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 انـاندستشان به خـون جو کسانی مصاحبه کنم که با حضرات افتادم قصد داشتم که بفکر مصاحبه بامن ازهمان ابتدا 

 آنهـایی هـم گفتگو نبودند و و به مصاحبه حاظر این افراد تمامی اما ،داشتند مردم نقش اساسی کشتار قتل و در بوده ووطن آغشته 

اه ردر  راه خـدا مجاهـدت کـرده و در آنها معتقد بودند .مقصر یا قاتل نمیدانستند خودشان را دادند اصالمی که تن به چنین کاري

گناهـانش را تا بارانـدخـدمت کرده کشتن آنها هـم بـه مقتـول با و حکمشان قتل بوده نآقردستورات  که براساس زیرا .اوکشته اند

 .نداشـتند پشیمانی هیچگونه احساس ندامت و لذا .را براي خود خریده اند بهشت ،هم بخود که با کشتن دشمنان خدا و بیشتر نکند

تـاکنون  ،بقول خودش مسلمان اسـت که آدمی اعتقادي و شناسیدمی را ايیههمسا له خودتان کاسب یافرض کنید درمح حال شما

یعنی آنهایی  شما خدا یعنی بنده ودشمن  آدم وقتی با اما باور کنید همین ،کار خودش بوده سرش تو بنده خدا هم کسی را نکشته،

 دیگـري ئـتارق یـا و تردیـد اعتقادات دچار شک واین یا اصال نسبت به انددین خود برگشته ه ازک، آنهایی که تارك نماز هستند

 ،د مرتضـوي معـروفپنج به دسـتور سـعی و هشتاد و یصدس و شت ماه هزارهاردیب اصالنی که در مثل آقاي محسن امیر ازآن دارند

 زنـدان نـیم در کنون بمـدت هشـت سـال وتـا از آن تاریخ اما ،زندان میشود روانه چهار سال و چند ماه محکوم و و بمدت دستگیر

بـا  یی ها سـه نفـر راامریکا امام زمانی که وقتی .است ارتباط امام زمان در با که گفته ،قاضی صلواتی به ایشان نسبت میدهد است و

از  ایشـان را نمیشـود و این موضوع مطلـع از ايبجز آقاي خامنههیچ کس  و ایران تا ایشان را ترور کند یک چمدان پول میفرستند

آنهـایی کـه ادعـا  یـا میکننـد و نشده بـه ترکیـه فـرارموفق  تروریست ها ه دیگري  پنهان میکنند وچا ج کرده درمکران خارجچاه 

 براي گوینده این سخنان حکمی نمی ین افراد ندارد وقاضی صلواتی حرفی براي اانداز امام زمان گرفته را میکنند لیست کاندید ها

محسن امیـر اصـالنی گفتـه چون  شود چرامی عث اعدام ایشانبا لجاجت با کرده وکوم به اعدام مح اما محسن امیر اصالنی را دهد

  .تمثیلی است، فقط همیناین یک داستان  ماهی نبوده ویونس در شکم 

 چـه ندسـته خـدا کـه دشـمن دگیـرمی قرار برخورد با چنین افرادي در وقتی محله شما یا کاسب معتقد و خوب فکر کنید همسایه

قتل فی سـبیل " میفرماید نآقرکند همانطور که  روي زمین محو از باید دشمن خدا را خیر ؟دمیکنتشویق  نوازش و ها راآن دکنمی

کنم تمـامی مـی این واقعیت بنده فکر اساسبر .کندمی قاتلین اش حمایت یا قاتل از بکشد حتی اگر خود نتواند دشمن خدا را "اهللا

ل مصاحبه قرار دارند، پس دیگرنباید بدنبا س هرم تا قاعده آن همگی درصف قاتلینیعنی از رأ پنجم درجه اول تا چهارم و مدیران

مصـاحبه کـنم  یـک ازایـن آقایـان هـر بـا .برگردن جوانان ما انداخته انـد طناب دار را یا واندخالص را زدهتیر  با کسانی باشیم که

که بسـیار انسـان خـود شـیفته ایسـت تمـاس گـرفتم و بـا  الیبافقباقر ازاین روي با سردار خلبان محمد است خودش شخص جالد

 باشد.می خوشحالی و شادمانی آمادگی خودش را براي گفتگو با من اعالم نمود، که ماحصل این گفتگو به شرح زیر
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  فضول باشی:     

  .مطرح کنم را بنده سوالهایم مختصري درباره خودتان بفرمایید تا معرفی و آقاي قالیباف لطفا خودتان را -

 قالیباف:    

 در شناسند،می حتی غربیهاي کافر هم بنده را و بلکه مسلمین جهان نه امت مسلمان ایران ،ندارممن که احتیاجی به معرفی  -

 ؟ کافی است ،شهید حسین قالیباف هستم برادر خراسان و طرقبه 1340 متولد قالیباف صورت من محمد باقر هر

      :فضول باشی

   .طی فرمودید مدارجی که و تحصیالت بفرمایید ازترقدري مفصل یک خیر -

      :قالیباف

 خـودم همـه چـی را مـن بایـد مطـرح کردیـد و وال رائیک س وال کنیدئمرتب س شما قصد ندارید که معلومه پس اینطور -

کردستان خاموش شد وقتی شورش  کردستان بودم در 1359 سال تا و وارد نیروي بسیج شدم 57 سال ، من درباشه بگویم

 لشـکر نصـر سال داشتم که فرمانـده یک و بیست 1361 سال در اطالعات به جبهه رفتم ئولبه عنوان مس شدم وه سپا عضو

درجـه  شـدم و سپس جانشین نیروي مقاومت بسـیج نجف و فرمانده قرارگاه ،جنگ از بعد 1367 سال در خراسان شدم و

  !مردم ایران باز کرده پیشرفت براي ترقی و راه راانقالب چگونه  بینیدمی سرداري گرفتم،

      :فضول باشی

  ،فرمودیدمی خوب ،کوچکی بدهم خوام مجبور شدم تذکرمی شما، معذرتدوستان  البته براي جنابعالی و -

      :قالیباف

 سـاخت سـازه هـاي و پروژه راه آهـن در و شدممنصوب االنبیا  فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم بعنوان 1373سال  بله در -

  .خیلی خوب درخشیدم ،دریایی

   :فوضول باشی

  ها هستیدنامبروانتوانم بگویم شما یکی از می به جرأت ،کنیدمی موفق عملخریدهاي کالن بسیار این نوع کارها و شما تو -

  :قالیباف

فرمانده نیـروي  1376 سال که دربینید می ، خوبچنین پروژه هایی کم نخواهم آورد در گزرباقر قالیباف ه محمد بله من -

در  آوردم بـه فرانسـه رفـتم و در نمـی این جور چیزهـا اصـال سـر وخلبانی و چون از هواپیما هوایی سپاه پاسداران شدم و

  .خلبانی ایرباس شرکت کردم وخلبان ایرباس شدم امتحانات
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        :فضول باشی

 د وجمهور نوشتی ئیسمحرمانه به ر اينامه اه همراه قاسم سلیمانیبعنوان فرمانده نیروي هوایی سپ 1378تیر ماه  18 در شما -

 دادید اگر  ما لبریز شده به خاتمی اخطار گفتید کاسه صبر

  .آرامی ها کنترل نشود وارد عمل میشوید نا

       :قالیباف

  چه اشکالی دارد؟  نوشتیم شادمانی) بله درسته ما این نامه را و باغرور( -

      :فضول باشی

  ؟نادیده گرفتید مملکت منع فرموده بودند شما چگونه این فرمان راامور سیاسی  دخالت در از امام راحل سپاهیان را آخه -

  :قالیباف

هـیچ عقـل  بـود دومـا تمامیت جمهوري اسالمی و نظام حرکتی محافظتی بخاطر حفاظت از و حرکت ما سیاسی نبود اوال -

  دیدهت ملکت راتباهی م و جایی که خطر در سالمی حکم نمیکند

   .دست روي دست بگذاریم کند ساکت باشیم و می

      :فضول باشی

  ؟ رفتیدمی تا کجا پیش -

      :قالیباف

 نظـامی خـاتمی را به اتکاء نیروي و قدرت با بود نیاز اگر و زد کرده بودیم کاسه صبرمان لبریز شده بودکه گوش همانطور -

 .کودتاي نظامی میزدیمبقولی دست به  کردیممی دستگیر سرنگون و

  :فضول باشی

  ؟انبري حتما بصورت گاز -

       :قالیباف

   .کنممی و انبري عمل کرده اما من همیشه گاز ،توانید به سخره بگیریدمی شما .يانبر بله گاز -

       :فضول باشی

   ؟نیروي انتظامی شدید چه سالی فرمانده در شما -

       :قالیباف

   .گرفتم بنده این حکم را حوادث کوي دانشگاه استعفا دادند دایت لطیفیان بخاطروقتی سرتیپ ه 1379 سال در -

       :فضول باشی

   .بزرگی انجام دادید شما در نیروي انتظامی کارهاي -

       :قالیباف

  م هدف شما چه کارهایی است؟دان نمی ماندگاري انجام دادم، هاي بزرگ ومن هر کجا وارد شدم کار -

       :فضول باشی
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مـدیران  فعـاالن سیاسـی و روزنامـه نگـاران و فکران وزیادي از روشـن سه تعداد و یک تا هشتاد هاي هشتاد و سالما درش -

معصومه  هوشنگ اسدي، نوسابه امیري، ،هوشنگ گلمکانی ،وآغداشل آیدین مانند وبالگ نویسان را و سایت هاي خبري

 ،کـاوه گلسـتان ،فریـده مدرسـی ،حنیف مزروعی ،د بهبهانیهارف یونس شکر خواه، عباس کوشا، ،بیضایی رامبه سیحون،

هر کسـی  چنین اعمالی از بازداشت نگه داشتید در ها ماه دستگیر و سیامک پورزند را و رغریب پو بهروز ،زرافشانناصر 

  !سردار بر نمیاد

       :قالیباف

یک شبکه توزیـع فیلمهـاي  ،ذال فرهنگی مشغول بودندبه ترویج ابتاز طرفی  امنیت ملی اقدام کرده بودند و علیه بله این افراد -

   .هست سیزده هزار لوح فشرده مبتذل کشف شد آنها یادم تشکیل داده بودند که از را مبتذل

       :فضول باشی

 را قبول نداشتند چـه برسـد همان زمان هم مردم این حرفها زمان خیلی گذشته آن از که آقاي قالیباف دست بردارید حاال -

 بنـده آدم بایـدواله بـه نظـر  ؟!توزیع کننده فیلمهاي مبتذل بودندناصر زرافشان و سیامک پورزند  ،بهرام بیضایی ،روزبه ام

   .عمومی بی توجه هستیدهم نسبت به افکار شما هنوز کند، ادعا باشه که چنین اراجیفی را روخیلی خیلی پر

       :قالیباف

اگـر  ایـن افـراد گفـتم را چیزي که در مورد م آنکنید تمامی خودتان زر  زر شما براي دست بردارید من هرچی هیچی نمیگم -

حاال  خواهد کرد، بله من گفتم و هم کر که صداي اهللا و اکبر گوش فلک را هفته از تیربون نماز جمعه بگم خواهید دید همین

توسـط  و مقـدس اسـالمی نبـودچـوب نظـام  رداشت که درچهـا سیامک پورزند یکسري فعالیت هاي ضد فرهنگیگم می هم

  کنممی اگر دوست دارید مطرح ؟دداریئله مسخیلی هم  در ارتباط بود، شمارضا پهلوي  دخترش با و همسر

       :فضول باشی

  .ئیدانجام دادید ازآنها بگو یگري همدکارهاي   مینیروي انتظا شما در، بخشید سردارابدا ب خیر اصال و ،خیر -

       :قالیباف

دیگـر  نخبگـان ن شود، گفتم نیروي انتظامی مکلف است همـراه بـایتبی بله من گفتم امنیت اخالقی بایدغرور)  و ر(باافتخا -

سـه دقیقـا یـادم  و سال هشـتاد در ،ندرا براي متخلفان اجرا نمای الزامات آن ین ویتب توصیف و را دستگاه ها امنیت اخالقی

   .وندي استکه الزمه شهر یین نامه ترسیم کنیم، چراطبق آ حجاب رابد  مرز بین حجاب و هست گفتم قبل از هرچیز باید

       :فضول باشی

و  بود سـزاوار شـالقترمشت کوتـاه به اندازه مشت یعنی ریش افراد اگر ازدرست مثل طالبان که درمورد مردان میگفت ریش  -

  .زندان میشد

       :قالیباف

ه بـحجـاب  مـانتو و ، مقنعـهشـدمی مشـخصبد حجاب  بین حجاب و باید مرز گفتممی بله چه اشکالی داره قانون بوده من هم -

دید مـن  البته این را هم اضافه کنم از ،که دیگه تکلیف همگان روشن بود شدمی مرز مشخص اگر ،فقط چادر حساب میاید یا

  .دوشمی فقط چادر حجاب محسوب

       :فضول باشی



 ١٢      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبافیقال با مصاحبه

 

بوف يآوا نشر  

 چـادر گفتنـد یـامی بایدیا توسري  سري رو گفتند یامی اشتباها ،غلط بودمورد بانوان شما است شعار اول انقالب در  حق بابله  -

  ؟درسته ل هاي جدیدي خریداري کردیدشما براي نیروي انتظامی اتومبی سردار بگذریم ،یا تو سري چاقچور

       :قالیباف

براي  است تازه بسیار هم براي خودم مفید ندارم نداشتم و کردن خرج من وحشتی از بله آن خریدها که از افتخارات بنده است -

کـردم می ح نوسازيبپاش بوده به اصطال بریز و اقدامم که به بنده محول کردند اولین یا سازمانی را ارگان و همین مدیریت هر

ي نیرو مستقیما براي تویوتا از ژاپن آلمان و بنز از مین علت تعداد زیادي اتومبیله به دوست دارم خیلی این کار را ؛ولخرجی و

   .خریداري کردم انتظامی

       :فضول باشی

از رده  فـروش قـرارداد و معـرض نیرو تمامی اتومبیل هاي خریـداري شـده شـما را در چهار فرمانده بعدي اما در سال هشتاد و -

  .براي پلیس گران تمام میشود زیرا میگفت هزینه نگهداریش خارج کرد

       :قالیباف

 ايئلهیکـی از فـروش مسـ ،بـردمی سـود یکی ازخرید داشتند، خرج کردن وحشت من ربطی ندارد حتما ایشان از هکار ایشان ب -

  .هم ازابتکارات من بوده 10 باضافه پلیس دفاتر بودم و 110 پلیسدانید که من مبتکر می نیست شما

       :فضول باشی

سـازمان بازرسـی کـل  مثل گـزارش ،هستید چندین پرونده فساد مالیتهران هم داراي  مقام شهرداري بله آقاي قالیباف شما در -

شـدن  ناپدیـد مختلـف و نی هـايوتعا و گسترده به افراد با تخفیفشهرداري  امالك واگذاري حجم عظیمی از پیرامون کشور

  .هاي شهرداري پول مبلغ کالنی از

       :قالیباف

  ؟ه آمدمطرح کردند چ سر کسانیکه این مسله را دانیدمی شما -

       :ضول باشیف

بازرسی کـل کشـور را افشـا  سردبیر سایت معماري نیوز که متن نامه سازمان و دبا شما چندین سایت بسته ش بله بجاي برخورد -

  .ددستگیر وزندانی ش کرده بود

        :قالیباف

  !دیگه خفه شو ) پس تو( با نارحتی وخشم بسیار -

       :فضول باشی

  .جواب بدید از حضورتان مرخص میشوم لطف بفرمایید دیگه دارم اگر ئوالچشم قربان من فقط یک س -

       :قالیباف

  باناراحتی) بگو( -

       :فضول باشی

 تعدادي کشته  تعدادي دستگیر و جریان کوي دانشگاه در -
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 تـامی فرشـته علیـزاده، ،عزت اله ابراهیم نـژاد:درباره جان باختگان که عبارتند از من کاري به دستگیر شدگان ندارم اما شوند می

   ؟میدانیدیدان آلوده به خون این شه را دستانتان  تا چه اندازه شما .اکبر محمدي سعید زینالی و حامی فر،

  

       :قالیباف

هـم بـه تنهـایی  جمهـوري اسـالمی هـزاران برابـر آنـرا ، بخاطر حفظ نظام مقـدستو چه مردیکهبه هایم،  شانه از نوك ناخن تا -

 !شیر فهم شد تیکه تیکه کنم حاضرم بکشم و

 
  ).قطع کرد ارتباط را(

  

  

  

30/4/1399 
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  مصاحبه با احمد رادان
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یـک  بـا خواسـتممی ،قالیبـاف بـاقر مقننه فعلی یعنـی محمـدقوه  ئیسر شهردار سابق و سردار خلبان و مصاحبه با از بعد

همـین  از یی کـه قصـد دارم ایـن دفتـر راآنجا از .ه تن به چنین کاري ندادندکآقاي قالیباف مصاحبه کنم  سردار دیگري از قماش

کنم تا خود شما دلیل این کار مـن را متوجـه می معرفی فقط احمد رضا رادان را براي شما بطور مختصر د ببندمنقطه با این نوع افرا

  .شوید

درطول  .جمهوري اسالمی بود جانشین نیروهاي انتظامی 1393 تا 1387 سالهاي که در .است اصفهان 1342احمد رضا رادان متولد 

فرمانـده نیـروي  1379 تا 1367 ازسال ،پاسداران انقالب اسالمی شد وارد سپاه که سپس بودبسیج نیروهاي از  عراق جنگ ایران و

نیـروي  فرمانـده 1383 تـا 1382 از سـال بلوچسـتان وفرمانده نیروي انتظـامی سیسـتان و  1382 تا 1378 از سال و انتظامی کردستان

انتظامی تهـران  يبه فرماندهی نیرو 1385 ازسال فرمانده نیروي انتظامی خراسان رضوي و 1385 تا 1383سال  از انتظامی خراسان و

 هاي مختلـف نـداریماسـتان کاري به کارنامـه درخشـان ایشـان درما  همین جایگاه بود در 1387 سالشود که تامی بزرگ منصوب

خشونت کارهاي بزرگـی انجـام  و دوريقل بگذریم ایشان همیشه با ؛بوده نزدیک به یقین بزنید که عامل سرکوب سحد دتوانیمی

 سـرکوب انتظـامی کشـور را داشـتند چنـان در يشـین فرمانـدهی نیـروهشـت کـه سـمت جان و مخصوصا در سال هشتاد .داده اند

  د.زیر میباش جان باختگان رسمی بر اساس آمار  لشاننتیجه اعما که جدیت  عمل کردند اعتراضات مردم با
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  :بر اساس آما رسمی اسامی جان باختگان

 آساکیانوش           .1

 آقاسلطان ندا          .2

 حسین اخترزند          .3

 اعرابی سهراب          .4

 علیرضا افتخاري          .5

 براتی فاطمه          .6

 یعقوب بروایه          .7

 جعفر بروایه          .8

 انداخ حمود پرم          .9

 جانی اندرز پور رامین .10

 امیر جوادي فر .11

 سید علی حبیبی موسوي .12

 ح االمینمحسن رو .13

 فاطمه سمسارپور .14

 اشکان بهرامی .15

 حیدري داود .16

 حسین طهماسبی .17

 میثم عباسی .18

 حسین بیگ عراقی حمید .19

 غنیان مصطفی .20

 رامین قهرمانی .21

 کامرانی محمد .22

 مصطفی کیارستمی .23

 نجاتی کارگر احمد .24

 سويترانه مو .25

 بهزاد مهاجر .26

 مسعود هاشم زاده .27

 شبنم بهرامی .28

 محرم چگینی .29
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 احمد نعیم آبادي .30

 شهرام فرجی .31

 لهصانع ژا .32

 مختاري محمد .33

  بیهاله سحا .34

  

کـه البتـه جـان  .محـو کـرده روزگـار صفحه از با افتخار آنها را جان باختگانی است که سردار احمدرضا رادان اینها اسامی

 کـه مـدال افتخـار، افتـدمی اتفـاق 1391 آبـان 13 ایشان یعنی ديزمان تص یروي انتظامی هم درن بازداشتگاه باختن ستار بهشتی در

 ،کنـدمی پرونده کـاري ایشـان خـود نمـایی البته بجز اینها اعمال درخشان دیگري در ،هم قطارانشان و دیگري است بر سینه ایشان

پوشـش  بـاترچـه تمام این طرح باشـدت هـر که در جتماعی بودندامنیت ا مجري طرح ارتقاءفرماندهان  رادان از احمد رضا سردار

اوباش عملیـات  و تحت عنوان برخورد با ارازل گرفت ومی خشنی صورت با معتادان، نه قاچاقچیان برخورد .شدمی خوردبانوان بر

  انجام  ايوقیحانه بسیار

 وقـت و خانه هاي افراد مجـرد در سی ها وعکا زنانه و دانه وهاي مر آرایشگاه فروشگاه هاي لباس و وگرفت، کلیه کارگاه ها  می

وندان بـود تحـت عنـوان شـهرامنیـت  که نـاقص آزادي و، البته تمامی این اعمال گرفتمی قرار مورد بازرسی هاي مکرر وقت بی

بازداشتگاه  شوند کهمی هشت تعداد زیادي دستگیر هشتاد و در اعتراضات مردمی سال گرفت ومی امنیت اجتماعی صورت ارتقاء

کننـد می منتقل بیش نبود ايبه بازداشتگاه موقت کهریزك که سوله نبود لذا تعدادي راجوابگوي آن همه بازداشتی زندان ها  ها و

 هـامدر این ماجرا انگشـت ات گیرندمی مورد تجاوز جنسی قرار آنها تعدادي از آنجا تعدادي از جوانان در اثر شکنجه کشته و در و

 عرصـه بـر رژیـم تنـگ خاطر همین مسیله آنقـدرب .شخص احمد رضا رادان است و مرتضوي مستقیم بر روي دادستان تهران سعید

 چنـد نفـر ازکننـد چـون  کنـار بـر از پست هـایی کـه دارنـد شوندمی مجبور سعید مرتضوي را رادان و آقایان ،شود که عاقبتمی

همکـاران رده بـاال  گرفتـه بودنـد فرزنـدان تجاوز جنسی قـراریا مورد  کنجه جان باختن وزیر ش بازداشتگاه کهریزك کسانیکه در

خشـان البتـه سـعید مرتضـوي در کارنامـه در سرداران سپاه قربانی شـده بودنـد یک مشت یعنی فرزند بودند آقاي احمد رضا رادان

 ازهمه مهمتر قتل خـانم زهـرا کـاظمی و اجتماعی یاسی وفعاالن س بازداشت روزنامه نگاران و و روزنامه ها ايکاریشان توقیف فله

رضا  احمد و سازمان تامین اجتماعی کارگران شدندپست دادستانی تهران مدیر عامل  پس از بر کناري  از درخشدمی چون الماس

  .مشغول خدمت هستند ات راهبردي ناجاعلمرکز مطا ئیسرادان هم اکنون به عنوان ر

تواننـد بدهنـد بجـز اینکـه بـا می مـا االتئوچه پاسخی به س ؟در نشست ما چه خواهند گفت د این افرادشما خود قضاوت کنی حال

صحبت شما بیش ازاینها ارزش دارد که پاي  وقت من و قت این را ندارندنه اینها لیا ،تعریف کنند ع ودفا جنایات خود از سربلندي

قاضـی  ،ا لفطـره اسـترژیـم قـاتلی بـقاضی القضات این  ،اه متوقف نمیشوداین رژیم هیچگ ، جنایت درهاي این جور افراد بشینیم

 ايرهوجدان بهـ اندازه یک دانه ارزن ازه نه ب واندانسانیت برده ها که نه بویی از بیدادگاه هاي آنها کسی نیست بجز قاضی صلواتی

بـدون اندکرده ي به اصطالح مجرمان پرونـده سـازيبرا اطالعات سپاه جویان وزارت اطالعات وه را که بازچبراحتی آن ،گرفته اند

به قربانیان بعد  نگاهی با .کنندمی حکم صادر خنک یک جرعه آب زالل وبه راحتی نوشیدن  یی پذیرفته وچرا کوچکترین چون و
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چه سعید مرتضوي یا  تهران همدادستان  رادان باشد و چه احمد رضا شویم فرمانده نیروي انتظامیمی هشت متوجه از آبان هشتاد و

  .جنایت ادامه دارد آدم کشی و کند باشد فرقی نمیفرد دیگري 
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اسامی کشـته شـدگان را جـرات نکـرده  بطوریکه رژیم هنوز آمار و تعداد قربانیان خیلی بیش از اینها است شوند که البتهمی کشته

 ایـن رابطـه کنون هجده نفـر هـم در جان میبازند تا و ها مورد اصابت گلوله قرار میگیرند خیابان بجزاسامی باال که در .اعالم نماید

 حرف و و کوچکترین اعتراض سئولینطرف ماما از . مرحله اجرا در نیامدهه بکه هنوز احکام اعدام خیلی هاي دیگر انداعدام شده

بـراي  امـا ،داشـته باشـند خواهند نمی شتار اطالعی ندارند وک و شتو نمایندگان مجلس هم اصال ازاین ک شود حدیثی شنیده نمی

  اشک تمساح  ورند وآمی من غریبم در شود ننهمی که در امریکا کشته پوست اهیک سی

سـردار سـرتیپ  دیـداره بسـیج بـ ارتش و سپاه و کلیه فرماندهان 98هاي سال رکشتا راستی یادم رفته بود فرداي کشت و ریزند می

اشـتري  شخص سردار سـرتیپ حسـین و شکل ازکشتار مردم توسط آن نیرو بدین روند ومی حسین اشتري فرمانده نیروي انتظامی

   .کنندمی پشتیبانی حمایت و

باشید  این کسان یا ناکسان بگوید مطمین بارهیا حرفی بتواند بیابد که در ايخودش فشار بیاورد تا کلمهه باور کنید هرچقدر انسان ب

  .کرده باشد اداء حق مطلب راکه  تواند چیزي بگوید که نمی

ییـد وقـت . بیاتوانیـد افتخـار کنیـدمی آیـاپدر یـا فامیـل جنایتکـاري  چنین بداشتنویم این افراد میگ خانواده فقط من به فرزندان و

تاریخ خواهند پیوست فقط ما وظیفه داریم اینان محکومینی هستند که بزودي به زباله دانی  .اینها نکنیم صرف مجادله با گرانمایه را

  .آن کوشش کنیم همین وبس در تسریع
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هرت آنها تا حدودى جهانى شده و اکثر مردم کشورهاى مختلف آنهـا را دورا دور را داشتم که شنفر قصد مصاحبه با چند 

  شناسند.  می

  لذا دیدم انصاف نیست که مردم نسبت به این شخصیتها اطالعات بیشتر و کاملترى نداشته باشند. 

نمیرى رضایت چند نفـرى را  آنها تماس گرفتم و پس از کلنجارهاى بسیار و من بمیرم و تو کی کل و دردسر با یکبا هزاران مش

مصاحبه کوتاه و مفید جلب نمودم و از آنجا که شخصیت آقاى محمود خاورى براى خودم خیلـى جـذاب بـود، اولـین  کبراى ی

یف داشتند با بزرگوارى درخواست مرا پذیرفتند و از طریـق قرار مصاحبه را با ایشان گذاشتم و با وجود اینکه ایشان در کانادا تشر

  پ قبول زحمت نموده و مصاحبه ذیل را با بنده انجام دادند.آواتس 

  فضول باشى: 

  درود بر شما آقاى خاورى. -

  خاورى: 

  درود نخیر! سالم و علیکم. -

  فضول باشى: 

  شما که در کانادا هستید میشه دست از سر اسالم بردارید؟ -

  خاورى: 

توانم و نـه مایـل هسـتم کـه از دیـن آبـا و اجـدادى  مسلمان اعتقادى و هرگز نه می یکخیر! من مسلمان هستم و آن هم  -

همین اسالم بنده و شما را به اینجا رسـانده و در  خودم که بهترین و کاملترین ادیان است دست بردارم. مگر دیوانه هستم!!

یشود، پیروان دیگر ادیان حرفشـان و دینشـان قابـل قبـول نیسـت و بایـد آخرت هم فقط اسالم است که مورد قبول واقع م

  خواهید من از بهشت خدا بگذرم و برم تو جهنم؟ بروند به جهنم، حاال شما می

 
  فضول باشى: 

آقاى خاورى به قول فرمایش امام همانطور که خودتون فرمودید همین اسالم عزیز است که ما را به اینجـا رسـانیده  ،نخیر -

نماز آب بکشید و تبلیغ اسالم را بکنید، گـوش مـا از کس دیگرى نیست، الزم نیست شما جاولى اینجا که بجز من  .است

  این نوع فرمایشات پُر پرِ!

  خاورى: 

  زنم. منعکس کنید، اگر سانسور در کار باشد من اصالً حرفى نمی کبه ی کشما قرار است گفته هاى من را ی -

  فضول باشى: 

  ید این فرمایشات جنابعالى هم در مصاحبه درج بشود؟خواه پس شما می -
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  خاورى: 

  یم شما بنویسد، مسئولیت آنها هم با خود من.گو بله بله، هرچه را که من می -

  فضول باشى: 

  کنید دیگر چه مسئولیتى؟ شما که دارید تبلیغات می -

  خاورى: 

  تونیم بریم پى کارمون. اگر مایل نیستید می -

  فضول باشى: 

  ، اختیار دارید، بفرمایید.نخیر قربان -

  خاورى: 

  من باید حرف بزنم یا شما سؤال میکنید؟ -

  فضول باشى: 

  کنم، آقاى خاورى بفرمایید متولد کجا هستید و از دوران کودکى خودتان بگویید، با اجازه شما من سؤال می -

 
  خاورى: 

  خواهید از اختالس بپرسید. من فکر کردم باز هم می -

  فضول باشى: 

  میرسیم، بهتر است شما را از دوران کودکیتان بشناسیم.به آنهم  -

  خاورى: 

کنید، شاید باور نکنید من خودم هم نمیدونم اسم پـدرم چیسـت، گویـا از  واله اسم پدر من را شما در هیچ کجا پیدا نمی -

ردیم، بچـه هـا بـراى ک اول بى پدر و مادر بودم اما یادم میاد که در خرم آباد بزرگ شدم و با بچه هاى محل که بازى می

وردند که بین بازى آنها را بخورند، من براى اینکـه همگـى یکسـان و از همـه چـى بخـوریم آ خود مقدارى خوراکى می

) که البته من خودم چیـزى نمیبـردم و از همـه ا تقسیم میکردم (قاه قاه میخنندگرفتم و بین آنه خورکى هاى بچه ها را می

 "وتعاونوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وال تعاونوا علـى الْـإِثْمِ والعـدوان"کى به تعاون اعتقاد داشتم بیشتر میخوردم. من از همان کود

فرماید در نیکوکارى و پرهیزکارى یکدیگر را یارى کنید و در گناه و تجاوز بـه  این از سوره مائده آیه دوم است که می

  یکدیگر یارى نرسانید.

  فضول باشى: 

ى انجام دادید؟ بقول خودتان مال بچه ها را گرفتید و خوردید یعنـى از همـان کـودکى بـه مـال کسـى شما چه عمل تعاون -

  رحم نمیکردید.

  خاورى: 

اتفاقـاً تعـاون  .کـردم نسبت تقسیم می ککردم و بین همه به ی گویا شما قصد مجادله با من را دارید، من آنها را جمع می -

  .یعنى همین! نعمتى را بین همه تقسیم کردن
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  فضول باشى: 

  خوردید؟ کردید که خودتان از بقیه بیشتر می میشه بفرمایید چگونه تقسیم می -

  خاورى: 

  خوردم یعنى بر اساس نسبت نیاز هر فرد. از همه بود بیشتر از همه میترالبته من خودم چون هیکلم درشت -

  فضول باشى: 

  این یک نوع اجحاف در حق دیگران نبود؟ -

  خاورى: 

ازه نیـازش س هم عقیده دارند در دوران کمونیستى به هر کس به انـدبود زیرا مارکس و انگلک تقسیم مترقیانه نه اتفاقاً ی -

  اندیشه خوبیست. کسهم باید برسد و این ی

  فضول باشى:  

  فرمایید که شما از کودکى بچه زرنگى بودید؟بخواهید  می -

  خاورى: 

در من وجود داشته، من از همان موقع اعتقـاد داشـتم بایـد هـر  خواهم بگویم از کودکى این حس بانکدارى من می ،خیر -

  کس به اندازه نیازش از نعمات این دنیا بهره ببرد.

  فضول باشى: 

حال که پدر و مادرتان را بیاد ندارید و بقول خودتـان از همـان بچگـى بـى پـدر و مـادر بودیـد بـرویم سـر تحصـیالت و  -

  چگونگى استخدام شما در بانک.

  خاورى: 

  مدرك دکترا دارم. من -

 
 
 

  فضول باشى: 

فقط در زمان ریاست بانک ملى ایـران در مکاتبـات از عنـوان دکتـر  ،شما هرگز داراى مدرك دکتراى تخصیصى نبودید -

  خاورى استفاده کردید.

  خاورى: 

توانسـتم بـا بـى  ) حاال هرچى، اصالً من سواد خواندن و نوشتن هم ندارم، پس واقعاً گُلى به گوشه جمالم که(با عصبانیت -

سوادى در دانشکده حسابدارى شرکت نفت، دانشکده امور اقتصادى و دارایى و موسسه عالى بانکدارى ایـران، دانشـگاه 

آزاد اسـالمى و دانشـگاه شــهید بهشـتى تـدریس کــنم. مـى بینیــد بایـد خیلـى زرنــگ باشـى تـا بــدون مـدرك در چنــین 

  دانشگاههایى تدریس کنى.

  فضول باشى: 
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ا  شما نیستید که داراى چنین مهارت ها و زرنگى ها هستید، قبالً هم افرادى مثل على کردان را داشتیم که حتى بـا البته تنه -

  کرد و پُست وزارت هم گرفت. مدرك سوم دبیرستان در دانشگاهها تدریس می

  خاورى: 

  وچکش را بردارید.قدم ک کتوانید بفرمایید ی مفت چنگش! آدم بسیار باهوش و زرنگى بوده شما هم اگر می -

  فضول باشى: 

کننـد. خـوب بفرماییـد کـار  توانیم، در همان گامهاى اول قدمهایمان را خـورد و خـاك شـیر مـی نخیر ما که هرگز نمی -

 بانکدارى را که از کودکى دوست داشتید از کى آغاز کردید؟ البته بنده 

  دانم اما خودتان براى خوانندگان توضیح بدهید. می

 
 

  خاورى: 

  صنعت و معدن شروع به کار کردم. کبا سمت کارشناس اقتصادى در بان 1356سال در  -

  فضول باشى: 

  بله در دوران نخست وزیرى آموزگار، اما نحوه ارزیابى و استخدام شما هرگز مشخص و افشاء نشد، چرا؟ -

  خاورى: 

  دانم باید از مسؤلش بپرسید. من چه می -

  فضول باشى: 

  ویند، هـیچ مدرکى در این باره از شما نیست.آنها هم پاسخى ندارند که بگ -

  خاورى: 

 61موسـوى در سـال  چه بهتر پس دیگر جاى هیچ حرف و حدیثى نیست. من در زمان نخست وزیرى آقـاى میـر حسـین -

سـپه  کبه عضویت هیئـت مـدیره بانـ 1364ال صنعت و معدن شدم و در زمان آقاى رفسنجانى در س کرئیس دعاوى بان

بـود کـه  1374کـنم سـال  این مقام خدمت کردم، تا اینکه در دوره آقاى سید محمد خاتمى فکر مـیمنصوب شدم و در 

سپه شـدم و در زمـان آقـاى احمـدى  کعامل بان یس هیئت مدیره و مدیرابتدا قائم مقام مدیر عامل بانک سپه و سپس رئ

. در آن زمان هنگـام معرفـى مـن بـه مجلـس بود که ایشان ریاست بانک ملى را به بنده واگذار نمودند 1388نژاد در سال 

آقاى شمس الدین حسینى وزیر اقتصاد آقاى احمدى نژاد فرمودند: ایشـان فـردى عـالم، بـا تجربـه، بـا تقـوا و کارشـناس 

  هستند. و اضافه کردند که در انتخاب ایشان نهایت وقت و وسواس صورت گرفته است. بله من چنین شخصى بودم آقا.

 
  فضول باشى: 

ته شما در آن کابینه و در این دوران تنها نبودید کسانى مثل على کردان، رحیم مشائى، بقایى و دیگران با شـما در یـک الب -

طراز بودند ولى شما گویا عالوه بر بانکدارى، وارد سیاست هم شده بودید و در سال هشتاد و چهار بـا جمعـى از مـدیران 

  شمى حمایت کردید.اقتصادى بیانیه اى صادر کردید و از آقاى ها
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  خاورى: 

دانید! خوب مرد حسابى اگر من و امثال من سیاسى نباشند کـه نمیتواننـد سـالیان  شما اصالً الف ب ژورنالیستى را هم نمی -

سال پُست هاى مدیریتى را اشغال کنند ما از هاشمى حمایت کردیم ولى کى رئیس جمهور شد؟ پس چرا وقتى احمـدى 

گیـریم؟ بایـد سیاسـى  شوند ما باز سرجایمان ثابت هستیم و حتى پست باالترى مـی جمهور مینژاد براى دو دوره رئیس 

  باشى تا دوام بیاورى.

  فضول باشى: 

  تابعیت کانادا را گرفتید، چرا؟ مثل اینکه از خیلى وقت پیش نقشه فرار را کشیده بودید. 1384شما در سال  -

  خاورى: 

کشـیدم، خـوب مـن  را یک جرعه سرمی "کانادا دراى"و براى همین همیشه خیر من از کودکى کانادا را دوست داشتم  -

دانید چه کشور مامان و قشـنگیه مخصوصـاً وقتـى پـول  عاشق کانادا بودم و دوست داشتم در آنجا زندگى کنم، شما نمی

  کالن داشته باشى آنقدر بهت خوش میگذره که دوست ندارى هیچوقت زمان به جلو برود.

  فضول باشى: 

  فرمایید؟ می جدى -

  خاورى: 

شوید با این پول برویـد سـومالى یـا  کنید؟ شما فرض کنید میلیونها دالر پول دارید خوب آیا راضى می بله چرا شک می -

سودان زندگى کنید؟ خیر میروید بهترین جا یعنى کانادا، خیلى جاى خوبیه، شما پول ببر اصـالً کـارى بـه کـارت ندارنـد 

  ل بیاورید به ما ربطى ندارد که از کجا و به چه شکلى بدست آوردید.گویند شما فقط پو آنها می

  فضول باشى: 

کنم فقط کانادا با دزدان و غارتگران چنین برخوردى داشته باشد هر کجا که پولهاى غارت شـده ملتـى  البته من فکر نمی -

یش یـا درسـت و نادرسـتیش کـارى دهند چون آنها با پولت کار دارنـد بـه حـالل و حـرام را ببرى چنین اجازه اى را می

  ندارند.

  خاورى: 

اصالً از این حرف هات خوشم نیامد اگر یکبار دیگر فقط یکبار دیگر تکرار کنى از پشت همین گوشى چنان تـو دهنـت  -

  میزنم که دندانهایت خرد شوند، فهمیدى؟

  فضول باشى: 

  ن پول را برداشتید و در رفتید.بله جناب خاورى مگر شما اختالس نکردید؟ شما سه هزار میلیارد توما -

  خاورى: 

من فقط سه هزار میلیارد تومان سهم خودم را برداشتم تازه تو این کشور مگر تنها من مـتهم بـه اخـتالس هسـتم؟ در سـال  -

میلیارد تومـان اخـتالس کردنـد، بیچـاره خـداداد.  123دار و دسته آقاى فاضل خداداد و مرتضى رفیق دوست مبلغ  1374

چنـدین بـار بـا خـداداد در پـاریس  71آقاى ولى اهللا سیف همکار خود من این وسط چیکاره اسـت؟ در سـال  راستى این

شود و  الر از کشور خارج میمیلیون و سى هزار د کشاند که باز بعد از خروج هشت کند و او را به تهران می مالقات می
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بینید که بازهم ولـى اهللا  گردد، می به ایران بر می 73 دوباره با وعده هاى محسن رفیق دوست و ولى اهللا سیف در شهریور

  کند. سیف نقش آفرینى می

  فضول باشى: 

کاسـپین و چنـد  کدر مـاجرایى کـه بانـدانند که آقـاى ولـى اهللا سـیف  بله متوجه فرمایشاتتون هستم یعنى همه مردم می -

  رى بعدش چى شد؟موسسه دیگر پولهاى مردم را غارت کردند نقش مهمى داشتند. خوب آقاى خاو

  خاورى: 

شود و طبـق حکـم آقـاى غالمحسـین اژه اى در آذر  بازداشت می 1373بعدش؟ آقاى فاضل خداداد در تاریخ نهم بهمن  -

شـود و  از زنـدان آزاد مـی 1382شود کـه در سـال  شود و مرتضى رفیق دوست محکوم به حبس ابد می اعدام می 1374

ه سال زندان چقدر زجر و شکنجه شدند، در ابتدا که مامور خرید زنـدان بودنـد و دانید که ایشان در این مدت ن حتماً می

  کنم بیشتر دوران محکومیتش را در مرخصى تشریف داشتند، بازهم بگم؟ خوب آدم پاکدستى بود و بعدش هم فکر می

  فضول باشى: 

  کنید بنده که خاطرخواه بیانتان شدم. بفرمایید! خیلى شیرین صحبت می -

  خاورى: 

خواهیـد چنـد تـن از ایـن پاکدسـتان  کنید تمامى مدیران طراز اول مملکت سـالم و پاکدسـت هسـتند؟ مـی ما فکر میش -

زنید؟ معاون اول آقاى صادق الریجانى که بیست سال در  روزگار را برایتان نام ببرم؟ چرا از آقاى اکبر طبرى حرفى نمی

  قوه قضاییه مشغول چاپیدن و فساد بودند.

  فضول باشى: 

  خواهید نام ببرید. شما صاحب اختیار هستید، از هر کسى که می -

  خاورى: 

مثالً شخص خود صادق الریجانى رئیس قوه قضاییه، آقاى قالیباف یا خود احمـدى نـژاد و دیگرانـى کـه اگـر از خـوش  -

ر رفسـنجانى بـراى زدند، اما در عوض فرزندان و برادران و دامادهایشان مشغول هستند. پسـ دستى به بیت المال دستى نمی

چى در زندان است؟ برادر آقاى روحانى و اسحاق جهانگیرى و بـرادر آقـاى الریجـانى کـه فـیلمش را احمـدى نـژاد در 

یا مه آفریـد امیرخسـروى، مجلس به نمایش گذاشت. بستگان جناب آقاى شمع خانى، آیت اهللا یزدى و مکارم شیرازى و 

، دقاضى القضات زمان بنى صدر راجع به پولهاى حساب بـانکیش سـوال شـ دتان هست وقتى از موسوى اردبیلىراستى یا

تا مرا بدنام کنند، بیچاره منافقین کـه آن روزهـا اندچه جوابى داد؟ گفت این پولها را منافقین در حساب من ریخته كمرد

  هم بگم؟کردند. باز  در سرماى شدید اروپا در شهر هاى مختلف تا پاسى از شب براى سازمان گدایى می

  فضول باشى: 

 شناسند. خیر مردم به خوبى دزدان بیت المال را از رأس تا قائده زیرینش می -

  خاورى: 

  پس من تنها نبودم! -

  فضول باشى:  
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شما هم یکى از هزاران هزار بوده اید. ولى دادگاه انقالب شما را بخاطر اخـتالس در نظـام اقتصـادى و بیسـت سـال  ،خیر -

  ه به ده سال حبس محکوم کرد، بفرمایید توضیح بدید چگونه توانستید از کشور خارج شوید؟حبس و بابت دریافت رشو

  خاورى: 

از ایران خارج شدم و حکم من بعداً صادر شده، دوماً وقتى مه آفرید امیرخسروى در دادگاه  2/7/1390اوالً من در تاریخ  -

بسیار نگران من شدند و از من خواستند که از   نژاد بر علیه من مطالبى گفت آقاى محمد رضا رحیمى معاون اول احمدى

  ایران خارج شوم و ایشان در عرض سه روز مقدمات سفر به لندن اینجانب را فراهم کردند. 

  فضول باشى: 

آژانـس مسـافرتى را  کبودیـد و پسـر شـما ریاسـت یـ کدین ملچن کا مالدر تورنتو کاناد 1380شما و خانواده در سال  -

بود که تابعیت کشور کانادا را هم دریافت کردید یعنى از همان زمانها به فکر فرار از ایـران  1384ر سال بعهده داشت و د

  بودید.

  خاورى: 

ضرب المثل قدیمى هست که میگه: اول چاه را بکن بعد منا را بدزد، باور کنید اگر دستهاى دیگـرى در کـار  کخوب ی -

کردند، کسى که اعـالم کـرد مـن ممنـوع الخـروج نیسـتم معـاون وزیـر  مینبود، بنده را هم مثل خیلى هاى دیگه قربانى 

  اطالعات بود درصورتیکه من در رابطه با اعترافات مه آفرید امیر خسروى بازجویى شده بودم.

  فضول باشى: 

  پس این واقعیت داره؟ -

  خاورى: 

شود، سهامداران اصلى  آریا لغو می کمجوز بان افتد، بله که واقعیت داره در رابطه با پرونده مه آفرید ببینید چه اتفاقى می -

شـوند، بانکهـاى درگیـر در آن  آن از جمله آقاى عنایت اهللا دهقان، مه آفرید امیر خسروى و افراد دیگـرى دسـتگیر مـی

 شـود پارسیان بودند و نام بسیارى از مدیران دولتى در این پرونده برده می کانک ملى، سپه، صنعت و معدن و بانماجرا: ب

مرکزى، معاون وزیر اقتصاد، وزیر صنایع و معادن و برخـى از  کمعاون وزیر صنایع، قائم مقام بانمثل وزیر راه و ترابرى، 

نمایندگان مجلس که البته نام خیلى هاى دیگر مثـل شـمس الـدین حسـینى وزیـر اقتصـاد کـه اسـتعفاى بنـده را در شـهر 

وزیر اطالعات که ممنوع الخروجى بنده را نادیده گرفت، آقـاى محمـد  فرانکفورت آلمان دریافت و پذیرفتند و با معاون

رضا رحیمى یا خود آقاى احمدى نژاد اصالً نیامده ولى در دادگاه بدوى چهـار تـن بـه اعـدام و دو نَفَـر بـه حـبس ابـد و 

  شوند. خوب بازهم حرفى دارید؟ سایرین به حبس هاى طوالنى مدت محکوم می

  فضول باشى: 

گفتنى زیاد است، شما بعد از هفت روز خروج از ایران به محض ورود به کانـادا وام سـه میلیـون دالرى خانـه البته حرف  -

  خودتان را پرداخت کردید و مالکیت خانه را به نام دخترتان پرندیس زدید.

  خاورى: 

  ه ام؟داده ام و خانه ام را به نام دخترم کرد کمن بدهى خودم را به بان این به کسى مربوط میشه؟ -

  فضول باشى:  
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  خیر اما این پولها را از کجا آورده اید؟ -

  خاورى: 

  شود، التارى بردم، قمار کردم و برنده شدم، اصالً دزدیدم. آنهم به کسى مربوط نمی -

  فضول باشى: 

  شدید. کریبله اما شما با یک یهودى به نام سام مزراجى ش -

  خاورى: 

  بله درست، چه ایرادى داره؟ -

  فضول باشى: 

  ا در ایران اصولگرا و ضد یهود بودید چطور در کانادا دوست و شریک یهود شدید؟ شم -

  خاورى: 

کانادایى هستم، ایرادى در این رفاقت و  -کانادایى هستند همانطور که من یک مسلمان ایرانى -یهودى ایرانى کایشان ی -

إسرائیل مخالف بـودیم چنانچـه در سـرزمینى کـه  توانید بیابید. ما آن زمان هم دشمنى با یهود نداشتیم ما با مشارکت نمی

کنند، اگر همین فردا نام کشـور إسـرائیل تغییـر کنـد  کنند اعراب مسلمان و مسیحیان نیز زندگى می یهودیان زندگى می

  شود. مثالً بشود کنعانستان مثل ارمنستان، انگلستان و بلغارستان و ترکمانستان مسئله حل می

  فضول باشى: 

  رمایید تمامى دشمنى شما با نام إسرائیل است، فکر میکنید سران رژیم هم مثل شما فکر میکنند؟ف پس شما می -

  خاورى: 

تـوانیم  از کشورهاى عربى زورشان به این کشور نرسید ما هم به هیچ وجه نمـی کدانید هیچ ی البته البته، همانطور که می -

شت میلیونى برنیامـدیم و هشـت سـال دفـاع مقـدس طـول عراق ه کاى به آن وارد کنیم، ما از پس ی کوچکترین خدشه

کشید و عاقبت امام مجبور شد جام شوکران را سر بکشد و با خفت و خارى تن به سازش بدهد درصورتیکه قبالً در رابطه 

و از با اولین بمباران فرودگاه مهرآباد توسط هواپیما هاى عراقى فرموده بودند: آنها ترسـو بودنـد و دزدکـى آمـده بودنـد 

ترسشان ریگى انداخته و فرار کردند. و همانطور که میدونید مقابله با این دزد ترسو و ضعیف هشت سال به طول انجامید، 

  نتوانستیم کربال را بگیریم که از آنجا به قدس برسیم و نه به حق و حقوق خودمون رسیدیم.

  فضول باشى: 

ایید چرا دو بار خبر مرگ شما رو در تورنتو منتشر کردند؟ هـر دو شما براى هر موردى حرف و سخن زیاد دارید اما بفرم -

  بار هم گفتند که شما به قتل رسیده اید.

  خاورى: 

  دانم شاید خیلى ها دوست دارند که من نباشم و یا کشته شوم، منکه خودم این خبر را منتشر نکرده ام. من چه می -

  فضول باشى:  

 شدن شما نیستند، مردم دوست دارند که شما دستگیر شوید و پولهاى مردم را که  اتفاقاً مردم به هیچ وجه خواهان کشته -

  برده اید از شما پس بگیرند.
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  خاورى: 

که به این خواسته هم برسند؟ اگر سـوال اندمردم خیلى چیزهاى دیگر هم دوست دارند اما به کدامین خواسته خود رسیده -

  خواهم مرخص بشم. دیگرى ندارید من می

  اشى: فضول ب

 خیلى ممنون و خسته نباشید! سوال دیگرى ندارم. به سالمت! -

  

13/4/1399  
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  مصاحبه با ابراهیم رئیسی
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ابتدا  انجام دهم ايکریم مصاحبه نآبا جناب استاد سعید طوسی قاري قر مصاحبه خاوري سعی کردم غت ازفرا از سپ

ی به راضوجه  دیگر به هیچ هشت سال دارم یرا شوند اما وقتی فهمیدند من شصت ومنزل خودشان پذ رد را شدند بنده ایشان حاضر

یسـی تمـاس شدم با آقاي ابـراهیم رئ کردند لذا مجبورمی قطع من پشت خط هستم فورا تلفن را شدندمی این عمل نشدند تا متوجه

هیچوجـه دلـم راضـی نمیشـود  بد که چه عرض کنم ازش متنفـرم بـه ،یدمیاشخصیت این آدم بسیار بدم  نبود من از ايبگیرم چاره

در  رو خیلی تحمل کردم تـا سـاعت هـا وخودم فشار آوردم ه این مصاحبه بسیار ب ندنبراي به انجام رسا نگاهی بصورتش بیاندازم

  هایش را گوش کنم این هم نتیجه این کار.حرف کارش بنشینم و دفتر روي او در

       :فضولباشی

  مشهد هستید درسته؟  شما متولد آقاي رئیسی -

       :رئیسی

دانیـد کـه خراسـان بـه خـاطر وجـود می در خاك پاك زرخیز خراسانمحله نوغان مشهد بدنیا آمدم  در 1339 متولد ،بله -

 رکه داي خراسان فیروزه است تمامی میوه هایی هشما نگاه کنید سنگ کوه و پاکی است رضا سرزمین زرخیزمبارك اما 

آقـا  خاك و ، مردم ایران مدیون اینکار رونق خوبی دارد درجه یک هستند کسب و و شیرین یدآمی این خاك به عمل

   .هستند

       :فضول باشی

 تا خوانندگان شما را این بود که شما ازخودتان صحبت کنید غرض از مزاحمت فرمایید امامی است که شما البته همینطور -

  .قضاوت کنند بشناسند ودتان بر اساس فرمایشات خو

 
 
       :ئیسیر

هـر  دیگران ندارم از صحبت کردن با شما و وحشتی شما بدانند که من هیچ ترس وخوانندگان  ست شما وا بله خوب بله، -

گـپ زدیـم در جلـوي  دو نفري نشستیم و دانید من حتی با امیر تتلومی صحبت کند شما تواند با منمی کسی که بخواهد

  .پدرم را از دست دادم خبرنگاران واما من در پنج سالگی ندوربی

       :فضول باشی
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  .بی پدر بزرگ شدید بودید و پس شما هم بی پدر -

      :رئیسی

 حقانی درسکه در مدرسه  خوب ما .تا اینکه انقالب شد 1354 به حوزه علمیه قم رفتم یعنی در سال در پانزده سالگی ،بله -

یعنی طلبه هاي جوان را انتخاب کـرد ما  مرحوم بهشتی تعدادي از ی هم در انقالب داشتیم تا اینکهخواندیم ازابتدا دستمی

 توجـه .همدان شدم دادستان کرج و یک سال بیشتر نداشتم که بیست و 1361من در سال پر خودش گرفت و و زیر بال و

مـن ه مال مـردم بـ جان وسالی  چنین سن و یک ، باهمدان ن کرج وشود دادستامی یک ساله جوان بیست و بفرمائید یک

 سـال بیشـتر نداشـتم معـاون دادسـتان تهـران جپـن وقتی بیست و  1364 در سال ، بله سپس به تهران آمدم وسپرده شده بود

 ، تـا اینکـه درسـالاجتماعی آن دوره جرایم سیاسی وهمه  ساله با آن جپن بیست و خیلی کار بزرگی بود یک جوان ،شدم

 حسینعلی نیري ومن به اتفاق دوستانم آقاي  .دادستان تهران شدم ،وقت قضائیه قوه دستور محمد یزدي رئیسطبق   1368

با قاطعیت صادر و حکم  محمدي احکام زندانیان سیاسی را مصطفی پورنماینده وزارت اطالعات آقاي  قی ومرتضی اشرا

  !سال حاال من چند سالمه بیست ونه در مورد آنها اجرا کردیم خدا را

       :فضول باشی

در آن شورا با کمال تعجب راکد هائی که تاکنون  کلیه پرونده یادم هست، حکم صادر کردند را حکم حضرت امام ،بله -

  اختیار اجراي حکم خدا به تاخیر افتاده است در است و مانده

  .که درنگ جایز نیست نمایند حکم خدا را اجرا زودترو رئیسی قرار دهید تا هر چه  حجتی االسالم آقایان نیري

       :رئیسی

  .بله دقیقا نامه امام راخواندید ،بله -

        :فضول باشی

پسـت دادسـتانی تهـران جـایزه کشـتار جوانـانی بـود کـه در  کنیـدمی ، آقاي رئیسی شما فکرله من نامه ایشان را خواندمب -

  ؟دادید زندانهاي کشور انجام

   :رئیسی

تردیـدي اجـرا  بـدون هیچگونـه شـک و لهـی رادقیقا احکـام ا ئیه خدمت کردم وقضا قوه یک سالگی در بیست و من از -

حال  ،چرا اجرا کردم این اولین بار نبوده چون و بدون ايی را درباره هر پروندهمقامات مملکت خواسته هاي رهبر و .کردم

 و آوردکار را پسـر منتظـري در گندعلت است که  بدین گذاریدمی سال شصت وهفتاگر شما انگشت روي اعدامهاي 

کنیـد بخـاطر آن می حـاال شـما فکـر و و صـداي زیـادي راه انـداخت در دنیا سر تن بودچون تعداد اعدامها چندین هزار 

کارهائی کـه در آینـده  بخاطراینطور نیست به بنده  هرگز آقا (با عصبانیت وصداي بلند)نه خیر ،من پست دادنده ب اعدامها

  .آقا ندنیاز دار دارند

 
       :فضول باشی

  .شویدمی چرا ناراحت ،قبول دارم حق با شماست -

       :رئیسی
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 خواهید عرض انداممی زنید ومی مرتب از اسالم حرف دانید آنوقت ، هیچی از اسالم نمیکنیدمی شماها آدم را ناراحت -

چنانچه حضرت امام حکـم  ،ش واجب استقتل و مرتد ن شریف هر مسلمانی که از دین خارج شودآ، طبق آیات قرکنید

سپري  را ربطی نداشت که دوران محکومیتشان ماه ئی که اعدام شدند بخودشان صادر فرمودند، آنها قتل سلمان رشدي را

ویا قرائت  گرفتندمی یا بهش ایراد نداشتند ونداشتند اسالم عزیز را باور  تارك نماز بودند خدا را قبول ،اند کرده یا نکرده

 .دیگري از اسالم داشتند

اطیـع اهللا واطیـع " ن میفرمایـدآ، قـرحرکـت کـرده ام حکـم داده و ن کـریمآبنده همیشه طبق آیـات شـریفه قـر در ثانی  

دادم تا خواسته  نمیایشان زحمت این را ه بطوریکه حتی ب اطاعت کردم پس من از صاحب امر "ول واوالمره منکموالرس

یا صاحبان  خواسته مقام رهبري ومعذوریتی داشته باشند من وقتی متوجه بیان آن مطلب  ازنمایند شاید  خودشان را مطرح

خواهد باشد مهم می ايهر پرونده کردم حال هر کسی بامی برآورده شدم خواسته آنها را بدون هیچگونه تردیدمی قدرت

خواسـته  اش را پیـدا میکـردم و ت شـرعیبنـده سـند محکومیـنـد بود اعـدام محکومیت یا خواهاناگرصاحبان امر .نیست

  .که شادي دل آنها موجب رضایت خدا استکردم می کردم ودلشان را شادمی سرورانم را اجرا

       :فضول باشی

  .شما محول شده بود میفرمودیده که ب ئید، داشتید از پستهائیفرمامی دقیقا همینطوره که -

     :رئیسی

مـن  را گرفتم ریاست سازمان بازرسی کل کشورآن سال حکم  ادستان تهران بودم که درد 1373سال  تا  1368 ازسال بله -

خیلـی کارهـا  .بودم رسی کل کشورسالگی رئیس سازمان باز چهار چهل و چهار سالگی تا و مدت ده سال یعنی ازسیه ب

 در شدیم معـاون اول قـوه قضـائیه 1383 سال گرفت را به حکم خدا انجام دادم ازمی انجامانجام شد تصفیه هائی که باید 

از همـه  سـال برایمـان مطـرح نبـود و ، سنگ سار، اعدامهائی کـه سـن وقطع دست ؛یمآن سالها خدمات زیادي انجام داد

که به جرم خـود  گاندتعدادي از دستگیرش ،کف دستشانگذاشتیم  ه بزرگ رانحق آشوبگران آن فت 1388درسال  مهمتر

  .هاي دیگر را اعدام کردیم خیلی محمد علی زمانی و آرش رحمانی، بهرامی، سارااعتراف کرده بودند مثل 

       :فضول باشی

آنهـا بـر  و انجام بدهند تـا بخشـیده شـوند خودشان مصاحبه تلویزیونی ولی جناب آقاي رئیسی به آنها گفته بودند بر علیه -

ي خودشان اعدام ند، اما بعد براساس همان حرفهاکردیک سري اعترافات غیر واقع  دوربین اساس این قول و قرار در برابر

  !واقع بهشون کلک زدند شدند در

       :رئیسی

  دانید؟می کجا شما از -

       :فضول باشی

ندارد همه آنهائی که حناي این مصاحبه ها دیگر رنگی  در ثانی .خودشان نسبت دادنده کارهائی که اصال شدنی نبود را ب -

تـازه  این اعترافـات را زنند به کوچه علی چپ ومی را ط یک عده معدودي هستند که خودشانفق ،فهمندمی بفهمند باید

  .دانندمی مدرکی بر حقانیت خودشان

       :رئیسی
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یعنی باز  "خیر الماکرین مکرو اهللا و مکرو" ن شریف عرض میکنمآززبان قر باز ا فرمائیدمی اینطور باشد که شما بر فرض -

اعالم کردم سران فتنه حتی یکبار هم بطور علنی  ،کردممی هم اعدام من بود سرانشان راه اگر ب شده ن مجید عملآقرطبق 

  .اما اجازه ندادند محاکمه خواهند شد

       :فضول باشی

اعدام  بخاطر اعتراض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوري هست، آقاي رئیسی بطور کلی آن سالها یک تعدادي بله خاطرم -

 میل خود در برابر دوربین خبرنگارانه ظاهر ب د که البته همه این افراد بهک تعدادي حبس هاي دراز مدت گرفتنی شدند و

کـه  امـا بـه تعـدادي از جوانـان زنـدانی شـاید تعـداد انـدکی هـم آزاد شـدند ،تلویزیون اعترافاتی بر علیه خـود کردنـد و

شخص مدعی العمـوم تهـران  گفتند کردند ووان تجاوز جنسی ج به پسران بلکه هم نه خانمها کهریزك آن داشتگاهدرباز

در زندان اوین هم به خـانم زهـرا  ،بودن سابقه دار البته ایشان در این مورد این اعمال شده وآقاي سعید مرتضوي مرتکب 

  .کاظمی تجاوز کردن

       :رئیسی

  .ج شدنددولتی هم اخرا از کارهاي ایشان بابت همین موضوع محاکمه شدند و ؟که چی -

       :فضول باشی

، بـی رحمانـه اي چقدر مجـازات سـنگین و !کارهاي دولتی تجاوز اخراج از قتل و بود ، اما مجازاتشان خیلی خنده داربله -

 را مدیر عامل سازمان تـامین اجتمـاعی کـارگران ایشان و هم ندادندحکمی راتازه آقاي احمدي نژاد اجازه اجراي چنین 

ایـن زهـم ابپاش کردند که البته نمایندگان مجلس  بریز و ایشان هم حسابی دادند دست گربه و واقع گوشت را کردند در

   .دشان شکالهی نصیب نمد

       :رئیسی

  ؟من جه ربطی دارهه ب اینها -

       :فضول باشی

خود  والدین و و که به بچه هاي مردم تجاوز کرده بودن آقر يپرونده سعید طوسی قار ،ئیه بودیدقضا هشما معاون اول قو -

صـادق  مخدومه اعالم کرد، حسابهاي شـیخرا  بودند قوه قضائیه شما آنکه بزرگ شده بودند شاکیان این پرونده  بچه ها

پرداختی به قـوه قضـائیه بـه  خسارات که بابت سود وثیقه ها و هزارمیلیارد تومانی و بانکیسه حساب  الریجانی، شصت و

 که ایشان میل میفرمودند، اعمال اکبـر طبـري میلیارد تومان سود بودهماهی بیست شد که می ایشان واریز حساب شخصی

آن همه رشوه هائی کـه کارهاي مفسدین اقتصادي کالن با  فصل معاون دیگر ایشان که دفتر کارش شده بود محل حل و

 شما ربطی پیدا ه ب ؟ ونبود ايبود اعمال مجرمانهگرفته 

، واقعا که تیم خوبی بودید شیخ نشد، اعالم جرمی نکردید تشکیل ايپرونده نیامد وچرا هیچ کس صدایش در کرد؟ نمی

  .سعید مرتضوي ویک مشت قاضی باوجدان، اکبر طبري ،سعید طوسی ،ابراهیم رئیسی ،صادق الریجانی

       :رئیسی

  .حرفهائی این مصاحبه را ادامه دهمچنین  توانم با من هرگز نمی رویدمی خیلی تند شما -

       :فضول باشی
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 کـنم ریـد فکـر نمـیذبگ سر تقصیر این حقیر به بزرگواري خودتان از رئیسی، معذرت میخوام، شما بخشید جناب آقايب -

  .شوممی ارذسپاس گ خیلی ممنون و ادمه دهید بقیه ماجرا را کنممی دیگر چیز زیادي مانده باشد خواهش

       :رئیسی

خـورد، شـما هـم می به همه جـا بـر منحرف نشوید این گفته ها خیلی بو دار است راستاز راه  بر شیطان لعنت بفرستید و -

چه غیر  تخب شخص رهبر هستیم چه مستقیم وما من خواهد بگوئیدمی دلتان هر چه کوچه علی چپ زدید تاه بخودتان را 

قـرار  م زمان تحـت حمایـت مسـتقیم اهللاما ،هستند )الی والشریفعجل اهللا وتع(م زمان اما  مستقیم مقام رهبري مورد تائید

حکمـش شوند که می دچار ارتکاب اعمال مجرمانههمین دلیل است که مردم ه دارند شما متوجه حرف زدن خود باشید ب

  .اعدام است

       :فضول باشی

توبـه کننـده را  رد وپذیمی را خداوند هم همیشه توبه کنم ومی شما توبه حضور متوجه شدم جناب رئیسی بنده در بله ،بله -

  ، امیدوارم که مورد قبول شما هم واقع شودداردمی دوست

       :رئیسی

  ؟گفتیممی بسیار خوب بریم سر اصل مطلب، چی -

            :فضول باشی

  سه معاون اول قوه قضائیه بودید نود وتا سال  فرمودید -

       :رئیسی

 یعنـی سـالهايم مجلس خبرگان رهبـري پنج البته در دوره چهارم و شدم دادستان کل کشور 1395 آن سال تا سال بله از -

ص مصـلحت مدت پنج سال عضـو مجمـع تشـخیه ب 23/2/1396 تاریخ از و جنوبی انتخاب شدم ازخراسان 1394 و 1385

 قه گی مردم که کج سلی بخاطر 1396 ریاست جمهوري مرداد ماه پس از اینکه در انتخابات نظام شدم و

حکـم مقـام  بـا 16/12/1397 شکست خوردم در تاریخ حسن روحانی در نتیجه از رئیس جمهور شوم و واستند منخ نمی

مقـام  قوه مقننه هم به آقاي قالیبـاف محـول گردیـد ه ریاستچچنان بنده متقبل شدم ومعظم رهبري ریاست قوه قضائیه را 

ساي  قـواي سـه گانـه مملکـت شـدیم فر روبدین شکل پاسخ دادند هر سه ن ما راه جفا ب م رهبري دهن کجی مردم وظمع

  .برکاته ووسالم وعلیکم و رحمته اهللا 

       :فضول باشی

 ترقـی یکـی یکـی بـاالاز پلـه هـاي  همینطـور و موفق باشید کنم پیروز ومی آرزو ،خیلی ممنون از وقتی که به بنده دادید -

  .بروید

       :رئیسی

ساز  امکان دارد در آینده براي شما مسئله کنم هرگز فراموش نمی شما رابعضی حرفهاي اما  ،کنممی شما تشکر من هم از -

  .باشید ف هایتانمخصوصا حر مواظب خودتان وکنم یک قدري می هشود لذا توصی

              :فضول باشی

  .متشکرم خدا حافظ شما ،چشم -
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             :رئیسی

  .خدا حافظ -

       :فضول باشی

 سـال همچنین از آن بودجه کالن بودند و منکر کشور با نهی از ء امر به معروف ور ستاد احیانخستین دبی رئیسیالبته آقاي  -

از  بـی پـدر در سـنی کمتـر واقعا زحمت زیادي کشیدن یـک طلبـه سـاده ،ایشان بوده تولیت استان قدس رضوي با 1394

کـار هـر م! اعدا آنهم حکم قتل ودهند، می انجام چنین خدمات بزرگی و شوندمی بیست سال توسط آقاي بهشتی کشف

 یکـی از قبـول کنیـد ایـن آدم حتـی درمـورد ؛دست به چنین اعمالی بزنـی کسی نیست خیلی باید مسلمان باشی تا بتوانی

 گـردن زدن هفتصـد نفـر پیـامبر مهربـان اسـالم کـه نـاظر شود مثل جد بزرگـوارش تردید نمی دچار شک و اعدامهایش

 خواند واقعامی به بسترخویشاندجنگ کشته در که پدر یا شوهر یا برادرش راکی از زنانی بعد شب را هم با ی و شوندمی

 کند انسـانها گیـاه خـوارتواند تحمل  هر کسی نمی سر یک مرغ یا گوسفند را ، بریدنتوانند باشندمی اینها چگونه انسانی

اعدام  از ایشان خواب پریشانی ببیند و یک شب ان داردآنها بیجان نشود، آیا امک شوند تا حیوان جانداري بخاطر تغذیهمی

  !گزخیر هر نگران شود؟ حتی یک نفر

  

  

22/4/1399 
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  یک رویاي الهام بخش
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بوف يآوا نشر  

  

توانم بـه چـاپ برسـانم نـه جرائـت دارم میآنچه را که تهیه کرده ام نه .چند روزي است که اصال حوصله ندارم

نـدا آقاسـلطان  سـتار بهشـتی و، وس سـید امـامیکـاو ،پویـا بختیـاري، من دوست داشتم بـا ترانـه موسـوي زهبراي کسی بخوانم تا

کـاش مـن قبـل از اینکـه جـالدان جانشـان  اي،آنها که هر کالمشـان بـه انـدازه یـک دنیـا ارزش داشـت ،دادممیانجام ايمصاحبه

از این مصاحبه هاي بی معنـی خسـته شـده ام قصـد دارم از ایـن کـار  گربا آنها صحبتی داشتم دی شناختم ومی گرفتند آنها رامیرا

یـک عـدد گوجـه  بـا تا ته استکان عرق کشمش را لذا چند ،بدونه دغدغه بخوابم را راحت و خواهم امشبمی ،کناره گیري کنم

  ه موسوي در جاده چالوس ابتداي هنوز چشمانم گرم نشده که خودم را با تران ،روممی به رختخواب ندق بال میریزم وهفرنگی به 

من تاکنون هیچ وقت به زیبائی این منطقه پی نبرده بـودم یـک  .بینم چقدرجاده ومنطقه کوهستانی سیاه بیشه زیبا استمی ه بیشهاسی

 هم با آندرختان جنگلی  ،جریان دارد ايار به پهناي رودخانهرستوران مثل اینکه رستوران آبی است باالي دره روبرویش یک آبش

شیشـه هـاي پنجـره رسـتوران را شسـته  مه غلیظی قبال برگهاي درختان و ،رنگارنگ تمام منطقه راپوشش داده بودند گلهائی زیبا و

پرسید چی میل دارید مـن  اتفاق داخل رستوران شدیم پشت میزي جلوي پنجره مشرف به دره نشستیم که گارسونی آمد وه ب بود،

خواهد سفارش دهید از گارسون پرسیدم می گفت من میل به چیزي ندارم شما هرچه دلتان چی میل دارد، ترانه پرسیدم که ابتدا از

  ؛یدهشما چی دارید؟ گفت هرچی شما بخوا

تعجب پرسیدم الکلـی؟ گفـت  داغ با ،مه چی الکلی غیرالکلی نوشابه خنکخیلی تشنه بودم پرسیدم نوشیدنی چی دارید؟ گفت ه

تعجب گفتم چه عرقی! لطفا بـرام یـه  میفرمائید با چه نوع عرقی؟ چه برندي را گفتم مثال عرق؟ پرسید ،اشیدبله هرچی میل داشته ب

تـا نـارنج،  چند باوري گفتم فقط یک خوراك ماهیچه با یک شیشه سودا ور پرسید دیگه چی میل دارید با ناپنج سیري سلطانیه بیا

مانـد کـه می ملوسه مثـل گلـی چقدر زیبا و ترانه زیبا این دختر من ماندم وسفارشم که تمام شد گارسون باخوش رویی رفت وباز 

  .آید از شاخه جدایش کنهمی آدم حیف اش

خواستم با می ؟ گفتممشب نصیب من شده پرسید به چه جهترا دارم چه سعادتی ا گفتم ترانه من مدتها است که آرزوي دیدار تو

 یک خورشید هستی درشبهاي تیره و، رسد تو یک ستاره اي را دستم به دامان تو نمیخوردم که چمی کنم افسوس گو گفت و تو

گفتم مگر باید چنـد سـتاره داشـته باشـد بـال  ،چقدر بی بضاعت است فقط یک ستاره دارد گفت آسمان تو لبخندي زد و ،تار من

 سـتاره گـانی کـه در دل شـبهاي تاریـک و ،اسـتخیلی زیاد به آسمان ایران نگاه کن ببین چقدر پر ستاره  ،فاصله جواب داد زیاد

جلـوي درخشـش آنهـا را گرفتـه اسـت  ايگفتم اما ابرهاي تیـره .درخشند و همه جا را نور باران کرده اندمی ظلمانی این مملکت

یـا  ننـد وکمی بـاران ریـزش توان آنها راشناسایی کرد گفت عزیزم ابرها گذرا هستند یا بصـورت بـرف و گاهی وقتها بخوبی نمی

   .مانندمی ولی ستاره ها همیشه پا برجا باقی کنندمی جلوي ستارگان عبور عاقبت از

آن ستاره دیگر بـا  ،بردیاي دروغین است کنارش دو ستاره دیگر بردیا پسر کورش و نگاه کن آن ستاره درخشان کورش است در

 ،خیام و دیگران گرفته اند سعدي و دورش را حافظ و تا وربک است ببین آن ستاره درخشان حکیم ابوالقاسم فردوسی است که د

 فرخـی یـزدي راهـم شـیرازي و کریم پور درخشد، عشقی ومی واي که مصدق چه زیبا اي،نگاه کن آن ستاره هم امیر کبیر است

دم امـا مـن بایـد هرچـه آري فهمی ،گفتم آري .شناسی بچه هاي نسل انقالب هستندمی هم که خودت خوب توانی ببینی آنها رامی

 ايمصـاحبه اياسـتاد بادکوبـه و محمد نـوریزاد نرگس محمدي و کاري انجام دهم الاقل باید بتوانم با خانم نسرین ستوده وترزود

چـه گفتنـی اسـت  لبخند شیرینی گفت آنها که هـر قید حیات هستند به مردم معرفی کنم، با خوشروئی و تا در آنها را انجام دهم و
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که همگان میشناسند احتیاجی نیست در این باره شما زحمتی بکشید. پرسیدم پس من باید چکـار کـنم  گویند، آنها رامی واندهگفت

چرا تنها آرزویی که دارم همین است گفـت  ،گفتم چرا نداآقاسلطان مطلب بنویسی؟ و ستار خواستی درباره من و گفت مگر نمی

شود اصال نیازي نیست منتظر بمانی بفرما خودشان آمدند. چند نفـري بطـرف میـز مـا می شانپس صبر کن هم اکنون آنها هم پیدای

خواي معرفی کنم بدون اینکه منتظر جواب من بشود گفت خانم نـدا آقاسـلطان،آقاي پویـا می آمدند و کنار ما نشستند ترانه گفت

نمی توانسـتم حرفـی  تعجب باز مانده بود و دهانم از کردم ومی واج به آنها نگاه هاج و ،این کچل خان هم ستار بهشتی بختیاري و

  .روي میز گذاشت هنوز حالم جا نیامده بود که گارسون سفارش من را کردم ومی به چهره یک یک آنها نگاه ،بزنم

شـما  نـداریم وخوشحالی از جمع پرسیدم شما چی میل دارید همگی مهمان من هستید ستار جواب داد ما چیـزي میـل  با هیجان و 

عقـب نمانـدن اسـتکان اول را  براي جبران شـرمندگی و قدري شرمنده شدم و ،اي بی ارزشتان را اینجا خرج کنیدالزم نیست پوله

پریشـانی بـه  کـه ناگهـان افکـار ،بالفاصله تاجرعه آخرنوشیدم دوست داشتنی خودمان و و گفتم به سالمتی جمع بی نظیر ریختم و

ودم گفتم نکنه اینجا بهشت است اینها که توسط رژیم سفاك آخوندي کشته شده بودند نکنه من هم رفتم با خ و کرد مغزم خطور

جان شیرین شـما  ،پرسید ما کشته شده بودیم؟ گفتم بله بهشتی سئوال کنم که گویا او افکارم را خوانده بود و بهشت خواستم از تو

را در آنجـا بـی رحمانـه کشـتند مـادر شـما هنـوز دادخـواه خـون  بله، شما بله،بازداشتگاه نیروي انتظامی جالدان گرفتند  را که در

کسـی گفتـه  و گفت ما زنده ایم کی گفته ما مردیم؟ هر من نداده هرگز پیر زن از پا ننشسته  پویا دیگر اجازه صحبت ب شماست و

 گـپ و ايما نشسته بینی که بامی چه غیر ایرانی ی وشریف زنده ایم چه ایران لیونها انسان آزاده ویاذهان م اشتباه کرده ما در قلب و

اکنـون هـم در بهشـت  واندکردم شـما را کشـتهمی تم من فکرفگ. را دوست دارند در ارتباط هستیم زنی ما با همه آنهایی که مامی

 .کنـیمی هستیم تو اینجا چکارربهشت  لبخندي که هزاران معنا داشت گفت کدام بهشت اگر ما د ندا با نگاهی معنی دار و. هستید

 روي پایـانمـی شـود و زمـانی کـه در خـاكمی گیري براي تو آغـازمی عزیز جان زندگی ازهمان لحظه که در شکم مادر شکل

،  ماکسـیم گـورکی ویکتورهوگو، توانی زنده بمانی مانند پاستور،می جاهالن است البته تو گیرد بقیه اش دکانی براي شیادان ومی

گفـت آنهـم  شـود؟می پرسـیدم جهـنم چـه وقتیکه انسان در این کره خاکی زندگی میکند. خیلی هاي دیگه تا ابد تا چه گووارا و

حـرارت  توانی لمـس کنـی ومی این در که بیرون بروي تو خودت از را آن ،است ن هاونر چنگیزها و، بدي براي هیتلرهازندگی ا

 مالقه آب جوشی که بابت نوشیدن هرجرعـه عـرق سـلطانیه بایـد در آتش و عقرب و ار واحساس کنی که ناگهان یاد م آتشش را

مـن  نوع بسـوزم چنـان وحشـتی در از اندازم و دوباره پوست تازه بی خاکستر شوم و هرروز با آتش جهنم بسوزم و حلقم بریزند و

   .از خواب بیدار شدم بوجود آورد که احساس کردم به درك درته جهنم پرتاب شدم لذا فریادي کشیدم و

حـال  .جور کنم  چه رویـاي زیبـائی بـود توانستم خودم را جمع و گنگ بودم عاقبت بر خودم مسلط شدم  و گیج و ايلحظه چند

 پشت میز کارم نشستم و بدین منظور ازرختخواب بلند شدم و. خواهم بنویسممی توانم در باره آنها آنچه را کهمی کنممی احساس

  ...ردم به نوشتنشروع ک
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ین اش را در شش ماش هفتاد و و و سیصد هزار درتاریخ هفت تیر .نواخت پیانومی ،خواندمی زیبائی بود که آواز جوان ودخترترانه 

خواست به مراسم هفت تیر که می به آموزشگاه قبل از رفتن کند ومی داماد پاركو میر حسینیه ارشادیکی از خیابانهاي فرعی بین 

را  جلوي مسجد قبا همدیگر که گذاردمی سري بزند که بوسیله تلفن همراهش با یکی از دوستانش قرار توسط سبزها بر پا شده بود

ی کـه دوسـت اشت هنگامپا د به کفش پاشنه بلندي سبز و روسري ترانه مانتوئی سبز و ،نمایند تا باتفاق دراین مراسم شرکت ببینند

نزدیکـی خیابـان  شـتگاهی درترانه به باز دا .کنند ون می را سوار یک اتومبیل او ترانه دستگیر شده و بیندمی رسدمی ترانه به محل

دهـد کـه در صـورت می به سایر بازداشـت شـدگان چند تن از دوستانش را ا شماره تلفن منزل ودرآنج شود ومی پاسداران منتقل

خـانواده و به  شوند ماجراي بازداشت ترانه رامی که آزاد آنهائی بازداشت شده و او دهند که دوستانش اطالع به خانواده و ديآزا

  .دهندمی اطالع دوستانش

گیـرد و اطـالع می توسط تلفن بـا آنهـا تمـاس فرد ناشناسی ،سرنوشت ترانه بی اطالع بودند سه هفته که خانواده ازپس از گذشت 

 گویـد اومی کند ومی خودکشی ترانه مطرح و دالیل بستري بودن رادخترشان در بیمارستان امام خمینی کرج بستري است  دهدمی

  .قصد خود کشی داشته شمقعد حم وبند به چیزي نبوده بعلت پارگی رپای ولحاظ اخالقی فاسد  چون از

شوند تا اینکه می شخصی در بیمارستانمسئولین منکر بستري بودن چنین  اما کنندمی خانواده به بیمارستان امام خمینی کرج مراجعه

افـرادي لبـاس  را ظاهري در حالیکه بی هـوش بـود گوید شخصی با این مشخصاتمی خصوصی به آنها ؛پرسنل بیمارستانیکی از

ف جسـد سـوزانده شـده ترانـه در خبـر کشـ را بر گرداندند البته بعـدها حالت بی هوشی اوو باهمان  شخصی به بیمارستان آوردند

  .بداانتشار میراف کرج در جاده کرج قزوین بیابانهاي اط

سـاختمانی  بازداشـتگاه وساختمان اول  .برند داراي دوساختمان استمی شتگاهی که ترانه را به آنجابازدا  بر سر ترانه آمد؟ هچاما 

 ز فرد بازداشتی و بازجو یـا بازجویـانباشد که هیچ کس بجمی ئیبازجو دارد سلول هاي اعتراف گیري و که در پشت این بنا قرار

شـخص حسـین  انصـار حـزب اهللا ونیروهاي فرهنگی  بازجویش ناصر آسیابانی ازبدست  حق ورود به آنجا را ندارند وقتی ترانه را

 بـی هوشـی کمـا و حالـته د که بـکننمی ختر معصوم تجاوزدآنچنان حیوانی به   آورند ومی دهند چنان بالئی سرش درمی بطائ

 یترانـه بهـوش نمـ و گیرند درمان نمی از اينتیجه وقتی و بیمارستان امام خمینی کرج بردهبه  را در آن زمان است که او رود ومی

 مسئله ناموسـی درگیر زنند تا آنها رامی به خانوادهتلفن اول را  کشند ومی را زنده زنده به آتش خود اوآید براي پوشاندن جنایت 

اما ازآنجائی که دوسـتان  شوند و اعتراض نمی و ر به پیگیريضکنند که خانواده در هیچ شرایطی حامی دیدهسپس چنان ت کرده و

ئول اصـلی مسـ عنوان آمر وه که ازطرف بازجوها ب شوند حسین طائب فرمانده بسیجمی دیگري پی گیر این ماجرا اشخاص ترانه و

  .آیدمی لوث کردن مسئله ترانه بر و سخگوئیپاتهیه فیلمی در صدد  با ضرغامی سیماي حاج آقا ا کمک صدا وشود بمی شناخته
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یک خانم چهل ساله نقش  خانواده او، دراین فیلم سالم شاهمرادي وسازد با بازي با جناق خودش حجت المی حسین طائب فیلمی

 قتل او شـایعه معرفـی در این فیلم ابتدا تجاوز به ترانه و کند.می بازي ترانه را اهرخو مرادي نقش برادرشاه کند ومی ترانه را بازي

با افرادي که خانواده ترانه  و کنندمی همان خانم چهل ساله را که در کانادا ساکن است به نام ترانه موسوي معرفیو سپس  شودمی

  .گیردمی انجام شوند مصاحبه هاي دلخواهمی معرفی

شـود بـا می سیما که مـدعی صدا و ادعاي بخصوص در مورد ،گرددمی در مورد صحت آن مطرحپخش این فیلم انتقاداتی پس از

بـراي  کـل کشـور شناسـائی شـده و می وجود تنها سه شخص به نام ترانه موسـوي درو نیروي انتظا احوال کشور هنگی ثبت وهما

کنـد می ثبت و احوال معرفـیشناس ل نیروي انتظامی بوده بعنوان کارز پرسنشود امی که بعدا مشخص خود فردي رااثبات ادعاي 

فرانسـه متولـد شـده فـر دیگـر یکـی درنه اسـت دوفقط سه ترانه موسوي وجود دارد بجز یکی که دوسـال گویدمی که وي قاطعانه

  .دیگر بر نگشته ترانه موسوي سومی نیز از کشور خارج شده و و کندمی وهمانجا زندگی

سال  بار ینآخر گوید دخترش در کانادا است ومی دهد و ويمی ها مصاحبه را ادامهالفاصله گزارشگر برنامه با مادر یکی ازترانه ب

وحشـتناکی را کـه مرتکـب خواهند جنایـت می سیماي حاج آقا ضرغامی صدا و و گذشته به ایران آمده بدین شکل حسین طائب

   .توانند اما نمی ،کثیف خود را پنهان نمایند بدین شکل دستان آلوده و و ندنمایاز اذهان مردم پاك اندشده

  ،عزیز منگوید برادر می نویسد ومی براي او ايکرده نامه مرادي را شناسائیالسالم شاه حجت روبیهاي ککه آق جالب اینجاست

اما  این خواست پروردگار بوده که این جنایت بر مال شود نادیده بگیریم  و توانیم جنایتی که در حق این مردم شده است را ما نمی

پـس از انتقـال تمـامی افـراد  و گیـردمی نه اصال مورد انتقاد قرار نه توبیخ وشود می حدیث ها نه کسی دستگیر با همه این حرف و

و فرمانـدهی بسـیج برکنـار  ازحسـین طائـب  ،به چندین دختر دیگر تجـاوز شـدهشود می طالعات معلومابازداشتی سپاه به وزارت 

   ...اما ستار بهشتی ه گی وشود، بهمین سادمی مسئول اطالعات سپاه
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  شود.می خاك سپردهه در گورستان رباط کریم ب )1391 آبان ماه 13 وفات 1356تولد ( ستار بهشتی

که بی عدالتی را با پوست و گوشت  کرد اومی ت بی کاریش را صرف وبالگ نویسیستار کارگري بود نان آور خانواده که اوقا

از آنجـا کـه  شـناخت ومی خـوبیاو که فقـر را بـه  .کردمی علیه بی دادگري اعتراض براستخوانش حس کرده بود بدین شکل  و

اطالع رسانی  خشم خویش را در وبالگ ها با آمدمی حساب مسئولین به خشم ازاختالس هاي بی حد و آزاده بود و انسانی آگاه و

او . گـوش همگـان میرسـانده بصورت وبالگ ب ستوه آمده بود فریادش راه او که از ستمگري واستبداد ب .دادمی به هموطنان نشان

چرا  دهد ومی اهیآگ نویسد ومی جرم او این بود که چرا .کرد دیگران را هم روشن سازدمی که ازخرافات بیزار و متنفر بود سعی

؟ او بایـد تقلیـد از مقلد مرجعی نبـود او میبایست فقط اطاعت میکرد مگر ستار بهشتی مسلمان شیعه و ،کندمی بدین شکل اعتراض

 جنایـت اعتراضـی نکـرده و دزدي و دانند هیچ مرجعی نسبت به هیچ اتقاقی چه از نوع خیانـت ومی همگان و کردمی مراجع خود

 کردنـد اگـر غیـر از ایـن باشـد  کـه  دیگـرمی تقلیـد ستارها هم چنین حقی را  نداشتند باید ازمرجـع خـود س ستار وپ .کنندی نم

از  فقط در عرض چهار روز شود ومی توسط پلیس فتا دستگیر 1391آبان  9 ، آري ستار بهشتی در تاریخحسابشان پاك پاك است

 انجـام قاتلین سـتار کـار خـود را در عرض این مدت جنایتکاران و گذرد ومی آبان روز خاك سپاري 13آبان روز دستگیري تا  9

   .دهندمی

خودمان را به  ما مربوط بود که کاره ویند خفه شوید به شما ربطی ندارد ب شود به اومیگمی جویا وقتی عموي ستار علت مرگ را

کننـد سـتار می در سـایت کلمـه اعـالم اين سیاسـی در نامـهندانیازیک نفر از  انجام دادیم پس از مرگ ستار چهل و تنحو احسن

آثار شکنجه در تمام قسمت هاي بدنش دیده شده خـود سـتار هـم بـه  اوین بوده و 350دربند  1391آبان  11 و 10بهشتی روزهاي 

 کننـد ومی ویـزانشسـقف آاز  دهنـد ومی شـتم قـرار مورد ضـرب و خواهند مرا بکشند، او را شدیدامی ها گوید اینمی زندانیان

اوین به بازداشتگاه پلیس امنیت منتقل کرده  را از او زدندمی گردنش ضربه و بالگد به سر دستهایش را بصورت قپانی بسته بودند و

گري کشتند بطوریکه هنگام دفن بـدن نـازنین اش از زانـوي وحشی در نهایت خشونت و را به بدترین شکل ممکنه و بودند آري او

، روي سرش فرورفتگی بزرگی بودکه باعـث شـده بـود روي سـرش را گـچ کندمی خونی کفن را شود ومی ستش خون جاريرا

  کشیده بودند.                               

ز مـاموران انتظـامی بـا کنـد هفـت نفـر ازمی سخنگوي قوه قضائیه اعالم ايیک غالمحسین محسنی اژه و تاریخ سیزده آذر نود در

یـک محمـد حسـن  و نـود و سیصـد در تـاریخ شـش بهمـن هـزار و داشت شدند که دو یا سه نفر آنها با قرار قانونی آزاد شـدند و

گـزارش خـود  کـه در رضـا حیـدر پـور دو ودر تاریخ یـازده آبـان نـود و شود می کار برکنار شکریان رئیس پلیس فتاي تهران از

در ، شودمی انتقال داده 209 به بند شود ومی در پرونده درج کرده بود بازداشت را رشکنجه هاي روي بدن ستا شتم و آثارضرب و

کند که اکبرتقی زاده کسی که بعنوان قاتل بهشتی شناخته شـده می تاریخ شانزده مرداد نود وسه قوه قضائیه کیفر خواستی را منتشر

  .شودمی چهارضربه شالق محکوم و هفتاد و ت اجباري(تبعید)سال اقام دو به اتهام قتل شبهه عمد به سه سال حبس تعزیري و
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براي آقاي رضا حمید پور که حاضـر  ايارسال احضاریه دادگاه انقالب با 28 چهار شعبه در روزسه شنبه یکم اردیبهشت ماه نود و

پنج به شش ماه حـبس  و رداد نوددر تاریخ دوازده خ نشده بود درباره ستار بهشتی گزارش دروغ بدهد براي محاکمه فرا خوانده و

  شود.                          می محکوم

کشتگی نداشـتند بهشتی پدر غیرازاین انتظاري نبود تازه اخبار مربوط به جوایز قاتلین منتشر نشد زیرا محرز بود مامورین که با ستار

خیلی نزدیک پاداشی  ايدانند که عمل آنها در آیندهمی شتم قرار میدهند زیرا را مورد ضرب و طور وحشیانه او پس براي چی این

مقام گرفته است چرا آنها  پست و راه رژیم مردم را کشته است ترفیع و هر کس دراندن به ارمغان خواهد آورد چون دیدهرا برایشا

               .داغ مهر بزرگتري بر پیشانی دارنددستشان کوتاه باشد آنها که جاي 
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که به خواند می کرد در رشته الهیات دانشگاه آزاد اسالمی درس ایران متوجه او و مرگش جهان راندا آقا سلطان که صحنه 

 او وارد بـر مسـئولین دانشـگاه بـراي حجـاب آن فشارهاي مضاعفی بود کـه از جانـب دهد، دلیل اولمی دو دلیل انصراف تحصیل

 وارد او طـرف اطرافیـان همسـر سـابق اش بـر کـه از ، دلیـل دوم فشـارهائی بـودنداشتکردند که اصال با روحیه ندا سازگاري می

فعالیـت درصـنعت بـراي  او .شـودمی همسـرش امیـر جـدا اقبـت ازند تا اینکـه عکردمی تحصیل ندا مخالفت با شد، آنها مرتبمی

 خبرنگـار فیلمسـاز وکاسـپین ماکـان  کـه پـس از آشـنائی بـا .پردازدمی کالسهاي خصوصی توریست به فرا گرفتن زبان ترکی در

  .آوردمی عکاسی روي و شود و به فیلمسازيمی ازاین تصمیم منصرفوعکاس ایرانی در ترکیه 

کـه بعلـت راه  کندمی با ماشین بسمت میدان آزادي حرکت پناهی بقصد شرکت در تظاهرات استاد موسیقی خود حمید ههمرا ندا

نگـران روز سی خرداد مادر ندا کـه بسـیار  دند درپیونمی کارگر پارك کرده به مردمیکی از خیابانهاي اطراف  بندان ماشین را در

کـه ناگهـان پلـیس  در این تظاهرات شرکت کرده بـود ه تظاهرات باز دارد اما ندا آگاهانهبرا از رفتن  ندا بود خیلی سعی میکند او

 باعـث ند وبرمی سواران نیز به سمت معترضان یورشموتور  کند ومی بسمت معترضین گاز اشگ آور ضد شورش اقدام به پرتاب

خیابـان  کننـد کـه در تقـاطع خسـروي ومی دویـدنه بود در طول خیابان خسروي شروع بـ هم در بین آنها شود جمعیت که ندامی

  .شودمی سواران شلیکفقط چند نفري ایستاده بودند که به ندا توسط موتور و حال متفرق شدن بودن صالحی به تدریج در

متر از هفت ک در ندا شودمی دهد و نقش زمینمی از دست ش راسپس تعادل کند ومی را مشاهده خون ریزي خود اياو چند لحظه

 خـاكه بـ 32 شـماره 41 ردیـف 257 در گورستان بهشت زهرا قطعـه را او یک خرداد جسد یکشنبه سی و رد وسپامی دقیقه جان

  .                                                   سپارندمی

 دسـتگیر را جیبسـی انند جنایت کـارانتو خوب نمی .شود اما تعقیب و دستگیر نمی ،است ک بسیجیی ،قاتل عباس کارگر جاوید

نیروي انتظامی کـه  زحمت کش و شریف مامورین خدوم و .براي دستگیریش رفته شلیک کندکنند چون امکان دارد به کسی که 

 نـواري پـر وکه درمنزل خـودش رقصـیده  ايدختر بچهاما  .اندازند گونه به خطربی که اینانداز سر راه بر نداشته جان خودشان را

خـوب عبـاس  داده را لـو دانم حتما کسی از بستگان یـا آشـنایانش اومی .شود میکرده خیلی راحت در عرض ایکی ثانیه دستگیر

  .کندمی جور موارد اوضاع فرق گفتم در این اما همانطورکه ،داده باشندتوانند لومی کارگر جاوید را هم خیلی ها

 جواب این سـئوال را یستیرودربادهند اگر بخواهیم بی می را لو این اشخاص شوند ومی افرادي پیدا سئوال این است که چرا حاال

  است. در اخالقیات اکثر ما نهادینه شده ، آدم فروشیبدهیم، خیلی واضح است خیانت، وطن فروشی

 نشـان ران اسـکندسـربازاز اسکندر یک چوپان ایرانی است کـه راهـی را بـه گفته هاي تاریخی باعث شکست آریوبرزن براساس 

کننـد می به ایـران حملـه جلوي پیش روي آنها را صد کرده بود نفوذ کنند، اعراب اگر که آریوبرزن ايپشت گردنهدر  دهد تامی

کرد تا دربرابراعـراب بایسـتد بدسـت یـک می ارسی است، یزدگرد سوم پادشاه ایران که باید نیروئی جمع آوريفسلمان  یاورشان

 خدمـه ایرانـی و آغا محمد خـان رانادر  شود،می اسیر، بابک خرم دین بدست افشین خیانتکار ایرانی شودمی نی کشتهآسیابان ایرا
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با محمد رضا شاه بود، سید خندان  دوران کودکیفردوست دوست  ،یک ایرانی بود ، وثوق الدوله از اسکاتلند نیامده بودکشندمی

نیسـت  ايرئـیس جمهـور کـاره بعد از مدتی اعتراف میکند اصالح طلبان لیدر به اصطالحاین  .شودمی راي میلیونی مردم انتخاب

شخصـی مثـل  سـتهمین کار پردازي را بد سکان و کندمی ارزگحتی انتخاباتی بر د وده اما استعفا نمی .فقط یک کارپرداز است

   .سپاردمی احمدي نژاد

   .کنیممی آدم فروشی و وطن فروشی، پوچ خود فروشی  حتی هیچ و و مقام براي پول و بینید که خیلی راحت می

بـه ایـن  شـود کـهمی مردم نسبت به آن نشـان داده واکنش هائی از طرف بعضی مقامات و و شودمی ندا بدین شکل پرپر، بگذریم

  اندازیم.می واکنش ها نگاه کوتاهی

و هشـت بـه ایـن  پنجم تیرهشـتادجمعه  قت تهران در نمازامام جمعه مو و خاتمی عضوهیئت رئیسه مجلس خبرگان احمد .1

اغتشاشـات  گفت در و نامد دانستمی وآنرا کار خود معترضان که بقول خودش اغتشاش گران  کندمی ايموضوع اشاره

 متوجه بیندگیرد هر عاقلی که فیلمش را بمی وغرب معرکه ریزدمی اوباما برایش اشک تمساح شودمی اخیر خانمی کشته

خـانم درکوچـه این انـدپارك ماشین ایـن خـانم هـم عکـس گرفتهي که از جا اياست به گونهشود کار اغتشاشگران می

 .معلوم است اگر کار نظام بود در خیابان بر خورد میکرد کنندمی خلوت که نمی کشند دستگیرخلوت بوده در کوچه 

نـدا سـاختگی مثـل مـرگ همـان خـانم ( یک به یک برخـی تصـاویرسی  بی ان ان و بی سی بود عزت اله ضرغامی گفته .2

گـور  اکنـون نیـز گـم و جوسازي کـرده و ینهدر این زم بعد آقائی بنام آرش حجازي واندبه نمایش گذاشته آقاسلطان) را

 .پیداش نیست شده و

بود که خود را جلوي دوربـین بـه  ايدختر ساده ندا آقاسلطان فرمایند،می احمدي نژاد چنین ايمهدي کلهر مشاور رسانه .3

بـه ادعـا کـرد کـه  همچنـین بدست پزشک فراري به انگلیس آرش حجازي کشته شـد وسپس در آمبوالنس  مردن زد و

سـابقه سـی سـال  آقاي شاه یعنی این مملکـت بـا شود فریادمی معناي اسم ندا آقا سلطان توجه کنید ترجمه انگلیسی اش 

 .باید آقاي رضا پهلوي بر گردد ده ونرسیجمهوري اسالمی به جائی 

                                        .که احتماال عامل قتل ندا سازمان سیا است کندمی اسپانیولی ادعا ان ان سی مصاحبه با سفیر ایران در مکزیک در .4

 .ندا آقاسلطان زنده است ندمدعی شد خبرگزاري فارس وتابناك  .5

 .قاتل اصلی ندا است یما اعالم کرد آرش حجازيس صدا و رجا نیوز هم به نقل از .6

اوباشـی را اجیـر  سی براي قتل نـدا آقاسـلطان بی بینگار سرویس دعی شد که خبرارگان سپاه پاسداران مروزنامه جوان  .7

 .کرده بود

رضـیه را امنیتـی کشـور ایـن ف انتظـامی و شد که شواهد به دست آمده توسـط کارشناسـانخبرگزاري رسمی ایرنا مدعی  .8

خلق اعدام شده، ازسوي یک تک تیر  به عنوان خواهر یکی از اعضاي مجاهدین کند که ندا آقا سلطان اشتباهامی تقویت

 .این گروه هدف قرار گرفته انداز

هـیچ ربطـی بـه اغتشاشـات تهـران  یک سناریو بـود و نگاران گفت قتل ندااحمد مقدم فرمانده نیرو انتظامی به خبر ردارس .9

 .ندارد

مختلفی در باره قتل  ياین فیلم فرض ها در زیون پخش شد کهفیلمی بنام تقاطع از شبکه سه تلوی 1389 خرداد 21در روز  .10

                                                       .بیش نبود ايشاخ دار بچه گانه که همگی دروغ هاي ردکمی ندا مطرح
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گیـرم تمـامی  ندا قلم فرسـائی کـرده انـد، روزنامه هائی که در باره و حاج عزت اله ضرغامی و یک سئوال از آقایان احمد خاتمی

زنیـد؟  چرا درباره آنها حرفی نمـی ؟که کشته شدن الل مونی گرفته ایدشش نفر دیگري  درست چرا درباره بیست وحرفهاي شما 

                                      فروشید.می را ارزاناینقدر خودتان  چرا

  : داشته باشیمنگاهی هم به واکنشهاي مردم 

  :خانم سیمین بهبهانی براي ندا سرود

      

  میري                                                                 می نه اينه مرده

              مانی                                                         می همیشه زنده

  حیات جاودان داري                                                                      

  نداي خلق ایرانی

                                                                            

  :وشمس لنگرودي نیز براي ندا چنین سرود

                                               

                                               ت کنند رزنده بگو        دخترم سنت شان بود

  شود                                                می رزنده بگوملتی           تو کشته شدي

               گرفته او که پول مرگ تورا  گذارد     می ببین که چه آرام سر بر بالش

                                              تو فقط ایستاده بودي        خوردمی شام حالل

  

                                       .کوتاهی براي پژواك جانم ساخت فیلم و براي او سرود ، راجانم پژواك به نامهاي براي ندا و کاسپین ماکان نامزد ندا دو شعر

 نادر مشایخی ،ي ایران اجرا کردبراي همه ندا ها با نام ايفرامرز اصالنی ترانه، مورد ندا خواند ومنتشر کرددر اين نجفی ترانهشاهی

                                       .کندمی در استابروك آلمان به زبان آلمانی اجرا در سه پرده ساخته و اپراي ندا راپیشین ارکستر سنفونیک تهران  رهبر

بـراي دوره  ندا آقا سـلطان راندا دوره بورس تحصیلی  انگلستان به منظور یاد بود کالج در دانشگاه آکسفورد کوئیز 2009در اکتبر

                 .لندن شد دراي رشته فلسفه تاسیس کرد که باعث اعتراض شدید سفارت ایران دکتر هاي کارشناسی و

از آنها در کاخ هنرهاي  برنزي جدا گانه از ندا بنام فرشته ایران ساخت کهصاحب نام امریکائی سه تندیس  پاوال سلیتر مجسمه ساز

یکی از تندیس هـا در  پرده برداري شد وزنان ایرانی در شهر واشنگتن دي سی کنفرانس بزرگداشت  نسیسکو وزیباي شهر سانفرا

                                                                                     .گرفتیسکو بطور دائم قرار ساختمان شهرداري شهر سانفرانس

                                                          .ندا را پخش کردندی لحظه جان دادن یویدئویونی امریکا در چندین روز بطور دائم تصاویر شبکه هاي تلویز

                                         .اندو مردمی بنام ملت ایران وجود دارد زنده بنام ایران  که محدوده جغرافیائی  ی میرند آنها تا وقتیها هرگز نمندا آري ندا و
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  پویا بختیاري
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 ،بخـواهیم از یـک یـک سـتارگان کـه نـهاگـر  رسـانم زیـرامی نام پویا بختیاري این دفتر را به پایان جاوید با یادي از

  .چه در جنگل هاي آمل شود از سربداران ایران چه در گذشته وهاي آسمان ایران نام ببریم هزاران دفتر باید نوشته خورشید

که پویا یکی  کردتاریخ ایران نام گذاري هاي این خورشید هاي تابان  را به نامشمار ایرانی از روز روز البته باید نوشته شود باید هر

، خـوش نـویس ، قصد مهاجرت به کانادا را داشتتعلق به خانواده را مدیریت میکردکوچک م، پویا یک کارگاه استآن همه  از

  .زیادي داشت تاریخ عالقه به شعر و بود و

 و بیسـترا در روز هفـت سـاله اش  پسر بیست و وعراق حضور داشته  جبهه جنگ ایران و پنج سال درگوید می منوچهر بختیاري

خـواهرش در دومـین  ، پویا به اتفـاق مـادر وکشندمی هشت در فاز چهار شهر کرج به ضرب گلولهو و نود و سیصد آبان هزار پنج

در دم  و میگیـردولـه قـرار جمجمه اش هـدف گلمعترضین پیوست که  قیمت بنزین به راه پیمائی به افزایش یروز اعتراضات مردم

 فریـاد برداشـتند و یـک نفـر راگوید یک لحظه دیـدم کـه جمعیـت جنـازه می مادر پویا از رسیدن به بیمارستان سپارد قبلمی جان

گوید مادر پویـا از لحـاظ می پدر پویا ،جگر گوشه ام پویا است دیدم چهره خونین ،آنکه برادرم کشت کشممی کشممی نددزمی

هـم اعـدام کنیـد  گوید پسرم را کشتند مـرامی او ،دیده پسرش را شده تالشیکه با چشم خود مغز م روحی ازدست رفته است چرا

  بود نه اشرار.  فرهنگو پسر من اهل شعر 

خودشـان  در حالیکـه اشـرار گویند اشـرارمی به امثال پسر من براي همین ،اختالس گر هستند هستند مسئوالن ما دزد ومردم خسته 

  .        د اما رژیم ایران مخالف این نوع ذهنیت استبه ایران بو هستند، پویا سرشار ازعشق

از تلفـن همـراه  آن روز و شب فیلم برداري کـرده کـه پـس از کشـته شـدن اعتراضات از ی رایویدئوها 1398 آبان 25پویا درروز

مردم این فرصت  دم همه مردم گرم،"گویدمی کرده چنین روایت اعتراضات مردم را که او شودمی منتشر و استخراجشخصی اش 

را بدبخت کرده براي یکبار را که چهل ساله مردم کشور عزیز ایران  فاسد همیشه این رژیم تبهکار ودست ندهید یکبار براي  را از

شـما هـم  ،پدرها ،مادرهامن هم پسر کسی هستم آمدم اینجا جان خود را به خطر انداختم " گویدمی در جاي دیگر ".بین ببریم از

                             ".هایتان بیایند بیرون بچه بگوئید

را براي یـاد بـود کشـته راخونی ف ،بود پنجم دي ماهپدر پویا با هدف برگزاري مراسم چهلم پویا که مصادف با  ،براي مراسم چهلم

بـا حکومـت  ه بـود،هـاي مختلـف همـرا چهـره از سـوي طیـف هـا و ايپیشنهاد داد که با استقبال گسـترده 98شدگان اعتراضات 

علی  گویدمی در اطالعات اوهدید سه ساعت ت پس از .کند منعد یادبو پائی مراسماز بر تالش داشت تا وي را فراخواندن پدر پویا

 و ء خانواده پویا بختیـاري خبـر دادهدوم دي خبرگزاري مهر از بازداشت اعضاکه در ،کندمی مراسم را اجرا امنیتی دیداتهرغم ت

، نیروهـاي امنیتـی نـه تـن کنـدمی ورشکستگان فراي عنـوان پویا در روند پروژه ضد انقالبی ادهخانو گرفتن زداشت را قراردلیل با

 17در .در حـبس نگـه میـدارد تا اواسط دي ماه آنهـا را و کندمی داشتباز جمله یک کودك یازده ساله را خانواده را ازازاعضاء 

یکی دیگر از عموها  اما پدر واندو یکی از عموهاي پویا آزاد شده مونا خواهر ناهید شیر بیشه وپویا خانم اعالم شد مادر  1398 دي

 ، بسیج وبودند نیروهاي امنیتیخانواده پویا همچنان در باز داشت  در حالیکه 1398 دي ماه 5 اما در میمانند و همچنان در باز داشت
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رسی بازجلوي در ورودي ایست در  و شوندمی رستان بهشت سکینه مستقرآب پاش در گو لباس شخصی ها با ماشین هاي زرهی و

است با این همه حاضـران در بهشـت سـکینه شـعار مـرگ بـر  حال پرواز گورستان مرتب در پتر بر فرازیک هلیکو کنند ومی بر پا

پیکـر پویـا کـه محـل دفـن  26 وها قطعـهاین نیر .داشت شدندبازباز چندین تن از آنها توسط نیروهاي امنیتی  دادند و سر دیکتاتور

رخشـان بنـی  داریوش مهرجـوئی، دادند، را نمی و به کسی اجازه نزدیک شدن به مزار در محاصره درآورده بودند ابختیاري بود ر

مراسم فضاي امنیتی شدید در این  رضا درمیشان از جمله سینما گرانی بودند که با وجود محسن امیر یوسفی و اعتماد، جعفر پناهی،

  .                                                شرکت کرده بودند

سـایر  اعتراضات به نتیجـه انتخابـات دهـم ریاسـت جمهـوري و خانواده هاي جان باختگان بیشه مادر پویا در دیدارخانم ناهید شیر

 گوهر عشقی مادر ستار بهشتی گفته ما اعرابی و مادر سهراب خانم پروین مهیمی ،شاريمادران جان باختگان مانند مادر صبا کرداف

بـاالش  به ثمر رساندیمش به قـد و ،بزرگش کردیم پسري که با زحمت ،عزیزيهمه آنهائی که درد از دست دادن مثل هم هستیم 

   .نگاه کردیم براي هیچ مادري آسان نیست

صـدمین  مادران صلح براي دهمین ومثل  ن پارك الله ومثل مادرا ،خاورانروست که این مادران قصد دارند مثل مادران از همین 

  .دوباره داغدار راتشکیل دهند از مادران ايهسته شینند ونبهزارمین بار کنار هم  و

دیـه  دانسـت  بیش از میلیاردها ارزش خون فرزندش را کرد و را رد آن یانخون بها به بعضی از قربان درواکنش به طرح پرداختاو

                                                                                   .پذیرم نه دلجوئی شان رامی بترسند نه تسلیت من بایدآه  از خشم من و جمهوري اسالمی از او گفت مقام هاي

علی محسـن اسـتاد 1398 آذر 25در ،دیگر جان باختگان تقـدیم کـرد به پویا بختیاري و را زندهو با عنوان باد ايترانه محسن نامجو

همـه  و این سـرزمین پویـا بختیـاري روح بلند جسورترین دوربین مستندساز به جشنواره سینما حقیقت را جایزه بهترین کارگردانی

غالمحسـین برادر منوچهر آزاد شدند  آصف بختیاري منوچهر بختیاري و 1398 دو بهمن در ،دوربین هاي تا ابد روشن تقدیم کرد

تحریک به اقدام مجرمانه اعالم  تشویق و به آنها و وصل ضد انقالب داشت خانواده پویا رائیه دلیل بازاعیلی سخنگوي قوه قضااسم

   .دکر

سـیزدهمین جشـن  زامسـخره بـاز استعداد درخشـان را بـراي فـیلم  بهترین خالقیت و همایون غنی زاده تندیس 1398 بهمن 10 در

.                                                                      به خانواده بختیاري تقدیم کرد جایزه اش را را دریافت کرد و مانویسندگان سین بزرگ منتقدان و

        کند.می سپريت ایام را فعال هم منوچهر بختیاري در بازداش
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  خاطرات آقاي فضول باشی
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سالروز تولد مسـیح در محلـه منیریـه پنج  بیست و سیصد و و هزار بسیار سرد یعنی دوازدهم دي ماه ک روز زمستانیی در

  .را داشتند از ساختمانی در آن محله اياجاره اقتمادرم یک ا تهران بدنیا آمدم پدر و

دانم کـه مـی نشـنیدم فقـط حدیثی از آن روزها اصال حرف وت چون بودم اما گویا ایام خوبی نبوده اسآن روزها را که من ندیده 

دهانه مغازه اجـاره  تهران دو ، آخرین بار هم زمانیکه در خیابان مخصوصبه پیسی نشسته بود بار ورشکست شده بود و پدر چندین

نوع فلز بـرنج بـراي  از سیگاريساخت تعداد زیادي زیر برادرش در علت شراکت باه ب ریخته گري مشغول بود به کار و کرده بود

  .نشیندمی خاك سیاهه این بار ب باز ورشکست  شده و بانک ملی

دنیا ه سال بعد که خواهرم ب دو اریها کمک پدر بودساخت زیر سیگ در کار مادر نیز  بودم در آغوش مادر کهآن زمان من نوزادي 

کارخانـه بـه شـغل شـریف  در پـدر .ري بـودکارخانـه سـیمان  ئـیسپسرش منوچهر خان که رزاري هاي عمه براي  با گریه وآمد 

ی ساختمان اقتدر ا .بیاد دارم ، صحنه هائی از آنجامنتقل شدیمخیابان سیمان  تهران به شهر ري و ما از شود ومی استخدامکارگري 

کـه هنـوز نـام لـیال  ،کردمی دگیزن ايخانواده اختمان اق این ستهر ا ، دربصورت موقت جا دادند را حیاطی بزرگ ما دو طبقه و

در حیاط  که داشتم کیمن با سه چرخه کوچ و آنجا ساکن بودیم ما مدتی در بیاد دارم د بختیار رامش شوهرش اصغر آقا و خانم و

 مکان کـردنقل  ما به آنجا ه ساختند واقتادو  ايبراي ما خانه غفار دکنار منزل مش اینکه جلوي چهار حوض تا .کردممی خانه بازي

بود  به دیوار ماغفار دیوار  دهمسایه هاي ما مش .این منزل فقط ما خودمان بودیم در .منزل قبلی نداشت چندانی باکه البته فاصله  یم

عروسش  پسر و ی بود که مادر لیال خانم وو در سمت شمال ساختمان کردمی با من بازي آمد ومی علی با سه چرخه اشکه پسرش 

 دیگـر بـود کـه آقـا اقتـادو  انتهـاي ایـن سـاختمان .کردنـدمی زندگی ام الیال البنین و بنام هاي ام دختر با دواش هوو ومنیر خانم 

یک خانه مستقل بـراي خـودش بوجـود  .کشید بعدها با دیواري که اسماعیل آقا و کردندمی خانمش در آن زندگی بنا واسماعیل 

 این چهار حوض میشد هائی سیمانی واردقنات امین آباد توسط کانالر داشت که آب حوض بزرگ قراجلوي خانه ما چهار  .آورد

 خنـک هاي برق کارخانـه سـیمان رارسید تا توربینن می بزرگ به کارخانه ته نشین میشد و بعد توسط یک کانالالي آن  تا گل و

  .رفتمی امین آبادپس ازخروج ازکارخانه به  کرده و

بـا دنیـاي کودکانـه  مـا ما بود وبود دشت وسیعی زیر پاي دیوار منزل ما گندم کاري یه ده بود تا پشت شب محیط زندگی ما درست

کـه بـه همـین ما بگذرانیم اما  به آن داده بود رای کریه چهره روزگار سیاهی را که فقر کردیممی بیابانها سعی و مان در این دشت

  پرسید چرا؟ می ،ما نمیدانده این اجازه را ب بزرگترها با اعتقاداتشانولی  راضی بودیماقل حد

کارهاي خوب است که فرشته سمت راست  روي شانه هاي انسان نشستهفرشته بر  ما گفته بودند دوه در آن دوران ب ،کنممی عرض

 وزهـا را شـب وازایـن فرشـتگان ر این بود که ما همیشه با وحشت و نویسدمی براي آدم گناهان را اعمال بد وفرشته سمت چپ  و

  .رساندیممی به روزشب ها را 

 گیـر گلـو لقمه که در همان ابتدا  خوردیم باور کنیدمی رفتیم ومی کش پنیر نان و ايقمهدزدکی لاگر یک وقت بر اثر گرسنگی 

ولی برداشـتن دزدکـی  دنان خالی برایمان جالب نبوگی  همیشهخوب دیگه سق زدن آنرا فرو ببریم  توانستیممی سختیه شد و بمی

پسران همسـایه اگـر  با دختران و ، در بازي گرگم به هواکردمی به نوشتنوادار  سمت چپ را هم فرشته پنیر یا هر زهر مار دیگري
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 ترس وهمیشه دچار نداین فرشته ها باعث شده بود فرشته سمت چپ را فعال کرده بودیمزدیم که گرگ شود می دستی به دختري

  .بود لذت نمی بردیمهیچ چیزي که در اطرافمان در نتیجه از  م ووحشت باشی

مـا  هایمان نشسته  بودنـد بودیم که روي شانه ايجوانی اسیر این دو فرشتهباور کنید تا نو کنیمی خدا این چه کاري است که با ما

انجـامش  تکـالیفی کـه  زترس ا .شد رابچند بررفتیم در مدرسه وحشت هایمان به مرور پشت سر گذاشتیم و به مدرسه  کودکی را

روز  تـرس از اینکـه هـر ،مـا بکننـده توانستند ب کمکی نمی بی سواد بودند و مادرها وار بود زیرا اکثر پدر ودش برایمانس سخت و

مان را بهـم دسـتان و ایستادیممی صف باید درباشیم زیرا قبل از رفتن سر کالس  هتدستهایمان کثیف نباشد و ناخن ها را نگرف صبح

یا ناخنی بلنـد  میداد دستی کثیف است نگاه کند واگر تشخیصیک آنها راه تا ناظم مدرسه یک ب گرفتیممی چسبانده جلوي خود

  .تا تنبیه اساسی انجام گیرد شدیممی بعد از صف خارج میزد وچوب روي دست ها یمان  است همان جا چند

 شـد ومی داخـل کفشـمانالي  پـاره بـودن کفشـها  گـل و سـوراخ وعلـت ه ب حتما زیرا باران ببارد هوا ابري شود و ترس از اینکه

سـیاهی  تا طلوع آفتابوحشت ازپاك کن  گم شدن مداد وحشت تمام شدن مداد و .را داشتیمرسیدن به خانه  وحشت راه رفتن و

  .کرده بود شب در دلهاي کوچکمان جاي

زیـرا  بودتردوم به سوم رفته بودیم این ایام قدري برایمان مفرح از اول به دوم و کالس از گذشتمی به کندي روزگار به سختی و

 من تا پایان مراسم بـابرود سرکار به کارخانه سیمان  خواستمی که صبح بعد پدر ورفتیم می پدر به حسینیه صفر با ایام محرم و در

مدیم آمی رفتیم ومی ها همراه دسته تا ابن بابویه یا شاه عبدالعظیمبعضی وقت .گذشتمی و خیلی خوش ماندیممی دوستانم در تکیه

خندیدیم می کردیم و یواشکی قاه قاهمی زدیم و شوخیمی فختر بچه هاي هم سن و سال خودمان در طول راه حربا د حاال دیگه

خوانـد و می مد و روضهآمی با اسب که دیگه از فرشته روي شانه چپ ترس و وحشتی نداشتیم زیرا یک شب آقا اسبی سیدي بود

زنـا کـردي،  ، آقا هر گناهی مرتکب شدي نترس!و تکایاي عزاداري ایشان فرمودند خیلی هم ابهت داشت در باره مقام امام حسین

اشـکی اگـر ، م عزاداري آقا امام حسـین شـرکت کـنبیا در مراس خیانت کردي و یا کردي، مال یتیم خوردي، دزدي کرديلواط 

عـزاداري  ژسـت اگر نتوانسـتی گریـه کنـی قیافـه ات را درهـم کـن و شود،می ریختی براي آقا دلت سوخت تمام گناهانت پاك

ایـن آبـروي حسـین اسـت حـاال اگـر  ،شودمی اكپ ايمجلس آقا مرتکب شده به همه گناهانی که تاقبل از ورود تمام است.بگیر

   .رسدمی دارند چه میسانی که در این راه قدم برن به کشه حساب کن ببیمی حساب و کتاب سرت

کنـد می را یادداشت دانستیم زنا و لواط و خیانت یعنی چی اما فهمیدیم که دیگه نباید از فرشته ایی که اعمال بد ما که نمی البته ما

قـه کند این بود که دیگـه دقدمی را پاك کنیم و آقا امام حسین تمام گناهان مامی لس عزاداري شرکتترسید زیرا هر سال در مج

  .گناه کردن را نداشتیم

یتوته کردن آنجا به اتفاق پدر بو راستی بجز ایام محرم و صفر یکی از تفریحات بسیار دلچسب ما روزهاي جمعه رفتن به ابن بابویه 

میوه  کردیم ومی بازي  ،شدمی روز خیلی خوبی .کردیممی یک جایی زیر درخت بساط پهنمادربزرگ و خواهرانم بود  و مادر و

کنم باید بگویم یک ناگهان یک عده مرد که اگربخواهم درست توصیف یکی از این روزها  در دیآمی خوردیم اما یادممی و غذا

تا بـراي بریدند  چاقو شاخه هاي قطوري را با ونفري از درخت ها باال رفتند چند  توي حیاط ابن بابویه و ارازل ریختند و عده الت

  .از طرف جوانان حزب توده برگذار شودبود میتینگی قراربزنند گویا  مردم تا با آنها توي سر تهیه کنند چماق خود چوبدستی و

اتفاقات آن سایر و 1331سی تیر  نامفهومی از بهتر است این را هم بگویم که خاطرات بسیاریاد کردم حال که از میتینگ ابن بابویه 

  .وز باقی استدر ذهنم هنایام 
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 خواستمی ، تازه از سر کار آمده  بود کهتظاهرات به جلوي مجلس برود براي شرکت درروز سی تیر پدرم قصد داشت  یاد دارم

از نخسـت وزیـري  ناگهان از رادیو اعالم شد قوام السلطنهرا بگیرد  کرد جلوي اومی سعی خودش را به بهارستان برساند که مادرم

   ".الزم آمدکشتی بان دیگري کشتی را "گفت می ان کسیکههم .استعفا داد

دومتراسـیون  ،سـی دو سیصـد و و پنج مرداد هزار یاد دارم در روز بیست و و د پدر به میدان بهارستان نرفتهمین امر باعث ش ،بله

مادرم باتفاق چند  با ، کردندسمت شاه عبدالعظیم حرکت ه ب حزب توده برپا شد که پیاده از تهران عظیمی از طرف بسیار بزرگ و

شـش یـا  زیـادي را دیـدم در آنجا بود که جمعیت رفتیم ورزم آرا  و پل خیابان سیمان بچه ها براي تماشا به سر تن از همسایه ها و

 سـعیهـم  تماشـاچیان و دادنـدمی و شـعارهاي کـارگري رفتنـدمی طرف میـدان شـهر ريه ب پشت سرهم هفت ردیف کنار هم و

   .فخر فروشی نمایند از این بابت به دیگران افراد حزب توده شناسائی کرده و ند آشنایان خود را در بینکردمی

هـاي فـورد  کـامیون هاي ارتشی و کامیون هم بخاطر دارم جلوي کارخانه سیمان ایستاده بودیم را دو سی و مردادنه  ولی بیست و

رفتنـد در می وجاوید شاه  دادندمی شعار ،کردهرا سوار کامیون  ايعده و مدندآمی جنگ جهانی اول کارخانه سیمان مرتبزمان 

بـا کامیونهـاي دیگـر  مسـافران خـود را گشتند ومی باز زدند ومی تهران دوريچند خیابان  میدان شوش و وهاي شهر ري   خیابان

دیده بودیم کـه امـروز شـعار جاویـد حزب توده  مرداد 25در میتینگ  که ما آنها را افرادي هم بودندکردند در بین آنها می عوض

  .دادندمی مرگ بر مصدق سر شاه و

دیـدم از دوسـتان می مـثال هـر سـال شـدمیتردقیق و دقیق خودمان به اطراف وم نگاه شدم ومی بزرگتر حاال کم کم من بزرگ و

بـه  روشـن بـود آنهـا بـراي کمـک علـت واضـح و .شدمی کمتر کمتر و  ،رفتیممیترکالس بااله ب م که باید باتفاقیاه یهمکالس

بـراي دوك جمـع کنـی  .بافنـدگی شـهر ري شـوند و ه هـاي ریسـندگیشدند جذب کارخانـمی اقتصاد خانواده مجبور مخارج و

هیچ وقـت  ازه بچه هاداد تمی نه مزد قانونی کرد ومی رد ايشد نه بیمهمی بصرف کار فرماگرفتند چون خیلی می کودکان را بکار

  شد.می ئله تماممس شد ومی ازچشمانشان جاري ايدر گوشه کاش ايشدند چند قطرهمی خیلی که ناراحت شدند معترض نمی

 .زیر یک سقف قـرار گـرفتیمبراي اولین بار با دخترها در مدرسه دخترانه فرح دادیم می ابتدائی باید امتحان نهائیدر کالس ششم 

چون هم  ،طول کشیدچند روزي امتحانات  .بردیممی خواصی با دخترها لذت کردیم ازحرف زدن می بزرگیر احساس حال دیگ

وقتـی بتـوانی بـه دختـر  ايحضور معلم ایسـتاده زیبا در ، در نظر بگیرید براي امتحان شفاهی با دختر خانمیهم شفاهی کتبی بود و

  .شويمی کمک کنی چه حالیسئوال آقا یا خانم معلم  خانم براي پاسخ

امتحانات  سالم را بعد ازاز دختر خانم هاي هم سن که من سه تن همین امتحانات نهائی باعث شد  و مفرحی بود خوب و بسیارایام 

  .و با هم گفتگوئی داشته باشیم مرتب ببینم

وحشت همه جا سایه  د همه جا ساکت بود واصی  هم بوجود نمی آمخهیچ اتفاق  داد ومی خودش را به آرامی انجام رگار کاروز

   .کنمه مشاهده در چشمان نگران هم و شدمی در گلو خفه ی کهیتوانستم این را در صداهامی گسترده بود بخوبی

را بـراي  مـا و ز اوایل مهر کالسها تعطیـل میشـداکه بودم  در کالس چهارم ابتدائی رویداد کوچکی را فراموش  کرده بودم یک 

 رنگی  آبـی و ايصفحه دایرهیکی یک  .مراسمی را اجرا کنیمدادند که در حضور شاه در امجدیه می چهارم آبان آموزش مراسم

آن سـال  .کردیممی بعد هم سرودي را اجرا وردیم وآمی بوجود باید با حرکاتی شکلهائی را دادند کهمی فیبر به دست ما سفید از

شلوار و بلوز سفید کتانی نازك به یک  را در آورده بودند و لباس هاي ما .پائیز بود بسیار هوا سرد بودچهارم آبان با اینکه ماه دوم 

طـول و بعد از مراسم هم تا ساعت هشت شـب  ما دادنده ب چنهار هم یک نصفه ساندوی ،لرزیدیممی کرده بودند که مثل بید تنمان 
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بوف يآوا نشر  

بعـد اجـازه دادنـد بـه  لباس ها را ازتنمان درآوردند را به مدرسه بردند و به خانه مارفتن  قبل از به خانه رسیدیمکشید تا از امجدیه 

در  براي همین در سال بعد من باتفاق دوستم  مرتضـی بـراي اینکـه سرماي سختی خوردم من خیلی لرزیدم وآن سال  .خانه برویم

نـاظم گـردن  کـه آقـاي نراقـی سنگ پنهان شدیمدر سطل هاي خالی ذغال این مراسم شرکت نکنیم از صف فرار کردیم و رفتیم 

خوشبختانه همین حرکـت باعـث  ما زد، اماه ب کتک مفصلی و از توي سطل در آورد مان را گرفت وکلفت دبستان آمد و گوشهای

  .                                         به تمرینات و امجدیه راه پیدا نکردیم که آن سال دیگرما شد

 سـوراخ باشـه خجالـت کـه کـف آن کفشـیزیـرا حـال دیگـر از لبـاس پـاره و  ،شـوممی به آرامی دارم سیاسی ردمکمی احساس

از اینکـه  دیدم ومی منزل خودمان هم در تمامی گوشه گوشه دوستانم و روز حال و هم در و زشت فقر راو چهره کریه کشیدم می

 ،دهانشـان زده انـد بزرگترهـا هـم قفـل سـکوت بـر لـب ودیدم که ازمـن می هالبت ؛آمدمی ض کنم از خودم بدمنمی توانستم اعترا

هـیس گفتند می  ،پرسیدممی از بزرگتر ها. گاهی که علت  را بودبرده ها سرشان بکار خودشان  مانند بره وار و دیدم که همگیمی

هـم نمـی گذاشتیم هیچ انفـاقی می ب ها پشت سراز پس شبدین منوال روزها را  .دهد سر سبز بر بادمی حرف مفت نزن زبان سرخ

شـجویان دسـت بـه دان 1336ري منـوچهر اقبـال در سـال زمان نخست وزی در کنممی غروب خورشید البته فکر و آفتاد بجز طلوع 

نمره  نگآقاي دکتر مهران خانلري وزیر فره 1340سال  در و وارد دانشگاه  شد خالف قوانین آن زمانر که پلیس ب اعتراض زدند

هـاي تهـران مخصوصـا دبیرسـتان  دانـش آمـوزان دبیـر سـتانکرد که این امر باعث شـد به دوازده تبدیل از هفت  قبولی دروس را

ایـن عمـل  "خوادمی ما دوازده مهران با هفت قبول شد از" .دادند به اعتراض زدند و شعارمیعلمیه چند روزي دست  دارالفنون و

  .سرکوب شد امنیتی ل نیروهاي پلیس والعم عکس دانش آموزي هم با

 از کودتاي بیست و صداهاي دسته جمعی بود که بعداولین  1340اعتراضات دانش آموزي سال  و 1336سال  تظاهرات دانشجوئی

که قدري فضـاي بـاز سیاسـی بوجـود آمـده بـود  نخست وزیري علی امینیدر زمان  بعد از آن هم .رسیدمی گوشه مرداد بهشت 

سـپس ؛ بـی آب و علفـی بـودبیابـان  الله فعلی که قبال میدان اسب دوانی ومیتینگ جبهه ملی در پارك  جمله ئی شد ازحرکت ها

 کلیـه رهبـران آن حرکـت در ابـن بابویـه دسـتگیر وگذار کند کـه داشت سی تیر را در ابن بابویه برقصد داشت بزرگ جبهه ملی 

  .زندانی شدند

و بازار را  بازاریان تهران اعتصاب کردندمثال  ،شدمی ه بدون کوچکترین ترحمی سرکوبگرفت  کمی اعتصاب هائی هم صورت

ساختمانی ریخـت و جلـوي درب که بسته بود مقداري آجر ومصالح  ايباز نکردن دولت هم جلوي هر مغازهرا  مغازه ها تعطیل و

  .دیوار کشید بسته رامغازهاي 

خواسـتند می ران اعتـراض هـائی شـد کـارگران کـهشهر ري بر سر انتخاب نماینده کـارگچیت ممتاز در آید در کارخانه می یادم

شاید ایـن را ندانیـد  بعـد از   .با مخالفت مقامات امنیتی کارخانه روبر شدند را که رسول نامی بود انتخاب کنند نماینده واقعی خود

مواظـب حرکـت هـاي کـارگران  داشت وارتشی حضور یک سرهنگ باز نشسته  ايهر کارخانه در هشت مرداد کودتاي بیست و

خواستند به رسول راي دهند را مقامات رسـولی می لذا کارگرانی که ،نبودچیت بافی ممتاز هم ازاین قاعده مستثنی بود و کارخانه 

  .ا خاموش کردندبراي مدت ه آنها برخورد کردند وصدایشان را بهمین لحاظ باقواي نظامی با و نامیدندمی گرو اغتشاشخواه 

 و به حوادث پانزده خرداد هـزارشاه انقالب سفید را مطرح کرد که منجر را گرفت  اعلم جاي او که امینی رفت وبعد از یک سال 

چهـارراه  و جمعیـت بسـیار زیـادي در میـدان ارك کـه مـن خـود از نزدیـک شـاهد آن بـودمتظاهراتی  ،دو شد چهل و سیصد و

پرچم هاي  .بودمن شاپور اطرف خیاب به چهار راه گلوبندك ازبوذرجمهري نرسیده در میانه خیابان من  گلوبندك جمع شده بودند



   ی  باش فضول يآقا خاطرات و ها مصاحبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٩

 

AVAYEBUF.com 

دادنـد می و شـعار مـی آوردنـددر هتـزازو به اخون کشته شدگان رنگی کرده  که چند تائی از آنها را بادست مردم بود  سیاهی در

در چهارراه گلوبنـدك مـن   نظامیاندیگري که با حمله شدید هاي شعار  و "دشمن خون خوار تو ،بمیرد ،بمیرد ،خمینی ،خمینی"

 ورزش شعله هاي آتش به آسمانحسن آباد که از خیابان طرف میدان ه در خیابان شاپور ب محل فرار کردم وآن  هم همراه مردم از

چاقو کشش  دسته الت و دارو خان وعبان که در حال سوختن بود از شباشگاه شعبان بی مخ را آتش زده بودند  .راه افتادم رفتمی

سوزي بعدها گفتند آتش که البته  ،را هم به آتش کشیدندو یک ساختمان کتابخانه در پارك شهر یکی دو پمپ بنزین  خبري نبود

و  دندکرمی داريعزابرایش  عاص بر سر نیزه کرده بودند و عمر ون نیم سوخته را مانند آزیرا یک قرکتابخانه کار خود رژیم بوده 

  .کردندمی مقصر این کار معرفیمعترضین را 

بیشـتر باعـث امـا ایـن گـرایش من حاال دیگر جذب مذهب و اسالم شده بودم  بی حرکتی این هم حرکتی بود در دوران سکون و

حتیاج به غسل فهمیدم امی شدممی صبح ها که از خواب بیدار بودم که بعضی وقتها یسن من در .وهراس من شده بود بیم سر وردد

حمام بروم  زودتر از یک هفته به  کشیدم کهمی رفتیم ازمادرم خجالتمی ومییک روز به گرمابه عم اياما ما که هفتهجنابت دارم 

ار کنار بیایم که کنـلذا مجبور بودم یواشکی با تیمم رفتم می هر بار به حمام بروم بعضی وقت ها باید تا سه بارخواستم می تازه اگر

  .دانستم این تیمم درست نیست میکرد و وجدانم قبول نمی .آمدنی نبود

به مغازه آرایشگاهی  که در ابتداي اتمام کارش درکارخانه بعد از  کرد ومی دوستی پیدا کرده بودم که در کارخانه چیت ري کار

ائی چند نفـري کـه مـن گردهم براي تجمع و که محلی شده بودآمد می خط آهن کارخانه سیمان داشتخیابان دولت آباد بعد از 

بـود اصـالح شـدیدا مـذهبی روي تـابلو مغـازه اش نوشـته  وآقاي نجفی صاحب مغازه جوانی بود متعصـب  .هم یکی از آنها بودم

نجفـی تـا  .شدمی فتگو با دوستانگ وقتش صرف بحث و بیشتر و توکی مشتري داشت همین دلیل تک وه شاید ب صورت با ماشین

   .هم بودند که گرایشات صوفیگري داشتندبود نقش رهبري را براي ما بازي کند البته یکی دو نفري  ي توانستهحدود

سعدي  میخواند که دکتر از براي اثبات عقیده اش دراویش شاه نعمت الهی را قطباز دکتر نور بخش  ايروزي نوشتهیکی از آنها 

آقاي محترم ایشان براي شدم گفتم می دو آتیشه تبدیلشتم به یک آدم متعصب من که دا و شعرش براي نظراتش شاهد گرفته بود

این حـرف آن روز  .آوردمی امامان و در صورتیکه باید شاهد از انبیا آوردمی یک شاعر شاهداشعار  عقیده دینی خودش ازاثبات 

 ئی را بـراي مـنیشـان قـرار گـرفتم کتـاب هـامـن مـورد توجـه ا از آن روز به بعد آقاي نجفی شد وخوشحالی  من باعث شادي و

نـزدم  دیگـر صـورتم را کـردممی تیغ اصالح با صورتم راخواندم من که تا قبل از آشنائی با نجفی می آنها رامن با ولع  آورد ومی

ت آخونـد چاپ رسانیده بود، نظـراه ب و نوشته که یک آخوند آنرا هم کتاب کوچکی براي من آوردبراي اصالح نکردن صورت 

کاغـذ توالـت خـودش را  پس از توالت رفتن با و ند با تیغ اصالح میک که صورتش رابراي من حجت شد ایشان به یک مسیحی 

تو با کاغـذ پـاك شویم می آب صورتم  را من با ،من به صورت تو من فالن کار را بکن و ریشبیا به  کند گفته بودند تومی پاك

کردند تـا مثـل صـورت  زنـان شـود می با تیغ اصالح شاهان صورت هاي خود را گفته بود فراعنه و و؟ شودمی کن ،کی بهتر تمیز

  .تا به سینه ام رسیده بود مروي من خیلی تاثیر گذاشت براي همین هم ریشدر آن زمان که خالصه کتابی بود 

کـه  یته المتقـین محمـد بـاقر مجلسـی راپس حلس و دینی توضیح المسائل خمینی را براي من آوردبراي آموختن هرچه بهتر مسائل 

چیـزي را  اسـالم بـراي مـا سـنگ تمـام گذاشـته و ین مبیند. با مطالعه آن کتاب بود که فهمیدم با ارزشی بود کتاب بسیار نفیس و

دعـائی دارد مـا  بیماري هاي تمامی دردها وما را تنها نگذاشته است براي فهمیم که اسالم می ایمان باشیم هلاگر افراموش نکرده 

سه  خوانده و توانی دعاي آن رامی راحت براي پا درد به هر علت .به صحت و تن درستی میرساند خالص ورا از شر بیماري  که ما
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حتـی  و دنـدان درد و شکم درد آوري براي سردرد ومی بدست سالمتی ات را شود ومی دردت خوبکنی  فوت به محل درد بار

 پیـدابـه محـل درد فـوت کنـی شـفا  ورا سه یا هفت و یا صد بـار بخـوانی  آن دعا ها واقعا مسلمان باشی و اگر  .باسیل دعا داریمو

  .کنی بهمین سادگیمی

را  سـپس پـرنس دالگـورکی تنفر داشـتم و و ضد یهود شدم حتی از یهودي هاي ایرانی هم کتاب هائی مثل دیر یاسین را خواندم 

کـردم می دروغش سعی خواندم بدون توجه به راست ومی با ولع راامامان  ث نقل شده از پیغمبر واحادی ضد بهائی شدم خواندم و

بـه راجـع بـه اینکـه اسـالم  کردممی چه افتخاري .دطبق احادیث از امامان نقل شده بوبر اساس تعالیمی باشد که اعمالم  حرکات و

امام بـه باغشـان تشـریف آوردنـد و دیدنـد حدیث آوردم که وقتی رضا من ازامام  .گذاردمی قرب واالئی حقوق کارگران ارج و

خواهنـد حقـوق می ننـد بـا کـارگران طـی کـرده کـه چقـدر سئوال میکباغ هستند از خواجه ربیع  در کارگر مشغول کار ايعده

ایـن حـرف  از امـام رضـا ،مکنیمـی راضـی شـان دهیم ومـی گوید وقتی کارشان تمام شد یه چیزي بهشانمی خواجه ربیع ،بگیرند

بایـد بگیـرد البتـه مـن  دستمزدچقدر  کارگر باید بداند گویدمی بیع را با تازیانه زدن وکنند خواجه رمی شروع شوند ومی برآشفته

در بحـث  و آمدمی زي بود به مغازه آقاي نجفیرو پرویز نامی که چند  .گفتممی مطهري با افتخار اینها را از کتاب داستان راستان

 که آقاي نجفـی فـورا پاسـخ دادنـد بیع چه نسبتی با امام داشتندراین خواجه پرسید کرد با تمسخرمی شرکتجسته گریخته  هاي ما

 شان را بابرده هاي خود کردند ومی همگفت پس امام برده داري  قه شد وبودند حال تمسخر پرویز تبدیل به قهبرده ایشان  غالم و

در پایان  ترسد کارگرانمی او ،شودمی حق کارگر نیست که ناراحت دفاع از مرد مومن یک چنین شخصی بخاطر ،دندزمی تازیانه

آن برده که بیشتر احتیاج به توجه  ؟شودمی بند حقوق کارگرپایبرده را میزند  کسی که برده دارد و کار پول بیشتري را مطالبه کنند

قصـد  خـان کمونیسـت اسـت وگرفت بعدها فهمیدیم پرویز می ما چنین موضعی که پرویز در برابر ، البته این اولین باري نبوددارد

   .قدم پرویز شدمهم  نه خود اصالح شود البته من بعد از چند سال همراه و و صالح کندا را داشته ما

یـک دفترچـه راهنمـا یـا کاتـالوگ  خرید ویم را ايگفت همانطور که وسیلهمی ن را بخوانیمآکرد قرمی یهما توصه آقاي نجفی ب

نازل کرده یک  بشر توسط جبرائیل به پیغمبربهتر زیستن  که خداوند مستقیما براي ارشاد وراهنماي بشر است ن هم کتاب آدارد قر

چیـزي  زبـان عربـی بـوده بـبـردیم امـا چـون  خوب البتـه ثـوابش را خواندیممی نآکالس سوم قر روز من گفتم آقاي نجفی ما از

اگـر میخـواي هـم ترجمـه را بـاهم بخـوانی  وشرطی که هم عربی ه ن ترجمه شده میدم بآیک قر نجفی گفت من بهت ،نفهمیدیم

بـه  ايولـی زیـاد توجـه از ابتدا تا انتهـا خوانـدم ن راآ، همین حرف باعث شد قرمگفتم چرا نمی خوا حماقت کردم و؟ برات بیارم

ازاینکه معجزه پیامبر ایـن  پیگیر ثواب آن شدم وپس  ،شد دستگیرم نمی يهم چیزن از ترجمه سوره ها نداشتم چو ترجمه آیات و

تختی کشتی گیر ایران بود که شب هفت  1346 /23/10تا اینکه در  کردممی که پیرو آن بودم افتخار خودم کتاب بوده به کتاب و

بـه یـک مراسـم  آمدند این مراسم مـذهبی تبـدیل به ابن بابویه طبقات مختلف مردم پیاده از تهران و دانشجویان جمعیت زیادي از

 تجمع در اطراف آرامگاه شمشیري پس از پیوستیم و آقاي نجفی از خیابان سیمان به راه پیمائی من و اعتراضی شد کامال سیاسی و

طـرف ه جمعیت پیاده از ابن بابویـه  بـدادیم و در پایان مراسم دوباره می فریاد شعارهاي سیاسی با کردیم ومی دور ارامگاه طواف

دانسـتند می فریب حکومتیخود کشی تختی را یک  شد ومی بر علیه حکومت داده ییشعارها که درطول راه ،تهران حرکت کرد

ه زیرا عقید "مرگ بر این دولت مردم فریب"شد این بود که می یکی از شعارها که مرتب تکرار کردندمی رژیم را جالد خطاب و

تا میدان شوش  در عوض با پرویز من نجفی را گم کردم  ودرهمان ابتداي راه پیمائی  ،شاه کشته داشتند تختی را عوامل ساواك و

عجیبـی  بـر خـورد و به میدان شوش به جمعیـت حملـه کردنـد همراه شدم که در آنجا نیروهاي انتظامی در مدخل خیابان رزم آرا
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یـک  بـااز آنجـا  تا سه راه فرح آباد پیاده برگشـتیم  و آن میدان کارزار خارج کرد از گرفت وبوجود آوردند که پرویز دست مرا 

 اقتـابراي خـودش یـک خیلی جالب بود پرویز  رفتیم  اش پرویز به خانهبه خیابان سیمان آمدیم آن شب من باتفاق اتومبیل کرایه 

مـن  .بزرگ صفحه تعدادي و داشت استریوفونیکرامافون یادي کتاب توي یک قفسه چیده بود یک دستگاه گز داشت که تعداد

یـک  سینی که یـک شیشـه پـنج سـیري عـرق وبود با یک  اقتاکه براي انجام کاري بیرون از نشستم پرویز  روي فرش کنار دیوار

معلومـه گفـتم  دانم تو ازاین نمی خـوريمی گفت چاي وارد شد ویک فنجان  یک قندان و یک پیاله ماست و کوچک و استکان

  .مخصوص این اتحادیهمن هم با  ی ات را در کن واین چاي خستگ دانستم بیا تو بامی گفت

کنم مـی من هم با این خستگی را از بـدنم دوررود  مگر با چاي خستگی تو در نمی گفت  ؟رودمی درپرسیدم با این خستگی ات 

بهت بدم ببـري بخـوانی  گفـتم چـه کتـابی خواي بري  یک کتاب یم راستی یادت باشه وقتی ،شممی سرحال هم تازه من شارژ و

بلـه امـا خـود  خود کشی کرده؟ جواب داد زیرکی پرسیدم صادق هدایت با بد جنسی و ،آقاي صادق هدایت یگفت کتاب حاج

چـرا اکثـر  پرسید پـس، حرام است زشت واتفاقا خودکشی از اعمال ؟ حرام نیست باپرخاش گفتم ،کشی که در اسالم حرام نیست

اگر بهشون زهر نداده بودند هرگز نمی  را با زهر کشتند در صورتیکه  همه آنها کشی کردند بر اساس باورهاي شماامامان شما خود

خـورد زهـر می و دهـدمی اوه چیز دیگري که مامون بـهر دانست انگور یا همین امام رضا مگه نمیعلم لدنی هم داشتند  و  مردند

برهنه را جواب دادم براي این که مامون یک شمشیر  ؟پس چرا خورد داشت از آینده هم با خبر بود  ه علم لدنیکاو  ؟آلوده است

را شـوند بخورنـد تـا آبـروي مـامون می آقا مجبـور ،دو نیمت خواهم کرد این شمشیر گفت یا بخور یا با روي سر آقا گرفته بود و

حسین رفت در ثانی اگر قرار است کشـته چنانچه آبروي یزید در برابر ، زد میرفتمی آقاآبروي مامون اگر با شمشیر به فرق ، ندببر

دهم بایـد مـی ، گفتم جواب این حرفت را بعدابکشدخودش را به فرمان مامون  ،نه خودش شدمی خوب بدست مامون کشته شود 

را به بهانه  خواندن  آقا یلجم کتاب حاجفظی از حاموقع خدا هم باید بپرسی ، گفت خیلی چیزهاي دیگه رااز اهل فن بپرسم بروم

که با پرویـز داشـتم  بحث هائی گوها و و تفگشد بیشتر  آمد من به منزل پرویز بیشتر و رفت واما از آن شب به بعد  .نگرفتمن آقر

  .از صحبت هاي مغازه نجفی بودتربرایم جالب

گفـت  .اعـالم کـردم حاج آقا را بخوانی با تکان دادن سـر تمـایلم را  خوايمی حاال ن را تمام کرديآتا اینکه یک شب پرسید قر

 پاسـخ دادم همـه چـی از چـیبـال فاصـله ؟ ن چـی یـافتیآدر قـرن برایم بگـو آیک قدري از قرن را تا پایان خواندي آحاال که قر

آدم کشی. گفتم ایـن و  کشتن ،تغار نوش هاش از برده داري از قتل و و یشپیغمبر بگو از عخواي برات بگم  گفت از  زنان می

اشـکال گـی می یات چیه کـهاست این چرند کتاب خدا است برنامه زندگی انسانها نآقرشی می زنی واهللا سنگمی کهحرفها چیه 

ی خواهرا پیاده کنند  نآقردر یک کشور مسلمان بیایند دقیقا ی کند اگر عمل نمن آقرقواعد  فرامین وامروز بشر این است که طبق 

  رسی است.خوریم چه آسان قابل دست می حسرتش را گردیم ومی دنبالشه را که ب ايمدینه فاضلهدید آن 

 ايدنبال بهانهه جوابی نداشتم باند؟  و به مردم نشان دادهاندخلفا پیاده کرده فاضله را پیامبر وپرویز پرسید اگر اینطور باشه آن مدینه 

ایجاد مدینه فاضله براي ایشـان کرد پس فرصت می در گیر جنگ هائی بودند که باید مردم را مسلمانپیغمبرگفتم آن زمان  و بودم

  .نبود

گی چون محمـد می ؟ تو راستتا مدینه فاضله ساخته شود؟ که چهکرد می ب حکایتی است باید مردم را بزور شمشیر مسلمانعج

 شـدمی امیـد هـم حتی بعضی ازوقت ها نـا. نبردکرد کاري از پیش می بلیغت عقایدش یعنی اسالم را و سیزده سالی که در مکه بود

ظ جنسی هم فقط حضـرت خدیجـه را از لحا "فی الدینال اکراه "مودند فرمی براي همین هم آن زمان که در مکه تشریف داشتند
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در مدینه به شـغل  کنندمی غارت را پیشه گ وو راه جن  رودمی رسد دستشان به شمشیرمی پاي مبارکشان به مدینه وقتیشتند اما دا

 هم از غارت وثروتی  آفزایند ومی بر پیروان خودعالوه بر اینکه بازور شمشیر  هاشوند، همین جنگمی م نائلشریف برده فروشی ه

  .رساندندمی فروشه ب برده فروشی که پس از کام جوئی از آنها در بازار گرفتند می تعدادي هم برده شودمی اول نصیب شانپچ

یـک کـاروان ه جنگ بدر دفاعی بوده حمله ب شی مثالمی همگی دفاعی بوده، گفت چرا ناراحت فریاد گفتم جنگ هاي پیامبر با 

   ؟کدامین جنگ دفاعی بودهجنگ خندق  و بجز جنگ احدبوده آري  فاعیه دآدمها  چکشتن آن  و اولپچ غارت و وتجاري 

  .کردمی به آنها حمله فاعید کرد ومی لذا پیامبر پیش دستی فالن قبیله قصد حمله دارندشد می ائیل متوجهتوسط جبرشاید پیامبر 

دیگـر  جنگ با پیامبر به مدینه لشـکر کشـیدنداهالی مکه براي  خندق که قریش و حد وبجز غزوه اآقاي محترم همانطور که گفتم 

هشتاد جنگ اتفـاق  د بیش ازدر طول ده سالی که در مدینه بودن ؟دفاع کننداهند به جنگ پیغمبر آمد که ایشان بخو کدامین لشگر

حد در تمامی جنگ هـا او دقیقا بجزجنگ  ردککه نه غزوه را شخص محمد رهبري  ،بودبقیه سریه  وه وهفت غز که بیست و افتاد

 یهودیان مدینـه  کـه خـود باعـث هجـرتچاره بی .زیادي بدست آوردندثروت و برده هاي  پول و غنایم و پیروز بود وقواي اسالم 

از  و حضـرت کردنـدتقـدیم  ندارشان را دار و خیبر ، بنی قریظه ورنصیبنی  ،درغزوات بنی قیقاع پیامبر از مکه به مدینه شده بودند

تمـامی   ،بـرده شـدند کودکانشـان اسـیر و زنهـا وبگریزند مثل بنی قریظه عالوه بر اینکه ی هم که نتوانستند یکردند آنهامدینه فرار 

زبیر  علی ابن ابی طالب واخراج از مدینه در یک روز بدست مبارك  بجاي نفی بلد و مردانی که پس از مذاکره تسلیم شده بودند

  .زنندمی هفتصد نفر را گردندر حضور خود رسول اهللا  ،شوندمی و فرزندان خردسالشان گردن زدهدرحضور پیامبر 

  .گردن زدن یک نفر را مشاهده کندبتواند کنم کسی  من که فکر نمی

 و مهربانی  فتار آنهم پیامبر خودشان حکمی صادر کنند است  وگرنه رسول اهللا که اجازه ندارن از نآقراین اعمال به حکم همان 

 اندیشـان کـردهدیگرکافران و  به کشتار را برایت بیاورم که مسلمین را تشویق  نآقرتوانم بیش از بیست تا سی آیه از همان می من

   ؛مقایسه  کنیترجمه فارسی ات  نآقربا  توانی بروي ومی ،چند نمونه برات میگم

 
  :سوره محمد 4 آیه

یـا بـا نیـت سخت ببندید آنگاه  فرو فکندید اسیرشان کنید وچون آنها را سخت  گردنشان را بزنید و چون با کافران روبرو شدید" 

گرفت ولی خواست تا شما می اگرخواست از آنان انتقام این است حکم خدا و وآید  ه جنگ پایانتا آنگاه کآزاد کنید یا با فدیه 

  "نمیکند. را باطلاعمالشان اندشده شتهآنان که درراه خدا ک ماید وزبیا  را به یکدیگر

  :سوره انفال 39 آیه

  ".بیندمی خدا کردارشان را ایستادند ر بازگا و دین خدا گردد ،دین همه نباشد و ايتا دیگر فتنه با آنان نبرد کنید"

   :سوره احزاب 61آیه 

   ".و بسختی کشته شوند هر جا یافته شوند باید دستگیر شوند اینان لعنت شدگانند"

  :سوره مائده 123آیه 

اونـد بـا پرهیـز کـاران و بدانند کـه خدبیابند  تا درستی و شدت راکافرانی که نزد شمایند را بکشید  اي کسانیکه ایمان آورده اید"

  ".است

  :سوره توبه 39 آیه



   ی  باش فضول يآقا خاطرات و ها مصاحبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣

 

AVAYEBUF.com 

نمـی گرونـد بـه  و رسـولش و حرام کرده است خدا حرام ندارند آنچه را که و روز آخر و که ایمان نیارند به خدا شید آنان رابک"

  "کیش حق

  ...والی آخر

  .خواند خواهید بیش از پانصد بار خدا راراه  بکشید درتا انتهاي شما  از ابتدا

مواظب بودند به حضـرتش  جبرئیل سکس پیامبر است که خدا وبه آن خیلی پرداخته  نآقرکه  ايدومین مسئله "فی سبیل اهللا قتل"

شـد کـه می آیه نازل مسلمین چنین خواسته هائی نداشته باشند باشند حتی براي اینکهکسري نداشته  کم و بد نگذرد و این بابت از

ایشـان بـدون مهـر تسـلیم پیـامبر کنـد  که خودش را بخواهدزنی که بخواهد عقد کند یا هر زنی  هر چند رسول اهللا حق داردفقط 

چه برده را به اسیري  برده داري است هر فرد و قانونی ایشان برده هم که حق مسلم و کنیز و این خانم کام بگیرند موظف هستند از

حـاال اگـر دوسـت  تواند ازآنهـا کـام جویـدمی ر شکل که بخواهدهه ب برده فروشان خریده باشد از بازار درجنگ گرفته باشد چه

بـرات مـیگم  چنـد آیـه رادانم خسـته شـدي مـی حضرتش نازل شده را هم برات یکی یکی بگـمداري آیه هائی که براي سکس 

سوره  34و 4آیه  و التحریم سوره 4و3و2و1 احزاب وآیات سوره 27و  31،  36،  37،  39،  49،  50، 52؛ آیات خودت برو بخوان

 برونـد براي غذا، اگر دعوت شـدند بخورنـد و به خانه هاي پیغمبر داخل نشوید کندمی سوره احزاب مردم را نصیحت 52 آیه نسا

ت را خـواهی زنان فرماید تو هر یک ازمی سوره احزاب 50آیه  از پس پرده باشد و گیرندمی آنجا نمانند از زنان پیغمبر اگر چیزي

( مهر) خواندي باز بـر تـو بـاکی  قهر) ازخود راندي اگرش به که به ( هم آنرا بپذیر و خواهی به خود که را هر و دار وخرمنوبتش 

نیـز  که مهرشان ادا کردي بر تو حالل کـردیم واي پیغمبر ما زنانی  را "ماید فرمی از طرف خداهمین سوره جبرائیل  49آیه  نیست

 دختران عمه ها نیز دختر عمو و و )آنهائی که در جنگ اسیر کردي( ملک تو شد و را نصیب کرد ورا که به غنیمت خدا ت کنیزانی

بی شـرط  که خود را به رسول اينیز زن مومنه و ختران خاله هایت را آنها که با تو از وطن خود هجرت کردندددختران خالو و  و

رسول خدا بیا من طلب  ايبگوید که از رسول خوشش بیاید وشود  یعنی زنی پیدا ".باشد مایلرسول هم به نکاحش  مهر ببخشد و

دارد بـا آن زن مومنـه  حـق  تواند ومی خوب خدا فرموده حضرت اگر بخواهد بیا مجانی سکسی باهم داشته باشیممالی از تو ندارم 

همین سوره احزاب کالم خدا  39 در آیه فقط براي توست نه دیگران وید که این آزادي آمی ادامه آیه سکسی داشته باشد البته در

 پس از طالق او پس زینب زن فرزند پیغمبر نبودمردان شما نیست ( محمد پدر هیچ یک از"مردم نازل میشود که بدین شکل براي 

راي ازدواج هم ب 37در آیه  و "بر همه امور عالم آگاه استالنبیا است خدا همیشه خاتم ا رسول خدا و لیکن او )تواند گرفتمی را

در حکمی که خدا (درنکـاح زن پسـر خوانـده) بـراي او  پیغمبر را" شودمی چنین نازل ابن حارثه پسر خوانده اش زن زیدزینب  با

 ايبـه انـدازه حتمـی و فرمان خدا حکمی نافذ و و میان آنان که در گذشتند هم این استگناهی نیست سنت الهی در مقرر فرموده 

تبـارك اهللا "بخاطر دیدن اندام زینب گفتـه بـود و این کالم را هم خاطر خواه زن پسر خوانده اش شده بود او  "حساب شده است

بـه ایـن سـنت شـکنی  کرد تا اعتراضـیمی زینب مال او باشد، باید مردم را قانع خواست با او ازدواج کند ومی و "احسن الخالقین

تواش نعمت  و که با آن کس که خدایش نعمت اسالم بخشیدوقتی "، شودمی نازلباز دراین رابطه سوره احزاب  36 نکنند لذا آیه

کـه ( داشـتیمی آنچـه در دل پنهـان و طالقش مده)( از خدا بترس و نگه دار را گفتی برو زن خودمی بن حارثه)یعنی زید( آزادي

) سـر زنـش مخالفت وو از (ت و ت  آشکار سازدخواسمی ) خدازن پسر خوانده را منسوخ کنی حرمت ازدواج با زینب را بگیري و

 مـا بـه نکـاح تـو دررا  وطالقـش داد) او( آن زن کام دل گرفـت پس چون زید از بود بترسی وارترسزا از خدا ترسیدي ومی خلق
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بوف يآوا نشر  

انجام  دا رافرمان خ گناهی نپندارند و حرج وکه ازآنها کامیاب شدند بر خویش  آوردیم تا مومنان در نکاح زنان پسر خوانده خود

   "نی استشد

                                                                   ؛میگه باید جواب درستی براش پیدا کنیآدم اینجا دو سئوال در ذهن 

زینب خواهد می خجالت از زید ترس وروشن نمود بدون  پیغمبر راپیغمبر نازل کرد که تکلیف  يخدا حکم محکمی برا .1

نـازل  ايهشود براي او آیـمی اینجا تکلیف زینب چه او کام جوئی کند تا پیامبر ازاو کام گرفته طالق دهد  حال که ازرا 

رسـول اهللا متنفـر حساب نمی آورند شاید زید را در حد پرستش دوست داشته باشد شـاید اصـال از ه شود اصال اورا ب نمی

حرفی بجز تسلیم مردهـا  زیر نه سال هم نه ساله یادر مورد کودکان  نه و زینب بارهرمیبینی که نه د بیاید شاو بد باشد واز

ایـن  ،زر خرید درایـن مـوردندارد مانند برده ها تنها فرق یک زن آزاده با یک کنیز فع شهوات آنها شدن وسیله د بودن و

 ي ندارد.چ تفاوت دیگرهی نه اگر وگیرد می تعلقدارائی هاي منقول مرد  یک هشتم ازاو مهر و ه است که ب

 ،من اهللا ،توانید بگیریدمی هایتان را کند که ازاین پس زنان مطلقه پسر خواندهتوانست محکم یک آیه نازل  مگر خدا نمی .2

پـس از  خـدا خـودش زنش را طالق بدهـد وراند زید می حکم کنم باید حتمامی اعالمطبق این حکم این سنت را باطل 

زینـب بخوانـد تـا اعـراب  بـراي محمـد وصیغه عقد را در آسمانها من بترس  مردم نترس از دنها ازکبرا چی صغرا وآنهمه 

د بگویند تـا امـروز تواننمی براي زن پسر خوانده گرفتوقت گلویشان هر شود گرفت ومی هم زن پسر خوانده را بفهمند

نـزد اعـراب چـه قداسـت ت بدانیم این سنت جالب اس جوئی کنم واز زنت کام گرفتی حال طالقش بده تا من هم کام تو

 نگهمدتها در دلش پنهان  عشق به زینب را و ترسیدهمی سرزنش مردم طبق همین آیه از مخالفت وواالئی داشته که پیغمبر 

  رسند .                                                 می جبرائیل به دادشحضرت  داشته تا اینکه خدا ومی

با مریم قبطیـه اسـت کـه سوره التحریم دررابطه  1اما آیه  وسکس پیغمبر است  با زنان وسوره احزاب هم در رابطه  27و  31 آیات

پیغمبر براي چه آن را که خدا بر تو  اي،شودمی این آیه نازل حال خداوند ناراحت این مسئله شده و و پیغمبر بر خودش حرام کرد

ایـن آیـه محمـد را خـوب  رزنـده مهربـان اسـتسازي  خدا آم خشنود کنی تا زنانت را از خودمی م تو بر خود حراحالل فرموده 

از ایـن هـم نبایـد بیخـودي بعـد  نـدارد و ايچـارهتمکین ازاین آیه  جزه ، رسول اهللا ببا مریم هم خوابه شودکند باز هم می مجبور

شود حـاال می هم در همین موارد نازل نسا 34و 4و 3 آیهالتحریم و 4و 2 ، آیهباعث لوس شدن آنها بشود را خشنود کرده وزنانش 

 با دامداري وبرداشت نازل فرمودند چند آیه در رابطه  کشت و واصالح بذر  هللا چند آیه در رابطه با کشاورزي ومن بگو این اه تو ب

چند آیه اندنه براي امروزي ها فرستاده ،دادندیم صادي که مردمان آن زمان انجامتي اقو کارهااستخراج معادن  صنعت آن زمان و

 ؟چه اطالعاتی داده اندزمان  رودخانه هاي آنو  دریاها، کشورها، جغرافیا این اهللا ازنازل کردند  بهداشت با کشف دارو و هدر رابط

البتـه منکـر ثـوابی کـه از  پیدا کنـی ابهام هاي من جوابی سئواالت وشاید بتوانی براي  برو این کتاب را تا انتها به دقت بخوان ،برو

کـه درسـت باشـد  حرفهـاي تـو گفتم اگـر ثوابش بسیارباال است.سوره احزاب که   36 مخصوصا آیه شوم نمیبري می خواندنش

براین باور بوده  همه تاکنون اعتراضی نداشته و المذهبی هیچ  این مورد پیامبر است در معجزات قرآن یکی ازهر صورت  نیست در

خـود بجـاي  ارزشـی از کتابهـاي بـا اندیشـمندان دراین مـورد بخصـوص بسـیاري از میدانی؟ اتفاقا . جواب داد تو از کجاهستند و

  .بشنویم و بخوانیم یا نخواستیم حرفهاي مخالفین را و نداشتیم خواندن آنها را که متاسفانه ما جراتاندگذاشته

 نآقـرچـی ایـن همـه وجود دارد، پرسید یعنی  نآقرتمامی دنیا فقط یک  ه درک ستا این نآقریک معجزه  پرویز خان ادامه دادم

معجزه  و کالم خدا نآقرکه  ازآنجاییگفتم منظور من این است ؟ وجود دارد نآقرشود چطور تو میگی فقط یک می دردنیا چاپ
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گونـاگون وجـود  ب با تفاوتهـايدیگه چندین کتا وجود دارد مثل کتب مذاهبکالم  یک مطلب و با نآقریک پیامبر است فقط 

 رائیـل بـربر اساس گفته خودش وقتی جب نوشتن نداشت پیامبر که سواد خواندن و گفت پسر جان حرفم آمد و ندارد. به تندي میان

پـس  "خلق االنسان من علق ،لذي خلق اقرا بسم ربک" جبرائیل ندا دادتوانم بخوانم  من نمی و گفت اقرا پیامبر گفت ظاهر شد او

هیچ مسلمانی بلند غیرت  شدن آن نباید رگ تعصب وتوانست بنویسد این حقیقتی است که با مطرح می نه توانست بخواند ومی هن

 نـد وبیش از پنجاه نفر کاتـب قـرآن بود فظ وحا نفر هفت  و یش از سیبدر نتیجه  توانستند کاتب باشند خوب ایشان که نمی شود

در حـال  نـاقص بـود و امکان نداشت زیرا متن شد تهیه یک کتاب درآن زمانمی ایشان وحی نازل برو چون هنوز پیامبر زنده بود 

 اسـتخوان تکـه هـاي چـرم و بـر برخی کردند ومی نرا حفظبرخی آ و دخوانمی براي مسلمانان پس محمد قرآن را کامل شدن بود

دي واحـ اینجـا کتـاب پس تـا نوشتندمی گاه کاغذ ی وصیقل صاف وسنگ هاي  چوب خرما و شتر و و دنده گوسفند هاي شانه و

لـذا بـه  شـوندمی حافظـان قـرآن کشـته گان شماري از از دین برگشته میان مسلمانان واما در زمان جنگ هاي رده  .تهیه نشده بود

 زیـد از و شـودمی نآقـرحافظ قرآن بود مامور جمـع آوري  کاتبان وحی و بن ثابت که خود اززید  ،ابوبکردستور  پیشنهاد عمر و

 دادنمـی یـا گفتـار حافظـان بـه یکـی ازنوشـته هـا و نفـر بر اسـاس شـهادتی کـه دو قرآن آیاتی را حافظان قرائت و میان نوشته ها

ایـن عـالج کـار  کرد اما بـازمی ردرا نوشته دیگر را که همگی با هم اختالف داشتن  گفتار وه یا ده دوازده چه بسا ن پذیرفت ومی

 دهـدمی شـود دسـتورمی قـرآن هـاي مختلفـی ازعثمان خلیفه سوم وقتی متوجه قرائـت  تا اینکه در سال نوزده هجري قمري .دنبو

بـه اسـتان هـاي  وروي آن نوشـته  شود کـه پـنج نسـخه از واحد تهیهن آقریک  بین آنها از جمع آوري ونی آتمامی نوشته هاي قر

یا اگر آنچه را  و از آن عثمان است نه قرآن در این مورد اتفاق افتاده اياست اگر معجزهعثمان واین کار  گردد می ارسال مختلف

منجملـه از آن حافظـان وحـی  بیشترین سهم این معجزه  باشد ايمعجزهامروزه در دسترس شما قرار دارد  شده وکه به پیامبر وحی 

تحمل  زنی من دیگهمی هم حرفزیادي  زنیمی حرفخودت  از این حرفهاي تو درست باشد تو گفتم ازکجا معلوم .استعایشه 

  .خدا حافظ من رفتمرا ندارم کاري نداري  حرف هاي تو

ایـن کتـاب  نآقـربـا دقـت بیشـتري شروع کـردم  مدم وآازخانه بیرون نیبا خشم وغضب از پرویز جدا شدم و چند روزي شب  آن

 نآقـرصـص خـودم قـبال راجـع بـه ق. کـرده بـودواندم که پرویز آنها را مطرح را خ خواندن البته خوشبختانه ابتدا آیاتی آسمانی را

دلیل تا یـک همین ه هنوز عصبانی بودم و بدیگر نماز جماعت هم نرفتم ولی از پرویز خالصه همین امر باعث شد  سئوالتی داشتم 

کرد بـروم چی اسرار دم آمد دم درهرزنگ ز و عد از یک هفته جمعه آخراي شب رفتم جلوي منزلشبدیدارش نرفتم ه هفته بعد ب

عمل کـنم گفـتم فقـط آمـدم  به میل اوخواستم  با پرویز نمی فتاده بودم چه برسدابی فایده ماند زیرا من با خودم هم سر لج داخل 

                                                             ؟             گفت من تورا بهم ریختم من چکار کردم .بهم ریختی کار جالبی با من نکردي و بهت بگم من سر بزنم وبهت 

                                                                          ...من آمدم ، چیزهائی که برام خیلی مهم بودشدي من خیلی چیزها را از دست بدموباعث  تو،ت

اصطالح با  به دیگه خودم هم بی میل نبودمالبته  ،داخل خانه برده مرا ببه زور  م را گرفت ودست من نداد وه اجازه ادامه صحبت را ب

فنجان  چاي و یک فالکس جاي همیشگی نشستم و پرویز با یک سینی و اقتارفتم داخل کشیدم می با پا پیش زدم ومی دست پس

امـا مانده براي پذیرائی از شما نـدارم یزي بجز این چاي بخشید چگفت ب آمد و یک استکان براي خودش ودکا بایک ته بطري  و

  .همین هم براي نشستن ما نعمتی است

تالفـی آمـدي  یا اینکه از کتاب خدا عصبانی شدي و آمدي من و ارشاد کنی و ايخوانده را نآقرخوب عزیز جان بفرمائید حتما 

امـا او از قفسـه کتابهـایش یـک ان گشادش را براي همیشه ببنـدم دهاو بدهم  و آن ه بهیچ جوابی نداشتم ، سر من در بیاري اش را
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بوف يآوا نشر  

گفـتم  ،بیا با هم ترجمه آن را از هر کجا کـه بخـواهی بخـوانیمهم ترجمه داره  نآقرگفت ببین این  کالم اهللا مجید را آورد وجلد 

جـواب داد چـی  ؟ات چـی میشـهآیتفسیر زول آیات ومسئله شرح ن ترجمه هاي آنرا خواندم آیات ونیازي نیست چون من با دقت 

به زبان فصیح  را نآقرمیگه ما  نآقرخود تفسیر آیات دکانی است که دین فروشان درست کردن  و شرح نزول ؟و چی میشهچی ر

روز نازل شده مثال براي مریم قبطیه یـا آیات در رابطه با مسائل آنمسلم است که  ،، چه تفسیريبراي فهم همه مردم فرستادیمعربی 

اینکـه  ؟خـوان تفسـیر کننـدمی شرح نزولی داره چـی راآیاتی آمده خوب دیگه چه  با عایشه رابطه یا در ر خوانده محمد وپسزن 

حـاال  و سـه سـاله اسـت زیر نه سال مال مرد پنجـاهخود پیغمبر نشان داد که دختر  پانزده ساله شوهر دادباید به پسر  دختر نه ساله را

چـه احساسـی  ،نـه سـاله ات خواستگاري خواهرکه پیغمبر هم هست آمده سه ساله  پنجاه ومرد بدور از تعصب فرض کن یک پیر 

  .توانی باور کنیمی ؟داري

، اوال نه بیشـتر پسر پانزده ساله در بیایداندازد که دختر نه ساله باید به عقد کند این را جا بیمی سعیحاال آخوند جماعت روي منبر 

کننـد؟ ازدواج چرا باید یک دختر بچه نه ساله با یک پسـر بچـه پـانزده سـاله ازدواج اصال  ،ط استاز اساس غلاین صورت مسئله 

بازي  کردن و اصال این بچه ها که زمان بازي ؟کنندمی آن اضافهه دارند یا بمی برآیا باري ازروي دوش جامعه کنند که چی بشود 

شاید احمقی جواب دهـد کسـی مـانع  ؟برونددبیرستان و دانشگاه  ه وخواهند مدرسمی پس کی گوشی آنهاست اگر ازدواج کنند

سنت او الگوي تمامی مسلمانان است با دختـر  خود رسول اهللا کهطرفی  فرمایند ازمی میل شکردانیم می کهشود  تحصیل شان نمی

؟ احتیاجی نیست زیاد انجام میدهندلعملی ا کنی چه عکسمی فکر دهندمی حال کسانیکه ایشان را الگو قرار نه ساله ازدواج کردند

روشـن کـرده  شـرح داده وتو  طبق رساله هایشان شرایط نزدیکی با بچه شیر خواره را براي من وآقایان گم می کنی من بهتفکر 

  .اند

سـوخ من باشـند کـه آقایـان نـامش را ناسـخ ومی عکس همـدیگربـر آیـاتی آمـده کـه ضـد و نآقـرقـدر در  ها گذشـته آن از این

 خواهنـد و که حضـرات نمـی شودمی نازلقبلی بر عکس مطالب آیه در موردي آمده بعد آیه دیگري  ايیعنی قبال آیهاندگذاشته

در واقـع دومـی کـه ضـد مطالـب آیـه اولـی اسـت اگر بگویند اولی درست است یا  ؛آیه درست است نمی توانند بگویند کدامین

حرفی بر عکـس  مدتی بعد زده وزیرا یک روزي حرفی  نباید به حرفهایش توجه کردزیاد  و خدا فراموشی داشتهانداعتراف کرده

یعنـی رد منسوخ هـم  ناسخ یعنی باطل کننده و ،هستند منسوخ گویند این نوع آیات ناسخ ومی ؟کنندمی ، پس چکارگویدمی آنرا

  .کرده شده حاال شما پیدا کنید پرتقال فروش را

 مخـالف نظرات موافـق وباید مطالعه داشته باشی  شود صحبت کردمی راحتیه هم ب دستورات احکام ومورد در  ،دوست عزیز من

نگاه  ؟ماست یا با آنها حق باچیه  سنی  پرسیدم نظرت در مورد شیعه و ،داشته باش بعد خودت برداشت خودت راخوانده باشی   را

گم تـو مـی مـن چـی چه رشته کرده بودیم پنبه کردي گفت پسر ماهر ح وعاقل اندر صفیمن انداخت از آن نگاه هاي ه بدجوري ب

ی سئوال بطور کل سنی چه نظري داري؟ بپرسم در مورد شیعه و؟ گفتم شاید مقصودم را درست بیان نکردم  بهتر است گیمی چی

بی پاسخ بگذارم بهت میگم به نظـر را  سئوال توخواهم  ی که نمییآنجا اما از برایت شرح دادم و من که اصلش رادرستی نمیکنی 

قـدر  خالفـت علـی اسـت آننظریـه اش کـه همانـا  استوار شده دالیلی که براي اثباتاز اساس حرف وسخنش بر دروغ من شیعه 

دیر غـبزرگترین دلیل آنها مسـئله دانی  همانطور که می. اندمردم چگونه آنرا پذیرفتهکند می سست و بی پایه است که آدم تعجب

بطـور هـم هرگـز  که آن  سوره مائده 67 کنند به آیهمی دوم استناد .داد را نمیهاي پیغمبر معناي امامت  که اصال حرف خم است

که باید آن را بـدون اگر امامت اینقدر مهم بوده این حضرات سئوال کند  یکی نیست از دهد نمی واضح معناي امامت را شفاف و
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 زنان پیـامبرکه مالحظه کردي براي  مانطور اما ه .شود باره امامت نازل نمیدر ک آیهچرا یک سوره که نه یچرا پذیرفت  و چون

چگونه است که این نفاق عثمان منافق هستند  عمر و گویند ابو بکر و شود اینها مگر نمیمی م خوابگی هایش آن همه آیه نازله و

 عثمـان ابـوبکر و نـام فرزنـدان خـود راچـرا علـی  و ؟کننـد نمـیبـه آن  ايخدا هـم اشـاره جبرائیل وحتی  و ؟را پیامبر نمی فهمد

عثمان دو دختر پیـامبر  عمر را بزنی دارد و پیامبر دختر ابو بکر و ؟خانوادگی بین آنها نزدیک استقدر روابط  چرا این ؟گذاردمی

عمر بخاطر احقاق حقش  ر ابو بکر ودر براب ترسو بوده که قدر بزدل وبه زنی گرفته است یا شاید علی آن را  علی خواهر عمر و را

از جـان  ت یا خالفت بود وحکوم تازه مشاور نزدیک عمر در بز دلی نبود علی آدم ترسو وصورتیکه  گونه  اقدامی نکرده در هیچ

را هـیچ  آنا اسـت کـه اصـال امـروزه سـیکی دیگر از دالیل آخوند هاي شیعی حدیث ک کردندمی فقط فرزندان علی دفاععثمان 

قبوالندن  براي کلک بشود دوز و و دست به دامان خرافاتشود می پذیرا باشد آخوند شیعه مجبورطرفی نمی تواند  ان عاقل بیانس

لی وقتی ع ،خرافات احمقانه نام دیگري نمیشه به آن دادبجز  نه باور کردنی تراشند که نه عقالنی است ومی ائینظریه خود داستانه

که از اجنه بوده در علی را آنجا دیده علی با تمساحی  وقتی پیامبر به معراج میرودخوانده  نآقرگوش پیامبر شود در می پیامبر زاده

صادق در یک روز به سئوال یا اینکه امام جعفر کند ومی هو صحبتبا آ شود ومی ، امام رضا ضامن آهوزندمی مسجد کوفه حرف

توانیـد داشـته می پاسخ دادند شما چه عکس العملیحظر ایشان بودند در م و مده بودندنقاط دنیا آ صیاقهزار دانشمند که از  ،هزار

 ید اهللا واکبر اما هرگز یک لحظه فکر نمیشاید هم فریاد بزن شوید ومی خوشحال تفکري هیچی بدون کوچکترین اندیشه و ؟باشید

هـزار  ر،هـزادر کدامین سالن  در کجا آنها را سکونت داده و و نقاط دنیا چگونه آمده بودند صیدانشمند از اق این هزار هزار کنید

چگونـه توانسـتند ، آنها کردندمی سرزمینی زندگی یا و ییچه کشورها این دانشمندان در دنیاي آن زمان در و دانشمند جمع شدند

را یک دقیقه  جواب رهر سئوال وگا ،هدد هزار سئوال آنها پاسخ ،به هزارامام در همان روز  کنند و هزار سئوال  ،در یک روز هزار

ساعته در  چهار بیست و واندذاشتهگنساعت چشم روي هم  چهار در عرض بیست ودانشمندان  فرض کنیم و قبول کنیم حضرت و

توجـه  پاسخ هـا را بدهنـد کشد تا تمامیمی روز طول چهار زیرا حدودا هفتاد وباز غیر ممکن است  این جمع علمی بودندخدمت 

دروغ هـاي  امـام هـا مـورد تمامی گفتـه هایشـان درروي هم یک دقیقه است،  جواب دهند و ه باشید زمان براي سئوال کنندهداشت

ل کحـال مشـ بـاور کننـد تواننـدمی پرت که فقط یک عده روان پریش و تریک مشت چ خرافاتی غیر قابل باور است احمقانه و

که هر کدام از این نـوع داسـتان اندتقسیم شدهید شیعیان به گروه هاي مختلفی طرف نیست جاست که شما فقط با یک گروه شیعهاین

هم جعفر  ايکه عده دوازده امامی پنج و هفت امامی و و چهار امامی براي نشان دادن حقانیت خود بسیار دارند شیعه سه امامی و ها

امـا شـوند می گـروه تقسـیم پاك شدند سنی ها هم به چهارستند که به مرور زمان از صفحه روزگار دانمی کذاب را امام دوازدهم

آنها هم هـر صوفی هاي شیعه  زنند ومی داریم که هر کدام ساز خودشان را صوفی هاي سنی را واین تقسیمات وهابی ها  عالوه بر

 گروهـی علـی را خـود خـدا ی کـهیتـا جـا .نوازندمیاندرا نشنیدهرا براي مردمی که هیچ آواي موسیقی کدام سازهاي گوناگونی 

بـراي شویم این همه هیاهوي بسـیار می تازه متوجهاسالمی بگذریم و بخودش بخواهیم بپردازیم فرق مختلف  اما اگر از و دانندمی

  .                                                                       هیچ بوده

سـر شـب  وام توگفتم نه تازه اگر هم چیزي بخ ؟خوريمی باز کنم تو چیزيراي خودم خوام یک شیشه دیگه بمی من خسته شدم

 تـو هـم دیگـه چیـزي نخـور و من میرم واما شوخی کردم اگر اجازه بدي خیلی دیر شده  !ريگفتی بجز این چاي مانده چیزي ندا

   .بخواب
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بوف يآوا نشر  

ایـن مـدت دیدم زیرا درعـرض می را فقط اوبعضی روزها پرویز ادامه پیدا کرد، بطوري که در  آمد من به خانه از آن شب رفت و

، بر میگردیم علویه خانم ،آقا یحاج ی مانندیشد کتابهامی خواندن این کتاب ها داد که بیشتر وقتم صرفمن ه کتاب هاي زیادي ب

کاپیتال مارکس  سروي وذشته  انقالب مشروطیت احمد کرمان گ از ،، مادربشر دوست، ژنده پوشان بچینیم، رز فرانسگل نسترن 

   .لذت بردم همگی را خواندم ومن  را هم بهم داد و

 گفتگـو بحـث و شـعرخوانی وحـاال دیگـه بـا دوسـتان چپـی جلسـات  یواش شدم یـک جوجـه کمونیسـت دو آتیشـه  ،من یواش

هم بـی  مازمان هستند  انتظار امام  که دریون هم مانند مذهب دانستیم که انتظار مامی خودمان هم و کشیدیممی و انتظار گذاشتیممی

  "است.جوانمردانه سرد هوا بس نا"ا زیر، کشیممی وارا رامثل چه گظهور یک ناجی یا یک قهرمان  دلیل انتظار

 دداننمیاندچشیده راناگوار دیکتاتوري  تلخ و آنهائی که طعم نبود ايهروزن و آنچنان سنگین شده بود که هیچ امید سایه خفقان و 

   .زنممی نبود چه چیزي حرف من از

شاهنشـاهی شود تا سرنگون شود حال دیکتـاتوري می بزرگ آنقدر بزرگ و و دهد دیکتاتوري اجازه رشد به غیر خودش را نمی

ري پروتالیـا ما طرفـدار دیکتـاتووتالیا البته آن زمان یا دیکتاتوري پر یا مذهبی و هیتلر فرانکو و سیلینی وباشد یا فاشیستی از نوع مو

سـرمایه  مقابلـه بـا لذا براي مبارزه و ،کمونیستی را نخواهند دادبه جامعه  اجازه رشد کهها هستند زیرا معتقد بودیم کاپیتالیست بودیم

  .گرددحکومت دکتاتوري پرولتاریا تشکیل داري باید 

ما در رژیمـی ، چه دردسرتان بدهم ده بودگرفته ش ،شود کهمی مردم گرفته چنین حکومتی هم جلوي رشد صد در صد در حتما و

نه کارگري را داشتیم  دوست داشتیم افکار بشر دوستا تینگیحسرت یک دومتراسیون یا یک م منطقه هم شده بودم که حال ژاندار

بـود  ولی کی قـادر .به جلو شویم باعث حرکتی رو وخواسته هاي طبقه کارگر را مطرح کنیم  ووطنان برسانیم گوش همه مان را ب

کنـد می ا بـر پـار گـذاري جشـن هـاي تاج 1346آبـان  4 در حرکتی کند خفقان عجیبی بود شاه سرمست از قـدرت حرفی بزند و

خود اعلحضرت در جمع خبرنگـاران بـا  دیوار موش داره موش هم گوش دارهگفتند می شد نمیصداي بال مگسی در هوا شنیده 

پنج نفري یـک نفـر سـاواکی داریـم درچنـین هر جمع ز شما هم نیرو دارد فرمودند ابین فرمایند که ساواك در می و افتخار غرور

 سـیاهکل حملـهبـه پاسـگاه ژانـدارمري  1349بهمـن  19 شناخته شده ناگهان در تـاریخسکون  که ایران جزیره آرامش وشرایطی 

 در این جزیره آرامـش ونبرد چریکی جنگل اگهان ن و کندمی در گیري ها ادامه پیدابهمن تا هشت اسفند  19از شامگاه  شود ومی

بـراي  شـود ومی ها چسـباندهدیـوار شـهر توسط ساواك  بـه در وخلق  عکس تعدادي از فدائیان کند ومی صداسکون مانند توپ 

  .کنندمی ینیه تعیافتن آنها جایز

بـا  ریـزد مجاهـدین خلـقمی همه وشبختی بخبه بعد آرامش این جزیره  1349بهمن  19خواري ساواك شاه است از  اوج خفت و

کنـد می اضحار وجودنیستی ژي کمولویدئواز دل آنها پیکار با ا و گذارندمی میدان نبرد چریکی شهريه پاي بلوژي اسالمی ایدئو

  میتینگ نیست فرزندان خلق  مقابله با رژیم بصورت اعتراض ودیگر 

احتیـاط  بـه محافظـه کـاري ورژیـم شـاه  در مبارزه با دیگر این نسل .خود گذشته اند از جانو اندبراي مبارزه دست به اسلحه برده

ه بـ حـاکم کـرده بودنـد ايکـه بـر محـیط رسـانهدهـد بـا سانسـور شـدیدي می قلدري باندارد جواب قلدري را شجاعانه  ايتوجه

 قدر کـه رژیـم شـاه را خشـمگین و همان فاقاترسید این اتمی این جوانان به اطالع مردم اخبار عملیات چریکی مرتب صورتهر

  .شدمی مبارزین باعث شادي ونشاط مردم ورد  عصبانی میک
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 ودش هم در این عملیات نقشـی داشـتهخ کردمی زد که انسان احساسمی حرفپرویز با چنان شور و هیجانی از مبارزات مسلحانه 

یـا  کـردمی هیجـان پـرواز خوشـحالی و داشـت ازن شاه فرار کـرد از زندا 1352سال  مخصوصا روزي که خانم اشرف دهقانی در

غیر قابل وصـف داد که می چنان هیجانی بهش دستکرد می عزت غروي معروف به رفیق مادر صحبت یازمانیکه از خانم صدیقه 

   .بود

 رژیـم کشـته نبـرد بـا آبـادي در مجتبـی خـرم پسرانش احمد وخانم عزت غروي بعد از اینکه  کردمی افتخار تعریف و او با غرور

در درگیـري بـا  1355سـال اردیبهشـت  خودش نیز در و دپیوندمی به سازمان فدائیان خلق ید وآمی خرم آباد به تهران ازشوند می

مـان آن ز هاي  مربوط به چریک اخبارپنداشت من تمامی می بارزات را یک پیروزي بزرگاین م.شودمی نیروهاي ساواك کشته

   .شنیدممی پرویز زبان از را ابتدا

 رابطه با بمـب گـذارياز حزب توده بریده بود اما در  شده بود وطرفدار پروپا قرص فدائیان خلق  و تسمپادرست است که پرویز 

  .کردمی بزرگی  یاد واز آنها هم آن زمان به نیکی  نبود وشهري گروه مجاهدین خلق هم بی تفاوت عملیات  ها و

روزگـار بسـختی  .اما براي رسیدن به این هدف راهـی نیافـت ،عضو سازمان چریکی فدائیان خلق بشودخیلی دوست داشت پرویز 

خیز حـزب رسـتا منحل و احزاب را 1353اسفند  11در  وکند می گذاررا بر ساله 2500جشن هاي شاه براي خودش  .شدمی سپري

حرکـت هـاي عاقبت  مردم ساکت نمی نشینند وخود کامگی هاي شاه  اك  وساواما در برابر خشونت وحشیانه کند می را تاسیس

باز سیاسی ملتی با مطرح شدن فضاي  ي ترك بردارد ودژ دیکتاتور خیم وضشود دیوار می دخالت عوامل خارجی باعث مردمی و

 .ور خودش را با دسـتان خـودش کنـدشاه گ و هد به پا خواستدنفرصتی بومنتظر چنین  در زندان بزرگی بسر میبرد وکه سالیان سال 

ز بـا بـاکـرد می او کـه فکـر رسـد ومی انقالب به ثمر و کندمی مجبور به فرار 1331 مانند سال یک بار دیگررا  او 57انقالب سال 

 رایران سال شاهنشاهی ا 2500و گور برده این آرزو را براي همیشه ب، دوباره به سلطنت جلوس خواهد کرد مرداد 28کودتائی مثل 

   .برد نیز با خود

ایـن  و دانستم ایـن روزهـا گـذرا اسـتمی اما من .نمی شناسدپا  ازسر  شکاند ومی قول معروف با دمش گردوه این روزها پرویز ب

(ایـران ار) در خیابـان پیمائی همـا هاي هوا که خانم 57بهمن  19اهد داد من در حسرت خو شادمانی خیلی زود جایش را به ماتم و

بـه جمهوري اسـالمی  ،آزادي ،فریاد میزدند استقاللبا مشت هاي گره کرده  و دستکش سفید بدست کرده بودند ،زنهاور آنروزآی

 و دانشجویان ،نبود اما افراد تحصیل کرده ايمسئله دادندمی ، عوام اگر شعار اسالمیدانندمی هتم این خانم ها از اسالم چفخانمم گ

  .رفتسو خواهیم  دادند معلوم بود به کدامین سمت ومی ر اسالمیشخاص با سوادي که شعاا

 را بـا ما شاه دیکتاتور آن چیزهائی بود که خودم هم روزي طالب آن بودمشناختم می بخوبیعقاید برادارن مسلمان را  من افکار و

مواظـب  نفهمـیم و اگـردیو چو بیرون رود دانستیم  نمیاما  "دیو چو بیرون رود فرشته در آید"گفتیم  وتخت بیرون کردیم  تاج و

  .خواهند آمد خشن تري وترنباشیم دیوهاي خطرناك

شعار حکومـت ایـن رژیم گذشته  در .ریاست نشاندیمسري را روي کرسی  آخوند عمامه بر ،شاه تاج بر سر را بیرون کردیمآري 

نظـام جمهـوري اسـالمی  این بار در پیروي  کنی وایه خدا باید از س چرا بدون چون و .خدا بودسایه شاه  و "میهن ،شاه ،خدا"بود 

  .داشته باشیباید وحدت کلمه  رهبر فقط روح اهللا و وی حزب فقط حزب اهللا یهستی بگومجبور 

 رهبردینـی یکـی وسیاسـی  حال کـه  رهبـرآن مرجع دینی است  چون اندیشه ازتوجه داشته باشید وحدت کلمه نه وحدت اندیشه 

 امـام زمـان نماینده خدا و مرجع تقلید رهبر وباید آنچه را ابراز عقیده نداري   و نیازي به فکر کردن تقلید کنی و فقط باید تو شده
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بوف يآوا نشر  

ایـن  "سبز بر باددهد سرمی زبان سرخ"گویند می همین جاست که بر باد خواهی داد سرت را در غیر اینصورت ،گوید بپذیريمی

مـن کـه ازدواج کـرده  گذرنـد از خون نزدیکان خودشان هم نمـیاهللا  منافع گروهی و بخاطر جماعت با هیچ کسی شوخی ندارند

گـاه گـاهی  و دورنه به مبارزه اما دورا داشتم وکار حکومت ه نه بکاري هم  دیگه سرم بکار خودم بود ویک فرزند داشتم  بودم و

در شـهریور یـک بـاره ه هقان شده بـود بـدلیت و اشرف اقجذب فدائیان  1359 اقلیت در خرداددیدم او که با انشعاب می پرویز را

درصورتیکه فقط یک سـال  شنیدم در زندان اعدام شد 1367مدت هشت سال حبس محکوم شد اما در تابستان ه ب ودستگیر  1361

    .دوران محکومیت اش باقی مانده بوداز

این اشتباهی اسـت کـه همـه  و ردم را وادار به سکوت نمایدمتواند می کندمی سایر زندانیان سیاسی حکومت فکر با اعدام پرویز و

اگر غیر ازایـن  سرنوشتی بجز سرنگونی ندارند باز باور نمی کنندانددیده را این که سرنوشت اسالف خود با و کنندمی دیکتاتورها

کـه رژیـم ا باور ندارید همانطور این مردمی که شم یافتمی جهان خاکی ما ادامهتمامی  حکومت هاي دیکتاتوري دربود که باید 

گـز ایـن رژیـم هـم هر ؛کننـدآنهـا را مهـار نتوانستند گر نیروهاي سرکوب داشتن اسلحه و آنها با و را سر نگون کردندهاي گذشته  

                                                                                  .تنخواهد توانس

 
  

  

  

 به امید آن روز

  

  

28/5/1399  
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  ناشر سخن
  

  

  

عاشـقان  ياسـتبداد يمهم دولت هاست. دولت ها فیاز وظا یکیجامعه  یآموزش و پرورش و باال بردن سطح آگاه

 شیو نا آگاه از حقـوق خـو یخراف سواد،یمردم ب یحکومت کردن بر گروه مردم هستند. یرشد و آگاه دیسانسور و مخالفان شد

  .آشنا هستند شیاست که به حقوق خو یمطلوب تر و راحت تر از حکومت بر مردم اریبس کتاتورید کی يبرا

کند.  یم ایود مهخ يبرا يشتریب ییمردم امکان فرمانروا ینگاه داشتن سطح فهم و آگاه نیمستبد با پائ ،يکتاتورید يها ستمیس در

و  یو فقهـ ینـیدکتابهـا،  نیـا ٪97از  شیرسـد کـه بـ یهزار مـ 32تعداد عنوان کتاب چاپ شده در سال به  یاسالم يدر جمهور

 يل است.  جمهوردر سا قهیدق 2 یبطور واقع رانیسرانه مطالعه در ا زانیصفر است. م نآ یاست که ارزش علم یو خرافات اتیجعل

 قـهیدق 21مربوط بـه مطالعـه کتـاب  قهیدق 15مقدار  نیرسانده که از ا قهیدق 75رقم را به  نیا ریو جعل و تزو يبا آمار ساز یاسالم

و سوئد   34وآلمان   قهیدق 44آمار در مورد فنالند  نیاست که البته ا یخوان هینشر گرید قهیدق 7روزنامه  و قهیدق 32قرآن و دعا و  

  .در روز است قهیدق 31

هـزاران کتـاب ممنوعـه و   یبه چاپ و انتشـار  صـوت یاطالع رسان يبه دو دهه است که در راستا کیبوف نزد يآوا ینترنتیا نشر

مـردم داشـته  يداریـدر ارتقاء فرهنگ و ب یکند سهم یم یمجموعه ، سع نیا گانیقرار دادن را اریاقدام نموده و با در اخت ابیکم

  .باشد

نخواهد شد. هـدف  یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیدست س چهیباز یبه راحت گریشد د داریو ب دیفهم یاگر ملت چون

 میاست. تـا آگـاه نشـو شیخو یبه حقوق انسان انیکردن خفتگان و نا آشنا داریو ب یمردم با کتاب و کتابخوان شتریما آشنا کردن ب

  .میرا پاره کن ستنیز رانهیو حق یبردگ يرهایزنج میتوان ینم

 لیـهموطنـان داخـل کشـور اسـت کـه بـه دل يبـرا ابیو ممنوعه و کم یصوت يتمام کتابها  گانیقرار دادن را اریما  در اخت هدف

  .باشند یم قهیکتاب در مض هیته يبرا ياز لحاظ اقتصاد ای تیسانسور و ممنوع

رنگارنگ و دور نگاه داشته شـده از قافلـه  نیمستبد وغی ریدر ز يمتماد يدوره ها یدر ط رانیتفکر که کشور ا نیبوف  با ا يآوا

 نیآمدن از ا رونیب يبرا یمبرم به  رفرم و مبارزه فرهنگ اجیو غرق شدن در منجالب مذهب و خرافات، احت يفرهنگ و تمدن بشر

  .دارد، بوجود آمد  یجهان مدنت يبه قافله وستنیمنجالب و پ

اف در  يد یو پـ یرو، هزاران کتاب ممنوعه و سانسور شده بصـورت صـوت شیگذشته با تمام مشکالت و موانع پ يسالها یط در

  .و جهان قرار گرفته است رانیزبان در ا یعالقمندان و اقشار مختلف فارس اریاخت

  ستند،ین رانیادر به چاپ آثار خود در اکه به علت سانسور ق یسندگانیکمک به نو يبوف در راستا يآوا یانتشارات 2019در سال  

عبور از سانسور و با هدف گردش آزاد اطالعـات  ينمود که افتخار دارد در راستا یاقدام به ثبت خود تحت عنوان انتشارات جهان

  .دینما یآثار را ثبت جهان نیدر نشر  آثار سانسور شده اقدام و ا گانیراداخل، بصورت  انیرانیا يبرا
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بوف يآوا نشر  

از انتشار کتب و آثار  دیسانسور ج.ا خورده و سرخورده و ناام نیوتیبه گ رشانیشود اگر مس یدعوت م زیهمراهان عز یاز تمام لذا

ثبـت و انتشـار     يفرصـت را بـرا نیـبوف بـا افتخـار ا يقدم گذاشته، نشر آوا ریمس نیشناسند که در ا یرا م یکس ایخود شده اند 

  .فراهم نموده است

  

  بوف يآوا نشر

  

  

 
  


