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 ،های ما جالد تودهاين  ،خمينیسالروز مرگ فرارسيدن يکی دو روز پيش از 
اهد ناپديد شدن ا ناباوری شب -مرکز استان مازندران -اهالی شهر ساری 

" وليعهد"از آن ميدان  پيش" (امام"بود در ميدان  سالهاهائی شدند که  مجسمه
اين  .زيبايی برای اين ميدان بودندکننده  يينقرار داشته و تز )شد خوانده می

که از سال اسب  چندين شامل تنديسها
 د و دندر ميدان نصب شده بو ١٣۵۴
قهرمان  ريآرش کمانگاز  ای مجسمه
چند سال پس از که ای ايران،  اسطوره

 ،به اين مجموعه اضافه شده بود آن
ميمه ضهمانطور که در عکس . بودند

ای  ارابه ايستاده بر آرشديده می شود 
ی در با تير و کمان ،دو اسب در پس
 استپرت کردن تيری  در حال  ،دست

داده بال پر و به آن گويی ، به آن نيرو بخشيده مايه گذاشتن از جان خويش با که
با آن مرز ايران و توران را  تا کيلومترها به پيش رود و بدينگونه سرحد

  . ساختمشخص 
  



های بسياری  آن بود که اين تنديسها هم مانند مجسمه اهالیندار عمومی پدر ابتدا 
و سپس گفته  "ناپديد شده"به ناگاه در اينجا و آنجای ايران که در سالهای اخير 

کارکشته " های سارق"اسير دستان " (!!!!) اند به سرقت رفته"آنها هم که  شد می
ها ماجرای   نديست ناپديد شدن اينديری نپاييد که روشن شد که اما . اند شده

، ساری فرامرز نقيبی، رئيس شورای شهر و به همين دليل هم. ديگری دارد
شهرداری سرقت نشده بلکه توسط ) و آرش(ها  که اسب ١کنداعالم مجبور شد 

) و از ميان(از ميدان  داند خود به خوبی مینقيبی که !!!! اند آوری شده جمع
قرار گرفته و خشم بسياری را  مردم شهرمورد اعتراض  ها برداشتن تنديس

تا جايی که (برانگيخته است 
در خالل چند  شبه گفته خود

تماس تلفنی در  ١٧٠روز به 
در ) اين مورد پاسخ گفته است

پاسخی ابلهانه به اين يورش 
ر آن قدر در شه"اضافه کرده 

م که مسئله ماندگی داري عقب
ها در مقابل آن  آوری اسب جمع

ی رئيس شورا "!کوچک است
پس از  ، در اينجاشهر ساری
مسله اصلی ها  چينی اين زمينه

ر ب" :را طرح کرده و گفت
جز اهانت  یزيدان امام چياسب در م یها اساس دستور دادستان، وجود مجسمه

  ٢".ابالغ شد یها به شهردار ن مجسمهيا یآور ست و جمعيبه نام امام ن

  
  نداشتِه ِ"شان"ن ترتيب معلوم شد که مسئولين شهرداری ساری جهت حفظ به اي

آنهم به دستور شخص شخيص  !!!!اند ها را برداشته امام جنايتکارشان مجسمه
" یدادستان"مقام که  آخوندی استکه " جعفریهللا اسدا"يعنی جناب شهر دادستان 

ی جمعبندبه اين به ناگاه ايشان معلوم از قرار . را بر عهده دارددر شهر ساری 
است و " نام امام"اهانت به " دان اماميدر م ها اسب یها وجود مجسمه"رسيده که 

را چاره کرده " توهين"بايد اين ری به شهرداری ابالغ کرده که از اين رو دستو
ای ما  فهرمان اسطورهها را بر زمين واژگون سازند؛ بينوا آرش  و شبانه تنديس
ها سوار  ای در پی اين اسب بر ارابه وشده " نابخشودنی یاشتباه"هم که مرتکب 

به اش  تنديسده و ديود را نينديشی خ و آيندهبينی  کيفر اين کوته ،بوده است



توهين " ساحت امام"با وجود خود به از قرار ها که  سرنوشت تنديس اسب
  !!!!گون گرديده استواژکردند،  می

  
های پيشين شهر و ديگر "دادستان" تمامیو  "دادستان"جالب اينجاست که جناب 

، نماينده "امام جمعه"از جمله (در شهر و استان مقامات جمهوری اسالمی 
" ماما"در خالل تمامی اين سالها که نام ميدان ") دادگاه انقالب"رئيس و " رهبر"

متوجه اين ، اند در ميدان بوده ها و سپس آرش های بزرگ اسب تنديسو  بوده
آنچنان در اين مورد  "دادستان"جناب نابخشودنی نشده و به ناگاه " اهانت"
اند  و فرياد برآورده کشفی بزرگ کردههمانند ارشميدس و   شده" نما خواب"
و اعضای " انجمن شهر"اند که  لزومی نديدهکمترين که حتی  ؛ آنچنان!!!!"يافتم"
های آن  اداره شهر و دارايیيت لدار مسئو عهدهدستکم بر روی کاغذ را که  آن

  !دنآنان باش "تصميم"رار داده و منتظر ريان امر قهستند در ج
  

آن رفت که چندی پيش بر  ،اسب ١۶ر تنديسهای آرش و بر سبدينگونه بود که 
آوری  جمعآنها نيز : سر تصويری از خالق آرش، فردوسی، در مشهد آمده بود

رذل فريبکار  آن" انش"بهتر ميدان خالی شده ب روشن شد که ه اين ترتيب! شدند
  . دگذار نمايش میبه را 
  

  
 

و با شدتی مقامات جمهوری اسالمی به ناگاه  که زمانی کهجاست اين  تر جالب
گويند  ، می٣ندمردم در اينجا و آنجا مواجه شدبا موج اعتراضات بيش از انتظار 

و تنها در پی (!!!!) به انجام رسانده " زيباسازی شهر"که اين کار را برای 
 برداشتننيز دليل " مسئوالن"از اين برخی  البته !۴ها هستند جايی تنديس به جا

بدون  ،اند ذکر کرده "جمعی از فعاالن فرهنگی استان" درخواستها را  تنديس



از همه جا  عناوين اين فعاالن فرهنگِی ای به اسامی و اشارهاينکه قادر باشند 
  !بکنند خبر بی
  
ساحت "به " اهانت"کشوری خواستار از ميان برداشتن رد پای اين " دادستان"

زمانی است که  که مدتسالمی، موسی است که در آن آخوند ديگری به نام " امام
در يکی از چندی پيش که در مورد چند زن است " شهر خمينیجمعه  امام"

آنها : "گفته است قرار گرفتند با وقاحت تمام  وز جنسیتجامورد باغهای اين شهر 
خواری  اند و با شراب السالمی نبوده های عليه اند، آدم که مورد تجاوز قرار گرفته

اند که بايد در جای خودش به اين  ديگر را تحريک کرده و رقاصی يک عده 
اصفهان، استان رييس آگاهی  "زاده سرهنگ حسين"و " جرايم هم رسيدگی شود

ها حداقل حجاب را  ين حادثه خانماگر در ا"که  داد سخن داده مورد نيز در همين
به . ۵"گرفتند در باغ رعايت کرده بودند، شايد مورد آزار و اذيت قرار نمی

  !ريبی استراستی که روزگار غ
  

بيانگر ديد فرهنگی و  روشنیه ب ساری ميدان شهرتنديسهای تخريب ی ماجرا
 باکه کسانی . باشد می ،که بر کشور حاکم هستنداجتماعی سگان زنجيری سرمايه 

اسالم "قرون وسطايی و ارتجاعی و ضدانسانی  وديدگاه فرهنگی دهشتناک 
به ياد بياوريم که چند . اند لطه ضدمردميشان مشغولبه توجيه سخود " راستين

طالبان، چگونه با يعنی دارو دسته های اينان در افغانستان،  سال پيش همپالکی
در که  گذاری و انفجار آن با بمبمجسمه بودا تخريب ای مشابه دست به  بهانه

يادبود يک که را  و مجسمه زده ،تراشيده شده بودهای اين کشور  يکی از کوه
بود که سالهای سال در سکوت مطلق خود در آنجا ايستاده بود، عظيم فرهنگی 
  .از ميان بردند

 

  
  



جمهوری ننگ و نيرنگ اسالمی و پادوهای رنگارنگ ما، مقامات  "نطالبا"
سال است که برای تداوم بخشيدن به عمر ننگين نظام خود  ٣٢که بيش از  آنان،

و گرده  بر زنجيری گرانو  های ما را زير پا گذاشته تمامی حقوق انسانی توده
بالهت دينی را که  سال است ٣٢بيش از . اند کشيده های ما دست و پای توده

 سرمايهراستين خود يعنی " پروردگار"وشاندن چهره ننگين ای برای پ وسيله
های ما را  توده وریهای ديکتات ترين شيوه رين و عريانشديدتنموده و با اعمال 

عضو  ضده، نقنموده، سنگسار کرشکنجه مورد هجوم وحشيانه خود قرار داده، 
 اينان بيش از هر چيز نگهدار .اند به دار و يا جوخه تيرباران سپردهو به چو کرده

که اسداری است پهمين  ند و در راستایهست  داری جهانی زنجيری سرمايه و سگ
اما اجازه  .ورزند از هيج جنايتی دريغ نمیپوشاندن چهره ننگين سرمايه  برای

روزی که بساط تا . نخواهيم داد که اين رسالت را زير عبای خود پنهان کنند
ای از افشای  ظهلحباشد برچيده نشده  شداری جهانی و سگهای زنجيري سرمايه

و با همه توان  .از پای نخواهيم نشستشان  گونیسرن تاآنها کوتاهی نکرده و 
سرنگون  ،برای رسيدن به آزادیدر ايران نخستين گام فرياد خواهيم زد که 

  .باشد آن می های کردن جمهوری اسالمی با تمام جناح
  

  !سرنگون باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوری اسالمی ايران
  !شداری جهانی و سگهای زنجيري مرگ بر سرمايه
  !زنده باد آزادی! درود بر کمونيسم

  
  )٢٠١١ ژوئيه ٧( ١٣٩٠ تير ۶ پنجشنبه استکهلم،
 نادر ثانی

  

  :ها پانوشت
  
  :بخوانيد" مازندرنومه"توانيد در سايت  گفته نقيبی در اين مورد را می. ١

http://www.mazandnume.com/?PNID=V12233  
  

  :بخوانيد" نيوز  شمال "توانيد در سايت  گفته نقيبی در اين مورد را می. ٢
http://www.shomalnews.com/?view&sid=46027  

  
" تمنای وصال"در سايت " مختابادعبدالحسين سيد "نوشته به برای نمونه . ٣

  :نگاهی بکنيد



37.aspx-http://smokhtabad.blogfa.com/post  
  
به باال که در  يیها ناشيانه از جمله در محتويات گزارش های اين ماستمالی. ۴

  .اند آمده ٢و  ١های  در همان شمارهآنها اشاره شد، 
  
ستيز  ديد زن نشاندهندهمی که به راستی های اين دو پادوی جمهوری اسال گفته. ۵

  :باشند را در اينجا ببينيد اين نظام ضدانسانی می
http://asghar-joudi.com/2011/06/12/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-
%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%87%D8%A7-
%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D8%B4/ 

 
 


