نیروهای . آنهاست" خط"که د ر

.اصلح طلب را آماده کند

در  :"قتلی که نويسنده ای در باره اش نوشت. ست"ندا "يکی از جناياتی که کودتاچیان به گردن مردم می اندازند ، قتل فجیع 

. ساله كه با بدن سوخته و لخت از صحنه جنگ فرار می كرد عمق خشونت جنگ را مجسم كرد ۹جنگ ويتنام تصوير دختری 

در ايران نیز تصويری كه لحظه مرگ ندا را ثبت كرده  عمق . با انتشار اين تصوير، شمارش معكوس شكست آمريكا آغاز شد

اين تصوير می تواند به صورت نمادين افول استبداد حاكم بر ايران را نويد  . فاجعه ای را كه بر مردم ايران می رود بازگو می كند

." دهد

د رجهان . گويندگان تلويزيونی شبکه های بسیاری وقت نشان دادن فیلم گريستند . جهان از ديدن فیلم اين جنابت لرزيد

خون ندا سمیل جنبش مسالمت آمیز . حتی پرزيدنت اوباما هنگام نام بردن از ندا بغض کرد. آوازهاخواندند . شعرها سرودند

.مردم ايران شد و جهان از شناسائی دولت کودتا سرباززد، جز روسیه

منافعش ،  رئیس جمهور روسیه که کشورش اکنون صاحب اصلی منابع و بازار ايران است و برای جلوگیری از به خطر افتادن

 خرداد را با کمک افسران اطلعاتی اش سازمان داد، تنهاکشور مهم دنیاست که حکومت کودتارا برسمیت شناخته ٢٢کودتای 

.است

سپاه پاسداران انقلب.انتخاب خود را کرده است" آقای خامنه ای در برابر یک دو راهی تاریخی  :" کنونی تاریخ هدر لحظ

می خواند ، تحت فرماندهی آقای خامنه ای وهمراه بسیج و سایر نیروهاى" فرزندان ملت ایران" اسلمى که خودرا  

است و لید ا زخود نمی پرسد چگونه چندمیلیون آشوبگر " آشوبگران" با" قاطع و انقلبى امنیتى" امنیتى سرگرم برخورد

.از زمین سبز شده اند

. در شرایطی که دومین هفته اعتراضات مردمی رو به پایان است، از وضعیت کنونی تحلیل ها ی متفاوتی ارائه می شود

:نرمترین آنها متعلق به فرید زکریا، روزنامه نگار و سردبیر نسخه بین المللی هفته نامه نیوزویک است که می نویسد 

این به آن معنا نیست که این رژیم در حال. داده است حکومت ایدئولوژیک روحانیون در ایران مشروعیت خود را از دست" 

شدن ستون هایی است که این نظام تئوکراتیک از ابتدای حیات خود برآنها استوار بوده  سرنگونی است بلکه به معنای ویران

" .است 

 :"و يک سايت فارسی اين ستون ها را برمی شمرد ؛ وپرسشی را هم مطرح می کند

طراحان کودتای انتخاباتی که آینده نشان خواهد داد مجری چه دستوراتی در خارج از ایران بودند، توانستند در حساس ترین 

میلیون بسیجی، تهدید به جنگ های نامتقارن و حمایت مردم از قوای نظامی  20خطرناک ترین شرایط بین المللی افسانه و 

بر خلف انتظار و پیش بنیی کودتاچی ها، طشت رسوائی سفرهای استانی احمدی نژاد بر زمین . کشور را نقش برآب کنند
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: ساده ترین سئوال دراین روزها اینست. افتاد و آنها که نامه به رئیس جمهور می دادند با فریاد علیه او به خیابان ها ریختند

میلیون ایرانی که کودتاچی ها می گویند به احمدی نژاد رای دادند؟ جز چماق بدستان و نیروهای  24کو و کجاست آن 

؟!سرکوبگر کسی به حمایت از احمدی نژاد در خیابان ها نیست

.  کسانی بیاد شاه می افتندآورند،  سخن به میان می" ضحاک" کسانی از

."شما همان راه را رفتید که شاه رفت  !آقای خامنه ای" :عبدالعلی بازرگان د رنامه سرگشاده اش می نویسد

: می کند را هم مجسم" شاه" و دکتر مهدی خزعلی – فرزند ناخلف آیت اله خزعلی معروف – حتی آینده بعد از 

استبدادی سرنگون شد ،  و رژیم" مرگ بر شاه : " خوش به حال شاه، وقتی مردم یکدل و یکصدا فریاد برآوردند "

. تمدن کهن با احترام در موزه جواهرات سلطنتی نگاه داشتند تاج او را به عنوان شیئی گرانبها و پشتوانه پول ملی و یادگار

حیف است، خراب ( کسی تاج را به سر شاه نکوبید. عوایدی هم برای کشور داشته باشد و می تواند فروش بلیط موزه

داریم، اگر روزی روزگاری ورق اما ما روحانیون طناب دار خود بر سر. و هیچ پادشاهی را با تاج نکشته اند) شود می

و چه آسان ما را به تیر برق و درختان چنار کهنسال آونگ برگردد، هر یک از ما طناب دار و کفن خویش بر سر دارد،

". نیاورد  خواهند کرد، خدا آنروز را

 رهبری معظم تصمیم گرفتند حکومت اسلمی را:"نظر عطا اله مهاجرانی اين است." امويان باز می گردند:" کسانی می نويسند

برای من ... همه ما بايد در اين جشن فرخنده شرکت کنیم و از ژرفای دل و ديده شادمان باشیم. جايگزين جمهوری اسلمی کنند

چهار ماه پس از سی سالگی انقلب، عصر جمهوری در کشور ما به پايان رسید و  1388خرداد  22مثل روز روشن است که 

. "آقای احمدی نژاد با تنفیذ وليت مطلقه امر، آراء لزم را احراز کرد و پیروز شد

چه بسا آن کس که عثمان بن عفان را کشته .تاريخ اسلم در تراژيک ترين صورت خويش تکرار می شود :"ديگری می نويسد

است پرچم خونخواهی او را به دست بگیرد و کسی در تاريخ بنويسد از سلطانی که به نام خدا بندگانش را به خاک و خون کشید 

 ." نفاق ريخت  و بر منبر پیامبر برای کشته ی خويش اشک

در دارالعماره خدمت عبدالملک : راوی می گويد ."و سرانجام روايت تلخ و خونینی از تاريخ در برابر زندگان قرار می گیرد

گفت چطور؟. به عبدالملک گفتم اين دارالعماره چه چیز ها که به خود نديده است. بودم که سر مصعب را آوردند

بعد من اينجا بودم که سر ابن زياد را پیش مختار ! را پیش ابن زياد گذاشتند) ع(گفتم من اينجا بودم که سر حسین ابن علی 

حال سر ترا ! و حال هم سر مصعب را پیش تو گذاشته اند ! بعد من اينجا بودم که سر مختار را پیش مصعب گذاشتند! گذاشتند

 عبدالملک بر خود لرزيد و در شگفت شد پس از مدتی دستور داد تا دارالعماره را از پايه خراب  پیش چه کسی خواهند گذاشت؟

..."و ويران کنند

تاريخ رقم . اکنون در شامگاه چهارشنبه سوم خرداد ، برغم وجود سرکوبگران بیشمار د رخیابا نها ، مردم به میدان آمده اند

:خورده است و صدای تهران خونین در جهان منتشر می شود

...مرگ برديکتاتور- 
 
 

 ١٣٨٨ تیر ١٨- پرده آخر کودتا
سعید حجاريان – .  با اين زمزمه همگانی رو به پايان می رود۱۳٨٨سومین هفته تیرماه . سعید حجاريان را در زندان کشته اند

ساخت و به تصويب " رژيم" را در برابر" نظام"بود وهم او اصطلح " جمهوری اسلمی" از پايه ريزان - زاده جنوب تهران
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.آيت اله خمینی رساند

" نظام"حال هم به زندانی افتاده که . سعید را يکی از شبه نظامیان برآمده از انديشه طالبانی د ردوران اصلحات ترور کرد

او نماد آرمان . است" انقلب اسلمی" سعید نماد آغاز وپايان . سعید و همراهانش رابه زير مخوف ترين شکنجه ها برده است

هائی است که زيرپای مافیا های زر وزور له شدند وحال درپرده آخر بايد روحا يا جسما نابود شوند تا از ويرانه روياهای آنها 

. خاورمیانه ای سر برکشد يک ديکتا توری نفتی مدل

 شکی نگذاشت.  ، در شبی که تهران از فرياد اله واکبر می لرزيد ، در تلويزيون حاضر شد۱۳٨٨ تیر ٢٢شعیان بی مخ کودتای 

.میلیون ايرانی را طرفد ار بر اندازی نرم که شکست خورد 30گذاشت و " مصدق" خودش را در مقام. شده است " کودتا"که 

 ، بار ديگر تکرارشد و اين بار در شکل وشمايل ر ۱۳۳٢ مرداد٢٨ آمريکائی  اما تاريخ ا زهم اکنون نوشته است که کودتای

.آن بار استبداد عرفی حاکم شد و اين بار استبداد مذهبی می کوشد با شعار و نیرنگ وسر نیزه پايه های خود راستوار کند

 . است پرده آخر هرکودتائی محاکمه دستگیر شدگان واعدام وزندان آنان. روزهائی است که ايام بعد ازهرکوتائی رابیاد می آورد

.طالبانی هم در حال تدارک نمايش اين پرده اند- کودتاگران روسی

عکس ها و فیلم ها و اخبار حکايت از اين دارد که هیچ کودتائی با اين . دستگیر شدگان گمنام به شديد ترين وجه شکنجه شده اند

  خرداد٢٢د رجهان داشت ، در پای کودتای  حتی کودتای پینوشه در شیلی که رکورد خشونت را . سبوعیت انجام نشده است

.لنگ می اندازد

شکنجه شده ، مورد تجاوز گروهی قرار گرفته و به گورهای ناشناس . ندايان بسیارند. ندا، تنها يکی بود که صدايش جهانی شد

فیلم هائی از اين وحشیگری تازی وار که مغول را رو سفید و هیتلر را شرمنده می کند؛ دردست است که ديدنش. سپرده شده

.جرئت می خواهد

. بیشتراز نسل ندايند و برای آزادی به میدان آمده اند. دادستان انقلب می فرمايند که هنوزپانصد نفراز دستگیرشدگان در زندانند

محاکمه بر اساس سناريوی پیشتر . کودتاگران دارند تدارک محاکمه آنها را می بینند. اندکی هم سران گروههای اصلح طلبند

ادامه مسخره همان نمايش که سی سال پیش باآيت اله   .نوشته و منتشر شده که فقط بازيگران صاحب نام کمک دارد

.شريعتمداری شرو ع شد

".قانون" هدف بريدن سر اصلحات ونابود کردن تشکیلت نیم بند موجود است و همه به نام 

اکثريت مطلق کسانی که لباس دين به تن دارند در.  وچهره های سیاسی هم از پس غبار جای خود را تعیین می کنند مهره ها

نو و . عرف ودين. مردم و مذهب. جامعه ايران گسل تاريخی خودرا کامل می کند. کنار قدرت می ايستند ، آشکارا يا تلويحا

.مدرن و سنت. کهنه

 مردم ايران يک بار. کامل روشن است که هاشمی، خاتمی، موسوی و کروبی يک پا در اين سو و يک پا درآن سوی گسل دارند

کیلومتر طول داشت  11يادمان نرود اين پل نمادين .  گسل ديگر بعد از دوم خرداد ،از رنگ سبز مذهب پلی سا ختند بردوسوی

از آن غايب است ، اين پل " ايران" کودتاگران که هر انديشه ای دارند . و جنوب تهران را با لبخند وگل به شمال وصل می کرد

در يک سو استبدادی با دستان خونین و متکی به سر نیزه و . مهربانی را با چماق و زنجیر و قمه دريدند و فرو ريختند 

 زنجیره ای سبز که تهران را به همه شهرهای ايران. در سوی ديگر جامعه مدنی ايران.  ايستاده است مزد وران لبنانی – ايرانی

.و جهان وصل می کند

 همه جا جوانان مجهز به شور و تکنولوژ©ی باگام های بلند از کهنه. د رهمه جای جهان شعار تهران تکرار شد. تولدی شگفت بود

.گذشتند و مستبدان را که نام های گوناگون دارند دورزدند

می داند و " نماد تغییر"اکنون شعبان بی مخ برآمده ا زکودتا خود را . جهان به حیرت آمد وپیش اين ايران سبز جوان زانو زد
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.می خواهد در مديريت جهان شرکت کند

 و افکار عمومی جهان از نگاه آخر ندا به او چون قاتل پلیدی می نگرد و هرروز هزاران نوشته تحقیر آمیز و کاريکاتور نثارش

.می کند

اسرائیل . هیلری کلینتون از تحريم شديتر سخن می گويد. پارلمان اروپا امروز برای سخنان محسن مخملباف دست می زند

گروه هشت د رحال مذاکره و .  حمله نظامی کند  جمهوری اسلمی برای نخستین بار مختارمی شود که هر وقت خواست به

.تنها و تنها سرکرده مافیای روسی درکنار کودتا گران تهران است از کشورهای معتبر جهان ، هنوز. تصمیم گیری است

.در دو سوی گسل صف آرائی شده است. روزی که کودتای امروز تمرين شد.  تیر است۱٨امروز 

.جنبش مدنی ايران نو در سراسر جهان متولد شده است. نتبجه نبر هر چه باشد، نمی تواند بر يک واقعیت تاريخی تاثیر بگذارد

نگاه سبز
محمود معتقد ی

ضیا فت کبوتر ا نی خونین/ و" ند ا " به یا د 
!چه طعم عا شقا نه ا ی دا رد / شنبه ها / خون زل لت/ وطن خیا با ن و 

 

  گشود ه نمی شود

 به کوچه ها ی عشق اعترا ضی  / پرند ه ای و  طلسم

د وبا ره بخوا ن/ بخوا ن 

 نرد با ن کوچکی ست چه/   میا ن ما  /  بلند  /بلند و 

میا ن همهمه يا د ت / گم می شو د 

 لبخند ی پس حکا يت  / آ زا د ی و  شوری به

قلب کود کی که/  تو و مثل

پا ره پا ره می شود

آسما ن/ مگر به لحظه ها ی زمین و:   گفتی

! دا ريم  چقد رفا صله

د ست ها ی ا ين همه کود ک  /ين همه خواهرو ا

 جنون ا ت  به کنا ر هزا ر تیغه  /ا ين پا ی آ د می ست 

با د ش/  کف خا کستر و  مثل

 برا ين قبیله دلتنگ عصری/  و  گريه ها ی من

ا ين بها رد ل آ شوبش  /ا میر آ با د و 

به شنید ن د ريا  / ها ی توهم  چشم/ کا فی ست 

رفته با شد

!چه نگا هی 
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مثل سبز/ سبز بود و 

زا نو به آ تشفشا ن لبخند ی

گريزی / میرا ث جنگی و 

  شلیک گلو له ا ی/  و شط گلويی

خروش مرد می / از خون تو و

 پنج عصر د خترکی د رجزيره ها ی

  خون زللت  /وطن خیا با ن و 

!    نه ا ی د ا رد  طعم عا شقا چه  /شنبه ها 

 ی تو  عنقريب به شا نه ها  / د ريا  موسیقی

می ريز د

 پروا زی  ا يستا د ه د رآ ينه/  و گلگون

!کمکش کنید 

خیا ل فوا ره ا ی / مثل تشنگی و 

د رتو وا ژگون می شود/   سا عتی که/ ا ين پرچم مرگ و 

!   با د/ کو د کا ن خوا ب ها ی پرند ه و/ خد ا حا فظ 

 د ا رد چه بو ی خو شی  /پیرا هن تا ن 

!  چه نفسی تا زه می کند/ جها ن به ضیا فت تا ن 

 

88تیر 

 

حامد رحمتی

 در سوگ قلم

 شعري به محمد مختاري 

و كساني كه با خون خود نهال آزادي را آبیاري كردند

 

خودكارم را

روي زمین مي گذارم

و دست هايم را 

بال مي برم

 

چاره اي ندارم
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تفنگ ها تمام 

!  قلبم را هدف گرفته اند

 

مانده ام 

اين كاغذهاي مچاله را 

چگونه به باد بسپارم؟ 

 

وقتي به ازاي © هر درخت 

جنگلي در آتش مي سوزد

  

اين واژه ها

موي دماغم شده اند 

 

...هوا 

نا جوانمردانه گرم است

و عرق © شرم

بر پیشاني ام خشك نمي شود

        

با گام هاي لرزان 

به خواب © اين جنگل... قدم مي گذارم 

                                               

مثل باد پائیزي 

روي برگها مي وزم

طوري كه پرنده اي پر نزند 

 

در اين فصل سال 

كومه هاي تاريك  

براي جفت گیري خرس ها ،
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مناسب است                 

 

تو نیز مي تواني

...اين راه پر پیچ و خم را 

با تماشاي زنجره ها

به آخر برساني    

 

در آن سوي رودخانه

قايقي هست كه خروس خوان 

حركت خواهد كرد 

  به سمت © جزيره هاي مرجاني

شايد هم به كره اي ديگر... شايد به سمت ماه 

 

مي دانم 

 همسفر خیالبافي هستم

خدا را چه ديده اي؟ 

 ديدم شايد همین امروز محمد مختاري را 

 

و اين شعر را

...   براي او خواندم

 

 

از سروده های رسیده
 

!از شوق يوسفم دامن گرفت

!پیر ما را بوي پیراهن گرفت

نازك آراي تنش! اي دريغا

!بوي خون مي آيد از پیراهنش

خبر چون مي بريد؟! اي برادرها

!اين سفرآن گرگ، يوسف را دريد
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پس چه شد پیراهنت؟! يوسف من

برچه خاكي ريخت خون روشنت؟

بر زمین سرد،خون گرم تو

!ريخت آن گرگ و نبودش شرم تو

تا نپنداري ز يادت غافلم،

!گريه مي جوشد شب و روز از دلم

داغ ماتم هاست بر جانم بسي

!در دلم پیوسته مي گريد كسي

!اي دريغا، پاره دل، جفت جان

بي جوانان، مانده جاويدان جهان؟

در بهار عªمر اي سرو جوان

!ريختي چون برگريز ارغوان

ارغوانم، ارغوانم، لله ام،

!در غمت خون میچكد از ناله ام

آن شقايق، رªسته در دامان دشت

!گوش كن تا با تو گويد سرگذشت

نغمه ناخوانده را دادم به رود،

!تا بخوانم با جوانان اين سرود

!چشمه اي در كوه مي جوشد، منم

!كز درون سنگ بیرون میزنم

از نگاه آب تابیدم به گل

!وز رخ خود رنگ بخشیدم به گل

پر زدم از گل به خونآب شفق

!ناله گشتم در گلوي مرغ حق

پر شدم از خون بلبل لب به لب،

!رفتم از جام شفق در كام شب

آذرخش از سینه من روشن است،

!تندر توفنده فرياد من است

!هركجا مªشتي گره شد، مªشت من

!زخمي هر تازيانه، پªشت من

!هركجا فرياد آزادي، منم

!من در اين فريادها، دم میزنم

 

 

صدای سرخ سوختن
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شهید ندا آقا سلطان. تقدیم به ندای سبز ایران

 

 طره مثل شمع آتش گرفتم سوختمققطره 

 رأي سبزم را ولي هرگز بکس نفروختم

 

 سوختم پروانه وار از عشق و با اين سوختن

افروختم خامنه ای آتش اندر خرمن

 

 گفت وقتي شبروان شلیک مي کردند من

عاشقانه چشم خود را بر گلوله دوختم

 

 سینه ام آماج تیر کینه شد اما در آن

 کینه اي از قاتل بیرحم خود نندوختم

 

 من نداي سبز ايرانم که با اين مرگ سرخ

 عاشقان را عزت و آزادگي آموختم

 

 آخرين حرف ندا اين بود گفت و پر گشود

سوختم و سوختم و سوختم و سوختم
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