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دكتر مصدق رهبر نهضت ملي ايران با آگاهي 
و شناختي واقعي از تضاد منافع قدرتهاي استعماري 
و با بهره گيري كامل از اين تضاد و پيمودن راهي 
و شناختي واقعي از تضاد منافع قدرتهاي استعماري 
و با بهره گيري كامل از اين تضاد و پيمودن راهي 
و شناختي واقعي از تضاد منافع قدرتهاي استعماري 

دشوار و طاقت فرسا توانست در سال 1329 قانون 
ملي شــدن نفت در سراســر كشــور را به تصويب 
مجلس شوراي ملي و سنا برساند او پس از تصويب 
شــدن و قطعي شــدن اين قانون براي جلوگيري از 
هرگونه بهانه اي پيشــنهاد نخست وزيري را جهت 
اجــراي اين قانــون پذيرفت و دولــت ملي را در 
تاريخ دهم ارديبهشت 1330 تشكيل داد دولت ملي 

مصدق برنامه خود را در دو ماده خالصه كرد : 
1- اجراي قانون ملي شدن نفت  

2-  اصالح قانون انتخابات 
نگاه دكتــر مصدق در بنــد اول برنامه دولت 

2-  اصالح قانون انتخابات 
نگاه دكتــر مصدق در بنــد اول برنامه دولت 

2-  اصالح قانون انتخابات 

خود به مبارزه ضد استعماري و حفظ استقالل و در 
بند دوم به برقراري دموكراسي از طريق انتخابات 
آزاد و ســالم و برچيــدن اســتبداد معطــوف بود. 
مصدق از روز اول نخســت وزيــري اجراي برنامه 
دوگانه دولت خود را آغاز كرد. در اولين بخشنامه 
خود به رئيس شهرباني كل كشور نسبت به آزادي 
مطبوعات تاكيد نمود و نوشت كه راجع به شخص 
من در روزنامه ها هر چه نوشــته باشند و هر كسي 
نوشته باشــد هيچكس حق اعتراض به او را ندارد. 
بــه تمام احزاب و جمعيت ها حتــي احزابي كه به 
شدت نســبت به دولت ملي خصومت مي ورزيدند 
اجازه داشتن محل تشكيالت، داشتن روزنامه ارگان 
و تشــكيل گردهمايي داد. در مورد اجراي قانون 
ملي شــدن نفت تنها 50 روز پس از تشكيل دولت 
ملي از شــركت نفت انگليس خلع يد بعمل آمد و 
تاسيسات نفتي در اختيار دولت ايران قرار گرفت 
ملي از شــركت نفت انگليس خلع يد بعمل آمد و 
تاسيسات نفتي در اختيار دولت ايران قرار گرفت 
ملي از شــركت نفت انگليس خلع يد بعمل آمد و 

و اتباع انگليســي از ايــران اخراج شــدند تحريم 
خريد نفت ايران از دولت ملي و ســاير فشــارهاي 
اقتصادي با عكس العمل درســت و سنجيده مصدق 
خنثــي گرديد و  با افزودن صــادرات غير نفتي و 
ايجــاد محدوديت براي واردات غيرضروري بيالن 
اقتصادي كشــور را متوازن نمــود و دورانى را در 
طول يكصد سال اخير ارائه نمود كه صادرات ايران 
بدون فروش نفت بر واردات سبقت گرفت و بيالن 

اقتصــادى مثبت گرديــد . حكومت ملي و مردمي 
دكتر مصدق با پيمودن پله هاي موفقيت ميرفت تا 
نمونه اي از يك كشــور مستقل و دموكراتيك را 
در منطقه خاورميانه پا برجا سازد كه استعمارگران 
جهاني متوحش  از بر باد رفتن منافع خود در ايران 
و شكل گرفتن الگويي از استقالل و آزادي در اين 
جهاني متوحش  از بر باد رفتن منافع خود در ايران 
و شكل گرفتن الگويي از استقالل و آزادي در اين 
جهاني متوحش  از بر باد رفتن منافع خود در ايران 

كشــور در اين منطقه حســاس با ارتجاع داخلي به 
سركردگي دربار هماهنگ گشــته و توطئه كودتا 
كشــور در اين منطقه حســاس با ارتجاع داخلي به 
سركردگي دربار هماهنگ گشــته و توطئه كودتا 
كشــور در اين منطقه حســاس با ارتجاع داخلي به 

عليــه دولت ملــي را برنامه ريزي كردنــد. برنامه 
كودتــا در ســازمان اينتلجنت ســرويس انگليس و 
توســط ســرهنگ وود هاوس عضو برجســته اين 
ســازمان طراحي گرديد و پــس از تصويب كردن 
چرچيل نخســت وزير انگليس، سرهنگ وود هاس 
بــراي تاييد گرفتــن و جلب هماهنگــي و حمايت 
آمريــكا ماموريــت يافت بــه آمريكا ســفر نمايد 
در آن مســافرت طرح كودتا بــه اطالع و تصويب 
جان فاســتر دالس وزير خارجه و آلن دالس رئيس 
ســازمان سيا رسيد و ســپس ژنرال آيزنهاور رئيس 
جمهــوري آمريكا هم بر آن مهر تاييد گذاشــت و 
باالخره دولت اتحاد جماهير شــوروي سوسياليستي 
نيــز در جريــان طرح قــرار گرفتــه و آن را تاييد 
كرد و كودتــا وارد مراحل اجرايي گرديد. ژنرال 
نيــز در جريــان طرح قــرار گرفتــه و آن را تاييد 
كرد و كودتــا وارد مراحل اجرايي گرديد. ژنرال 
نيــز در جريــان طرح قــرار گرفتــه و آن را تاييد 

آمريكايي نورمن شــوار تسكف در دامنه كوههاي 
آلپ در ســوييس با اشرف پهلوي مالقات و وي را 
جهت توجيه محمدرضا شــاه نسبت به طرح كودتا 
به ايران روانه ســاخت كرميت روزولت عامل بلند 
مرتبه ســازمان ســيا بعنوان فرمانده عمليات كودتا 
بــا چمدان هاي پر از دالر به طــور پنهاني به ايران 
وارد شــد و مخفيانه با شــاه مالقات و او را نسبت 
بــه ريز جريان كودتا مطلع كــرد. كيم روزولت با 
برخــي فرماندهان ارتش از جمله ســپهبد زاهدي و 
عوامل انگليــس مانند برادران رشــيديان و برخي 
روحانيون مانند بهبهانى و كاشاني و شيخ بهاءالدين 
نوري هماهنگ شــد. دار و دسته هاي شناخته شده 
روحانيون مانند بهبهانى و كاشاني و شيخ بهاءالدين 
نوري هماهنگ شــد. دار و دسته هاي شناخته شده 
روحانيون مانند بهبهانى و كاشاني و شيخ بهاءالدين 

اراذل و اوباش به مزدوري گرفته شدند. در مرحله 
اول كودتا در نيمه شــب 25 مرداد با هوشــياري و 
عكس العمل مصدق شكســت خــورد و محمدرضا 
شــاه از كشور فرار كرد ولي عوامل بيگانه سه روز 

بعد در روز 28 مرداد 1332 در مرحله دوم كودتا 
موفق شــدند دولت ملي مصدق را ســرنگون كنند 
بعد در روز 28 مرداد 1332 در مرحله دوم كودتا 
موفق شــدند دولت ملي مصدق را ســرنگون كنند 
بعد در روز 28 مرداد 1332 در مرحله دوم كودتا 

آنها با حمله به خانه مصــدق آن را ويران كرده و 
به آتش كشــيدند. مصدق و يارانش به بند كشيده 
شــدند سياست حكومت در سايه ســرنيزه با مشت 
آهنين و داغ و درفش و زندان به اجرا گذاشته شد 
صدها نفر بازداشت و دهها نفر به جوخه هاي اعدام 
ســپرده شــدند كودتاچيان در اولين اقدامات خود 
قرارداد فروش نفت را با كنسرسيومي امضا كردند 
كه چهل درصد از ســهام آن متعلق به شركت هاي 
انگليســى و چهل درصد مربوط به آمريكا و بيست 
كه چهل درصد از ســهام آن متعلق به شركت هاي 
انگليســى و چهل درصد مربوط به آمريكا و بيست 
كه چهل درصد از ســهام آن متعلق به شركت هاي 

درصــد بقيه بين فرانســه و ايتاليا و هلند و ديگران 
تقسيم مي شــد. محمدرضا پهلوي پس از كودتاي 
اجنبي ســاخته 28 مرداد توانست به مدت 25 سال 
به سلطنت  اســتبدادي خود ادامه دهد ولي حافظه 
تاريخي ملت ايــران هيچگاه كودتــاي ننگين 28 
مرداد را به دســت فراموشي نسپرد و سرانجام اين 
ملت در انقالب 1357 طومار حكومت ديكتاتوري 
برخاسته از كودتاي28 مرداد را در هم پيچيد. ولي 
دريغ و افســوس كه انقــالب آزاديخواهانه  و ضد 
استبدادي ملت ايران توســط اقتدارگرايان واپس 
دريغ و افســوس كه انقــالب آزاديخواهانه  و ضد 
استبدادي ملت ايران توســط اقتدارگرايان واپس 
دريغ و افســوس كه انقــالب آزاديخواهانه  و ضد 

گرا ربوده و به بيراهه كشــانيده شــد و امروز سي 
سال پس از انقالب حقوق و آزاديهاي مردم بيش از 
پيش ناديده گرفته مي شود. از آزادي اجتماعات، 
سال پس از انقالب حقوق و آزاديهاي مردم بيش از 
پيش ناديده گرفته مي شود. از آزادي اجتماعات، 
سال پس از انقالب حقوق و آزاديهاي مردم بيش از 

آزادي مطبوعات، آزادي احزاب و آزادي انتخابات 
اثري باقي نمانــده و زندانها از آزاديخواهان لبريز 
گشته و اموال و سرمايه هاي ملي به تاراج مي رود 
و خطرات و تهديدات بزرگي موجوديت كشــور 
گشته و اموال و سرمايه هاي ملي به تاراج مي رود 
و خطرات و تهديدات بزرگي موجوديت كشــور 
گشته و اموال و سرمايه هاي ملي به تاراج مي رود 

را نشــانه گرفته است اما بايد اذعان داشت كه علت 
العلل همه مصائب و گرفتاريهاي امروز  ملت ايران 
نيز ريشه در كودتاي شوم 28 مرداد 32 دارد زيرا 
كه اگر آن كودتاي خائنانه راه را بر دموكراســي 
نيز ريشه در كودتاي شوم 28 مرداد 32 دارد زيرا 
كه اگر آن كودتاي خائنانه راه را بر دموكراســي 
نيز ريشه در كودتاي شوم 28 مرداد 32 دارد زيرا 

نوپاي ايران نمي بست و اگر آزادي در اين كشور 
نهادينه مي گشت و اســتقالل اين مملكت محفوظ 
ميماند تاريخ سرنوشــت ديگري را براي اين ملت 
بزرگ و فداكار رقم مي زد. سرنوشــتي بسيار بهتر 
ميماند تاريخ سرنوشــت ديگري را براي اين ملت 
بزرگ و فداكار رقم مي زد. سرنوشــتي بسيار بهتر 
ميماند تاريخ سرنوشــت ديگري را براي اين ملت 

از امروز.

كودتاي شوم
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     غارت ثروت هاي ملي
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طال همراه 
7/5 ميليارد دالر وجه نقد كه مجموعًا 18/5 ميليارد دالر معادل 
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طال همراه 
7/5 ميليارد دالر وجه نقد كه مجموعًا 18/5 ميليارد دالر معادل 
خبر خروج يك تريلي حامل بيسـت تن شمش طال همراه 

بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 
بازرگان و توقيف و ضبط آن در خاك تركيه حيرت برانگيز 
بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 
بازرگان و توقيف و ضبط آن در خاك تركيه حيرت برانگيز 
بـا حـدود يكصد و هشـتاد و پنج هـزار ميليارد ريـال از مرز 

و باور نكردني بود ولي نشان داده شدن اين محموله گنج گونه 
در تلويزيـون تركيـه و سـخنان آقاي رجب طيـب ار دوغان 
نخست وزير تركيه كه به دست آوردن اين وجه نقد عظيم را 
نشـانه توجه ويژه خداوند به مردم تركيه دانست كه در اوضاع 
بحـران اقتصادي و ركود جهاني يك چنين پول باد آورده اي 
را نصيـب تركيه نموده اسـت جاي ترديد و انـكاري را براي 
هيچكس باقي نگذاشـت كه اين خبر واقعيت دارد و در برخي 
افسانه اي متعلق به شخصي به رسانه ها اعالم شد كه اين ثروت افسانه اي متعلق به شخصي به رسانه ها اعالم شد كه اين ثروت افسانه اي متعلق به شخصي به 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

رسانه ها اعالم شد كه اين ثروت 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

رسانه ها اعالم شد كه اين ثروت 

در تركيه به آن كشور برده شده است. مقامات گمرك ايران 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 
در تركيه به آن كشور برده شده است. مقامات گمرك ايران 
نام آقاي اسماعيل صفاريان نسب بوده كه براي سرمايه گذاري 

خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 
بي اطالعي نمودند و مقامات ديگر دولت جمهوري اسالمي نيز 
خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 
بي اطالعي نمودند و مقامات ديگر دولت جمهوري اسالمي نيز 
خروج چنين محموله اي را تكذيب نموده و نسبت به آن اظهار 

در اين مورد سخني نگفته و در مورد آن سكوت كرده اند در 
مورد اين رويداد شگفت انگيز سئواالت چندي در اذهان مردم 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طال و اسكناس نقد 
به صورت دالر جز صنـدوق بانك مركزي منبع ديگري نمي 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طال و اسكناس نقد 
به صورت دالر جز صنـدوق بانك مركزي منبع ديگري نمي 
مطرح اسـت اول اينكه اين مقدار از شمش طال و اسكناس نقد 

تواند داشـته باشـد آيا در چه تاريخي و به دستور چه كسي و 
بـه چه منظور اين طال و ارز از صنـدوق بانك مركزي خارج 
شـده و مقصد آن كجا بوده اسـت؟  آيا اين ثروت عظيم مي 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 
در اطاق بازرگاني به نام آقاي اسـماعيل صفاريان نسب باشد؟ 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 
در اطاق بازرگاني به نام آقاي اسـماعيل صفاريان نسب باشد؟ 
توانـد متعلق به يك فرد ناشـناس از نظر مردم و بدون سـابقه 

در صورتيكـه افرادي كه حتـي رقمي كمتر از پنج درصد اين 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
ثرورت را دارا باشـند در بين مردم شـناخته شده و نوع كار و 

صفاريان نسب فرضًا صاحب اين محموله باشد سئوال اين است 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 
صفاريان نسب فرضًا صاحب اين محموله باشد سئوال اين است 
فعاليتشان معلوم است آيا اگر هم شخصي به نام آقاي اسماعيل 

كه نامبرده اين مقدار نقدينگي را از چه طريق به دست آورده 
و چگونه بـه اين صورت ابتدايي و پر خطر قصد جابجايي آن 
را داشـته اسـت؟ چگونه   مي توان باور كرد كه دستگاه هاي 
اطالعاتـي و حفاظتي گمـرك و مرزباني از خروج يك چنين 
ثروت عظيمي بي خبر مانده اند؟ آيا مقامات مسئول جمهوري 
اسـالمي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 
مهم احسـاس نمي كنند و صرفًا تكذيب يك مقام گمركي را 
اسـالمي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 
مهم احسـاس نمي كنند و صرفًا تكذيب يك مقام گمركي را 
اسـالمي هيچ ضرورتي براي توضيـح دادن درباره اين رويداد 

در اين مورد كافي مي انگارند؟
مهم احسـاس نمي كنند و صرفًا تكذيب يك مقام گمركي را 

در اين مورد كافي مي انگارند؟
مهم احسـاس نمي كنند و صرفًا تكذيب يك مقام گمركي را 

ايـن ميـزان از ارز و طـال يك سـرمايه ملي اسـت و مي 
بايسـت در اين كشور سـرمايه گذاري مي شد و صرف ايجاد 
كار و توليد مي گرديد در شـرايط بحران اقتصادي و اوضاعي 
كه ميليونها نفر از جوانان اليق و مسـتعد اين سـرزمين بيكار 
هسـتند و كارخانجات و موسسـات توليدي بسياري در آستانه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 
سرمايه از كشـور خيانتي بزرگ و غير قابل بخشش است كه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 
سرمايه از كشـور خيانتي بزرگ و غير قابل بخشش است كه 
ورشكسـتگي و تعطيل شدن به سـر مي برند خارج كردن اين 

نياز به پيگيري و معرفي عوامل دسـت اندر كار در اين ماجرا 
را دارد.

در زندان توحيد
در سي سال اخير در زندانهاي جمهوري اسالمي هميشه اذيت و آزار زندانيان و شكنجه در حد 
غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.

كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 

بود و چون قدش بلند بود توانسته بود باال بپرد و بلندگو را از جا درآورد.
چند ماه زير فشـار و بدرفتاري و كتك و بازجويي بودم. ظاهراً هدف آن بود كه با فشـار مرا 
مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطالح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 
ه هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك به هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك به هفت ماه اين ترتيبات برقرار بود.

                                                                                                          

غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 

فكر مي كردم مبادا به خاطر من آنان را دستگير كنند و تحت فشار بگذارند.
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 

كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 

بود و چون قدش بلند بود توانسته بود باال بپرد و بلندگو را از جا درآورد.

مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطالح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 
بود و يك هفته قادر به حركت نبودم. نزديك ب

در سي سال اخير در زندانهاي جمهوري اسالمي هميشه اذيت و آزار زندانيان و شكنجه در حد 
غير قابل تصوري اعمال شـده و مي شـود اخيرا در كتاب فرزند خصال خويش كه خاطرات مختصر 
زندگي سياسـي و شـخصي روانشـاد اصغر پارسـا يار وفادار و آگاه نهضت ملي و قائم مقام هيئت 
رهبري جبهه ملي ايران در دهه 60 است چند صفحه اي از كتاب به شكنجه هاي زندان در سالهاي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
دهه 60 اشاره شده است كه در ادامه مالحظه مي فرماييد : وقتي مرا به آنجا بردند چند اسم مختلف 

گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 
گفتند زندان كميته مشترك ضد خرابكاري كه هر شكنجه و بازجويي بود، در آنجا اعمال مي شد و 
داشـت بند 3000، بند 380 و مدتي هم گفتند زندان توحيد. حاال موزه شـده. در زمان شاه به آن مي 

در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
در اين مدتي كه بنده بودم، همان وضع برقرار بود به اضعاف مضاعف. پس از انتقال به زندان توحيد 

كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
مرا به سـلول انفرادي انداختند و بازجويي ها شـروع شـد يكي دو روز بعد از دستگيري مرا مجبور 

من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
كردند كه با تلفن به دخترم بگويم كه نزد دوسـتانم هسـتم و نگران من نباشند چون غيبت ناگهاني 

فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
من طبعًا باعث نگراني آنها شده بود. دختر و پسرم هم بعد از اين تلفن خيالشان تا حدي راحت شد و 

خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 
خودشان به امريكا رفتند و بعدها كه اين خبر را در زندان شنيدم حقيقتًا خوشحال شدم چون هميشه 
فكر كردند كه در ادامه مخفي بودنم به منزل دوستي رفته ام. دخترم با همسرش طبق برنامه زندگي 

بعد از اين ديگر آقايان راحت بودند كه هر كاري مي خواهند با من بكنند. پس از چند جلسه 
كه سـئوالهاي بي ربطي مانند اين كه روابط شـما با دربار چه بوده و از اين قبيل كردند و جوابهاي 
مرا نپسنديدند، شكنجه شروع شد. من در بازجويي ها كسي را نمي ديدم. با چشم بند و رو به ديوار 
بازجويي مي شـدم. در همان جلسـات اول آقايي كه فقط صدايش را مي شـنيدم پرسيد نام خودتان 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
را در ورقه بازجويي اصغر پارسـا نوشـته ايد ولي اسم شـما در شناسنامه اصغر اصغر زاده پارسا پس 

شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 
شد و باز كتك و خشونت بود. گاهي كه چشمم بسته بود با چيزي به سرم مي زدند كه نمي ديدم 
دروغ گفته ايد و تعزير مي شـويد. كتكي و شـالقي مي زدند و بعد حرفهايي از اين قبيل مطرح مي 

چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 
ديوار تكيه دهم. بعد شخصي با لگد زدن به پاهاي من آنها را از هم باز مي كرد. در اين حالت سرم 
چيسـت ولي درد زيادي داشـت. در بعضي جلسـات مرا مجبور مي كردند كه خم شوم و سرم را به 

به شدت به ديوار فشرده مي شد و بسيار دردناك و تحمل ناپذير بود در تمام اين مدت بازجو، كه 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
من هيچوقت او را نمي ديدم، با توهين و خشونت سئوالهاي نامربوط خود را تكرار مي كرد. وقتي 

و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
از شدت درد و خستگي به زمين مي افتادم باز به ضرب لگد و كتك وادارم مي كردند كه بلند شوم 

بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
و سـرم را به ديوار بگذارم و پاها را با لگد باز مي كردند و دوباره درد و بازجويي شـروع مي شـد. 

بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
بـه زميـن كـه مي افتادم بازجو به آن كه كتك مي زد با فرياد بلند مي گفت بلندش كن كه حرف 

گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
بزنه، آن ديگري كه خسته شده بود داد مي زد و مي گفت چكارش كنم مثل گاو افتاده و هي مي 

اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
گه نه! در آن روزهاي فشـار و شـكنجه صحنه هاي فجيعي را شـاهد بودم. از كارهايي كه رايج بود 

بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
اين بود كه مدام نوار نوحه خواني و مناجات را از بلندگوهايي كه در زندان نصب شده بود با صداي 

هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 
هم صداي نوحه مي آمد «آسـمان خون گريه كن، فرزند زهرا آمده ...» و آن دختر هم زير شـالق 
بلند و گوش خراش پخش مي كردند. روزي مي شنيدم كه دختري را شالق   مي زدند و از بلند گو 

فرياد مي كشيد كه «فرزند زهرا منم، من سيدم، نزنيد. من فرزند زهرايم ...» اين صداى بلند و مداوم 
نوحه كه اغلب با فرياد افراد زير شكنجه مخلوط مي شد از زجر آورترين امور زندان بود. حتي در 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 
مي گذاشتند، كنده شده است. يكي از پاسدارهاي زندان مي گفت كه قطب زاده مدتي در اين سلول 
سلول هم بلند گو گذاشته بودند. در يكي از سلولها ديدم كه بلندگو كه معموًال باال و نزديك سقف 

چند ماه زير فشـار و بدرفتاري و كتك و بازجويي بودم. ظاهراً هدف آن بود كه با فشـار مرا 
مجبـور كننـد حرفي عليه خودم يا جبهه بزنم تـا مصاحبه اي ضبط كنند و از تلويزيون پخش كنند. 
چون در پرونده و سوابق من كه موردي از فساد مالي و غيره نداشتند و اميدشان به اصطالح اعترافات 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
من بود و آن هم حاصل نشـد.مدتي هم سـلول نداشتم و در راهروي زندان نزديك به «زير هشت»  

فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 
فحشي مي داد و مي گفت پاهايت را جمع كن يا از اين دست اهانتها. در تابستان هم كه هواي گرم 
مي خوابيدم گاهي كه خواب بودم با لگد يكي از ماموران كه از راهرو مي گذشت بيدار مي شدم كه 

و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
و بسـته سـلول تحمل ناپذير بود، روزي از باز بودن در سـلول استفاده كردم و روي موزاييك هاي 

مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 
مدتي هم يك كولر بزرگ آوردند و در مقابل  در سلول من كار گذاشتند. در سلول را باز كردند و 
خنك تر راهرو خوابيدم. باز با لگد و فحش يكي از ماموران به سلول گرم و خفقان آور بازگشتم. 

كولر را به كار انداختند. باد سرد كولر مداوم بر من مي وزيد و بعد از مدتي تمام بدنم خشك شده 

                                         اميد

راي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريمبراي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريمبراي آنكه بمانيم سبز همچنان فردا            درون مزرعه دل بهار مي كاريم

اگر «ندا» ز گلستان «ما» شود پرپر        مدام بر سر خاكش ستاره مي باريم 
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فقر بخش بزرگي از جامعه ايراني را فرا گرفته و حاكميت ثروت 
مردم ايران را به پاي بيگانه مي ريزد

در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 

ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 

از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 

اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 

مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 

بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 

مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 

به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 

ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 

كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران براي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
ي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
ي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد  كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران بر
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران بر

آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

اين كميته سالهاست وارد داد و ستد اقتصادي شده و از پول مردم طبق اعالم رسمي با هفت كشور رابطه  صادراتي دارد. اما صادرات شايد كلمه مناسبي نيست. 
اينان اعالم  كرده اند كه به نيازمندان چند كشور كمك مي كنند سئوال مهم اينست كه آيا نياز نيازمندان در ايران رفع شده است  ؟

كه قطعا جواب منفي است
نگاهي به اين چند كشور كنيم كه چه مي كنند؟

كمك به جزاير كومور (يا قمر)  -1
اين مجمع الجزاير حدود 700 هزار نفر جمعيت دارد. اكثريتي اهل تســنن و اقليتي شــيعه. اين جزاير رئيس جمهوري دارد به نام آقاي سامبي كه شيعه است 

.چند سالي در ايران در مدرسه حقاني درس خوانده شاگرد آقاي مصباح يزدي و مدتي هم هست كه به او آيت ا... هم مي گويند.
اين مجمع الجزاير حدود 700 هزار نفر جمعيت دارد. اكثريتي اهل تســنن و اقليتي شــيعه. اين جزاير رئيس جمهوري دارد به نام آقاي سامبي كه شيعه است 

.چند سالي در ايران در مدرسه حقاني درس خوانده شاگرد آقاي مصباح يزدي و مدتي هم هست كه به او آيت ا... هم مي گويند.
اين مجمع الجزاير حدود 700 هزار نفر جمعيت دارد. اكثريتي اهل تســنن و اقليتي شــيعه. اين جزاير رئيس جمهوري دارد به نام آقاي سامبي كه شيعه است 

مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 
ماه قبل اين دست پرورده مدرسه حقاني را آقاي احمدي نژاد براي سفر به ايران دعوت مي كند. مي گويند در اين كشور ؟؟! هواپيمايي نيست تا رهبر آنرا به 
مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 
ماه قبل اين دست پرورده مدرسه حقاني را آقاي احمدي نژاد براي سفر به ايران دعوت مي كند. مي گويند در اين كشور ؟؟! هواپيمايي نيست تا رهبر آنرا به 
مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 

ايران بياورد. آقاي احمدي نژاد كه ذره اي ولخرجي نمي كند يك هواپيماي فالكن اختصاصي به كومور مي فرستد تا ايشان را به ايران بياورد.
آقاي سامبي در سخنراني خود كه در سالن اجتماعات كميته امداد انجام مي شود از كمك هايي كه اين كميته به كشورش مي كند سپاسگزاري مي نمايد.

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 
دختران دم بخت جزاير كومور را كميته امداد تعهد كرده است كه در مصاحبه اخير سرپرست كميته امداد به روشني گزارش شد كه :

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 
دختران دم بخت جزاير كومور را كميته امداد تعهد كرده است كه در مصاحبه اخير سرپرست كميته امداد به روشني گزارش شد كه :

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 

جهيزيه دختران دم بخت كومور را كميته امداد تعهد كرده است  -1
پانصد خانواده حداقل 5 نفري زير پوشش كامل كميته امداد است  -2

بعد از جزاير كومور نوبت به سرزمين غزه مي رسد!
در غزه چه مي كنند؟

الف – ماهي 90 هزار تومان به 100,000 كارگر فلسطيني به مدت 6 ماه بعد از جنگ در غزه از سوي كميته امداد امام 
پرداخت حقوق به سه هزار ماهيگير فلسطيني كه ممكن است اسراييل موانعي در صيد آنان ايجاد كند به مدت الاقل 6 ماه هر ماهيگير ماهي 

ماهي 90 هزار تومان به 100,000 كارگر فلسطيني به مدت 6 ماه بعد از جنگ در غزه از سوي كميته امداد امام 
پرداخت حقوق به سه هزار ماهيگير فلسطيني كه ممكن است اسراييل موانعي در صيد آنان ايجاد كند به مدت الاقل 6 ماه هر ماهيگير ماهي 

ماهي 90 هزار تومان به 100,000 كارگر فلسطيني به مدت 6 ماه بعد از جنگ در غزه از سوي كميته امداد امام 
ب – 

      يكصد    دالر آمريكايي .  ( كمك هاي فوق جدا از كمك 250 ميليون دالري و 225 ميليارد توماني دولت ايران به حماس پس از جنگ غزه است)
3- تاجيكستان ؟!

از سال 1373 در تاجيكستان (7154) خانوار تحت حمايت كميته امداد هستند (مبلغ پرداختي اعالم نشده است)
4- افغانستان

كميته امداد در افغانستان (5252) خانوار از سال 86 و در سال 87 – (745) خانوار ديگر به آن اضافه شده است كه مبلغ پرداختي اعالم نگرديده است.
5- آذربايجان

منظور نه آذربايجان غربي و شرقي و اردبيل كه كميته امداد امام در كشور آذربايجان در سال 86 (9593) خانواده را تحت سرپرستي دارد از قديم 
گفته اند چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

منظور نه آذربايجان غربي و شرقي و اردبيل كه كميته امداد امام در كشور آذربايجان در سال 86 (9593) خانواده را تحت سرپرستي دارد از قديم 
گفته اند چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

منظور نه آذربايجان غربي و شرقي و اردبيل كه كميته امداد امام در كشور آذربايجان در سال 86 (9593) خانواده را تحت سرپرستي دارد از قديم 

در شرايطي كه فقر و گراني هر روز فزوني مي گيرد كميته امداد چه حقي دارد كه با بودن هزاران هزار نيازمند در ايران پول مردم ايران را به خارج
گفته اند چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

در شرايطي كه فقر و گراني هر روز فزوني مي گيرد كميته امداد چه حقي دارد كه با بودن هزاران هزار نيازمند در ايران پول مردم ايران را به خارج
گفته اند چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است.

 از كشور بفرستد كه وسيله اي براي تبليغات باشد؟
6- سوريه

جمع كمك هاي كميته امداد در سال 85 معادل 957/242 هزار دالري بوده است.
آخرين خبر ها اينكه در انتخاباتي كه با مهندسي آن دولتي كه مورد قبول مردم نيست و مقبوليت نداردو بار ديگر در راس كارها باقيمانده بخش بزرگي از 

جمع كمك هاي كميته امداد در سال 85 معادل 957/242 هزار دالري بوده است.
آخرين خبر ها اينكه در انتخاباتي كه با مهندسي آن دولتي كه مورد قبول مردم نيست و مقبوليت نداردو بار ديگر در راس كارها باقيمانده بخش بزرگي از 

جمع كمك هاي كميته امداد در سال 85 معادل 957/242 هزار دالري بوده است.

مخارج تبليغات طرفداران آقاي احمدي نژاد از صندوق امداد امام بوده است.

( آماري كه در مقاله آمده است از شماره 974 روزنامه اعتماد ملي 88/4/31 نقل شده است.) 

هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 

از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 

اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 

مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 

بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 

مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 

به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 

ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 

كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران بر
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران بر
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

كاال و ... براي جمع آوري صدقه است. كه مردم ايران بر

آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

اين كميته سالهاست وارد داد و ستد اقتصادي شده و از پول مردم طبق اعالم رسمي با هفت كشور رابطه  صادراتي دارد. اما صادرات شايد كلمه مناسبي نيست. 
اينان اعالم  كرده اند كه به نيازمندان چند كشور كمك مي كنند سئوال مهم اينست كه آيا نياز نيازمندان در ايران رفع شده است  ؟

.چند سالي در ايران در مدرسه حقاني درس خوانده شاگرد آقاي مصباح يزدي و مدتي هم هست كه به او آيت ا... هم مي گويند.

ماه قبل اين دست پرورده مدرسه حقاني را آقاي احمدي نژاد براي سفر به ايران دعوت مي كند. مي گويند در اين كشور ؟؟! هواپيمايي نيست تا رهبر آنرا به 
ايران بياورد. آقاي احمدي نژاد كه ذره اي ولخرجي نمي كند يك هواپيماي فالكن اختصاصي به كومور مي فرستد تا ايشان را به ايران بياورد.

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 
دختران دم بخت جزاير كومور را كميته امداد تعهد كرده است كه در مصاحبه اخير سرپرست كميته امداد به روشني گزارش شد كه :

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 
دختران دم بخت جزاير كومور را كميته امداد تعهد كرده است كه در مصاحبه اخير سرپرست كميته امداد به روشني گزارش شد كه :

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 

مخارج تبليغات طرفداران آقاي احمدي نژاد از صندوق امداد امام بوده است.

در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
در روزهايي كه وقايع خونين بعد از روز انتخابات همه خبرهاي ايران و جهان را تحت الشــعاع خود قرار داده اســت و نقض آشــكار حقوق بشر و برخورد 

ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
هاي بســيار خشــونت بار با مردمي كه در نهايت سكون و آرامش در ماتم عزيزانشــان  كه در زندانها جان سپرده اند به خيابانها آمده اند همگان را از خود بيخود 

از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
ساخته، گراني مشكالت فراوان اقتصادي بي خانماني و فقر هر چه بيشتر چهره كريه خود را به مردم ميهن ما نشان       مي دهد. با در آمد سرشار نفت كه حاصل 

اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
از افزايش ســريع قيمت آن در جهان مي باشــد ميلياردها دالر عايد حاكميت شــد ولي آنچه را كه بايد براي سرمايه گذاريهاي بنيادين و اساسي انجام مي گرفت 

مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 
مديريتي كه پس از ســي ســال نتيجه اي جز فقر و نابساماني و ورشكستگي اقتصادي و انزواي سياسي و اقتصادي نداشته است امروزه ادعاي جهاني شدن و الگو 
اگر هم صورت گرفته باشد بسيار ناچيز است. آنچه كه حاكميت را از مر دم دور و دورتر كرده است عدم احساس مسئوليت حاكمان در برابر ملت ايران است 

بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
بودن مي كند. ملت ايران دوران تاريكي را مي گذراند آنچه كه در اين بحث و گزارش مورد نظر است گوشه اى ديگر از عدم مسئوليت در برابر ملت و عدم 

مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 
مملكت كه ملت ايران هســتند راضي باشــند و دوام حكومتشان ميسور. اما در ايران حكومتگران چنين نمي انديشند، به طور نمونه سالهاست در ايران كميته اي 
اســتقرار حاكميت ملي در ايران اســت در حاكميت ملي دولت برگزيده مردم و در خدمت مردم اســت، دولت برگزيده مردم بايد تالش كند تا صاحبان اصلي 

به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 
نيازمندان ايران كمك مي كند. گفتند اين كميته به پيرمردان و پيرزنان روســتايي ايران كمك خواهد كرد. گفتند جهيزيه نوجوانان نيازمند را تدارك خواهد 
به نام امداد امام خميني به فرمان آيت ا... خميني در حدود 24 ســال قبل تاســيس شــده است تصور كلي بر آنست كه اين كميته در خدمت مردم ايرانست و به 

ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 
اسالمي قابل تحقيق و تفحص نيست. اين كميته يكي از كارهايش گذاشتن هزاران صندوق كوچك و بزرگ در فرودگاهها، كوچه ها، خيابانها و مراكز فروش 
ديد. گفتند در حوادث غيرمترقبه ســرمايه اش بخدمت ايران درمي ايد . بودجه اين كميته اعالم نشــده اســت و از كميته هايي است كه زير نظر رهبر حكومت 

ي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
ي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
ي رفع نگراني هايشان (كه همه مردم را دست به گريبان است) پول به آن مي ريزند يكي بيمار دارد 

آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 
آوري پول جمع آوري مي كنند. مردم ما دلخوش اند كه اگر مشكلي كه دارند رفع نشد الاقل به نيازمندي كمك مي شود اما گزارشات اين كميته نه اين است. 
و ديگري قرض . يكي عزيزش به مســافرت مي رود و ديگري در جســتجوي كارست و بهر روي هر كسي نوعي نياز دارد و صندوقهاي اين كميته مبالغ سرسام 

اين كميته سالهاست وارد داد و ستد اقتصادي شده و از پول مردم طبق اعالم رسمي با هفت كشور رابطه  صادراتي دارد. اما صادرات شايد كلمه مناسبي نيست. 

اين مجمع الجزاير حدود 700 هزار نفر جمعيت دارد. اكثريتي اهل تســنن و اقليتي شــيعه. اين جزاير رئيس جمهوري دارد به نام آقاي سامبي كه شيعه است 

مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 
ماه قبل اين دست پرورده مدرسه حقاني را آقاي احمدي نژاد براي سفر به ايران دعوت مي كند. مي گويند در اين كشور ؟؟! هواپيمايي نيست تا رهبر آنرا به 
مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 
ماه قبل اين دست پرورده مدرسه حقاني را آقاي احمدي نژاد براي سفر به ايران دعوت مي كند. مي گويند در اين كشور ؟؟! هواپيمايي نيست تا رهبر آنرا به 
مديريتي كه رئيس  دولت نهم مدعي آنست كه از او مدل خواسته اند .توسط آقاي سامبي در كشورش با حمايت مالي جمهوري اسالمي پياده مي شود. چند 

مردم ايران كه چهره مهربانانه حكومت را الاقل در اين يكي دو ماهه پس از انتخابات 22 خرداد 88 بخوبي ديده اند به كمك جزاير قمر رفته است. تمام جهيزيه 

آخرين خبر ها اينكه در انتخاباتي كه با مهندسي آن دولتي كه مورد قبول مردم نيست و مقبوليت نداردو بار ديگر در راس كارها باقيمانده بخش بزرگي از 
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با ياد
دكتر مهدي آذر و اصغر پارسا
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E-mail: hejmi85@yahoo.com

در كشور عزيزمان ايران هيئت حاكمه 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 
بعضى از موسســات مانند دادگســتري و 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 
بعضى از موسســات مانند دادگســتري و 
ظاهرا ضرورت تاســيس و علت وجودي 

اســتقالل قاضي را عميقا بررســي نكرده 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
اســت بعنوان مثال، ايــن معنا كه غرض از 

مانند دادگســتري و تربيت قاضي يا وكيل 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 
مانند دادگســتري و تربيت قاضي يا وكيل 
ايجاد شــخصيت حقوقي بزرگ و معتبري 

براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
براي رســيدن به كدام هدف اساسي بوده 

كالن صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 
كالن صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
اســت. كه روي آنها ســرمايه گذاريهاي 

نفوذ قانوني دادگســتري تنها در همراهي 
كالن صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 
نفوذ قانوني دادگســتري تنها در همراهي 
كالن صــورت مي گيرد؛ آيا قبول نقش و 

مطلق با هيئت حاكمه و به عنوان شمشــير 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
برانــي براي ســاكت كردن مــردم داراي 

در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
حقــوق و پايمال كردن منافع آنهاســت و 

هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
در هــر دعواي كوچك و بزرگ قاضي به 

قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
هر حال بايد جانب منافع گوناگون اعضاي 

بيگدار به آب نزند. آيا معناي دادگستري 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 
بيگدار به آب نزند. آيا معناي دادگستري 
قدرتمند هيئت حاكمه را در نظر داشــته و 

و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 
اگر وظيفــه دادگســتري در موقعيت 
و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 
اگر وظيفــه دادگســتري در موقعيت 
و قاضي مستقل وآزاد از قيود اين است ؟ 

هاي خطير و آشفته كه شهروندان مطالبات 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 
كنند ولي گوش مســئول و شــنوايي نمي 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 
كنند ولي گوش مســئول و شــنوايي نمي 
بــه حق و شــناخته شــده اي را مطرح مي 

يابند، آن باشــد كه به هيئت حاكمه امكان 
دهد از قوه سازمان دادگستري مانند ساير 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 
سخت و بي گذشت مردم استفاده نمايد و 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 
سخت و بي گذشت مردم استفاده نمايد و 
سازمانهاي انتظامي و امنيتي براي سركوب 

به صورت پيش داوري در دعوي حق را به 
جانــب دولت حاكم بدهد، در اين صورت 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 
دادگستري به دســت نخواهد آمد و رفته 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 
دادگستري به دســت نخواهد آمد و رفته 
مفهوم دقيق و صحيحي از واژه و ســازمان 

رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 
جانب ارگانهــاي دولت كه گويا تمام آنها 
رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 
جانب ارگانهــاي دولت كه گويا تمام آنها 
رفته محكوميت هاي مكرر و مدام  ملت از 

منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 
را حفظ نمايند دلمردگي و ياس در جامعه 
منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 
را حفظ نمايند دلمردگي و ياس در جامعه 
منتخبين ملت مي باشند تا حقوق مسلم مردم 

موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
موقعيت هاي روابط دولــت و مردم را به 

دو طــرف همديگر را خصم خود بدانند و 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 
دو طــرف همديگر را خصم خود بدانند و 
حدي خراب و خطرناك خواهد نمود كه 

سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 
متوسل گردند. اين توسل به اقدامات منفي 
سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 
متوسل گردند. اين توسل به اقدامات منفي 
سرانجام نيز به اقدامات غير قانوني و منفي 

و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
و غير مســالمت آميز البته ضايعات و آثار 

در آرزوي ديدن آن روزگار زندگي نمي 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 
در آرزوي ديدن آن روزگار زندگي نمي 
غم انگيزي دارد و هيچ ايراني ميهن پرست 

كنــد. اما حرف در اين نكته حســاس مي 
باشــد كه با اندكي رعايت حقوق اساسي 
مردم مانند آزادي انديشه و عمل براي بهتر 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
زيســتن و انتخاب صالح و اصلح هم ميهنان 

تــوان اميدهاي رفته از دلها را بازگرداند و 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 
تــوان اميدهاي رفته از دلها را بازگرداند و 
جهت اداره قســمتهايي از امور كشور مي 

رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 
به تدريج جبران كرد وقتي كه اشتباهات و 
رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 
به تدريج جبران كرد وقتي كه اشتباهات و 
رسوبات ندانم كاريها و اشتباهات فاحش را 

اختالفات در جامعه موجب نارضايتي مردم 
گرديده و پير و جوان و دانشجو و كارگر 
اختالفات در جامعه موجب نارضايتي مردم 
گرديده و پير و جوان و دانشجو و كارگر 
اختالفات در جامعه موجب نارضايتي مردم 

را تــا حد تظاهــرات خيابانــي و در نتيجه 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
وقوع ضرب و جرحها و كشتن ها رسانده 

جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
و هزاران نفر را بدون تحقيق در مشاركت 

دادگستري مســتقل بايد به آن وظايف بي 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 
دادگستري مســتقل بايد به آن وظايف بي 
جرم به بازداشــتگاه ها كشانده است يك 

طرفــي خود به دقت عمــل نمايد . آيا مي 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 
زمــان و تقريبا هميشــه از هيئــت حاكمه 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 
زمــان و تقريبا هميشــه از هيئــت حاكمه 
توان ادعا كرد مردم يك مملكت در طول 

سوار بر قطار قدرت توقعات زيادي و غير 
عملي داشــته و جنجال بيهوده بر پا كرده 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
اســت و مستحق مجازات مي باشد؟ سئوال 

افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
ما پيرامون مســئوليت هاي دادگســتري و 

اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
افــراد كنترل كننده رفتــار و گفتار مردم 

كنندگان و معترضان و قبل از رســيدگي 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 
كنندگان و معترضان و قبل از رســيدگي 
اين است كه آيا هنگام روبرويي با تظاهر 

هــاي دور از تعصب مجازاتهــاي انتخابي 
براي آرام ســاختن ملت عصباني كارد به 
استخوان رسيده، بايد به حدي شديد باشد 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
كه مضروب و محكوم شده ها براي هميشه 

فراموش كنند و گوشــه اي بنشــينند؟ آيا 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 
فراموش كنند و گوشــه اي بنشــينند؟ آيا 
شــركت در مســائل اجتماعي و انساني را 

از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
از اصــول مربــوط به نحوه صــدور حكم 

متناســب با خطاي ارتكابي و خصوصيات 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 
متناســب با خطاي ارتكابي و خصوصيات 
نياموخته ايم كه تعيين شدت مجازات بايد 

مجرم باشد؟
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

مجرم باشد؟
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

مجرم باشد؟

عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
به ياد داشته باشيم كه شغل و مقام قاضي 

در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
عادل آنچنان رفيع و باعظمت مي باشد كه 

از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
در هيچ گفتار       نمي گنجد، البته صحبت 

وجداني شــفاف چون شيشه و آيينه دارند 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 
وجداني شــفاف چون شيشه و آيينه دارند 
از آنگونه قاضي و دادرســان مي كنيم كه 

و تا مطلبي را موشــكافانه بررســي نكنند 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 
ها و شــادكامي ها را برابر با لذت صدور 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 
ها و شــادكامي ها را برابر با لذت صدور 
راي و نظر نمي دهند و هيچ يك از خوشي 

يك حكم عادالنه و با شهامت نمي دانند و 
دريغا كه وجود چنين شخصيت هاي نادره 
يك حكم عادالنه و با شهامت نمي دانند و 
دريغا كه وجود چنين شخصيت هاي نادره 
يك حكم عادالنه و با شهامت نمي دانند و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

كمياب يا به كلي ناياب شده است. 

صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
اگر اوضاع غير از اين بود رسيدگي و 

در نمي آمد و رايحه عطوفتي از رسيدگي 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 
در نمي آمد و رايحه عطوفتي از رسيدگي 
صدور احكام به صورت دستور انتقام كشي 

و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
و صدور احكام احساس مي شد، از ابتدا تا 

حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
انتهاي جريان رسيدگي ها در محاكم بدون 

و براي رسيدگي به يكصد پرونده آنچنان 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 
و براي رسيدگي به يكصد پرونده آنچنان 
حضور وكيل خبره راي صادر نمي گرديد 

فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
فشــرده و در واقع مطالعه نشده اقدام نمي 

است كه به اختصار تام بيان شد اما به قول 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 
است كه به اختصار تام بيان شد اما به قول 
شد، ... باري متاسفانه وضع رسيدگي چنين 

حافظ :
است كه به اختصار تام بيان شد اما به قول 

حافظ :
است كه به اختصار تام بيان شد اما به قول 

رقيــب آزارها فرمود و جاي آشــتي 
نگذاشت 

رقيــب آزارها فرمود و جاي آشــتي 
نگذاشت 

رقيــب آزارها فرمود و جاي آشــتي 

     مگر آه ســحرخيزان سوي گردون 
نخواهد شد؟

انتظارات از يك دادگستري مستقل 
حكومــت پادگانــي با كودتــاي انتخاباتي ســيماي 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
شــهرهاي ميهن ما را مانند سرزمين هاي اشغالي به وسيله 

نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
بيگانه در آورد و هزاران نفر را بازداشت و روانه زندانها 

گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
نمود بدون آنكه خانواده ها بدانند عزيزانشــان در كدام 

شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
گوشه در بند گرفتار آمده اند. پاسخي به آنها داده نمي 

و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
شــود. خبرها از كشته شدن صدها نفر حكايت مي كرد. 

تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
و وقتي كه در پزشــكي قانوني كهريزك خبر از بودن 

رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
تصاويــر بيش از صد نفر كشــته شــدگان بگوش مردم 

آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
رســيد و بعضي جنازه ها با پيگيري مداوم خانواده ها به 

را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
آنها تحويل شــد. خبري اندوهبار تر دلهاي مردم جهان 

هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
را به درد آورد كه اين كشــته شــدگان فقط در كوچه 

ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
هــا و خيابانها در پي ضرب و شــتم وگلوله باران كردن 

دســت جالداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 
دســت جالداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
ها به شــهادت نرســيده اند. تعدادي از آنها در زندان به 

طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
دســت جالداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
دســت جالداني كه اداره زندانها را بعهده داشــته اند به 

قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
طرز فجيعي در زير شكنجه هاي شديد تر ازشكنجه هاي 

زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
قرون وسطايي به ابديت پيوسته اند وقتي وحشيگريهاي 

شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
زندانهاي گوانتانامو و ابوغريب به گوش جهانيان رسيد 

ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
شــايد تصور بر اين بود كه مكانهايــي چون آن زندانها 

تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
ديگــر وجود ندارد. ولي خبر بودن زنداني در مجاورت 

داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
تهران به نام زنــدان كهريزك و جناياتي كه در آن رخ 

زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
داده اســت جهاني را در خشــم و تنفر فــرو برد. اخبار 

نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
زندان كهريزك پس از دســتور تعطيل شــدن آن بيشتر 

انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
نگاههــاي مردم را به ســوي خود كشــيد .  تا آن موقع 

مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
انانكه از زنــدان كهريزك زنده بيــرون آمده بودند از 

و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
مكاني كه با پوششــي از ســوله و اتاقك هايي كه گرما 

اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
و ســرما به شــدت در آنها نفوذ مي كند و پر شدن اين 

داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
اتاقك ها از دهها نفر و ضرب و شتم مداوم آنها حكايت 

روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از الي در نفوذ 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از الي در نفوذ 
داشتند. مي گفتند زنداني ها براي نفس كشيدن به نوبت 

مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از الي در نفوذ 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روي زمين مي نشســتند تا از هوايي كه از الي در نفوذ 

روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
مــي كند نفس تازه كنند مي گفتنــد زندانيان را چندين 

در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
روز بــا تني زخمدار و كوفتــه  بدون آب و غذا و دارو 

رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
در اتاقكي روي هم مي ريختند. و رفتار زندانبانان مانند 

دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
رفتار با بدنهاي شهداي بعد از انتخابات بود كه با دندان و 

از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
دهانهاي شكسته از زير سوله ها بيرون آورده شدند و پس 

داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
از كوتاه زماني در پزشكي قانوني به خانواده ها تحويل 

در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
داده بودند كه بي ســر و صدا و مراسم خاص عزاداري 

كرده اند به خاك ســپرده شــدند. خبر تجاوز جنسي به 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 
كرده اند به خاك ســپرده شــدند. خبر تجاوز جنسي به 
در گورستان بهشــت زهرا در مكاني كه مسئولين تعيين 

دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
دختران و پسران در اين زندان تنفر انسانهاي جهان را بر 

هنوز كامال بر مال نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 
هنوز كامال بر مال نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
انگيخت. آنچه در درون زندان كهريزك به وقوع پيوسته 

قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
هنوز كامال بر مال نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
هنوز كامال بر مال نشده است اما وقتيكه حاكمان صاحب 

و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
قدرت دستور انتقال چند صد زنداني را از آنجا مي دهند 

وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
و آنرا تعطيل    مي كنند و كسي تا كنون امكان بررسي 

آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
وقايع آن مكان را نيافته اســت مي توان تصور كرد كه 

و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
آنچه در زندان كهريزك مي گذشته بسيار تاثر انگيزتر 

در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
و فراتر از خشونت لجام گسيخته اي بوده است كه مردم 

چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 
چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 
در كوچه و خيابان شــاهد آن بوده اند. زندان كهريزك 

ننگي بر چهره مستبدين نقش خواهد بست. 
چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 

ننگي بر چهره مستبدين نقش خواهد بست. 
چون گوانتانامــو و ابوغريب در حافظه تاريخ چون لكه 

 زندان كهريزك!؟
حكومــت پادگانــي با كودتــاي انتخاباتي ســيماي 

 زندان كهريزك!؟
حكومــت پادگانــي با كودتــاي انتخاباتي ســيماي 


