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 کدام آزادی؟
  دخطاب به مسيح علی نژا

  .روم سر اصل مطلب يک راست می

 "فقير بوده ای لباس دست دوم پوشيده ای "اينترآشغال گفتی  خودت چند روز پيش در مصاحبه با تلويزيونۀتو که به گفت

زرق و  که به زندگی پر حاضر شده نانت را در خون محرومان و ستمديدگان ايران فرو کنی برای اينچگونه وجدانت 

کنی  که سعی مذبوحانه می اين يا !برق بورژازی ضد انسانيت ضد اخالق و ضدشرافت برسی؟ آنھم به اينھمه عريانی

ديگ خورد ه است ات به ته " انقالب زنانه " فقير و لباس دست دوم پوشيدن امروز که کفگير تا با استفاده از واژه ھای

حجاب شده  -دادند  محرومانی که شعار می ھمان جوانان آگاه مبارز و گرسنگان و! سوار موج شورش محرومان شوی

در ھر دو !  آنانکه کشته شدن ھولناک ژينا امينی جرقه ای بود برای شعله ور شدن خشم- نه خونه بھونه نه نون داريم

  .مه راحالت بخوان ادا

 کارگران و مفت خورش از ھيچ جنايت جندستر  که خاندان جنايتکار و دزد-طلب  ھمراه با رضا پھلوی انگل سرکوب

 برای سرکوب آزادی" جيغ " شوی و-فروگذاری نکردند کريمپور شيرازی ددمنشانه ای در قبال آزاديخواھانی چون

  !طلب بکشی

 زرق و برق بورژوازی! به کاخ اليزه رفت و مکرون او را پذيرفت" فقيرکيجای  ِبابلی " ت اين باشد که" افتخار" تمام 

شايد اما ھنوز دير نباشد که  .ُکارگر کش چشمانت را کور و وجدانت را خاموش کرده است تو اولين و آخرين آنان نيستی

! اندنش را داری بخوانت خوأسطرھای زير را اگر جر! ياد نشود رو سياه و نام بد از تو وجدانت را بيدار کنی، تا با

بدانی درد چيست؛  راستین تا شايد کمی دردت بيايد اگر ببخوا! کنار چه خونخوارانی قرار گرفته ای بخوان تا بدانی در

سرکوبگران را ھمواره کنی با اين ھدف که تو را نيز به  رتو به کاخ اليزه رفتی تا مسي. یئخود آه بخوان تا شايد کمی ب

مطمئن باش که ! تکميل تر کنی روزنامه نگاری ات را ۀبچسبانند تا رزوم تف با شری بورژازی ضد بۀريسمان آلود

کند وقتی که به  ين پرتاب میئات به پا" ترقی"  پلکان ن ازاھمان بورژوازی کثيف ضد بشری تو را ھم مثل ساير

 ين از جانبئپرت شدنت به پاآزاديخواھان محرومان و ستمديدگان برسند اما ھنوز زمان  اھداف شوم شان در حق

اند چرا که امروز ديگر ھمگان  بورژوازی منفور نرسيده که کف خيابانھای ايران ترا به زباله دان تاريخ پرتاب کرده

کنند  خود را نثار راه تحقق نان کار آزادی و مسکن می دانند که شورشيانی که در کف خيابانھا جان ھای شيرين می

 ھمه می نان را برای کنند بلکه آنان نمی" انقالب زنانه " محروم و ستمديده ای ھستند که دانجوانان آگاه و زنان و مر
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اگر  دانند ھمه و بخوبی می را برای مسکن  خواھند و میھمه  کار را برای خواھند ھمه می را برای تحصيل خواھند،

خونخوار جھانی  شان به بورژوازیسرزمين  وابستگی قيداز   آزاد.خواھند شدآزاد که آنان و ھمگان  چنين شود است

 زندان و شکنجه و تجاوز و کشتار  آنان شده که تا به امروز توسط نوکران شاه و ماليش سبب ساز فقر و محروميت،

  . است

طلبی  خاطر بياوردکه در کنار سرکوبه موقت شده ب تاريخی ات دچار آلزايمر ۀسطرھای زير را بخوان تا اگر حافظ

ننگين پدرش را به زباله دان پرتاب کرد و مردم بدرستی روی ديوار ھای شھر  اريخ تاج و تختچون رضا پھلوی که ت

  : که توسط نوکران بورژوازی جھانی شکست خورد نوشتند۵٧پر شکوه انقالب  در روزھای

    شاھان ننگ تاريخنند

  هاما تو ای شا

  یننگ شاھان

کار گرفته ه قلمش را در راه منافع محرومان و ستمديدگان برا که وآزاديخواه تھمکار  قرار گرفته ای ھمان شاھی که

 دانشجويان آگاه و مبارز را بهو درست مثل امروز که ! زنده در آتش چھارشنبه سوری دربارش سوزاند بود زنده

وقتی  دارند دکتر مزدوری که باالی سر کريمپور شيرازی بود" ديوانه اند " اينان فرستند تا بگويند ھا می" روان خانه "

 گفت ديوانه است –"ُاشرف مرا کشت واالحضرت  "کار برد و فرياد زده در آخرين لحظه ھای حياتش تمام توانش را ب

  دزنن می به راستی که مردم به درستی فرياد. گويد ھذيان می

  مرگ بر ستمگر   چه شاه باشه چه رھبر

   شباھت ھا را نمی بينی؟

اين سطور از سايت . باشد   آزاديخواه میۀروزنام  پھلوی در حقسطرھای زير برگی از تاريخ جنايت بار سلطنت

چگونکی کشته شدن روزنامه نگار طرفدار نھضت ملی، اميرمختار کريمپور : عنوان ليون ايران و از نوشته ای تحتم

  .ر سطور زير از من استدتمام تاکيد ھا ) يک(باشد فريبا مرزبان می توسط  شيرازی

امير قدمعلی از روستائيان خوش نام و  تخلص کرده، فرزند” شورش“امير مختار کريمپور شيرازی که در شعر (

زند است که در روستای مجد آباد، از روستاھای اطراف فسا در  نام داشت و از دودمان کريم خان» گل صنم«مادرش 

وارد  ش نمی توانست ھزينه تحصيل او را بپردازد، بناچاراز آنجا که خانواده ا. دنيا آمده بود يک خانواده ی روستايی به

وی . دريافت ليسانس حقوق نايل آمد اما پس از مدتی از آنجا بيرون آمد و وارد دانشکده حقوق شده و به. مدرسه نظام شد

ی، چون در طول زندگ امتياز روزنامه ی شورش را گرفت و ،١٣٢٩از ھمان زمان به خبرنگاری روی آورد، در سال 

محرومان قرار  فقر و ستم را چشيده بود، وقتی وارد خدمات مطبوعاتی و روزنامه نگاری شد، قلمش در خدمت طعم تلخ

مردم و درباره دربار پھلوی  گرفت و ضمن اين که از ھواداران دکتر محمد مصدق نخست وزير بود، عليه دشمنان

  .مقاالت تند و مھيجی می نوشت

  : شورش نوشتر که با اين شعر شروع می شد در روزنامهکرريمپور در مقاله ای ديگ

   راستمرا نام بايد که تن مرگ/ به نام نکو گر بميرم رواست 

خيانت، ھزارھا فساد و ھزارھا بدبختی و بيچارگی نھفته  چون من پرده ھايی را باال می زنم که در زير آن ھزارھا"

ی سرخ که ايده مرگ شرافتمندانه  مبارزه ی سرسخت و آشتی ناپذير را تا سرحد ًمن جدا مصمم ھستم که اين… است 

 خود قرار و مدارھايی گذاشته ام، من وظيفه دارم تمام وجدان آل و آرزوی ديرين من است، ديوانه وار دنبال کنم، من با
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ًمن کامال در طی . سازم ن آگاهالنه ھای زنبور را ھر چقدر می خواھد خطرناک باشد ويران کرده و مردم را از شر آنا

  ”.و ناچار در مقدمه، شھادتين خود را ادا کرده ام انتشار اين سه شماره ی شورش خطر را پيش بينی و احساس می کنم

او بود و کريمپور در مورد اشرف  اشرف پھلوی از آغاز نخست وزيری دکتر مصدق سد راه اقدامات مردمگرايانه

مصدق يد طواليی داشت، در روزنامه شورش مقاله ايی  توطئه ھای عوامل بيگانه عليهپھلوی که در دست داشتن در 

  :نوشت و فشرده آن چنين ست

کرده و با مقدرات و حيثيت يک ملت کھنسال  مردم می گويند اشرف چه حق دارد که در تمام شئون مملکت دخالت“

سواد   شاھنشاھی از مردم کور و کچل، تراخمی و بیگويند اين پولھايی را که اشرف بنام سازمان مردم می .بازی کند

  ".اين مملکت فقير و بدبخت می گيرد به چه مصرفی می رساند

  : نوشت در روزنامه ی شورش معترضانه١٣٣٠کريمپور شيرازی بعد از سی ام تير 

ی خواھند؟ سی سال مفلوک و گرسنه و بی چيز چه م من نمی دانم مادر و خواھران و برادران شاه ديگر از جان مردم“

مردم بيگناه و شريف را در سياھچال ھای زندان انداختند، امالک و اموال مردم  تمام خون مردم را مانند زالو مکيدند،

تمام دارايی و پول ملت را به  ناموس دختران و زنان ملت را بزور لکه دار و آلوده ساختند،  از آنان گرفتند،را بزور

چه  ايرانمردم محروم و گرسنه  بی مخ، عشقی، پری غفاری و دزدان ديگر از اه، شعبانش. بانکھای خارجی سپردند

  :می خواھند؟ و می سرايد

   ھستکه شاه حامی چاقوکشان بی مخ/ ھزار مرتبه جای دريغ و آوخ ھست 

دو زرھی که اسارتگاه دکتر مصدق، دکتر حسين فاطمی،   در ميدان پادگان لشگر١٣٣٢ اسفند ٢٣غروب روز 

 بود، مراسم چھارشنبه سوری شاھانه، که ھم زمان با تولد ١٣٣٢ مرداد٢٨ ريمپور شيرازی و بقيه قربانيان کودتایک

که مثل خواھرش اشرف در (و عليرضا پھلوی ) پرنسس مرگ(بود با شرکت اشرف پھلوی  رضاخان ميرپنج شده

  .انجام گرفت)  مشھور بودقساوت قلب

اشرف پيکرش را آلوده به نفت کردند مدتی او را به توھين و  ون کشيدند، به دستوراينان کريمپور را از زندان بير

با افروختن آتش، جشن منحوسشان . وی نھادند و دستور دادند با چھاردست و پا راه برود پاالنی بر کول. تمسخر گرفتند

 بود و تماشاگران قھقھه  را فرا گرفتهزندانی به ھر سو می دويد و فرياد می زد شعلهء آتش ھمهء بدن او. آغاز کردند را

  .سر داده بودند

در آنجا، تمام توان . زنده ماندنش نبود، به بيمارستان ارتش منتقل کردند فردای آن روز او را در حالی که ديگر اميدی به

 مسخراما دکتر ايادی ـ پزشک مخصوص ـ با ت! واالحضرت اشرف مرا کشت: جمع کرد و فرياد زد  خود را در گلو

  ).ديوانه است، ھذيان می گويد: گفت

که با مھر سکوت تاييد بر تمامی جنايات  طلب خانم معصومه علی نژاد تو با قرار گرفتن در کنار رضا پھلوی سرکوب

سوری شاھانه برای به آتش کشيدن پيکر روزنامه نگاری  اجداش گذاشته است در قھقھه ھای مستانه جشن چھارشنبه

اگر چه پيکر او را زنده زنده در آتش سوزاند اما نام نيک او برای ھميشه در  ای شرکت کرده ایچون کريمپور شيرز

ھا نرده  تو از روی گوشت و پوست سوخته کريمپور شيرازی!حق طلبانه مردم ايران و جھان ثبت شد تاريخ مبارزات

  !ترقی ات را باال ميروی

  نُباس آزاديخواه کشابه ز زرق و برق ل     لباس دست دوم پوشيدن و فقر

  ومبر دوھزار و بيست و دنو - یصبا راھ
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