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تعدد سايت هاي خبر رساني فارسي زبان در داخل و خارج از کشور اين زمينه را براي عالقمندان به مسائل روز ايران پيش آورده      
که بتوانند نظرات و تحليل هاي خود را در زمينه هاي مختلف به معرض نظر خوانندگان بگذارند و از اين طريق با مخاطبان و در 

وجود سايت هاي خبري . ل خوانندگان و عالقمندان داخل کشور صاحب ديالوگ و گفتگويي حتي االمکان دوجانبه شوند درجه او
از سويي سياست قفل خبري را که نهادهاي خبر رساني وابسته به , ايراني که خوشبختانه بر تعداد آنان بطور روزمره افزوده مي شود 

رشد و اعتالي جنبش دمکراتيک مردم از سوي ديگر در , ده اند با شکست روبرو ساخته راست افراطي در جمهوری اسالمي پيش بر
.ايران نقش بسيار چشمگيري داشته است   

پس از قرنها حافظه تاريخي ما مردم ايران را شکل , ماهنامه ها و باالخره سايتهاي اطالع رساني , روزنامه ها , وجود نشريات      
انتقال تاريخ از روش سينه به سينه به روش نوشتاري گذار مي کند و تحولي بزرگ را با . يخ به ما مي نماياند داده و نقلي جديد از تار

. حافظه تاريخي ما به ارمغان مي آورد خود در   
ي در  پست و مقامچشم دوختن بهبدون داشتن هيچ ادعايي و يا , از جمله صاحب اين قلم , در اين ميان افراد و عالقمنداني      

دست به قلم برده و در مسائل مختلف روز نظر خود را ارائه مي کند و , هر از چندي از سر احساس ضرورت , فرداي ايران دمکراتيک 
با اظهار محبت و درج اين مطالب من را رهين منت خود  , خبر رسانيتا کنون نيز سروران و عزيزان گرداننده سايت هاي مختلف 

. سپاسگزارم  عميقا بابت از آنانکه از اين. نموده اند   
مطلبي , و از سر احساس ضرورت , اخيرا در رابطه با حکم اعدام آقاي هاشم آغاجري و جنبش وسيع و اعتراضي دانشجويان      

ل مطلب را براي سايت هاي خبر رساني داخل و خارج از کشور ارسا, نوشته و مطابق عادت هميشگي  »  !بيچاره رهبر«  تحت عنوان
. سايت پيک نت است , يکي از سايت هايي که هر روزه و به دليل اخبار به روز شده و خوب آنان مطالعه و بررسي مي کنم  .نمودم 

 بخش  اين سايت,آنطور که از شواهد امر بر مي آيد و بنظر مي رسد که گردانندگان اين سايت هم کوششي در اختفاي اين امر ندارند 
و حتما اين کار را , عليرغم اينکه هر بار مطالب خود را براي اين دوستان ارسال کرده ام . باشد » راه توده « به نترنتي گروه موسوم يا

اين بار با کمال تعجب و ناباوري ديدم که در سايت اين دوستان محترم مطلبي  با نام من درج شده است ؛ , ادامه هم خواهم داد 
چون . استفاده شخصي ديگر از نام من براي تهيه مطالب خود در رابطه با تحوالت روز بود , ت اولين نکته اي که مرا به تعجب واداش

کليک «  با از سر کنجکاوي, براي من کامال نا آشنا بود » چه کسي رهبر و چه کسي فرمانبردار است ؟ « تحت عنوان , تيتر مطلب 
بيچاره رهبر « و به آن تيتر ,  گويي هماني است که من نوشته ام ,متوجه شدم که اين مطلب , کردن روي مطلب و باز کردن آن » 
» پيک نت « در سايت » راه توده «  دوستان تصحيح و اديتالبته با کمي دقت بيشتر در اصل مطلب متوجه شدم که . داده ام » !!

و با , مطلب را مطابق نظر و عالقه خود تغيير داده ,  و در متن مطلب نيز هر جا که الزم ديده اند هفقط مشتمل بر تيتر مطلب نبود
  !آن را اليق درج در سايت اطالع رساني خود نموده اند , بازنويسي مطلب مطابق ميل خود 

 کمتري دارم و شايد دوستاني  و احتماال تجربهدوستان توده اي سنبه اين بهر رو به نسبت ,  بگويم   خاضعانهمي بايست, البته      
سابقه تهيه مطالب , به اندازه سن و سال من , کردن مطلب من را بر خود هموار نموده اند تصحيح و باز نويسي , مت اديت که زح

 اما متاسفانه به اين روش من چيزي از دانش اين دوستان فرا نگرفتم . اجتماعي و تحليل مسائل روز کشور را داشته باشند –سياسي 
 شايد اگر به من گفته مي شد که بهتر است نکاتي را در مطلب . نده اگرفت به جاي من تصميم چرا که دوستان زحمت کشيده و, 

اما دوستان راه توده به جاي من تصميم گرفته و . حتما از تجربيات و دانش اين دوستان بسيار فرا مي گرفتم , مذکور تغيير دهم 
. مطلب را مطابق نظر و عالقه خود تغيير دادند   

به دليل .  کامال ناخواسته در خارج از ايران و در اروپا زندگي کرده ام اليليسالهاي زيادی بد, ز همانند دوستان راه توده من ني     
در هر زمينه اي استبداد کهنسال به خود اجازه داده است که همانند قيم اينکه در کشور من استبداد پايه اي بسيار ديرينه داشته و 

. يکي به دروازه تمدن بزرگ و يکي ديگر به بهشت آسماني رهنمونم کند  , حتي عليرغم تمايل خودم ده و برايم تعيين تکليف نمو
ارشاد و , به من ياد داد که دوستاني که از سر حسن نيت و عالقه قصد خوشبختي , آنچه که تحت عنوان حقوق شهروندي شناختم 

ياد گرفتم که در صورت عدم جلب . کنند مي جلب  من را به اين خوشبختي به شيوه اي دمکراتيک اول تمايل, راهنمائيم را دارند 



حتي اگر با نيت خير و به قصد , و انتشار آنان زير نام من عملي غير دمکراتيک است , تغيير نظرات و جمالت من , نظر مثبت من 
.خوشبختي و رهنموني من به بهشت باشد   

از , سپاسگزاري مي نمايم » راه توده « ستان محترم و سروران گرامي در گروه موسوم به در پايان بدينوسيله باري ديگر از دو     
 منتشر مي مناما اي کاش اين دوستان مطلب خودم را با نام , نترنتي خود انتشار دادند ياينکه مطلبي را تحت نام من در سايت ا

محبت خود را شامل من نموده اند اعالم  که ي دوستانمجددا به ؛ و نام من زير  راو نه مطلبي مورد عالقه و نظرات خودشان , نمودند
 که عالقمند به خواندن مطلب من با نام خودم عزيزاني و ؛ مي کنم که براي شنيدن نظرات انتقادي آنان سراپا گوش خواهم بود 

.ارجاع مي دهم ... راه کارگر و , پيک ايران , هستند را به سايت هاي اخبار روز   
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