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I should feel sorry for the country and its government 

 

Fatemeh Karoubi, Mehdi Karoubi’s wife: I should feel sorry for the country and its 

government that can’t even tolerate the only breathing apertures of press to 

critique. 

According to the report by SahamNews, following the attack of a group of thugs 

and militia to the residence of Mehdi Karoubi and causing problems for his family 

and neighbours, Fatemeh Karoubi, Mehdi Karoubi’s wife, issued an open letter to 

Iranian nation. 

In her letter, Fatemeh Karoubi warns that the fundamentalist totalitarian 

movement that Imam Khomeini was worried about their infiltration in the 

government system, after having come to power, is now trying to use any 

opportunity to slaughter the progressive principles of the constitution and  

eliminate devotees to the Islamic Republic. She adds that the totalitarians not 

only do not tolerate political activists who believe in reform within the constitution 
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but also try to establish their way of complete rule over the government by using 

the power of those that even minimum freedom has no place in their minds. 

In continuation of her letter, Fatemeh Karoubi says that she is sorry that the law 

is forgotten in the country and the totalitarian movements tolerate no one not 

even her husband (two term speaker of the parliament and two times presidential 

candidate) and he is attacked on the rally commemorating the victory of the 

revolution and on the same day her son gets arrested without a reason and get 

insulted while the general attorney claims no knowledge of the fact despite him 

having been detained in part in one the police stations where his cell phone was 

still there until a few days ago. 

Fatemeh Karoubi continues that she feels sorry for the country as on Sunday a 

group of unknown thugs attacked the building where they live in a rental 

apartment with tomatoes and eggs and terrorized the neighbors. She reminds 

that Mehdi Karoubi is used to fighting for justice and will not leave the scene 

because of the empty insults of a group of known individuals. 

She continues that she also feels sorry for the country and its government can’t 

even tolerate the only breathing apertures of press to critique and close down her 

weekly magazine Iran-Dokht that had only received two notices over its 9 years 

of publication which were resolved. She adds that Iran-Dokht weekly was not 

closed down because of any complain or crime but rather because of political 

reasons.  

She also adds that she feels sorry because Iran-Dokht weekly was closed down 

over the recommendation of Mohammad Ali Ramin who does not believe in  

 

freedom at all and had called their home a couple of days ago and threatened 

them with offensive language that if Mehdi Karoubi was living in any country he 

was executed. 

At the end of her letter, Fatemeh Karoubi warns Mohammad Ali Ramin and his 

like-minded allies that they can never slaughter an idea and ideas will always live 

and such illegal and unusual behaviors are doomed. 
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 خورم به حال کشور و دولتمردانش یتاسف م

 

نظامی به منزل مسکونی مهدی کروبی و ایجاد مزاحمت برای  در پی حمله جمعی از نیروهای خودسر و شبه

ای سرگشاده خطاب به ملت  اش، فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی اقدام به انتشار نامه همسایگان وی و خانواده

 .ایران کرد

 :ز در این نامه آمده استبه گزارش سحام نیو

 

 بسمه تعالی

در سی و یکمین سالگرد پیروزی انقالب شکوهمند ایران اسالمی ره به جایی می بریم که نه تنها دیگر آرمان و 

به فراموشی سپرده شده است بلکه جریانی تمامیت خواه و تحجرگرا ( ره)اندیشه های بنیانگذار کبیر امام خمینی

یز نسبت به نفوذ آن به عرصه حاکمیت دل نگران بودند ، با استقرار در این عرصه که همواره حضرت امام ن

مترصد بهره گیری از هر فرصتی برای به مسلخ بردن اصول مترقی قانون اساسی، حذف وفاداران به انقالب و 

ند و نظام جمهوری اسالمی و اندیشه های آن حضرت بدان جهت که با اندیشه خودشان قرابتی ندارد ، هست

تمامیت خواهان حاکم این روزها نه تنها فعاالن سیاسی معتقد به اصالحات در چارچوب قانون اساسی جمهوری 

در اندیشه شان ” آزادی حداقل هم ” اسالمی را بر نمی تابند بلکه برآنند تا با بهره گیری از توان افرادی که مفهوم 

شان دست یابند ؛ و وااسفا که در این عرصه بر خالف معنایی ندارد به استقرار حاکمیت یکدست مورد خواست

 .روال گذشته حتی قائل به پذیرش فضای نقد حداقلی در میدان مطبوعات هم نیستند 

اینجانب فاطمه کروبی متاسفم از اینکه این روزها باید داد از فراموشی قانون و حاکمیت تمامیت خواهی  – ۱

می کنند ، وقتی همسرم به سنت همیشه برای تجدید بیعت با آرمان های جریانی برآورم که هیچ حرکتی را تحمل ن

بهمن حضور می یابد با باتوم و گاز فلفل به او حمله می کنند و در همان جا فرزندم علی  ۲۲امام در راهپیمایی 

ین را دستگیر کرده و مورد آزار،کتک و شکنجه قرار می گیرد و مورد سخیف ترین و زشت ترین فحشها و توه

ها نسبت به خود و خانواده قرار می گیرد و هیچ گروهی مسئولیت چنین برخوردی را نمی پذیرد ،جالب آنکه 

دادستان هم اظهار بی اطالعی می کند در حالیکه در آخرین مرحله او را به یکی از مراکز نیروی انتظامی می 

 .برند که موبایلش تا چند روز پیش در آنجا بود

 

 

 روهی بی نام و نشان با عنوان همیشگی ستادهای خودجوش مردمی با بلندگو و فریادهای مکررروز یکشنبه گ-۲

طبقه ای در خیابان نیاوران که تنها در یک طبقه آن ما  ۵در مقابل منزل مسکونی و استیجاری مان در ساختمان  

مرغ به سمت ساختمانی که سکونت داریم ، تجمع کرده و با فریاد ها و پرتاب کردن اشیایی چون گوجه و تخم 



 

 

© 2009, The Trustees of Princeton University 

www.princeton.edu/irandataportal/ 

 

 

گروهی که . محل رفت و آمد دیگر همسایگان ماست به ایجاد رعب و وحشت میان سایر ساکنان محله پرداختند 

چنین فریاد بر می آوردند و خواستار برخورد با مهدی کروبی بودند گویی فراموش کرده اند که آقای کروبی 

ران مبارزه با رژیم پهلوی و چه در نظام جمهوری اسالمی سالهاست که نسبت به چنین بی مهری هایی در دو

. عادتی دیرینه دارند و از این سخنان سخیف و بی محتوای عناصری معلوم الحال صحنه را خالی نخواهند کرد

شده را خانواده معزز و محترم شهدا نامیدند که الزم است  جبهه رسانه ای تمامیت خواهان ،حقوق بگیران اجیر

یاد آوری شود این خانواده ها دارای شأن و منزلت و مورد احترام همه هستند ،اگر الزم باشد فیلم و حرکات این 

 .اوباشها را منتشر خواهم کرد 

 

ه های تنفس عرصه نقد از اینک باید تاسف بخورم به حال کشور و دولتمردانش که حتی تحمل تنها روزن -۳

ساله  ۹ ” ایران دخت ” دیگر جای تاسفی باقی نمی ماند برای آنکه مرگ مجله ام . سوی مطبوعات را هم ندارند 

ام را به نظاره بنشینم که در طول این سالها فقط دو مورد تذکر داده شده و رعایت هم نمودیم چرا که مدت هاست 

را نه به جرم ناکرده مطبوعاتی اش بلکه   “ایران دخت ” اما امروز اینکه . وم را می شن “قانون ” فریاد خاموشی 

مجمع اسالمی بانوان که . به مسلخ بردند انتظار نبود ! به اتهام عدم التزام مجمع اسالمی بانوان به قانون اساسی 

ی،اجتماعی و سیاسی شده ، از تشکلهای فعالی بوده که در عرصه های مختلف اعم از سیاس ۲۷/۹/۲۲از 

 .فرهنگی نقش به سزایی داشته و در بین احزاب ،امتیاز سوم یا چهارم را از وزارت کشور کسب نموده است

 

متاسفم که باید بگویم مجله ایران دخت با پیشنهاد فردی بسته شد که علی رغم ادعاهایش مبنی بر آنکه با  -۴

مجله ایران دخت با پیشنهاد جناب محمد علی . ارد فرهنگ دموکراسی آشنایی دارد هیچ اعتقادی به آزادی ند

رامین بسته شد که دو روز قبل از آنکه چنین تصمیمی اعالم شود طی تماس تلفنی با اینجانب با ادبیاتی زشت و 

به نظر می رسد جناب رامین که   “اگر آقای کروبی در هر کشور دیگری بود باید اعدام می شد  “ناپسند گفتند 

زهای انقالب و دوران جنگ تحمیلی را در اروپا سیر می کردند و این روزها به نحو عجیبی سخت ترین رو

به مبارزه ۱۳۴۱انقالبی ؛البته از نوع خود شده اند ؛نه تنها می خواهند آقای کروبی را به عنوان فردی که از سال

ی ببرد بلکه مجله ایراندخت را برای پیروزی انقالب اسالمی پرداختند به پای چوبه دار در نظام جمهوری اسالم

در جلسه ای که متعلق به جریان فکری نزدیک به ایشان است بی هیچ بهانه ای و شاید تنها بدان دلیل که مورد 

 .اقبال و خواست عمومی قرار گرفته بود به تعطیلی می کشاند و آن را اعدام می کند 

 م که هیچ گاه نمی توانید اندیشه ای را به مسلخ ببرید و اما اکنون من به آقای رامین و دیگر همفکرانشان می گوی

اعدام کنید ،تفکر و اندیشه همواره می ماند و این گونه رفتارهای غیر قانونی و غیر معقول محکوم به شکست 

است از آنجا که دستور صادره علیه ایراندخت غیر قانونی صادر گردیده ،مجمع اسالمی بانوان به شکایت قضایی 

ن رفتار اقدام خواهد کرد و امیدوارم دستگاه فضایی مطابق وظیفه ذاتی خود به تظلم رسیدگی کرده و اجازه از ای

 .ندهند قوه مجریه حقوق و آزادیهای اشخاص حقیقی و حقوقی را به همین سادگی پایمال کنند
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 فاطمه کروبی

 دبیر مجمع اسالمی بانوان

 


