دﻓﻦ ﺑﯿﻤﺎران ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/0
3/VID-20200330-WA0001.mp4

ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن در دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ…
http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2020/01/V
ID-20200131-WA0011.mp4

ﻋﺒﻮر از اﺻﻼﺣﺎت
_http://yasinasr.ir/wp-content/uploads/2019/10/video_2019
10_27-6_48_16_220_WV0.mp4

ﺑﯽﺳﺘﺎرهﻫﺎ!
اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﺣﺎﻣﺪی )اﺑﯽ( آوازﺧﻮان ﺧﻮش ﺻﺪای ﻧﺴﻞ ﭘﻬﻠﻮی در ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺧﻮاﻧﺶ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﮐﻮﭼﻪ ﻧﺴﺘﺮن« ﺟﺎﻋﻼﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ و اراﺋﻪ
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻧﺎراﺳﺖ از ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪه »آب ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺒﻨﺪد«! و
ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮداﻧﻪ و ﻻﮐﻦ ﻧﺎﮐﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺻﻔﺘﯽ ﺧﻮدآﯾﺸﺎن در
ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ را ﺑﺎ »ﺷﻬﯿﺪر ُﺑﺎﺋﯽ« اﺳﺘﺘﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ!
ﺗﻼﺷﯽ ﻧﺎﻣﻨﺼﻮر ﮐﻪ از آن ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﯽﺣﻈﯽ ﺧﻮد و ﮐﻠﻨﯽ ﻓﺎرﺳﯽ
زﺑﺎﻧﺎن ﻟﻮسآﻧﺠﻠﺲ ﻧﺸﯿﻦ از واﻗﻌﯿﺖﻫﺎی اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ را ﻋﺮﯾﺎن و ﻫﻮﯾﺪا

ﮐﻨﺪ!
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪی!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺪﺗﺎن در ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ﻻﮐﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺪی ﻟﺰوﻣﺎ
ﻣﺎﺧﻮذ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭘﯿﺶ از ﺷﻤﺎ و در اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ رﺟﺐ ﻃﯿﺐ اردوﻏﺎن در ﺳﻔﺮ ﺑﻪ
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻼﻫﺒﺮداراﻧﻪ ﺿﻤﻦ ﻣﺼﺎدره ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻋﺮی
اﻫﻞ ﺗﺮﮐﯿﻪ)!( ﺳﻪ ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ را در ﻣﻘﺎم
ﭘﯿﺶﮐﺶ ﺑﻪ »ﻟﻮرا ﺑﻮش« ﻫﻤﺴﺮ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر وﻗﺖ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد!
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ر ًﺑﺎﯾﺸﮕﺮان ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻔﺘﻢ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ
را ﺑﻪ دروغ ﺑﻨﺎم ﺧﻮد ﺳﻨﺪ زدﯾﺪ ﻻﮐﻦ ﺑﺎ ﮐﺪام ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺗﻮان آﻧﺮا
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺣﻼوت اﺷﻌﺎر ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ را ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻌﺎدل ﺳﺎزی
ﮐﻨﯿﺪ!؟
آن ﯾﮑﯽ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ اﻧﺪر ﺑﺎدﯾﻪ ـ وآن دﮔﺮ ﺷﯿﺮ اﺳﺖ اﻧﺪر ﺑﺎدﯾﻪ
آن ﯾﮑﯽ ﻣﯿﻠﮏ ) (Milkاﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎﻟﺪرن )(Cauldron
وآن دﮔﺮ ﻻﯾﻦ ) (Lionاﺳﺖ اﻧﺪر دزرت )(Desert
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪی!
اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ:
ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﻪ ﻧﮑﻮﺷﯿﺪ ﺑﯽﻓﺮوﻏﯽ آﺳﻤﺎن ﺑﯽﺳﺘﺎره ﺧﻮدآﯾﺘﺎن را ﺑﺎ ﻣﺼﺎدره
»ﺷﻬﺪای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ« ﻣﺎﺑﻪ ازا ﮐﻨﯿﺪ.
آﻧﺎﻧﮑﻪ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﯾﺪ ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﺎﻧﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮد را
ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮرﺷﺎن ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎﯾﺎن در ﮐﻨﺎر
و ﺟﻮار ﺧﻮد و ﮐﺸﻮرﺷﺎن ،ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﮐﻤﺎل ﻧﺎﺟﻮاﻧﻤﺮدی اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن در دﻓﺎع از دﯾﻦ و ﻣﯿﻬﻦ و
ﻧﻈﺎم و اﻧﻘﻼب و اﻣﺎمﺷﺎن ﺑﻪ ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺷﻤﺎﯾﺎن ﺑﺎ درﯾﺎ
درﯾﺎ داﻋﯿﻪ وﻃﻦﭘﺮﺳﺘﯽ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﮔﺮﯾﺨﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ زﺑﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮده و ﻧﺎرﻓﯿﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺶ داﻧﮓ ﺻﺪا در »ﻧﻮن و ﭘﻨﯿﺮ و ﺳﺒﺰی«
اﻣﺎم آن ﻣﺠﺎﻫﺪان را ﺑﺎ اﺗﺼﺎف »ﺟﺎدوﮔﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﺪ« ﻧﺸﺴﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ
ﺧﻮن ﺧﻮاﻧﺪﯾﺪ ﮐﻪ رﺳﺎﻟﺘﯽ ﺟﺰ ﮔﺮدن زدن ﻋﺸﺎق را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻧﺪارد!
آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪی
ﺧﻔﺘﮕﺎن را ﺧﺒﺮ از زﻣﺰﻣﻪ ﻣﺮغ ﺳﺤﺮ
ﺣ َﯿَﻮان را ﺧﺒﺮ از ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻮﺗﯿﻤﺎراﻧﻪ ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﻣﺮﺛﯿﻪ ﺳﺮودهاﯾﺪ و ﻧﺎﭘﺎﮐﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺳﭙﺎﺳﺎﻧﻪ از
دﻫﺎن ﺷﻬﺪای دﻓﺎع ﻣﻘﺪس اﺑﺮاز ﻟﺤﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮدهاﯾﺪ ﮐﻪ:
ﻣﺎدر ﻧﺰار اﺳﻢ ﻣﻦ ،اﺳﻢ ﮐﻮﭼﻪ ﻣﻮن ﺑﺸﻪ
وﻗﺘﯽ ﻋﺸﻖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺗﻮی ﮐﻮﭼﻪ ﭘﯿﺪا ﺷﻪ
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »ﺷﯿﺮ زﻫﻠﻪﮔﺎن ﺧﻤﯿﻨﯽ« ﺑﺎ آوﻧﮓ ﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺎﺋﯽ اﻣﺎمﺷﺎن در
ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ رﻗﺺ ﻋﺸﻖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ آﻧﮕﺎه ﮐﻪ اﻣﺎمﺷﺎن ﺑﻪ ﺣﻼوت و ﺻﻼﺑﺖ

ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ را اﻧﮕﻮﻧﻪ اﻣﺎﻣﺖ و دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ:
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻤﻠﮑﺖ در ﻋﻨﻔﻮان ﺟﻮاﻧﯽ ﻋﻘﺎل ﺗﻤﻨﯿﺎت دﻧﯿﺎ را از
ﭘﺎی ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺒﮑﺒﺎﻻن ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻤﺎﻧﯽ ﻋﺮﺷﯿﺎن ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ و
در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﮑﻮﺗﯿﺎن ﺷﻌﺮ ﺣﻀﻮر ﺳﺮودهاﻧﺪ … ﺣﺎل ﻣﻦ ﺧﺎﮐﯽ در ﺑﻨﺪ اول
ﮐﺘﺎب ﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﺪهام و از اﯾﻦ ﻗﺎﻓﻠﻪ ﺑﺎﻧﮓ ﺟﺮﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﻮم.
ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺣﺎﻣﺪی
ﺑﻘﻮل ﻓﺮوغ ﺗﺎن :ﭘﺮواز را ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎر .ﭘﺮﻧﺪه ﻣُﺮدﻧﯽ اﺳﺖ!
ﺷﻬﺪای ﺟﻨﮓ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ دُرداﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان و ﻓﺨﺮ ﺟﻬﺎﻧﻨﺪ.
اﯾﻦ دزدی اﺳﺖ ﺟﻨﺎب ﺣﺎﻣﺪی!
ر ُﺑﺎﯾﺶ دﻓﯿﻨﻪای ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺻﻼﺑﺖ و ﺣ ُﺮﯾﺖ و ﺻﺪاﻗﺖ و ﭘﺎرﺳﺎﺋﯽ
ﯾﮏ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،ﺳﺮﻗﺖ ﻧﯿﺴﺖ ـ ﺟﻨﺎﯾﺖ اﺳﺖ.
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی

اﺳﭙﺮم ﺳﺎﻻری!
ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن از ﻣﯿﺎﻧﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺮاﻧﺪاز و ﻣﺘﻨﻔﺮ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
ﮐ ُﻤﯿﮏﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل رﻗﺖاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﮔﺮوﻫﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺴﺘﺤﻖ روان درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺎلاﻧﺪ!
ﻓﺮﻗﻪای ﮐﻪ در ﻗﺮن  ۲۱و در ﺳﭙﻬﺮ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﺷﺪ و ﺗَﻄ ًﻮر داﻧﺶ و
ﺑﯿﻨﺶ ﺑﺸﺮی ﮐﻤﺎﮐﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ »اﺳﭙﺮم ﺳﺎﻻری« اﺳﺖ! و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﻪ:
»اﺣﺮاز ﺷﺎﻧﯿﺖ و اﺣﺼﺎی ﺻﻼﺣﯿﺖ« و »ﻣﺒﻨﺎی ﺣﻠﻮل ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ و اﺳﺘﻠﺰام
ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﺋﯽ« و »اﺳﺘﺤﻘﺎق ﺧﻠﻌﺖ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﯽ« ﻣُﺤﻮل ﺑﻪ
»اﺳﭙﺮوﻣﺎﺗﻮزوﺋﯿﺪ« ﺳﻠﻄﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻤﻮﻗﻊ آن »ﯾﺎﺧﺘﻪ ﮔﺪاﺧﺘﻪ« ﺑﻪ
اﻋﻀﺎء و ﺟﻮارح آن دًرداﻧﻪ و ﺳﻠﻄﺎﻧﺰاده ﺑﻮده و ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﺪاﺷﺖ و
ﺑﺎورداﺷﺘﯽ »آﺳﺘﺎنﺑﻮس« و »ﯾﺎﺧﺘﻪدوﺳﺖ« ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ!
ﮐ ُﻤﯿﮏﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ داﺳﺘﺎن آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﯾﮏ ﺳﻨﺎرﯾﻮی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻮد و ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ در ﻧﺸﺴﺖ ﮔﻮاداﻟﻮپ وﻗﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﺷﺪ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از آن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ »ﻧﻔﺖ را در اوﭘﮏ ﮔﺮان
ﮐﻨﺪ« دﺳﺘﻮر ﻋﺰل وی را دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻨﻮال ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز زوال آن ﺳﻠﻄﺎن
ﺷﺪ!
اﺣﺘﺠﺎج ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺮ

ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻨﻬﺎ  ۲دﻻر ﺑﻮد و در ﻣﺎﺟﺮای ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﻔﺘﯽ اﻋﺮاب ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻪ
ﺑﺸﮑﻪای  ۱۲دﻻر رﺳﯿﺪ و ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻃﻠﺒﺎن ﻣﺰﺑﻮر در اﻟﻔﺒﺎی اﺣﺘﺠﺎج ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه ﺗﻮﺳﻂ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺑﻪ »ﺟ ُﺮم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ« ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا از ﻓﺮدای ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﯿﺎﻓﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺸﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و دﯾﮕﺮ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ
ﺑﻬﺎی ﻧﺎزل زﻣﺎن ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻋﻠﯽﺣﻀﺮتﺷﺎن ﻧﺮﺳﯿﺪ!؟
ﺣﺎل ﺑﮕﺬرﯾﻢ از اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎً ﭼﺮا ﺷﺎهﺷﺎن ﺑﺮآﻣﺪه از ﻓﺮآﯾﻨﺪی
ﺑﻮد ﮐﻪ واﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪن وی در ﻗﺪرت
را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ در ﮔﻮاداﻟﻮپ ﻋﻬﺪهداری ﮐﻨﺪ!؟
اﻣﺎ ﻣﻬﻢﺗﺮ
ﺷﺎل و ﮐﻼه
 ۴۰ﺳﺎل ﻫﻢ
»ﺷﺎهﺧﻮار«

آﻧﮑﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن ﻣﺰﺑﻮر از اﺑﺘﺪای ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ و رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ در ﺟﻮار ﻫﻤﺎن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﻓﮑﻨﺪﻧﺪ و
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﺤﻔﻆ ﻏﯿﻆ و ﻧﻔﺮتﺷﺎن از آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺑﺰﻋﻢﺷﺎن
ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﮔﺪاﺋﯽ ﻧﺰد واﺷﻨﮕﺘﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ

ﺗﮑـﺪی ﻣﺤﺒـﺖ و ﻣﻄـﺎﻟﺒﻪ ﺷﻔﻘـﺖ ﺑﻤﻨﻈـﻮر ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺳـﻠﻄﻨﺖ در اﯾـﺮان
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ!
)از ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻘﺎﻻت اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺷﻨﺎﺳﯽ(
#دارﯾﻮش_ﺳﺠﺎدی
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