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  کوروش گلنام
  متهم و منفور

سعيد مرتضوی، این چهره منفورومتهم به جنایت بر عليه بشریت، پنداشته بود در بيرون از ایران نيز می تواند 
شلتاق کند و به همآن سادگی که در ایران با زور، پرونده سازی، دستگيری، شکنجه، آدمکشی و آدمخواری، سياه 

شر بنمایاند و در این باره جهانيان را نيز راهنما شده را سفيد نشان می دهد، در اینجا نيز بتواندخود را اهل حقوق ب
  !و به آنها درس بياموزد

 
سال هاست که جاسوسان و مزدوران امنيتی رهبر معظم و رفقا، در لباس ها و چهره های گوناگون تالش نموده اند 

ایرانی از بند حکومت ننگين که هر جا که بتوانند، چه در ميان ایرانيان کوشنده و تالش گر خواهان آزادی ایران و 
ا حقوق بشری، رخنه کرده، تا آنجا که می توانند در اسالمی، چه در ميان بيگانگان و سازمان های گوناگون حت

ترفند تازه (ميان ایرانيان تالش گر، فتنه بر پا کرده، به هر گونه که باشد از نزدیکی و همکاری ميان آنها جلو گيرند
سوسی ـ فتنه گری رژیم، تالش برای خرابکاری و ایجاد سردرگمی وبه هم ریختگی در دستگاه های امنيتی ـ جا

آوردهای کنفرانس لندن بود که با ساخت و انتشار خبر دروغين در باره پشتيبانی مبارز گرامی و ارجمند  دست
 سپس رد آن از سوی ناصر زرافشان و دیگر زندانی سياسی بينا داراب زند ـ نخست دست به انتشار پيام پشتيبانی و

و یا پيام دوم که زرافشان ما را از بی خبری  آنان زدند که یا پيام نخست بدون آگاهی ناصر زرافشان بوده است
خود از امضا و فرستادن چنين پيامی با خبر می کند که خوشبختانه در همآن گام نخست این نيرنگ رژیم شناخته و 

نتشار دادن آگاهی های دروغين و ساختگی، تالش کرده و می کنند تابرای در ميان بيگانگان نيز با ا) . افشا شد
آنها یا با تهدید و ترور ویاحتا با هزینه کردن پول های باد آورده و بی . سالمی آبرو یی دست و پا کنندرژیم منفور ا

آلوده و سياه کار " جمهوری"حساب ملت ایران، آدمها را در پست های گوناگون خریده و کوشش می کنند برای این
سياسی تا آنجا پيش رفته اند که در گستره جهان،  در راه خرید و فروش ودادو ستد آلوده. و پشتيبان بتراشند" البی"

برای نمونه ارتباط حزب (پنهان و آشکار به گروه های بزه کار، تروریست، نازیست و فاشيست نيز رو آورده اند 
فرانسه به رهبری ژان ماری لوپن و آموزش اعضا این حزب " جبهه ملی"دست راستی و نژاد پرست به اصطالح 

ران که عکس هوایی گرفته شده از آنها وسيله ساتالیت که آرم این حزب برلباس آنها را نشان می سال ها پيش در ای
و گو، دهدنيزموجود است و یا همين آشنایی و ارتباط خجسته و ميمون با نئونازیست های آلمانی، دیدار، گفت 

تنی چند از دانشجویان تالشگر  برنامه ریزی و دادن یاری مالی به آنها که چندی پيش جریان آن از سوی گزارش
البته این گزارش نيز منتشر نمی شد همه از پشتيبانی . در بيرون از کشور وسيله فرشاد امير ابراهيمی منتشر شد
 هالوکاست و خواست رهبر نئونازیستها برای سفر به نئو نازیست ها از سخنان ضد یهودی احمدی نژاد در نفی

لمان گرفته شد، آگاه هستندایران که پاسپورتش وسيله دولت آ . ).  
 

این فتنه گری های حکومت اسالمی کم نبود که با فرستادن کسی چون سعيد مرتضوی، قاضی متهم به شکنجه و 
خواست از همآن آغاز با وقاحت ویژه خود، هم جنایت به نشست شورای تازه پای حقوق بشر سازمان ملل، می 

گونه که با دهن کجی کردن به همه  بدین. جای پایی برای خود به وجود آورده و هم بهره چند جانبه دیگری ببرد
دنيا و با به سخره گرفتن حقوق بشر با شرکت دادن چنين کسی در آن، هم دست به آزمایشی زده و واکنش جهانيان 

شان وابسته و آدمکشی های خود دریابد و ارزیابی ای به دست آورد، هم از همآن روز نخست این را نسبت به آدمک
انداخته و آن را جایی برای گردآمدن متهمان به جنایت بنمایاند، و هم از سویی رنگی  شورا را از ارزش واعتبار

گفته می شود دروغ ) هبر تا به پایينو همه ما از ر(دیگر به خود گرفته وبگوید آنچه در باره این متهم به جنایت
اد زیبا کا ظمی و همه است و شکایت های دولت کانادا، سازمان های حقوق بشِری، استفان کاظمی پسر زنده ی

تالش گران آزادیخواه ایرانی و جهانی بی پایه است و سرکوب وحشيانه خبرنگاران و نویسندگان و بستن فله ای 
همه ساختگی است چه اگر چنين بود این آدم نمی توانست در هيئت نمایندگی ما ...  وروزنامه ها و پرونده سازی ها

  !جایی داشته باشد
 



این ابتکار بی همتا تنها درخوراندیشمندان حکومت اسالمی است که ایران و ایرانی را به چنين روزگار فالکت بار 
از چنين رژیمی با چنين خمير مایه ای ازبی کفایتی، این گونه کارهای نفرت بار تنها . و بيچارگی گرفتار نموده اند

کار، یکبار دیگراوج رذالت و بی اخالقی سرکردگان  این. گنده گویی، هوچی گری و فریب کاری بر می آمد
اسالمی را نشان داد" جمهوری" .  

 
یرانی، چه از اما نگون بخت سعيد مرتضوی با چنان واکنش خشم آلودی در سراسر جهان، چه از سوی کوشندگان ا

سوی سازمان های حقوق بشری و آزادی خواه هم چون سازمان دیده بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز و 
ا نتوانست در این نشست، آنگونه که چه از سوی دولت کانادا که خواست دستگيریش را داشت، روبروشد که نه تنه

که از ترس دستگيری، حتا نتوانست در جایی خود را برنامه ریزی کرده بودند، شرکت کرده و سخنرانی کند، بل
نشان داده و آفتابی شود و هراسيده و خشمگين، فورن راه گریز وبازگشت در پيش گرفته، به زیر عبای رهبر و 

داوباشان دستگاه والیت پناه بر .  
 

ز مقام، مزدوری مرتضوی اکنون باید مغزش تا اندازه ای تکان خورده و درک کرده باشد که با سوء بهره ا
وخيانت به مردم، قلدری، دروغ گویی و پرونده سازی برای بی گناهان، شکنجه و آدمکشی چه آینده ای برای خود 

او نه در ایران می ! ری در امان نخواهد بودآینده ای که در هر جای دنيا که باشد از پی گرد و دستگي! ساخته است
 ساعت شبانه روز نياز به 24د و هم چون رهبر معظم ورفقایش، تواند هم چون مردمان دیگر عادی زندگی کن

نگهبان دارد و در لباس و چهره خود، همآن گونه که هست، بی ماسک و گریم، به تنهایی جسارت انجام حتا یک 
و نه در بيرون از ایران یک آن می تواند آسایش داشته و از اندیشه بازداشت، زندان و  پياده روی را نيز ندارد؛

او اولين تجربه تلخ را با هول و هراس آزمایش کرد و باید فهميده باشد که هر آن که می گذرد، . محاکمه رها باشد
  !روز سرنوشت او و اربابانش نزدیک تر می شود و این آغاز بهار خوش آنهاست

 
  کوفی عنان و بی آبرویی سازمان ملل

بر ما ایرانيان است . ان و دیگر مسوالن در سازمان ملل استآنچه مایه شگفتی و درد و اندوه است رفتار کوفی عن
او به عنوان دبير کل سازمان ملل باید مجبور به پاسخ گویی دربرابر همه . که کوفی عنان را آنی آسوده نگذاریم

شریت را به شرکت در گشایش شورای نوپای حقوق بشر جهانيان شود که به چه دليل یک متهم به جنایت بر عليه ب
راخوانده است؟ او باید پاسخ گو باشد که چه دست های پنهانی در این بی آبرویی برای سازمان ملل دست داشته ف

  اند؟
 

آنها . دولت و سياستمداران سوئيس نيز باید پاسخ گوی پرسش ها و فریاد اعتراض ایرانيان و بسياری جهانيان باشند
نيشتری بر قلب زخم خورده " م را خطری برای خود نمی بينيماین آد"باید روشن کنند که چگونه به بهانه اینکه 

با تکيه بر انبوهی از سند و ( و یک متهم شناخته شده  ميليون ها ایرانی زده، مبانی حقوق بشر را زیر پا نهاده
ای به جنایت بر عليه بشریت را که از پيشينه او نيز آگاه بوده است، در خاک خود راه داده و به اعتراض ه)مدرک

  !سازمان های حقوق بشری و ایرانيان خشمگين بهای مناسب رانداده است
 

او سرانجام به چنگ خواهد افتاد و . گریختن سعيد مرتضوی از چنگال دادگری، نمی تواند تا ابد به درازا بکشد
جانی، شيخان سزای رفتار ضد انسانی اش را خواهد دید همآن گونه که همه سران باندهای مافيایی از رهبر، رفسن

سرنوشت مرتضوی . یی چون احمدی نژاددر شورای نگهبان و خبرگان و مصلحت نظام گرفته تا کوتوله ها
سرنوشت رهبر و رفقایش نيز هست، سرنوشتی که از آن راه گریزی نخواهند داشت زیرا چنان در چاه جنایت ها و 

ب کرده اند که دیگر راه بازگشتی ندارندخيانت ها فرو رفته اند و چنان همه پل های پشت سر خود را خرا !  
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