
"اهاتما گاندیم". سپس با تو مبارزه می کنند، امــا در نــهــایــت پـــیــروزی بــا تـــوســـت ،بعد مسخره ات می کنند اول نادیده ات می گیرند،

نترسید، نترسید ، ما همه با هم هستیم

ir  an.sabz88@yahoo.com  

   فرهنگسرای پویا   -  هوشنگ اسدی   -   نوشابه امیری - علیرضا نوری زاده   -   محسن سازگارا   -   موسسین: خانه فیلم مخملباف 

مدیر اجرایی: شهل بهاردوست

نگاه سبز

شهل بهاردوست

!ای جلKاد ننگت باد
!ای جلKاد ننگت باد

چشمهای مادرم، ببین
پاره جگرش پاره 

کشیده پیراهن سبز بر تنش
صدای خواهرم 

!ِ  وطن نعره ای از شیرهای
 شب که می رسد، باز نتهای ال و

اکبرش
 از کوهها وV درKه ها، تا گوشها وV گوشه

ها چه زود می رسد
 مشتهای برادرم، کابوس خوابهایتان،

شکسِت دیوارهایتان
!بلرزید، بترسید، پدر کنارش ایستاده

ای جلKاد ننگت باد 
ای جلKاد ننگت باد

سبزپوشان، دلوران
 چه بی هراس کف می زنند، سوت می

زنند 
در پیِ  آزادگی رای می دهند 

یاوه گویان، دروغگویان
پشت درهای بسته، مگوهای ̂سربسته

 رهبری حیله بسته، دست بسته می
کند

میانِ  وطن زخِم کهنه ̂سر باز می کند
سرباز خیانت، بسیج جنایت می کند 

خیابانهای خرداد، تیر
تیر تا سینه سهراب وV ندا

   گلهایِ  ̂پر ̂پِر سبزمان
 تیر ماه، اشکهای مادر، دست لرزان

پدر 
ای جلKاد ننگت باد
ای جلKاد ننگت باد

 پشِت دیوارها، شیشه ها، بندهای
سیاه، اتاقهای نمور 

زنجیر وV شلKاق، باتوم وV تجاوز 
به مرد وV به زن
به پیر وV جوان 

شهوِت ضحاک پول است وV خون 
 روی بامها، درختها روییده نام

عاشقان
روی قلKه ها خروشِ  آوازشان

«تکKه تکKه خاک ایران از آن ماست 
!»عاقبت گریز راه شماست

!ای جلKاد ننگت باد
!ای جلKاد ننگت باد

روزنامه سبز
پیش شماره چهاردهم، بیست و ششم  تیرماه،  هزار و سیصد و هشتاد و هشت

  میلیونی در نماز جمعه٢حضورسبز 
 برای اولین بار د رتاریخ اسلم زن ومرد د رکنار هم نماز خواندند

مرگ بر روسیه ، جانشین مرگ بر آمریکا
گزارش نماز جمعه سبز 

۲صفحه 

چند تحلیل- جمعه سبز
سردبیر روزنامه سبز-  هاشمی رفسنجانی د رمیانه ، رو به جنبش

 ۵صفحه 

به نفع جنبش سبز: محسن مخملباف
رودر روی حاکمیت: محمد جواد اکبرین

حبابی که پVکید: ناصر کاخساز
۷-۱۲صفحه

نامه سوسن تسلیمی
۱۲-۱۳صفحه 

مقاله علیرضا نوری زاده
۱۳-۱۴صفحه 

نفری که درنماز جمعه شرکت نداشتند ١۰
۱۵ صفحه

زنجیر سبز جهانی

سبز ایران خبرگزاری

کند می برگزار

 

مدنی جنبش باره در سخنرانی

و پرسش همراه به ایران سبز 

پاسخ 
 

نویس روزنامه: امیری نوشابه

و مدنی جنبش: سخنرانی موضوع

رسانی خبر 

 

سیاسی تحلیلگر: بقائی فریبرز دکتر

قKیتاوKلین موف : سخنرانی موضوع

ایران مدنی جنبش   

 

نویسنده: زاده نوری علیرضا دکتر

نویس وروزنامه 

رسانه های خارجموضوع سخنرانی: 

از کشور و جنبش سبز 

 

از 2009 یولی 23 شنبه پنج: زمان

18:00 ساعت 

هامبورگ / صلح کلیسای: مکان  –

آلتونا 

Friedenskirche

Otzenstr. 19

22767 Hamburg
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دیروز پلیس و لباس شخصی ها در تهران روی سربازان اسرائیلی را سفید کردند و نمازگزاران
اما. را به شکلی فجیع تر از سرکوب نمازگزاران فلسطینی در مسجدالقصی، سرکوب کردند 
حضور سبز هواداران موسوی و سخنان انتقادی هاشمی، نمازجمعه ی امروز را به نقطه ی 

دطفی جدید در تحولت سیاسی پس از کودتای انتخاباتی تبدیل کرع 
 

دیروززمینچمنسابقدانشگاهتهرانباردیگریادیازنمازجمعههایطالقانیداشتوبرایجوانانزمانانقلب،خاطرهی

اماجوانانامروزنیزامروزخاطرهایتاریخیرادرذهننیلخودانباشتند؛. نمازجمعههایمیلیونیآندورانزندهشد

خاطرهیتبدیلدژتسخیرنشدهینمازجمعهکهدرتماماینسیسالدراختیارمحافظهکارانبود،بهمحلیبرایاعلمحضور

هرچنداینگردهماییمسالمتآمیزبادخالتسرکوبگرانهیپلیسونیروهایلباسشخصیوبسیجی. مسالمتآمیزجنبشسبز

.بهخشونتکشیدهشد

برخوردهایامنیتیوانتظامیدرنمازجمعهبهحدیخشونتآمیزبودکهگزارششدهدرخیابانقدس،هنگامیکهنمازگزاران

اینموضوعباعثشدکهبخشیاز. درحالگوشدادنبهخطبههاینمازبودند،چندینبارباشلیکگازاشکآورمواجهشدند

.نمازگزارانمجبوربهترکمحلشوندوبرخیدیگرمجبورشوندبرایخنثیکردناشکآور،آتشروشنکنند

همچنینگزارششدهکهپلیسضدشورشونیروهایانتظامیبالباسفرم،شیشهماشینهارادرخیابانهایاطرافازجمله

.میشکستهاند... خیابانفلسطین،ولیعصر،فاطمیو

قطعشدنموبایلهادرمحدودهیخیابانهایمنتهيبهمیدانانقلب،چهارراهولیعصر،بلواركشاورز،خیابانانقلب،خیابان

.جمهوريومیدانفردوسينیزازدیگرابعادامنیتیشدنفضاینمازجمعهیامروزبود

حضوری سبزتر از همیشه

اماباهمهیاینهاحضورگستردهیموجسبز،گستردهترازآنبودکهاینبرخوردهایخشونتآمیز،بتواندآنراتحتالشعاع

.قراردهد

جمعیتمیلیونینمازگزارانوتجمعکنندگانامروز،درحالیکهبهطورمتداولدرمراسمنمازجمعهحداکثرچنددههزارنفر

شرکتمیکنندوبهاذعانهمهیناظرانشلوغتریننمازجمعههانیزتاکنونبهاینحجمازحضورنرسیدهاست،نشانازاین

.داشتکهجنبشسبزازهرفرصتیبرایابرازوجودوتاکیدبرزندهبودنخودبهرهمیگیرد

.گزارشهایرسیدهحاکیاستجمعیتافراددرنمازجمعهامروزونقاطاطراف،حدوددومیلیوننفربرآوردشدهاست

حضوراینجمعیت،محدودهیگستردهایازمرکزشهرتهرانراتحتالشعاعنمازجمعهسبزقراردادهبود؛حضوریکهباعث

.شلوغیدرمحدودهایازمیدانتوحیدتامیدانهفتتیرشدهبود
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نمازجمعهیامروزهمچنینازاینجهتخاطرهانگیزوماندگاربودکهبهجایمقاماتدولتیکهبرایفرارازشرکتدراین

مراسمبهمشهدپناهبردهبودند،چهرههاییهمچونکروبی،ناطقنوری،محمدرضاعارفودیگرچهرههایسیاسیمیانهرو

.درصفوفاولنمازدیدهمیشدند

ازاطرافدانشگاهتهراننیزگزارششدهکههمزمانبابرگزارینمازجمعهوپسازآن،سبزپوشانوهوادارانموسوی

:شعارهایمتعددیدرحمایتازاووعلیهدولتکودتاسرمیدادند؛شعارهاییهمچون

مرگبرروسیه

روسیهحیاکن،کشورمورهاکن

مااهلکوفهنیستیم،حسینتنهابماند

مرگبرچین

روحانیباغیرت،حمایتحمایت

نصرمنالوفتحقریب،مرگبرایندولتمردمفریب

زندانیسیاسی،آزادبایدگردد

ایرانیمیمیرد،ذلتنمپذیرد

یاحسین،میرحسین

دولتکودتا،استعفا

برادرشهیدم،رایتوپسمیگیرم

.نیزصحناصلینمازجمعه،محوطهدانشگاهتهرانوخیابانهایاطرافرابارهاپرکرد» الاکبر«وعلوهبراینهافریاد

آتشزدنپرچمروسیهنیزازدیگراقداماتیبودکهمردمعلیهوابستگیفکریورفتاریبرخیکودتاچیانبهاینکشورودر

.واکنشبهدخالتهاومشورتدادنهایروسیهبهکودتاچیاندرایرانانجامدادند

سیاسی- سیاسی ترین نماز عبادی

دانشگاهتهرانامروزشاهدقشرهاوطبقههایمختلفیازنمازگزارانبودکهباهمراهیموسوی،کروبیودیگرچهرههای

مردوزنوپیروجوانباانواعنگاههایمذهبیوحتیبعضاکمترمذهبی،. اصلحطلبدرنمازجمعهشرکتکردهبودند

امروزدرنمازجمعهکههمیشهیکعبادتسیاسیخواندهمیشد،حضورپیداکردندوبدینترتیبایننمازرابهحقمیتوان

.سیاسیتریننمازپسازفوتامامخمینیدانست

خطبههایپیشازنمازامروزحالوهواییهمچوندیگرنمازهایجمعهداشتوطعنههاییعلیههاشمیوحضورسبزهادر

امابلفاصلهجمعیتاطرافدانشگاهتهرانکهمنتظرحضورهاشمیبودند،باشعارهایال. نمازجمعهنیزدرآنوجودداشت

.اکبربهپیشوازحضورویرفتند

اما. مسئولننمازجمعهآنقدرمعطلکردندکهوقتیهاشمیدرپشتتریبونحضوریافت،زمانازلحظهاذانعبورکردهباشد
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وقتیهاشمیحضوریافت،ازابتدایسخناناومشخصبودکهبنادارداعتدالهمیشگیخودراباانتقادازوضعموجود

.بیامیزدوشایدبههمینخاطربودکهشعارهایالاکبرودرودبرهاشمی،چاشنیبخشهاییازسخناناوشد

اتحاد سبزها و هاشمی

ازابتدایسخنانهاشمیبهنظرمیرسیدفضایحاکمبرصحناصلینمازجمعهدراختیارحامیاناحمدینژادباشد،آنچنانکه

.نیزاینطورنشانمیداد» شعارخونیکهدررگماستهدیهبهرهبرماست« 

وسپسبهدنبالتاکیدهاشمیبرلزومحفظجمهوریتنظامواتکابهرایمردم،» مرگبرچین«اماکمیکهگذشت،شعار

نشاندادکهسازماندهیگروههایمخالفحتیازعهدهیپرکردنمحوطهیزمین» هاشمی،هاشمی،حمایتتمیکنیم«شعار

.چمنسابقوصحناصلیدانشگاههمبرنیامدهاست

اینشدکهطرفمقابلتلشکرد. بدینترتیبازمیانهیخطبههایهاشمی،فضاعوضشدوسبزهامتوجهشدنددراکثریتاند

امادراینجابودکه. فضارامتشنجکند» مرگبرغارتگربیتالمال«باشعارهاییدرحمایتازرهبریونیزشعار

نمازگزارانسنتیهمدرمقابلطیفتندرویحامیاحمدینژادایستادندوباذکرصلوات،مانعازبهنتیجهرسیدناخللمورد

.نظرآنهاشدند

اودرطولسخنانخوددرهردوخطبه،مثالهاونکاتمذهبیمتعددیرابیانکردکهتقریباهمهیآنهاحاویکنایههای

همچنیندرهیچجایصحبتشازمردممعترضانتقادنکرد،بلکهدرعوضعملکردشورای. انتقادیعلیهوضعیتحاکمبود

.نگهبانوصداوسیمارابهبادانتقادگرفت

براساساینحدیث،پیامبر. ویبهروایتیاشارهکردوآنراصحیحترینحدیثازنوعخوددررابطهباولیتمعرفیکرد

بهامامعلیسفارشمیکندکهآنزمانبایدبهدنبالحکومتباشیکهمردمتورابخواهندوآنزمانکهتورانخواستند،

.حکومتراکناربگذار

مسلمانانازایننوعبرخوردباهمکیشان: ویهمچنینبهوضعکشورچینوبرخورددولتآنبامسلماناناشارهکردوگفت

پیگرفتهشدکههاشمی» مرگبرچین«اینسخنانباشعارگسترده. خود،درهرجایدنیاکهباشد،متاثروناراحتمیشوند

.منهمهمانحرفشمارامیزنم،وازآنهاخواستشعارندهند: دراینجاخطاببهنمازگزارانگفت

وضعیتخوبیدرپیشازانتخاباتوجودداشت: هاشمیدرخطبهدومنیزبااشارهبهانتخاباتیکهبرگزارشد،اشارهکردکه

امامتاسفانهازپیشاز. واگروضعبههمانمنوالبهپیشرفتهبود،امیدواربودیمبهترینانتخاباترادرپیشروداشتهباشیم

انتخاباتصحنههاییبهوجودآمدکهاینشرایطراکهمیتوانستبهبهترینانتخاباتمنجرشود،حالتدیگریبخشیدوفضایی

.بهوجودآوردکهاعتمادعمومیخدشهدارشد
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»بحران«پیشنهادات هاشمی برای حل 

برای: ،خاطرنشانکردکه»ایناعتمادازدسترفتهرانمیتوانبهاینراحتیدوبارهبهدستآورد«هاشمیباتاکیدبراینکه

بهدستآوردنایناعتماد،رسانههانقشزیادیخواهندداشت؛بهخصوصصداوسیماکهمتاسفانهخوبعملنکردوالبته

.بقیهرسانههاکهبایددرپوششقانونحقداشتهباشند،انتقادکنندولیمتاسفانهازاینحققانونیبرخوردارنیستند

.اوبهتضییقاتونگرانیمراجعاشارهکردوازبهوجودآمدنچنینشرایطیبرایایشاناظهارناراحتیونگرانیکرد

هاشمیسپسباانتقادازشوراینگهبانبهخاطراینکهنتوانستازفرصتاضافیپنجروزهبرایجلباعتمادمردماستفاده

کند،پیشنهاداتیراعنوانکردکهبهگفتهیویدرمشورتبااعضایخبرگانومجمعتشخیصهمموردتاییدآنهاقرارگرفته

:است

آزادیهرچهسریعترزندانیانسیاسی

برداشتنمحدودیتهایمطبوعات

دلجویيازآسیبدیدگان

برگزاریمناظرههایآزادتلویزیونی

.ودرنهایتمذاكرهبرايحلاختلفدرنتایجانتخابات

 

 

هاشمی د رمیانه ، در کنار جنبش
 

سردبیر

اقلیتیکودتاگرواکثریتیخواهانتغییرکهدردو. تیرکاملدوپارچهشد٢٥رهبریسیاسیدرایرانوبعدازنمازجعه

دیگرکسینمیتواند،بیطرفبایستدحتیهاشمیرفسنجانیکهدریافتنصندلیوسط. طرفگسلبزرگتاریخیایستادهاند

.تبحریدیرسالرااندوختهدارد

رخدادیکهازمتنسنت،ازدروننظامشروعمیشودو. تیراست٢٢ایناولبندرسمهمبزرگترینرخدادبعدازکودتای

تحولدریکجامعهمسلمان–شیعی  "ویژگیهای"  درجامعهایراناز روندیتاریخیومکررکه- تحولیراپایهمیریزد

جامعهایکهیکدستشدردستجهاننوودستدیگرشبندیسنتووبویزهقرائتطالبانیازمذهب  -برخورداراست

.است

عبادیآمدهاند- سیاسی هاشمیرفسنجانیدرراهنمازجمعهازمیانانبوهمردمیمیگذردکهبرایاولینباربهاینمراسم .

برپاکردوبهتدریجتوسطکسانیقبضهشدکه  -رسمیکهآیتالهمحمودطالقانی–یکیازمهمترینروحانیونپیشروشیع

.اکنونبهپارهکودتاگرنظامتعلقدارند

درذهناویادآورفرزندانونوههایشبودند،شعارمی جوانانیکهاتوموبیلهاشمیرفسنجانیرادورهکردهبودندواحتمال
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:دادند

...اگرسکوتکنیخائنی -

اوراباتاخیربهبالیکرسیخطابهرساندند،برای وقتی. هاشمیرفسنجانیهمدستتکانمیدادولبخندمعروفشرامیزد

دیگرنمازجمعهدرتصرف. ایستادهبودندتانمازرابهامامتاواقامهکنند اولینباردرتاریخاسلمزنانومرداندرکنارهم

راتکرارکنند" وزیرشعار" صاحبانقدرتومگسانگردشیرینینبودکهشعارهایدستوری .

نسخههایکوتاگرانراتکرارمیکردومردمکه  "وزیرشعار" واینهمبرایاولینباردرتاریخجمهوریاسلمیبودکه

.دیگرواقعامردمبودند،فریادخودشانراسرمیدادند

:وزیرشعارمیگفت

..اینخونکهدررگماست،هدیهبهرهبرماست -

:جوابمیگرفت

.اینخونکهدررگماست،هدیهبهملتماست -

" بهتزده،گلوپارهمیکرد" وزیرشعار :

مرگبرآمریکا،مرگبراسرائیل -

:پاسخمیگرفت

...مرگبرروسیه،مرگبرچین -

نشستهیودندوشاید" اصلحطلبان" و" تغیرخواهان" هاشمیرفسنجانیوقتیخطبههاراآغازکرددربرابرشگروهیاز

احتمالهمایامی. میدیدکهدرمیانمردمنشستهاند   درآندورهامهندسمیرحسینموسویوهمسرشزهرارهنوردراهم

ازدهانشانآیاتقرآنتلوتمیشدنه. رابخاطرمیآوردکهروحانیونواقعیدرکنارمردمبودند،نهبرتختسلطنت

.فرمانبهگلولهبستنگلهایسرخجامعهایران

درروزیکهدولتکودتادرمشهدحتیازاستقبالواعظ. کودتارا آنچهرفسنجانیگفتهمرهبریرانشانهرفتهبودوهم

طبسیمحرومشدهبود،چهبهمردم؛آنچههاشمیخواستوگفتکهموردتوافقمجلسخبرگانومجمعتشخیصمصلحتهم

.هست،معنائیجزجمعکردنبساطکودتانداشت

دردوسویاینشکافدونفرازسه. کاملشد وتقریبایکماهبعدازکودتا،شکافدرونحاکمیت ١٣٨٨تیر٢٥روز

آیتالهسیدعلیحسینیخامنهکهدرراسکودتاگران اولی . نفریایستادهاندکهازجمعیاراناولیهآیتالهخمینیماندهاند

دومیعلیاکبرهاشمیبهرمانیمعروفبهرفسنجانیکهدر . استوخودشوولیعهدشنشانهشعرهایمرگخواهانهمردم

قرارگرفتکهتاریخآنهارابابدنهجنبشمدنیایراندریک" اصلحطلبانی" و" تغییرخواهان" عملدرراسائتلفعملی

.مسیرقراردادهاست

محکم مسیریکهمرجعشجاعیچونآیتالهمنتظریهمکهحقیقتراقربانیقدرتنکرد،درمقاممرجعمسلمروحانیآن

.واستوارایستادهاست

بهگمانمآقایخامنهایآنغبنتاریخیراکهمردروشنیمثلاورادرراسکودتاگرانقرارداد،وآقایهاشمیکهدرکنار

لحظهتاریخیرابایددرفرزندانونوههایخودجستوجوکنند جنبشماند؛هردوبدنامیوخوشنامی .

معشوقدرکنار. میدهد خامنهایقرار  "معشوق" رفسنجانیرادربرابر" عاشق. " شگفتاستتاریخ،سختعبرتآموز

عاشقچونفائزهودخترشمونابهافقفردامینگرد. مجتبیروبهدیروزنمازمیگزارد .
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چند تحلیل- جمعه سبز
 

به نفع جنبش سبز  :محسن مخملباف 

 

اگرچهبرایجنبشسبزحضورمردممهمترازصحبتهایهاشمیقلمدادشدهبود،بااینهمهصحبتهایهاشمیبهنفع

برخی اوبهخلفهمیشهکهدرمیانهمیایستاد،اماازمنافعرهبرحرفمیزد،اینباردرمیانهایستادو. جنبشسبزبود

نقد         -برداشتنسانسورازروزنامهها         -آزادیزندانیانسیاسی         :-مثل. ازخواستههایجنبشرامطرحکرد

بازگرداندناعتمادمردماوهمینطوربا         .-صداوسیماودرخواستحضورمخالفیندرصداوسیمابرایابرازانتقادات

اودرصحبت. خواندنحدیثیبهنقلازخمینیتلویحابهخامنهایگفتاگرمردمترانمیخواهندآنهارابهحالخودبگذار

به اودرحمله. اوازرنجشمراجعسخنگفت.هایخودتصویرناامیدکنندهایازوضعیتنظامبیمردمراتوصیفکرد

چینکهمتحدایراناست،شرایطیفراهمکردتامردموحتیحزبالهیهابرایاولینباردرتریبوننمازجمعهمرگبر

.همهاینهانشانهقدرتجنبشسبزاستکهبههاشمیاجازهندادمثلقبلرفتارکند. چینبگویند

رودر روی حاکمیت: محمد جواد اکبرین 

اودرخطبهاولمبنایدینینگاهسیاسی. بهاعتقادمنآقایهاشمیرفسنجانیدرخطبهکوتاهخودکاربسیارمهمیانجامداد

خودراتبیینکردبهاینمعنیکهاسلمبردومحورمبتنیبودهوموفقشدهاستونبوتپیامبروجایگاهاوبینمسلمانانبر

اساسهمیندومحورشکلگرفته؛اولرضایتخداودومخواستورضایتمردموهرکدامازاینهاوجودنداشتهباشد،

جمهوریاسلمیهمبراساسهمیندومحورشکلگرفتهواگرایندومحورراباهمنداشته. خواستاسلممحققنشدهاست

.باشد،شکستمیخورد

مندرتاریخجمهوریاسلمیکمترسراغدارم. نکتهدوماینکهآقایهاشمیازکلیگوییفاصلهگرفتوواردمصداقشد

.کهآقایهاشمیبهاینصراحتواردمصداقشود،چوناوبهکلیگوییومبهمگوییمعروفاست

اماآقایهاشمیاینباربعدازتبیینمبناینظریخودازمنظردین،واردمصداقشدهوبهصراحتگفتکهجمهوریتنظام

.واعتمادمردملطمهدیده،مردمبایدقانعشوند،زندانیهابایدآزادشدهورسانههابایدازاینمحدودیتخارجشوند
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ایننکاتدقیقامسایلیاستکهنظامحاکمرویآنهادستگذاشتهتابتواندصدایمردمراخفهکند؛فشاربررسانهها،بی

.توجهیبهخواستمردموزندانیکردنفعالنسیاسیورسانهای

آقایهاشمیرویاینسهنکتهتاکیدکردهومخالفتخودراباآناعلمکردوبهاعتقادمناودرخطبهاولودومرودرروی

.حاکمیتقرارگرفت

اینکهمیگویمآقایهاشمیدرهردومحوررودررویحاکمیتقرارگرفت،بهایندلیلاستکهمبناینظریحاکمبر

جمهوریاسلمیدرحالحاضربهدیدگاهآقایمصباحیزدینزدیکاستکهمعتقداستریشهمشروعیتفقطرضایتخدا

ازنظرنظامحاکمنیزرضایتخدادرحاکمیتولیفقیهبرمردماستودیدگاهمردممهم. استورضایتمردممهمنیست

.نیست

خطبهاولآقایهاشمینقطهمقابلدیدگاهآقایمصباحاستوازاینجهتطیفوسیعیازجملهحامیاندولتمحموداحمدی

آقایهاشمیدرمحوردومهمبهصراحتدرمقابلعملکرد. نژادکهشاگردانمصباحهستندرادرمقابلخودقرارمیدهد

.حاکمیتجمهوریاسلمیقرارگرفت

.ازنظرمناینآغازمعرکهایطولنیبینطرفدارانتغییردرنظامجمهوریاسلمیوحاکمیتخواهدبود

ممکناستبعضیهابگویندآقایهاشمیفردیریشهداردرتاریخ. آقایهاشمیواردمرحلهجدیدیازحیاتسیاسیخودشد

سالگذشتهوچهقبلازانقلبامامنمعتقدمحیاتسیاسیآقایهاشمیرامیتوانازامروز ٣۰سیاسیایراناست،چهدر

بهدوبخشتقسیمکرد؛بخشاولآنچیزیاستکهتاکنونازخودبهعنوانشخصیباروحیهپراگماتیککهدیدگاههایش

مبتنیبرحفظشخصیتواحترامخودوحفظنظامجمهوریاسلمیاستبهجاگذاشته،اماامروزازاینجهتآقایهاشمی

.واردفصلجدیدیازحیاتسیاسیخودشدکهبهنوعیازاحترامخودبینطرفدارانحاکمیتگذشت

شعارهاییکهامروزعلیهآقایهاشمیسردادندواورامتهمبهمنافقبودنکردندویاریختنخونشانبرایآقایخامنهایرا

بهرخاوکشیدند،نشانمیدهدکهآقایهاشمیرودررویانصارولیتقرارگرفتهاستوازامروزصفبندیجدیدیبین

.انصارولیتفقیهمانندکیهانودستگاهرهبریوهوادرانآقایاحمدینژادباآقایهاشمیرخخواهدداد

.آقایهاشمیبهصراحتوجوداختناقوسرکوبراتاییدکردووظیفهنظامدانستکهجبرانکنداگر

اینهادقیقاچیزهاییاستکهطرفدارانآقایخامنهایونظامحاکمتابهحالنپذیرفتهاندودرتمامموضعگیریهاییکهاز

یکی. رسانههایجمهوریاسلمیمطرحشده،حاکمیتدراینماجراخودرابرحقمیداندومردمرااغتشاشگرمیخواند

بهمردمگفتهخسوخاشاک،یکیگفتهضدانقلبومنافق،یکیگفتهافرادفاسداماامروزآقایهاشمیگفتهاینهافرزندان

.انقلبهستندوصدایشانرابایدشنید

رادیوفردا: منبع

8



حبابی که پVکید: ناصر کاخساز 

بنظرمیرسداظهاراتهاشمیرفسنجانیازاینفاکتورتاثیر. حضورگستردهیمردمفاکتورتعیینکنندهدرنمازجمعهبود

.اینبودکهخوشبختانهخطسازشتوفیقنیافت. پذیرفت،یابههرحالسخنرانیاوبامحاسبهیاینفاکتورتنظیمشدهبود

.اندرزهایرفسنجانیبیشترروبهخامنهایداشت

برنامهیسازش. حضورجنبشدرنمازجمعههوشیارانهبود. اماسخنانسخنرانپیشازخطبهنشانداداینپندهابیاثراست

.رفسنجانی،کهدراساسجداکردناصلحطلبانازتغییرطلباناست،بهسببموقعیتموازنهبهسودجنبش،درسایهماند

موسویوکروبیبااینمحاسبهدرنماز. رفسنجانیزیرتاثیرحضوردومیلیونیمردم،درمجموعبهسودآنهاسخنگفت

پسشرکتدراینمراسم،برخلفتصور. جمعهشرکتکردندوشرکتآناندرکنارجمعیتدومیلیونیدرستواصولیبود

ازسویدیگر. جنبشباامید،خوشبینیوقدرتبهراهخودادامهمیدهد. بسیاری،بهایستادگیجنبشخللیواردنکرد

»همهباهم«واژهیسازشدرفرهنگمسلکیآنانبیعتمعنامیدهد؛معناییکهدرشعار. بنیادگرایاننیزقصدسازشندارند

.خمینینیزنهفتهبود

ضعفاین. یعنیهمکاریمیانتغییرطلبانواصلحطلبان. جنبشهماکنونازهمکاریدوجزءمکملخودسودمیجوید

این. امادرمرحلهیکنونیجنبش،ایناتحادعملیبایدادامهیابد. اتحادالبتهایناستکهجنبهیعملیوخودانگیختهدارد

.اتحادعملینشانمیدهدکهجنبشدرحالتعمیقاست

جنبشدارایاخلقینیرومنداستوحاملمیزانغرورآفرینیازآگاهیاستودرستبرخلفدورانانقلب،باظرفیتبالی

تغییرطلبانبایدازاصلحطلبانحمایتکنندوازهدفهایرفورمیستی. انتقادیدرمسیرگسترشهمخواهیملیحرکتمیکند

آگاهیجنبشدرهمینسازشیاستکهبینخواستهایغیررفورمیستیخودباخواستهایرفورمیستی. آنانسودبجویند

اینسازشبراساس. اصلحطلبانبوجودمیآوردوبرتضادباآنانتاکیدنمیکند،هرچندازطرحاختلفپرهیزیندارد

.بههمینسبباستکهمیگوییمظرفیتطرحانتقاددرجنبشگستردهاست. استقللایندوجزءازیکدیگرشکلمیگیرد

بااینروحیهواینآگاهی،جنبشنیرومندومردمیماکهازدوجزءتغییرطلبانواصلحطلبانبوجودآمدهاست،پدیدهی

.نمازجمعهیامروزرابهحادثهایتبدیلکردکهزیرستوناپیزودهایجنبشبهثبتمیرسد

برخوردرسانههایجمهوریاسلمیوگزارشهاودادههایملیوبینالمللینشانمیدهندکهقدرتطلبانخیالسازش

برخوردغیرقاطعروحیهیمردمرا. بایدباروحیهایقاطع،برایدرهمشکستنفرهنگزورگویانهیبیعتایستاد. ندارند

.وبههمینسببضمنحمایتازاصلحطلبانبایدهموارهآنانراازسازشبابنیادگرایانبرحذرداشت. پایینمیآورد

جنبشمادرحدیازآگاهیاستکهباانتقادضعیف. تنظیممیکند» حمایتانتقادی«رابطهیتغییرطلبانواصلحطلبانراترم

فرهنگانتقادی،آلترناتیوفرهنگ. پایههایدموکراسیآیندهدرهمیننقطهاستوارمیشود. ترنمیشود،حتاشکوفاترمیشود

.جناحیدرسویدیگراست» دیکتاتوریشیفتگی�«بیعتدریکسوو

ایرانامروز: منیع
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هاشمی و سیاست حکمت:داریوش محمد پور

سعیمیکنمفهرستوارنمونههاییراذکر. مضمونسخنانامروزهاشمیونحوهیبیاناشبسیاربالترازحدتوقعمنبود

نوعنگاه�من. است» عبورازبحران«هاشمیرفسنجانیثابتکردهاستکهمرد» بحران«کنمتاروشنشودچرادروضعیت

یعنیلیدرشیپسیاسی؛واینرهبریراهمبهمعنایرایجدرعلومسیاسیبهکار» رهبری«عمدتا�نگاهیاستازمنظر

. میبرموهمبهمعناییکهدرقانوناساسیجمهوریاسلمیایرانتعریفشدهاست

سخنرانپیشازخطبهها،آقایتقوی،تاتوانستسعیکردخطوطسیاستتبلیغشدهیرسانهایاینروزهاراپررنگکندوبه

یکم: چراچنیناستنباطیدارم؟بهدودلیل. عبارتیبههاشمینهیببزندکهمباداچیزیبگوییخلفمیلماوقدرتقاهره

برایجهتدادنبهخطیبجمعه؛ودوم،لحن،» مقاممعظمرهبری«استفادهیمکرروطولنیوخرجکردنلحظهبهلحظهی

اوبهزبانتوصیهبههمهیچیزهاییکردکهخطیبانپیشینجمعهیکایکآنهارابه. ادبیاتوزباندرشتوخشمآگیناش

یعنیآقایتقوی،درچهرهیواعظینامتعظظاهرشدکهگوییازسخنگفتنهاشمی. صراحتوآشکارانقضکردهبودند

.هراسووحشتداردوسعیمیکندپیشدستیکندکهمبادااوچیزیبگویدنامنتظره

هنگامشروعسخنانهاشمی،شعاردهندگانیکهشعارهایتوصیهشدهیروزنامهیکیهانرابهصدایبلندتکرارمیکردند،به

این. والبتهبدونخشونتودرشتی- دشواریبهاواجازهیآغازخطبهرادادندولیهاشمیبامهارتسخناشراآغازکرد

!عدمایجاداخللدرسخنانخطیبجمعه: کارهمانیبودکهتقویخلفاشرابهحاضرانتوصیهکردهبود

بهنظرمن،خطبهیهاشمیچندینمحورمهمداشتکهسعیمیکنمبدونهیچترتیبوتمهیدیهرآنچهرابهذهناممیرسد

.بنویسمتابعدبهتحلیلمفصلترشبرسم

بهخوبیبهدشواریواهمیتکارش- کهشایدمهمترینوتاریخیترینخطبهاشراامروزایرادکرد- خطیبجمعهیاینهفته

نبایدبگویدنهبهمعنایترسیا. هاشمیگوییمیدانستچهچیزهاییرانبایدبگویدوچهچیزهاییرابایدبگوید. واقفبود

یعنیهمانچیزیکهخطیبانپیشینازآندور- ایازسرحکمتودوراندیشی»نبایدگفتن«ملحظهیمحافظهکارانه؛بلکه

و هاشمیتحریکآمیزسخننگفت،برخلفخطیبانپیشینکهدرهرسخنوجملهشانتازیانهوتیروترکشلفظی–. شدند

.بودکهتراوشمیکرد- بعدهمالبتهتصویبوتأییدتلویحییاصریححملهبهمردم

هاشمییکیدومثالواشارهآوردازپیامبرکهآخرینخطبهاشراخواندومثالیراهمازامامهفتمشیعیانموسیکاظمنقل

اودرخللنقلروایتهابغضمیکردوالبتهنه. کردوهمهیمثالهایدینیاشبهنحویتداعیکنندهیوضعخودشبود

مخاطبانگوییآشکارامیدانستندکهباسیاستمداریپختهو. تضرعمیکردونهکسیمیانسخناشهایهایزیرگریهمیزد

اوازسابقهیخدمتاشبهانقلب. سخناشبدوناینهاهمشنیدهمیشد- آبدیدهطرفهستندکهنیازیبهشیونوزاریندارد
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.ادعایبدوناثباتنمیکرد- ونظامگفتوعلنا�خودرادرمقاممادرانقلبنشاندادوشواهدشراهمبهروشنینقلکرد

اشارهیاوبهابرهایتیرهیفتنهواوضاعدشوارتصویرروشنیبودازهمانچیزیکهاودرنامهیسرگشادهاشبهآن

.تصریحکردهبود

آنچهشدچیزینیستکهمیخواستیموباید: سخنکهبهانتخاباترسید،گلیهیاوآغازشدوسخناشدایربراینمحوربود

بهخاطرایناتفاقاتاکنوندنیااینانقلبوایننظامراشماتتوسرزنشمیکندوآبرویایننظامدرمعرضخطر! میشد

خلصهیچندنکتهیمهمدر!). پایاناشبدبود: وتلویحآشکارشاینبود(اوگفتانتخاباتخوبشروعشد. قرارگرفتهاست

اوبهصراحتازچینبهخاطرکشتارمسلمانهاانتقادکردو. ١: خطبههاینمازجمعهیامروزبهنظرمناینمواردبود

هنگامشعارمرگبرچین،شعاردهندگانرادعوتبهآرامشکردواشارهکردکهدرخیابانهایبیروناوضاعمساعدیحاکم

بهشوراینگهباناشارهکردواینکهعملکرد .٢نیستکهتعریضیصریحبودبهایجادفضایامنیتیورعبووحشت؛

.٣شوراینگهبانپسازپنجروزمهلتمقامرهبری،عملکردبدیبودهاستوذکردلیلراهمموکولبهجایدیگرکرد؛

خواستاردلجوییازکسانیشدکه. ۴خواستارآزادیهمهیزندانیانشدکهباشعاروغریومشوقانهیحاضرانمواجهشد؛

خواستاربازسازیاعتمادصدمهخوردهیمردمشدوتوپرابهمیدانصداوسیماورسانهها. ۵داغداروعزادارهستند؛

هاشمیاشارهکردکهدرایننظام،حتیرهبرنظاممخلوقرأیمردماستو. ۶فرستادوگفتمسؤولیتبهدوشآنهاست؛

درابتداهمدعوتبهبازگشتبهقانونکردوعملدرچهارچوبآنواینهمان. ۷مردمهستندکهصاحباصلیایننظاماند؛

هاشمیدرهیچجایسخناناشمعترضانرا. ٨چیزیاستکهتماممعترضانبهجریانانتخاباتمدنظرشانبود؛

اینیعنیاحترامقایلشدنبرایمردموهمهیسلیقهها. اغتشاشگر،شورشی،فریبخوردهیااهلزورآزماییوقلدرینخواند

اینیعنیخردمندی،پختگیوپرهیزازخرجکردنمنافعیکنظامسیاسیپایاغراضواهدافکوتاهمدتشخصی. ورأیها

.سیاسی

زبانوادبیاتاشآرامو. مشخصهیمهمکارهاشمیاینبودکهازبالترینوبیطرفانهترینموضعممکنواردماجراشد

حتیوقتیخطاببهشعاردهندگانیکهدردفاعیاتشویقاو. لحنکلماشدرشتی،خشونتوعصبانیتنداشت. خردمندانهبود

اینهاچیزینیستجزصفاتوویژگیهایک. شعارمیداند،چیزیمیگفتلحنوزبانخشن،تندوآلودهبهتشرنداشت

فکرمیکنممضمونومعنایحرکت،سخنپردازیوانتخابعباراتواشارات. رهبر�سیاسیبیطرفکهمدیراستومدبر

پیامهاوپیامدهایسخنرانیهاشمی،بهنظرمن،عمیقترازچیزیاستکهدرنظر. هاشمی،بسیارهوشمندانهوحکیمانهبود

هاشمی�امروز،ازهاشمیهرروزدیگریپختهتر،. بایدهنوزامواجوپسلرزههایآنرابهتماشانشست. اولآشکارمیشود

ومیگویمکهازهمهیمسؤولننظامحکومتیایرانکههماکنونمقامومنصبیدارند،- سنجیدهتروخردمندانهترسخنگفت

.دراینیکیدوماهگذشته،سنجیدهترسخنگفت

11



.بعیدمیدانمواکنشمدافعانرییسدولت�نهم،واکنشیآرامومعقولباشد،اماهاشمیبهترینبازیسیاسیعمرشراانجامداد

ایننظاماگرنتواندازچنینپتانسیلسیاسیشگفتیاستفادهیمناسبببردواینفرصتهارامثلتمامفرصتهایدوماهگذشته

بعضیجراحتهایوارده. بسوزاندوبهباددهد،نظامیاستکهقادرنخواهدبودازهیچبنبستوانسدادیخارجشود

اینخبطسیاستمدارانناشیوزورپرستیبودکهامروزبراریکهی. التیامناپذیرندوبرخیشکافهادیگرترمیمنمیشوند

اماهمانباقیماندهیاعتباریالیهیزیرینیکهبعضیرانگاهداشتهاست،اگرباقیبماند،بدونشکن. قدرتتکیهزدهاند

.اینافرادیکماهاستکهازرسانههاوتیترهایاولایرانغایباند. مدیونکارهایهاشمیوامثالاوست

برجستهترینکاریکههاشمیدرسخناناشکرد،پرهیزازتحریکعواطفواحساساتبودومیلبهمسلطکردنخردو

آیاهاشمیخواهدتوانست. اینسرمایهیمهمیاستکهخطبهخوانانپیشازهاشمیدرتحققآنناکامماندهبودند. منطق

.فرزندشرانجاتبدهد؟ساعتهاوروزهایآتینشانخواهدداد

وبلگملکوت: منبع

 

نگاه سبز
 

افتخار مى كنم كه عضوى از این ملتم: سوسن تسلیمی

سوسنتسلیمی،بازیگرسرشناسومحبوبتئاتروسینمایکشورمان،باایرادسخنانیدرجمعایرانیانساکناستکهلمحمایت

متنسخنرانیاینبازیگرتوانایایرانیکهنهمجولیدردومینگردهمایىابتكار. خودراازجنبشسبزایراناعلمکرد 

:مردمىدرمیدانمینتشهراستكهلمبرگزارگردیدبهشرحزیراست

جامعهاىكهدرآن. منازنسلآنایرانیانىهستمكهسىسالپیشباتظاهراتآرامدرخیابانهاىتهران،رویاىجامعهاىآزادرادرسرمىپروراند

خواستما،ایجادرسانههاىگروهىبىطرف،قوهىقضاییهمستقل،احزابآزادوتساوى. انسانهابتوانندبدونترسدیدگاههاىخودراابرازكنند

ماجمعوسیعىبانظرهاىمختلفدرموردمسائلبزرگومهمبودیمولىآنچهاكثریتمارابههممىپیوست. حقوقسیاسىواجتماعىهمگانىبود

.جستوجودرپیداكردنراهىبودكهبهایجاددمكراسىدرایرانمىانجامید

حكومتشاهنشاهىبادوهزاروپانصدسالسابقهىدیكتاتورىبهپایانرسیدامارویاىمابراىدستیابىبهیكجامعهآزادبه. انقلبماپیروزشد

حكومت: آنسنتهزارانسالهباردیگرپایهواساسخودرابرقراركردكه. مسیرانقلببهسوىدیكتاتورىدیگرىتغییرجهتداد. حقیقتنپیوست

.احتمال�خامىوبىتجربهگىازمابودكهفكرمىكردیمباسقوطسلطنتهمهمشكلتبهخودىخودحلخواهدشد. دیكتهكند،ملتاطاعتكند

،قدمىدرراهرهایىایرانیان١٣۵۷انقلبسال. نمىدانستیمكهتحققدمكراسى،مستلزمپیمودنیكراهطولنىاستوبراىرشدنیازبهزماندارد

امادرادامه،آنچهامروزنظارهگرآنهستیمتغییرو. ازگردونهىاختناقبودواینكهمهرهاىباشنددربازىهاىاستراتژیكمیانقدرتهاىجهانى
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حكومتىكه. نسلجوانایرانكهبعدازانقلببهدنیاآمدهاست،اكثریتجامعهىامروزماراتشكیلمىدهد. تحولىاستكهنمىتوانجلودارشبود

.صداىاعتراضآنهارانشنودوبهخواستهاىشاناعتنانكندمحكومبهنابودىاست

تعدادىازاینجوانانكشتهشدندوتعدادبیشترىمورد. دهمینسالگردسركوبخونیناعتراضاتدانشجویىتهراناست ١٣٨٨تیرسال ١٨امروز

نامشاندر. آنجوانانجانباخته،درذهنهاىمازندهاند. موجاعتراضاتىكهشاهدآنهستیمدرادامهمبارزهىآنهاست. ضربوشتمقرارگرفتند

انبوهمردمىكهدر. دمكراسى: ماایرانیاندرهرنقطهازجهانكهباشیمیكملتیم؛یكملتیمبایكرویاىمشترك. تاریخملتایرانبهثبترسیدهاست

تظاهراتهاىصلحجویانهىچندماههىاخیربهخیابانهارفتندوصداىاعتراضشانرابهگوشجهانیانرساندندازجماعتاوباشواراذل،

آنهامردمىهستندكهخواستشانمشاركتدرتعیینسرنوشتخودشانو. تروریستوجاسوسووابستهبهدولتهاىخارجىوخسوخاشاكنیستند

.متهمكردناینمردمباعباراتىازاینقبیلكهاینهادستنشاندهوفریبخوردگاندولتهاىبیگانهاند،صغیرشمردنیكملتاست. میهنشاناست

اعتراضاتهفتههاىگذشتهدرایرانجهانیانرابهحیرتواداشتولىماكهمردمخودرامىشناسیمبهاینحقیقتواقفیمكهایرانیانملتىآزادهاندكه

.براساستساوىحقوقزنومرد،توسعهورشداجتماعىواقتصادى. درپىساختجامعهاىهستندبراساسقوانینوموازینمترادفجهانامروز

.افتخارمىكنمكهعضوىازاینملتم

حالیا غلغله د رگنبد افلک انداز

 

علیرضا نوری زاده
www.nourizadeh.com

contact@nourizadeh.com
 

آنهاکهحکمبهخاتمهیافتنماجرادادهاندچهاهالی. اینرودخانهراسربازایستادننیست! حالیاغلغلهدرگنبدافلکانداز

ولیتفقیهوچهرویازدگانخارجهنشین،ازدرکاینواقعیتآشکارغافلندکهجنبشسبززندگی،اگرچههنوزدرهیأت

میرحسینموسویودرچارچوبخواستقانونیبرگذاریمجددانتخاباتریاستجمهوریدرنگکردهاستاماچشمانداز

موسویاگربختیارشباشدوهمچناناستواردرمیدان. خواستهایجنبشابعادیبهمراتبفراترازیکانتخاباتتازهدارد

بیشازآنکهپایداریاوبهنفعجنبشومردمباشدبه. بماند،میتوانددرمرحلهبعدنیزجایگاهویژهایدرمیانمردمداشتهباشد

تفاوتشانباآنهاکهدرنیمهراه،از. ماندگاراندرتاریخمابسیارندکهدرموقعیتموسویوکروبیبودهاند. نفعخوداوست

ازاینماندگاران،کسانیوابستهباحاکمیتویااز. کارزارسرباززدندویاتسلیمشدنددرهمیناستکهآنهاماندندوجنگیدند

»هیچبنهیچ«اشرافحکومتگروبعضینیزچونپسرکربلئیقربانآشپزویامثلستارخانوباقرخانازطایفه

ودر. همیشهجنبشهایبزرگاجتماعیوسیاسی،برپایهیکحقکشیویاارزیابیغلطهیأتحاکمه،آغازشدهاست.بودهاند

انقلب. صورتهدایتصحیحدیریازودبهتحققآرمانهائیبهمراتببزرگترازآنچهعاملپاگرفتنشبودنایلشدهاست

خواستهاازمجازات. مشروطهدراعتراضبهچوبفلککردنیکتاجرقندوسپسکشتهشدنعبدالحمیدطلبهآغازشد

درانقلباسلمی،نخستعملکردنبه. علءالدولهبهبرپائیعدالتخانهوازآنپسبهنهضتمشروطهخواهیتحولیافت
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قانوناساسیمشروطه،آزادیزندانیانسیاسیواندکاندک،شاهبایدبرودوسپسسرنگونیرژیمشاهنشاهیخواستجنبش

بهعبارتدیگرخمینی،که. درصحنه،بهیکبارهاهدافجنبشراتغییرداد) آیتالخمینی(حضوریکچهرهمذهبی.بود

آغازگرجنبشنبودباهوشمندیمسیرجنبشرابهنفعخودواندیشهاشمنحرفکردواهدافیراکهمایهدرآرزوهاییکصد

مصباحیزدیو. (برپائیجمهوریاسلمی: سالهملتبرایدستیابیبهآزادیومردمسالریداشت،تبدیلبهیکهدفکرد

دیگراربابانفکریاحمدینژادراستمیگویندکهآقابهدنبالجمهوریتنبودوبهدنبالحکومتاسلمیبودامامستلزمات

عصر،ایشانراواداربهتقیهکردوجمهوریرابرایجلوگیریازپاشیدهشدنوحدتوهمبستگیگروههاوجریاناتحاضر

امروزنیزجنبشدرآغازمسیریاستکهتارسیدنشبههدفغائیونهائی،بدونشکظهوروغیبت...) درجنبشپذیراشد

ازهماکنونحکمصادرنکنیمبلکهباتأملصحنهرازیرنظر. بسیاریازچهرههایآشناوکمترآشناراشاهدخواهدبود

منتظری. داشتهباشیموصادرکردناحکامقهرمانیویاخیانتوجنایتبرایسردمدارانجنبشرابااندکیدرنگآغازکنیم

وحرفآخرآقایمنتظریدرمقامسرشناسترینمرجعایرانوخالقولیتفقیهسرانجامتبربرداشتودربتکدهولیتفقیه،

پاسخهایاورابهدکترمحسنکدیوربایدبادقتخواندودرجزءجزءآنبه. آنطورکهبایدوشایدخدمتبتبزرگرسید

وجهیکهعلمایبلدونخبگاندینیراموردخطابقرارمیدهد،وجهیکهروبهفعالن. ویژهآنکهاینپاسخهاسهوجهدارد

سیاسی،گروهها،احزابوشخصیتهاینظامداردوسرانجاموجهیکهروبهعامهداردهمانهاکهدرتظاهراتوخیزشهای

درمورداولآقایمنتظری،ولیتراعقدی.اخیربادلوریوتهو§رودرعینحالهوشمندی،اعجابجهانیانرابرانگیختند

دراینعقدطرفیکهبه. مثلهمهعقود. میداندکهدوطرفداردوشروطیمعینووظایفیمشخصدرآنقیدشدهاست

مکلفبهتصدیمقامولیتاستبااحرازداشتنصفاتوویژگیهائی) قانوناساسیوبیعت(موجببندهایواردهدرمتنعقد

حالآقایمنتظریبهدرستیمیگویدکهازبینرفتنهریکازشرایطخودبهخودموجبعزلوسقوط. مکلفشدهاست

برایآندودیگر. چونحرفهاقابلدرکاست. دروجهفقهیالبتهبرایاهلفننیازیبهتوضیحنیست. قهریولیتاست

مخاطبانبایدگفتاینسیدعلیآقایخامنهایراسازندهاشهاشمیرفسنجانیاینگونهبهخوردمجلسخبرگانوسپسامت

بهعبارتدیگرخبرگان... همیشهدرصحنهدادکهاماممیفرمودندخامنهایراکهداریدچرادنبالجانشینبرایمنمیگردید

دارایعدلوکفایتوشجاعتوتدبیروتد§بروانصافو) کهحذفشدهبود(پذیرفتآقایخامنهایمنهایشرطمرجعیت

حالمرجعیکههمینتشکیلتخبرگان،آنهمنوعاصلیشونهتقلبیآنکهاوباشیچوناحمدخاتمیو. امانتداریاست

محمدتقیمصباحیزدیبهجایبهشتیوگلزادهغفوریوطالقانیعضوآنهستند،اورابهقائممقامیولیفقیهانتخابکرد

وحکم) آنهمدرزمانیکهشرطمرجعیتومجتهدجامعالشرایطبودناولینشرطبرایتصدیمنصبولیتعظمابود(

غیرقانونیعزلشرااحمدآقادرموقعاحتضارولیفقیه،صادرکرد،اعلممیکنداینسیدعلیآقایولیفقیهخودبهخود

بقیهپاسخآقایمنتظریبهسؤالنخستدکترکدیور،شرح). یابهقولمرحومسیدحسنمدرسمنعزلاست. (معزولاست

دراسنادرسمیخرید،عبارتیمیآیدکهمنازهمانکودکیکهتابستانهابهمحضرپدرممیرفتم. تفصیلیهمیندوجملهاست

اینعبارتدرارتباطبامدعیاتخریداربعدازامضای. واغلبقبضاجارهبرادرانساداتخمسیرامینوشتمدریاددارم

یعنیاینکهخریدارنمیتواندباادعایاینکهبهایپرداختیعادلنهنبوده» اسقاطکاف§هخیاراتازجملهخیارغبن: «عقدمیگفت

امااگرخریدارمتوجهشدکه. وخانهایکهخریدهنصفبهایپرداختشدهقیمتداشتهادعایغبنوفسخعقدرابکند

فروشندهودللبهجایخانهایکهقصدخریدشراداشته،بیغولهایرادرناکجاآبادبهاوقالبکردهاندمعاملهخودبهخود

درستمثلعقدیکهملتباسیدعلیآقاداشته،دللماجراشیخعلیاکبرحالخوداقرارمیکندصنمیراکه. باطلمیشود

بیستسالپیشدرخبرگانبهامتهمیشهدرصحنهعرضهکردودراوصافشچنانگفتکهعسجدیدروصفپسر

بابودن«سبکتکینمحمودوامیرمعزیدرستایشقزلارسلنگفتهبود،بااینصنمیکهامروزحکممیکندوفریادمیزند

.تفاوتهایبسیارداشتهاستبنابراینضمنپوزشازخریداران،آمادهاستکهمعاملهرافسخکند» مندنبالرهبرکودتانگردید
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چنانکه: دربارهحاکمجائراشارهمیکند) همانسهوجه(آقایمنتظریدرپاسخسؤالبعدیدکترکدیوردربابوظیفهشرعی

درمنصبخودبماند) اینوجهشاملمحموداحمدینژادهممیشود(طرفـیعنیسیدعلیآقاـبخواهدبازوروفریبوتقلب

یعنی(رابارعایتمراتبامربهمعروفونهیازمنکرازآسانترینونافعترینراهها) آنها(مردمبایدعدممشروعیتاو

اهلحوزهالبته. البتهآقایمنتظریبرایخواصوعواممسؤولیتیجداگانهقائلمیشود. ابرازداشتهوبخواهند) نافرمانیمدنی

بایدبهامربهمعروفونهیازمنکربپردازندونخبگانسیاسیتدارکاعتراضاتمدنیرابدهندومردمباهمبستگیو

بهگمانمنآقایکدیورمیبایستسؤالینیزدررابطهباوعاظالسلطین. همدلیاعتراضاترادراشکالگوناگوندنبالکنند

وقتیناصرابوالمکارمشکرفروششیرازی. تکلیفمردمبااینهاروشناست. وعالمانبیعملوخودفروختهمطرحمیکرد

برایمسلمانانچینیاشکمیریزداماعینخیالشنیستکهعساکرسیدعلیآقابچهمسلمانهاوشیعیانایرانیرابهقتل

بایدبینعالممتقی. میرسانندوبهغلوزنجیرمیکشند،نهتنهاشایستگیمرجعیترانداردبلکهاصول�بایداوراتحریمکرد

آقایمنتظریدرپاسخهایبعدآمریتو.وپاکنهادوعادلبادکانداراندینوشکرولستیکفروشانعمامهدارفرققائلشد

نقشآفرینیدرقتلمردمبیگناهوغیرمسلح،سلبآزادیمردموبرقراریفضایارعابوترس،افترابهمعترضانخواهان

اجرایعدالتومزدوراجنبیوجاسوسخارجیخواندنآزادیخواهان،ممانعتازمشارکتمردمدرتعیینسرنوشتملی،

ارتکابمعاصیذکر... وهنولطمهزدنبهدینواعتقاداتمردمباارائهکردنچهرهایخرافیونفرتبرانگیزازمذهب

آنچه. (شدهرانشانهفسقوعدماهلیتحضرتنایبامامزمانمیداندویکباردیگربرضرورتبرکناریاوتاکیدمیکند

منتظریمقولهحفظنظامراکهبهانهایدردستحاکمیتبرایتوجیه.)نوشتمفشردهپاسخآقایمنتظریبازبانفقاهتیاست

بهویژهاگرمقصودازنظام،«وتاکیدمیکند. اعمالضداسلمیوضدایرانیاشبودهاستفاقدموضوعیتووجوبمیداند

آنجاکهحفظنظامازواجبترینتکالیفاستبهگفتهمنتظرینظربهنظامیاستکهباعدالتحکومتکندوبه» شخصباشد

چنیننظامیالبتهموردحمایتمردمخواهدبودویکایکشهروندانحفظآنراوظیفه. مردمسالریوحاکمیتملیملتزمباشد

حکومتجائرهسیدعلیآقاکهدرآنانسوجنباکشتاروشکنجهوحبستلشمیکنندبساط. ملیوشرعیخودمیدانند

سلطانیعلیبنجوادرابرپانگاهداشتهوزمینهولیتعهدیسیدمجتبیرافراهمکنندالبتهازنوعحکومتجائرهاستواسقاط

آقایمنتظریمیداندکهدرراهاسقاطحاکمجائرودستیابیبهعدالتومردمسالریوآزادی،بایدخون. آنازاوجبواجبات

بایدبهمبارزهتداومبخشیدوباهمانروششگفتیآورو. جگرخوردوازخارمغیلنراهکعبهآزادی،ترسبهدلراهنداد

منتظریسرانجامبااینبیتپاسخهایخودرابهپایانمیبرد. تحسینبرانگیزتظاهراتونافرمانیمدنی،بساطظلمرابرچید

.بههوسراستنیایدبهتمنانشوداندرینراهبسیخونجگربایدخورد:که

 

 

نفری که درنماز جمعه شرکت نداشتند ١۰
 

چوندرردیفنمازگزارانصندلیوجودندارد؛: خامنهای

جمعهبازجوییدارم،میگنتاجزادهحرفنمینه؛: شریعتمداری

ازخداپنهوننیستازشماچهپنهونمنبیشترازپنجتاشمبهنمیتونمبشمارم؛: کردان

هرچارهفتهبندهیکبارمنجنبمیشماونمافتادهاینهفته؛: جنتی

ازامامزماندیشبایمیلرسیدهکهامامرضابندهروطلبیده؛: احمدینژاد

مگرشرکتدرنمازجمعهجزومشاغلمحسوبمیشود؟؛: الهام
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چونالهاممیرهسفرمنمبامشغلممیرمماشینسواری؛: فاطمهرجبی

بندهنمایندهمجلسمردمشریفومراجععالیقدرقمهستم؛: لریجانی

دفترکارامامزمانروکهنمیشهتعطیلکرد،پسکینامهوایمیلبگیرهیابفرسته؟؛: مصباحیزدی

ممکناستنباشد؛! بهخاطرازدحاماحتمالیبیشازحدجمعیتامکانترددجرثقیلنفربر: فیروزآبادی
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