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iran.sabz88@yahoo.com
موسسین :خانه فیلم مخملباف  -محسن سازگارا  -نوشابه امیری  -علیرضا نوری زاده  -هوشنگ اسدی -فرهنگسرای پویا
مدیر اجرایی :شهل بهاردوست

پزشک معالج علم کرد
جان سعید حجاریان در

روزنامه سبز

نگاه سبز
حافظ موسوي

شماره ششم ،دوازدهم تیرماه ،هزار و سیصد و هشتاد و هشت

برای خواهرکم »ندا«

خطر است
دکترتقیاسدی–متخصصمغزو

امروز :اجتماع بزرگ ایرانیان در برابر پارلمان
اروپا

سعيدحجارياناعلمکردجاناودر

دولت کودتا  ،غیر قانونی است

اعصاب -ويکیازپزشکانمعالج

خطراست.

صدابهصدانميرسد
چشم،چشمرانميبيند
بيابهخانهبرگرديمخواهركم
مابهاندازهكافيبهانهبرايگريستن
داريم

مسرسعيدحجاريانبعدازملقاتبا

من اگر بنشینم ،تو اگر بنشینی  ،چه کسی برخیزد

اودرمصاحيهایاعلمکردکه

بيابهخانهبرگرديم
مگرنميبيني

همسرشدروضعيتبسياربدیقرار

اينجانهپرندهايآوازميخواند

دارد وتماممدتملقاتفقطمی

نهكودكيلبخندميزند

گريستهاست .مامورانامنيتیازقول

وازدهانبهتزدهكوچههاو

اواينخبرراتکذيبکردند.

خيابانها

اينجانبدکترتقیاسدی) متخصص

آتشودودبرميخيزد

مغزواعصاب( يکیازاعضاءتيم

بيابهخانهبرگرديم

پزشکیایهستمکهدرعرضدهسال

اينهابیرحاند

قبلبازحمتبسيارزيادآقایدکتر

گلولههاشانمشقينيست

سعيدحجاريانرامورددرمان

چشمهايمعصومتو،خواهركم

اختللتناشیازاصابتگلولهبه

طاقتاينهمهگازاشكآورو

سرشانقراردادهايم .درنتيجهاين
سوءقصدايشاندچارآسيببخشهائی

دشنامودودراندارد

ازمغز،ونخاعوهمچنينعروق

بيابهخانهبرگرديمخواهركم

مغزشدند .حاصلاينآسيبهااختلل
تکلمی،راهرفتن،ودردميباشد .با
درمانهایداروئیمتعدد،فيزيوتراپی،
کاردرمانیوگفتاردرمانیايشانرا
تاحدیتحتکنترولدرآورديم.
درمانهایايشاندائمی،وبدونوقفه
بودهوهمچناندرحالانجاماست.
هرگونهوقفهدرهريکازاينجنبه
هاميتواندموجبآسيببلفاصلهويا

اينخيابانرا
ايراانيانسراسراروپاامروزدربرابرپارلماناروپاگردمیآيندتايکصدافريادکنند :دولتکودتاغير

پيشازاينبارهابهخونكشيدهاند

قانونیاست.

اينجااميرآباداست

ايناجتماعکهبدعوتايرانيانساکنبلژيکانجاممیشود،ساعت٤بعدازظهربوقتاروپایمرکزی

آنبال،مدالتقلبیبرایسرداران

آغازخواهدشدوازهريکازکشورهایاروپائیيکچهرهسرشناسايرانیسخنخواهدگفت.

تقلبیتوليدمیکنند

دردعوتنامهايناجتماعآمدهاست":ماازهمههموطنانعزيزدعوتمیکنيمکهدرچارچوبخواسته

وكميپايينتر

هاوشعارهایمردمايراندرمتينگاعتراضیكهدربرابرشورایاروپابرگزارمیشود،شرکتکنند خوابگاهياستكهايبساشبها
تابلكهبتوانيمازطريقاتحادوهمبستگیميانخودفريادبرحقواعتراضیمردمكشورمانرابهگوش يكذرهخواببهچشمشنيامدهاست
جهانيانبرسانيم .شركتشماعزيزاندراينگردهمايیسازماندهیشدهوقانونیمیتواندبارقهایاز

بيابهخانهبرگرديم

غيزقابلبرگشتیبرایايشانبشود

اميدرادردلهمميهنانماندرداخلكشوربتاباند .باشركتوسيعدراينتجمعاعتراضیمیبايست

اينجاخوابگاهنيست

اتحادعملميانخودراتقويتكنيموبهمردمكشورماننشاندهيمكهآنهادرايرانتنهانيستندوماهمه بيدارگاهجوانهايماست
اينجاآشيانهكتابهاوكاغذهايياست

باآنهاهستيم" .

كهايبساشبها

حمایت  ۷۸تن از استادان

چونپرندگانيسپيد

دانشگاه های جهان از

بیانیه روزنامه نگاران ایرانی

تلش دانشگاهیان ایران
 ۷۸استاد معتبر دا نشگاههای بزرگ

دعوت برای حضور در اجتماع بزرگ بروکسل
ايرانيان! زنان،مردان،دخترانوپسرانجوانیکهبهجهاننشانداديدملتايرانسرفراز،آزاداستو

جهان با امضای نامه ای از تلش
دانشگاهیان ایرانی برای رسیدن به

هموطنانآزادهمادربروکسلازهمهايرانيانخواستهاند" :درچارچوبخواستهاوشعارهایمردم

عدالت ،برابری ،آزادی بیان و

ايراندرمتينگاعتراضیكهدربرابرشورایاروپابرگزارمیشود،شرکتکنند".

دمکراسی حمایت کردند.

رضاعلمهزادهفيلمسازبرجستهوجوادطالعیروزنامهنویسرشناسهمازاينحرکتپشتيانیکرده
اند.

کنندگانايننامهبدينوسيلهقوياهر
شکلیازخشونتوحملهبهدانشگاه
هایايرانیرامحکوممیکنيم .گذشته
ازاين،ماازتلشمداومدانشجويان،
اساتيدودانشگاهيانايرانیبرای
رسيدنبهعدالت،برابری،آزادیبيان
ودمکراسیحمايتمیکنيم .ما
همگی،ازنهادهایبينالمللیمی
خواهيمتابادرخواسترعايتحقوق
بشروامنيتوايمنیهمهدانشجويان،
اساتيدودانشگاهيانايرانی،از
دانشگاههایايرانحمايتکنند".

برنعشهاودستوپاهايشكسته

وايبساشبها
درهاوپنجرههاشان
اززوردردوضربچکمهجهل
مانندموشكهايكاغذيكودكانهما
تاآنسويخيابان،پروازكردهاند
بيابهخانهبرگرديمخواهركم

ما روزنامهنگاران ايرانیازهمهايرانيانعزيزمیخواهيمبهايندعوتپاسخمثبتبدهند.
ماايرانيانجمعمیشويمتاصدایخودرابگوشجهانيانبرسانيمواعلمکنيم :دولتايرانحاصليک
کودتایسياسیاستوبرایاستقرارخودکهباپايمالکردن٣۰ميليونرایبدستآورده،دستبهخشن
ترينجناياتزدهوتظاهراتآرامايرانيانرابهخونکشيدهاست.
ماگردمیآئيمتااز دولتهایجهانبخواهيمازبهرسميتشناختنايندولتغيرقانونیخودداری
کنند.

من،ازلبهلياينهمهشلوغيو
فرياد
صدايمادرراميشنوم
كهچشمهايشرابهكوچهدوختهاست
وازتمامرهگذران
كهشانههاشانامروز،خميدهتراز

هوشنگاسدی -نوشابهاميری -روزبهاميرابراهيمی -حسينباستانی–شهرامرفيعزاده-عيسیسحر
خيز -مهدیعبدالهزاده -مسيحعلینژاد -نيکآهنگکوثر -اميدمعماريان-ابراهيمنبوی–عليرضا
نوریزاده

ديروزاست
ميپرسد:
»خانم! آقا! شماندايمرانديدهايد؟

دراينگردهمآئیاينشخصيتهایسياسی،اجتماعیوهنريبلژيکیوايرانیهمبستگیخودرابا
مردمايراناعلمخواهندکرد:

نميدانمكجاست،موبايلشچراجواب
نميدهد؟!«

بهرخبابايی،هنرمندتئاتروخواننده،آلمان /رضادقتی،عکاسودارایجايزه»لژيوندونور« از

اسامیامضاءکنندگانرادرضميمهاين رئيسجمهورفرانسهوبنيانگذاردانشکدهسينمایزناندرافعانستان،فرانسه /ايزابلدوراننمايندهو
شمارهببينيد.

وبابالهايسوخته

فروريختهاند
حقوقخودراازراههایمسالمتآميزوبدونخشونتدنبالمیکند.

متننامهباينشرحاست ":ماامضا

درآتشودودچرخخوردهاند

معاونپارلماناروپا وازرهبرانحزبسبزهایبلژيک /نسيمخاکسار،نويسنده،هلند /بارتسستاس،

نه! خواهركم
حالديگر،راهيبرايبرگشتننيست
بايدبهبيمارستانها سردخانهها
زندانها

نمايندهپارلماناروپا–حزبسبزهلندیزبان) گرون(،بلژيک /گروهشنبهزاده،موسيقیفولکلوريک

بايدبهژزشکیقانونیبرويم

جنوبايران) بندری(،فرانسه /رضاعلمهزاده،کارگردانسينما،هلند  /پرويزقليچخانی،کاپيتان

بايدتمامشبهارا

سابقتيمملیفوتبالايرانوسردبيرمجلهآرش،فرانسه /استفانگالونـ مسئولدپارتمانبينالمللي

دنبالردپايتو

بزرگترينسنديكايكارگري» اف .ج .ت .ب ،« .بلژيكونسانلورکن،وکيلخانوادههایقربانيان

درکوچههاوخيابانهاباشيم
فردا،تمامتلويزيونهایدنيا

رژيمجمهوریاسلمیايراندرسیسالگذشته،بلژيک /محسنمخملباف،کارگردانسينما،فرانسه

چهرهخونينتراپخشمیکنند

پاتريكموريونمايندهپارلمانوشهردارازحزبسوسياليستفرانسهزبان،بلژيك /شاهيننجفي،

وصفحههاياولروزنامهها،در

خوانندهمعروفرپ،آلمان /آرنووانپرات،رئيسسازمانسراسریدانشجويانليبرال،بلژيک

سراسردنيا
زيرعكستوخواهندنوشت:

دومينيکويرتس،ازکادررهبریحزب» ث .د .هاش« )مركزدموکراتهایاومانيست(بلژيک

اينجاتهراناست،خياباناميرآباد

برگزاركننده :ايرانيانساكنبلژيك

واين»ندا«

نشانی :بروكسل نشانی -ميدانشومن-چهارژوئيه -ساعت۱۶

نداینوشکفتهآزادیاست
کهازگلویخونينملتیبزرگ

Rond-Pont Schuman
1040 BXL
METRO SCHUMAN
برایارتباطواطلعاتگرفتنلطفا¥باشمارهتلفنهایزيرتماسبگيريد:
0032/476/551.832

0032/475/716.925

برآمدهاست.
31/3/88

صالح دfروند

سومین راهپیمایی عظیم برلین

غزلی برای این روزها
به ندا آقا سلطان

ايرانيانمقيمبرلين اعلمکردهاندسومينراهپيمائیعظيمخودرافردا۱٤تيرمصادفبا٥جولی
برگزارخواهندکرد.

می خواستند از بدنت پر درآورند

بيانيهراهپيمائیکهتوسط"حمايتگرانجنبشهمگانیمردمايران"؟امضاءشده،باينشرحاست":ياران از شانه هات بال کبوتر درآورند

عزيز،وطنکماکاندرتبیتندمیسوزد .دوستان،بستگانوهموطنانما،شبانهروززيرفشارهای
شديدامنيتیوسرکوبهایروزافزونهمچنانبرایآزادیخودتلشمیکنند.

بی شک گلوله ها خودشان دل نداشتند

دراينجاوظيفهیملیهرکدامازماستکهباتوجهبهتصميمشوراینگهباندرتاييدنتيجهانتخاباتو

از سینه های سوخته ات سر درآورند

بیاعتنايیبهرایوصدایاعتراضمردم،صدایهموطنانمانراکهکودتاگرانباسانسوررسانههاو
خبرگزاریهایخارجیوزيرچماق،سعیدرخاموشکردنآندارندبهگوشجهانيانبرسانيمواز

قfمری نمی گریست ،نمی شد پرنده را

کشورهایاروپايیبخواهيمکهدولتکودتاراهمچنانبهرسميتنشناسندومنافعمالیوسياسیخودرا

در سوگ یک پرنده ی دیگر درآورند

بهدفاعازحقوقبشروتداوممخالفتباکشتاروسرکوبدستهجمعیدرايرانترجيحندهند.
بهاينمناسبتازمقاماتسياسیآلمانوچهرههایايرانیوآلمانیدعوتشدهاستکهدرکنارماباشند
وديدگاههایخودرابرایهمگانبيانکنند
سومین راهپیمایی عظیم برلین در روز یکشنبه  ۵جولی ساعت  ۱۲تا  ۱۶از این محل برگزار خواهد
شد  Nollendorfplatz :تاGedächtniskirche

احضار  ۲۷سفیر ایران

باور نمی کنم بتوانند اینچنین
خون از دهان و بینی دختر درآورند

باور نمی کنم بتوانند سیل خون
از چشم این گلی jل پرپر درآورند

این روز jمحشر است که نامردها دمار
از روزگار خواهر و مادر درآورند

شاید فرشته ها به خدا قول داده اند

در اتحا دیه اروپا

این لحظه را به شیوه ی محشر درآورند

همواره عاجزند که این اشکواره را

اقدامات بعدی :ممنوعییت سفر مقامات جمهوری اسلمی به اروپا-
کاهش سطح روابط با تهران

این روزها به حالت دیگر درآورند

امکان ندارد این خس و خاشاک jخشم را

 27کشورعضواتحاديهاروپا،اديروزجمعه 12تيرماه) 3ژوئيه( ،دراعتراضبهبازداشتکارمندان

از این دو چشم jقهوه ای jتر درآورند

سفارتبريتانيادرتهرانسفرایايراندرکشورهايشانرااحضارکردند.
اينتصميمدرپینشستنمايندگانکشورهایعضواتحاديهاروپادربروکسلگرفتهشد.
يکیازمقاماتوابستهبهاتحاديهاروپاگفت ":شرکتکنندگاندرايننشستموافقتکردندتااقداماتی

حامد رحمتی

تدريجیدرقبالايرانداشتهباشند .ازجملهاقداماتیکهاحتمالاتحاديهاروپاعليهايراناعمالخواهد

به خواهرم ندا

کرد،خارجکردنسفرايشازايرانوممنوعيتسفرمقاماتايرانیبهکشورهایاروپايیاست.
وزرایامورخارجهکشورهایعضواتحاديهاروپا،هفتهگذشتهازايرانخواستهبودندتانسبتبهآزادی
کارکنانسفارتبريتانيادرايرانويکخبرنگاريونانیکهدرجريانناآرامیهایاخيردراينکشور

به خواهرم ندا...

بازداشتشد،هرچهسريعتراقدامکند.
پتصميمگيریدربارهاتخاذاقداماتشديدترعليهايرانموکولبهنشستهشتکشورعمدهصنعتی
موسومبهگروه 8خواهدبود،کهقراراستهفتهآيندهدرايتاليابرگزارشود.
احمدجنتی،ازفرماندهاناصلیکودتای٢٢تيروامامجمعهموقتتهراندرخطبههاینمازجمعه
ديروزاعلمکرد ":تعدادیازکارمندانايرانیسفارتبريتانيادرتهرانکهدرروزهایگذشتهبازداشت
شدهاند،بهاتهامدستداشتندرناآرامیهایاخير،محاکمهخواهندشد" .
اتحاديهاروپاکه" آمادهاقدام" بود ّبلفاصلهسفرایخودرااحضارکرد.

از شهر خبر دارم
از بیلبوردها
از آدم ها
هر شب
روي پشت بام ،

هشتکشورعمدهصنعتیموسومبهگروه 8درنشستهفتهآينده خوددرايتاليادربارهاتخاذاقدامات
شديدترعليه جمهوریاسلمیتصميمگيریخواهدکرد.

به ستاره ها
خیره مي شود
و با چشم  jگریان

خواهرم،

بیانیه آjیت اله العظمی یوسف صانعی

اعترافات تلویزیونی ارزش شرعی و قانونی ندارد
آيتالالعظمیيوسفصانعیاعلمکرد " :پخشاعترافاتتلويزيونیآنهااز »رسانههایانحصاری«،
ارزششرعیوقانونیندارد".
آيتاليوسفصانعی دربيانيهخودآوردهاست ":طیروزهایاخير»همچنينشاهدپخشاعترافات
برخی اززندانياندررسانههایانحصاریبودهايمکهبرهمهواضحاستايناعترافاتحداقل بهعلت
زندانیبودنمتهمينوشرايطخاصآنهاازنظرشرعی،قانونیوعقلئیهيچگونه ارزشینداشتهو

موهاي عروسكش را
لمس مي كند
پدر
با صداي گرفته اش
فریاد مي زند
_ دخترم

ندارد«.

خدا بزرگ است

پيشترسازمانمجاهدينانقلبوجبههمشارکتايناعترافاترابیاعتبار خواندهبودندوسازمانعفو

اما من

بينالمللشيوهگرفتناعترافاجباریراردکرده بود.

از شهر خبر دارم

آيتالصانعیبااشارهبه»قانونی وشرعی« نبودنايناعترافاتگفتهاست»:لکننبايداينگونهظلمها،
آزارواذيتها ،ترفندها،مکرها؛دروغهاو ...موجبيأسونااميدیدرراهاحقاقحقشرعیو
قانونیو حاکميتمردمبرسرنوشتشانگردد؛چونعلوهازآنکهنااميدیازرحمتخداوندخوداز
معاصیوگناهانکبيرهاست".
آيتالصانعیدربخش ديگریازبيانيهخودبهمواضعميرحسينموسویومهدیکروبیدرنامشروع
دانستندولت آيندهاحمدینژاداشارهکردهونوشتهاست»:کانديداهایمعترضبهمسئولينانتخاباتو
روندونتيجهآنونظرشوراینگهبانهمانگونهکهدرنامه« مهدیکروبیوبيانيهمير حسينموسوی
آمدهاست؛»ازنظرسياسیوقانونیمشروعيتدولتراموردسوالقرارداده وآنرانفیمینمايندکه
نشانگرعدماقناعآنانوتودهزيادیازمردمازشبهاتپيش آمدهدرانتخاباتاستکهخودبواسطه
کاهشپشتوانهوحمايتهایمردمی،میتواندموجب ناکارآمدیدولتگرددوممکناستادامهاش
موجبمشکلتحقوقیومدنیشود«
آيت الصانعیابرازاميدواریکردهاستکه»راهدفاعازحقوقمردموحفظعقايددينی آنهامخصوصا
جوانانوحفظجمهوریاسلمیهمراهبادرايت،متانت،آگاهیبخشیو آرامشوامنيتواستفادهاز
قانوناساسیبهمعنایواقعيشوبهانهندادنبهدست ستمکاران،ادامهيابدکهاستقامتشرطموفقيت
است«.".
آيتالصانعیدربخش ديگریخودنيروهایانتظامیراخظابقراردادهونوشتهاست»:بهتمام
نيروهايیکه بايدحافظنظموجانومالوناموسمردمباشندتذکرمیدهمکههيچفرمانودستوری
نمیتواندمجوّزوعذریبرایتجاوزبهحقوقمردمـکهحرامومعصيتوذنبليغفر است«.
آيتالصانعیدرباره برخوردبامعترضانبهنتيجهانتخاباتگفته است»:درروزهایگذشتههمگان
شاهدحملهبهدانشگاههاوخوابگاهدانشجويانوضربو جرح،قتلوبهزندانافکندنعدهزيادیاز
فرزنداناينمرزوبومبودهايمتاجايی کهدرآماررسمیخبرازکشتهشدنحدودبيستنفروزندانی
شدنبيشازهزارنفرداده شدهاست".
پيشترآيتالحسينعلیمنتظریوآيتالعبدالکريمموسوی اردبيلیازخشونتهاعليهمعترضانبه
انتخاباتشديداانتقادکردهبودند.

از بیلبوردها
از آدم ها

Guardian: Arrested, beaten and raped: an Iran protester's tale
گزارش گاردین از شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان کودتای  ۲۲تیر

اعتراف نکردم
بجای بازجوئی تجاوز می کردند
روزنامه گاردین چاپ انگلستان گزارشی تکان دهنده از ضرب و شتم و شکنجه و آزار جنسی بازداشت شدگان اخیر در زندانهای جمهوری اسلمی را
منتشر کرده است .متن فارسی این گزارش در وبلگ خرداد  88آمده است.
شیراز ،سهشنبه ۹ ،تیرماه :۸۸
اسفندیار پورگیو
حدود ده و نیم بود که از پنجرهی مغازه دیدمش .از دور میشد تشخیص داد که بازداشت بوده و تازه آزاد شده .تمام صورتش کبود بود ،دندانهایش را شکسته بودند و دور چشمهایش باد
کرده بود به طوری که به سختی میتوانست بازشان کند .بعد از آزاد شدن مستقیم رفته بود خانه ولی پدرش راهش نداده بود.
گفته بود» :دیگر جایت توی این خانه نیست «.نگفته بود که بهش تجاوز کردهاند .فقط گفته بود که دو هفته بازداشت بوده .من هم اول متوجه نشدم .به من چیزی نگفت ،تا اینکه دکتر
تشخیص داد و خودش هم تأیید کرد .هیچ کس توی خانوادهاش مدرسه نرفته .مادرش مرده ولی چندتا خواهر و برادر دارد .به او حسودی میکنند چون دیپلمش را رفته .آدمی است خیلی
معمولی ،دوستدختر دارد ،هجده سالش است و چهارشانه است و قدبلند .قبلش اهل سیاست هم نبود .موقع انتخابات آمد از من پرسید که به نظرم به چه کسی رأی بدهم .به من اعتماد دارد.
پدرش طرفدار احمدینژاد است و یک سال است که به او میگوید منافق .در یکی از شهرستانهای اطراف شیراز مغازه دارم .امروز صبح زود از بازداشتگاهی در مرکز شهر آزاد شد.
خودت میدانی کجاست .مسافت زیادی را پیاده آمد تا رسید به ستاد ،بعد تاکسی گرفت و به
تاکسی گفت که پول ندارد .تاکسی هم او را تا ترمینال آورد .بعد سراغ رانندهای رفت که میشناخت او هم بیآنکه پولی بگیرد آوردش تا همین شهر ما .روی صندلی افتاد .سؤالها را من
شروع کردم .آری ،بازداشت بوده .اولین چیزی که گفت این بود که جایی را ندارد برود .آیا میتواند یکی دو روزی پیش من بماند؟ گفتم اگر میتواند یکی دو ساعت صبر کند تا بعد با هم به
خانه برویم .موافقت کرد .به یکی از دوستان پزشکم زنگ زدم تا بیاید خانه او را ببیند .بعد بردمش خانه .کتف و بازویش پارگی داشت .زخم بود .صورتش هم علوه بر کوفتگی زخم شده
بود .استخوانهایش نشکسته بود ولی تمام بدنش ضرب دیده بود .میخواستم از او عکس بگیرم که نگذاشت .دکتر گفت تنها چهارتا از دندانهایش سالم مانده ،بقیهاش شکسته .نمیشد
حرفهایش را فهمید .آنوقت دکتر توضیح داد چه اتفاقی افتاده .پارگی مقعد داشت و دکتر احتمال خونریزی رودهی بزرگ میداد .گفت باید به سرعت ببریمش بیمارستان .گفت برایش بدن
باقی نگذاشتهاند ،این دیگر آدم بشو نیست .دکترش آدم ترسویی است ولی تمام روزش را صرف او کرد .هرکه بود از دیدن صحنه شوکه میشد .در بیمارستان به اسمی دیگر پذیرفتندش.
دفترچهی بیمهی کس دیگری را نشان دادیم .پرستارها گریه میکردند ،به خصوص دوتایشان که مرتب میپرسیدند کدام حیوانی او را به این روز انداخته .چهارساعت بیهوش بود،
آرامبخش که تزریق کردند به هوش آمد .همراهان سایر مریضها جمع شده بودند ببینند چه بلیی سرش آمده .بعد به هوش آمد .کامل šدرهم شکسته بود .میگفت پولتان را برای من دور
نریزید ،وقتی از بیمارستان مرخص بشوم خودم را میکشم .بیشتر از همه از این ناراحت بود که نتوانسته در کنکور شرکت کند .دوشنبه دو هفته پیش گرفته بودندش .جمعی از جوانهای
درشتاندام سپر انسانی دور تظاهراتکنندگان تشکیل داده بودند .او هم یکی از آنها بوده .میگفت توانسته چندتا از یگانهای ویژه را بزند .آنها را به درون جمعیت میکشیده و کتکشان
میزدهاند .ولی گوشهای گیرش آوردهاند و روی سرش ریختهاند .مرا تا شب توی ماشین حبس کرده بودند .بعد منتقلم کردند به سلول انفرادی .دو روز در سلول انفرادی بودم .مرتباš
بازجوییام میکردند ،کتکام میزدند و از سقف آویزانم میکردند .بهش میگویند جوجهکباب .دست و پای آدم را به هم میبندند و از سقف آویزان میکنند ،بعد میچرخانندت و با کابل
میزنند .میگفتند اگر همکاری نکنی جوجهکبابات میکنیم" .روزی یک وعده غذا میدادند و آب گرم برای نوشیدن .سیلی مکرر جزو مجازاتها بود .در بازجوییها مرتبا šمیپرسیدند که
آیا از خارج دستور گرفتهام؟ بعد مرا پیش قاضی بردند که قرار بود حکم نهایی را صادر کند .مرا به دو میلیون و پانصد هزار تومان جریمه محکوم کرد و دوسال زندان تعلیقی و تعزیری.
گویا تمامش ظاهرسازی بود .فکر کردم از بازداشتگاه میبرندم زندان .ولی مرا به جایی فرستادند که اسمش را گذاشتهاند »اتاق گردنکلفتها« .چند جوان دیگر هم به سن و سال من آنجا
بودند .از یکی از مأمورها پرسیدم که چرا مرا به زندان نفرستادهاند .گفت هنوز چند روزی باید مهمانمان باشی" .در حین بازجویی از من خواستند که تعهد بدهم و اعتراف کنم .نکردم.
گفتند »از دوستانات بپرس که با کسانی که همکاری نمیکنند چه کار میکنیم «.بقیه را هم دوشنبه بیست و پنجم گرفته بودند .نگران بودم که نکند مردم از خیابانها رفته باشند و تظاهرات
ساکت شده باشد .با همسلولیهایم مشورت کردم چه کار کنم .هیچکس نظری نداشت .وسوسه شدم اعتراف کنم ولی نکردم .از روز سوم دوباره شروع کردند به کتک زدن .روز بعد ،دوباره
بازجویی کردند و ریختند روی سرم .اصرار داشتند که از خارج دستور میگرفتهام .من هم میگفتم که صرفا šبه رأیم اعتراض داشتهام .شنبه یا یکشنبه )روز پنجم یا ششم( بود که برای
اولین بار به من تجاوز کردند .سه چهار مأمور درشتهیکل که قبل šندیده بودیم وارد شدند .گفتند »ما با گردنکلفتها جور دیگری رفتار میکنیم «.بعد سروقت من آمدند و شروع کردند به
پاره کردن لباسهایم .فهمیدم چه قصدی دارند و سعی کردم از خودم دفاع کنم .دونفرشان مرا روی زمین خواباندند و نفر سوم کارش را کرد .آنهم در مقابل سایر بازداشتشدگان .آنها هم
کاری از دستشان برنمیآمد .نمیتوانستم ببینمشان اما شنیدم که تحرکی کردند و کتکشان زدند .چهار پنج دقیقه بیشتر طول نکشید .به همسلولیهایم گفتند »ببینید ما با گردنکلفتها چه کار
میکنیم «.بعد رفتند" .همسلولیهایم به خصوص یکیشان که سناش بیشتر بود مرا دلداری میدادند .میگفتند کسی با این کار شخصیتاش خرد نمیشود .میگفتند باید پیهاش را به تنات
میمالیدی" .هیچوقت فکر نمیکردم واقعا šچنین کاری بکنند .شنیدناش خیلی فرق دارد با اینکه ببینی دارد چه به سرت میآید .بهخصوص من که همیشه خودم را قوی میدانستم .در
روزهای بعد این کار را با دو همسلولی دیگر هم کردند .بعدش دیگر روال عادی شد و هر روز این کار را میکردند .مردی که بار اول این کار را با من کرده بود یکبار گفت »من باز هوس

این خوشگل را کردهام« ولی دیگران به او یادآوری کردند که »نه ،به نوبت «.آنقدر ضعیف شده بودیم و کتک خورده بودیم که کاری از دستمان برنمیآمد .اولینبار که این کار را با کسی
دیگر کردند سعی کردم واکنشی نشان بدهم ولی چنان کتکم زدند که باقیاش را یادم نمیآید .آنگاه دوباره منتقلم کردند به سلول انفرادی .بازجوییها دوباره شروع شد .در سه روز قبل
بازجویی در کار نبود ،فقط کتک میزدند .میگفتند »حال آدم شدی؟ فهمیدی ما با گردنکلفتها چه کار میکنیم؟ اگر آدم نشوی میفرستیمات عادل آباد بند بچهبازها که هرروزت همی
باشد«.آنقدر ضعیف شده بودم که نمیدانستم چه جوابی بدهم .آنوقت گفتند باید رابطهایت را افشاء کنی .گفتم رابطی ندارم و خبر تظاهرات را از روی اینترنت گرفتهام و به نظرم کار
درستی آمده و شرکت کردهام .آن روز شلواری به من دادند چون شلوار خودم دیگر قابلستفاده نبود .همین رویه ادامه داشت تا امروز صبح که آزد شدم .بعضی وقتها دوبار در روز این
کار را میکردند .سهشنبه حتا یادم نمیآید که چه کار کردند" .اما این را میدانم که از کارشان لذت میبردند و قصدشان فقط شکنجهی من نبود .احتمال šبه همین دلیل هم مرا از دیگران جدا
کردند .از من خوششان آمده بود .به غیر از یکیشان ،بقیهشان درشتهیکل بودند .در هفتهی آخر ،دیگر بازجویی و کتک زدن در کار نبود .فقط تجاوز میکردند و سلول انفرادی "..این
چیزهایی است که او تعریف کرده .ولی نه به این صورت .باید جاهای خالی اش را با حدس و گمان پر میکردم و از او میپرسیدم تا تأیید کند .رنج جسمی و روانی فراوانی برد تا اینها را
تعریف کند و در میانش میزد زیر گریه .از او خواستم که این کار را بکند شاید سودی به حال کسانی داشته باشد که به وضعیت مشابهی دچارند.

روزنامه سبز
ضميمهشماره٦
برنامه هفته

برنامه عمومی
تدارک راه پیمائی سراسری  ۱۸تیر

نامه سرگشاده مهندس عبدالعلي بازرگان به خلیفه علی خامنه ای

خامنه ای :عامل اصلی کشتار و شکنجه
هوالعليالكبير
جنابآقايسيد عليخامنهاي،نميدانمباچهزبانوازكدامينظلموجنايتىباشماسخنبگويمكه مشفقانودلسوختگانملتنگفتهباشند؟درنظاممتمركزومطلقهايكههمهراههامنتهي بهرأيوتصميمشخصيشماگشته ،نامههاي
ناصحانهمتعدديدرارتباطباتقلب انتخاباتيوسركوبخونينمعترضينبهجنابعالينوشتهشدهكههيچكدامهمپاسخيدريافت نكردهاند .بندهنيزاميديندارمايننوشتهازكانالهايكنترلشدهارتباطيبيت بگذردوبهرؤيتشمابرسد،
بااينحالبنابهوظيفهمليودينيخود نكاتيرا يادآورميشوم .درنظاموليتمطلقهفقيه،شماوتئوريسينهاياينتÅزمدعي هستيدمشروعيتخودرانهازآراءاكثريتمردم،بلكهازپيوندبهوليتاهلبيتمطهر پيامبرمكرماسلم
ميگيريد .سرسلسلهوليتوعرفاندرمكتبتشيعاميرالمومنين علي)ع( استكهديدگاهسياسيخودومعيارهايمطلوبحكومتيرادر"عهدنامهاي" كهبه "منشورحكومتاسلمي" شهرتيافته،تدوينكردهاست .عهدنامهايكهبراي
ادارهسرزمين بزرگمصربه "مالكاشتر" سپردهتادرماموريتخطيرخودبهعدالترفتاركند .بنابراينبرآنشدمعملكردشمادروقايعخونباراخيررادرعرضهبهاينمنشور،كه تبلورعصارهتجربياتحكومتينخستينامام
مكتبتشيعاست،موردارزيابيومقايسهقرار دهم .گرچهايننكاترابهترازمنميدانيد،اماخواستمبهمصداق":فذكرفانالذكري تنفعالمومنين"،هرچندخوشايندشماوچاپلوساننباشد،هميادآوريكردهباشم،وهم بهكسانيكه
وليتشماراازسنخهمانوليتميدانندتفاوتزمينتاآسمانرابه توفيقحقنشاندهم .الف–بدبينيملتبهرهبري جنابآقاي خامنهاي،ميليونهاايرانيآزاده،بهحقياباطل،شمارادرحوادثاخيربهخاطر حمايتبيدريغتان
ازرئيسجمهوروتقلبآشكارانتخاباتيهمكاراناو،عاملاصلي تشنجاتوكشتارهاميدانندوسياستهاييكطرفهواستبداديشمارامحكوموعدالتو صلحيترهبريتانراانكارميكنند .جنابعاليمسلما¥چنينقضاوتيرابر
نميتابيد ،امامدعيپيرويازكسيهستيدكه)درهمانعهدنامه( فرمود:
اگرملتبرتوگمان ستمگري ÆبرÆد) حكمتراظالمانهبشمارد(،عذرخويشراباشفافيتتمامبرايآنهابيان كنوبدگمانيمردمرابادلئلروشنازخوددورساز .مسلما¥دراين)تمكينبهحقوق وحاكميتمردم( رياضتياستكهبايدبر
خوددهي،ورفاقتياستبامردم،ورسيدنياست بهآرمانتكهبايدبرپاداشتنمردمدرراهحقباشد)بند ۱٣۰عهدنامه(.
اما شماجزتأييدشتابزدهصحّتانتخاباتپيشاززمانقانونيآنومردودشمردنادعاي مخالفينبرتقلبدرامانتÅآراء،نهتنهاهيچدليلومنطقيجزپافشاريبردرستيو "شيريني"! آنارائهنداديد،بلكهنيروهايسركوبتحت
فرمانتانرااز"تلخي" عواقب كشتارمنعنكرديد .درحاليكهبايدبهجايتهديدوتوبيخ،باعدالتوانصافو عذرخواهيازملت،آنهاراآموزشورشدميداديد.باوجودبستهشدن خبرگذاريهاوهمهامكاناتوابزاررسانهايÅقابل
كنترل،برايبيخبرنگهداشتن تودههايمردمازسركوبسازمانيافتهحاكميت،بهنظرنميرسدبرايشمامحدوديتي برايآگاهيازعوارضاينقلعوقمعباشد .آياهرگزگزارشوعكسيازشهداومجروحين وقايعاخيررابهسمعو
نظرشمارساندهاند؟آياميدانيدنزدخداوخلقش،بهعنوان تصميمگيرندهاصليومسئولمستقيمآنهاپاسخگويدردنياوآخرتهستيد؟ازدوحال خارجنيست؛ياميدانيد،يانميدانيد .اينسئوالرارهبرسلفشمادرآستانهانقلب از
شاهكرد .آيابهيادنميآوريد!؟
اختلفميانمقامرهبريوملت،امري بسيارطبيعيوعاديدرسايركشورهاست ،درنظاموليتفقيه،هموارهاينمردمهستند كهصغيرومهجورومحتاجسرپرستيهستندوحقهميشهبارهبرياستونظراو"فصل الخطاب" و
"حكمحكومتي"اشحذفكنندههرحركتفكرياست .امادرهمان"عهدنامه"،در تنازعاحتماليرهبرباملت)مشابهچنينحوادثي(،تصريحشدهاستطرفينموظفندبه كتابوسنت)قانون( مراجعهنمايندورهبريهيچحقويژهايبر
ديگرانندارد)بندهاي  ۶٣تا.(۶۵
جنابآقايخامنهاي،اينكمتاسفانهميانشماوبخشعظيميازملت اختلفوفاصلهايعميقافتادهاستكهدرصورتلجاجتوبياعتنائيبهحقوقمردم ،ميرودخدايناكردهبهجنگيداخليوبرادركشيمنتهيشودآثارچنينفتنهاي
كهتاابد برپيشانيعاملنآنباقيميماند،نامنيكوئيازشماباقينميگذارد .توجه تانرابهتصويرزشتىازايناوضاعدرفرازيديگرازعهدنامهجلبميكنم:
اگر ملتبررهبريچيرهگردد)نظاممديريتگسستهشود( يارهبريبهملتستمكند،دراين هنگاماختلفكلمهپديدميآيدونشانههايزورگوئيقدرتآشكارميگردد،فريب كاريهايدينيزيادميشود،عملبهسنتهاينيكومتروك

ميماند،هركسبهدلخواه عملميكند،احكاممعطلميماند،دردهاوبيماريهاي)جسميوروحي( مردمافزون ميشود،هيچكسازپايمالشدنحقبزرگورواجامورباطلبيميبهدلراهندهد )بيتفاوتيمردم( .دراينهنگامنيكان
بهخواريوبدكارانبهعزّتميرسند)خطبه .(۱۶۰
ب -انتقادبهرهبري
جنابآقاي خامنهاي،علي)ع( كهشماساليرابهياداونامگذاريكرديد،درهمانآغازخلفت ،صريحا¥مردمرابهحقگوئي)انتقاد( ازخودونظردهي)مشورت( دعوتوتأكيدكرد" :من بالترازايننيستمكهاشتباهنكنم،مگرآنكهخدا
كفايتمكند" )خطبه (٢۱۶ودرمتن عهدنامهمعروفخودبهمالكهشدارداد :بايدنزديكترينوزيرانتازنظرقرب مقامكسيباشدكهبيشترينحرفتلخحقرابهتوميزندوآنگاهكهعمليازتوسر ميزندكهخداازاوليائشناخوش
دارد،كمترينياريرابهتوميرساند ...،همكارانت رابهجدبياموزتاتوراستايشوبيجهتتجليلنكنند) .بند (٣٣شمااگردر حوادثاخيربهجايدستگيريگستردهرهبرانگروههايسياسيوصاحبنظراندلسوزملكو ملت،از
بيمواهيبهرهبرداريازنيرويخشمملت،واعتمادتانبهتحليلهاي اطرافيانتان،طبقفراززيرباآنانگفتگوورايزنيميكرديد،آيابهصلحخودتانو ملكوملتمظلومنبود؟تاآنجاكهميتوانيبادانايانوحكيمان)كارشناسان( در
تثبيتآنچهاموركشوررابهاصلحومردمرابهپاميداردمذاكرهكن) .بند (۴۰رهبرانفكريوسياسيمردمكهجايخوددارد،شماطبقاينعهدنامهوظيفه داريدبخشيازاوقاتهفتهرابهشنيدننظرياتكسانيكهبهشماانتقاد
دارند،اختصاص دهيد:

بايدقسمتيازاوقاتخويشرابهكسانيكهمطالباتيازخودتدارند اختصاصدهيودرمجلسيعموميكهنهايتتواضعرابهخاطرخداانجامميدهي،بدون حضورنيروهاينظامي،حراستي)امنيتي( و

پليس،شخصا¥حضوريابيتاگويندگان)شاكيان( بدونلكنتزبانباتوسخنبگويند،كهمنازرسولخدا،نهيكبار،كهبهكراتشنيدم كهميفرمود :هرگزنظاميراكهحقÅضعيفبدونلكنتزبانازقويستاندهنميشود ،نميتوان
نظاممقدس)پاكومبرايازعيب( شمرد ) ...بندهاي ۱۰۹تا (۱۱۱جنابآقايخامنهاي،هوادارانشماباكداممعيار،حكومتيراكهمطالبه امانتدرآراءانتخاباتراباضربوشتموابزارقتالهپاسخميدهند،نظاممقدس!!
ميشمارند؟شماوقتيكارهايبزرگرابهاشخاصكوچكميسپاريد،برايحفظموقعيتخود ازهيچاقداميفروگذارينميكنند .بهراستيمنطقشمادرحمايتمستمرازآقاياحمدي نژاد،كهمملكتراباعملكردشدرآستانهنابودي
قرارداده،جزنزديكيبهافكار خودتان،آنچنانكهدرنمازجمعهگفتيد،چيست؟نمازيكهفرصتاستثائيخدائيبودتا جامعهراباقبولتقلبوقضاوتمنصفانهخودتانبهآرامشبياوريد .امادر"عهدنامه علي" آنگاهكهضوابطگزينش
كارگزارانرا :داشتنتجربه،حياء،خانوادهصالح،سابقه دراسلمپيشگام)نهمتحجر(،اخلقكريمانه،بيطمعيمالي،عاقبتانديشيو  ...تبيينميكندبهگونهديگريتوصيهشدهاست:

كارگزارانتراپسازآزمايشبه كاربگمار،

نهباتمايلشخصيورأيفردي .كهاينشيوهظلماستوخيانت)بهملت() .بند(۷٢
ج -سركوبمخالفين
كشتارهايفجيعيكهدربرخوردبا دانشجويانويادرتظاهراتمسالمتآميزخيابانيدرحوادثاخيرتوسطنيروهايتحتفرمان مستقيموغيرمستقيمشمارخدادهاست،تماما¥حكايتازعزمراسخآنمقامدرقلعو قمعمخالفينيميكندكه
جزتجديدانتخاباتÅمهندسيشدهدرخواستديگريندارند .گويا فداشدنهزاراننفربرايبهكرسينشاندنتصميمرهبريوناديدهگرفتنميليونها درخواستمنطقياهميتيدرنظامولئيشماندارد!؟
اگرازخاطرنبردهباشيد ۵۶،سالقبلدربيدادگاهنظاميشاه،وقتيمرحومطالقانيوسايرسراننهضتآزاديمحاكمه ميشدند،مهندسبازرگانپسازدريافتمحكوميتدهسالهخودخطاببهتيمسار"قرهباقي" رئيسدادگاهگفت:
ماآخرينگروهيهستيمكهبازبانقانونوبهشيوهمسالمت آميزباشماسخنميگوئيم .بامحكومكردنماملتخاموشنميشودبلكهبازبانديگري باشماسخنخواهدگفت .دهسالبعدحركتهايچريكيدرجنگلهاي"سياهكل" و
عملياتمسلحانهشهريجايگزينمبارزاتمسالمتآميزپارلمانيشدهبود .تشكيلتشما استثنانيستوقوانينالهيشيخوشاهنميشناسد .شمااينسختسريوقاطعيت رابهنفعنظامولئيميدانيد،امادرفرازديگريازمنشورحكومتي
على)ع( نظر ديگريعنوانشدهاست :تراهشدارميدهمدربارهخونها)جانمردم( وخونريزي بهناحق .زيراهيچعامليبيشازكشتاربهناحقموجببروزنابسامانيهاياجتماعي )نقمت( وپيآمدهايتخريبيعظيموزوالوبريده
شدنمدت)حكومت( نميگردد  ....مباداپايههايسلطنتخويشباريختنخونحرامتقويتكنيكهچنينشيوهاينهتنها موجبتضعيفوسستياركانحكومت،بلكهزوالوانتقالآن)بهنظاميديگر( ميشود) .بند(۱۴۱
جنابآقايخامنهاي،شماكهاجازهنميدهيدخبرنگارانداخليو خارجيازصحنههائيكههوادارانتانآفريدهاند،فيلموگزارشيتهيهكنند،آيامستقل ازفضاوفيلتريكهپيرامونتانايجادكردهاندهرگزفرصتكردهايدنيمنگاهيبه
عكسهاوفيلمهائيكهجوانانجسورباموبايلهايخودازجنايتهايمأمورانتان گرفتهاندبيندازيد؟آياحملهنيروهايسركوبگردرلباسشخصيراكههمچونگرگبهجان جوانانبرومندوطنافتادندديدهايد؟مگرامامعلي)ع( درهمان
عهدنامههشدارنداده بود :مبادا،همچوندرندگانبهجانمردمافتادهوخوردنشانراغنيمتبشماري .آنهاازدوحالخارجنيستند؛يابرادردينيتواندوياهمنوعتو)بند ۹و .(۱۰
البتهشمادرنمازجمعهبافرافكنيزيركانهايمسئوليتاينجنايتهارا بهگردن"تروريستهاينفوذي"! انداختيدكهدرپوششتظاهراتخيابانيضرباتتروريستي خودراواردميكنند .عجبا،چگونهاستكهتروريستهااهدافخود
راهموارهازميان دانشجويانمعترضدانشگاههاودرميانمردمعاديانتخابميكنند!؟ گفتيد":اينكهبرونددانشگاهوجواندانشجويمؤمنوحزباللهيراآنهمبا شعاررهبريموردتهاجمقراردهنددلانسانراواقعاخونميكند"!
اگرچنيناحساسي صادقانهاست،چرابراييكبارهمكهشدهدستورنميفرمائيد نيروهايانتظاميشمابا نيروهايرسمىبالباسشخصي برخوردوآنهارادستگيركنند؟امامعليبهمالك اشتر،باآنكهمطمئنترينياوراوبود،در
دفاعازحقوقمردمتازهمسلمانمصرو پرهيزاوازاتخاذشيوههايخشندربرخوردبامردمفرمود :اگربهخطاكسيرا كشتيياتازيانهات،ياشمشيرت،يادستتدرعقوبتازحدّگذرانيد،يابامشتو بالترازآن،بهناخواسته
مرتكبقتليشدي،نبايدگردنكشيوغرورقدرتتومانعآيد كهخونبهايمقتولرابهخانوادهاشبپردازي.جنابآقايخامنهاي،درنظام وليتيشماخونبهاكهپيشكش! جنازهجوانانراهمبهخانوادههاشانبهراحتيتحويل نميدهند
تابرآنانعزاداريكنند!؟ايناسترأفتوعطوفتاسلميادعائي شما! شماباتحريكعواطفمذهبينمازگزاران،بخشعظيميازملترافريب خوردگانياوابستگانبهبيگانهشمردهومرتكبظلمعظيميميشويد .شمانالهونفرين
مادرانداغداروفرزندانشكنجهشدهآنانرانميشنويدامادرنظامخداوندÅسميعو عليمنالهوالدين"ندا"هايمقتولبدونجوابنميماند) .بند  (۱۹هيچعاملي برايتغييرنعمتها)راحتورفاهوامنيتوآزادي( درجامعهوشتابگرفتن
نقمتها )نوميدي،اعتياد،فساد،فحشاءو (...مؤثرترازقدرتگرفتنيكحكومتبرپايهظلم نيست .زيراخداوندشنوايدعايشكنجهديدگانودركمينستمگراناست.
د -شخصيتپرستيمشركانه
جنابآقايخامنهاي،ملتمادرانقلبسال ۵۷ازطاغوت زمانكهنمادطغياناستبدادييكفردبود،نجاتيافتوبهحاكميتمليرسيد .اينكپس از ٣۱سال،گرچهظواهروعناوينعوضشده،اماهمچناندربرهمانپاشنهميگردد
و اكثريتملتدرنظاموليتمطلقهوشوراينگهبانوسايرنهادهايوابسته،ازحاكميت خودمحرومند .شيوههايشخصپرستيوبتسازيمشركانهازمقاماتوتملقوچاپلوسي ،سكهرايجزمانهاستوبرخلفامامعليكهدر
طردودفعمتملقينفرصتطلبازهيچ فرصتيدريغنميكرد،متأسفانهديدهنميشودمقامرهبريابرازبرائتيازچنين چاپلوسانيكردهباشند .گويااينفراززيرازعهدنامهبهكليفراموششده است:
هرگاهازاقتدارخويشاحساسابهتواوجخيال)درآسمانجاهومقام( كردي ،نگاهيبهعظمتملكخداوندبرباليسرتبيفكنوقدرتاورابرخويش،كهفاقدآني،در نظربگير .باچنينبهخود نگريستنيسركشيتوتسكينمييابد،
تندوتيزيتوفرو ميكاهدوعقلوخÅرديكهازتوگريختهبازميگردد)بند .(۱۴
ر -عدالت پروري
انتظارملتازشماچيزيجزانصافوعدالتوترجيححقوقملتبرتمايلت خودتاننيست،شادمانيشمانيز،آنچنانكهدرعهدنامهآمدهاست،نبايدجزاجراي عدالتوجلبرفاهورضايتمردمباشد .اينسخنÅامامياستكهيكسره
ازوليتاوداد سخنميدهيد :بهترينمايهشادمانيرهبرانبايدبپاداشتنعدالتدرشهرها وپديدارشدندوستي)طرفداري( ملتباشدوچنيندوستيحاصلنميشود،مگربا خوشبينيشانوايننيزحاصلنميشودجزباگردآمدنشان

مقدمهايكهبههنگاماعزام،پايانبخشنامهخودرامقدمهعهدنامهامامعلي قرارميدهم، جنابآقايخامنهاي.(۵۸ آرزويسرآمدندورانزمامداريشان )بندÅپيرامونمسئوليناموروسنگين نشمردنباردولتآنهابردوشخودوترك
:نوشتهشده است،مالكاشتربهسرزمينفراعنه
 ومردمدركارهايتوبههمانچشميمينگرندكهتو دركاررهبرانپيشازخودمينگريودربارهتوهمانميگويندكهدرباره.برخيدادگروبرخيستمگر،بدانكهتورابهسرزمينيفرستادهامكهپيشازتودولتها ديده،ايمالك
.زمان زيادينداريدتاقضاوتبندگانخداراعوضكنيد،ستمكارزيستهاست¥عموما، قرناست درسلطهسلسلهسلطيني٢۵ ميهن عزيزمابيشاز.آنانميگوئي ونيكوكارانراازآنچهخدابرزبانمردمجاريميسازدتوانشناخت
 كفايتكارمردمبهعهدهتوقرارگرفتهوخداوندترادر رفتارتباملتامتحان: بهنصيحتاميرمؤمنانگوش دلبسپاريدكهفرمود.آريامهر!! آنگاهصدايانقلبمردمرا شنيدكهفرياد"مرگبرشاه" همهفضايشهرراپركردهبود
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