
 قشین این مقاله را بصورت گسترده در سایتهای اجتماعی برای افشاگری رسانه ای کهلطفا  –با سالم 

 در فضای مجازی دارد به اشتراک بگذارید. بسیار مخرب

به نام  تیهرمافرود  ٔ  فقره رسانه کی کیآناتوم یخوار و بررسکش زندهبار سفر مالهعواقب خفت

 یکاظم مصطفو - ی.ویت هنیم

 

یم «یو خوش ریخ»از  کهنیگذشت و تمام شد. ا یروخوبیکش خندان نظام به سوئد به خماله سفر

 انیرانیا ٔ  و همه رانیمقاومت ا یبرا شانیبه واقع سفر ا . نه!زنمیکه دارم طعنه م دینه فکر کن میگو

 بود. یو خوش ریاند مملو از خکش نقش داشتهکه در رسوا کردن ماله یاآزاده

را با  فیسفر ظر ر،یکننده، و با نظم و انسجام چشم گ رهیخ اریمقاومت با شجاعت بس هواداران

با  یآخوند میکش زنده خوار. رژشد به ماله لین تبدکش خنداماله یعنیشکست کامل مواجه کردند. 

ه ب زادانهاو آ هامیتحر ستیرغم قرار گرفتن او در لبه اروپا قصد داشت وانمود کند که به فیسفر ظر

یصفرا م نینکرده است. اما از قضا سرکنجب یرییتغ انییبا اروپا میو روابط رژ کندیاروپا مسافرت م

 !دیافزا

 ٔ  کش خندان آن چنان باال گرفت که عالوه بر بازتاب گستردهشکست حقارتبار ماله ییرسوا

پارلمان سوئد هم در آمد. اعتراض  ندگانیاز نما یاریبس یاخبار اعتراض معترضان، صدا یالمللنیب



در برابر  یخارجه سوئد با شرمندگ ریخانم وز کهنیا جهیبر علت شد و نت دیمطبوعات آنجا هم مز

استکهلم  یراه ییدارهاید یدعوت نکرده است! و او خودش برا فیاز ظر کسچیگفت ه رانخبرنگا

 شده است!

گران آمد  یذلت و مسکنت آن چنان بر و نیاست. ا یترروشن تیواقع یایکش خندان گوماله واکنش

بلند شد و « گوشخوار» یادست آخوند اژه یو بغض رو ظیاز فرط غ یونیزیکه در مصاحبه تلو

اصالً با  ی«خوارزنده» یوانیح یخو نیکه ا دیکرد. قبول دار دیتهد «یخوارزنده»را به  نیمجاهد

 د؟یآیژنو، جور در نم یابانهایدر خ یهنگام قدم زدن با جان کر ژهیوکش، بهبگو و بخند ماله صورتک

یهم داشته باشد م یاسیشعور س یاندکافتاده است. خوب هر آن کس که  یاتفاقات ریحتماً که در ز

 .ودمقاومت ب یبرا دیبالترد یروزیپ کیشکست، و  کی میرژ یبار براسفر خفت نیا فهمد

 نیدرست و کامل ا لیآن ما را از تحل به یتوجهیاست که بنهفته  ییاز مو ترکینکته بار نجایدر ا اما

اکنون سپاه  است که نیدر ا میمقاومت و شکست رژ یروزیپ تی. اهمکندیو شکست غافل م یروزیپ

 معنا کیف به یظر یعلت زندهخوار یعنیاند. قرار گرفته هامیتحر ستیدر ل فیپاسداران و خود ظر

گذشته شده. زنگ خطر  یها «یریتو بم»بار با  نیا «یریتو بم»است که متوجه تفاوت  نیا

 حتیپرفض ٔ  دوره یخیتار افتنی انیکه با پا است نیا تیصدا در آمده. واقعکه به جاستنیهم

سپاه  یگذارستیراستا ل نی. در هممیااز مبارزه با آخوندها شده یدیمماشات، ما وارد مرحله جد

 است. ریمس نیمؤثر در ا اریبس یگام فیپاسداران و امثال ظر

کشان کش خندان، قمهبار عالوه بر آن ماله نی. ارساندیم یگرید تیما را به واقع تیواقع نیابه  توجه

 زفهمیاند. آنها چکرده افتیخودشان را در ژهیو امیهم معنا و پ یآخوند میرژ ییو رسانه ینترنتیا

 مقامات فیتکل تنهانه یعنیگذشته.  میبادآورده رژ یزدن در پولهاخرغلت ییطال ٔ  اند که دورهشده

 گریدر خارج کشور هم د میکنندگان رژت بزک و دوزکمشخص است، بلکه بساط جماع میرژ یرسم

 یاست که با صدا آزاده انیرانیحق تمام ا نیحال خود کنند. ابه یفکر دیندارد و حضرات با یثبات

در هر لباس و با هر رنگ و  ر،و عناصر مزدو میوابسته رژ یهاو رسانه یبلند بخواهند عوامل اطالعات

شان تحت فروشاندر مورد آخوندها و روابط وطن یافشاگر اقیس نیاخراج شوند. به هم دیبا کت،یات

امروزه مقاومت هم با  یهایاست. تفاوت افشاگر کرده دایپ یترقیمماشات هم مضمون عم استیس

ه نکت کی میدقت کرده باش ترضانداده شده مع یاست. اگر به شعارها نیگذشته در هم یهایافشاگر



آن اصطالحاً  که به یزی. چشدیم دهیشعارها د انیدر م ،یمیخواست قد کی طرح ٔ  شانهبه ن د،یجد

 .شودیگفته م« شغاالن یجارو»

در خارجه  یبیفرعوام یبه قلب دکانها یرا رسوا کرده و هم آتش یکشان داخلهم ماله دیجد مرحله

 یهادارند و تحت نام اهیس یاکارنامه یدوستهنیشرف و م شیکه در آزما ییاست. دکانهاانداخته 

 غیو تبل تمقاوم هیعل یاند جز سمپاشنکرده یکار یعموم یهارسانه ایمختلف مفسران و محققان و 

 یاطالعات یو مخصوصاً باندها میآخوندها. البته روشن است که رژ یماندگار  ٔ  و اشاعه میثبات رژ

اند تا توانسته شانتیحاکم انیسال یهستند که ط ییهاخطرنگ و هفت. هفتستندین تجربهیب میرژ

اطالعات تنها به  ٔ  عونهوزارت مل ازین یعنیهستند.  یابا تجربه یهایافعمار خورده و حاال کفچه

 راه ییاست که دکانها یوقت شتریب یی. کارآکنندیدفاع م میاز رژ میکه مستق ستین ییدکانها

هم کرد و مثالً سنگ انتقاد، آن  ینق و نوق یگاه دیمختلف. با ٔ  بانهیفرعوام یانداخته شوند با تابلوها

را  یکرد و شعار سرنگون یزیناپره دیهم با یزد. گاه نهیهم به جناحها و افراد خودسر)!(، را هم به س

 یاتفاقاً نف که میرژ« زنده خوار» تیآنها نه ماه یکرد. حرف اصل شانیاصل یحرفها یهم چاشن

از  یکه برخ میدانیاست. همه منداده  ینوع سازش چیتن به ه انیسال یاست که ط یمقاومت سرسخت

اند دارند چنان خودشان را رنگ کرده یآخور وزارت ندچ ای کیسر در  کهنیا نیمارها در عکفچه نیا

 ایفرد  کیکه نکند با  فتدیخواننده به شک ب ایشنونده  ایو  نندهیاند که بو خوش خط وخال شده

 رو است.روبه یمیرسانه ضد رژ

 :یقول سعدکه به غیدر یا اما

 کند اندر ملکوت یاگر صومعه دار وید

 دارد یماض نتیهمان ط سیابل همچو

یعرضه م ه،یماض نتیمختلف، با همان ط یهامختلف به گونه یدر دکانها میرنگارنگ رژ یکارتها

 اندیبه م یوزارت یچاقوکشان قلم م،یکش رژماله حتیاست که در سفر پرفض لیدل نی. به همشوند

در  دیبقول ع. بهستین ییتازه زیچ هیقض ینجای. تا اکنندیارائه م یلیو تحل یحرف کیو هر  ندیآیم

 یهایبا پامنبر یاریبس ییموجودات شباهت محتوا نی. ا«خسبدینم درمیامرد ب»رساله دلگشا: 

و  میهر روز، وجوهات مربوطه را، مستق یگاه ایمعنا که هر ماه،  نیا گردن کلفت دارند. به یآخوندها

و حرمت قلم و  ییعده صحبت از شرف حرفه نیا ی. براکنندیفرمان م یو اجرا افتیدر م،یرمستقیغ



 یاست که برا نیاست. درست مانند ا یموردیو ب اوهیبا آخوندها کلمات  یضرورت مرزبند

. با زنندیهمه بساط را به هم م یگذاشته شود. در چشم به هم زدن وتریکالس کامپ کنگنگیک

اجرا  ترکمش ٔ  و برنامه نندینشیم ر،یحق یامهیول طمع به اطالعات، وزارت ٔ  مأموران شناخه شده

و  د،یهم که شما بشناس یبا هرکس و ناکس خورند،یساواک فالوده م یبا فرماندهان گشتها کنند،یم

یم داریروز از خواب ب کیاسمش را چه بگذارند. که  ستیر دارند. و مطلقاً مهم نسر و س د،ینشناس ای

 کیعنوان به گریو روز د «فعال حقوق بشر» شوندیم گریو روز د «نیمنتقد مجاهد» شوندیو م شوند

 ایکه گو کنندیبرخورد م یطور« ۶۷عام سالقتل لیبدیتنها کارشناس ب»خود خوانده و  هیفقیول

تا آن جا  یبافو دروغ ییسرا اوهیعطش  نی. و ادیبگو ارانشیعام حق ندارد از قتل یمجاهد چیه

زندان و  عیعام و وقادر مورد قتل قیتحق یبرا دیهم نبا یبشرنهاد حقوق چیکه ه کندیفوران م

 نیود! اخواهد ب «نیننگ»گزارشش  دیایاگر ب . کهدیایب نیدر زندانها سراغ مجاهد میرژ اتیجنا یافشا

و چاقوکشان الت و هرزه،  بیتوسط دکانداران عوام فر ،یاانهیوحش یااست که شاهد تاخت و تازه

 نیلب و مست آخوندها است. اخندان کشماله «یخوارزنده» یکه در واقع بازتاب همان خو میهست

 نیبه زم ییهاچنان قمه نترنتی. در چارسوق اکنندیپا مبه یاو تبهکار هر روز معرکه یجماعت هوچ

 که نگو و نپرس. آورندیدر م ییهایبازو الت کوبندیم

 

و  نیدستان اوکه صد رحمت به شالق به کشندیم ییهاو عربده شودیپا مبه ییچنان غوغا و

 استیس یایدر دن میزیجوال بر کیحضرات را در  نیا ٔ  است که همه نجایگوهردشت. حاال مضحک ا

 تیاحک ادی کندینگاه م شانیتوخال یادعاها به یپهن وزن ندارند. و آدم وقت یگون کیاندازه روز به

نشسته  یسخن از مگس یاست. مولو آمده یکه در دفتر اول مثنو افتدیمگس نشسته بر برگ کاه م

است و خوانده  یانوردیعلم در کردیروان بود و مغرورانه فکر م یکه بر بول خر دیگویبر برگ کاه م

 :کندیم یرانیکشت ایدر در

 مگس بر برگ کاه و بول خر آن

 افراشت سر یهم بانیکشت همچو

 امخوانده یو کشت ایمن در گفت

 امماندهیدر فکر آن م یمدت



 باطل چون مگس لیتأو صاحب

 خس ریاو بول خر و تصو وهم

در  یرانیکشت یه و روان بر بول خر را با ادعاهانشسته بر برگ کا یمگسها یو جنجال و تبهکار تقالها

 د؟یادهیند یبزک شده وزارت یهارسانه

 کشانبا ماله یمواز یدکاندارها یهازوزه

است  یبیمضحک است. ترک ،یآور ولموجودات، هر چند تهوع لیقب نیخارج از عرف ا یهازوزه

 کهنیا یشده شباهت دارد. برا یدوزنهیمندرس و وصله پ ییبه قبا شتریکه ب یاناموزون و چهل تکه

 یمواز نهو ابلها انهیناش یصورتکه به هاینمونه دکاندار نیاز ا یکیمان ملموس شود بهتر است به حرف

 .میاشاره کن کندیکش عمل مماله ییبا رسوا

 «زیچ همهیب ونیزیتلو»آن را  یاصفهان یزر ادی. زنده دیادهیرا شن ی.ویت هنیم ونیزینام تلو حتماً

مهوع است. دکاندار  یابه واقع بزک شده میساخته و پرداخته رژ یدکانها انیکه در م رای. زدینامیم

و به  گرفته هیخودش نوشته زمان شاه بورس یاست که در معرف یبهبهان دیبه نام سع یآن فرد

به نام  یرابطه داشته و استادش فرد «دیجد یونهایفراماس»انگلستان رفته و در آنجا با انجمن 

همان منطقه هم سر شعار  ونیکنفدراس انیاست. در مراحل بعد با دانشجوبوده لسونیو نستونیو

هم که هر  قالباست. بعد از انها ضد ضدشاه بودهجناب از همان سال نیمرگ بر شاه در افتاده. ا

یم ییاروپا یاز کشورها یکیچند بعد به  کی و زندیم رانیابه یبود سر دهیخز رونیاز النه ب یموش

 که سدیبنو حینشده که صر شیطرف رو«! به پناهندگان کمک کند»نوشته خودش تا . و باز هم بهرود

 نیدر ا یخانه شاگرد ی. مدتآوردیدر م کایاست. بعد هم سر از آمراستخدام دولت مربوطه شده بوده 

دفعه ما با  کی. و خوردیهفت رنگ م یها«زادهیپول»از  یو نان چاکر کندیرسانه و آن رسانه م

که  دی. و طنز تلخ زمانه را بنگر«یبهبهان دیسع» شودیاسمش م که میشویرو مروبه یشازده پسر

 شکنجه و ریبا شعار مرگ بر شاه در ز شانیانگذاریاز اول بنا اول بنهمان کسان که  یعنی ن،یمجاهد

یکتاتوریو د یحساب دموکراس بتهیموجود ب نیا به دیاند حاال بابوده ساواک و شاه ٔ  و دشنه غیت

 را بدهند! شان

و  شوند،یمدره م یو خاتم یکه رفسنجان یو زمان نند،یبیرا در ماه م ینیکه خم یهرحال وقت به

هم روشن است. در  ییهاتحفه نیحساب چن اندازند،یراه م «یفرهنگ ادیبن» یالجورد یکه برا یزمان



چالشگر » ااول خودش ر شانی. به هر حال اخوانندیاپرا م تانیبرا چیابوعطا که ه هاییسر باال نیا

 یکه منظورش چالش با چپ بوده! بعد هم مجر کندیبعد خودش رفع ابهام م یول کندیم یمعرف« چپ

 چیکه ه دیشویمتوجه م دینگاه کن شیهااگر به فهرست برنامه که شودیم ی.ویت هنیم ونیزیتلو

 کالمکیبود. در  هگفت یزاکان دیهمان که عب یعنیو مقاومت ندارد.  نیبا مجاهد تیبه جز ضد یرسالت

 نیکه با کوچکتر ی. لومپنییاز شرف حرفهبرده و نه  ییاز سواد و معرفت بوکه نه  یریدکاندار حق

 یعنی اشینشسته و به شغل اصل یرسانه همگان کی نیکه در پشت دورب رودیم ادشیانتقاد 

 .گرددیباز م یکشو عربده یبازو الت یچاروادار

 یهاتیمرده، با وضع میمرده و ن واناتیانواع حمرداب است که  کیاو در واقع  یبیفرعوام دکان

مخبط است.که به تشنه به  یکاپو کیاو  یهابرنامه یاصل یپا ی. ولشودیم افتیمختلف، در آن 

 اسراو که سر یهایساعته وراج۴ یهااست. برنامه شهره یبند یو خال ییو دروغگو نیمجاهد یخون

دو  نیآور است. اکننده و تهوعخسته یاست به راستنسبت به همه  یچارودار یتهمت و فحشها

کامل  یاجراکه به  شودیم لیتشک تیهرمافرود ٔ  رسانه کی شوندیهمزاد با هم که چفت م

مورد  نیدر ا ترحیو صر شتریاست که ب نی. عفت کالم مانع از ازنندیدست م یو خودخند ییخودگو

 دیتول یهستند که برا یمانند زالو و کرمها موجودات یواناتیکه ح کنمیم یادآوریبدهم. فقط  حیتوض

 رییتغ هیثان۳۰دست در کمتر از  نیاز ا گرید ی. برخکنندیخودشان را عوض م تیمثل هر بار هو

یمو خودشان  ندیگویخودشان م یو مصداق یبهبهان تینظر زوج هرمافرود نی. از ادهندیم تیجنس

 یهای. رقاصرقصدیم کی نیو ا دیگویآن م و گاه رقصدیم کیو آن  ردیگیضرب م نیا. گاه خندند

 .آوردیرا به وجود م محتوایو ب یتکرار یرقصانگربه کی هنریزوج ب نیا

سپاه پاسداران در  یبعد از نامگذار یکردن در فضاگم زیا یالبته برا تیزوج هرمافرود یرقصانگربه

که  جاستنیاست. و درست در هم دیمف کا،یآمروزرات خارجه  یخارج یستیترور یسازمانها ستیل

یم حیرجسوخته را ت یو اخراج، اعالم قطع رابطه با پارتنرها یقانون گردیاز ترس پ یبهبهان دیسع

من  کهنیعلت ا: »دیگویو م دهدیرا هم لو م زهایچ یبرخ ریبه ناگز ییوفایب نیا هیدر توج ی. ولدهد

 یول خواندیرا از رو م یمطالب شیهابود که در مصاحبه نی[ قطع رابطه کردم ایسیبا او ]حشمت رئ

که مطالب از  دمیفهم خرش. آمیگویمن منابعم را نم گفتی. مخواندیم یچه منبع یاز رو گفتینم

. من آمدیاز کانال سپاه م. او مواضعش تماماً از منابع روس بود که خواندیبود که م میمنابع سپاه و رژ

 (.۹۸بهشتیارد۳« )مسأله را متوجه شدم رابطه با او را قطع کردم نیا یوقت



 تیهرمافرود ٔ  رسانه کی یهافقره از مغازله کی

 ٔ  رسانه نیا داتیو به تول دیجگر بگذار یدندان رو یمقدار دیو بتوان دیوقت داشته باش اگر

به به یگریو د دیگویم یکی نجاست و کثافت ٔ  که در مغازله دیشویمتوجه م دیگوش کن تیهرمافرود

ما  اما. طلبدیم یشتریآنها البته فرصت ب یرسوا ی. پرداختن به بساط خودفروشاندازدیچه را مو چه

دو جانور ابله به  نیا ۹۸مرداد ۳۱. در میپردازیآن م ینهایاز آخر یکیبه موضوع سخن به  بنا

یکش به سوئد و تظاهرات هواداران مقاومت، مسفر ماله لیو تحل ریتحت عنوان تفس یامغازله

رأس  کیمخبط و  یکاپو کیعنوان به یو فالکت مصداق یدادن اوج درماندگ نشان ی. براپردازند

 .میمحصول مشترکشان توجه کن نیآخر اصطبل هفت خط وزارت، به سوادیرقصان بگربه

 ایسر در آخور وزارت اطالعات و  یهارسانه ٔ  فهیوظ فیمثل ظر یسپاه و جانوران یگذارستیاز ل بعد

ه است ک نیا هیقض یژگیو ست؟یاست چاوامر مربوطه  یاجرا شانفهیکه تنها وظ ییهایفکل کراوات

 ایته گف روغد نیببافند که مجاهد اوهی ندیایتا حضرات ب ستندین نیمنبع انتشار خبر هم خود مجاهد

گرفته و خبرها و گزارشها را مخابره  لمیعکس و ف یالمللنیشناخته شده ب یهااند. رسانهاغراق کرده

 یهاکانون یهاتیاست! اگر خبر فعال مشکل شده یحضرات مقدار یکار برا نیاند. بنابراکرده

را به دروغ و  آن شدیگواه هستند، م یروشنکه به ییلمهایرغم عکسها و فباشد، به یشورش

 یکی نی. لذا اردیخانمها را بگ ضاًیو ا انیآقا یتا گلو ستیکرد. دروغ هم که حناق ن ریتعب یسازصحنه

عنوان مادر زالو به ایکرم  کیاست که  نیکرد. ا اشیماستمال گریجور د کی دیاست که با یبتیمص

. و محصول مشترکشان دیایزبان ب بهمخبط،  یکاپو یعنیدوم،  یزالو ایتا کرم  ندیچیخرج سفره را م

! و سرشار از غرضومرض یطرفیبا ژست ب یسراپا دروغ و تهمت. بهبهان یونیزیتلو ٔ  برنامه کیبشود 

با توجه به  یدستگاه... رجو»که:  کندیل مناشناس نق لیمیا کیو از قول  کندیفرمان م یکامل اجرا

 ی.سی.بیو ب ختیخودش ر سهیرا به ک راضاتاعت ٔ  همه فیظر هیساکن سوئد عل انیرانیتظاهرات ا

 انیرانیا خبر که نیا نهیزم شیپ یکه برا دمید یاست، من حتآن اشاره کرده  به میرمستقیهم غ

که  ورکیویدر ن کنمیفکر م ۲۰۱۰و  ۲۰۰۹از سال  نیعکس تظاهرات مجاهد کنندیبرگزار م یتظاهرات

 ٔ  دستگاه همه نیا که پرسدیشان، مصفحه یروآنجا آن را گذاشتند  بنفش داشتند مربوط به

 نیا ندهیدر آ ایآن را پخش کرده، آ میرمستقیهم غ ی.سی.بیو ب ختیخودش ر سهیک به را اعتراضات

 هنی.)م«دیبده حینفع خود درو نخواهد کرد؟ توض را به میرژ هیفرقه حاصل همه زحمات مردم عل

 (۹۸مرداد۳۱ ی.ویت



 ایروزانه زالو  یو حت انهیماه مواجبرهیبا ج میرذالتها رابطه مستق لیقب نیا کرد که دیترد دیبا ایآ

آسمان  توهم را هم دارد که نیمخبط که در ضمن ا یکاپو مینیدارد؟ حاال بب تیکرم اول هرمافرود

 یگالب چه کار ٔ  خبره نوانعاند بهداده هیهد انینیمثل او را به ما زم یمانندیب ٔ  تحفه کیپاره شده و 

روضه  یمقدار کی اول ابله، ٔ  . مخبطالسلطنهکندیم یدوم را چگونه باز یو نقش کرم و زالو زندیم

اوج که نه  کندیم یلی! و... و بعد تحلزندیریخودشان م بیج به گروهها ٔ  که بله همه خواندیم

 یکه فرقه رجو ییاز داخل کشور از آنجا یتیامندستگاه » :بافدیبالهت است. م یوقاحت که ماورا

که  ۸۸تا جنبش ۹۶از جنبش رد،یگیکه در داخل صورت م ییشدت منفور است. تمام تالشهابه

 نی.... در داخل کشور اکنمیمستند م میگویرا که م نینقش را داشته، ا نیکمتر یرجو ٔ  فرقه

 یاز فرقه رجو که ینفرت عموم اطرخکه بتواند سرکوب کند، به کندیم یتیامن را دستگاه یدغلکار

 «.است را دامن بزند

تا  کندیم یمعرف نیاسم مجاهدرا به یاعتراض حرکات ٔ  است که وزارت اطالعات همه نیکالم ا جان

ت هس یاگر سرکوباست که  نیمخبط ا یکاپو یخورادهیز نیبالفصل ا ید! معنابتواند سرکوب کن

 نیهدها نه جالدان و غارتگران که مجازندانها و اعدامها و شکنجه یاست. مقصر اصل نیمجاهد ریتقص

 شیالمعناکه  ستین یمنظور نبوده صراحت مطلب شعر نیاهستند. هر چه بخواهد ونگ بزند که نه 

 ادیاست. که منظور چه بوده شوندیدر کار دارند متوجه م یدست که آنان ٔ  بطن شاعر باشد. همه یف

 عاقالن دانند! دیکه بگو یخال یاجل سعد خیش

 شان،کلمات

 گورزاد، ٔ  دهیگند یهاالشه نیا

 !شانیهالهیطو یارزان

 خود یمقداریسرفراز از ب ما

 .میکنیم کیشقاوت شل ٔ  قهیشق به

محصول مشترک کرم اول و  کهنیا یاست. براکرده  دیرا هم سف نیقزو یپاسنگ یمخبط ما رو اما

را  یالمللنیمتأسفانه در سطح ب» :بافدیکامل گردد در ادامه م کیهرمافروت دیباشد و تول لیدوم تکم

در  فیظر ودور هیتظاهرات عل یرجو ٔ  فقط فرقه ییگو کهنیو کما ا ندیبیرا م یزیچ نیهم آدم چن



 ندارند، شکل یاسیس یوابستگ یکه حت یاسیس یانهایاز همه جر انیرانیا ٔ  است. نه همهسوئد بوده 

شکل  دیرا نگاه کن ریتصاو دیتوانیاند، شرکت داشتند. شما مبوده یانیقبالً در جر ایمستقل هستند و 

 نیا یاگر هر کس امدهیند را ی.سی.بیباشد، من گزارش ب یاسیگروه س کیکه فقط  دیآنها را نگاه کن

از در خارج کشور چه  دیاست و بااست و دغکارانه  میرژ استیس همان ٔ  کار را کرده باشد در ادامه

 «.کرد... زیپره دیها باشد بااز طرف رسانهباشد چه  یاسیس یانهایطرف جر

 نیریرا هم که در عداد سا یااست که چرا همان چند لحظه و صحنه نیا یسیبیحرفش با ب یروشنبه

 یارهیچه گناه کب نیمجاهد ستیمعلوم ن نیهمچن ؟یسانسور نکرد ینشان داد نیاز تظاهرات مجاهد

اعتراضات  ٔ  ههم»اول،  یزالو ایقول کرم اند؟ و کجا، بهرا خورده یاند و حق چه معترضرا مرتکب شده

حراج  انیجواب بدهند که در جر انندتویم یرا فقط کسان نیا اند؟ختهیخودشان ر «سهیرا به ک

بر دشنه و ساطور  سهیل گریاند. و چه باک که بار دکرده یرا خورده و آبرو را ق ایشرفشان، ح ٔ  هیومی

 یکروفن را به دست کاپویم تیهرمافرود  ٔ  رسانه دیسفیشانیپ ینقطه مجر نیبزنند. در ا مانیدژخ

 یهایحقه باز بیفر دآ،یرا نخور نیمجاهد بیمردم فر» تا اصل حرف را بزند: سپاردیخون مبهتشنه

 .دآیرانخور یرجو میمر

با همان خصلت  ده،یدر یاصورت درندهبعد هم به «دیرا نخور یرجو میمر یاده ماده بیفر

ه: ک آوردیو کف به دهان م پردازدیم میخواهر مر یشنهادیکش، به ده ماده پماله یخوارزنده

 «حقه بازند ادیش نهایا د،یگویدروغ م یرجو میمر د،یگویدروغ م یمسعود رجو»

 نیبدون ا یمسعود رجو دیگویم ،یباال بردن نرخ خودش نزد اربابان وزارت یبرا ،یبندیهم با خال بعد

 !«.دیهستند را بکش نیکه منتقد مجاهد یهمه کسان»او را و  دستور داده اورد،یاسم او را ب که

ساعت ۴ شودیخون ندارند م دنیجز مک ی( که کاریبهبهان-یمهوع دو زالو )مصداق وندیپ ٔ  جهینت

 یسازباز و پروندهخط و حقهحاال روشن شد که به واقع با چه باند هفت است. یونیزیتلو دیبرنامه تول

چرا مثل  دانکش خنلهسپاه و امثال ما یگذارستیبعد از ل انیآقا و روشن شد که م؟یرو هستروبه

مواجب  رهیج یاند؟ آنها تنها برارا به عهده گرفته یو چه رسالت دشوار لرزندیجانوران م یبرخ

چند ساله  یهایالرحمن شارالتان باز ی. به واقع خودشان بوکنندیتالش نم شیاز پشده  نییتع

 است که بخشکند! شهپر از گند و ال یانقالب بوزد بر مردابها میکه نس ی. وقتانددهیخودشان را شن

 ساخته شیپ یهاآخر: سرطان نظام و بساط رسانه سخن



بعد  ،یکرمان ی. آخوند حجتمیهم توجه کن یگرید زیانگعبرت ٔ  به نکته ستیسخن بد ن نیا انیپا در

از  یتازگبه وجود آمده، به یآخوند میو رژ رانیمردم ا نیکه ب یخون میعظ یایهمه سال، و در نیاز ا

سرطان است  دیشد یماریمعتقدم که نظام مبتال به ب» شده و در گفتگو با اعتماد گفته: داریخواب ناز ب

و شرک و  یاکاریر وعیو ش یو اخالق یاست، از سقوط فرهنگانقالب را گرفته  یو سرطان سراپا

. یتا مسائل خارج یداخل یهایو دشمنتا اختالفات  یو نفاق و دروغ و مفاسد اقتصاد یظاهرساز

به  گرید کباریکنم یاز خواننده تقاضا م«. جانبه داردهمه یدرمانیمیش کیبه  اجیانقالب احت

 یحجت یدقت کند. اگر باز هم در صحت حرفها «یدرمان یمیش»و « سرطان» لیاز قب ییهاواژه

 یاز سرطانها یکیبه واقع  نانیا. دینگاه کن یو مصداق یامثال بهبهان به دیشک دار یکرمان

کم و  یدرمانیمیش چیرفته که ه شیهم تا بدانجا پ شانیمارینظام هستند. و مراحل ب یناشدندرمان

 یرا گرفته جد میکه رژ یرا در مورد سرطان یکرمان یحجت یحرفها دی. باستیهم جوابگو ن یادیز

 یرطانس دهیکه بر قلب آنها روئ ی. آن کپک سبزمینگاه کن نانی. به دست و قلم و نگاه و مغز امیریبگ

اند و نکرده یکار جالد ٔ  غهیت دنیسیو ل یپراکنجماعت جز نفرت نیا. چرا که یناشدناست درمان

 هستند که جزام و سرطان تمام قلب و مغز و دستتان را فرا گرفته. یمحکومان منفور

 از لعنت بر گلو یری! با خنازخائنان

 بر دل ییایرقانقا ٔ  تفاله و

 نوشندیزقوم حسادتها و حقارتها م از

 حسرت خود یهادر انبانه و

 اند.و برص را پنهان کرده جذام

 یمل یهمبستگ تیاز سا برگرفته


