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  و اهانت به مردمدرباره تظاهرات 
  نادقوقح -ضيفريما

 نت امروز کارشناسان خارجی تعداد ايرانيان شرکت کننده درتظاھرات روزھای گذشته را يکصد ھزار
  .خبرامروز)(تخمين زده اند 

مشکل  مد وآخير کم درا اسالمی گفته است که اکثريت دستگيرشدگان تظاھراتاعالميه جمھوری 
  .زندگی داشته اند که ميتوان گفت  تظاھرات مردم تظاھرات گرسنگان بوده است

واقع مفھوم ومعنای تظاھرات  در و بوده اندرقم مشارکت صد ھزارنفر که غالبا محتاج نان وزندگی 
 رزاتی واھميتی است که درصورت داشتن رھبری وسازمان مبا چيز بسيارباميدھد  مرگ يا زندگی را

که متاسفانه  ميتوانست به قيام گرسنگان سراسری ايران مبدل شودستاد رھبری تظاھرات بزودی 
   .نشد

 است و دشوار ن بسيارآدرمقابل  حکومت مقاومت شوبھا وقتی گرسنگی بودآ ماھيت تظاھرات و
ن نيستند وجامعه بين الملل ھم به موضوع حساسيت بسياری مايل به سرکوب گرسنگامامورين دولتھا 

دارد وقيام گرسنگان ھمواره با وحشتی که برای دولت ومتمولين ايجاد ميکند روحيه مقاومت را 
قيام گرسنگان  خاصه به اينکه انگيزه تظاھرات وقيام جرم محسوب نميشود ،برديمقابل ازبين م فرطدر

  .يدآطبيعی ترين انقالبات بحساب مي

   .دم گرسنه  دين وايمان ندارد بازگوکننده اھميت ماھيت برخاستن گرسنگان استآرب المثل ض

  باب اهانت 

نه تنھا بعلت نداشتن رھبری وسازمان باخت بزرگی کردند بلکه زندگی  وايرانيھا دراين مصاف مرگ 
به ستوه  راه رسيد چند ناسزا وفحش ھم به اين مردم گرسنه که از ھر درست مانند يک بچه بی پدر

  .مده دادآ

باله ھای فراری ز شغال وآ مده راآصديقی امام جمعه تھران مردم گرسنه وبه ستوه بنام  یخوندآيک 
  .)کردم را خالی ديدم  چه با حسرت که  ياد داعش را موقع که تصوير سروگردن او ھمان( ناميد

می بوده کارمندان صدا وسيمای جمھوری اسال که از حسينی دمحمايرانی بنام سيد  حالطصا هب يک 
بايد به گفت < رابطه با تظاھرات  درکرده  باز »تری استار«کشور دکان تازه ای بنام  خارج از در و

   .>مده اند شاشيدآصورت ايرانيانی که برای نان وتخم مرغ به خيابانھا 

نه تنھا  يعنی مردمی که درتظاھرات شرکت کردند وخواست ھای خودشان را به جھانيان اعالم نمودند
  .که بايد بصورتشان شاشيدھستند  ای بالهزشغال وآدرحد  باله معمولی ھستند بلکهشغال وزآ حد در

ن مردم ھم شاشيدن آھم مقتول وپاداش  نتحدود بيست وچند ايرانی دربازداشت رژيم و ۴٠٠٠حدود 
   .به صورتشان است
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رتظاھراتی غيرمعمول است خير ھفکرنکنيد که اين بالھا واين تحقيرھا واين زندانی وشکنجه کردن ھا 
ايرانيان رفته  ن ھمين است که برتظاھرات اخيرآکه بدون رھبری ومانيفست وسازمان باشد عاقبت 

ميدانند که  جانب نيروھای مخالف را ندارند و ن بيم تعقيب وواکنش ازآزيرا دولت ومامورين  ؛است
  .ب ميشوندآمخالفين بعلت نداشتن رھبری وسازمان بزودی 

بنده عرض ميکنم  ،کسانی درخارج ازکشور ادعا ميکنند که ازتظاھرات اخيرايرانيان پشتيبانی ميکنند
سکوتی که  ،نرنجيد ؛ھا نشاشيد هنسرگ و اھ هديشک جنر و درد نآپشتيبانی پيشکشتان الاقل بصورت 

) دليل تائيد نھاآشاشيدن بصورت نی نسبت به تظاھرات داشته (يحس دمحمايرانيان درقبال واکنش سيد 
   .است

 زاحرکتی ازسوی ھرايرانی خارج  ھر خير !نی يک غلطی کرده به ما وايرانيان چهيحس نگوئيد که
کشور  بروز کند بنام ھمه ايرانيان خارج ازکشور بحساب مبارزه سياسی ايرانيان خارج از کشور

ھمانطورھم ھرحرکتی که ازسوی مخالفان حکومت درداخل کشور بروز نمايد به حساب  .منظورميگردد
  .فين جمھوری اسالمی منظور ميگرددمخالتظاھرات ويا 

  خدمت به جمهوري اسالمي 

بين ايرانيان  قھر يک دريای نفرت وجدائی و  >گان شاشيدبايد بصورت تظاھرکنند< حسينی با حکم
   .وردآمخالفان جمھوری اسالمی درداخل کشور بوجود  و خارج ازکشور

ھواداران  خوندھا وآتمام  بعالوهن شاش ايرانيان خارج ازکشور آدريای نفرتی ازشاش که يکطرف 
ن عده آ ،ميليون ھا ايرانی که درتظاھرات شرکت نکرده بودند و طرف ديگر هبعالوجمھوری اسالمی 

شرمندگی  اظھارنھا آبجای دلجوئی وھمراھی با  ايرانی مفلوک و گرسنه که دست به تظاھرات زده اند و
   .ن به صورتشان را حواله شان داديمنھا بکنيم شاشيدآنميتوانيم کمکی به  نتوانستيم و که 

کمک وھمراھی با جمھوری اسلالمی يعنی ھمين حکم شاشيدن بصورت مخالفان داخلی جمھوری 
دشمنی وضديت  و نقار ديواری عظيم از که حسينی توانست تنھا بايک کلمه وجملهاست اسالمی 

   .وردآفراموش نشدنی بين مخالفان داخلی وبيشتر ايرانيان خارج ازکشور بوجود 

اصال ، شديد ترين اھانت وتحقير است که درھيج جامعه عقب مانده ای رايج نيست شاشيدن به صورت
راتب عقيده دارم که اين اھانت وتحقير بم ،نوعی شکنجه است نه تحقير واھانت ،شاشيدن به صورت

  .باله است که امام جمعه تھران به تظاھرکنندگان ھديه دادزخاشاک و و سخ ن آ از سنگين تر

  .اينجوری مامورين خفيه جمھوری اسالمی دربزنگاه ھای خاص ضربه ای راکه بايد ميزنند

کسی رسيده به کاری اقدام کرديد  بمناسبتی وحتی دستوری که از شما اگر ؛خواننده محترم اين تحرير
از ھمان سو حکم  ) وبعد>خيابانھاراترک نکنيد راھم گرفتيد<شرکت کرديد وپيامھای درتظاھرات (
کشور درتظاھرات شرکت کرده ايد شاشيده  که بايد بصورت شما که بتشويق ايرانيان خارج از مدآ

ديگری که  يا بارآ و خواھيد کرد پيدا ت به ايرانيان خارج ازکشورشما چه حال وروزی نسب ؛شود
ن دعوت ميرويد و يا صحنه شاشيدن آ ج ازکشور خواستارتظاھرات شما ميشوند زيربارايرانيان خار

خدمت به  ،رسده صورتتان نکه شاشيدن بميرويد  به کنار نقدرآ يد وآتان ميتان يادبه صورت خود
جمھوری اسالمی يعنی اين که بتحقيق ميتوان گفت درتاريخ مبارزه ھيچ عاملی چنين کمکی به 

  .حسينی کرده است دمحم ديس که  نکرده استجمھوری اسالمی 
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  موش خرد وزيرکی درخانه شد      خانه ازديداراو ويرانه شد

  تظاهرات 

ن آچه افسوس که تفاوتی بين  ؛گرفتم قرار یامروز به ھمت جاويد ايران درجريان قطعنامه تظاھرات
 به قطعيت رای رسيده وقطعنامه يعنی موضوع که  ،ساله نديدم ۴٠قطعنامه ھای دوران  قطعنامه و

گزارش کاری  ن گردد وآقطعنامه الزم دارد که کسی ويا ھيئتی مامور اجرای  .يدآبايد به اجرا در
سال گذشته حتی يک  ۴٠يا شما درآ .به مردمی که درتظاھرات شرکت کرده اند بدھند خودشان را

  ؟ن بدھدآمشکالت  اي و اجرا مورد ديده ايد که کسی ويا ھيئتی گزارشی ازقطعنامه مصوبه اعم از

 ؟ چند باراست که ما باچندسال است که مسئله رھبری قائمه اصلی مبارزه وخواست مبارزين  است
ھرچه اصرارکنيد نه کسی را انتخاب ميکنم ونه رھبری اين سخن اعليحضرت روبروھستيم که <

  .>مينمايم

مانع است که رھبری مبارزه ما مد که بدانيم که يک عامل مقتدری آاين اشارات بدين منظوربه تحرير 
باب رھبری  نان ازآايرانيان داخل کشور وشعارھای  یفريادھا ،درجھت سنت ومنش ايرانی پيش برود

   .اعليحضرت پاسخش اين قطعنامه ھا نيست

  

              

 


