
 من هم به خاتمی رأی دادم
  تيرداد کورس بابايی

   
ما جوانان ايران در آزمونی قرار داشتيم که بايد از ميان رذل و رذل ترين ها يکی 

هيچوقت آن روز قبل از دوم خرداد را از ياد نمی برم که در . را انتخاب می کرديم
گر لبخند اوج خامی عکس محمد خاتمی را دست به دست می چرخانديم و به يکدي

در يکی از آن . می زديم ومشغول تبليغ برای اين موجود هزار چهره بوديم
روزها پيرمردی رهگذر نگاهی به ما انداخت و سری تکان داد ما هم در اوج 

حماقت پير مرد بيچاره را طرفدار ناطق نوری خوانديم که پير مرد لب به 
 حرفی زد که هنوز در در آخرين جمله اش. دشنام گشود و همه ما را سزا گفت

  !عمامه را نمی بينيد؟! ابله، مگر کور هستيد    :گوشم طنين می اندازد
   
   
   

اين انتخابات برای رژيم عفن گستر . شود انتخابات نهمين دوره رياست د ولت اسالمی ايران به زودی برگزار می
حضور مرد م نقش بسيار مهمی در جمهوری اسالمی بسيار پر اهميت می باشد و حضور فريب خوردگان يا عدم 

تصابات و آخرين اميد رژيم آدمخواران باشد و نشايد اين آخرين ا. سرنوشت اين حکومت جنايتکار خواهد داشت
  .......!شايد هم باز فريبی ديگر و

در درون و برون از مرزهای ايران سرگرم داغ , نگاه دارندگان رژيم يعنی همان عروسک گردان های پشت پرده 
حماقت است اگر باور کنيم که اين رژيم را افرادی مانند خمينی يا خامنه ای .  آدم سوزی رژيم هستند کردن کوره

اين انقالب ثمره تالشهای کسانی همچو . و جنتی و مشکينی و ديگر چماق کشها تا به امروز نگاه داشته اند
 اعضای نهضت ويرانی ايران زمين است که در  ديگر و) سفير غير رسمی رژيم در اياالت متحده ( ابراهيم يزدی

اين ميان نقش شاه کليدهايی چو هاشمی رفسنجانی وديگر مهره هايی چو مسعود رجوی و سران حزب خود 
اگر امروز مسعود رجوی و کار . که اين انقالب چريکی را به ثمر رساندند رانبايد ازياد برد.. و خلق و  توده

چندان گزافه نمی گويند انقالب چريکی و کمونيستی , ند که انقالب را ايشان کردندگزاران حزب توده اد عا می کن
که بعدها زير چتر اسالمی قرار گرفت حاصل تالش سالها رذالت حزب توده و چريک های فدايی است که آرزو 

 سالهای قبل اگر امروز با چشمهای باز به حوادث. تبديل به چيزی که امروز شاهدش هستيد بشود  داشتند ايران
به , از انقالب رجوع کنيم شاهد اين حقيقت هستيم که نسل امروز ايران قربانی حماقت نسل گذشته شده است

راستی چند درصد مردم ايران عضو گروه های سياسی بودند؟ اگر هر کدام از اين خبر هايی که امروز از گوشه و 
ه بود چه می کرديد؟ فحشای اسالمی بيداد می کند بيش کنار ايران به گوش می رسد در زمان پهلوی اتفاق افتاد

  .......از ميليون ها تن به مواد مخدر آلوده اند ميليونها ايرانی آواره سرزمين های غربت شده اند و
از بد روزگار صدای هيچکس در نمی آيد و اگر از حوادث خونين کوی دانشگاه و سالگشت آنها بگذريم در هيچ 

حکومت ج اسالمی ايران را . سرنوشت مرد م نقشی تعيين کننده داشته باشد رخ نداده استزمان قيامی که در 
عروسک گردانهايی هدايت می کنند که در ظاهر مخالف اين رژيم هستند ولی در باطن برای پاسداری از اين 

اين . ستا)) قهرمان(( يکی از روشهای کار ساز اين حکومت ساختن . حکومت د ست به هر کاری می زنند 
پروژه که تا به امروز هم بسيار در منحرف کردن افکار عمومی موفقيت داشته است دارای برنامه بسيار پيچيده 

چه کسانی قهرمان می شوند؟ در افکار عمومی نسل امروز هر کسی که در پی مخالفت با ج اسالمی . ای می باشد
اگر از تعدادی جوانان . ی قهرمان محسوب می شوندو بويژه مقام شامخ واليت چماق و سر نيزه بر آيد به نوع

بگذريم شاهد اين حقيقت ..... دالور اين مرز و بوم همانند احمد باطبی و برادران محمدی و سياوش فخر آوران و
خواهيم بود که بعضی از مهره های اصلی حکومت هم برای فريب مرد م در پی مخالفت های سليقه ای به زندان 

رايطی که زندانيان واقعی حکومت دست به اعتصاب غذا می زنند و تا سر حد مرگ پيش می می روند و در ش
  ! هستند ) در اصل برای حفظ حکومت( روند عده ای در زندان مشغول مصاحبه و نامه نگاری بر ضد حکومت

ت جامعه ايران در آن انتخابا. من يکی از کسانی بودم که در خرداد سال هفتاد و شش به محمد خاتمی رای داد م
که می رفت پس از فضای سنگين دوران جنگ ايران و عراق و سپری شدن هشت سال دوران ويرانی اقتصاد 
توسط دولت هاشمی رفسنجانی به يک بلوغ سياسی برسد با انتخاباتی روبرو شد که با تالش و زحمت چندين 

برای پيروزی خاتمی طراحی شده ... .ساله ی کسانی مثل سعيد حجاريان و عباس عبدی ومحمد جاليی پور و
  :چهار کانديد انتخابات رياست جمهوری سال هفتاد و شش از اين قرار بودند . بود

که از آغاز در حاشيه قرار داشت و خود بهتر از هر کسی می دانست که حضور يا عدم , محمد زواره ای
   است و شوق ردالتحضورش در اين انتخابات نقشی نخواهد داشت ولی چه بايد کرد واليت



سيمای نامبرده کافی بود که ميليونها نفر را از ترس به ,  بدون توجه به سوابق جنايت اين آخوند,محمد ريشهری
  !پای صندوقهای رای بکشد

. کانديدايی که حمايت بازار تهران و چماق کشهای جناح راست اسالمی را پشت سر داشت, محمد ناطق نوری
  .آرزوهای ديرين ناطق نوری بود که هرگز نصيبش نشدرييس جمهور شدن يکی از 

 او .آخوندی که اگر آخوند نمی بود می توانست به يکی از هنر پيشه های درجه يک تبديل شود, محمد خاتمی
فقط چند وعده در زمينه . برای جوانان فرد شناخته شده ای نبود و همانند ديگر کانديداها مورد تنفر ملت نبود

وتالش روزنامه هايی که بعد ها دوم خردادی نام گرفتند ...تران و پسران و ماهواره و موزيک و دخ های آزادی
کافی بود ميليونها جوان را که خسته از تيغ کشی نيروهای بسيج تجاوز به حقوق هم ميهنان بودند را به پای 

ما جوانان . طق نوری بودحمايت رهبراز نا, يکی ديگر از داليل پيروزی محمد خاتمی . صندوقهای رای بکشد
هيچوقت آن روز قبل . ايران در آزمونی قرار داشتيم که بايد از ميان رذل و رذل ترين ها يکی را انتخاب می کرديم

از دوم خرداد را از ياد نمی برم که در اوج خامی عکس محمد خاتمی را دست به دست می چرخانديم و به 
در يکی از آن روزها پيرمردی رهگذ . ديگر لبخند می زديم ومشغول تبليغ برای اين موجود هزار چهره بوديميک

ر نگاهی به ما انداخت و سری تکان داد ما هم در اوج حماقت پير مرد بيچاره را طرفدار ناطق نوری خوانديم که 
 اش حرفی زد که هنوز در گوشم طنين می در آخرين جمله, پير مرد لب به دشنام گشود و همه ما را سزا گفت

  !عمامه را نمی بينيد؟! ابله، مگر کور هستيد:اندازد
پير مرد دور شد و فردای آن روز ما و ميليونها ايرانی ديگربه محمد خاتمی رای داديم ودر دل به ريش خامنه ای 

  !!مسقوط بسيج و استبداد را تبريک می گفتيمی خنديديم و غرور آميز به يکديگر 
  .آن سالها سپری شد و من امروز معنای دشنام آن پيرمرد را می فهمم

   
انتخابات در حکومت اسالمی معنايی جز اين ندارد که ما هر چهار سال يک بار به يکی از جنابهای حکومت نوبت 

حق نسل های  را به ثمر رساندند در  را برای خون خوردن می دهيم و با هر رای خيانت همانند کسانی که انقالب
رژيم امروز خوب می داند که ديگر نمی تواند به مردم ايران کسی . آينده و امروز اين مرز و بوم جنايت می کنيم

همچو خاتمی را تحميل کند و نيک اين را می داند که آينده رژيم به همين انتخابات بستگی دارد انتخاباتی که مردم 
فس ها را هم از اين عفريت خونخوار بگيرند وهم با همبستگی ايران با عدم حضورشان می توانند آخرين ن

يکديگر اين بار با چشمهايی باز و با آينده نگری حکومتی را انتخاب کنند که اليق هفت هزار سال تاريخ ايران 
ده  نگارن در پايان برای کامل کردن اين مقاله نامه ای را که در جواب نامه ای برای فردا که محمد خاتمی. باشد

در اينجا دوباره می نويسم تا بخوانيد و بدانيد که اين نامه هم همانند ميليونها نامه ی ديگر بی جواب , اش بود 
  .ماند
  

  به رييس جمهور ايران محمد خاتمی
 آقای خاتمی  , باز هم مثل هميشه سرشار از ادبيات زيبا ولی بی محتوا نامه شما را پس از مدتها انتظار خوانديم

 الزم به  آقای خاتمی. يباست اما نه آن هنگام که جنگلی سبز بسوزد و تبديل به بيابانی جانسوز گرددکوير ز
بيست ميليون رای جوانان ! اشاره است که در حماسه دوم خرداد هفتاد و شش کسی به شخص شما رای نداد

ما به شما رای . ری بودايران مشت محکمی بر دهان رهبر جمهوری اسالمی و کانديدای اصلح ايشان ناطق نو
جناب رييس جمهور . داديم تا به رهبر جمهوری اسالمی بگوييم چه مايه نفرت از ايشان در دل پنهان کرده ايم

وقتی برای ! استبداد را برای هميشه نابود کنيد اما هرگز شهامت نداشتيد, شما ميتوانستيد به پشتوانه اين ملت
ما به شما رای داديم به . يزيون ديديم صحبت از آزادی و مردمساالری بود اولين بار تصويرخندان شما را در تلو

آقای خاتمی . اميد فراهم آمدن شرايطی بهتراز قبل نه به اميد ظهور يک شبه فرشته آزادی در خاک بال زده ايران
کونوس پس از محکوميت سران بلند پايه ج اسالمی در دادگاه مي. افسوس که آمدن شما حکايت ديگری داشت

آلمان و به پايان رسيدن دوران رياست جمهوری رفسنجانی کسی بهتر از شما برای عقد قراردادهای چند 
به راستی چه کسی ميتوانست مثل شما با آن خنده و عبای شيک دل خونين مردم ايران . ميلياردی با اروپا نبود

اب شديد همه ايران غرق شادی و لبخند را به دست آورد؟ آقای خاتمی وقتی شما به عنوان رييس جمهور انتخ
بود و ما جوانان کم تجربه مغرور به اين پيروزی بوديم اما افسوس که به قول بزرگان هر چه باشد شما هم يک 

اقای خاتمی در نامه ای برای فردا از موانع و سنگ اندازی های اطرافيان صحبت کرده ايد اما آيا . آخوند هستيد
برسر کار ... ال چه بر سر جوانان ايران آوردند؟ آقای خاتمی شما با کمک حجاريان هاوميدانيد در اين هفت س

و بی بی سی بر تخت خالفت نشست و سرنوشت ميليونها ....آمديد همان طور که خمينی با کمک يزدی ها و
راستی ملت آيا ب!  نا انسان خمينی کرديد »عزت خواهی ملت«آقای خاتمی صحبت از . ايرانی را به لجن کشيد

ايران را احمق فرض کرده ايد؟ آقای رييس جمهور بدانيد اين ملت هزاران برابر عاقل تر از ملت دهه های پنجاه 
اين جوانان ديگر چهره امام را در ماه . را بخورد....است که فريب خمينی و توده وکمونيست وبی بی سی و

خمينی همان کسی بود که , آقای خاتمی. ا سر نميدهندر.. اين جوانان ديگر بی محابا سرود مرگ بر, نميبينند



عزت , نشان داد پس صحبت از عزت خواهی خمينی نکنيد» هيچ«احساس خود را در همان روز اول با گفتن آن 
خواهان ايران باطبی ها و محمدی ها هستند که در سلول های انفرادی پرپر ميشوند و رييس جمهور منتخبشان 

آيا ميدانيد ! س جمهور صحبت از رشد چند درصدی توليد نا خالص و مهار تورم کرده ايدآقای ريي. خاموش است
چند درصد رشد در زمينه فرار مغزها داشته ايم؟ آيا ميدانيد چند درصد از بانوان ايران به کشورهای عربی صادر 

اقای خاتمی صحبت از عزت ! انيدآيا درصد رشد اعتياد را ميدانيد؟ حتما ميد). عمامه را با ال تر بگذاريد(ميشوند؟
آيا تا به حال نگاه حقارت آميز پليس دوبی يا ترکيه را ديده ايد؟ آيا تا بحال ,ايرانی در صحنه جهانی کرده ايد

گزارشی درباره ايرانيان آواره در تبعيد خوانده ايد؟ آيا ميدانيد در کمپهای پناهندگی چه بر سر ما گذشته است؟ بی 
بهترين جوانان ايران برای خاک ايران پرپر شدند اما يک . ريش ما مردم ساده دل می خنديدشک ميدانيد و به 

آقای خاتمی کاش بجای آن لبخند کمی شهامت داشتيد و .. نفر از آقا زاده های حکومت رنگ جبهه ها را نديدند و
 خداوند سرنوشت هيچ : در البالی نوشته های شما درست بود آقای خاتمی فقط يک جمله از بزرگان. وجدان

آری ملت ايران سرنوشت خويش را . قومی را دگرگون نخواهد کرد مگر آن قوم جان خويش را دگرگون کند
اين ملت در برابر . دگرگون خواهد کرد اين ملت در برابر هجوم چنگيز خان مغول ايستادگی کرد و خون داد

 بابک خرم دين و مازيار و سربداران است و ما با ايران ميهن! اعراب بيابان گرد شکست خورد اما تسليم نشد
اولين و مهمترين هدف ما سرنگونی حکومت واليت . دستهای خويش سرنوشت خويش را دگرگون خواهيم کرد

  .زمانش دور نيست. فقيه و اسالم ننگين شماست
 


