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ژنو در آبروریزی
نفرتبار احمدینژاد کلمات از و پر آتشین نطق
شهر در نژادپرستی مسایل بررسی کنفرانس در
اخبار در صدر را ایران نام دیگر سویس، بار ژنو،
بسیاری میپرسند داد. رسانههای بینالمللیقرار
ملل که برگزارکننده سویس و سازمان کشور چرا
خودش که به کسی بودند و نشست سمینار این
علیه جنایات فجیع ترین اعمال بر کشورش در
تبعیضنژادی مورد هزاران و بسته چشم بشریت
چند کارنامه در را قومی و مذهبی و جنسی و
که چنین سخنرانی دادند خود دارد اجازه ساله

نماید؟ ایراد را
به حمله  معمول طبق  که احمدینژاد  نطق 

ونفیهولوکاستبودمانندنطق اسراییلوآمریکا
تحملحضار روبرو نشد قبلی اودر سازمانمللبا
نمایندگانکشورهایمختلف از نیمی از بیشتر و
سالن اعتراض عنوان به  دیگر شرکتکنندگان و

گفتند. ترک را
نمایندگان ترک احمدی نژاد با وجود میگویند
تصور و میداده ادامه خود نطق به همچنان
میکردهکه آنها می خواهندبه توالت ودستشویی

گشت! باز خواهند و بهزودی بروند سالن
ترک را سالن که آنهایی دم نوشتند: روزنامه ها
و شرم بر آنهایی که نطق احمدی نژاد گرم گفتند
براییکشاممجانیبعدازجلسهتحملکردند را

ماندند! باقی خود صندلیهای در و
روزنامه«کیهان»،چاپتهران،خبرافتضاحنطق
نوشت و نکرد درج معمول طبق را احمدی نژاد
نطق طول در نمایندگان همه نشست این در که
گفته میزدهاند! میکشیده و دست هورا او برای
قبل را تهران معموال خبرها شده که «کیهان»
آن از قبل روز یک حداقل یعنی رخداد وقوع از
از پرتاب حتی روزنامه این میکند. و آماده تهیه
آن و عکس فیلم که احمدی نژاد به طرف گوجه
نیاورد میان به صحبتی شده پخش اینترنت در
حساب این به خبر قرار نداد. متن در آن را و
گوجهفرنگی خفیف ارزانی خبر دادن قرار روزنامه
شرف احترام به نوعی احمدینژاد خبر نطق زیر

شود! می روزنامه نگاری محسوب

نظرپرسی انتخابات
از جریان اروپایی نشریه چند طبق نظرسنجی بر
کاندیدای دو امسال خرداد در ایران انتخابات
رایدهنده و هوادار تعداد دارای باالترین بدیهی
میرموسوی نفر احمدینژاد و بود. ایندو خواهند
هستندکهدوشبهدوش در رقابتاینانتخابات
و کروبی جمله از دیگر نفر چند دارند. شرکت
را نظرپرسی این آراء از درصدی چند هم قالیباف

نموده اند. خود آن از
از مردم همه اینرقبا خبرنگارانگفتهاندعالوه بر

چندکاندیدایدیگر بهنامهای «نمی دانم»،«مهم
نیست»و«هیچکدام» صحبت میکنندکهآنها
رامی شناسیمو ممکناستازدو کاندیدایاصلی

باشند! موفقتر رقابت در

باران دعای
پایان در احمدینژاد تهران «کیهان» نوشته به
سفرخودبهاستاناصفهاندرمیدانامامخمینی
آن از برای مردم دعا برداشته و دست به این شهر

باران کرده است. درگاه الهی تقاضای
شامگاه از دنبالایندعا به می افزاید: اینروزنامه
استان سطح در باران بارش چهارشنبه روز
چند مرحله در که گونهای به شد. اصفهان آغاز
صبح تا اصفهان شهر در تگرگ و باران شدت
موجب آب گرفتگی رسیدو به اوجخود پنجشنبه

گردید. شهر نقاط از برخی
فاطمهرجبی همسرسخنگویدولتبه خبرنگاران
زودی باشد به درست «کیهان» اگر خبر گفت:
بارانهای در احمدینژاد «نقش عنوان با کتابی

نمود. خواهم منتشر سوم» هزاره الهی
موقعیتهای مطالعه و هواشناسی مرجع چند
رییس دعاهای قدرت به اشاره ضمن اقلیمی
ایشان دعای که کردند اشاره نکته این به جمهور
و نموده را درسطح استان میسر باران ریزش
و موثرتر ایشان دعای که گرفت نتیجه می توان
برایبارانشهر دعایآیتاللهیاستکه از پربارتر

بود. شده خدا دامن به دست قم
نوشتند: «کیهان» مخالف روزنامههای از برخی
کلمه استفاده از  مهارت  با  تهران  «کیهان»
آن نموده و دوری خود منتشره خبر «سیل» در
را«آبگرفتگی»نامیدهاست.آنهاگفتنداحتماال
دردعای خود رییس جمهورطلبتگرگ و سیلرا

بوده است. منظور نکرده
این تمسخر ضمن هم اصالح طلب چند روزنامه
این محمود احمدینژاد اگر دعای نوشتند: خبر
به جای انجاموظایف است چرا ایشان را موثر قدر
به باران دعای عرضه برای فقط جمهوری ریاست

حداکثر ایشان استانی سفرهای از و نگیریم کار
ننماییم؟ را استفاده

از قبل نبود بهتر آیا نوشتند: روزنامه ها همین
به را  ایشان زایندهرود رودخانه خشک شدن

ریاستجمهوریانتخابمیکردیم؟
آقای همچنینسئوالکرده اند:چرا اینروزنامهها
و لوت کویر را در دعای خود نطق و احمدینژاد
بلوچستان عرضه و کرمان بیابانهای و یا نمک

است؟ نکرده

به هدیه بهترین کتاب،
دشمنان

کشور در آمریکا قاره کشورهای سران اجالس
این در شد. برگزار خوشی و خوبی ترینیدادبه
آمریکا جدید اوباما رییس جمهور باراک اجالس

داشت. شرکت هم
چاوز هوگو با اوباما مالقات این اجالس خبر مهم
هم کنار در چند دقیقه بود. آنها ونزوئال رهبر
در این دادند. فشار را قرار گرفتندودستیکدیگر
آمریکای کتاب«رگهای باز برخوردمختصر چاوز
و داد تا بخواند هدیه اوباما را به باراک التین»
التین: باز آمریکای کتاب «رگ های ببرد. لذت
یک نوشته قاره» یک غارت قرن پنج داستان
سیاستهای آن در اروگوئهای است که نویسنده
کشورهایغربیبرایاستثماروچپاولکشورهای
قرار و بررسی نویسنده آمریکایالتین مورد انتقاد
چپهای کالسیک آثار از کتاب این میگیرد.

آمریکاست.
ضد کتاب گفت: خبرنگاران به اوباما باراک
این که حساب به این را گرفتم چاوز آمریکایی
در عوض را کتاب اوستومی خواستمکتابخود
اهل چاوز که گفتند خبرنگاران به او بدهم. او به
به زور و کتاب خواندن را کتاب نوشتن نیست

انجاممی دهد.
کتاباهدایی چاوزبهاوبامابهعلت گسترشعظیم
ازسوی مردمکنجکاو آن بالفاصله مربوطبه خبر

نسخه و میلیونها گرفت جستجو قرار مورد دنیا
رسید. فروش به آن از

بزرگترین اینترنتی«آمازون»که سخنگویپایگاه
شرکتفروش کتاباز طریق اینترنت استگفت:
در کتاب که ساعت فروش این عرض چند در
کتابهای  دوم رده به داشت قرار ۵۴ هزارم رده
کتاب با چاوز قبال گفت: او رسید! فروش ما پر
چامسکی هم چنین نوآم نوشته «سلطه یا بقا»

نمود. فروش پر آن را داد و انجام را کاری
التین» آمریکای باز «رگهای کتاب نویسنده
کتابم سرسامآور فروش از گفت: خبرنگاران به
نمیدانستم امروز اصال قبل از خوشحالمو بسیار
شیرین و اینقدر ساختن پول و که کاپیتالیسم

لذتبخشاست!

انتخابات از خبری
۱۳۸۸

الکی خوش کاندیداهای از یکی کروبی مهدی
به ایران در جمهوری  ریاست آتی  انتخابات
زن وزیر یک حضور گفت: تهران در خبرنگاران
خبرنگاری جواب او در قطعی است. کابینه ام در
اینقدر زن حضور یک روی بود: چرا پرسیده که
کابینه خود در زن یک به چرا اصوال دارید و تکیه
برایاینکه یکزن بود: پاسخداده احتیاج دارید؟
برایبقیه و کند را آبو جارو کابینه الزماستکه

بپزد! غذا روزها وزرا

گوهای و گفت میان از
زنم با من

هستی؟ راضی ازدواجمان از پرسیدم: زنم از
داره. هم بد مواقع داره و خوب مواقع گفت:

تو کنار در را بدهم مواقع خوب قول اگر گفتم:
بیرون رفقا با بد را میدهی مواقع اجازه باشم
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صفا کنم؟ بروم و

***
آزمایشگاه خون! بریم پاشو گفت: و زنم آمد

چی؟ برای پرسیدم: تعجب با
گفت: میخوامخونتراتجزیهکنندوازروی «دی

کنند. مشخص را هویت تو خونت ای» ان
چی؟ برای پرسیدم: دوباره

با رومانتیک و بلند و قد الغر اون پسر تو گفت:
او  با پیش ۲۵ سال من که نیستی بلند موهای
با تو را فضایی میکنم آدمهای فکر ازدواج کردم.
تا بده خون آزمایش کردهاند. عوض دیگری کس
و اخالق بد و کچل و چاق آدم این شوم مطمئن

خودتهستی! پیر

***
من خوشگل ترم  بگو؛ راستش را و گفت: آمد  زنم

لوپز؟ جنیفر یا
بیداری؟ یا خواب توی داره؛ بستگی گفتم:

 ***
داریم؟  پرسیدم: شام چی از زنم خانه و  آمدم

دیشب. غذای تهمانده گفت:
که تهمانده پریشب راخوردیم. دیشب هم گفتم:

چه وضعشه؟ این
غذا اون  برای  پریشب که زحمتی اون  گفت: 

کشیدمکوفتتبشه!

***
دوستداریزنگبزنبه مادرت اگر زنم گفتم: به

ما. پیش بیاد وقتی هم چند باز ایران از بگو و
حاالهوس کیتا پرسید: از تعجبنگاهمکرد و با

سرت افتاده؟ به زن گرینکارتی مادر
بگو میشه تموم داره فریزر توی غذاهای گفتم:
آشپزی کنه تو جای هم آینده سال یک بیاد برای

بده! حالی یک ما فریزر به

***
آشپزی ندارم؛ امشب حوصله گفت: آمد و زنم

بزن پیتزا بیارن. زنگ
دوباره؟ گفتم:

چطور مگه؟ گفت: آره
را زدی. حرف هم همین دیشب گفتم: آخه

زدی، تو زنگ دیشب بابا، خیلی خوب گفت:
من زنگ می زنم! امشب

*** 
پرسید: عکس ها و  موبایلم روی  زد زنگ  زنم

سر خیابان ساعته یک فوری دادی عکاسی را
چاپکنه؟
گفتم: آره.

روتوش کنه یاروگفتیکهعکسهایمرا گفت: به
موهای و پوست لکه های و چروکها و چین و

دربیاره؟ صورتم را اضافی
سه ماه دیگه عکسها گفت طرف گفتم: آره ولی

میشه! حاضر

تبریک
ماهوارهای سیاسی مبارز فاضلی رضا درگذشت
همه و خرافات و جهل راه مجاهدین کلیه به را
تاریکاندیشانایرانوجهانتبریک واپسگرایانو

عرضمینماییم.
تهران هیات تحریریه روزنامه «کیهان» و سردبیر

جای خدا بودم... اگر
را بوته خیار خدا بودم وقتی که من جای اگر ـ
عصاره مقداری ساقهاش توی میکردم درست
خالی خالی را خیار مردم تا میگذاشتم ماست

نخورند.
را زن ازمرد و غیر بودم به خدا من جای اگر ـ
خودم خلقت پروژه را هم در  معشوقه آفریدن

میدادم. قرار
خدا بودم کاری میکردم که موقع اگر من جای ـ
به خودش دور سریعتر زمین کره باران آمدن
باران فقط و شود خیس آن جای همه چرخد تا

نریزد. یکجا
خاموش کردن خدا بودم برای جای اگر من ـ
روی ناف سوراخ نبودن علت مورد در که آنهایی
نقطه یک در همان سئوال می کردند بدن حوا

قرار میدادم. خالکوبی «تاتو»
را صوت و نور سرعت بودم خدا جای من اگر ـ
وسایل با قدر این تا بشر می دادم قرار مساوی

نکند. پیدا مشکل خودش بصری و سمعی
ستاره همه این جای بودم به خدا جای من اگر ـ
این بشر تا میگذاشتم فضا همدر ماهواره تا چند

باشد. تصویر تلویزیونشمشکل نداشته با قدر
کم ارتفاع آبشارها از بودم جای خدا من اگر ـ

دنیا در آن ها را تعداد عوض ولی در میکردم
بیشترمی کردم.

کالسه آگهیهای
برای فروش

چنددستگاهناوشکنو چند دستگاهاختاللرادار
و محرمانه وقت اسرع در کشتیهای آمریکایی
دزدان برای ویژهای تخفیف میرسد. فروش به

دریاییسومالی.
پاسداران سپاه دریایی نیروی

معاوضه
آمادهمعاوضهیکخبرنگار مونثایرانیوآمریکایی
اربیل و در حوالی شده با دیپلماتهای مفقود
از طریق عالقمندانتقاضایخود را عراق. فلوجه
سفارتپاکستاندرواشنگتنویاسفارتسوییس

تهران ارسال فرمایند. در

فروش برای
شهر در واقع بزرگ صحرایی چادر دستگاه چند
به فوری و مترقبه غیر مسافرت علت به اشرف
مسعود دستی...با تلفن با لطفا میرسد. فروش

مریم تماس حاصل نمایید. یا

واگذاری
کشور سرتا سر در دخترانه مدرسه پنجهزار حدود
تخفیف میشود.  واگذار خصوصی بخش  به
فیضیه و مخصوصبرایمتولیانمدارسعلمیه
پرورش آموزش و وزارت اداری بخش لطفا با قم.

حاصل فرمایید. تماس ساعات اداری در

رکسانا محاکمه اسرار
صابری

محاکمه دادگاه  در حاضران تعجب میان  در
نیز آمریکایی و خبرنگار ایرانی ـ رکسانا صابری
برای دادگاه قاضی جهان سر تاسر مردم تعجب
خبر از تهیه برای که ساله یک و سی این دختر

هشت کرده بود مسافرت آنجا به زنان ایران وضع
کرد. تعیین زندان سال

مادر و پدر گذشت. چه دادگاه در نمی داند کسی
به بودند را هم رفته ایران به آمریکا رکسانا که از

ندادند. راه دادگاه
محافظومسئولدادگاهبهآنهاگفتهبود:معموال
بعضی متهمها تنهاییبهمصافقاضیمیروند و
بشر حقوق جوامع کردن خوشحال برای وقتها
داخلمی فرستند به آنها با یکوکیلمدافعهم
زیاد دادگاه داخل به آنها نرفتن و رفتن البته که

محکومیتمتهمنمیکند. فرقیدر
داده رکسانا دلداری مادر و به پدر مسئول این
چونقاضی ایندادگاه نباشند زیاد نگران که بود

نمیبرد! کسی برای اعدام مجازات معموال
بسته دریافتن این که واقعا در پشت درهای برای
از طریقخبرنگار چه اتفاقی افتاده بود ایندادگاه
ضبط نوار یک توانستیم ایران در مخصوصمان
بهدست صابریرا رکسانا جریانمحاکمه از شده
کنیم. درج اینجا در بار اولین برای و بیاوریم
استفاده علت به این نوار قسمت های از بعضی
شنیدن و قابل مفهوم زیاد میکروفون مخفی از

برتر کیفیت با قسمتهای واضح فقط و نیست
بینرییس مکالمه انتخابکردهایم. برایشما را

است. متهم و دادگاه
کنید. را معرفی دادگاه: خودتان رییس

صابری هستم. متهم: منرکسانا
چه کشوری تبعه شما بفرمایید ممکن است ـ

هستید؟
آمریکا. ـ

چشم ما روشن! ـ
بله؟ ـ

برای شما مادر و پدر چرا بفرمایید است ممکن ـ
نکردند؟ انتخاب اسالمی مجاز یک اسم شما

خوششان اسم این  از احتماال نمیدانم؛ ـ
میآمده.

در ما سفارت تولد شما زمان گفته اند که ما به ـ
واشنگتناسمشما رابرایگرفتن شناسنامهتایید

درسته؟ است، نکرده
نمیدانم. ـ

چیست؟ ایران در ماموریتتان شما ـ
ماموریت؟ ـ
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زرد! سگ ـ کریستی آگاتا از است کتابی ـ ۱
اسالم ـ  آبزیان خوراکی ـ نخستین موذن از ـ ۲

کشتی. فنون از
نوعی  معلمهمدرسه دخترانهـ  ایمانـ  یقین و ۳ـ 

روزنامه. انتشار برای مجوز
خلق  نرم، چرم ـ بیواسطه مفعول عالمت ـ ۴
کفایت هم نوح زندگی گذرد خوش اگر ـ خوی و
فرانسوی کشیش و قفقاز ماورا در رودی ـ نکند

آمریکا». جزایر «مسافرتبه کتاب نویسنده
بدون  دیگر کشور به کشوری از انتقال کاال ـ ۵
و نی سست انگبین ـ ـ پرداخت حقوق گمرکی

میان تهی.
دریای  ـ پیامبران از ـ نحو چه به چگونه، ۶ ـ

عرب.
آن  ترکیب سالح کمریـ  از نوعی ـ تازه و ـ تر ۷

میآید. وجود به اوریک اسید اکسیژن با
بیسوادودرس نخوانده  لوسو ازخودراضیـ ۸ـ 

اسلوب. و قاعده ـ محبت ماه ـ
شیخ  یکی از مرکز چه بسیارـ  ـ پیشی گرفتن ۹ـ 

نشینهایخلیجفارس.
از بخشهای توریستی  تصدیق انگلیسی ـ ۱۰ ـ

سردرگمی. مظهر ـ گیالن
بنیان  بالهای از ـ شود یاد نیکی به که امید ـ ۱۱

بودن. در گرو ـ شل و ـ سست برانداز
میگیرند  گنه گنه گیاه از که تلخ داروی ۱۲ ـ
کشنده ـ عرب روز ـ کتاب درون عشاق از ـ

صدا. بی
زشتوقبیحـبچه کامیون!ـکجشمشکل  ۱۳ـ 

منزل میرسد! به
التجاره  ـ مال اروپا و آسیا کوهی بین رشته ۱۴ـ 
و است مسلماننشین دیگر منطقهای نامی با ـ

پاکستان. و هند اختالف مورد
جالل  از کتابی ـ نرد بازی در استاد ـ ۱۵

آلاحمد.

قزح. و ـ قوس ساختمان مجلل ـ ۱
نظارت  و ممیزی ـ بشر ساخته عجایب از ۲ـ 

برمطبوعات.
گرفتار بودن  و دربند ـ شرطیه از حروف ۳ ـ

زرتشت. در آیین محبت مهر و ـفرشته
خداوند  صفات از ـ کنند رسوا تا میدهند ۴ـ 

طبیعت. و ـ سرشت عرب عزیز ـ
میکنند!  پهن طناب روی زرنگ آدمهای ۵ـ 

چهارپا. تنپوش بنیادـ  و شالوده ـ
اغلب  در رایج کاری ـ فنی غیر شنای ۶ ـ

ادارات!
تکنوازی درموسیقیـآسودگی واطمینان  ۷ـ 
شاهان دیگرانـ  لقبسلسلهایاز امور عهده دار ـ

اساطیریایران.
ـ  هوا  راه از گرفتنی ـ سیلی ـ بازنده ـ   ۸

عینکنمیآورد!
ملین ـ  داروی هر ـ روش و راه ـ ۹ ـ خاندان

درختی. میوههای از
در  شهری ـ دریا آبزیان خطرناک انواع از ۱۰ـ 

استانهرمزگان.
. جامه ـ مسابقه قاضی ـ چهارپا ناخن ـ ۱۱

از  آمریکا ـ ناکام فضایی از سفینههای ۱۲ ـ
وکین ـحرفاستثنا ـ سرایمهر اجناسدوگانه

مگر. اال، معنی به
و  صاف  ـ آمدن خروش و جوش ـ به  ۱۳

از عناصر چهارگانه. ـ مسطح

ثروتمند همـ   و است ترکمن ۱۴ـ  از طوایف
که اسمعیل صفوی شاه پسر از ساممیرزا کتابی

داشت. ادب مهارت شعر و فنون در
دستگاه  در را هضمی شیره قویترین ۱۵ ـ
قصد که فرمانروایی ـ  میکند  تولید گوارش

داشت. را ابراهیم حضرت سوزاندن

پیش چالش در روشنفکران اهداف کنند. هموار
شرکتهای است: «افشاگری مشخص کامال رو
درصدهای که تهران، بورس بازار در شده ثبت
کالن سرمایههای و معامالت حجم از باالیی
بخش عمدهای که زیرا دارند»؛ اختیار را در بازار
مالی و منابع با شیوه غصب شرکتها از این
و استبداد به باال، حجم با پولشویی همچنین
بازارهایثانویه، اقتدارجمهوریاسالمی،استمرار
کمکهای انسانی سرمایه متمرکز اضمحالل و
الزهرا» عنوانمثال «بنیاد مستقیممیکنند. به
نمیکند تعیین را رشدی سلمان سر جایزه فقط
«سرمایهگذاری شرکت قانونی مجرای از بلکه
و غیر بورسی درآمدهای سرشار کسب ملت» به
شرکتهای و بنیادها میورزد. مبادرت بورسی
سرمایه، بازار از استفاده با خصوصا آنان، وابسته
منابع متنوع مستقیما مالی، و موسسات بورس
ارشد سران میدهند. گسترش را رهبری بیت
در را سرمایه این جایی به جا مسئولیت سپاه

دارند. عهده به بینالمللی و داخلی بازارهای
طریق از اولیه مالی  محو کردن منابع  هدف،
جاسازی بومی، موسسات مالی به پول عرضه
مالی موسسات در تلفیق تجاری، معامالت در
غیربومی داراییهای تملیک نهایتا و بینالملل

است. پولشویی این میباشد.
با است. دمکراسی شفاف اقتصاد شالوده
رژیم براندازی سکوالریسم و الئیسیته  شعار
جهت آن از میکند، پیدا عینیت ایران توتالیتر
منشاء با رهبری در را حکومت مبنای تشیع که

الهیمتمرکزمیکنند.
دمکراسی سوی را به الئیسیته ایران نهایتا
آمریکا و به شیوه و سکوالریسم فرانسه شیوه به
به اقتصاد آغاز، در داد. خواهد سوق انگلستان
پیریزی سهامداری دومی و اجماعی اولی شیوه
تکاملی سیر به دو هر نهایتا اما شد خواهد
دو هر شد. خواهند منتهی وقت سرمایه گذاری
پاسخگو و پراگماتیک نهادهای ایجاد در روش
جامعه، تحوالتخاصهر با میباشند. ثمر مثمر
دمکراسی به نهایت در راه ها این دو هر از گذر

ختممیشود.

... به رسیدن برای

خود مهارت ولی خواسته این تامین که در است
فرصتی هر از دارد سعی او رو، این از دارد. زیادی
و آمریکایی اسراییلی، ضد نظرات ضد طرح برای
اینسیاست بتواند اگر بگیرد. ضدغربی خودبهره
او جلب کند او به نسبت را نظر حسن ولی فقیه
که مردم بهایی و است، گرفته را پاداش خود
سیاست نتیجه این در است ممکن باید و ایران
جای عمدهای او نگرانیهای فهرست بپردازند در

داشت. نخواهد

چرا... احمدینژاد

میکند.
دولت گرايان، باور برخالف اين که آخر نکته
کنونی جهانی  بحران علت  فرامرزی اقتصاد 
چارچوبمرزهای ملی بازگشتبه ناچار نيست و
بود. نتوانند چاره کار دولتی نيز حمايتهای و
مشکلاصلی،بلکه،جهانینشدنديگرجنبه های
ويژه نبودنهادیجهانی زندگیچونسياستو به
قانونیو انتظامی اقتصاد کردن پشتوانه برایبر پا

است. بازار و

اقتصاد... و دولت نبود. انتشار اولین ما،
کرد، پیدا انعکاس دنیا در که آنچه طبیعتا،
امر که چرا بود. خارج در  نامهها این انتشار
آن به دنیا مطبوعات تمام و بود وحشتاثری
نمیکردکهمرجعتقلیدی پرداختند.کسیتصور
خاطرات در بعد البته بدهد. دستوری چنین
آن جنایت باب آقای خمینی در منتظری خطای

کرد. پیدا انتشار
مساله با ایران اسالمی در انقالب از ابتدای ـ
گروهی اعدامهای رژیم گذشته،  عوامل اعدام
از مواردی و کردستان در خلخالی آقای توسط
اینموارد چرا اینکه اما بودهایم. روبرو ایندست
این است می گیرد پاسخش توجه قرار کمتر مورد
بودند. جنایات، خودشان همهکاره آن در که
خودشان دست روی جنایات چطور میخواهید
ثابت که بکنند را کار این که بود حق بگذارند؟!

اصالحطلبهستند. راستمیگویند و کنند
است که دلیلش این سکوت کردهاند، این که
مثال، داشتهاند. جنایات دست این در خودشان
جمهوری نامزد ریاست االن که موسوی آقای
شکنجه ها، اعدامها، سیاه دوران تمام در است،
االن است. بوده نخستوزیر جنایت و سرکوب
تماشاچی بوده ایشان چهبگوید؟بگوید که درآنجا
در شده. آزادیخواه می گوید و آمده حاال است؟
نخستوزیر و… ایشان و اعدام خفقان دوران آن
واقعا بگوید که بخواهد اگر بگوید؟ حاال چه بود.
من بوده، باید بگوید آنها جنایت شده، متحول
هممتاسفانهنخستوزیربودمومسئول.نمیتواند
این داشت دستگاه قضایی دیگران و که بگوید
و میکردی اعتراض حداقل باید میکرد. را کار
باید بیاییبگوییکه این حاال هم میگرفتی. کنار

است. شده جنایات
که دلیل این به اول نمیگوید: دلیل دو به
نمیتواند نداردوعواقبآنرا تواناییایناعترافرا
ادعای صورت، این در که این دوم کند. تحمل

میشود. بیمحل بودنش امامی خط
۶۷ موافق  با اعدامهای آقای خاتمی مثال،
دوران از آن شد. معلوم و گفتند است؛ بعد بوده
بوده،  وزیر ارشاد این آقا بعد به کودتای خرداد۶۰

وزیر عنوان و به بوده روزنامه «کیهان» سرپرست
است. مسئول شده واقع که جنایاتی این در
دستور امام آقای بگوید بگوید؟ چه بیاید، خب
چطور می پرسند او از کرده؟ صادر جنایتکارانه
کند، تايید را آن اگر هممیگوییخطامام؟ هنوز
از اصالحطلبی دم که تو پس او می گوید به دنیا
جز درونت میزدی، آزادیخواهی و میانهروی و
این است؟ ظاهر تو غیر از باطن توست؟ برونت
چیست؟ حل راه پس بگوید. نمی تواند هم را

است این آن ها دلیل سکوت.
است. دلیل سیاسی که هم دارند سوم دلیل
خرداد کودتای در همهشان اینها که این برای

داشتند. شرکت ۶۰
مثال،آقایقربانیفردرماجرای«ایرانگیت»و
«ایرانگیت»ها رشته یک زمان آن در که روابطی
نزدیکانآقایمیرحسینموسوی از بهوجودآورد،
از که کالرک، آلن انگلستان، دفاع وزیر است.
فروش با ارتباط دادگاه در بود در «ایرانگیت»ها
جنگ گفت عراق ایران و اسلحه به غیرقانونی
از بود، و غرب انگلستان سود عراق به و ایران
کردیم؛ فراهم را ادامهاش و ایجاد اسباب رو این

بههمینصراحت.
را ادامهاش اما کرد، ایجاد صدام را جنگ ـ
انگلستان، نفع به کردند، تصدی آقایان این که
من بگوید که بیاید االن اسراییل. خب و آمریکا
کردم،چونغیر در جنگی نفله ایرانیرا یکنسل
نسل یک شدند، معلول یا و کشته که کسانی از
که دستداد. از را ایرانیهشتسالفرصترشد
بهحقوق استبههمهحقوقانسانی؛. اینتجاوز

انسانییکنسل.
میخواهند مقدس، دفاع  عنوان تحت ـ
اینجنایات مورد کنندکهکسیدر برقرار سانسور
وگرنه دالیلسکوتشاناینهاست. آناننپرسد. از
ما سالگرد کودتا، در است، مربوط به ما که آنچه
لیستی داد. خواهیم انتشار را اعدامی ها لیست
فراهم خطرها و قبول خیلی زیاد زحمت با که
۶۷ هم  سال لیست آن با امیدوارم و کرده اند
از بتوان لیست کاملی دیگران تهیه کرده اند که
که انسان حقوق به رژیم این تجاوزات قربانیان
به حقوق نوعتجاوز اعدام بدتریننوعآنولی تنها

کرد. فراهم نیست، انسان

توسط... بشر حقوق نقض بنیصدر:

هدفتان؟ کارتان، ـ
دختران. و زنان وضع از خبر تهیه ـ

اشکالی دارد؟ چه ما زنان مگر وضع ـ
نمیدانم. ـ

و جاسوسی برای شبکه که شما درسته آیا ـ
میکنید؟ صهیونیستی«فاکسنیوز»کار

شبکه های برای هستم آزاد خبرنگار من نه ـ
تهیهمیکنم. مختلفخبر

هستید؟ هم دیگر شبکههای عضو پس ـ
ـ بله. 

ایشانبه عضویت کنیدکه توجه منشی دادگاه، ـ
و«اف ا» آی «سی شبکه هستند. معترف خود

چی؟ آی» بی
(صدای خنده حضار)

ـخانم رکسانابفرمایید که اگرشماخبرنگار هستید
شده؟ کارتتاناعتبارشمنقضی چرا

کنم. رفت تمدید یادم ـ

خرید شراب هنگام را شما که درسته این  ـ
کردهاند؟ دستگیر

خرید را شراب دیگری بودم. او کس با من ـ
من. نه

میخواسته که است  ارمنی شخص  این آیا ـ
بخرد؟ شراب

ـنمیدانمولیفکرنمیکنمچوناسمشمرتضی
چه فرقی می کند؟ است!

(صدای خنده حضار)
اگر شراب بطری خرید مجازات که می دانید ـ

است. زندان سال هشت نباشید ارمنی
شوخیمیکنید؟ ـ

نیست. خانم. این دادگاه جای شوخی نه ـ
داشته زندانی سال هشت شراب بود قرار اگر ـ

بودند! زندان توی تهران همه االن باشد
سنگینتر جرمتان ندهید؛ سیاسی شعار ـ

میشود.
روز از گفتم. را حقیقت ندادم؛ شعار ببخشید، ـ
تریاک و و عرق به من شراب آمدم همه که اولی

تعارفمی کنند.
انگیزه متهم که کنید توجه دادگاه، منشی ـ

مینماید. آن انتقاد از و را دارد رژیم براندازی
ندارم. اصال چنین قصدی من خدا به ـ

از خبرنگار به عنوان بگویید شما است ممکن ـ
عکس گرفتهاید؟ کجاها

چند چلوکبابی. زنان و از مردم و از ـ
ـمیخواستید دربارهچلوکبابیما جاسوسیکنید

بدهید؟ غربیها به را آن فرمول و
(صدای خنده حضار)

نه اصال. ـ
که از چلوکبابی بهانهای نبوده عکس گرفتن آیا ـ
بتوانندسر گرمشود و رفقایشما مامورینما سر

عکس بگیرند؟ ما اتمی از مراکز فرصت
کسی رفقایمن چه کسانیهستند؟ من اینجا ـ

نمیشناسم. را
ندارید؟ اعتراضی اینجا تا مدافع وکیل آقای

جایشبلندمیشودچون صدای از (وکیل مدافع
خوب اینجایش تا ـ میشود) شنیده صندلیش

ندارم. اعتراضی بنده بوده،
کردهاید؟ اتهام تفهیم خود موکل به شما ـ

قربان. بله ـ
اعدام جاسوسی مجازات که میدانند ایشان ـ

است؟
دارند. بله اطالع ـ

که در اربیل عراق ما دیپلمات آیا ایشان از محل ـ
دارند؟ اطالعی شده، دزدیده آمریکاییان توسط

نمیکنم. فکر ـ
جای اگر که کنید تفهیم ایشان به است ممکن ـ
قایل تخفیف  ایشان مجازات در بگویید را  او

خواهیمشد؟
بله... ـ

و متهم) پچ وکیل مدافع و (صدای پچ
دیپلمات ندارند. این از خبری ایشان میگویند ـ
به جرم اگر که کنید تفهیم چنین هم به ایشان ـ

خواهیم آزاد را ایشان کنند اعتراف خودشان
کرد.

کسی اگر کردم منفکر ـ صابری) (صدایرکسانا
یعنیمجازاتقانونی بهجرمخودشاعترافکند

کرده... قبول هم را
که شما غربی کشورهای در این ـ صدای قاضی
است ولی درست میکنید جاسوسی برای آنها

ایران! در اینجا نه
ـچطور ممکنه؟

ببین کن و شما اعتراف حاال اینجوریه. ایران ـ
نداره! آزاد میشوی. امتحانش ضرر چطوری

ـشوخیمیفرمایید؟
است. جدی این دادگاه خیلی که گفتم ـ

روی قاضی چکش صدای حضار خنده (صدای
سکو)

به جرمم اعتراف بسیار خوب، بسیار خوب من ـ
میکنم.

جرمی؟ چه ـ
نمی کند. فرقی بگویید؛ شما چه هر ـ

جرم به متهم که بفرمایید ثبت دادگاه، منشی ـ
کرد. خودش اعتراف جاسوسی

در پشت مادرم و برم؟ پدر میشه حاال خب ـ
دادگاه منتظر هستند.

کجا بخورید. دیگر هم چایی بفرمایید یک حاال ـ
عجله؟ این با

(صدای خنده حضار)
زندان سال هشت شما اعترافات به توجه با من ـ

برای شما حکم میکنم. را
بشوم؟ من آزاد نبود مگر قرار بله؟ ـ

قاضی...تق...تق) چکش (صدای
مرا شما و کنم من اعتراف که دادید قول شما ـ

کنید؟ آزاد
را بهمامورین موکلخود آقایوکیل مدافعلطفا ـ

معرفی کنید.
(صدای جیغ وفریادرکساناـصدای چکش قاضی

وهمهمهحضار)
رسیدگی جلسه این قرار بود ـ رکسانا) (صدای
هیات بدون هم آن حکم. صدور نه باشد

منصفه.
به شما خوب که شما ست وکیل تقصیر قاضیـ 

نکرده. را حالی قضایی ایران سیستم
قربان. فرمودید خودتان ـ مدافع وکیل صدای

شو! خفه ـ قاضی
و پدر نیز متهم و داد و جیغ به علت نوار بقیه
زیاد حضار همهمه و دادگاه دربیرون او مادر

مشخصنیست...


