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۱.
 های جدل و بحث موضوع خود حیات یدوره در رفسنجانی هاشمی اندازه به ایران سیاسی تاریخ در کس هیچ شاید. رفسنجانی هاشمی

هیهای موضع و اجتماعی  در رفسسسنجانی هاشسسمی خمینسسی، یسسار کسسسوت در رفسنجانی هاشمی. است نبوده پیرامونی مخالف و موافق گیر

 سسسرخپوش، عالیجناب لباس در رفسنجانی هاشمی سازندگی، سردار مقام در رفسنجانی هاشمی ای، خامنه علی به رهبری اعطای جایگاه

 محل همواره گذشته دهه چهار طول در ،(!)اصلحات منجی قاموس در رفسنجانی هاشمی و فتنه پدرخوانده قامت در رفسنجانی هاشمی

هیهای جبهه و توجه  از رفسنجانی هاشمی اندازه به که یافت بتوان تاریخ در را کسی کمتر شاید نسبت همین به. است بوده اجتماعی گیر

هنهای سوی  زمانی که رفسنجانی هاشمی: باشد گرفته قرار متضاد فرودگونه و فراز های موقعیت در ایران، سیاست بر حاکم رقیب جریا

 ای خسسامنه علسسی بسسه منتسب جریان سوی از دیگر زمانی بود کرده دریافت ای خامنه علی از را اسلمی جمهوری سازندگی سردار لقب

 در زمسسانی کسسه رفسسسنجانی هاشسسمی دیگر سوی از! شد گذاشته کنار هم تهران جمعه نمازهای موقت امامت از و شد خوانده فتنه حامی

 اکسسبر جملسسه از و(!)  طلبان اصل ح آزاد های روزنامه های نویسی مقاله و یافته سازمان هجمه مورد آنچنان سرخپوش، عالیجناب جایگاه

 و گنجسسی اکسسبر امثسسال حمایت مورد چنان دیگر روزگاری در ]۱[ بخشید لقایش به را ششم مجلس در حضور عطای که شد واقع گنجی

 وزارت در هاشسسمی حضسسور. ]۲[دهسسد لبسساس تغییر سبزپوش عالیجناب به سالگی ۸۰ در بود نمانده کم که گرفت قرار تاجزاده مصطفی

 رد اعلم زمان تا و داد قرار اجتماعی گیریهای جبهه موقعیت در را او دیگر بار ۹۲ جمهوری ریاست انتخابات برای او نام ثبت و کشور

 نتیجه که داد قرار یکدیگر مقابل در هاشمی به رای مخالفان و موافقان صف دو در را کثیری جمع نگهبان، شورای سوی از او صلحیت

 و تسسب کسسردن فروکسسش یکباره به رفسنجانی، هاشمی صلحیت رد اما. بود بسیاری صفحات بیهوده شدن سیاه مجازی، فضای در آن ی

ههگانسیاست بودن پوشالی از نشان که سکوتی. شد باعث را طیف دو هر رفت ِن فرو مطلق سکو ِت در و آمده بوجود پوشالی تاب  دو پیشسس

 قلمسسداد" انتخابات" و" رای" را دموکراسی به گذار راه یگانه اصلحات شیپورچی مقام در است سال سالیان که آنهایی. دارد ماجرا سسس ِر

 رد بسسا انسسد گرفتسسه عهسسده بر ایران رفته دانشگاه و کرده تحصیل طبقه در را طلبی اصل ح پوپولیسم مروجین نقش رو این از و کنند مسسی

 فسسرو سسسکوت به دیگر سوی در اما. ]۳[نداشتند شکست به اعتراف جز ای چاره که شدند سل ح خلع چنان رفسنجانی هاشمی صلحیت
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 رفسسسنجانی، بسسه دادن رای مذمت در هاییصفحه سیاه با او صلحیت رد تا رفسنجانی هاشمی نام ثبت فاصله در که آنهایی یکباره رفتن

 .دارد را ابتسسدا از بسسودن سل ح بی از نشان که شدن سل ح خلع از نشان نه داشتند، جدل و بحث ]۴[خیالی تنور شدن داغ در بارز نقشی

 اگر. نیست سکوت زمان اکنون اما! بیفتد آسیاب از آبها تا است سلحی بی سر از شدن پنهان ی مثابه به وضعیتی چنین در سکوت این

 بسسدل گفتمسسان موضوع به و آید در گفتمان به باید می اما سکوت این خو ِد خوانند، می فرا سکوت به بودن سل ح بی یا شدن سل ح خلع

! بماند مسکوت و شود فرستاده پستویی به هم سکوت خو ِد اینکه نه شود

۲.

 هایموضسسع تغییسسر و هاچرخش ها، گیری موضع تمامی که او صلحیت رد تنها نه. است ایران اسلمی جمهوری پدر رفسنجانی هاشمی

هنهای  تغییسسر آیسسا. کرد جستجو" پدرانگی" خصلت همین در باید هم را هاشمی محور حول ایران حاکمیت عرصه در رقیب سیاسی جریا

 تغییسسرات از ناشسسی دارنسسد مسسی اعلم چسسپ هسسم و راست هم که آنگونه رفسنجانی هاشمی به نسبت اسلمی نظام چپ و راست موضع

 چسسپ و راسسست_ دشمن و دوست جای که است شده متحول آنچنان رفسنجانی هاشمی حقیقت ًا آیا است؟ رفسنجانی هاشمی در بنیادین

هی( سسسبزپوش عالیجنسساب به سرخپوش عالیجناب از تغییر آیا شود؟ جابجا کام ًل او حول_ اسلمی هپهسسای ادعسسا  از تغییسسر و) حکومسستی چ

 در تحسسول از ای نشسانه هیچ زیرا. وجه هیچ به نه است؟ حقیقی ادعایی) حکومتی راستهای ادعای( فتنه پدرخواندگی به سازندگی سردار

 هاشسسمی سسسخنرانی دهند می ارجاع آن به سیاسی جریان دو هر که واقعی ی نشانه و معیار تنها. ندارد خارجی وجود رفسنجانی هاشمی

 کشسسته بازمانسسدگان از دلجویی و انتخابات از پس حوادث شدگان بازداشت آزادی آن در که است ۸۸ تیر ۲۶ نمازجمعه در رفسنجانی

 مسسی القسساء جسسامعه منجی را او دیگر ای عده و فتنه عامل را او ای عده که است معیار این اساس بر تنها و! بود شده خواستار را شدگان

 اعتراضسات نسه اسست، داده رخ هاشسسمی در تحولی نه که دانند می هم خوبی به و دانند می سیاسی طیف دو هر کنندگان القاء اما! کنند

 اصسسلی موضسسوع. باشسسد جسسامعه منجی تواند می رفسنجانی هاشمی نه و است داشته رفسنجانی هاشمی به ارتباطی ۸۸ مردمی خودجوش

 اسسست پدری چنان او! کند می فراهم اسلمی جمهوری فرزندان بازیگوشی برای را زمینه که است رفسنجانی هاشمی" پدرانگی" خصلت

 بسسه گسسویی است، نداده پاسخ هیچگاه اند کرده پرتاب او به حاکمیت در درگیر جریانهای که سنگهایی به خود سیاسی حیات طول در که

 اسسست" پدرانگی" خصلت این و. است نگریسته خود خطاکار فرزندان چشم به_ شریعتمداری حسین تا گرفته گنجی اکبر از_ آنها تمامی

 اهسسداف بسسه زدن ضسسربه یسسا خود اهداف به نیل جهت در آن مضرات و هامنفعت از خوبی به اسلمی جمهوری سیاسی طیف دو هر که



 بهسسره و اسسستفاده کسسه او، تحسسول و تغییر شود می ادعا که آنگونه نه رفسنجانی، هاشمی پیرامون اصلی موضوع رو این از. آگاهند دیگری

 طیسسف دو هسسر کسسه است امری این و. است دیگری مقاصد به زدن ضربه یا خودی مقاصد به دستیابی جهت در او های ویژگی از مندی

 بسسوده قدرت راس در اصولگرا یا طلب اصل ح طیف دو از کدام هر زمان هر که روست همین از و آگاهند آن از خوبی به رقیب سیاسی

 را او از بسسرداری بهسسره امکسسان رقیسسب مبادا تا اند داده قرار خود ای رسانه کار دستور در را اسلمی جمهوری پدر علیه وسیع هجوم اند

 از گیسسسری بهره داشت، جریان اصولگرا و طلب اصل ح سیاسی طیف دو سوی از رفسنجانی هاشمی حول اخیر ماجرای در آنچه اما. بیابد

 جسسامعه از خسساص بخشی همیشه همچون طیف، یک حالیکه در. بود متفاوت هایی واژه کلید با و جامعه از متفاوت سطح دو در پوپولیسم

هشهای انقلب، فتنه، عامل خارجی، دشمن دشمن، نظیر هاییکلیدواژه با را  دست این از های واژه و زیستی ساده شهدا، خون انقلب، ارز

هه کلید با را جامعه از دیگری بخش دوم طیف بود، داده قرار خود پوپولیستی تبلیغات هدف هاژ  دیکتسساتوری، آزادی، معیشسست، نظیر هاییو

 کسسردن وارد بسسا کسسرد مسسی تلش طیسسف یک حالیکه در و! داد قرار خود پوپولیستی تبلیغات هدف دست این از های واژه و سپاه کودتا،

!کرد آب بر نقش را آنان نقشه دیگر طیف اما شود بازی وارد او سر پشت نیز خود میدان، به رفسنجانی هاشمی

۳.

 میسسان در ۷۶ انتخابات ی آستانه در بود، برخوردار مردم میان در بالیی محبوبیت از که ۷۰ دهه در جهان کشتی قهرمان خادم، رسول

 او جمله هر با مردم و بود جمعیت از مملو شهر ورزشی سالن حالیکه در خادم رسول. آمد ما شهر به مردم الوصف زاید استقبال و شور

هتهایش موضسسوع دقایقی از پس کردند، می احساسات ابراز شد می گفته هایشقهرمانی باب در که  مبحسسث وارد و داد تغییسسر را صسسحب

 حال در او حضور شوق از سالن که مردم محبوب قهرمان اما. پرداخت خوب جمهور رئیس یک خصوصیات تشریح به و شد انتخابسسات

 مسسردم. شسسد مواجه عجیب ای صحنه با آن یک در اصلح، نامزد عنوان به زبان بر نوری ناطق اکبر علی نام آوردن با بود شدن منفجسسر

 از سسسخنوری، ادامسسه به قهرمان اصرار از پس بودند او سخنرانی پایان خواهان صدا و سر ایجاد با اعتراض نشانه به که سالن در حاضسسر

 آن از بسسود انفجسسار حسسال در قهرمان به اشتیاق فرط از قبل دقایقی تا که سالن. بردند هجوم خادم رسول سمت به و آمده پایین سسسکوها

 از سسسختی بسسه محسسافظین حلقه میان در بود مانده ناتمام سخنانش حالیکه در خادم رسول. رسید انفجار حالت به اعتراض فرط از پسسس

 شسسعار و کوبیدند او ماشین بر دست با هماهنگ بصورت بودند کرده محاصره را او ماشین که مردم. شد ماشین بر سوار و خارج سسسالن

 بیشتر دلیل یک اما بود گرفته بر در را کشور سراسر که خاتمی محمد به شوق و شور این. دادند سر" کنیم می حمایتت خاتمی خاتمی"



 جمهسسوری قسسانون فروبسسسته چسسارچوب در ولسسو_ آزادی شعار با خاتمی محمد. رفسنجانی هاشمی ی دوره در خفقان و سرکوب: نداشسست

 در سسسال هشسست خسساتمی. تغییر: نداشت بیشتر خواسته یک که ای حماسه. شد خلق مردم حمایت از باشکوه ای حماسه و آمد_ اسلمی

 کرد واگذار ممکن جریان ترین پوپولیست و دروغگوترین به را قدرت تنها نه بودنش، تدارکاتچی به اعتراف با نهایت در و ماند قسسدرت

 که طلبان اصل ح پس آن از! داد دست از هم را مردم حمایت مردم، خواست مورد تغییرات ترین ابتدایی ایجاد در ناکامی دلیل به کسسه

 نسسوع از پوپولیسسسمی دامن به دست خود سیاسی رقیب همچون مردم حمایت جلب برای نداشت، آنچنانی خریداری دیگر شعارهایشسسان

 طلسسب اصسسل ح هسسای رسسسانه آنچه. بود رقیب سیاسی ی دسته هدف ی جامعه با متفاوت هدفش ی جامعه که پوپولیسمی. شدند نسسوین

 همزمسسان اینسسرو از. اسسست انتخابسسات در شسسرکت و دادن رای موجود، فلکت از رهایی راه یگانه که بود این کردند آن تبلیغ به شسسروع

هیهای عامل و رفتند نشانه مردم سمت به هم را خود اتهام انگشت  بسسه را نسسژاد احمسسدی محمسسود زمامداری زمان در آمده بار به بدبخت

 حال عین در که بود نمایی وارونه نوعی رویکرد این اما! دادند نسبت تهران شهر شورای انتخابات نظیر هایی انتخابات در مردم غیبسست

 ریاسسست عملکسسرد با مستقیم ارتباط ۷۶ سال در خاتمی به مردم رویکرد که همانگونه. شد می خود بطن در واقعیاتی شدن پنهان بسساعث

 محمسسد جمهسسوری ریاسسست عملکرد به هم ۸۴ سال از پس اصلحات جریان به مردم رویکرد عدم داشت، رفسنجانی هاشمی جمهسسوری

 خواسسسته جهت در داشتن بر گام و مردم با بودن راست رو خود، ضعف نقاط ترمیم جای به طلب اصل ح جریان اما. بود مرتبط خسساتمی

 یکسسسو از! شسسد مردم ی دوباره حمایت جلب جهت در تبلیغاتی فریبکاری نوعی کار به دست واقعیات، نمودن پنهان ضمن مردم، هسسای

 جلب و خود نمایاندن موجه برای دیگر سوی از و نمود معرفی"دادن رای" و" رای صندوق" را موجود معضلت بر آمدن فائق راه تنهسسا

 !فروشسسی روزنسسامه رونسسق پسسر های دکه! آزاد های روزنامه: پرداخت خود زمامداری دوران افتخارات یادآوری به مردم، دوباره حمسسایت

 تاریخی حافظه از که کسانی نزد را آنها حنای رفسنجانی هاشمی قبال در جمله از طلبان اصل ح دوگانه رفتار اما! سیاسی نشاط پر فضای

.کرد رنگ بی بودند برخوردار بهتری

۴.

 قدرت عرصه به بازگشت قصد رفسنجانی هاشمی سر پشت ۹۲ سال در و موسوی میرحسین سر پشت ۸۸ سال در ایران طلبان اصل ح

 ناکسسام خسسود هدف در رفسنجانی هاشمی صلحیت رد با ۹۲ سال در و موسوی میرحسین آرا کردن جابجا با ۸۸ سال در اما. داشتند را

 ایجاد تغییر خود سیاسی مشی خط در بخواهند اینکه و نه یا باشند راست رو تغییر خواها ِن مرد ِم با بخواهند آینده در آنها اینکه. ماندند



 اینکسسه مگر_ بگشاید آنان کار از گره تواند می طلبی اصل ح پوپولیسم نه اینکه است واضح آنچه اما. است مربوط آنها خود به نه یا کنند

هیهسسای همان با طلبانی اصل ح نه و_ شود آلزایمر دچار مردم تاریخی حافظه  و مسسردم کسسار از گسسره تواننسسد مسسی اصسسلحات یدوره ویژگ

هیها هتهای و بدبخت  کسسرد؟ بایسسد چه است شدن نابود و رفتن یغما به شدن، تر بسته فرو حال در که ای جامعه با اما. کنند باز آنان فلک

 کنسسار کسسه را اسسسلمی جمهسسوری حسساکمیت در درگیسسر های جنا ح. است فریب و ابتذال به آغشته و آلوده شدت به ایران سیاسی فضای

 مسسردم از دیگسسر ای عسسده دادن فریسسب برای تکاپو در و است گرفته دست به شیپوری کسی هر هم گود از بیرون و طرف آن بگذاریم،

هیهایشان توهم در آنچنان نیز ای عده. کنند زنده را دایناسورها شده منقرض نسل کنند می تلش ای عده. است  که اند شده غرق تئور

 است داده سیاسی نگاری هرزه و گویی هرزه به را خود جای انتقادی تفکر و سیاسی تفکر. هستند نجات موعود روز رسیدن فرا انتظار در

هیهای هرزه از انبوهی زیر در آنچنان باشد داشته وجود تفکری چنان هم اگر و  دیگر که شود می مدفون روزه هر آور تهوع سیاسی نگار

 .اند شده تبدیل سیاسی باندبازی برای ای بهانه به مردم که است این است حاکم ایران سیاسی عرصه در آنچه. بود نخواهد دیدن قابل

 سیاسسست ی عرصسسه. دهنسسد مسسی ترجیح آنها به را فاشیستی اسلمی جمهوری همین مردم، که اند مانده عقب چنان سیاسی باندهای اما

 از کنسسترل با نه و است ساخته حکومتی طلبان اصل ح ی عهده از نه جامعه وضعیت در تحول. است سیاست از خالی کلم یک در ایران

 برانسسدازی. دارد نیاز ایران داخل در عمل و کنش به جامعه وضعیت در تحول و تغییر. پذیر امکان ایران از خارج بازان سیاست دور راه

 است آمیز تبعیض و انسانی ضد نظامی اسلم، بر مبتنی نظام اینکه: است انکار قابل غیر اصل یک دلیل چند به ایران اسلمی جمهوری

 نظام اینکه. است دروغگویی و پرستی خرافه مروج اسلم بر میتنی نظام اینکه. کند می تقسیم ها خودی غیر و ها خودی به را جامعه که

 نگسسه حمسساقت در و پوپولیسسسم و عوامفریسسبی بسسر مبتنسسی اسلمی نظام اینکه. است مردگان عنایت و پرستی ضریح مروج اسلم بر مبتنی

 در جسسامعه ثسسروت صسسرف جسسای به اما است الهی آزمون زلزله و سیل که آموزاند می مردم به اسلمی نظام اینکه. است جامعه داشتن

 .کنسسد مسسی هسسااختلس و دزدیهسسا و هسسا عیاشی و ها زاده امام و امامان ضریح خرج را آن بل، ضد های خانه ساختن و مردم رفاه جهت

 برانسسدازی نسسوع هر که نیست معنا بدان امر این اما است امکانپذیر آن سایه در تنها جامعه تحول که است اصلی اسلمی نظام براندازی

 بنشسساند آن جسسای را دیگسسر بسستی و بکشد پایین را بتی که براندازی نوع هر اینکه است بدیهی و واضح آنچه. شد خواهد تحول به منجر

 جامعه تحول. باشد نگرفته شکل جامعه بطن در تحول، جهت لزم اجتماعی بستر اگر بویژه بخشید، خواهد تداوم را جامعه ماندگی عقب

 هسسای عرصسسه در جامعه افراد کنشگری گرو در جامعه تحول اینرو از است جامعه افراد تمام دستان به وابسته که فرد یک اختیار در نه

 برانسسدازی. آنهاسسست شسسدن ای شبکه و آنها پیوستن هم به آنها، گرفتن قوت اجتماعی، کنشگر های گروه گیری شکل اجتماعی، مختلف



 دلیسسل بسسه البتسسه کسسه امری. کند تسریع را تحول تواند می بستری چنین در تنها است الجرا لزم اصل یک که اسلمی حکومت سیاسی

.است مواجه اساسی چالشی با مغزها فرار انبوه حجم

:ها نوشت پی و یمتن در ها اشاره

 .باشد نکاتی حاوی شاید دارند کوتاهی تاریخی حافظه که آنهایی برای ششم مجلس نمایندگی از رفسنجانی هاشمی انصراف ماجرای ]۱[

 شهر آخر نفر عنوان به بود توانسته او علیه طلبان اصل ح تند های نویسی مقاله علیرغم ششم مجلس انتخابات در که رفسنجانی هاشمی

 خواسسستار یکسسم و سسسی و ام سسسی نفر میان آرا شدن جابجا بر مبنی مشارکت روزنامه توسط شبهه ایجاد از پس شود مجلس وارد تهران

 آن از پسسس. یسسافت ارتقسسا بیستم نفر به او رتبه ها صندوق از برخی مجدد بازشماری نتیجه در که شد شبهات رفع جهت آرا بازشماری

 اینکه جالب. داد انصراف مجلس نمایندگی از خواند[ طلبان اصل ح سوی از] خود علیه منفی تبلیغات آنچه دلیل به ای نامه طی هاشمی

! بود گنجی اکبر هاشمی، علیه دستان به قلم سردسته و تاجزاده مصطفی زمان آن در کشور انتخابات ستاد رئیس

 در"   سسسبزپوش     تاعالیجناب     سرخپوش     عالیجناب     از" عنوان با که ای مصاحبه در رفسنجانی هاشمی صلحیت رد از پیش گنجی اکبر ]۲[

 اینکه جالب! است سبزپوش عالیجناب به سرخپوش عالیجناب تبدیل برای امکانی ۹۲ انتخابات: بود کرده اظهار شد، منتشر زمانه رادیو

 از بخشسسی و افراطسسی گرایاناصسسول نژاد،احمسسدی بانسسد ،۹۲ انتخابات در: "است داشته اظهار چنین گنجی اکبر مصاحبه این از بخشی در

 اینهسسا همسسه منشسسأ بدانسسد کسسه هست هوشیار قدر آن هاشمی[اما]. داد خواهند قرار تهاجم مورد را هاشمی شدت به سنتی، گرایاناصول

.است کم بگذارم تعجب علمت گنجی اکبر گفته این جلوی هم ابد تا!  "کجاست

 مطلب اسلمی جمهوری فاشیستی نظام در" رای" اهمیت در سالهاست که طلبی اصل ح پوپولیستی تبلیغات وبل گ دیوانگان، مجمع] ۳[

 رد بسسا هسسم ارتبسساطی کسسه"   سیاسسسی     پفیوزی     از     پرهیز     لزوم     در" عنوان با ای نوشته در رفسنجانی هاشمی صلحیت رد از پس نویسد، می

 اینکسه یسسا و» خسسوردیم شکسست« کسه کنیسسم اعسستراف و بپذیریم گاهی ما که ندارد اشکالی: "نوشت نداشت رفسنجانی هاشمی صلحیت

 را» سسسکوت قسسرن دو« تجربسسه کسسه ملتی .نگوییم چیزی اصل مدت یک برای که ندارد اشکالی حتی». رسدنمی هامغول این به زورمان«

 بسسه اعتراف اگرچه". )بماند؟ زنده دیگر دهه دو از بیش است قرار رهبری این شما نظر به( بترسد؟» سکوت دهه دو« از باید چرا دارد،

 دلیسل بسه کسه اسست جریسانی ورشکسستی دهنده نشان هم سکوت به دعوت اما است نویسنده شهامت و جسارت دهنده نشان شکست

http://divanesara2.blogspot.com/2013/05/blog-post_22.html
http://www.radiozamaneh.com/69893#.UZ-8GNj_k6Y


 بسساز قسسدرت عرصسسه بسسه رفسنجانی هاشمی عبای به شدن آویزان با داشت قصد مردمی حمایت دادن دست از و سردمدارنش عملکرد

 حسسزب کسسه شد سبب چیز چه ۸۴ سال در که نشدم متوجه وقت هیچ دقیقا من: "نویسد می نوشته از بخشی در مطلب نویسنده. گردد

هقهای از را رفسسسنجانی هاشسسمی سسسمت بسسه رفتسسن و معین کردن رها اگرچه ادامه در و" برسد» معین دکتر« گزینه به مشارکت  مصسسدا

 بسسوده درسسستی کسسار قطعسسا هاشمی از حمایت که گفت توانمی امروز" : که دارد می اعلم حال عین در اما شمرد می بر سیاسی پفیوزی

 مسسی نشسان مطلسب نویسسسنده سوی از اظهاراتی چنین من اعتقاد به. "بود اشتباه او از حمایت و معین انتخاب ابتدا از که طورهمان است،

هتها سایر همچون که است تاریخی آلزایمر دچار تنها نه او که دهد  یسساد به او اولن. انگارد می تبلیغاتی های ابژه صرفن را مردم پوپولیس

 اصسسل ح کسسه اسسست بوده هجمه مورد طلب اصل ح های رسانه سوی از آنچنان آن، از پیش سال چند تا رفسنجانی هاشمی که آورد نمی

هکباره به توانستند نمی طلبان  وجسسه هیسسچ بسسه دومن. ماند نمی دور مردم نگاه از آمیز تناقض چرخش این زیرا شوند او دامن به دست ی

 هسسای روزنسسامه از مردم ذهن در باقیمانده خاطرات نژاد، احمدی از هاشمی شکست اصلی علل از یکی که نیست برداشتی چنین به قادر

 آمیسسز تنسساقض چرخسسش نیز و رفسنجانی هاشمی علیه آنان های نویسی مقاله و_ هاشمی علیه نویسی مقاله برای آزاد_طلب اصل ح آزاد

.است بوده انتخابات در هاشمی از کردن حمایت و طلبان اصل ح

 در کسسه جریسسانی". بینسسدازد را تخیلسسی بمسسبی تواند نمی واقعی تروریستی: "دارد ای جمله چنین تهوع رمان ابتدای در سارتر پل ژان ]۴[

 همانند گرفت، شکل او به ندادن رای یا دادن رای پیرامون مجازی و واقعی فضای در رفسنجانی هاشمی صلحیت رد تا نام ثبت فاصله

 امسسا. کشسساند سکوت به را همگان و شد ناپدید تخیل دایره از هاشمی صلحیت رد با که موجی. بود تخیلی موج یک سارتر، تخیلی بمب

. بود تخیلی نه و واقعی موضوعات دنبال باید آن شدن شکسته برای و شود شکسته باید سکوت این

 .نسسدارم مدتهاسسست مسسن کسسه چیزهای. است شوق و شور و انرژی و زمان نیازمند کردن کشف اما. است کردن کشف مانند نوشتن ]۵[

 .اجتمسساعی کنشسسگری جنسسس از کارهسسایی. داد انجسسام بایسسد کسسه هسسست نوشتن از مهمتری کارهای که اندیشم می این به که مدتهاست

 ایشسسان من منظور که شد خواهند متوجه ایشان خود بخواند را نوشته این اگر که دوستی حمایت با اما ندارم نوشتن قصد که مدتهاست

هتکم نوشته این و. ندارم گفتن برای آنچنانی حرفی. کنم می تقدیم ایشان به هم را نوشته این. ام داده ادامه هستند  آینسسده یکسال تا دس

ههی دیوار آخرین همشان نمی ابتدا که دوستی. بود خواهد من نوشت  مسسی اشسستراک به بالترین در را وبل گ این های نوشته از برخی شناخت

 احسسترام با بالترین، وضعیت به اعتراض در لذا است، آور تهوع که اسفناک، تنها نه بالترین وضعیت معتقدم اینکه به توجه با. گذاشت

 کسسه شسسدم متسسوجه پیسسش مسسدتها از همچنین. کنند خودداری بالترین در نوشته این گذاری اشتراک از خواهشمندم عزیز دوست این از



همهسسایی دسسست آن از اینکسسه بسسه توجه با. شوند می منتشر کارگر راه وبسایت در دیوارنوشته عنوان با وبل گ این های نوشته از برخی  آد

 هانوشسسته ایسسن انتشسسار به نسبت که افرادی از تشکر ضمن نیستم، گروه فلن و دسته فلن جزو من که دهند می بیانیه سریع که نیستم

ه گها در چه کارگر راه در چه هتهای و وبل هیکنم که اضافه اندرسانده یاری آنها شدن خوانده و دیگر وبسای  نوشسست پسسی ایسسن مسسسلمن م

 و دوستان با ارتباط ضمن. باشد نمی است، نوشته این اصلی بند که یک شماره بند و نوشته عنوان با تضاد در و سکوت معنای به پایانی

. بدرود. احترام با. نکنیم سکوت سکوت، مورد در کرد خواهیم تلش مسلمن آنان با همفکری
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