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  سرمقالهسرمقاله

  !اصالحات مرد، زنده باد انقالب
واقعيت اين است امروز  عليرغم  همه سركوبگيري هاي ماشين سركوب جمهـوري          

اسالمي و عليرغم بساط دار و شكنجه اي كه اين رژيم برسر هر كوي و برزن بر پـا              

ونت كشيده شده وطنين  شعار هاي مرگ بر نموده هر تجمع مردمي خيلي زود به خش

ديكتاتوري، مرگ بر استبداد، زنده باد آزادي در اكثر حركات اعتراضي شنيده مي 

در شرايطي كه معترضين عليرغم آگاهي به نتايج اعتراض خود از توسـل بـه        .  شود

حاد ترين اشكال اعتراض نيز ابائي نشان نمي دهند به هيچ وجه نمي توان بـه چنـين        

دعائي باور داشت كه مردم ستمديده ما كه كمرشان در زير آوار غارت و چپـاول         ا

در شـرايطي كـه خـود مناسـبات     . نظام حاكم خم شده است  خواهان انقالب نيستند   

ظالمانه حاكم ، خود فقر و نكبت، بيكاري و ظلم و ستم و در يك كالم خود زندگي 

رجستگي تمام ضـرورت خـود را در   مردم را به انقالب فرا مي خواند و انقالب با ب        

  . سطح جامعه نشان مي دهد، به واقع چگونه مي توان به چنين دروغي باور داشت

             ����٢  
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فدايي خلق،كمونيستهاي پر شور و صديقي كه خون 

 خلقهاي تحت خود را در راه آزادي طبقه كارگر و

ستم از سلطه امپرياليسم و سگان زنجيريش نثار 

  !كردند
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با نزديك شـدن زمـان  انتخابـات دوره دهـم رياسـت              

جمهوري، به اصطالح اصالح طلبان حكومتي به تكاپو        

افتاده اند تا بـراي  حـضوردر ايـن انتخابـات كانديـد         

برخـي از   . مورد نظر خـود را تعيـين و معرفـي كننـد           

طرفداران اين جناح بر ضرورت حضور خاتمي در اين 

د دارند اما جدا از اينكه اساسـا خـاتمي          انتخابات تاكي 

خود را كانديد بكند و يا تشخيص دهـد كـه در حـال         

حاضر صالح خودش و صالح نظامي كه وي همـواره           

سنگ اش را به سينه زده در اين است كه از خير مقام    

رياست جمهوري چشم پوشي نمايـد، تئوريـسين هـاي     

يكـر  اين جناح در تالشند تا با توجيهات مختلف، بـه پ         

مرده اصـالحات جـاني دميـده و امكـان جمـع آوري             

 در زيـر  "دوم خـرداد "دوباره طرفـداران رنگارنـگ     

شكي نيست كـه هـدف از    . يك پرچم را فراهم سازند    

اين تالشها كماكان فريب توده هاي محروم و متـوهم        

ساختن آنان به امكان تغيير در چارچوب ديكتاتوري و 

  .نظام استثمارگرانه حاكم مي باشد

  

 "اصالحات مرد،زنده باد اصـالحات  "سر دادن شعار    

از سوي سعيد حجاريان عضو شـوراي مركـزي جبهـه          

ــاخه   ــين اردوي ش ــران اســالمي در پنجم ــشاركت اي م

جوانان جبهه مشاركت درست در راستاي هدف فـوق         

حجاريان  با طرح  اين شعار قصد دارد تا . طرح گرديد

ائي شـان   روح تازه اي بر پيكر مـرده اصـالحات ادعـ          

بدمد و با فريب مردم و به خصوص جوانان به جاي به     

روي " مـرده اي كـه   "كفـن و دفـن     "قول خـودش    

 جان تازه اي به اصـالحات داده و        "زمين افتاده است  

  . فعاليتهاي انتخاباتي اين جناح حكومتي را رونق بخشد

 8دو خردادي ها كه خود خوب مـي داننـد در طـول            

و در دفاع از منافع طبقه سال رياست جمهوري خاتمي 

چه بر سر خواستها و مطالبات مـردم        استثمارگر حاكم   

 قصد دارنـد  "اصالحات مرد "آورده اند، با سر دادن      

. همه آن گذشته را به دوران سپري شده نـسبت دهنـد           

 سال 8با اين شعار آنها به هر كس كه با تكيه بر تجربه    

ني حكومت اصالح طلبان سوال ميكند كه چرا در زمـا     

كه قوه مجريه و مقننه در دستتان بود هـيچ گـامي در            

جهت مطالبات مردم بـر نداشـتيد مـي گوينـد كـه آن       

ــتن     ــا گف ــان ب ــا آن ــرد، ام ــالحات م ــاد  "اص ــده ب زن

سعي دارند اينطـور القـاء كننـد كـه هـيچ            "اصالحات

آلترناتيو ديگري جزاصالحات وجود ندارد و به همين 

ن در مـسيري  دليل هم مردم چاره اي جز گـام گذاشـت   

ايـن  . كه قبال نتايج اش را به عينـه ديـده انـد، ندارنـد        

ــات    ــه اي اســت كــه درســت يكــي از تقلب همــان نكت

به اصطالح . هميشگي اين جماعت را تشكيل داده است

ــه انحــراف   اصــالح طلبــان حكــومتي همــواره بــراي ب

كشاندن توجه جامعه ازعامل اصلي درد ها و رنج هاي       

ه در واقـع تنهـا راه نجـات    خويش در مقابل انقالب ك    

مردم از درد ها و شرايط ظالمانه اي مي باشد كه نظام         

حاكم براي آنها به بار آورده است، اصالحات را امـر           

عملي و در دسترس و برعكس انقالب را امري نشدني       

  .و پر هزينه قلمداد مي كنند

تئوريــسين هــاي اصــالحات بــراي فريــب مــردم       

قالب مـي كوشـند تـا از       ورويگردان كردان آنها از ان    

 و بـي پاسـخ      57جمله با تكيه بر شكست انقالب سـال         

ماندن خواستهاي مردم بر بي سرانجام بودن آلترنـاتيو          

انقالب تاكيد كرده و همچنين  با غلو كردن در هزينه   

هاي انقالب دل آنها را خالي ساخته وآنها را از انجـام         

از حركات راديكال بر عليه رژيم جمهوري اسـالمي بـ         

 را چنـان  "انقالب"در حقيقت آنها مي كوشند  . دارند

در نزد توده ها ترسناك جلوه دهند كه مردم به بقـاي   

جمهوري اسالمي رضـايت دهنـد و بقـول معـروف از        

به اصطالح اصـالح طلبـان   . ترس تب به لرز رضا دهند   

همچنين با  اشاعه اين دروغ بـزرگ كـه نـسل كنـوني       

ضر به پرداخت هزينه    خواهان انقالب نمي باشد  و حا      

هاي طبيعي  و ذاتي هر انقالبي نيـست بـراي  كـاالي               

كوشـند چنـين     حقير خود بازار گرمـي كـرده و مـي         

جلوه دهند كه گويا راهي جز تبعيت از دو خـردادي           

ها در مقابل مردم قرار ندارد و گويا در جامعه تحـت             

سلطه ايران امكان اصالحات وجود داشته و مي توان با 

 تدريجي نظام سركوبگرانه حاكم را اصالح       رفرم هاي 

ــود ــه   . نم ــات عوامفريبان ــابراين در تحرك ــه "بن جبه

در رژيم جمهوري اسالمي آنچه كـه حـائز    "اصالحات

اهميت است نه كانديد شدن يا نشدن خاتمي فريبكـار         

و تـالش دو بـاره      براي افسانه اصالحات    بلكه تبليغات   

سـتم  براي انحراف جنبش اعتراضي توده هـاي تحـت         

مي باشد كه بـا توجـه بـه آنچـه خـود واقعيـت عينـي            

گـواهي مــي دهــد گـرايش آن بــه ســوي راه حلهــاي   

  .راديكال و انقالبي مي باشد

  

البته اين امر واضحي است كه انقالب امري است كـه     

جدا از اراده اين يا آن حزب و جريان سياسي و كمتر 

ه دااز آن افراد، جريان مي يابد وكسي قادر به خلق ار

انقالب در واقع  پاسخي به نيازهاي     . گرايانه آن نيست  

جامعه براي رهائي از مناسباتي مي باشد كـه دسـت و          

اما در اينجـا  . پاي آن را براي رشد و تعالي بسته است       

الزم است كه در مقابل تبليغـات بـه اصـطالح اصـالح            

طلبان به خود واقعيت هاي جامعه ايران رجوع كرده و 

تفاقا بر عكس ادعاي آنها  اين خود        مالحظه كرد كه ا   

جامعه تحت سلطه است كه هر روز به شكلي ضرورت      

انقالب و دگرگوني مناسبات ظالمانه حـاكم را فريـاد          

به واقع همه  واقعيت هاي عيني جامعه نـشان          ! مي زند 

مي دهد كه مردمي كه امروز در صحنه جدال طبقاتي   

ن حضور دارندو نسل جـوان كنـوني بـه واقـع خواهـا            

  

  

  

  

رد، اصالحات م  

  !زنده باد انقالب
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انقالب يعني سرنگوني رژيم ددمنش جمهوري اسالمي  

  .و نظام ظالمانه حاكم مي باشند

  

واقعيت اين است امروز  عليـرغم  همـه سـركوبگيري        

هاي ماشين سركوب جمهوري اسالمي و عليرغم بساط 

دار و شكنجه اي كه اين رژيم برسر هر كوي و بـرزن     

بر پا نموده هر تجمع مردمـي خيلـي زود بـه خـشونت        

كشيده شده وطنين  شعار هاي مرگ بـر ديكتـاتوري،      

مرگ بر استبداد، زنده بـاد آزادي در اكثـر حركـات        

در شرايطي كه معترضـين     .  اعتراضي شنيده مي شود   

عليرغم آگاهي به نتايج اعتراض خود از توسل به حاد          

ترين اشكال اعتراض نيز ابائي نشان نمي دهند به هـيچ    

ي باور داشت كـه مـردم      وجه نمي توان به چنين ادعائ     

ستمديده ما كه كمرشان در زير آوار غارت و چپاول          

در . نظام حاكم خم شده است  خواهان انقالب نيـستند        

شرايطي كه خود مناسبات ظالمانه حاكم ، خود فقر و         

نكبت، بيكاري و ظلـم و سـتم و در يـك كـالم خـود              

زندگي مردم را به انقالب فرا مي خواند و انقـالب بـا    

گي تمام ضرورت خود را در سطح جامعه نشان         برجست

مي دهد، به واقع چگونه مي تـوان بـه چنـين دروغـي         

  . باور داشت

  

اتفاقا درست در نقطه مقابل ايـن واقعيـات اسـت كـه           

مرتجعين مبلغ اصالحات مي كوشند با تبليغات و توهم 

پراكني هاي خود سـدي در مقابـل حركـات انقالبـي          

خـود دوم خـردادي هـا از    وقتيكـه    .مردم ايجاد كنند  

 فـرا  "زبان ماشااهللا شمس الواعظين اصـالحات  را نـه         

 فـرو   " بلكـه    "رفتن از نظام و آسيب رساندن بـه آن          

 "رفتن در نظام و آسيب شناسي و آسيب زدائي از آن 

تعريف مي كردند،واضح است كه همين ادعا كه مردم 

ي اسـت جهـت     دخواهان انقالب نمي باشند خود شگر     

همـين  .   از نظام استثمارگرانه حـاكم     "ائيآسيب زد "

كه هر كدام از اصالح طلبان حكومتي دست به قلم مي 

برند و يا سخنراني مي كنند يكي از تم هاي تكـراري         

نوشته ها و صحبتهايشان همانند تـاج زاده در مـصاحبه    

اصال ايـن  " اين است كه   "باران"با نشريه دانشجوئي    

 دهد كه آنها از چه  خود نشان مي   "نسل انقالبي نيست  

چيزي وحشت داشته و با چنين احكامي در راه  تحقق   

در  ايـن   . چه چيزي است كه سنگ اندازي مي كننـد        

مصاحبه همه كوشش اين دو خردادي كهنه كـار ايـن      

گفتمـان  "است كه با ادعاي اينكه بـر عكـس گذشـته         

 گفتمـان   " نـه گفتمـان انقالبـي بلكـه          "غالب جهـاني  

چنين القاء كنـد كـه  مـردم و     مي باشد "دموكراتيك

 مي توانند با اصالح بـه خواسـته هايـشان          "دانشجويان

و در نتيجه نيازي به انقـالب جهـت سـرنگوني          "برسند

آنهـم در  ! ماشين تـرور و شـكنجه موجـود نمـي باشـد      

شرايطي كه تجربه مبارزات توده ها نـشان داده اسـت          

در چارچوب نظـام حـاكم و رژيـم جنايتكـار كنـوني             

هائي وجـود نـدارد و  تنهـا راه نجـات مـردم             امكان ر 

سرنگوني اين رژيم و در هم شكستن اين نظام كه البته     

جز از طريق  توسل به انقالب امكان پـذيرنبوده، مـي       

  .باشد

  

به واقع مطالعه ايـن سـخنان بـا توجـه بـه رونـد عينـي            

رويدادها در سطح جامعه بروشني نشان مـي دهـد كـه        

ا بـر زمينـه آمـادگي    برعكس تبليغات دو خـردادي هـ    

شرايط عيني اتفاقا جامعه ما آبستن انقالبي اسـت كـه           

دشمنان مردم ما از وحشت تولد آن بر خود مي لرزند          

و به هر وسيله اي متوسل مي شوند تا جلوي اين ميالد 

اتفاقا  بـه جلـو صـحنه فرسـتادن          . پر شكوه را بگيرند   

مگـر  . خاتمي خود يكـي از همـين وسـائل مـي باشـد          

 كرده ايم كـه جالئـي پـور يكـي از اصـالح            فراموش

طلبان حكومتي و يكي از طرفداران خاتمي در توضيح 

ــومتي در    ــان حك ــالح طلب ــش اص ــالن  "نق ــروژه ك پ

 اصالح طلبان به منزله پلي هستند      " گفت   "اصالحات

كه امكان همزيستي محافظه كاران و مردم را در درون 

يتي آنـان غريـق دريـاي نارضـا       . نظام فراهم كرده اند   

 "مردم بودند و اصالح طلبان به منزله نجات غريق آنها

 هـا دو بـاره بـه        "نجات غريق "پس اگر مي بينيم كه      

صحنه گرداني برخاسته اند قبل از هر چيز به خاطر آن 

است كه صداي مردم از ظلم و جور محافظه كـاران و     

اصول گرايان وتداوم سلطه نظام جابرانه حاكم  به هوا    

اس مي كنند كه نظام موجود در حـال      برخاسته و احس  

آري فريب مردم با پرچم  اصالحات . غرق شدن است 

يكي از وسائل سـردمداران جمهـوري اسـالمي اسـت            

گرچه وسيله اي كهنه و از كار افتاده و آنقـدر رسـوا      

 كه اصالح طلبان، ، هنگاميكه حتي در همان گام اول     

دند تا خاتمي را به مناسبت روز دانشجو به صحنه فرستا

اصالحات مرد، زنده   "اوضاع را تست نمايند با فرياد       

اهميت .   دانشجويان معترض مواجه شدند    "باد انقالب 

اين شعار را موقعي مي توان بيشتر درك نمود كه بياد    

 طبق برنامه حـساب شـده       1376آوريم خاتمي درسال    

اي توانسته بود بر موج مخالفـت ونـه صـرفا مخالفـت            

ز ناطق نوري و همه هواخواهانش و بلكه  نفرت مردم ا

سياستهائي كه آنها علنا از آن طرفداري مـي كردنـد،           

در آنزمان وي براي مدتي بـا فريـب دادن    . سوار شود 

بخشهائي از جامعه توانست خود را كسي جا بزند كـه            

براي اصالح اوضاع  به صحنه آمده است و بـه همـين             

 مـسموم   اعتبارهم با برخورداري از تبليغات گسترده و      

امپرياليستها و پشتيباني اپورتونيستها در ميان بخشهائي     

از مردم و بالطبع دانـشجويان بـراي خـود طرفـداراني           

 خاتمي توانست 1376اگر در خرداد . دست و پا نمود  

ــراي     ــائي بـ ــل اتكـ ــري قابـ ــالن  "مجـ ــروژه كـ پـ

سردمداران جمهوري اسـالمي باشـداما بـه        "اصالحات

 تيـر و    18مردمـي   اعتبار سركوب جنبش دانـشجوئي      

 سال رياست جمهوري اش ديگر براي هـيچ         8عملكرد  

كس هيچ جاي شبهه اي باقي نماند كه خاتمي نه براي          

بلكه براي  )كه البته افسانه اي بيش نيست(اصالح نظام   

به همـين دليـل   . نجات نظام به صحنه فرستاده شده بود   

ــد از وي روي  كــساني كــه فريــب او را خــورده بودن

بـر ايـن اسـاس همـه      . وي را رسوا ساختند   گردانده و   

 تحت عنـوان  76واقعيات نشان مي دهند آنچه در سال    

 مطرح شد و تا حدي و در  "پروژه كالن  اصالحات   "

دوره اي هم تعدادي را فريب داد، مرده است و هـيچ          

بنابراين . كس قادر به زنده كردن دوباره آن نمي باشد

وغـين  بر عكـس نظـر حجاريـان جنـازه اصـالحات در          
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حكومتي  را بايد  هر چه زودتر كفن و دفن نمود تـا               

اين پروژه چه .  نكند "همه را متاذي    "بوي تعفن اش    

آن زمان و چه اكنون در تقابل با منـافع و خواسـتهاي       

مـردم مــا بـوده و تنهــا كوشـشي بــود و هـست بــراي     

 كه ؛انحراف مردم از تنها راه نجات خود يعني انقالب   

ازه دنيائي كار بـراي تـدارك و        وقتيكه پذيرفته شد ت   

  تحقق اش در مقابل نيرو هاي انقالبي قرار مي گيرد

واقعيت اين است كه عليـرغم همـه مـشكالتي كـه در            

مقابل پيشبرد امر انقالب پيروزمند قرار دارد اين تنها     

  . راه نجات مي باشد

  

براي درهم كوبيدن نظام حاكم بـراي متالشـي نمـودن         

 خون آشام   "وامپيري" چونمناسبات پوسيده اي كه     

تنها با مكيدن  خون كارگران و توده هـاي سـتمديده            

ــا توســل بــه ديكتــاتوري و قهــر و   پــا بــر جاســت و ب

سركوب امكان تكامل و رهائي جامعـه را سـد نمـوده       

 يعنـي تـالش     "ضربه هاي پتك انقـالب    " فقط   ،است

براي كسب قدرت سياسي بوسيله توده هاي ستمديده         

رگران است كه ميتواند ايـن سـد و       و در راس آنها كا    

بـه همـين دليـل هـم        . اين ديوار نكبت را فـرود آورد      

آنهائي كـه در مراسـم سـخنراني خـاتمي در دانـشگاه           

بر افراشته  را "اصالحات مرد، زنده باد انقالب":شعار

بودند در واقع پاسخ نيروهاي آگاه جامعه مـا بـه همـه           

ن دو ترفند هـا و دسيـسه هـاي اصـالح طلبـان دروغـي       

ــد  ــي زدنــــــ ــاد مــــــ .خــــــــردادي را فريــــــ

  دشمن امنيت اجتماعي مدعي ايجاد امنيت در جامعه است

طرح تفكيك جنسيتي در  . تصويب گرديد ، طرح تفكيك زنان و مردان در اتوبوس هاي بين شهري در مسير قزوين به تهران،  1387 آذر 20به گزارش روزنامه اعتماد به تاريخ چهارشنبه 

اما طرح تفكيك زنان و مردان در اتوبوس هاي بين شهري تا به حال سابقه . در تهران اعمال شد 60وبوس هاي شركت واحد اتوبوسراني در اواسط دهه وسايل نقليه عمومي اولين بار در ات

فرمانده انتظامي قزوين تصويب گشته و به گزارش مطبوعات جمهوري اسالمي طرح تفكيك جنسيتي در اتوبوس هاي بين شهري در مسير قزوين به تهران به پيشنهاد و تصميم . نداشته است

  "آيا تاكنون مواردي درباره ايجاد مشكلي در اتوبوس ها به پليس گزارش شده بود كه منجر به اجراي اين طرح شود؟"سردار هدايتي فرمانده نيروي انتظامي قزوين در پاسخ به اين سوال كه 

  او در ".همچنين براي ارتقاي سطح امنيت در جامعه نيز نبايد منتظر به وجود آمدن مشكلي بود تا اقدام به اجراي طرحي كرد. ايمتاكنون در اين زمينه شكايتي را دريافت نكرده "مي گويد 

  ".استپليس جلسات متعددي را با دانشجويان و پدر و مادرها در دانشگاه در اين رابطه داشته و روند اجراي اين طرح در حال حاضر مطلوب ... ": ادامه مي گويد

اما سردار . فرمانده نيروي انتظامي در شرايطي از اجراي مطلوب اين طرح سخن مي گويد كه در عمل اجراي چنين طرحي باعث ايجاد نارضايتي در بين مردم قزوين و اعتراض آنان شده است

در اين طرح ها هميشه ناراضياني وجود دارند كه در ادامه اين "انش مدعي شده است كه هدايتي بدون توجه به چنين اعتراضاتي و صرفا به دليل ماهيت سركوبگرانه خود و نيروي زير فرم

   ".نارضايتي ها برطرف خواهد شد

. ه اجرا در آمده است تهران، همزمان با ادامه ارتقاي امنيت اجتماعي در تهران است كه به مرحل-واقعيت اين است كه طرح جداسازي زنان و مردان در اتوبوس هاي بين شهري در مسير قزوين

 نيروي انتظاميطرح سركوبگرانه ارتقاي امنيت اجتماعي برنامه اجرايي  .، در تهران با استقرار گشت هاي ارشاد در خيابانها شروع شد1387طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از تابستان سال گذشته 

مراحل نخستين طرح بيشتر بر پوشش زنان تمركز داشت و در مراحل بعدي ابتدا جمع .  اجرا شد"طرح جامع عفاف"  تحت عنوانشوراي عالي انقالب فرهنگي بود كه در راستاي مصوبه

نيز در دستور كار نيروي انتظامي قرار .. هاي مردانه ،عكاسي ها و رايشگاهآهاي لباس و  شگاهبازرسي از كارگاهها و فرو آوري معتادان و سپس جمع آوري به اصطالح اراذل و اوباش ،

  . است است و در بسياري موارد با مقاومت مردم روبرو بوده  و با اعتراضات زيادي مواجه گشته  هاي فراواني به همراه داشته اجراي اين طرح واكنش. گرفت

ل اصلي ناامني خود پاسداران رژيم هستند سوال مي كنند كه رژيم چرا به فكر ايجاد امنيت در جامعه افتاده و منظور رژيم چه نوع امنيتي است؟ اين امينت مردم كه در عمل مي بينند كه عام

رژيم مي . و خفه كردن هر صداي مخالفي استرا براي چه كساني مي خواهد؟ و بطور روزمره نيز مي بينند كه تحت پوشش اين طرح عمال جمهوري اسالمي در حال گسترش كنترل خود 

 مردم به خوبي مي دانند كه ايجاد يك امنيت واقعي به نفع خودشان مي باشد و از چنين چيزي هراسي  .كوشد با ايجاد فضاي رعب و وحشت عمال پايه هاي سلطه خود را مستحكم سازد

  قبل از هر چيز نشاندهنده اين است كه طرح مزبور نه ، اين امر آمدن اعتراضات و نارضايتي هايي در ميان مردم مي شودكه اجراي چنين طرح هايي باعث بوجود اين وقتي  بنابر.  ندارند

   .جهت ايجاد امنيت بلكه براي گسترش سركوب مطرح شده است

ايش نارضايتي هاي مردم است كه دائما درصدد يافتن راه حل هايي در جهت در واقع سردمداران رژيم جمهوري اسالمي، برخالف ادعاي فرمانده انتظامي قزوين، بدليل اعتراضات و افز

 تضادهايي كه در . اعمال چنين طرح هايي نشانگر نگراني ها و تشويش هاي رژيم و تالش هاي او براي مهار كردن تضادها و تنشهاي درون جامعه است. كنترل اوضاع اجتماعي هستندتشديد 

   .در حقيقت اين يك نوع افزايش خشونت و اعمال قدرت از جانب رژيم است از ترس خارج شدن كنترل اوضاع از دست اش.  را مورد حمله قرار خواهد دادصورت سر باز كردن سلطه رژيم

ندارد بلكه تنها بهانه و اقدامي است براي طرح جدا سازي مسافران اتوبوس ها هيچ ربطي به حفظ امنيت اين مسافران  .وحشتي كه خود را در قالب چنين طرح هايي به نمايش مي گذارد

خطر  مردم  و پيشگيري از بروز همان مشكالتي كه به قول فرمانده انتظامي قزوين هنوز بوجود نيامده است اما گسترش سلطه نيروي سركوب جمهوري اسالمي و كنترل هر چه گسترده تر

  .  بوجود آمدنش مي رود

م ييجاد امنيت اجتماعي نه يك طرح موقت بلكه طرحي است كه براي مقابله با مقاومت ها و اعتراضات دائمي مردم مطرح شده و تا زماني هم كه اين رژسياست گسترش كنترل جامعه به بهانه ا

سالمي همانا مبارزه جهت سرنگوني اين بنابراين تنها راه خالصي از كنترل پليسي جمهوري ا. منحوس بر سر كار است به شكل هاي مختلف و به بهانه هاي گوناگون اجرا خواهد شد 

    .ديكتاتوري لجام گسيخته مي باشد
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�����ــ�� "�ـ�� از ا�ــ� در را�
ــ	 �ــ� ��ــ�ب  
�� ه� �ـ� ���ـ�        � ����'&ا%$ #"! از  �

2
�01ــ�ت و " �ــ	 �-,ــ�"	 "٧*١٣ 	�2-,ــ
ــ�ر ا2ـــ��ل  " �4وهـــ���3 ,��,ـــ$ در ��ـ

2���3 <&6 ا,=، �ح:$ از 9ـ�ف  �7ر ـ&6     
" هـ&ف د<ـ�� از  "ا�� ,
-ر �حـ= @�ـ-ان       

����ـ�� 'ـ&ا%$ #"ـ!      �ـ�ا� �  " ��ر�A  �7ر� 
 در ا��ق �"���$ ������� 'ـ&ا%$       "���=؟
�ـ� �-Hـ	 �ـ	 حFـE ز�ـ�د ��ـ�ب و           .  ارا%	 <& 

���دI-2 $Jـ-@�ت    J      نK ـ�ح <ـ&6 در
2، 
           MـNدر وا 	ر,$ ���م و ���ل ا�� ���ب �ـ��
از �9ف وزارت اP9@ـ�ت و ا2��ـ= ��Hـ-ر�          
ا,2P$ �� @"�	  ��وه�� R2ـ�رز و ا �PQـ$         

� <ـ&6 ا,ـ= �ـ	    02�H	 2ـ� ��Sـ�E و ��ـ       
در ا��Fـ� 2ـ$    . وN= �����3  ��ز2�& ا,ـ=    

         ،T<ـ&6 در �"�ـ� 	ارا%ـ Uل �حـ�R &ـ� E>-�
زوا��� د���7 از ��ـ�ب �V2ـ-ر را 2ـ-رد �-Hـ	          

در ا��ـ&ا  . �Nار داد6 و �	 ��ر,$ W� �� Kـ�دازم    
��دKور <-م �	 وزارت اP9@�ت �ـ	 از <ـ&ت     
�	 و  �Xت �2دم و H-ا �ن  �R= �ـ	 #ـ-د    ��

  �H =,6 ا�JK      	ن �ـ�J&�= ��Jا6 ��دن #-ا 
#Z-ص #-ا �&�Jن H-ان، ���ب را  	 �	  �م        
#-د �"�	 �	 ا,> E�Z$ �ـ	  ـ�م 2ح�ـ-د       

" 2ح�-د  ـ�در� ."  �در� 2���3 ��د6 ا,=   
در �2ــ�ن #�ــ] Jــ���دN 6"ــE �ــ	 2ــVدان      
��Hـ-ر� ا,ـ2P$  ـ�م <ـ��#�	 <ـ&6 ا�      

2
"Rــ$ $� از  را �ــ$ ��<ــ&و �ــ���-ن  �ــ
�ـ� ا�ـ�    .  &6 ا,ـ=  ����  �2$  &�&6 و  �-ا    

ح�ل از �F K �	 ���ب �V2-ر �� ا,�س ا,��د         
,�ز�2ن اP9@ـ�ت و ا2��ـ= �ـ3-ر در ز2ـ�ن       
0�$ ,�واT �&و�� �3J	 و        � =�
", Eرژ�
ا�� ا,��د و VJار<�ت ���ـ� در ا#��ـ�ر وزارت          
ــ-ر�    ــ�وا��H ��2ــ ــ$ ,ــ ــ�ت �0�ــ اP9@ــ
ا,�N $2Pار دارد، رو<� ا,= �	 ا��  �م        

    >�R  	� 0"$ ��<& وH 	�   =ـ� �7 ه-�ـ�� &
��ـــ$ از 2ــــVدوران وزارت اP9@ــــ�ت 2ــــ$  

,ـ���زان  " ��<&�	 #���$ دژ#ـ�K E �ـ� را         

�ــ�م ا2ــ�م ز2ــ�ن�J "&ه�ــ�ن  . 2ــ$  ��2ــ�� K
ــ�%$   ــ� #ـــPص زن هـ ــ�ان و ��ـ ــ��F	 Jـ <ـ
ــ-ر�     ــ�ت ��Hـ ــ-ل ح�ـ ــ	 در 9ـ �& �ـ��ــ هـ
ــ! 2ــ�دم     ــ���$ در ح �H ^ــ� ــ2P$ از ه ا,
ــ��3ر      ــ� � ــ&6 و � ــ_  -رز� ــ� در� ــ��&�&6 2 ,

 <ـــ��ر "ر,ـــ�� ��� �ـــ$ 2ـــ�زR2"-Jـــ�رز�� 
�ــ�م     .��د ـ& �J ح ,ـ���زانP
ه�ـ�� �ـ	 اصـ

�& �	 ح�ل �ـ	 د,ـ�-ر و1ـ$     ��ا�2م ز�2ن ه
ــ�6    ــ	 ��
aــ	 �� X�bر<ــ�ن و������H 	ــ�Q'
 ��وه�� ا �PQ$ و 2�&وش ��دن ,ـ����       
هــ� @�ــ�Z 2�ــ�d1 رژ�ــE را �ــ	 دوش �J'�ــ	 

��%ــ�  �"ــ� �ــ� در  ;�=<ــ� ا
ــ!  . ا ــ&
ا
ــ! �%ــ�ب *�
ــ�  ــ� �]ــ� '��%ــ� �ــ�د  

ا0/ �� ا �وز در ��ر
� �0ز� دو=%ـ�        
ــ�      ــ� � �ــ�> ده ــ.! ?� �� ���ــ�ــ� �  
 Mــ�رزات  ــ�دم  ــ� �ــ� 0ــ� ا�Tــ�م *ــ�   
��� رژ
ــB 0ــ�;�/ ا��T .ــ�، از L��0ــ

١s داد�ــ� tــ� و ٢� و *ــ� اF%ــ�اض �".
. رو(��.ــ/ *ــ� �ــ�> H8ــ�ز �ــ�> ا0ــ/ 
�%�*�ـــ�� د
Lـــ�� �.ـــ6 در ا
ـــ! ز .�ـــ�  
ــ�      ــ� ? ــ6 ه ــ� �. ــ� ه ��ــ� و �8 �ــ%� ا���

�� 0<� در ?� ا�ـ�ا�%!       ���/   *�
 �
 ���� �  �
(ـ����  *�ا� �"��� . ا
! ��ر

 *� دروغ در �ـ.�از ��
ـ�د  ـ�     �.�از�
ا
! رو(��.�ن *�د�� �ـ� ?�ـ�ي     "ز�� ��   

ــ.!    �ــ�LCه.�ن � ــ)%�د�� و دا� 
ــB ا 
رژ
 w"� ري��د��  ��ان    ("�ـ
�M�'6ار� ��ر ا

٢x ان  ـ�        .)١٣٨٧ 8*�ن�ـ
ا=M%ـ�  ـ�دم ا
�رز> *ــ� دا��ـ� �ــ� در �ــ��� واN<ـ�  Mــ  

�ر� �0;�/ در ا
ـ! دوران     ��%�
�F.� د
ــ� و دارو د0ــــ%� اش    ــ� �".�ــ ا���Nــ

 ایــ!  در. �"%ـ�
! �4ــ7 را دا�ـ%� ا�ــ�  
 �� *ـ�    �M s٠رزات ده�   �0ز�،  " ��ری�"

��.ـ)%��� �ـ�ا�� Jـ.7       "� � �LC.J
ر�ــ/ و  �4ـــ�C *ـــ6رگ و �ـــ�ر
�9 در  
�ــ�ر
�  Mــ�رزات  ــ�دم  ــ� �ــ)V �"ــ�د  

E �ـ	   و N"ـ 8 ـ�ج ("�ـ� ا�ـ�� Nـ�ار دارد    

V2دان ��H-ر� ا,2P$ در �Pش ا & �ـ� �ـ�     
�-,ــ] �ــ	 هــ� و,ــ�"	 ا� از �H"ــ	 ا,ــ��د 
ــ-دن     ــ&وش  � ــ= 2� �H 	�#ــ� , Tــ�وا ,

ــ�R3د     ــ&ا%$ و �� ' eــ ــ-ن ��� ��PQ ــ�6 ا ��
  . #ط I& ا �PQ$ '-ق ا�J ��f1م ��دار &

 از ?<U ��ر
�  رژیBه�ف ا���
�4
� در ) V�N دم  � و�رزات  �M 

��C���? �* ط�M�و ار�و �-ش ه�� �. ��.
 در ?�/ s٠ه��  �د � �� در ده� 

��> و ر0.�ن *�  B
��� رژL��0
8زاد� د0/ *� �<�=./ ا�4-*� زد��، 
 �
�7 در ?� ا��ا�%! ��ر�و �
�د ��0%� ا�� � �� �Hدرو �ا0�0
�.6 در ا�0س ا
! ا0/ �� ?�ا��ن 
�� '�ا�����M از .T� �Mرز  � را از '

��* D�J ن�� �* �� �*�T� !
�� �%
 <� 8 /0�* ��%(.��ا�4-*.�ن و �"
�د را � !.L�� �"F وم ��0%� و�� 

���3 �� �0زدG.  
   

�X,��2 	 ه�h-ن ه��3	 �	 د �Rل ا ��3ر 
ا�� ���ب <�ه& ��f2 ���>P-ح� 	 ا� از 
 E�9ف ا'�اد و  ��وه�� 02"-م ا1ح�1$ �-د�
�	 �-<�& & ح�"	 ه�	 R �H	 د<�� را 

�و ���2�3 	 �� & ��ر� �حH $Q�Q"-6 ده
 6&����م ا�2م ",$0 <& �	  -��J

 .�H زد6 <-د" د=)�ز ��
S ه� " ،"ز�2ن
 ���ا�� @&6 �� وزارت اP9@��$ ه�%$ �

�& �	 #-د �در �-ص�d ��ر ��#-رد $2 �
در :"�7- 7$ ��ر�A ,�ز� #-د  -<�	 ا & 

 	@-�F2 ش <&6 �� از ��2نP� ا�� ���ب
�زH-%$ ه� ا,��د ��ا��&6 ا� �	 @�-�2 �� �

�$ ا,=؛ 3Q$ از ,���� ������� �R2
و �-ن #-د ��-�$ �� " '&ا%$ ��J ��-Zدد

ا�� ا6�JK �2 ا & �	 ا@��ا'�ت ز &ا $ در ز�� 
�F	 �2"- ار اP9@�ت  �در,= $2 �>
��<&، H-2 =�H	 H"-6 دادن ا�� روش 
 Aح ��ر�P
2f2-م و �:�d در �	 اص
�$، 2&@$ <&6 ا & �	 ا,�,� �&ون �- 

	 �� ��زH-%$ ه� و ا�Nر�� ��k <&6 از ���
,-�  ��وه�� ا2���$ �	 �Q-ل #-د<�ن 

�	 �X2-م واK $0Nن " (در <�ا�ط #�ص"
 	F�ه�� � در <�ا�ط ��زH-%$ و ا@��ل <�

ا#f <&6 ه� J- 	 ��ر�A  �7ر� ) $2 ��<& 
&>�� $2 nN�  و !�Nد �  . k���� ا�� 	�

�K A �� �س از ا���	 ا��  -Kور� در ز�2�	 ��ر
 را 2-رد ��%�& �Nار داد6 ا &  �� د,=  �7ر�

��� ��دن ��	 ه�%$ از ��زH-%$ ه�� 
Tار<�ت ,�واVJ $#�� ا%$ و&' ��Q'ر، 

��وژ6 ��ر�A ,�ز� #-د را ��� ��د6 و �Q-ل 
#-د<�ن ��ر�A ������� '&ا%$ را �	 ر<�	 
�ح��� در Kورد6 ا &، و �0& هE �� و�Nح�$ �	 

��م ا2�J از ,���زان ���� $��م ز�2ن �0
ا2:�ل Hp-رد� ه� ، ح��� <����0&ار� 
�$ ه�و ,�0& ا2�2$ ه� ��ه� ،روح اq ح
 	>-J #-د در 	ا,= از د��7ا $ � 	�#�,
ا� از ا�� ���Hن  �Q دا<�	 ا & $2 
#-اه�& �	 ��ا� ����] ا�� ��وژو6 �� ��� 

  .�f7ار &
 ��K  	� &د� &��� V�� از ه� [RN ،ا�������

� $��-  Aا,�س ا@��ا'�ت ز�� ��ر� �
02��%$ دارد و ��K ا,�,� $2  	� 	F��>
 ���R2 را 	F��-ان ا@��ا'�ت ز�� <�

  
 

  سازي"تاريخ"باز هم در باره 

  يبرز سنجريفر    !شكنجه گران
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��#= ����H eن ,��,$ �Nار داد؟ >
�&�Jن ��-  $�دژ#���ن وزارت اP9@�ت �0

=R:2 A,�� ا�� ,-ال 	2$���ب �  &� ده
���= و <��F	 در ذات �:�K d �� ��ا �	 H
	� K �� و ا,�,� ا�J.  <&6 ا,= ��د�

 	� $ ��
-ر ��ه�71�W$ ه���3ن وه��
�&، ��s از ا�� ZN2$ ر Eط رژ���در �

ا�2 ��ا� . �7-��& �kF0 �� ا V�7 #-اه& �-د
ه� ا �� $ �	 �R"N ��ا� �حQ! حQ-ق 
 $�  ، &W� $2 �� ��او�1	 و �&��$ ا 
E�-J ��ا� ره�%$ ��ر�Jان و زح����3ن از 

	 ,�E�-J $�  ،$��QR9 E ��ا� ",

N�� 	�"� E��ار� ,-,���1�E و ��- �
��� ا�J ��ا��� و Kزاد� و حQ-ق او�1	 ��3 �
2-رد  �S ��<& در ا�� ص-رت هE  ا,���د 
 ،6&> f#ا 	F��	 ا@��ا'��$ �	 در ز�� <�
@�"$ ��s ا �� $ ،��s ا#NP$ و '�N& ه� 

در .   J- 	 و�Hه= حN-Q$ و �N - $ ا,=
�3-ر ه�� ���'�3	 ��s$ �	 د��2ا,$ 

ژوا%$ در K �� ح��E ا,= داد�Jه��  	 �-ر
��� ر,�&J$ و R2 ا@��ا'��$ را ���� ����
 �� 	�"� &���ر دادر,$ #-د �Nار  �$ ده
@�س ا�J رو<� <-د �	 ز &ا $ �� '�د 
2-رد ا���م �	 زور و ا�RHر �R2درت �	 ا@��اف 
 �-د6  	 ���� Kن ا@��ا'�ت را �	 ر,��= 

3��#�	 و ���ر fJ $2ار &  �"�	   � - �N 
�$ �	 ز &ا $ را �ح= '�3ر �Nار � &���
دادRF2 �� 6-ر �	 ا@��اف  ���& �ح= 

در ا 7"���ن داد�Jه�� . 2ح���	 �Nار ��Jد
�-ن� �� [Nح&ا 	ز6  &اد6 ا &  ��Hس ا�"� 	� 

�$ E��2 را �	 X"� 6&> طRI ��1��2ت
�& �	 داد6�J ارا%	 ��& ��ا �	 , 	��:2

 �N ��s $"�@ د-# M�, ا,��اق $ -
��م ا�2م ز�2ن �� �J ا,= ا�2 ,���زان

و�Nح�$ �	 ���� از K �� ,�#�	 ا,=،  
0�$ در ز�� " <�ا�ط #�ص"��زH-%$ در �

 $����F	 ه�� دژ#��� $ �-ن ح�>
ه�،@u&� ه�،ح��� زاد6 ه�،���ا $ ه� و 
ر,-1$ ه�  را حQ�Q= 2حv و ا,��د� 

&� و از Kن �� �2�3	 �� ��N] ا���ء �H 2$ ز 
د,���ی	 ��ریA  �7ر� �Nار K $2 �� را 

&�����ا�� ��� $ �	 #-د ا@��اف .  ده�
���ن ��ر<�ن �� ا@��اف � 	� &��� $2
ز &ا �� $ �Nار دارد �	 در ز�� <��F	 ا�� 
ا@��ا'�ت را ���ن ��د6 ا & از ه��ن �Jم اول 
#-د را ر,-ا و �$ ا@��Rر  �-د6 و ح�ص] 
 	 -Jه� &N�' ر<�ن از ه��ن ��گ اول��

��ز6 #-د K �� را ���& .  و ا@��Rر� ا,=ارزش
���#$ ���2�3 	 ا� �	 J ����	 د�1] �

ح�ل ��ا� <��#= ����3 . ��3&2ح���	 
��ر�	 اص
Pح �حQ�Q$ د<���ن  روش

��م ا�2م �J زان���, ��K 	� &�2دم، ���& د�
 ��� 	F�ز�2ن �	 ه��� ا@��ا'�ت ز�� <�
�& �2 &6 ا & و �� �� @�س �� د#] و ��Zف �

ر K �� و �� �Nار دادن ��#$ �"��ت و د
P�Hت در ��2 ��زH-%$ ه� �Pش ��د6 ا & 
ه��ن ��	 ه�� ��زH-%$ ارا%	 <&6 را 

-ر �	 #-د اح���ج دا<�	 ا & <�]  K
ده�& �� �Nدر ��<�& #ط I& ا �PQ$ #-د را 
در 2�&وش  �-دن ���6 رز2�&�Jن '&ا%$ 

& �R� ��� . ه�� �����Lه� *� *�ز?
���?� *� �ط ���� (��B ارا�� � �* <


���� ��ا�� و  �M(~�ت ?�ر� �� �*

���%� �� از � �* �?�در 8ن و *� �
 ���8 ����9ص./ ر����4 �� *�ز?
�رد ا%0��د N�ار '��%� و?�د دارد،  

��(
�'�ن �%�ب ��Cن  � ده� �� �
�ا0%� ا�� *� �� �T� �د �  ه�� U.

 .�A..�ا�� در  %! *�ز?��� ه� داد> ا��
��� د�1] ا,= �	 K �� در ح���1	 در �	 ه

 ��Q'ر $%-Hز�� 	ح�ت ���ب ��ره� �X9-ل ص
�& ا�2 ه�^ �32�Z$ ا,���د $2 �
�&� �	 ��� �7 ا�� ا�2 ��<& �	 ا�� ,
ح�'�� و ا,���دات وا�0N در ��زK $%-Hن 

&�2$ �-ان . ر'�! �N& <&6 ارا%	  �$ ده
 	� =XJ ا���قدر �* V
�N �� ارد��  

��> �%�ب(
� *� *�ز?��� ه�� �
ر���4 ��
S ��ا�� ا%0��د �"�د> 

*� . ه.� 0�� و د0%9;� ارا�� ��اد>
��> از 0�*�زان (
��.�ل ���8 ��ن �
��م ا �م ز �ن  � *��� و و=� "'
 �� �� ��>
4.� ?"��ر� ا0- � �

�ر ا �م :" ا� هB '�%� ا0/ ��C� در
Jس ��ا���> " ز �ن �V�4 و?�د ��ارد

��8 �����) �* �
� *�ور��� و *�+
�د *�
�د> M�  ���� (%"� �.�ز� *� ارا�� 0

�&�Jن ا0/� �	 #Z-ص �	 �	 ��ور  -�
���ب در �2"�= ا�2م ز�2ن <e در 
��م ا�2م ز�2ن 2:] �J �2= ,���زان-Z02
<e در وH-د #-د ا�2م ز�2ن �-د6 و از �Hم 
ه�%$ ا,= �	 �	 در ا�� د �� و �	 در Kن 

ا�R1	 . ردد �� @Q-����� ,��$ در �� دا
�&�Jن ���ب د<�� ��ا� ر'M ا�� ��- 

 صXح	 �32٢٠] در ����ن ���ب ح&ود 
 ر'�! '&ا%$ را درج  �-د6 ��٢٠زH-%$ از 

 &��� &��-J $2 6&�ا & و�� ا�� ��ر �	 #-ا 
 �� K 	� 	� E2-ارد د���7 ه 	� ���fW�
ا,���د <&6 ح��� @�� ه��� 2-ارد� �	 

�&�Jن �-,�"	  -�� و�Jاور <&6 $2 ��<& 
�	 .  ا,= ���ب 2-رد �ح���N dار  �7'�	

ا�R1	 ا��N�X ه��� ه�  �� V	 K<��ر� 2-رد 
 ٢٠ا�2 ح�$ ا�J ا�� . �ح���N dار �J'�	 ا & 

�&صXح	 را هE د�N! و ��2 E� ا&� ) 	�
�& �-ن ه�� 
-ر �	 ا<�ر6 <& ���  P�@
در ه��� ه� هE �ح��d و 0H] ص-رت 

 	�'�J(-  �7د ه�� د����&6 ه�	 ا,���

رو� ه-ا ا,= و �	 واMN ���ب '�N& ه� 
&>�� $2 $��&�, 	 -J . در 	ا�  �- ��

ا�� ���ب ��ر ه� �	 ��زH-%$ ه�� ر'�! 
<��& ���� روح$ Kه��7ان ا,���د <&6 
ا�2 ح�$ �e ��گ از د,��ط و� در ���ب 

��ا� ر'M ا�� ��R-د .  درج  3&6 ا,=
ه�-ار6 �	 ��ز�X> $%-Hه$ ر'�! ���� 

2$ دا �E �	 ر'�! ���� . $ <-دا<�ر6 2
 {٢ د,���7 و در {* ���� ,�ل ١٧در 

 6&> &��> 	F����� ه��ن ,�ل ز�� <�
 روز� �	  ��R2د6 ز &6 و ��K٧ در ح&ود .ا,=

در ز�� <��F	 و ��زPH $%-Hدان <��N 6ار 
 	�>-�  fs�� رو� $R"
دا<�	 ه�^ 2
ا,=؟ ا�J ه�^ د,��
$ از و� ارا%	 

ه��ن ص-ر�$ �	 PRN �س �	 .  &اد6 ا &
ا<�ر6 <& ا ��Sر<�ن از #-ا �&6 ا�� ا,= 

 $�0� �� K را 	ه� � 	م "����J زان���,
�&، ���& " ا�2م ز�2ن�-J $2 ل و�-N از

  .���fWد
��� ���& دا �= �	 و���N	 ر�� و hه�
h�N$ د,= رذا1= ���73ن وزارت 
اP9@�ت RF0� &>�� $2$  &ارد �	 

�-ان ,�& �F K%$ هE �	 د,��
$ را �@ 	
 &�, &���زH-%$ ر'�Q$ ارا%	 2$ ده

 $"0H6د<�ن ��ا� �-د-# $�0� ،&>�� 
�&��د6ز &ا $ ��گ ��زH-%$ در,= >��  .

 $%-Hان ��ز-�@ 	� 	� $J�� 	 -�  ا���
 P2�� 6&> 	%ارا $ �Qر'�! ���وز ده
 �2��bن اK دن-� $R"Q� 0"$ �-د6 وH

از �F K �	 د,��ط ا�� . ا�31س ا,=
�H-2 �R-د ر'�! از H ح
fJ<�	 در ,

�-د6 و ا��u2 و�  �V در ز�� ��#$ از  �2	 
ه�%$ �	 از او ����-ن ��پ <&��N 6] رو�= 

از .  ا,=  ا��Rت ا�� 0H] ,�] �� ا,=
 	0�H  ط ر'�! ���وز در ���ب�د,� 	"�H

 از ,-� اح�& <�2"- ٨*�	 در ,�ل 
2���3 2$ <& ،�2ه$ ,��6 �-�"- دا � 

�9ه�Rز 2���3 �	 �	 �-<� ,��وس 
��ادرم ص�& "<&6 ا,= و در ���ب 

�	 ا,& " ��� 7$ روا�= ز &J$ و �2گ او
. ��� 7$  -<�	 ا,= درج �Jد�&6 ا,= 

��� ������%$ د,��,$ � 	� 	� $ ���
 &ار & 2$ �-ا �& د,��ط ا�� ر'�! را در 
���م '&ا%$ و�64 ص�& ��� 7$ �	 در 

 از ,-� ������� ١٣٨٣<���-ر 6�2 
2���3 <&6 ودر ,��= '&ا%$ #" !

&����  	SحP2 V�  =,د ا-H-2 [ه���, .
�	 ا�� د,��ط ��Q2 �� & ه� �س 2$ �-ا

 $%-Hم ��ز��� 	h K �� !�'ر $ �Qوز ده���
در ا�� ���ب ��پ <&H-�2 6	 <-د �	 
 &I د #ط�R3�� =�H ن ���ب�J&���- 
 $%-Hح�$ ��گ ��ز 	د �7- -# $�PQ ا

�#�	 و ا��u2 ��ا� #-د و �	  �م د��7ان ,
 �H ر'�! ���وز ��u2ا ��H 	� V�  د را-#

در ا�� 2-رد 32�n ه�	  .  زد6 ا &
ه&'�3ن Kن �-د6 �	 �	 #��ل #-د  �3ن 
 [XN وز��� &��XJ $2 ا%$ ه�&' 	��ده�& ا�
,�-ت �� k1 زد و ا,�ار #"! را ح�X ��د 
 $�  $�� ��-J ن ��#= دروغ ا,= و�H و

� ��� �-ا & در ز�� <��F	 ه�� ,�ز2
ا�Q2  $��@P9و2=  �-د6 و از دادن �	 N-ل 

 ���#-د �	 �"�س " ���2$ اP9@�ت"ا�
  !زه$ ��2�3$. #-ددار�  ���&

            �* �(
�� �
UMN از ه� �.6 *�
� د
� ��  ��ر
ا�0س اF%�ا�ـ�ت ز
ـ� �ـ���T �ـ�  <�ـ���         

ت ز
ــ� دارد و 8
ــ� ا0�0ــ�  ــ� �ــ�ان اF%�ا�ــ�
ــ�ن    
ـ�? Sــ 
ـ /���ــ ــ�� �ـ �ـM  را �T�ــ� �ـ
N �0�.0�ار داد؟ دژ�."�ن وزارت ا�F-Gت      
0�ال 0�Jـ�      !
��'�ن �%�ب *� ا(
�� ��>


/M~  �       �� ا�� ��
/ و �ـ���T در   ده��?
   ��
ا0�0ـ�  .  ��> ا0ـ/   ذات �~.	 ���8 ���د

ــ�Cن وه".�;ــ�ر    
ــ�=�L ه� ــ� و ه"� ــ� ��8 ا'
�)��� �� در *)�ط رژ
B  � رNـص��، H.ـ�          

6 ��اه� *�د       .Lا� �* VT>� ��
�L* !
ا ـ�  . از ا
*ـ�ا� هـ� ا�ـ)��� �ـ� �Nـ7M *ـ�ا� ��4ـ�        
(4ــ�ق او=.ــ� و *ــ�
�� ا�ــ)����  ــ� ��ــ� ،  
ــ��� �ــــ�ر'�ان و  
B *ــــ�ا� رهــ�ــ �"ــــ� 'ــ
ز("%��Cن از �0;� 0ـ%4MG Bـ���، �"ـ�          
ــ�ار� 0�0.�=.ــــ)B و   ــ�ا� *�Nــ 
B *ــ�ــ 'ــ
��.ــ)B *��ــ� ���ــ� ا'ــ� *�ا*ــ�� و 8زاد� و "�

C�  ـ�رد �]ـ� *��ـ� در ا
ـ!          (4�ق او=.� *ـ   
�رت هB  ا%0��د *� اF%�ا���� �ـ� در ز
ـ�          �
��T ا�+ ��>، H ��"F.� ا�)��� ،H.ـ�        ��
ا�-�N و ���N ه� '��� و?�هـ/ (4ـ��N و           

��� ا0/��N. 
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2
�k1 '-ق �� �09�N= 2$ �-ان  	� 	H-� ��
 ��Q'ر $%-Hم ��ز�  	� 	h K $ح� 	� =XJ
 ��3�� 	�'�J ار�N د��'&ا%$ 2-رد ا,�
�&�Jن ���ب �0H"$ و �� ا,�س ����]  -�

 ر<�	 �ح��� در 2K&6 ا,= و ا,�,� �	
 �$ �-ا & �	 @�-ان 2�Q�-2 MR$ ��ا� 
 Aه�� و ��ر��J&در 2-رد د� �S  ر��bا

������� '&ا%$ #"! 2-رد 
ا�� را �	 . ا,���د �Nار ��Jد

 =XJ &��� $%�� K 	� ص-Z#
�	 در 0H"$ �-دن �	 اص
Pح 
 $�  e> 6&> 	%د ارا��ا,

&��ا���� '�ا2-ش ��د6 ا & . �
رو د,�	 ح��E �	 �� ,� �	 دا

اص
Pح ا,��د ,�Xرت ا����2 
ح��� #�"$ ه� ���د . Kورد & 

دار & �	 در Kن ���Hن ه� �س 
را �	 2$ #-ا,��& �&  �م 
�& �� ���	 �� ا,��د� �	 ��
 �� K ن #ط ا�2م��-F3 دا P:2
 6& �R�� Eه 	� 	�� 	را ��

. �-د &، @�2] اN ����2"�&اد 2$ ��د &
 pح� �N�Xن دا,��ن  ا�K ن&> 	��س از ��

��#$ از #-د� ه�<�ن ا,�,� ,�&�= Kن 
ا�2وز K ��%$ . ا,��د را ز�� ,-ال $2 �� &

�&6 " د1�-ز� "�	 ���2�3 	 از�ا��  -�
�R= �	 ������  صحR= ��د6 و از ���ب  

 $2 $ �>-�p & 6 ا&> d0> ن  د��رK
 	� $2P,ر� ا-��H ��2وا�, 	� &���

 E�S���د6 ، ه��ن ار�J $ ا�� ���ب را �
ا,= �	 در �e دور6 در روز رو<�  ��3	 
دا 0H $%-F3] ��د6 و �� ��� K �� در 
دا �73ه�� �-�H	 د,����7 دا F3-��ن را 
���2 ��د و @"��Es ا���	 ه�	 $2 
 ،&����& ا��  ���3ت 0H"$ ه��دا 
 	F���زهK Eن دا F3-��ن را د,���7 و <�

�& K#. ��د6 و �	 ز &ان 2ح�-م  �-د, �
ه�� " ��k و ��ر"0H] ��دن هE ��$ از 

 ���#K $ از�� 	2$ ا,= �P,ر� ا-��H
�& د���ا ��ا� , [0H نK ه�� 	 -�  $"@

��دان ، وز�� �3-ر دو1= ا�2م ز�2ن $2 
��<& �	 ر,-ا%$ Kن ه�VJ '�ا2-ش  �$ 

  .<-د
H&ا از ,�& ,�ز� ه�� وزارت اP9@�ت و 

	 0H"$ �-دن ��زH-%$ ه� 2�a"	 د���7 �
���& �	 Kن �-H	  �-د ا�� ا�2 ا,= �	 
ز &ا $ ز�� <��F	 ه�-ار6 �	 ��ا� 
#Pص$ از <��F	 و �	 �	 ��J �9�#ا6 
��دن د<�� اP9@�ت  �در,= و دروغ در 

��ا�  �- 	 در . ا#���ر ��ز�N -Hار 2$ ده&
Kن ,���1 ر,E ا�� �-د �	 ه� ��$ را �	 

�& ��ا� @&م ا'�3�'�J $2 � ���Q'م ر� 
ر ��دن #ط ,�واT ��3$ از اP9@�ت و �-

و '�����1�0 #-د و �� 2�VH MRوا�$ �	 از 
 $2 $Q�'دن ر�J 	� د &  را-� 	�'�J و�
ا &ا#= �	 PRN <��& <&6 �-د و در 
ص-ر���	 �� �-H	 �	 �F2-@	 روا�ط اش 
 �$ �-ا �= از  �م ر'�! <��&� 
 	� $Q�'اول از ر 	Hدر در ،&�ا,��Xد6 �

ا,= و 'P0 د,= 2$ دا �= '�ار� 
��ا� . ,�واT �	 او  �$ ر,&،  �م 2$ ��د

 �- 	 ر'�! @�Rس ��X2ح$ �	 �Q2و2= 
 6��> Tه�� ,�وا 	F�اش در ز�� <�

@�م و #�ص �-د، در ز�2ن د,����7 و �� 
2&���، ر'�! ���RN V�7د� را �	 در Kن ز�2ن 
'�ار� �-د �	 @�-ان 2�a-ل #-د  �م $2 

د6 �	 2$ ��د  و ازر'�! 2�0-د اح�&زا
�-ان @ 	� Eد,���7 <&6 ا,= ه =�دا 

. ر'�! �ح= 2�a-�1= اش ا,E ��د6 �-د
در ح���1	 �0& ه� رو<� <& �	 #-دش 

��$ از ����ن fJاران ������� '&ا%$ #"! 
 &>�� $2 . �* �?���*�ا
! *�ون �*

 V
���%.S ه��� �� ز��ا�� *�ا� ��
�ان � �  ���L� ،د�ر  � *��* !"�د

0�ا� 
�C� S.-ت را *�ز?��� ه�� ا

)� N�ار داد�� �
��� ��رM  . !.��

 /N�") اوج <����ر� ���� ����Cه
 /��C� و �T����)��� ا0/ �� 
 <�� ��
^� ا�4-*� در ذه��Cن ���د
 �
�� ه� اF%�اف ز�ا0/ و ���  � �
��T را  � ��ا��� *� د
L�ان *� ��

���ان (�6* �? ��  /4.4�F. ��' 
�  �	 �9ح 2:� ���1  �$ ��E �	 د��7  ��ز

����3ر� �	 در ا�� ز�2�	 وH-د دارد ��<& 
 .  

در2-رد ��زH-%$ ه� ���&  �	 رذا1= د���7 
 �V ا<�ر6 ��E �	 در ا�� ���ب �	 و'-ر ���ر 
��د6 <&6 ا,=، و Kن ه�� �  9�N$ ��دن 
ا��bرات ز &ا $ �	 در ��ر�A ه�� 2��d" و 
در ��زH-%$ ه�� �X�2وت ���ن <&6، $2 

&>��  . $%-Hدر ��ز 	را � $��Xح��� �Jا
ه�� �Jاور <&6 در ���ب ا �Fم <&6 را 
 �د�&E���7� 6 و '�ض را �� در,�$ اد@� 
ه���3ن �f7ار�E ا 6�7 2$ �-ان ��ا�  �- 	 
�	 ��زH-%$ ر'�! Xs-ر ح�� �-ر ا<�ر6 

 ���ب درج <&6 �� ���٨٩د �	 در صXح	 
 �3ن داد6 <-د �	 ح�� �-ر ا�� 

�7�� =��، #-د �XJ	 ا,= �	 ��- �
=��  =�و�� در 2-رد ا�� ر'�! ! ��- �

 	� ، ���J [�> را در �Q  ����JرV�
�7] دا<�	H 6و�J V��F� و ,�ز�2 &ه$ و 

 ���#- � را �2�I ��وره��� ��د6 �
H"-6 2$ ده�&  �	 و���N	 در ��Q2] ا�� 
,-ال �Nار ��J $2د �	 ��ا  @�س ه�� 

��p در <�6 و '�ح از ��2 ����$  �	 اح�
<�6 . #� 	 اش ��&ا <&6 ��ر6 <&6 ا,=

ه&ف  . #
�ب $2 ��&"ا@"�ح�uت "را 
�&6 از درج ا�� صXح	 رو<� ا,= ��- 
 ��و� در �Pش ا,=  �� �	 اص
Pح ح

&�  .�-ر را #�اب �
  از �F K �	 در ا�� ���ب ���6 ه� ر'�! 
�& در �'&ا%$ را �	 <�"$ #�اب $2 �

eQ1 ��ز� 2-رد ر'�! ح�� �-ر �� ا�� د
 	� &��� �Q1ا ���� 6&�2$ #-اه�& �	 #-ا 
 	��و� #-دش را ��- ��=  �$ دا 
ا,= و از <�6 و '�ح هE �� اح��ام  �م $2 

��د6 ا,=  ���� ��#-رد� را در 2-رد  
ر'�! <��& اح�& #�م ��Kد�  �V ��د6 ا & 

�Q1ر ا-
��& �	 از �Nار ������ ء�� ا��� 
=� #-د<�ن هE #-د<�ن را ��- �

&���و �� �	 د�1] �$ ارادJ$ ! �$ دا 
وd0I در <�ا�ط ��زH-%$ ا�� ا�2 را 
ا ��ر و ح�$ <�V2 6دور را 


�ب 2$ ��د &" ا@"�ح�uت"#.  
�-ان ��زH-%$ از @ 	� 	� $J�� در
ر'�! ح�� �-ر در ���ب ��پ <&6 
��زH- از او ,-ال $2 ��& �	 ا�J  �م 
دو,��ن #-د را  7-%�& 02���� ا�� 

'6�u2 �����1�0 "  @"=  ا,= �	 �	
 $��از ا��bر ح��Q! " و ��- �

#-ددار� $2 ���& و ح�� �-ر در 
 	� &�-J $2 A,�� " =�� -�� �2

ح�ل "   ���E و  R-دم و  �-اهE �-د
��E �	 ا�� ��,A در �	 ز�2 $ داد6 �R�

 $%-Hز�� Aذز ,�ل ٢٣<&6 ا,= ��ر�K  }٩ 
$2 ��<& �0�$ در,= روز د,����7 

�� �-ر �	 در ز�2ن ر'�! Xs-ر ح
 �Q�Nزد-�د,����7 ا'�� وX�b	 �-د6 و ه
 �$ دا & �	 د<�� �� �	 ح& از و� 

و ه�	 �Pش اش ا�� ا,= . اP9@�ت دارد
�	 ه�	 ,�  A ه�%$ را �	 ,�واT دارد را 

��#�	 و  �-ر ,�زد> . $
در ���� <�ا�
 �W, 	��, Eه &��R  او 	02"-م ا,= �

 =�� -�� e� �2 &�-7� د6 و��E��. ه
��ا� اP9ع ر'E�-7� &��� �Q �	 ح�� �-ر در 

 د,���7 <& و ر'��Q <�� و ٩{ Kذر ٢٣
را�
�� �-6 �	 و� K �� را $2 <��#= در 

 ���� ه�-ز @"�� دا<��& ١٣ �� ١١ح&ود 
'�1�0= 2$ ��د & و ه��h&ام د,���7 
 $ p-9 ا�� #-د ح& و 2&ت ��K & 3&6 �-د 

  &؟�Q2و2= ا�� ر'�! را  �3ن  �$ ده
 $%-Hدر ��ز $�PQ ه� ر'�! ا e> ون&�
2$ �-<& �	 #-د را �� اP9@�ت د<�� 

����ا�� اح��Q 	 ا,= �	 از . ا 
�Rق ده&�
�$ �	 ه�-ز ��زH-، اP9@$ از و�  &ارد �
 $� -Hت ��ز�@P9و �� #-د و� از ح& ا
اP9ع ا,= ا ��Sر دا<= �	 در روز اول 
��زH-%$ ه��ن ��#-رد� را دا<�	 ��<& 

	 �0&ا و �س از رو<� <&ن ��و &6 در �
�&6 ���ب �	 �	 . ��� ��J $2د�ا�2  -�

دd��> �  [�> [�1 اش �0�$ ��ر در 
 6�JK ا�� ا2-ر 	ت ��@P9ا $���H وزارت
ا,= وا�2  #-ا �&6 #-د را  �Z� 6�JK-ر ��د6 
ا,=، ��ا� #�اب ��دن ر'�! ح�� �-ر �	 
�& رذ�P 	 ا� �2-,] <&6 '�� ����

  .ا,=
�& ���32$ را H d�0I =�H"-6 دادن ��'

 	F�2�0-د اح�&زاد6 در ز�� <� ��R� !�'ر
2�0-د . و ��زH-%$ �	 ��ر ��د6 ا & $%-Hز��

در او�� �	 ��& ه�X	 �س از د,����7 
اش و در <�ا�
$ �	 ��زH-��ن ,�واT ا�� 
ر'�! را در ���Hن ا@��ا'�ت د��7ان �Nار داد6 

	 ح��ب در ا�� ���ب �،�-د & ا �Fم <&6 
��زH-%$ روز اول و ا@��'�ت و� �H زد6 

وا�0N= ا�� ا,= �	 ر'�! .<&6 ا,=

 
 
 

  
  
  

   ا� از ا���ا�ت �
دان ����
�، ا�
ف ��دوران � �وا�  

 ��
ت ����ر� ا��
  وزارت ا 
 !��١٣.٧+� *() �� '& از %$م "  
  در روزن�� ه� 0ن دور� 

پ ر�$)* �"  
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٠*2�0-د در اوا%] �2داد ,�ل   	"�,-�
و در <���� $ و  	 ,�واT د,���7 <& 

<���� $ روز ه�� �2-ا$1 <��F	 <& ا�2 
,�,��� 	 �Q2و2=  �-د واP9@��$ در 

�3= و� را . ا#���ر ��ز�N � ��-Hار  &اد
P2�� $"�-� &زا &6 �-د & و ر'�! ح��-, 

�	 در ز�2ن <��F	 ر'�! 2�0-د  در 
2�0-د �Nار  $%-Hا��ق ��ز eد�V  	� $Nا��

 =XJ س �-د �0& ه�  در او��-R2ح 	دا<� :
���Rر �	 �0&اد <Pق ه�%$ �	 �	 و� $2 

 �٠٠زد & را <��د6 �-د ���� در Kن ��ر ح&ود 
<Pق �	 و� زد6 �-د & ح�p <�� #-د 

N زمp $�1رذا 	Hدر 	� 	� &���uوت �
 6-"H d�0I را '�د� $Q�'ر ���ا,= �� �
 	 �# �X"� 6او <��ر 	� &�ده�& و �7-�
ر'�! �RNد� را و Kدرس #� 	 د���7 را 1- 

ا��N�X در صXح�ت د���7 از .  داد6 ا,=
 	� &�����ب، #-د<�ن ا@��اف $2 �
 	� 	�XJ ا� را 	 �# �X"�  60-د <��ر�2

 ��"�	 <&6 �-د6 و از ا�� ��9! �2ه�� ���
د<�� �	 ه�^ �س د,=  ��'�	 ا,= و 
Kدرس #� 	 ا� را �	 <��F	 �Jان #-د 

 �F K در 	���"	 داد6 �	 #-د 2$ دا 
�	 واMN .  ��ر fJا<�	 <&6 �-د6 ا �FXر�

1حS	 ا� �	 ا�� ���&��3& �	 ا�� ر'�! 
��رت و <�F@= و اراد6 H 	� از &���

-ردار ��<& �	 در ز�� ا N $�PQ-� ا�  ��#
�F	 هE د<�� را �	 ,-� �"	 �2گ �>

&�  . ه&ا�= $2 �
���Jن ���ب �� درج اP9@��$ �	 اد@� & -�

2$ <-د 'Pن ر'�! در ا#���ر ��ز�N -Hار 
داد6 ا,= و �� ح�$ ��پ ا��bر ����3 $ 
ر'�Q$ �	 ا,�,� #-د Kن   -<�	 ���2 
 &�ا,= 0H] و دروغ ��<& $2 �-<

�اب و #ط I& ا �PQ$ #-د را ر'�Q%$ را #
& �R� ��� . 	از زاو� 	ز6 ده�& ��Hا��  ا�����

 	F�د���7 هE �	 ��زH-%$ ز�� <�
Eداز��W� . 	� رو<� <-د Eع ه-I-2 ا����

 �$ �-ان <�e� =�Z ا �PQ$ را �	 ه�^ 
وH	 در 2ح&ود�Q2 $7 -7� 6و2= او در ز�� 

���F	  �3ن داد6 . <��F	 P#ص	  �-د
�R2 	� =,رز�� @�س ا�01] ه�� ا

�F	 از #-د ��وز $2 �> [��Q2 در $X"��2
&��& و . ده����#$ ,�,��� 	 2$ ا�

�& �� ��زRF2 -H-ر <-د �-J $�  �V��
 -J ت #-د را ��ز�@P9ه�%$ از ا 	>-J

W, �� Kس در ه��� ��ر�-ب .  ���&
 &���#$ در ز�� . ��زH-%$ �س 2$ ده

'�3ر <��F	 و ��ا� #Pص$ از اذ�= و 
K در ا#���ر $��@P9ا ،$%-Hزار <�ا�ط ��ز

&�ا�2 دوران ��ز�J $%-H .��ز�N -Hار 2$ ده
�	 ��$ از ح-ز6 ه�%$ ا,= �	 در 
 �����#= ه� ا �PQ$ اه��= دارد ا�2 �>
 =�Z�> و  �$ �-ان &��R  د6 و-R  [2�@

&�F�. �e ا �PQ$ را ص�'� �� ا�� @�2] ,
�-ن ���F	  �3ن داد6 �	 ر'�Q%$ �	 در 

H �� 	F����ن ��زH-%$ از @�&2�� 6] <�
 &��& و  �� ح&� d0I  �3ن 2$ ده�K $� 
در #�"$ از 2-اMN دو ��ر6 روح�	 #-د را ��ز 
��'�	 و در ��و,	 ه�� �0&� �	 ز &ا $ در 
��� دارد 2:] داد6�J و ز &0�H $J$ در 
 	� 	 �09�N ،زاد� از ز &انK ز &ان و �� �س از

�ور ه�� #-د د'�ع �R2رز6 ادا2	 داد6 و از �

&���$ 2$ #-اه& . $2 �� �Jا�� ا�����
در�$ @��$ و وا0N$ از ��R2 eرز دا<�	 
��<& ���& �] ��و,	 �R2رزا�$ و� را در 

در ا�� ص-رت #-اه& د�& �	 ��ا .  �S ���7د
 $��Sدر 1ح $%-Hدر ��ز 	� �Q'از ر $#��

  6�Jا & ��&اد 	ر را  &ا<��S� و2= 2-رد ا�Q2
 �	 صح�	 2ح���	 #-د او ه�� رژ�E را

 	� &����R&�]  �-د & در ح���1	 2$ دا 

��� د'�@���$  ��F	 ا� VH ا@&ام در �� �
����ا�� ه�-ار6 ���& ا�� درس را در .  &ارد�

 �J �S'= �	 ا'�اد را ���& در ��و,	 
 	� �� ='�J �S  �3ن در�J& �1�0= و ز'

��#�$ وا0N$ از K �� د,= ��'=>.  
L��د ه�� �~.	 �%�ب 
�� د
L� از 

د�"! ?�/ ��اب ��دن ا�4-*.�ن 
 �* ���� �  <��(
�ا
! ا0/ ��  �
��پ �� � ه��� *� ��ا���> اG-ع ده� 
�� *��� از ر��4 *�ا� ��Tت ?�ن ��د 

'���  � �� . ا��qر CJ."��� ��د> ا��
 U*�N �.H ���%��� �* �.�� �* ن���
 ���Fد اد��ا���ر��Cن داد> ا
B �� ا0

<�� در �%�ب د�"!  ���N درج 
��> ه� ��T 3زم (
��د> و �* /
��0
 ���دا�%� ?�/ MC.J�د �ط ��د 0

� ?<U ��د> ا0/، ا � در  �%��0
را*;� *� ر��4 ا("� ��م 8*�د� 
 �* �
،�F.�^� ��*�ل و  ��ف ����  *�
 !.��B ��  ا'� �� �.��� /.>G�N
 !.�� <��ر����4 در *.�اد'�> ه�� 

 ��د> *�د��، ا��qر CJ."��� ه���
 ����در 8ن �0=�� . ه�'6 ا�Fام �"� 

�د �� ��د� ا�4-ب �0.� * ���� ����
��> و ا�-(�ت ار^� را  �رد ���.� 
N�ار ده� �� از ��9.	 ه�� ا�0�0 
در  �ت  ��� ./ اش *���ردار 

�د� . � �� �(� ���
*"��� *� ا
�(
��* ���".CJ  . !
و=� *� ?�� ا

U��N �� در  ��� ./ و� ��9.	 
����* Bا 7 ه�Fا ���� ! !
��*�ا*

 ����
�.! ��"/ ه� و 0�� �0ز�

! ��_.�� در ���� دار��دن �%����

�� ا��N�X .��م ا
! ر��4 �"� ��ا�� ا
�Tد �
�&�Jن ���ب را در �RNل ��sض ورز�  -�

ر'�! 2��ف '"�$ �� �-H	 �	 ز &6 �-دن 
ر'�Q%$ �	 �� و� در �e داد6�J 2ح���	 

ه& ز &6 د'�ع ا�&%-1-ژ�e 2$ <& & و <�
 M'��6 <�6 �0�$ د'�ع از 2�Jف در ��&اد��2
 Eرژ� [��Q2 ان و زح����3ن در�Jر��
<�ه��3ه$ �-د & �	 وI-ح 2$ �-ان 

و �� ���& در 2-رد ر'�! @"���I .  �3ن داد
�&6 ح�$ � ��&ل �-�Iح داد �	 �7- 	  -�
ا<�ر6 ا� �	 ��#-رد �2��N � 	 ا�� ر'�! �	 

 اP9@�ت �	 د<�� #-د را از ��ا�  &ادن
QR9	 ,-م ����ر,��ن <���� $ �	 ���ون 
 $R���� ه� 	و1$ � &�����ب ��د  �$ �

&�. ,0$ در #�اب ��دن ���6 او $2 �
��E �	  در ���ب د���7 � 	H-� =,ا k1�H

از �9ف "  �u= ا�2م #���$"�	 �	  �م 
وزارت اP9@�ت �ح=  �م ,�& ح��& 

��3<&6 ا,=   �$2 2�)ز��ر�$(روح� $
��ز ��ا� #�اب ��دن ر'�! اح�& #�م ��Kد� 

ا�Hز6 ده�& �-H	 P� . ��>ش <&6 ا,=
را در ا�� 2-رد  �	 ,�& ,�ز� وزارت 

E�� k"H ت�@P9ان . ا-�@ 	� 	� �&�در ,
 ���ب �V2-ر VJ١٢٢٣ارش ,�واT در صXح	 

R�F2$ #�م "��پ ��د6 ا & 2K&6 ا,= �	 
#��� د'�ع در �2ح"	 K"در داد��K  " 6�Jد�

 6�3�و'�دار� #-د را  �R= �	 <�ه
��& .  �-د " Kر����2 و ���2 ا@Pم� 	H-�

 #�م ��Kد�  اح�&VJارش ,�واT در 2-رد
ا,= ا�2 در �	 اص
Pح ,�& وزارت 

 #�م ��Kد� R�F2$"اP9@�ت  -<�	 <&6 
 در ه���2�7	 ر'�! R�F2$در ح�$1 �	 " . 

 6�> E6 رژ��Jد� در ��&اد��K اح�& #�م
2 	 -7hزاد �-د6 و �&ون ه�K &> $2 	ح���

 $J& 9$ �� ������� '&ا%$ #"!  ز�Rار�
از � �F K	 R�F2$ �0& ه� . #-د را 2$ ��د 

2�"ح� 	 ��-,= و در ,�ل  �R�H 	�*٢ 
 �در�e در���J  ���ا�� <��& <& رو<

ا,= �	 ,�& ,�زان �	 اV1ا�2 ���& از 
 6�R�>ا 	� ،&�2�2-ران وزارت اP9@�ت ��<

م R�F2$ را �	 ��H  �م ��ادرش  -<�	  �
 $�  Tه$ از ,�وا�R�>ا ���� 	 �Jا & و
�-ا �= ,� �V & �	  �م اح�& #�م ��Kد�  

&�� &�N $R�F2 رش �-د را-uدر ح 	ا�� .�
��م ا�2م ز�2ن ا,= �	 �J 6 ,���زان�R�>ا
 &�ح�ل �	 دو ��ادر <��& <&6 ا & در ,

�H 	� 6�R�>ا 	را � �� K ز� #-د  �م�, �
��K ه��� 2-رد از  ,�& . هE ���ر ��د6 ا &

,�ز�، #-د ��� K �7ن  ��= �	 ا��bر 
 &ا2= ه�� اد@� <&6  در ��F و �-,�"	 
�� $ 0H] <&6 ا,=؟ در 2-رد � 	�
ا���	 ��ا دژ#���ن وزارات اP9@�ت ا��Q&ر 
اص�ار دار &  �	  �م اح�& #�م ��Kد� را 
�& هE ���& دا �= �	   �2	 ا� �#�اب �
�	 ر'�! اح�& #�م ��Kد� ��ا� �2درش 
ر'�! @Vت �sو�  -<�	 ا,= در Kن 
��R �-ز�M <&6 و ��$ H ح
,���1 در,
از �� اح��س ���� و2-�� ����  �2	 ه�%$ 
 �R�H 	� �2دم �S  k"H در 	د �-�

ح�ل ���ب د<�� $2 . 2�"ح� 	 2-�� �-د
�-<& �� ���6 ا� �	 از اح�& #�م ��Kد� 

ا 0H"$ و ��ر 2$ ,�زد ا��  �2	 ر
#-د������� '&ا%$ E� K ��ا� J-ل زدن 
 6-"H ,�ز�2ن 	و� � k"H و� و�s �2در

ا�� �$ <�$2 ���� از ,�ز�2ن . ده& 

 �� ���ا��ن  � *� ��*�  � دا�?

ا�0س ��ر د0/ ا��ر��ران وزارت 

ا�F-Gت در ا
! �%�ب �� ا��Tم 
S ��ر 

�� Nص� ���8 ��ر
� ���4.4 ا0/ و 


)� *�ا� ��
���� ��ا�� ��� ��

�، *���  ���8 در �-ش ا�� �� *� � � *�

 U>?  �
�G دم  � از�  �

	 ��ر���

 �

���� ��ا�� ���، ��ر�� �
��ر

 V=�N دم�د را *�  �� <�� �%��0

��د> و ?�ا��ن را از ه� '���  �Mرز> 

ا�4-*� و ه� '��� ��ر ��C.-�� *�ز 

�%� ��اغ  ودار��+' �� �� ا?�ز> ��ه

��> '�دد
  .را> 8
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ده�&�Jن �� �2	 ه-�= ��ا� �$ ه-�= 
ا�2 در ه��� . ��دن �R2رز��  ,�#�	 ا,= 

 VJه��Q'واز6 ا��  رK �� م�  	� =XJ &��� �H
��� �P<��� از ��د ه� '�ا2-ش  3&6 و �

�f2-ح� 	 ا� ه��S@ VJ= �� #-رده�� 
ا �PQ$ <�&ا� �2 در ��Q2] د<���ن �-د6 
 VH -اه& ,�#= و�دار   	ه� را #&<
 E��3 ح�ص"$ ��ا� رژ��� 	ر,-ا%$ ه� �

  .دار و <��F	  �-اه& دا<=
در #���	 pزم ا,= �� ����& ��  �Pش 
�&�Jن ���ب د<�� �	 $2 ��f2-ح� 	  -�

� Aر��� &������� '&ا%$ #"! را �-<
�ح��d و  V� �Qرگ و ا �PQ$ ا�� ���Hن 
در ����� '02�H $,��, ��u	 در Kن 

 =�

	 د�����-ر� ,"", ��1 � ,��6�,
 	� $ ��را ��� � و 2�&وش ,�ز & �	 �
 &�Kن ���ب را ��ر� �حH $Q�Q"-6 2$ ده
XJ= �	 <�� �� ��ر �حQ�Q$ #-ا &ن 

#�T �	 درو��s و اراd�H وزارت اP9@�ت 
���& . �H E3-ا �ن ا�� �2"�= $2 ��<�&

�	 XJ �� K= �	 <�� ��ر د���7	 ه��7ن 
 $ p-9 =�H در VH 	� &�3ن 2$ ده� 
 �� $2�J Eد�����-ر� ح�� 	
�� ��دن ,"

ه� ��& �	 ا�R1	 از ��� $ �	 .  �$ دار�&
 VH  & رت ه�-ار6  �3ن داد6 ا&N س-���

E3$  &ار &، ا�� رذا1=ح��Q  ا��2   �-دن 
ا�2 �� @�س ا�� . 0�R9$ و �&��$ ا,= 

�Pش ه��  �I��2	H ،-ا �ن �2 �	 #-�$ 

2$ دا �& �	 ا,�س ��ر د,= ا &ر��ران 
 e� م�F ا 	ت در ا�� ���ب  �@P9وزارت ا
 Aر��� �� K &ZN 	  ا,= و $Q�Qر �ح��
�$ ��ا� ������� '&ا%$ #"! $2 �- 

�"� ، d	  K �� در �Pش ا & �� �� �ح��&��<
 A0] ��ر�H  !��9 �2دم �2 از Aر���
 6&> 	�#�, Aا%$ #"!، ��ر�&' �������
#-د را �	 �2دم k1�N ��د6 و H-ا �ن را از ه� 
 -J	 �R2رز6 ا �PQ$ و ه� J- 	 ��ر 

 و ا�Hز6  &ه�& �	 ��P��3$ ��ز دار &
�&�J 6دد�K 6اغ را�� 	�>fJ.  

  ٢٠٠٨ د,��R2 ١٠    - ١٣٨٧ Kذر ٢٠
 

 سه فرماندار ايالتي و يك ماجراي رسوا كننده
در جوامع سرمايه داري كه انباشت پول و ثروت از طريق استثمار هر چه بيشتر كارگران و زحمتكشان و چپاول ارزش اضافه كار آن ها صورت مي پذيرد ، همچون هر 

هائي كه به خدمت در دولت هاي حامي سرمايه داران در مي  بوروكرات.  لتي يكي از وسائل تداوم اين سلطه استثمارگرانه مي باشدجامعه طبقاتي ديگر ، بوروكراسي دو

ره خود را پر آيند ، از طريق رشوه گرفتن و رشوه دادن در حفظ و بسط منافع كمپاني هاي بزرگ و پيشبرد اهداف سرمايه داري جهاني كوشيده و در اين جايگاه نه تنها توب

  .      مي سازند بلكه در آينده به عنوان مديران و مشاوران كارخانه ها و كمپاني هاي بزرگ ، از حقوق و مزاياي كالني برخوردار مي شوند

  

كه سياستمداران با تجربه آن ها را بدعت اكثر قريب به اتفاق زد و بند هاي سياسي ، نشست و برخاست ها و توافق ها ، بر مبناي قوانين ننوشته شده اي صورت مي پذيرند 

اما هر از چند وقتي كساني پيدا ميشوند كه بنا بر داليلي اين حد اقل ها را رعايت نكرده و .  گذاشته اند و سياستمداران تازه از راه رسيده ، آن ها را پذيرفته و اجرا مي كنند

در نتيجه هر از چند وقتي يك از اين افراد ، مورد غضب بورژوازي قرار ميگيرد و در .   را به خطر مي اندازندبا طمع زياد و حريص بودن نا به جاي خود ، موقعيت ديگران 

يچ اين در حالي است كه بورژوازي هيچ وقت ابائي از محاكمه چنين عناصري نداشته و مي داند كه با اين كار ، ه.  روزنامه ها و راديو  و تلويزيون ها به صالبه كشيده ميشود

  .  گاه كل نظام سرمايه داري به خطر نمي افتد

  

 ساله ايالت ايلينوي ، راد بالگويويچ است كه به اتهام درخواست رشوه كالن براي پر كردن كرسي 52اين روز ها ، يكي از افراد مغضوب بورژوازي آمريكا ، فرماندار 

راد بالگويويچ چهارمين فرماندار ايالت ايلينوي است كه تا به حال به .   دالري از زندان آزاد شده است4500سنائي كه توسط باراك اوباما خالي شده بود با گذاشتن وثيقه 

اگر چه محاكمه او به خاطر نزديكيش با باراك اوباما ، رئيس جمهور منتخب آمريكا هنوز شروع نشده ، ولي در مكالمه هاي تلفني وي كه توسط !  زندان افتاده است

 تشبيه كرده است و از قبل آن خواستار شغل هاي پر "تخم مرغ طالئي" را براي خود به داشتن "انتصاب يك كانديداي سنا"ني ضبط شده ، او موقعيت مامورين دادستا

ين صورت ، او اين سمت را به در مكالماتي كه از وي ضبط شده ، نامبرده تاكيد داشته كه در غير ا.  درآمدي براي خود و همسرش در كابينه آينده باراك اوباما شده است

  !    را به او بپردازد خواهد داد"كمك مالي"كسي كه بيشترين 

  

به علت مرگ يا استعفاي يكي از اعضاي آن ، فرماندار هر ايالتي ، به عنوان با نفوذ ترين فرد دولتي آن ايالت ، اين حق را دارد  سنا در واقع ، بعد از خالي شدن هر كرسي

اين انتصاب باعث خواهد شد كه فرد مذكور با .   رستده كنگره بفصي خود ، فردي را به سمت سناتوري انتصاب كرده و تا پايان دوره خدمت نفر قبلي ، بكه با سليقه شخ

، فرماندار ايالت نيويورك قرار است كه در همين راستا ، ديويد پترسون  .ئق آيدنيز فاداشتن حمايت فرماندار و همچنين با كسب تجربه در عمل ، بر رقباي انتخاباتي آينده 

كارولين كندي ، دختر جان كندي ، رئيس جمهور سابق آمريكا را به جاي سناتور هيالري كلينتون كه در كابينه جديد به سمت وزير امور خارجه انتخاب شده ، به عنوان 

  .    تدبه كنگره بفرسسناتور نيويورك 

  

دن  كه به عنوان معاون رئيس جمهور انتخاب شده ، بزودي مجبور است از سمت سناتوري خود استعفا دهد ، روت ان مينر ، فرماندار از طرف ديگر ، چون سناتور جوزف باي

 پسر جو 2010  به عنوان سناتور دلوور به كنگره روانه سازد تا در آن زمان يعني در سال2010ايالت دلوور قرار است كه تد كافمن ، رئيس دفتر كنوني بايدن را تا سال 

بايدن ، بيو بايدن كه هم اكنون در ارتش آمريكا در عراق ميجنگد فرصت پيدا كند كه با كنار رفتن تد كافمن ، در انتخابات شركت كرده و به عنوان سناتور جديد دلوور بر 

  . كرسي پدر بنشيند

يورك و روت ان مينر ، فرماندار ايالت دلوور در گذاشتن قرار و مدار ها با سر دمداران حزبي به با دانستن اين مطالب ، معلوم ميشود كه ديويد پترسون ، فرماندار ايالت نيو

ته و به همين  خود خشم رهبران حزبي را برانگيخ"غير قابل قبول"راحتي با آن ها كنار آمده اند و تنها راد بالگويويچ فرماندار ايالت ايلينوي بوده است كه با تقاضا هاي 

   �J�وی6 ا .�  . ترد غضب آن ها واقع شده اسدليل هم مو
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������� '&ا%$ #"! از  �ـ���� �ـ�� هـ� �ـ�          "��1 ��ر �	 ���ب   او
�ـ	 ا#�ـ�ا وزارت اP9@ـ�ت 2��ـ�3 �ـ�د6 را �ـ�ز �ـ�دم،        " ٧*����١٣  

�	 صـXح��$   ) در ا ���� ���ب  (�
-ر ��ا��&6 از رو� �1�= ا,�$2       
 در 2ـ-رد ز ـ&J$   ٧*رH-ع ��دم �	 در 2-رد ر'��Q$ �-د �	 در ,�ل           

K �� 2$ #-ا &�E و �ـ� ا�1ـ�م از K �ـ�    ,�ا,� �R2رز6 و �2��N $ ه��    
ه-ادار ,�ز�2ن ������� 'ـ&ا�$ #"ـ! و �ـ� �ـ� ��- �ـ�=  <ـ&6        

در ه�ـ��  7ـ�J 6ـfرا H-�2ـ	 <ـ&م �ـ	           . �-د�E؛ ��Z-ص ر'��Q زن   
<ـ$ هـ� و �Hـ= ��Jی�ـ�� Iـ&      �د<�� @Pو6 �� ���م ,E �     ���ب  

 ؛�ــ� روح�ــ	 ا� �ــ�P2 زن ,ــ��Vا 	  -<ــ�	 <ــ&6 ا,ــ= ا �PQــ��  
ی�ـ$ از  .  در ح�� 2
�01	  ���ب ��P2 �� 2ـ� ا�Rـ�ت �Jد�ـ&          ا��2 �	 

��	 ا� �	 ��     H�� ت�� 	01�
 ���ب  �Sم را k"H ��د ا�� �-د �ـ	  2
���6 ر'Qـ�� ز ـ$ �ـ	 در    �
-ر �f2-ح� 	 �
-ر رژ�P� Eش ��د6 �	    

ــ$ و    ــ� ا#NPـ ــ& را از  Sـ ��7& ـH $ــ&ا%$ 2ـــ ــ�� 'ـ صـــX-ف �����ـ
   &��� زن صـحR= <ـ&6،      ه� �H �ـ	 از ر'Qـ      . <���Z$ #&<	 دار �

@��ل رژ�E �� ا,�س '�ه�� �:�f2 dهR$ �2د,�pرا 	 #-د<�ن،          
�ـ�$ ا<ـ�ر6 �ـ�د6              H [%��2 	� E�Q��در �X1'	 و �� ح�$ �
-ر 2
ــ�     S  ــ�د را از ــ�� زن و 2 Q'ــط ر ــ� و روا� Q'ر $Zــ �> $J&ــ ــ& و ز  ا 

�ـ$ حـVب     . ا#NP$ ز�� ,-ال ��د6 ا &   W�1 ـ��و �� <�-6 #ـ�ص '�ه
�ـ& �ـ	 J-�ـ�       ا1"�$ #-د �Pش ��د6   �� �Q16 ا&�
-ر �	 #-ا � ا & �	 ا�

ا�� ر'�Q �	 د �Rل �H�2اH-�$ ه�� @�<�Q 	 وارد ,��,= و �� ا��          
ایـ� I-2ـ-ع ��Jـ	 �ـ� '�ه�ـ� زن          . �P��3ت ا �PQـ$ 2ـ$ <ـ& &      

 ,��Vان ح��E ا 
�Rق دارد، و1$ دره� ح�ل <&ی&ًا ���Xا �7ـV ا,ـ=        
      ��ــ ــ3�-ر  -ی �K 	ــ ــ�3ن دهــ& � ــ= �ــ�   ــ�'$ , ــ-د � ــ� و # &6 ی

=,�F� ن درK ن�J&��  .  -ی
         

               Bـ
�0�T/ �� ا
ـ! �ـ�ر �ـ� اه".%ـ� *ـ�ا� رژ
(�ل 0�ال ا
��ـ� *ـ� �ـ-ش �ـ�اوان، �.ـ�و '+ا�ـ%� �ـ� ��ـ�>            L�
دارد �� ا

�� دار ���؟�� �L�  ر���4 زن را از �]� ا�-�N و ��ه
  

 د<��، �	 ا�� وا�J $2�� =�0Nدد �	 ز �ن   ای� ��ِر    ������2 ه&ف 
 � e���          ـ�رزات �02صـ� �ـ3-ر 2ـ�R2 Aوح�ـ$  (�ا� او1ـ�� �ـ�ر در �ـ�ر�

 	Q
� �Q ��2$ در  ـ�3ن دادن ا,ـ�PQل و Nـ&رت         ) �3-ره�� 2
 E�2 �Q ز �ن ���e ا�ـ� �ـ-د �ـ	 ��Rـ�ر و �ـ�ا�           . زن دا<��& اراد6  

ه��ــ3	، �2ــ� ��9ــ] زد ــ& �ــ	 Kن ��ــ�6 ا� �ــ	 ا ــ-اع '�ه��7ــ��  
ــ�ا  ــ-دا1$  از زن در ا� a' ــ-رژوا�$ و ــ-دار�Fــ�@$ � ــ�ن . ن ,ــ�#�	 � ز 

���e '&ا�$ ��2 ��9] زد ـ& �ـ	 Kن ��ـ�6 ا� �ـ	 رژ�ـE <ـ�6 از زن         
ح��Q�Q زن ���ـe 'ـ&ا�$      . زن �Z2'$ و ��د6 �-رژواز�    : ,�#�	 �-د 

�2ــ� ��9ــ] زد �ــ	 ��ــ�6 ا� �ــ	 '�ه�ــ� ار�Fــ�@$ ا,ــ2P$ از زن  

زن ��در ��hN-ر� و �$ اراد6 و  ��-ا $ �ـ	 د 1�Rـ	 رو 2ـ�د         : ,�#�	
  .    ا,=

  
زن ���ـe  . ز �ن ����X�2 6��� eو�$ از زن را �ـ	 2ـ�  ـ�3ن داد ـ&              

         ،$ ��'&ا�$ �	 02�H	  �3ن داد �	 �e زن �� #Z-ص��ت وا�0N ا ـ
ز ــ$ ا,ــ= Kزاد و 2ــ��Q]، ز ــ$ JKــ�6، ز ــ$ R2ــ�رز و ا �PQــ$ ا�  

�-رH .           &ـ$ �02صـ� �2 ـ�PQ ا A�3 �� ���3 $ ��ر�Q  ،و . ا�� زن
 & و ����� #-اه& fJا<ـ=، ز ـ$ �ـ	    ��ا�  �"�� و  �"�� #-اه& �2   

  . <&٧*ا�R2 �-71رزا�$ ص&ه� و هVاران د#�� H-ان ا PQب 
 ح��,ــ	 هــ� K'��& ــ&، از ز ــ�ن �٠د#��ا ــ$ �ــ	 در ز ــ&ا ��� دهــ	 

 2K-#�	 �-د & �	 �7- ـ	 ���ـ& ز�ـ�=، �ـ	 ارزش زن     ٠*���e ده	   
�	 �JKه$ اش، �	 @�] ا �PQ$ اش و  3Q$ ا,= �	 در 02�Hـ	            

2 �Xا�&�� $   .  
  

ا�2 ه&ف اص"$ د<��، �	 ا��Q&ر ��ا�� ,�= �Pش 2ـ$ ��ـ& و      
 ��و fJ $2ارد، ا�� ا,= �	 �ـ� هـ� رو<ـ$ �ـ	 2ـ$ <��,ـ& �ـ	                    

�ـ�ا �ـ	 ز ـ$ �ـ� ایـ�      . �R2رز6 �� ا��  �Q ��ر��$ ز �ن ���ـe �ـ�ود   

� �T ا,ـ=   # �� K 	 ا�Jم ا,�:��ر�S  =��. #Z-ص��ت واp ��ا� ا2


-ر �f2-ح� ـ	 ا� �ـPش �ـ�د6         -ق،  �	 ه��� د�1] در ���ب '     � Eرژ�
�-ان ������� و (�	 <��ت ا �PQ$ و 2حR-��= ر'��Q زن را        @ 	� 	�

) JKـ�6 �ـ��� و ���ـ��� '�ز ـ&ان #"ــ! در 02�Hـ	 <ـ��#�	 <ـ&6 ا ــ&       
�ـ�$ و �ـ$ ��ـ&و��ر�           H از روا�ـط ���-Zء�ـ�Q1و �� ا &�#&<	 دار �

ن ���e 'ـ&ا%$  ه�� ا#NP$ در ذه� #-ا �&6 ���ب �Z-�� رز2�&6 ز     
0�$ زن ��- ��= را 2�&وش ,�زد� .  

  
�Pش ��د6 �	 در ذه� #-ا �&6 ��ـ�ب    ) �	 �9ز 2���6 ا�   (د<��  


-ر ���ه�  (ا�� �Z-ر را ا��Fد ��& �	 J-�� د#��ه�         � 	 ��ا� ) و ه��
�حK !Qر�2ن ه�� ا �PQـ$ و ,-,���1ـ��$ ا<ـ�ن، �"�ـ	  د Rـ�ل                

ــ�3&6      ــ�رز6 � R2 	ــ�6 �ــ�s و 	 �Qــط @�<ــ ــ�  روا� <ــ& &، و وارد ا�
  .�P��3ت <& &

  
         &���ا�2 �72 ا�� ر'Qـ� در ز ـ&J$ @ـ�د� و ��s,��,ـ$  �ـ$ �-ا ـ
               $J&ـ� ز ـQ'؟ ��ا ا�� ر&��دو,= ��� دا<�	 ��<�&؟ و �� ازدواج �
�& و ��و & �ـ-� #� ـ	 هـ��            �راح= و K,��� ز &J$ @�د� را ره� �

 e��� & و�� ��'�J 	
  �3- &؟���$؟ RF2 �72-ر �-د & �	 ��ا� را�
 از  �S روا�ـط زن و 2ـ�د وHـ-د     ز��د�2ح&ود�=) ز�2ن <�K)6ن ز�2ن   
دو,= ��� دا<�� و P9ق �J'�� و دو�ـ�ر6 ازدواج �ـ�دن             .  &ا<=

ر'Qـ��$ �ـ	 از #ـ� -اد6 هـ�� QR9ـ	       �ـ�ا�   ��ـZ-ص   .  رای� �-د ... و  
          $J&ـ�ل ز ـR ـ& د��2-,ـط �-د ـ&، �حـ�Z"��د6 �-د ـ& و اJـ� 2ـ$ ر'�

  

  

  

  

  !*تالشي عبث براي مخدوش كردن نقش و چهره زنان چريك فدائي
  
 

  

  

  

  

  

  

 رفيق زهرا نبي آقا قلهكي

  

  

  

  

  

  

 رفيق مريم شاهي

  

  

  

  

  

  

 رفيق فاطمه نهاني

 

 

 

 

 

 

 رفيق گلرخ مهدوي

 

  

  

  

  

  

  

 رفيق پروين ره انجام

 

 

 

 

 

 

 رفيق طاهره خرم

 

 

 

 

 

 

 رفيق نسترن آل آقا

 

 

 

 

 

 

 رفيق مهوش حاتمي



  صفحه               113شماره                                      پيام فدايي 
 

 

11 

    ��,K �02ـ-1$         @�د�، از �-ل و $J&وردن   ��زهـ�� ز ـK =,&و� �
&�  . ��R-د�  &ا<�

             $J& ز ����f1 س، از ���م�@�� ،�Q'ا�� ر 	�0= ا�� ا,= �Nا�2 وا
از ازدواج �ـ�دن، �hـ	 دار <ـ&ن، از ��ـ�م      . �02-1$ د,= �ـ�3& &   

�ـ� ا���ـ	 ا�:ـ�      . Kزادی��� �02-1$ در ز &J$ @�د� د,ـ= �ـ�3& &        
دا � 2Kـ-زان و دا ـF3-ه� و ر�Rـ	    K �� از ��ه-ش ���� و �-<�����       

�& K,ـ-د6 �ـ��� ز ـ&J$ هـ� را      ����-ر �-د & و 2$ �-ا � �p�� ه��
دا<�	 ��<�&، ه�	 را ره� ��د & و ز &> $J�Z$ ا<�ن را 'ـ&ا�            
      $���1���W2ا E�, و $��QR9 E�, از 	02�H زاد ��دنK رز6 ��ا��R2

  . ��د &
          

�ـ	  . و ـ	  ـ�3ن دادن حQـ��!      �e 2:�ل �E V از �Pش رژ�ـE �ـ�ا� وار         
2
ـ�ح  " ازدواج �ـ�����$  "@�-ان 2:�ل رژ�R2 Eح:ـ$ را �حـ= @�ـ-ان           

��ـ$ از �������ـ�� <ـ��#�	      : " �XJـ	 ا,ـ=    �٨*��د6 و در صـXح	      
<&6 ,�ز�2ن در ���6 ��دار� از روا�ط 2�N-,ـ$ �ـ�ا� ��ـ�R3د ا2ـ�          

ــ-د  ــ�����$ � ــ�P��3$، ازدواج � ــ�����$ ....� ــ	 ازدواج (ازدواج � و  
PN$� (             در $Jت #ـ� -اد�Rـ,��ص-رت ���3'�	 �� ��ـ�6 �ـ�دار� از 2

  ...."ا�2 روا�ط ��P��3$ ا,=
در ای� ز�2�	، ��$ از ���1�:2$ �	 رژ�ـE زد6، ازدواج زهـ�ا NKـ�  Rـ$              

  .N"��$ و @"���I <��ب رI-� ا,=
�&� ه�ی�3ن، K ـ&و #�"ـ$          � Eه 	�XJ 	� ��� �Q'در 2-رد ای� ر �ًN�Xا�

ــ=  ــ&ی�7 را دو, ــE ه� ــ3!   ه ــ�� @ �R2�� ــ�3ن Hو ازدوا &�ــ�  دا<
�ـ	 ��ـ��$ ا,ـ= �ـ	 �ـ�      (���ب داِد ��ـ&اد  �٨در صXح	 .  ��Q�2] �-د 

�ـ&� هـ�� زهـ�ا           ) ا�Hز6 رژیE در ای�ان ��پ <&     Rل ی�ـ$ از ه�-N از
      6&> 	�XJ ای� 9-ر $��"N $R  �NK ": �Q��@ !3@ زر� از $�Nو

    ."�	 ه���ش XJ $2=، ا �7ر '��u ,"-ل 1
�d و ��ز6 $2 <&
�ـ& و در ��و,ـ	 ا�           �#k، دو  �X �� @ـ3! �ـ� ی�ـ&ی�7 ازدواج 2ـ$ �

ا,ـ��Xد6 از روا�ـط     "�Fـ�� ایـ� �ـ�ر       . �0&ًا �	 ,ـ�ز�2ن 2ـ$ ��- & ـ&       
$,-2�N "$,-2�  ا,=؟  !! ی� $�P��3� �2ا� ��� ��د ا��  

  
   	� E� ـ�رز6      در ز�2ن 2-رد ا<�ر6 ���ب     �2 2$ داR2 ـ�وری�تI �9ـ���

  $�PQ ع @�د� ,�ز   ا-  e�      &ـ� ���ـQ'ـ$ رX�2 $J&ـ�رأ در ز ـRHا ،�
2:� و�N$ ر'��Q$ 2$ #-ا,ـ��& #� ـ	 ا� اHـ�ر6         . ���ر ��د6 3�2&  

�ـ& زن و <ـ-ه�             ��&، از  �S ا2���ـ$ در,ـ= �ـ� �ـ-د �ـ	 وا �ـ-د ���
  &����&، #� -اد6 ه������ا��، زن و �2د ���e، ه� دو �JKه� ـ	    . ه�

] ه�ـ	 @�صـ	     2:ـ . و �� اراد6 ا �PQ$ #ـ-د وارد R2ـ�رز6 2ـ$ <ـ& &            
             Eـ�ر هـ�ه�� وا0N$ ز &J$، در �R2رزV�  6 زن و �2د R2 6�JKـ�رز در �

&����& و ���2 ��ا�� ه��  . ه
  

�X,��2 	 ��#$ از ��� $ هE �ـ	 ز2ـ� $ #-د<ـ�ن هـ-ادار Jـ�و6        
 �-د &، حـ�p �ـ	 Jـfر ز2ـ�ن �ـ� Kن روز هـ�       �٠ه�� ,��,$ در ده	   

ــ     N ــ3-ر ــ�رج از � ــE در # ــ�ن ه ــ	 و #-د< ــ"	 ا &ا#� ــ	 '�ص �'�J ار�
�& و  ه�ـ� 
-ر �ـ	 رژ�ـE در            �ا &،���� اد@� ه�%$ را 6�J �9ح $2 �

       	� &��ـ�  . �-د & �ـ�ا� �2دهـ�   " �-<�"ا�� ���ب �Pش ��د7�2 ،6-�
     V�  �� K 	�XJ د6 و      ای��� � �� Eح�� 	QR9 $@�Fت ار����"R� 	� در

اJــ� �ــ	 #ــ-د . واNــM زن را H-2ــ-د� Iــd�0 �ــ	 حــ��ب 2ــ$ Kور ــ& 
ــ& ر'�ــ! 2ــ�د   وا�0Nــ= رHــ-ع � �ــ& ��,ــ�& �ــ	 �ــ�ا  ��7-� ــ�E، ��ی �

"�>-� "   �ًN�X-د ��ا� ر'�! زن؟ ا��   	ـ& �ـ��ـ	 یـe زن   ه�	 2$ دا 
را �ـ	  " �-<ـ� "ی0�$ ا�J ای� I-2ـ-ع  !  &د���� #� 	 ا�Hر6  �$ دا   

��s وا0N$ ا,=، RN-ل ��ـ�E، �ـس 2ـ�دان ا �PQـ$ �-<ـ� ز ـ�ن               
   در,= ا,=؟"�-<�"وK $1ی� اصPً �9ح MI-2 !! ا �PQ$ �-د &

  
 د,ــ����7 هــ� <ــ�وع <ــ&6 �ـــ-د و     �٠در دور6 ا� �ــ	 در دهــ	   

,���7 رژ�E در �-�	 و #����ن در <��ر H-ا �� �-د &، هـ� د#�ـ��      
��� در #���ـ�ن �ـ-د ه�� Qـ&ر در #
ـ� Nـ�ار دا<ـ= �ـ	 �ـ��ه�                  � 	�

�e �-<� #-ب ا�� �ـ-د �ـ	 2ـ� د#��هـ� �ـ� �ـ�در 2ـ�3$                . �-د &
    ��� e� �� و E��'ون 2$ ر���Eا�� ��9! ���ـ�  .  ه��ا6 2$ �-د� 	�

       E� V� ل-J ب ا1"�$ ه� راVح E����E ی#-ب، ح�p ��ی& �7-   . 2$ �-ا 
     Eه ��ر'�! د#�� �-د؟  	، زن و �2د ا �PQ$        " �-<�"�	 ر'�! �

�& و ه� �&ام ��ح���N k"�= ه�       �� $2 =�1�0' Eدوش ه 	دوش �
         $Xی�bو $@���Hا $J& ز d"��2 [ی���&وش 2$ و در ار��Rط �� 2

& ��J.  

  
رژ�P� Eش ��د6 ���� �Z-��� را در ذه� #-ا �ـ&6 ��ـ�ب اQ1ـ� ��ـ&               
�	 J-�� ر'��Q زن، ز � $ �$ اراد6 �-د & و ���� در ار��Rط �� �2ده� ��   

 & &> $2 ��>K E��1��,-, . ��>K Eه E�و �� اص� �� ,-,���1
 �ــ$ <ــ& & و 'Qــط د 1�Rــ	 رو �-د ــ& و د Rــ�ل �2دهــ� 2ــ$ ر'��ــ& و  

#K             & &ـ&، 2ـ$ <ـ���ش هـE �ـ&ون K �ـ	 �&ا �ـ& ��ـ�ر دار ـ& 2ـ$ �
  .�2ده�" �-<�"
  

    e� ر-
� pا,ـ=،        " �-<�"ح� 	 �Q>�@ ل روا�ط�R د 	اراد6 � $�
ای�Qـ&ر  2$ �-ا & �	 ���ن زن دR� ���1&�] <-د �	 رژ�ـE <ـ�6 از او         

وح3= دا<= و ح�p رژ���H E-ر� ا,2P$ هـE ح�ـ$ از  ـ�م او              
��ا�� E�2 ا,= �	 ,0$ �ـ�د6 ��ـ�6 او را   وح3= دارد و ا��Q&ر   

  #&<	 دار ��&؟ 
  

      Eرژ� 	�0= ا�� ا,= �Nو ر,-ا�     وا $Q"# &I $2Pر� ا,ـ-��H 
 از ا�ـ�  �	 �� �&ی� ح& 2-رد ���X و 2Kـ�ج #ـE3 2ـ�دم 2ـ� Nـ�ار دارد،            

 ٠* �	 H-ا �ن 6�JK ا�2وز H [:2-ا �ن ا �PQ$ دهـ	     ��T ا,= ه�ا,
د �Nار �&ه�& و وارد �R2رز6 �ـ� رژ�ـK ،   Eن ز �ن ���e را ا71-� #-  �٠و  

& -3�. 
  

وا�0N= ا�ـ� ا,ـ= �ـ	 #ـ-د ر'Qـ�� زن ا ـ�� ��� JKـ�6 و ا �PQـ$                 
�ـ�ت ایـ� ��ـ�ب،  د 1�Rـ	 رو� �2دهـ�                 �Q"� ف اد@ـ� و یـ�P#�� د & و-�

��، �JKه���� @��صـ�   ��@�س  . R-د &� ��Q'د#��، 2:] ر ��Q'ن رK
 ـ&J$ �02ـ-1$ را ��ـ�ر    K �ـ� ز .  �] H-ان رو<���X ا �PQ$ �-د ـ&   

  =�ــ ��ــ-ان �2ر� �ــ	 @ ــ��& و � ــ�=-fJا< ����ــ	   1 ــ�رز � R2 ــ��  ه
,�ز�2ن ������� '&ا�$ #"ـ! ا�ـ�ان ��-,ـ��& و ا71-هـ��$ <ـ& &        
�&6 و 6�9�#       �K ���"���ا� H-ا �ن و ��Z-ص د#��ان 6�JK و �R2رز  
<�ن و ���F	 <ـ�ن �ـ�ا� ه��ـ3	 در �ـ�ر�A 2ـ�دم 2ـ� �ـ�N$ #ـ-ا6             

& �2 .  
  

�ـ	  ���6 ا� (و دارد �	 ا�� ���6 ا �PQ$ زن ���e '&ا�$       رژ�K Eرز 
وارد '�ه�� �� ا �PQ$ ا��ان و '�ه�� 02�H	 <& و ه�� 
-ر �ـ	    

    $�PQ ا [� �ـ���� fJا<ـ=،  ـ�] JKـ�R2 6ـ�رز       �٠ و ده	    ٧*رو�  
  ='�J &ن ����� #-اهK از Eـ&  ) ا�2وز ه�0�ـ$  . را #&<	 دار و ـ��-د ��

ژ�E <�6 و ,ـ�واK Tن  �-ا ـ�=        ��H-ر� ا,P� $2P<$ را �	 ر     
ا�2 د<�� ا�� Kرزو را �	 . @�"$ ��&، از  ��	 را6  د �Rل ��د6 ا,=        

  . ه�� 
-ر �	 رژ�E <�6 ا�� Kرزو را �	 J-ر ��د. J-ر #-اه& ��د
  

 �Q ز �ن ����Q  ،e ا�� ز �ن ��- ��= وا0N$ در ��ـ&ار �ـ�دن           
�ـ�ن ا        hه� Vـ&6  �ـ��K ـ-ان ح�ـ$ درH ���"�دا2ــ	 د#�ـ�ان Hـ-ان  ـ

  . #-اه& دا<=
  
*-   V�;  ق� ر�.ـ� 0ـ�.-    از Gـ�ف   ـ%! 0ـ9��ا�� ا�  ـ� *��ـ� �ـ�         �

ــ�ری� ده"�0ــ� ــ�ا M� ١s در �  در ا�ــ�ق ��
��ــ�� �ــ�ا�� ��ــ� در  ٢٠٠٨ �
    ��?�/ اG-ع ��ا���'�ن ای! 90��ا�� *ـ� *��ـ� �A..ـ�ات         . D�%�J ارا�� 

�%�ر در8 �> ا0/�  . ?��6  از ��رت '�%�ر *� �
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ــ ــ� *�ـ ــ�ل در اوا�ـ ــ)� �١٣٨٧ر 0ـ  ،  �0ـ
 ;�=<�ت و �Jوه7 ه�� 0�.0ـ� �ـ� از         
�Fــــ� هــــ��  وزارت اF-Gــــ�ت "T  �زیــــ
      /�� �*�%� ،���ر� ا0- �  � *��"?

�ــ�ان  F ":     هــ�� �ــ�ای� ��ــ� از Sیــ��
�7 ه� �� *�"!       � !.%(9�١٣s٧ "  �Cـ%� 

 ;�=<� �%�ب  6*�ر �ـ�Cن  ـ� دهـ�       . ��د
�� ای! �%�ب در را0ـ%�� ی�ـ)�� اهـ�اف         

  � ��         �Cن ا��یـ����Cب و*ـ� �.ـ/ �ـ�9ـ 
ــ).� از    ــ� 0ــ�ء �� 
�G ــ�ن از ــ�� ?�ا� �یJ

ــ�رزات ا�4-*ــ� و رادی�ــ�ل دهــ�   M sــ� ٠ * 
ــ�> ا0ــ/   ــ� در 8  
�0ــ)� . ر�ــ%� ��� 

�ــــ��� �4ــــ7 وزارات   �J3 /ــ �ر?�ــ*6 
 V�? ر� ا0- � و�ا�F-Gت ر0�ا� ?"�
�ان ��ر        �F �* ب را�%� �%M=ن ا�'���ا�� �[�

�در� �ـ�   �9ص� ��د� *� ��م  �"ـ�د �ـ       
�� �C� داد> ا0/�* �  �%������ � ��  .

ـ)��'�ن �%ـ�ب ، *ـ� د0ـ/          �
ـ� � <��(
��
 �ی� Nـ�ار دادن '6ار�ـ�ت 0ـ�واD و ورق          
Jــ�ر> هــ�� *ــ�ون ا ــ@�ء و *ــ�ون 0ــ��ی/  
��ه�ـ�Cه� Fـ�ر� از          D�0وا  ���*�ز?
 ��، از ��ز��ان ��ای� ��� ای�ان ، ا�Nام         

 . *� ��ری� �0ز� ��د> ا��
دارم �ــ�د �ــ� ا
ــ! 0ــ;�ر را  ــ�رد� �ــ� وا

ــ/     ــ�ری� 0ــ�ز�  *�Aی ــ�  � ــ� �4 �  B(ــ 
��*
ار�Tــ��F و ���ــ� وار، ?ــ-دان �ــ� �ــ�د 
�� ، *��� J�دا�%! *� �* �  B�  Bره�.(*
�رد ا��اد و ?�ی�ن ه�ی� ا0/ �� ��د ��*
�ـ7M  �ـ�ای�         ? �
��F  %<�� *� ��ر�را *

��*� �ص�ص �� ه� وN/ *ـ� �ـ�ر
�       .  .�ا�
�ــ�ا��  ــ� ا��
ــBC  0ــ�ز �ن ��
��ــ�� 

�دم ، ه"���� �).B *��ر� و J �6 در ��ر و.�
�ـ�ز> 'ـ� رویـ7 '.�هـ�ن *ـ� و?ــ�م 8ورد>      

�ن دو *��ــ�رد ا0�0ــ�  .ا0ــ/�در * �ــ��
ــط    �ـــ�> ��0ـ B.ـــ[�ــ�ب � را*;ـــ� *ـــ� �%ـ
 �0ـــ)�  ;�=<ـــ�ت و Jـــ�وه7 هـــ��     
�0�.0 ��رت '��%ـ� ا0ـ/ �ـ� ا?"ـ��          

  .��Lه� *� ای! *���رد ه�  � ا��ازم 
�رد اول �� ا����N در�F /0"�اران *�� ) �*

�ــ� روز *<ــ� از ا�%ــ�Cر ) '�%ـ� ��د�ــ�ن  �
    ��%�ب ��رت '���� ، دN.�4 در را0%�� ?ـ
�0ز� و ��4.! ای!  �^ـ�ع Nـ�ار دارد �ـ�           
ــ�� وزارت   ــ�> از 0ـ ــ%� �ـ �ـ�� Vـــ=�; 
ا�F-Gت در0/ *�د> و ���� ا�%�4د� �� *� 

<���%�ب وارد ه)/ *ـ�ز� �ـ�ادن       !!! ��ی)
ــ� ــ! =**   ــ�   در ای ــ/ * ــ� و ��" �ــ! J�ا� T

    ���* �  <�T�J رزی! ده��M  .    ایـ! ه"ـ�ن
�ـ�     ( �0�J *� در ��ا0/     �* �%�* �
��و 


B د%0�ر �L* ( !    ر��وزارت ا�F-Gت ?"�ـ
     <��
ـ)�ا0- �  � *��� �ـ� از Gـ�ف �
     �F���%�ب رو *� 8ن د0%� از ا��اد� �� *

��یS ه�� ��ای� ( در 6�8 �ن در ار��Mط *�      
 (<�� �.N ، د���* �  �� 3�) �� ا0/؛ ی<

 Sی�ا� ��و ��ری�9 ?<�� * <���4C.Jم 
�چ *ـ�دن �kـ�ر�  Mـ�رز>           J و Bه�  � �0زی
 �"� ، B
��> ا �F�  ن را�C%.=�>� ���8 و
هB *�ی� ��د��ن ه"���� �0=�� و ده� ه�� 

�%�، ای! وq.�� را �J '.�� ��د> و در +'
��اوم ��هJ B�ا��� و ای�Tد ���ف در *.!        

��F 8ن '�ای7 ���8ی� �� ��ز *���ای� ( ه
را دار�� ، '�م *�دار
ـ� و از ه"ـ�  �"%ـ�،            ) 

ر�.� �M.�(".� ا�ـ�ف را �k;9ـ� �ـ�د> و       
ارا?.	 �%��0 �ـ�> از 0ـ�� 0ـ�واD و        
  . وزارت ا�F-Gت را در *�ر> و� ا���F ده.�

    
و ا �  *� ��رد دیL�، �ـ� �ـ� �  %�ـ�وت *ـ�               
�رد اول ه)/ ، و  ! *.C%� رو� ای!        ��*
   <��رد و ��_.� 8ن ��.� ��اهB ��د، �ـ.��*
0�/ ا�4-*ـ�       �>Nداران وا B��J رد���*

ــ� ا�%ــ�Cر . ��
��ــ�� �ــ�ا��  ــ� *��ــ�  *
اF-G.� ��ی���� ��ا�� ��� ای�ان ��/      

�ان �F " �* ی)� ?-دان�در ا���C ��ری� �
ــ�    ــ�ا�� �� ــ�� � ــ� ��ی�� .�F " ــ�ن L"ه

�د�ـ� �ـ� *ـ.! ا
ـ! دو       * �4."F <ه� در��
 <�'�
در> F".�4 ��  �ز *.! . و?�د دارد د

ــ�  
�"�. ا�4ــ-ب و ^ــ� ا�4ــ-ب را رو�ــ!  .
�%� دیL� �� �.6 �ـ� �ـ�_.�          �درای��T از دو �
: *).�ر  ~M%� دا�ـ%�� �.ـ6 *�یـ� یـ�د �"ـ�د           

��ری� ��یـ)�  ـ� �ران ?"�ـ�ر�       "  �4=�  
از " ا0- � و ��ش رNص� �ـ�خ ��Lـ�ار     

0.�- ده"��0 و  دیLـ�� و *ـ�ی�> �� ـ�           
C'ــ�ــ� 0ــ<.�� 0"G�� ــ�در ( �د>  ــ�در 
�ـ�ان     )  ��ی�Lن  F ز�ـ�ان  ـ!    " *ـ��ا� ��ـ*

�� *ـ� واNـo  از 8ن        ! " ا�S �")�ح ��ی6ی�  
�ان  ��.�ـ)/ د�ـ�ع از  Mـ�رزی!         �F �* ی��*
�ر�  �Mرز> ��ز��ان ��� از k� و <�T�J ده�
�ن و در ��اوم را>  ��      �*�و ��وع  �� هB ا �

�د�  .J.�وز�، ی�د 
  

%.>N�  !.��د �� ��ی���� ��ا�� در �* �
��� اF-م ?�ـ)� ا�ـ�Cء 'ـ�� *ـ� �F.ـ�             

*� . �%�ب د�"!، از G�ی�  D�%=�J را �"�د��
���=� و �L�ا��( یS ا=%��ب دو '��� �� (

ــC.�م ،    ــ� �ـ ــ)� را  ـ ــ! ?�ـ ــ�ر ایـ ا�%]ـ
���ل از ای��� ر�.� ��یM�ز 0�T�� از ��
�"�ر 8ن دوران ?�ودان  /CLز ���'�ن ا��*

90��ان 8ن �V ه)%�� و *� ی�د  �����، 
        Bا��� �  B��* �%��ا=� �� داk0 �و ه
*�ا(%�  ;�ح و دا�)%�� هـ�� �ـ�دم را         
 �����".U و  �دی/ *BC9، و ا � �L�ان از ای
��� و *ـ� *ـ�  .ـ�ن �ـC.�ن          ��)��� J.�ا 
 ـ�ارد H.ــ� ^ـ�ور� و H.ــ� 3زم *ـ�ا� ایــ!    
?�)�، *��F ا�-ف وN/ و ر
9ـ%!  8ب *ـ�      

���� !"�  .08.�ب د
  

�ا M� ��ی���� ��ا�� ���، �.١s      Bا��ق  � 
UMN /F�0 از اF-م ز �ن �<..! ��> *ـ�ز         

  ��ا(%"�� *�ا� ��].B و 8ز �ی7  �ارد   ( 
ــ�  ). ���.�ــ� * /M(ــس ا�%]ــ�رم �ــ�F �ــ *

*ـ� ��?ـ� *ـ� ?ـ�     (ا�M4%0ل از ایـ! ?�ـ)�      
، )�0ز� هـ��� �ـ� *ـ� ��8ـ� ا�ـ�ر> �ـ�دم            

�<�اد �~.ـ�� �ـ�  �%]ـ� *ـ�ز �ـ�ن اGـ�ق             
�دم (*�د�� � ��*� دی�ن اB0 ا�Gق، )  ه"��

�د�ـ�   * <�� Uوع، ادار>    . دا��ـ�از ه"ـ�ن 

��> ?�)�  9Cص� ��Cن داد �� �� ��      ��
ا��از> درادار> ا�Gق  ��رت و ��ا��ی� دارد       
��ـ� �ـL"C.� ایـ! ا ـ�، 9Jـ7             "� Sیـ ��
�ل *��� ـ�           G  در ��د �وی��� ��.V ه�ی� *
�.6 در ز �����  ��V0 و *"��C� oNن داد> 

�� <��� �� ()! �4.�0 و  ��رت ادار> �
  . '�ن ?�)� را ��Cن  � داد

  
        B�.� از �C9* ، � ���* وع��ر�.ـ�  "در 

�� در *ـ�ر> ز�ـ�'� و  Mـ�رزات  ـ�در           "  �در
��ی�Lن �%��0 ��>  79J '�دی� و Jس         
 /M(� �(�? ل�k(  ح و ی�د 8ور�.^�از �
*�  �ا�Fت �]B و  4�ارت ?�)�، از ر�.� 

   � ���ت Fد ��T�� *� 0ـ9��ا�� �ـ�د      0
ا ـ� در ایـ! ه�Lـ�م *<�ـ/ *�?ـ�د           . *��داز��

         Vـ��ان  ���� ��ا� 0ـ9� U�C  8 �ن
   �� Uو و� o;N .      Uا ـ�F ـ��ـ� � <�ـ�م 

وزارت ا�F-Gت �� از ا���C ��ری� �0ز�    
�C.*-Nن و(C/ دار�� *� ای�Tد ا�%-ل در 
��� ر�.� 0ـ9! ران J�دا�%ـ� و  ـ�       .� ��

     "� ��.'��� از 90��ا�� ?�ـ���ـ� �
*ـ�  . �
ــ�   ا*%�ــ�را�� *ــ� ه�(ــ�ل ?�ــ)�  ��ــ� *
     7���.�ن ��ا� 90��ان �� و=� ��
�ا U وزارت ا�F-Gت *�ا� ا�-ل در ا��ق F
 �� �T�8 �� /ل ?�)� ادا � ی���G در �"�م
 �
�G از �در *79 �8 ���ر MT  ان��90
           /Mـ�'�ن در ا�ـ�ق �ـ����ـ��/ � �* !���

���ل 8ن �V در ای��T �.ـ6      . �k(  /.N-�
�د �� *ـ� 9Jـ7 ویـ��� ��.ـV هـ��             ?* V=�

�.! 79J 0�ود *� ��ا� ر�.� a"و ه �Mزی
ــ� �ــ��/    ــ� ا�ــ�ف �ــ�ر ���ــ� * .")

��'�ن در ?�)� داد��  .  
  

90��ان  ���%M�� �* ���در ای�UMN �T از ای
�ارد�   Bاه�ا��� ?�)� *��دازم ،  � �

*�هB ( را از 8ن �V *.�ن ��B ، ا���ق ه�ی� 
 – *�Fـ� �ـBC      �ـ�   )  ی�� ��ن    –��ن  

�ا U  ـ6دور ، ?.ـ�>          F ر از�@) �%C.* !.�
 U ا�F �� ا�� ،/C'، �%و��د ���ار و ��

ــ�د> ا�  ــ��   –� ــ� ��ــس زدن ه ــ� *  ا�~�ی%
�د از G��ـ� و اF-Gـ��� هـ��      � ����.Nو
رژیB از G�ف دیLـ� *ـ� ��0ـ%�دن  ویـ�وس             
ــ.�ه� و   ــ"UM 0ـ ــ� �ـــ�Cن و 0ـ هـــ�ی� *ـ
�"C.� ه�� *�ه�� 0<� ��د�ـ� �ـ� ایـ!       

��     ?�)� ر ��Cا ـ�، �ـ�   . ا *ـ� �<;.�ـ� *�ـ
���J م و�� Bه�اوG�9* 3ً� ه".!  �رد، . �

��ی! *ـ�ر ه"ـ� را          � oN��ل ?�)� *"k( 
N� 6 ��د> و یS *�ر هB ����ر �� ا�Gق را    
*)%� و *�ر دیL� *�ز �"�ی�، _��.ً�، ?�)� ا�   
�ـ� �ـ�            �* /Fد دو ا=� �0 0ـ���� N�ار *
�F�0 7/ ادا � دا�/ و ایـ! �ـ� ���ـ�     

�� *�� ا��� ?�)� ، �� ���/ �<�ل ارا
و �<�اد زیـ�د�  )  ��� ٢t٨(�ودأ  ( (�^�ی!  

را ) هـ� �ـ�ام د> دN.4ـ�     (�� وNـ/ '��%ـ�      
  �� �  U ��در ای!  .�ن  �B �� از ه�     . 

    ���� /����.6، ی���ر�� '� و هB را�� 
�ر� ا0- � ای�ان       �"? Bرژی �.�F �* ن�'
در ���یــ	 �ــ�ری� 0�ا0ــ� �N� ����ــ� و Jــ� 

�9ر ��ی��ـ�� �ـ�ا�� ��ـ� و *ـ� �F.ـ�           ا�%
ــ�      Lــ� دی ــ�ان ی� �F ــ� ــ�  * 
ــ� *� ــ�*� � %�
از?��ی�ت �0وا �� رژیB ا0- � و �ـ-ش       
ــ�    �ــ�> * Dــ�ت 0ــ�وا 
��ــ� ? اش در �;�.

�د* �.L"C� ر�.(*،�
  .  ()�ب 8
  

ر�.� 0�T�� ا*%�ا در ��^.ح ����ه� *ـ�          
�ــ�'�ن، از �Nــ�ر دا�ــ� از (ــ@�ر �ــ��/ �

�J ��* oN.7 8 � و��N ا� �� در ارا�� *"
�زش و F+ر ��اه� ��د> و *ـ�      J � �"� از

  ��ا*%�ا �"� ا� از    . *�� ��د��ن J�دا�%
�ا U د0/ ا��ر��ر و F ،oزی���ری� ا�%�Cر، �

 !از بام بر زمين افتاد ،وزارت اطالعات طشت رسوايي

!  
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اه�اف �%�ب  �%C�> را *.�ن ��د> و ���.ـ�         
�ـ�'�ن       ��"ـ�د �ـ� 0ـ<� و �ـ-ش �ـ�وی! �
�%ــ�ب د�ــ"! از �ــC� 8ن ، �ــ� ا .ــ� �ــ�دن 

ــ   ــ� �ـ ــ� '��ـ ــ�ن از هـ ــ�رزا�� و ?�ا�ـ �ر  Mـ
ــ�   �ــ�C.-��  ــ� *��ــ� و ���.ــ� �"ــ�د �
   <�L%ا� د0ــ�ــ�از> *ــ ــ� �ــ� ا� ه"ــ.! ا ــ� �

ــ� . ا �.%ــ�  ــ�رد ��?ــ� ا0ــ/  0ــ9��ان *
ــ�رزی! در را0ــ%��   M  ــ� ه"ــ� هــ�Cار� *
ا���C ای! (��/ رژیـB ا0ـ- �، ��?ـ�          

�د"� V�? B�  ع�^�در . (@�ر را *� ای!  
 ���ادا � ر�.�،  ;�ح ��د �� *� B�F *� ای
�)���  "�! اF /�F �* /0ـ�م ا �ـ�ن          
      �Lد=.�� دی �%�ب و ی� *� ه��0 *� �د0%
8ن را  ;�=<� ���د> ا��، �-��  ا� از ���ت 
ــس از    J د> و�ــ ــ�ب را Gــ�ح �" *�?ــ)%� �%
ــ� �ــ�د �ــ� �;ــ�ر   *�ر0ــ� ا?"ــ�=�، ���.
�یــ)��> 'ــ�ن 8ن �ــ-ش دار�ــ�  �ه.ـــ/     �
 Bی��� *� رژی�� ���Nرزات  8'�ه��� و ��د�M 

�ر �ـــ�> را وارو�ـــ� ?�ـــ�> ده�ـــ� دی�%ــ� � .
�ـ�   �� �  B
90��ان �0س '�/ �� رژ
��U ��ر ا�4-*� ��
���، ���8 را   	
��� �*
�%ـ)V �ـ�د> و Gـ�ر�           B(یـ�%(L��' �*
وا�"�د  .��� �� ا��Lر�)V و ��ر ��ی��ـ�         
 �گ *�د> ا0/ �� *� ا
! وL�  ��.0+ار�ـ�      
�ـ� �ـ)U ?ـ�ان واN<.ـ/ 0ـ-ح *ـ� د0ــ/       

� دN.4ً� در ?�ـ/  8زاد� و   '��%! ��ی��� �  
ره�ی�  �دم از زیـ� 0ـ�;� ا ��ی�=.ـ)B و       
�د ، و (%� ?�ن ��د را در ای!      * <�� Bرژی

  ���M* �J ،��%��6 �ـ�ری� را  .  را> '+اG 3�)
�.� ��، �ـ)��� �ـ� *ـ)�ط دار و         .M*  �"�
��T را ��� �.�*���� را>  ـ� ا��از�ـ� و      ��
�ن 0ـ�*�     �ه6اران ?�ان ای!  "��/ را ���

.� �� ���� �  �F�  3�) ، د> ا���� /(
�د ��8ن *��� ��ی��� �)V و ��ر��ن      � ��

ای! (�ف ه� را �ـ)���    .  �گ *�د> ا0/    
 � ز��� �� �"� �  �دم �ـ�ه��� �ـ� در        
دوران (�� ــ/ ��8ــ� ، ��ــ�ی! �ــ)U *ــ�     

��> ا0/ <�.C� �%(.�.  
�د *� � /M�� از ��Lان در *79 دی��90

�ــ�> ا�ــ�ر> *ــ� ی�ــ)�� ارا?.ــ	 *��%ــ  �
ــ� ایــ!     ــ�ب از ?"� ــ)��'�ن �% �0ــط ��ی�

در ه��L ــ� ا�4ــ-ب، " ���یــ	 8�ــ��ر �ــ� 
ز ��� ��  �دم *�ا� *�زر'�ن، �9)/ وزی� 
�V9% ا �م ه�را  � �C.���، ��ی��� در       
�� ا� از ز .! �"! ����ی�  ;��، در '�
�د�� �� *ـ� 0ـ�        * <�� o"? ان��� <�LCدا�
   B.��.  U0.�ه� �ا0�ان را 0�دادن ، ای ، 

L=�0�د ر0%��.6 0.�ه�U را '�ا � *�ار�� 
ــ� ر*;ــ�     ــ��G و * M�ــ� ار ــ� * ��ــ! ' و ای
ــ�ن را *ــــ� ذات  ــــ�دم ، �ــــ�Cن     �د�ــ�

��
ـ)��'�ن      ."ده���ـ� �L� �� ح داد.^��،
�%�ب واN<.�ت �ـ�ری�9 را ���یـ	 �"ـ�د> و       
�د> ا� از ��ی���� ��ا�� � o.0ل و�M4%0ا
  ���در 8ن �0=�� را *� ��F o"T> ا� در '

ا��LC> ���ان ��MیU ��د> ا�� و ���.� �"! د
��د �� �-��، ای! �%ـ�ب  در هـ.� ز .�ـ�         
ا� �.)/ �� ��ی��� را 8 �ج ("ـ-ت زهـ�       
8'.! ��د N�ار ��اد> *��� و *� واNـo *�یـ�          
'�/ و ���.� ��د ��  � *� یS ("�ـ� ه"ـ�            

B.%(ه �در '. �M��? .  
  

*� ارا�� J.7 '�%�ر� ����> و  �.ـ�، ر�.ـ�       
 �;  ��T�ح ��د �� �%ـ�ب د�ـ"! را از   0

�د *�ر�0 و *�ز ��د �زوای�� *).�ر�  � 
 /Nدارد و در و ��%C.* ای! �.�ز *� ز �ن ��

�T�' �"� /N"� و�*<�/  � ���در . ای! *
�رد� ��اه� J�دا�/ �ـ�          �* �ً��"F �T�ای
(BT *).�ر� از �%�ب را در *� '��%� و �Jی� 
و ا�0س ی�� از ��"/ ه� *� ��ی��� N�ار         

او '�/ �� �%�ب د�"! *� ا%0��د *� . دارد

دو �� ـ� �ـ� ادFـ�  ـ� �ـ�د �ـ� *�0ـ.��        
 Bا�� ، ه <�� �%��ر���4 ای! ��C.-ت �
�د       �*� ��ی��� ا���م ?�0��0 زد>  � 

و !!! و هـB ا��ـ�م �ــص�.�  9ـ�=�.! ��ــ��    
 ;�ح ��0/ �� �-ش  .��� �� در ادا ـ�         
�د> *�دن ای! اد�F را ��Cن دهـ�        �.* ��* .

�ر� �� � ه�� در ;� �� ��ادا �  <��م 
ــ�>      � Bــ ــ� *�0ــ/ 0ــ�واD رژی ــ� � �>?
0ـ��%� �ـ�> ، ا��ـ�ن و در ایـ! ز ـ�ن *ـ�       
 �* �� �����ان ا0��د� ?��> داد>  � �F
ا�0س 8ن  � ��اه�� ��ـ�> Jـ�D *��%ـ�           
ــ�وش    ــ�ان را  9ـ ــ)%��� ایـ ــ�ی! �"��.ـ �ـ

ــ�ز�� ــص.U *ــ�     . 0 ر�.ــ� 0ــ�T�� *ــ� ��
ن دهــ� *ــ�ز'�ی� وNــ�یo و ر�ــ�اده�� دورا

       U��(ـ  ،��.F ارد���T> و *� ا%0��د *�  J
را *�ز ����� ��د> و *�  ;�ح ��دن ���/ 
�چ *�دن و ا���م زدن        J د�، از�  � ��ه�� 

او *ـ�  . ��ی)��> '�ن �%�ب ، J�د> *� دا�ـ/      
ــ� F"��ــ�د *�.��Lــ+اران 0ــ�ز �ن و   ــ� * .���
��D زیـ� *ـ�ز?��� و         %Cایط دهـ���<�ی	 

��� �� � �0ز� �0وا�C� ، Dن   L� �� داد
 ����ی)��> '�ن �%�ب د�"!، �-ش  � ��
�0واD را از ای! ه"� ?��ی/ �M��� ��د> و       
*� ا0%��د> از 0��ه�� *�ون ا @�ء و دروغ 
�0واD ، ��ی��ـ�� �ـ�ا�� را  ـ�رد ا��ـ�م        

��  . N�ار ده
  

در *79 دوم از *��� � *� ا��اد� �� *�ا� 
�د��،  *� ه� ��ام * �%��' /*�ارا�� *��  �
د> دN.4ــ� ���ــ/ �ــ�M/ داد> �ــ� �ــ�     
�ال ی� *�� ��د در ای! را*;ـ� را Gـ�ح      k0

��
ی�� از وی��� ��.� ه��� �� در ای! . �"�
N)"/ از ?�)� �%=�J�� ��Cن داد �ـ�،      

   V.�� ��"� در V�N  ـ!  "N)"%� از وی��
�د �� *�  '�ا � دا�/ ی�د ر�.ـ�      " ا0/*

  .'�ا��4ر ��F ر^� ��*�ل 79J '�دی�
  

 �J 7در *9ـ  ، �%Fــ7 0ــ��یــ��� ?�ـ)� 
ر�.� ��یM�ز 0�T�� �C� �*� و Nـ�ردا��       
���3 (@�ر در ا�Gق G ر�از (���� و (@
ــ)�    �ل ?�k(ا0ــ/  ــ�ــ� � ، در را*;ــ� *
��� و J.ـ�م ، ا�qـ�ر دا�ـ/       M">? �* ��M 
 ـ! ��ـ�  ــ� �ـ�B �ـ� ایــ! دا0ـ%�ن �ــ�ز>      
��وع ��> و*�~� ا0/ �� *�یـ� زوایـ��    

و*� ه".!  9%�	 8ن  �رد *�� N�ار *L.�د 
�ـ�� �.ـ)%�        M">? ا3ن ز ـ�ن Bه U.=او . د

 B%�' �� ر�G %�ب ه"�ن�ای!  ��د �� �.���
واT= �%C  �>N! ا0/ �� *� ���> �8%�ب 
و (J /4.4��ـ�ب �ـ�> ا0ـ/ و  ـ� در ایـ!         
ــ�     ــ�� �.� ــ)%.B زوای ــ�> ��ا� �����ــ/ �

B.ار ده�N ��* رد����� از 8ن را  � .  
�M>"? ��? �* ان����*�ا
!، ر�.� 90* ��


�Lن  '�/��: *� ا��ر> *� �� � ر�.�  �در 
 " ، �"��B *�%�ی! J.�م *�ا� � �  ��� ! 

ه"ــ�ن (���ــ�� ر�.ــ�  ــ�در ،  ــ�در ه"ــ� 
 �� ��ر���4 ��ا�� ،  �در ه"�  �Mرزی! *�

  /�' �"� �* :     Bا����  ! ز�ـ�> ام و  ـ� �ـ
���دت *�هB ، ه�'6 �"� '+ارم و ا?ـ�ز>       

�ن ��ز��ان ��یS ��ا     � Bاز   �"� ده ، B.�
�ن ر�4ـ� ارژ�ـ: و ���ـ� در د0ـ/         � ��"?
ــ�ا�   �ــ"� د�ــ"��ن  ــ�دم ، و0ــ.�� ا� *
��یB%0 V دی�> '�ن و 0.�> ��دن روز'�ر        
      Sـ��د ، ی�ا� ��ز��ان  ! ا� Uی�M� ��8ن
�")�ح ��ی6ی� ، �"� ه"�ن �)��� ه)%.� 
�ـ� هـ��       ��د�ـ�ن  <ـص�م  و ?Lـ� '� ��
ــ�    * /Cــ� *�ــ ــ� دادن ��. �ــ���اد> هــ� را *

Cــ�ن را *ــ� د0%ــ��ن ��ی�%ــ� و ?ــ�ن 6Fی6
. ��0%�دن ���8 *�  .�دی!  .!  � '��%.�      

ــ6     ــ� 6Fی ــ�ی�Lن،ای! ر�. �ــ�در  ــ� !   [�*
"   *�%�ی! J.�م  "�! را *� د�"! داد> ا0/

ــ�ب *ـــ�  ـــ6دوران وزارت     ــ�س  �;ـ و 0ـ
�"� ه� *��� %� و ر0�ا�� از : ا�F-Gت '�/

8ن ه)%.� �� *%�ا�.� *� ��.! �MC~��� در    
�  �CF دم�  �CF ن ، در�دم *� ا�4-*.

*�  �Mرزی! ، در �CF  ـ�دم *ـ� �ـ�ا�.�ن،           
 �.����%�ی! ���� ای�Tد *�� .  

��T> ی�� از Jـ� �ـ�ر��ی! ، ی�ـ� از         J ده�
زیMــــ���ی!  Mــــ�رزات  ــــ�دم  ــــ� *ــــ�د> و  
       Uـ*�N �.H �� �%�د0%�ورده�� *6ر'� دا
ا���ر ا0/ و �"�ه�ی� �� هـ6اران �ـ! از     
 �* :��ا��ن ای!  "��/ را در  .�ا���� ??
�C%! دادی� ، �ـ"�ه�ی� �ـ�  .�.ـ�ن هـ�          
�ان ای!  "��/ را *�  ـ�اد  9ـ�ر 8=ـ�د>           ?

�"�ه�ی� �� �."� از ?"<./ ای! ��دی�  ،
�ر را ا.0� �T)ب ا?�Mر� ا0- � ��ن C�
��دی� و ز��ن را در زی� �ـ�در از (ـ� 8زاد�         
ــ"�   ــ�وم ��د
ـــ�  ، �ـ �ـــ7 �ـــ�ن  �ـ�J
�ا�.� دم از 8زاد� و د ���ا�0 *�6.� و %."�
��ز>  �6�ف �� از 8ن ، ��M/ از ای! *��.ـ�    
�� ��ی���� ��ا�� ��� �)�� را *� *ـ�د   

�ـ"� ��د�ـ�ن *ـ� *ـ�د ده�ـ�> ه"ـ�            . �داد�
�)����  ای!  "��ـ/ در ایـ! 0ـ� 0ـ�ل        
�دی� و ?��ی��%ـ�ن را *ـ� هـ.� و?ـ� ، هـ.�        *
ای�ا�� ��ا�%"��� �� ��ا �ش  ـ� ��ـ�         
و�ــ� ��ا ــ�ش ��اهــ� �ــ�د و �ــ� در 8ی�ــ�>  

  ���0�J واN<�  ـ�دم    . ��ا �ش ��اه� 
 ــ� *ــ� �ــ"� ، ه"ــ�ن 0�Jــ�9 ا0ــ/ �ــ�  

��� و �.�*�ن ه�    ?�ا��ن  � ،  �دم  � در       �
�ر ��د�� MT  را �"�روز *� �"�  .�ه�� و 
ــ� *ــ�ا� �ــ�Cن دادن Nــ�رت ��د�ــ�ن ،      �
�ا�ــ�ن را �8%�*ــ� *ــ� 'ــ�دن در �.�*���ــ�     ?

�ا��ن  � *� .'�دا��> و �-ق *�6.� ? �0�J

%��ران  ��.! ا0/��? �"� � زن و  �د :"

B.L�T* �� :�? �*، B.L�?."   
  

"Mـ)%�L  0�ود ه« و �Jی�ن *79 ?�)�   
�د» ?���� ��ر'�ان *.  

  
*� ا
! ���.V ی��Mر دیLـ� GـC/ ر0ـ�ای�       
0�*�زان '"��م ا �م ز �ن ، ?.�> ��اران و 
 6دوران رژیـB ا0ـ- � *ـ� �ـ�ا در 8 ـ� ،       
��ن ��ای� �� دارو�H ه�� �V ز��>       a�8
دار و F�*�> �7،از ��اب  )%��� J.�وز�       
8��%� و زار، J�ی��ـ� و �ـ�ر���ن         �%=�) �*

ا *� وی�و���0  6ی! *ـ� 0ـ.�ه� و     ��د ر 
�"C.� ه�� *�ه�� و F�ی�ن ، در 8ورد�� ،      
و �ــ�  �ی�0ــ��� �ــ�د را *ــ� در و دیــ�ار     

�����*��!!!  
  

 ا � 3=� ه�� 0�خ  *� روی7 ذا�� �ـ�د،      
رو *� ��� U و 0�ا��ازا�� *� ادا � را> و *� 

��د� زد�� ��9M= !ی� .  8ی��> ا� �
  
٢٠/�M ا��/٢٠٠٨  
  

  : ها زير نويس  

  
�رد ه�� دیL�� هـB *ـ�د �ـ� �%ـ�ب          * : ��* �%M=ا

���� از .L �ـــ�ــ�م �ـــ�د> و=ـــ�  د�ـــ"! را  ��ـ
  !90! *�  .�ن 8ورد��!!! ا�%�Mه��� 

 
ــ�خ    **:  ــ� � ــ�ان * ــ� � ــ	  9Cــص�   .G !ــ از ای

» ��یS ه�� ��ای� ���   « در *�ر> �%�ب    (���Lار
دا�ـ� و  ( ?ـ-ل ����.ـ�ن   )       =��ن ١٣٨٧ ��  �>   

ــ� Jــ�ل : �.�ن ��ــ�?�ا�ــ� ، �ــ�ا از 8ر ــ��9�اه� �
  B(.��J (،           دو 0ـ�ز �ن ا��ـ�د D�%Cـ�  ـ.��.*    

ــ� ایــ�ان      ــ�ان و �ــ�ا�.�ن �� ــ� ای ( �ــ�ا�.�ن ��
ــ�ب ) ا�~�یــ/  ��یــS هــ�� �ــ�ای� " J.�ا ــ�ن �%

  . ا��ر> �"�د"���

 com.yahoo@nasirtabrizi    نصير تبريزي 
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در ��56ب�!  

م�  

�  ."��: د�9 '�درد ت� را �
  

  ان)؟ ام >�ب "�ادران
  

در �ن� �  !را��
ر�$@<<<<<ن ��ی<<<<<�� +<<<<<� ز�<<<<<!    

�� ()��'  
!+ ABC  

  .ام "��ن ��ض �
م
  

  !')رم
EFدر دی� �0  

  >�اب دی)م ')رم "$�ر ا�9
� ��Fف "� ح$ط"��  رو� �

Eو ت ���I" در ��J< 9دار ا�  
�"��  رو� 0ن �

K)ر+� "� ه�  م �Lو"ن "
�  ���Iد� و ')ر رو� '�� ��ش �

�� ��F' �" �$Nداد ت  
  و ت� "� رو� ��ور

���� Oی �" �+ �  ���$) � 0ن �
�� دم �* O*�+ ت� +�د� و �! و "�ادر  

�ز� ��گ �" �  ام "� ه�ا دوی)ی: '
�QL  � '��S زی5� %R)F ��د 0ن "

�0 �در!  
ر�   >�اب دی)م +� �Lو"� ا�9 دل   >�انK$� و "

  ت(R دل
�"��  و در 0ن �

  � داغ ')رم ن$ 9I�� ��I" تE +�د�
� L: و ت� در ����%� � تریO ات  ن

�  :نC$)� زان�ان را "� "SV +�د� و �
  '�Iم،"

  وا� >)ا
� "� ��م+< �* 9F�"  

در�  
9I$ت� ن �
Iت ��  "� ت� ���() +� از "

ن�< X@� ن� :L ر ا�9 � �"  
 ')رم "$�ر ا�9�  و ن� ت(

ن*� "���C د و��و�  
هنY� ن و
  و *� �$

  و *� �$�از و *� +��ن
  و *� اه�از و >�ا�ن
  و *� ت�5ی� و *� ت��ان

            �>+ �و "� ه� >�B در ای<! �<)>S زن<)ان "�ر�<
  "�د +�Fر ای�ان

:L Z5[ 9وب ا��L R)رت� از ت"  
Oری  �Lوب از �E ت

  0زارت� و +�� و در و د�9 دل
  ه�� ت$�� و ترن)
رن) $I" �* و  ')ره

O\$� و �C ز+�د و  
�  زت�� و ��ب و �رس ز"ن

�� ز�ن� داد و ��: +� ز"ر� ^6+  
�   ><<�ار� و ><<�ن +<<� "<<� ><<�ن 6>>̂ ری<<�� "<<� 

  زد� نرو
��I" ل د�9 و�V� �$K)*9 ز�  

� و در %�S و �(ی9 و در ]6(�+J� �  

� ر+�رد ه�� تری_ ���IN ا�9'  
  

� و "<<�  و در ��]<<��� و ن<<��د� و   � "<<)ن��>>�
  ن��د�� از ��ح �`��� ا�9

  و ا� �در '$�وز
  زیدن) ')ره

�  +� زداغ '�Iان
  +� "� زح�9 و "� ی� O�� �Y"ورد ��انن

� ز0تb ر�5ر �SI\I ت!Cو O5F� ��F� ن�  
ز دق ��د� و ی راه� دن$� �(�ن ���F وی *�ن 

  ')رم در ��ف ��گ
ر و ن�ارن)�$" �(� ��I" �"  

  
ر� ا� �در ��56ب"  

   ��ض �
م'& از
  و از ای!  �ل +
م

 ت� ��ا در +ر ا�9" �5\B�  
ر ا�9 �در از ت� �\�$I" ام  

5ن�Kای! ا�9 +� دی�وز ن E\B�  
  در �\�ل ��ا "ز ن��د

�  ام "� �9��B و ز'
  SL و زن�F� �$dد
  و ��ا "�د "� زن)ان

� +� در 0ن دژ>$: ا�9%  "� ات
  هن

در� �f�Kن  
d$<<�� زن<<)ان "<<$:   ا� از ای<<! �<<R زن  +<<� �<<�ا ذر� 

  ا�9
ر�"  

�� ��d)' دژ>$: +� از �  دی) 0ن ��د
  ز� �9I و دوی)

� +� در 0ن "�د "� ا��@5ل%  ام ت "� "$�ون ات
  و در ای!  �ل ز�ن

  داد *()ی! �
م
�� �'  :�9J و "� ت�\h '& ه� "ر '$

  "ام تن >��6ل "()� از دی)ن"
  ا�VCض "�د ��ا ت�� اتق

ن)F)" �  رو� �5\
درو� ن� �  �5د� +� "$5(

ن ��د� دژ>$:� �* �+  
R� �* د�+ ��   ه

5ن))� �� و دم ���\'*  
  0ن %)ر i"� و در�ن)�� و ��d ن��د

  0ن %)ر 9I" 9j� �" EC و زن� "ز��Fد
  

  
5نC �" ن �! را  ام "��ن) �

  
9J� !$)* ��i0>�ا:  

"9j5>>>>>>>>>>��< �I>>>>>>>>>>"  �>>>>>>>>>>" ام و
ل" �� >�د ��j5��< ام  

ی<ت �\�+ن<� ده<:    +� �� را ز�(  
��0ه  
�>>�درت<<ن از �<<�ف �<<�ض   ن� �
9�`�  

ی<<9 +�دن<<) و �<<� را   )� ���0ری<<
وا� 0وردن)� �"  

    �>>� �>>" �>>��� 9I>>' !>>از ای (>>k"
رن)YI"  

ات  �<<<ی) از ح<<<ل "<<<� �<<<��ق �<<<!   
رن)�K"  

 ای! ن�� "� ت��$Z ��ی! �زی)ًJBC  
�+ ($f  و >�د �0د� ن�

(fا��ب   در انd�! 0ت� ار"
kر��ز� +� از "� ت A$[و "� ت� Aی�

  0ن ���F ')ی)ار
  ز�ه$9 ای! �\9 "$)ار
  �j! ران)� و ه� "ر

  
  "� ای! ��\� تN$� ن��د�
9�  و �ن �j! ای! �

ر و     +<<<� در �<<<ی� $F>>>ای<<<! ره5<<<� ه �
9�  ت�ان

ورز� و در ](9k و   F+ ZB� در �+
R)ا�9 و ��ه(�"  

و ه<<� *$<<� +<<� در زن<<)�� ><<�ب ت<<�ان    
  دا�9

 i�d� ما� ای<<<<<! �\<<<<<9   ن<<<<<�*(<<<<<ن �<<<<<
  ن�>��� "�دا���

  +� ت 0ن *� �$ن ا�9
  ای�ان "� ��ر دول را%$� '9��$

و ای<<! �\<<9 0زاد "<<� �<<��(�ل �@<<�mد    
  ر�$)� ا�9

  � >�د و ن$� از ��S و +�د�
      �>+ �>kdدول ��ت E>ل و ��ی�>� �>nدر ا
      �>>" �>>\� 9o>>�از ت<<E '$<<�وز� ای<<! ن

  ان) ه�اس
ن� ><<<�د  �$F>>>' �>>>" 9ر ن<<<)ا�>>>�pا �>>>+

��<�  
�($f� ا"�از ن��()��  

  و ")ان$)
  +� از ا��وز

دتk� ل و  در دو9C و ا5%
  ه�� � "� رخ ��+ر ��Fد� ا�9
  و��ن� +� �@�n Xوت و '�ل ا�9

� ه<<� �<<�د "<<)ان "�<<) و      �j5>>��< �>>+
  "�د� ا�9

  "�ادر
�* �C  "� �! و ح�oت �

ور زر>$�)�  +� ا�� ��دم ای! +�Fر '
:��    �ر� و ")"9j و �@$�ن   دی)� و "* (

  ان) و ��6ج "� نن
�  وC<<<� �<<<<�ض +<<<<� از ���<<<(�  >>>>' �>>>>�

  "�$�ن)
ر *� �زد�$" �  و ی 0ن +� �
ن ��د

  نامه رفيق

   احمد خرم آبادي 

  به مادرش
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!!د خاطره تمامي شهداي به خون خفته خلقد خاطره تمامي شهداي به خون خفته خلقجاودان باجاودان با   
  

  
  و �
ن ��� و ی زی) ن$رد

  
iت "�Yدازد�+ S$m6ت �" �+  

9Iر د�� ه� اد"�j"(" 95 وNار ن &"  
  "�ادر

�()س �)� ت� +� در ر���� S$m6ا� � ت  
��$K" از ا��وز �+ �  و در ای! '9I "�ر�

  د��ت ه$s +: و +�I ن)ار�
  +(�ن ای! %\:

��  ای! ن
� >�د ]�6 �`اری)�j5��< �"".  

  
  !+(�ن �در ��56ب

        �تN" :Id<! 0ن ]<6(� و 0ن �\<�JI � �<�د
  دژ>$: "� ید 0ر

و ی�t6C O ت�NJ "� ح$ت� +� "<� ��زن<) ت<�     
()Fj5" ن�ه�  

  اش و در ارج و ازا�
ن� از 0ن "ز��ن() ه�� ��Cد�Iان �  

زن) ��ی� ت� دد� "�) و از >�ن زن و     و �� 
�Q" �ر� �N: �$� +() � ای! ��دم "*  

دت��؟�  
  ی ن�یI() و "�Kی() +� اح�)

  '�Iت
ن ��ف "�د+  

  و ان)ر ر� 0زاد� ای! �\9 در"()
9<� ن� "� '�d�  

ن� و ای�ن و��ف ��د و " ای)�Iان �  
  

در ��56ب� �F� ن� 0زرد�  
   ��گی@$! ا�9 +� در ز�: ت� ه:

  "� از زن)�� ا�9 +� " ن(R %�ی! ا�9
  

  '& ا� �در ��56ب
  "� �! ��ش >�5دار
  *� ز0ن ��د� دژ>$:
��  � ن(K$! ح$ت ا�9 ��و � +� �`رن

  �($)م
  "� >F: �0)� ��ید +F$)م

�+:  
"9j"(" h�ش اح" �J< �Kدی  

�  ت� 0ن %)ر >���� +� ن)ان
h\< و !� �  +� ��ا'

� و از ای! تج و زن�Jت �)� 0+()� از ای! �
9jاز ای! ت  

   �CJز ت �C�      ت� ���>)+ h>\< !$>�ع ه��(� �
  تV`ی� و "ز +(� ��j؟

  +� �! �$�م ا�� >\h ���(� ا�9؟
  "� �! *�؟

�ر� ه(�ز� +� ه(�ز ا�9 ن)انQ$" ت�  
ن� و ��Cد�   I9 +� ��اد از ت� انI$* 0ن �  
  

  
  

 �JI>>\� !>>ای    ��I>>ی� در><<�ر و �F>>)0ن  � دد� �
9I$ن  
�  ��م ت� "

  ��N ت� ه�I() و 0نن +� در ای! �\�JI ه:
نIان ��ه� هp �"  

ن� و ان)ی�F ")وری)Iان :C� از �Cو  
9Iن ه� *F: و ز"K�را ه ��  

� iل و +�ری)Cو  
� ��v �)� ه� �� رو"�K� ن ��د  ا��$) +

  اش "���Y$) و ]Z5 و �5� ه��Q >)ا�
  او ه: "� ��ن ا�9 +� "�د �$�

  �و ای! +�Fر وی�ان
  "�د �(SK و >�د ن$�
  >)اون) وح�ش ا�9

�  ��ف '9I '& ا� "
  ات ا�� ای! ا�9 ��ن

:$f ه: *� ��� �+  
:$f  +� "� �\9 >�د '9F ن�

  ")ان ��N ت5ه$)
  +� از �S$\� �V ت� و 0ن �� ت�انت

 ن$9I ت�اوی)� و در ای)�� �  
� Eو در �`ه  
9I$ا ن(< ��  

�()س �)�� �+ ��J� ام؟ ت�  
�� �" 9F'؟:)N" دم  
  'K" 9I$�م؟

� را "Y`ی�م؟F)دد� �  و �! ای! زن)�
ر ن�$�م" Oا� *�؟ +� ی�"  

R)و ��ه bای! دان �" R)ا� ن  
��J� ت�  

  +� �! ای! �\9 ��6وم ��ا��ش +(:؟
  '�ل

�ی)م از �� "K$�م؟ ه� 0ن %)ر +� �"  
  و �! از �\9 >�د

�\[  ا� دورت� از �� "K$�م؟ �
ر ن�$�م؟" Oا� *�؟ +� ی�"  

  !ن�
  ای! دان� و ای! دام ت� "�دار

م و در رهK`ر رو"�< �+  
� +� ت��$)�"  ش ��ود0ر ت� از >�یb ن$

9�  و ")ان: +� *� �ن زن)�� ��د �6(
  و ا� ��د� دژ>$:

  ت� و �� ")ان$)
ر �! 0ن" Oام +� ن� ی  

  و�C 0ن +� دو ]) "ر
� +� "�jاه$) "�$�م$kd� ه� ��گ �"  

� رF)دد� �  ا نY`ی�مو �! ای! زن)�
  ام � >\h *�ن +� ��زن) ��: دی)�
  � �E�N ا��د �$�! و *� ���د "� ��0>��

  
  ام � ��د و ���گ روز"�

  
  و ��ا��ش ن�Fد
�5B< !ای �� s$ام � 0ن ��د "�رگ ه  

9J�   :+� "� ار"ب ��
  ن�$�م و ن�$�ن)"

ن� +� ر� >\K" h$�ن)I+".  
&'  

� ا�9؟  از ��گ *� "
  ای! +� ��ا'� و��دم

� ا� 9�� �5Cی� از ای! ای)�ه' �نIان �  
�Cو  

  زن)�� ا� ��د� دژ>$:
9��9 و زی5)6�  

�؟+ �Cو  
�  در 0ن و%9 +� ای! >\h از ای! 0ب و از ای! >

  � ه: "��� "K$�ن) "� ان)از�
�f�� �+ ن� ای!  �ر  

h\< !ار +� ای`K" م و�$� !� �+  
ر�Q$" �" �)��� و �� "�$�ن) �' ��".  

  
  با� �در ��56

ی9)� �� ت� از �^� ت@J� ��  
  "� 0ن رو"� ت���� د�� داد

  +� *�نن
ن)F+ b$' ��J[ و ح$�ان �Cد� و رذ��  ر� ن

  و ��ا ن$� "�jان)
  +� "� 0ن ��Y" v$�ن)م و *�نن

ن '$K" b$�مF)��<ر� دد  
�J � �tاز ن X@� در� ت�� � �  ات ن�� ن���

  ��N� �K ن�Nد� 
   تری_+� در ای! ��ح\� از ��دش

  ر�5ر  0ن +& +� "� ���ن �\�+ن� ز
  �SI\I "�ه)

  زن)� "� ��ر ا�9؟
  ")ان

  اح�)ت ای! ن(R ا") را نY`ی�د
  و �در "� ت� ���()

  +� ��دان� "�$�د
  و �در

A$6ن :I� !ام ا�� ای  
SI\I� رل ��د ز0تb ر�5"�L �*  

:L ر�j� s$ه  
O\� !ن "�و�() ای  *�ن ��ان

�I) و ��زن) ت� ه�اح ��ه()  
  روز� از ای! ��د� ن��د

  � و�KCد از ای! ه�ز�
��س� !f  از ای! >

ی9)� �� از ای! �J� ��  
  "K$�ن)

� ه�� >�ن�  ه� ��انن و ! را "
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 6�F�ا2��ل �� '�ار,�&ن �
 Kذر ١٦و �����F ,��71د 

)-F3 ر دی�7 ) روز دا��
دا F3-ی�ن �R2رز و 6�JK در 
دا 6�73 ه��  �3-ر ، 

u' Es��"@ ی&ا&> ��
 $��"�– 	� $2�S  

V2دوران رژیE �� دا 6�73 
ه� و �] 02�H	 ح��E ��د6 
�-د & ، �� ا@��ا�Iت #-د 
 	� =R� �3��Xن را  
دی����-ر� ح��E  �3ن داد6 

و �2ه�= K $Q"# &Iن را  
  .  �� P2 ��د &

���دJ$ ای� ا@��ا�Iت J
 ، V�� از ه� ��� MNوا 	�
ده�ن  32= 2ح��$ ��

ا,=  �	 ��  رژیV2 Eدور�
@-ا�X2یR$ در دا 6�73 ه� 
و ر,� 	 ه�� ��s$ ��ا� 

���ن ��دن ���6 <-م 2��R& #-د  از وH-د� 
"$2P,ر� ا-��H Eو " ��ی6�7 �2د2$ رژی "

eزاد� ه�� د��2ا��K "& در ای�ان دم 2$ ز.  
رژی��H $Q"# &I E-ر� ا,2P$ ا2��ل در 
وح3= از ���ار ح���ت ا@��اI$ دا F3-ی�ن و 

 دا F3-ی�ن �� و رادی��ل �-<�& �� اوp �� �-ی64
���ش ,�ی	 وح3= د,�6�7 ه�� ,��-ب J
 	 -Jاز ه� 	02�H د در دا 6�73 ه� و در ���م-#
�& و �� �� �� دادن � ���J-"H $Iح��= ا@��ا
ا�Hز6 و '� �u	 �P�3ت #-د� ا�  ��S د'�� 
�ح��E وح&ت �2ا,E روز دا F3- را زی� @"E و 

د,= ,�ز، ,�ز�2ن داد6 و ��] ای� ��3"��� 
 ،&�� 6V�1� �� $'و ا ح�ا �
در 2���ه�� �$ #

�$ �� '�ی�د ه�� ر,�� ا�2 R2 رز�R2 ی�ن-F3 دا 
"�"� ��.���، ای�ان ��.J ،����.J ��" 

�J ��� و '��	 ��رد ، " و "�2گ �� دی����-ر"، 
��R ادا2	 داردH" ، " زاد�K دا 6�73 '�ی�د

��� <�0ره�ی$ �	 "ا,=hو  ه�  &I ��
دارود,�	 '�ی��Rر �	 اص
Pح اصPح �R"9ن 

��,	 �-ز6 ه�� ا,�R&اد ح��E ، ,�داد6 <& 
را �	 هE ری�= و �-د6 دا F3-ی�ن Kزاد6  �3ن 
داد &  �	 رژی��H �7�-��, E-ر� ا,2P$ و 
���2$ دارود,�	 ه�� Q"# &I$ درون Kن �� 
�	 ح& 2-رد E3# و  �Xت �R2رزا�$ �2دم �ح= 

  .ا<�	 و دار &,��N �2 Eار د

در ه��� ��ر�-ب در دا 6�73 <��از، 
 �� 6�JK رز و�R2  ی�ن-F3 زدن دا e,�2� 6��� �

ا@��اI$ �	 دی����-ر� ، �	  و ��I&ر� �� Kن
 [�1&� Eزادح��K د-H-د � @&م و� 	02�H ن در���

 	� 	� $��0�H �� رز6  ��د & و�R2 �2&ان 	� ��
��   �X ��2,�&، �� <�0ر �2گ ٠٠*���٢ از 

��R ادا2	 "دی����-ر و H ، رد�� 	��J ��� و '�
�1ز6 �� ا &ام V2دوران رژی� E	 ZN& ح�"	 "  دارد

 &�و �Z2درV��F� 6ات ص-�$ K �ن را دا<�
&�  . ا &ا#�

 �� از ٣٠٠٠در دا 6�73 ���ان ، ��� از 
 Eدوران ���-م �&,= رژیV2 [��Q2 ی�ن در-F3 دا

H درب ورود� دا 6�73 و از ����&ن ، �� <�� �
�J= ه�� ا2���$  kZ <&6 �-,ط  �"�س ، �� 

،  " دا 6�73 '�ی�د Kزاد� ا,="<�0ر ه�� 
" $���s $� ای� 	ی&6 2"�$، �"�س �&  VJه�"  ،
�2گ �� ای� دو1= �2دم "و "  �2گ �� دی����-ر"

kد6 ا� زد &" '�ی���J ه�ات�S� 	� =,د .  

 �� Eدوران رژیV2 در دا 6�73 �-@"$ در  ه�&ان
�X�,ا $>P�2 ور ,0$ درK e>ز ا�J د6 از

ز�2�	 ای�  . ��دن ��Sه�ات دا F3-ی�ن ��د &
 [RN 	�Xه eاز ی Eذر �� �١ز ا,��-ب را رژیK 

�� K ی�ن و #� -اد6 ه��-F3 ار@�ب و ��&ی& دا �� 
 $Iح��= ا@��ا 	 -Jع ه�-Nاز و ���J-"H &ZN

 اEs�� �2 ای� .�sKز ��د6 �-ددر دا 6�73 ه� 
�ا 	 ، دا F3-ی�ن �Q2وم �� �R3:�ت ,��-�7

 �� �Q  را Eرژی 	3Q  د-# 	 �@�F> ت�Iا@��ا
  .Kب ��د &

در �2ز &ران ، @"��Es <�ایط ��س و وح$�3 
 Eرژی 	د6 �-د �� ��� �>-� [RN از ��

و   ،��&دا F3-ی�ن و #� -اد6 ه�� K �ن ا@��ل 
�& J-� دا F3-ی�ن �-,ط "� =N�, Es��"@

ح�] ���Pرده�� ای�د� رژیE ، دا F3-ی�ن �� 
#�, ��S  $%<�0ر ه� 	"$ � 	زاد� ا &ی3K

=,�2 E"�دا K 6�73#�ی� ,��7 "و " ح! 2
 د,= �	 �� K ��  -<�	 <&6 �-د،" Kزاد�

در ���2 6�3 �0&اد زی�د� از  .ا@��اض زد &
دا F3-ی�ن در ا@��اض �	 �2�Q2ت دا 6�73 در 

 Kذر روز �١",����a� $X2K �1 دا 6�73 �� <�0ر 
T ، ادر دا 6�73 ه�� ار .�M�F ��د &" �2,=

 �2ا,2 E��V� d" یVد و  ایPم ،ز �Fن ، ارو�2	 
$Iار ا@��اVJ �� -F3 ا<= روز دا&JرV� در 

  .�Jدی&

در دا F3-ی�ن �R2رز و ا@��ا�Iت ��Sه�ات 
��ن ه�ا,$ را در دل دا 6�73 ه�� �3-ر h K

E6 #-اران رژی��H 	� =#ا &ا E�2ت  رژی�Q2 
�	 د,�6�7 ,��-ب و �R"���ت ,�ی�0 �� ا��� 

2��-م #-ی� �	 �2&ان 2K&6 و �	 د,����7 
 &I ت���"R� رز و ,�ز�2ن دادن�R2 ی�ن-F3 دا
�2د2$ ��ا� ����] ,��-ب و ار@�ب K �� و 

& &2K �� �2 E�, =در ه��� . �-د6 ه�� �ح
را�
	 در ���ان �& �Rل ا@��ا�Iت دا F3-ی$ 

 Kذر 0١٧&اد� از دا F3-ی�ن ��02ض در روز �
 	��
 �N 	� 2$ ��زدا<= و�S� ط  ��وه�� ا,-�

& &> [Q�� ��&اد6�J   در ح���1	.ز &ان اوی� 2
 	Q2$ و��P,ر� ا-��H E�2"�- $ ��ا� ٠*رژی 

   .Kزاد� ای� دا F3-ی�ن ����0 ��د6 ا,=

��� �2�Q2ت V2دور رژیE در ��#-رد �	 ی�$ hه�
از <&ی&��ی� ا@��ا�Iت دpورا 	 دا F3-ی�ن در 

" ح�ا,= از Q2&,�ت" ��� 	 �از �	<�
 ار�J ��� ,��-ب 	ء�،���2�3 	 در ��� 

02�H	 ا,2P$  «دا F3-ی$ #-د 2-,-م �	 
" H&���#-رد "#-ا,��ر »  دا 6�73 <��از

در �3&ی& ,��-ب 2�p-aن دا 6�73 <��از 
: 'p�0ن دا F3-ی$ <& & و رذیP 	 ا@Pم ��د &

" 	� =XJ &ی�� 	ا &��J-,
دا�2 دا K  6�73ذر ١٨روز 

��  <��از �	 �1	  �
'ح�<$ و ه���$ 1K-د6 
�Jدی& �	 � VH	 Kب �F2زات و 
 	��> $ - �N kدی��

    ". �-اه& <&

ا@��ا�Iت و,�M دا F3-ی$ 
ا2��ل در <�ای
$ �	 وN-ع 

 	� =,-�� 	� $1�,
fJ<= ، ,�1$ �� از '�از و 

k�3 $رزا��R2 ا�  ه���� 
6�JK ی�ن-F3 د ، ,�1$ دا-� 

 �� از '��1�0 ٢٠٠ از �	 ���
$ دا F3-ی$ د,���7، ز &ا 

��زH-ی$ و <��F	 و 2-رد 
&��'�J ار�N. '�3ر 	1$ ��,  

 $����H v�0R� ه��
د#��ان دا F3-  �� �����ن

ح�$ 2-رد K �� �2ح�] <& و 
�$ @-ا2] رژیE در دا 6�73 ه� �Nار �H �0ض�

&��'�J. ح�$ #� -اد6 ه�� 	1$ ��, 
رژیE در دا%�$ @�ب دا F3-ی�ن از ��&ی& و ار

��p#�6 ,�ل fJ<�	 ,�1$ �-د �	 . ا�2ن  R-د &
 	��F� ی�ن در-F3 رز6 #-د در دا�R2 و $J& ز
2-#��& �	 در <�ای
$ دا 6�73 ه� ی��Rر دی�7 K

 ���ح�-2= دی����-ر� @�ی�ن 2$  ای� �	 رو�
&�� $2 	X# -"J و ه� ص&ای$ را در &>��  $�  

R2 $��&6 �-ان ���� �	 <�-6 ه�� @"��رز6 �
    .��د

 	��F�١� �� Eاد ح��&R�,ل و ��#-رد ا�� Kذر ا2
رژی��H E-ر� Kن ، 2-ی& ای� حQ�Q= ا,= �	 

 $2P,ا	ه��  �� �ح�ان در ح�1$ � $,��,- 
 &�ا�Z�Nد� �	 H-2-دی�� را ��&ی& $2 �

 از ه� <�-6 ا� ��ا� ,��-ب و رو��و,= ،
 &���R ه�� ا���H@$ ا,��Xد��2 6H �� 	"��Q2

�� ��7� <�ی& ��-ا & ��& ص�Rح$ �� @��  
 ا�2 ح���ت دpورا 	 دا F3-ی�ن . #-ی� ��VXای&

�R2رز  �3ن داد �	 �	 ��� ��] و �JKه$ 
�R2رزا�$ ارز<��&� در صX-ف دا F3-ی�ن �ح= 

در,= در ه�اس از ���� .  ,�E �2 وH-د دارد
 e����� �� $2P,ر� ا-��H 	� =, $��0Nوا

 و �Pش ��ا� 2�ح�ف ,��-ب @�ی�ن از یe �9ف
,�#�� دا F3-ی�ن �R2رز �	 از �9ی! '�u دادن 
�	  ��وه�� �bه�ًا �� و� $1	 �sی= را,= در 
دا 6�73 ه� و �	 �Q-ی=  ��وه�� ,�ز<��ر و 
 �R�H M�N و M"N 	� ��� ،�7د� از �9ف دی-#
 �2 E�, =از �-د6 ه�� �ح ��ای� � 	 pد�@

��	 ا,=� .   

-F3 دا 	ورا pرزات د�R2 ی�ن در** 	�>fJ ل�, 
�� fJر از '�از و  k�3 ه�� ����ر، ��Fرب 

��J  . �Rا ��Rی$ را ��k  �-د6 ا,=H ای�
 	02�H �>6 و رو�JK ان&Hان و-�ه�-ار6 �	 @
Kی�	 ���م  ��ی$ از �R2رزات ا���H@$ �-د6 ا,= 

 ,�ل fJ<�	 �	 رو<�$  �3ن �F�** $2رب . 
ا �PQ$ ده�& �	 ه�-ار6 ��ی& �� ���	 ��  ��و� 

�-د6 ه� و �� ای��ن �	 ���وز� ��ر�Jان و 
 E�زح����3ن در ��Q2] ار��Fع و ا�W2ی�1
 	QR9 ح ه����H از eه�^ ی 	د و ����ای
 &I م�S  و �&اوم �Xدر ح 	� Eح�� �Jا,�:��ر
 kد و '�ی-��2�0X= دار & ���	   Eح�� $Q"#

��� ��Fرب .  K �ن را  �-ردhه�** 	�>fJ ل�, 
-J ح= #-د ����ی�� 	02�H در 	ا6 ا,= �

�2، ���� <�] ح�-�S  $�2م ,��2ی	  	
",
 M'��  دار� وا���	 �	 ه�-ار6 ح�'� 2

      ���� ١٨   
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��3$ از را6 در���$ ��Fر� ) ١(#"�� @&ن 
 V%-, و در��� @�ب (�� �ل 	در��� 2&���ا  ���

&�$3 ����ر ) در ا��N -س هQ  2$ ��<& و از
در . ر ا,=ح���$ در ��Fرت ��H $ ��#-ردا

,����1 ا#�� �� ا'Vا��  �ا2�$ در ����K ا�� 
�"�ح��$ ��� � 	Q���
Q	 و �3&ی& 2�2


Q	 ا��2ن ��وز �2 	��دو����1 وا�
 ��H) در را6 ه�� =���	 ��� 	 ا��Fد ا2

.  �V ا'Vا�� ��'�	 ا,=) ��Fرت در���$
@�س ا�01] دو����1 �	 @�-ان 2:�ل 

�����1���W2و ا 	Q
�2 $Q"#&I 	� 
ر�-د6 <&ن  �H) ���Xا� ا#�� �2
�-,ط دزدان در���$ " ,����س ا,��ر"

) �	 و,��0 در ر,� 	 ه� 2��0س <&
�	 رو<�$ 32�n ��د در ا�� #"�� 

�� و �	 H وز�� �
در���J ه�� #
 2�S$ �2دم 2ح�وم ا�� 2��9! را 

&�  . <&�&أ ��&�& $2 �

�	 د�1] �0&اد ز��د دزد� #"�� @&ن 
رت ��J $2د ه�� در���$ �	 در Kن ص-

در ,����1 . �32-ر ا,=" را6 دزد در���$"�	 
ا#�� ار�� ا����2 د2�S  ����1�#$ #-د در 
�3-ر ,-1�2$ را ا'Vا�� داد و ��ا� ���R3د 
�Q2ص& Q"# &I$ #-ی� ,Pح و ���2ت ز��د� 

$,��, $��R� $� را وارد ا�� �3-ر ��د6 و- 
در ��F	 دار و د,�	 . اK $@���Hن را �3&�& ��د

�& #-د را �	 K#���  دزه����دان در���$ �-ا 
�& و �� V�F2 	�'�3�� ات و ���2تV��F�

در .   #-د را ا'Vا�� ده�&ه�� ���h&6@�"��ت 
 ��3$ و در ,�ل  �٠ ��� از ٢٠٠٧,�ل 
 ��3$ در #"�� @&ن 2-رد ٩٢ ��� از ٢٠٠٨

�& و �'�J ار�N 	"از ا�� ��3$ ه� ١٢ح� �� 
ز در ا,�رت  ,� K ��3 �� ه�-٣٠٠ه��ا6 �� 

  �V ٢٠٠٨در ,�ل . دزدان در���$ �Nار دار &
='�J ص-رت �F K در E�2 	"ح� ��&�� . 	�

 $�3� e� ان 2:�ل-� هVار �� ٠{ �	 ا��ا $@
�� Kه� را از ��� �	 ه"�& �R�2د، ه��ا6 �� ,

 در ا�� ٢٠٠٨ JK-,= ٢١ ,� K ��3ن در ٢٩
 ا���R �س از f2ا��6 و ١٠#"�� ر�-د6 <& و در 

 �2"�-ن دpر �	 دزدان در���$ Kزاد  ��&=��دا#
 ,���X  e� V�  �R2��W ژا��$ در *١در . <& &

V  ����Kد�e ,-1�2$ ر�-د6 <& �	 ,�ا �Fم 
 روز و �� �٢ ,� K ��3ن �س از ٢٢ه��ا6 �� 
.  �2"�-ن دpر ��ز �س �J'�	 <&٢·*��دا#= 

 _1�R2 ا�� 	3�2-د � 	�XJ) در 	و �-���1$ �
K دزدان در���$ ��دا#= @�"��ت ��� از 	� �� 

6&> ( $� �� ������در �3-ره�� (�	 ح
0�2"! �	 دار ود,�	 ه�� V2دور ) @��$ و ارو��

  . ا,2P$ و ار��F@$ ,-1�2$ وار�V <&6 ا &

�1�F$ در 6�2 ه�� H" دزد� در���$ "��$ از
 *٢در " '���. و. م" <&ن ��3$ ا#�� ر�-د6
 �R2��W,0�2"! (ا�� ��3$ .  �-د٢٠٠٨ 	�

در ز�2ن وN-ع ح�د�	 در ح�ل ح�] ) دو1= او��ا��
٣٣ e �� ٧٢T-  ار ز��د�&Q2 و 	رو,� =#�,

در Kن . ,Pح و ���2ت د��7 ��ا� دو1= ���� �-د
 	� 	Q
�2 ����K از =S'�1= 2ح�-a�ز�2ن 2

 6&�@" T��32 " ٠*١ ��وه�� 	, 	د �-�
�7$ ��ا� 2ح�'S= از H $�3�"��ه��ا6 " '�

دو��2 وا0N	 V�  E�2 ر�-د6 و ) ٢. (��د6 �-د
 ���X  ا�� . �-د" ,����س ا,��ر"<&ن

�	  X= #�م Q2&ار ز��د� ����X  $�3 ح�2] 

 دpر  �-د، از #"�� @&ن ر�-د6  ه��2"�-نارزش 
 6�J در���$ �� ,-اح] ٠*{<&6 و �	 2ح"$ �	 

  . �Q��'K '�ص"	 دارد، ��د6 <&

  -ا�R2، زح����3ن �3-ره�� �١٨س از ح�د�	 

�2�
# 	Q ������J3&ی& �ح�ان و ��وز در� 

 ١٨در . اح��س ��د & 2�S$ را ه� �	 ����3 
 �R2٢٠٠٨ -ا  �&�" ����ر. س. ن. K" �و�Jن ه

ح�e>-2 [2 ,�#= رو,�	 �	  �و�Jن (
و H e>-2&�& و ����ر " ��راT"ا,�ا%�"$ 

�-د و ��ا� " ��را2-س"���3'�	 ه�&ورو,$ 

Q	 حb�X= از ��3$ ه�� ��Fر� ه�& در 2�

�	 ��3$ ا� �	 �Z-ر ���2د ) حu-ر دا<=
0�2"! �	 دزدان در���$ ,-1�2$ ا,=، ح�"	 

�س از . ��د6 و Kن را در ,-اح] @��ن �sق ��د
 روز ��$ از ,� �3��ن ��s $�3ق <&6 *

 �Fت ��'= و 02"-م <& �	 Kن �$�3 0�2"! 
 $�3� e� 	�"� ،6د-R  $دزدان در��� 	�

�-د6 " *ا��وات  �وا "�2ه����7 ���"�&� �	  �م 
ص�حk ا�� �V�  $�3 �	  -�	 #-د اد@� . ا,=

�& ,�@= ��� از " *ا��وات  �وا "��د6 �	 �
ح�"	 � $�>-2	 Kن، �-,ط دزدان در���$ 

 �س از ا�� �H�2ا زح����3ن .ر�-د6 <&6 �-د
 $2 	� �� K 6�JK ��� و 	Q
��3-ره�� 2

Q	 و ار����ن �2 $@�Fدو����1 ار� &�دا 

���W2را6 ه�� ا =���1�= K �� �	 ��� 	 ح�X ا2
 	Q
��� ا'�وز� @"�	 زح����3ن 2H 	� ر��F�

 #-د �	 د<��� �3ن را E3##-اه�& ��دا#=، 
�	 �9ق 2��d"  �3ن داد6 و �	 ا@��اض 

&�  .  ��دا#�


Q	 و ار����ن �ه� �&ام از دو2 ����1
�1�= K �� در �Pش ا & �	 در �R2رز6 �� ���W2ا

�$ و �Pش ��ا� ح�X ا2��= را6 دزد���� در��
ه�� ��Fر� از ر��RN #-د ���J $3'�	 و 
���ل ������2 و ,-دKور���� � 	F�� در
2���ه�� ��Fرت در���$ ��Hن را در د,= #-د 

& ��7� . 6�7 p-H 	3ن ه��&@ ��"# 	� &�ه��
$���1���W2ر���� ا&N $در��� ��� �Jیو   �و �

�� K ن ر�-د6 �-د6 و در ز�2ن ه���ران&> 
 �V �0&اد ز��د� از  �و�J ��� " ,����س ا,��ر"

�7$ ا����2 و ��1Kن و ا 7"�س و '�ا �	 و H
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ند بود اين حكومت ها ، در هر شكل و لباسي كه ظاهر شوند به علت ماهيتشان هرگز قادر نخواه.  سرمايه داران غارتگر جهاني است اساسا ديكتاتوري عريان بوده و خواهد بود

 سال گذشته وجه مشترك حكومت هاي شاه و شيخ ، سركوب و كشتار بهترين فرزندان و 55به همين دليل است كه در همين . كه كوچكترين فضاي آزادي را تحمل كنند

با حمايت امپرياليست ها به قدرت رسيد ، تمامي در رژيم جمهوري اسالمي هم ما به وضوح مي بينيم كه از همان ابتدا كه اين رژيم .  انسانهاي اين مرز و بوم بوده است

كارگزارانش از بني صدر و بازرگان گرفته  تا رفسنجاني و سيد خندان خاتمي فريب كار تا احمدي نژاد معلوم الحال همه به سركوب مبارزين پرداختند تا بقاي اين نظام را 

نقالب اجتماعي و نابودي چنين نظام استثمارگرانه اي را به مثابه تنها بديل دمكراتيك براي تضمين حقوق وجود همين واقعيات در جامعه تحت سلطه ماست كه ا.  تضمين كنند

  .دمكراتيك توده هاي تحت ستم در مقابل آنان قرار مي دهد و جنبش دانشجويي را نيز به بخشي از پيكار براي به پيش بردن چنين انقالبي تبديل مي كند

ه هاي كشور ما همواره و در طول تاريخ يكي از عرصه هاي درخشان مبارزات ضد امپرياليستي دمكراتيك خلقهاي ما بر عليه دشمنانشان بوده و واقعيت اين است كه دانشگا

 دانشگاه ها و چه در جريان تاريخ مبارزات انقالبي مردم ما با خون بسياري از دانشجويان مبارز و كمونيستي آبياري شده كه چه در مبارزه بر عليه ديكتاتوري حاكم در صحن

جدا از . جنبش مسلحانه انقالبي بر عليه امپرياليسم و بورژوازي وابسته خون خود را نثار آزادي كارگران توده هاي ستمديده از قيد هر گونه استثمار و سركوب كرده اند

ن سمبل هاي درخشان جنبش دانشجويي كه خون پاكشان در جريان اعتراض به رهبران آگاه و مبارزين شجاع جنبش دانشجويي يعني شريعت رضوي، قندچي و بزرگ نيا اي

 صحن دانشگاه تهران را سرخ فام كرد، در حقيقت بسياري از  فداكار ترين و آگاه ترين فرزندان مردم رنجديده ما 1332امپرياليستها و رژيم مزدور آنان يعني شاه در سال 

 نقش ارزنده اي در ساختن و پروردن سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ، اين سازمان محبوب و پيشرو توده ها ايفا 40هاي سياه دهه دانشجويان كمونيستي بوده اند كه در سال

ا بر عليه درست به  اعتبار اين حقيقت تاريخي است كه  جنبش دانشجويي همواره بخش جدايي ناپذيري از مبارزات حق طلبانه كارگران و توده هاي تحت ستم م  .كردند

امپرياليسم و رژيمهاي وابسته به آن در ايران بوده و به همين خاطر امر سركوب و كنترل دانشگاه ها همواره يكي از وظايف دائمي ديكتاتوري حاكم در ايران را تشكيل داده 

سال بار ديگر اين حقيقت را به معرض نمايش گذارد كه دانشجويان  آذر ام16حركات اعتراضي و شعارهاي راديكال دانشجويان مبارز در دانشگاه هاي كشور در ايام . است

 هيچگاه فريب سياستهاي 50 و 40 و با اتكا به تجارب نسلي از انقالبي ترين دانشجويان و روشنفكران در دهه 1332آگاه ما با الهام از رهبران دانشجويي جانباخته خود در سال 

ي را نخواهند خورد و برغم تمامي تمهيدات سركوبگرانه ديكتاتوري حاكم، پرچم مبارزه براي رسيدن به آزادي و برابري را ضد خلقي و فريبكارانه رژيم جمهوري اسالم

 پيروز باد مبارزات دليرانه دانشجويان مبارز        . همچنان بر فراز دانشگاه ها در اهتزاز نگاه خواهند داشت
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي استزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي است

 ساله بنام آلكساندروس گريگوروپولوس ، توسط 15 ، در پي قتل يك جوان دانش آموز 2008از روز ششم دسامبر 

هاي يونان و بويژه آتن پايتخت اين كشور  را در آتش خشم خود پليس فاشيست يونان، ميليون ها نفر از مردم، خيابان

مردم در سراسر كشور در اعتراض به اين قتل وحشيانه به خيابان ها ريخته و با اشغال مدارس و .  شعله ور ساختند

دامنه اين خيزش به حدي است كه . دانشگاهها تظاهرات هاي گسترده اي را در سراسر يونان سازماندهي كردند

 در يونان نام مي 1974رسانه هاي غربي از آن به عنوان حادترين خيزش ها بعد از پايان ديكتاتوري نظامي در سال 

  .برند

نو جوان دانش آموز ، عاملي شد كه مردم ستمديده يونان خشم فرو خورده خود از مظالم آلكساندروس ، يك قتل 

ه سرريز نموده و نشان دادند كه آتش پنهان زير خاكستر بيشمار سيستم سرمايه داري حاكم بر كشورشان را يكبار

 اين اعتراضات در شرايطي بوقوع . بودند كه حريق آن به سرعت تار و پود نظم سرمايه داران غارتگر را فرا گرفت

 بدليل. مي پيوندند كه مردم يونان با يكي از وخيم ترين شرايط اقتصادي در سالهاي اخير دست و پنجه نرم مي كنند

حاكم بودن نظام سرمايه داري استثمارگر بر يونان و تاثير گيري از بحران اقتصادي گريبان گير نظام امپرياليستي در 

سطح بين المللي ، و در عين حال در بستر سياستهاي ضد خلقي دولت محافظه كار بر اين كشور، جامعه يونان با 

دي از سوي طبقه حاكم به صورت افزايش شديد بيكاري و فقر نابساماني هاي فراواني روبرو شده و بار بحران اقتصا

فساد اداري ، خصوصي سازي دانشگاه .  بر دوش اكثريت توده هاي زحمتكش و به پاخاسته يونان سرشكن شده است

هاي دولتي با  شهريه هاي بسيار سنگين ، بيكاري و در آمد نا كافي، از عوامل ديگري هستند كه شرايط بسيار طاقت 

 علت اصلي تداوم جنبش قهر آميز اعتراضي . سايي را بر اقشار طبقات پايين و متوسط جامعه تحميل كرده استفر

    .توده هاي به پاخاسته نيز اساسا در اين واقعيات نهفته است

 تنها با عكس العمل جنايت كارانه اي كه پليس يونان در مقابل تظاهر كنندگان از خود نشان داد، دامنه تظاهرات نه

دانش آموزان . كاهش نيافت بلكه اين تظاهرات مردمي بطور سريعي به تمامي محالت و شهر هاي يونان كشيده شد

و دانشجويان دست در دست هم پادگان هاي پليس  و پارلمان را با سنگ و شيشه و كوكتل مولوتف مورد حمله قرار 

 و باالخره مردم يونان در اعتراض به شرايط اقتصادي حاكم معلمان روز بعد به اعتصابات دانشجويان پيوستند.  دادند

   ساز به سمت پاسگاه هاي دست هزاران جوان با پرتاب بمب .  بر كشور نهاد هاي دولتي را مورد حمله قرار دادند

هاي پليس و پرتاب سنگ 

به سوي آنان نفرت خود 

را از دولت ضد خلقي 

يونان و اعمال ضد مردمي 

و تاكنون آن  اعالم كرده 

 ها خودرو را به آتش  ده

 .اند كشيده

توده هاي خشمگين در 

يونان با حمله به بانك ها ، 

هتل هاي مجلل ، فروشگاه 

هاي گرانقيمت  و بيش از 

 مركز تجاري 130

ميليون ها دالر ضربه ،

اقتصادي به سرمايه داران 

وارد ساخته و دولت 

محافظه كار وقت را در 

 شرايطي لرزان قرار داده

اند ، تا آنجا كه نخست وزير وقت ، چند بار از مردم يونان 

تقاضاي وحدت براي برقراري صلح را اعالم كرد ، اما 

مردم جان به لب رسيده از ظلم و ستم هائي كه بر آنها روا 

مي شود، خواست استعفاي او را در محور خواسته هاي 

وع به واقع آنچه در يونان در حال وق. خويش قرار داده اند

هست ، اعتراض توده هاي به جان آمده اي است كه 

معترض به  بي عدالتي ،  فقر و مصايب بيشمار زندگيشان 

بوده  و براي تحقق خواست هاي بر حق انساني اشان ، به 

خيابان ها ريخته و در حالي كه نفرت خود از  سيستم  

غارتگر سرمايه داري يونان را به نمايش گذاشته اند، دولت 

   . را آماج قهر انقالبي اشان قرار داده اندحاكم

نيروهاي مبارز و انقالبي در يونان خواهان همبستگي 

مبارزاتي  تمامي آزاديخواهان در جهان با مردم يونان شده 

تاكنون تظاهرات متعددي در اند و در پاسخ به اين ندا 

حمايت از مردم به پا خاسته يونان در  كشورهاي تركيه ، 

پانيا ، ايتاليا و بعضي ديگر از كشور هاي اروپايي آلمان ، اس

  .برگزار شده است 

  !درود بر رزم دالدرانه مردم ستمديده در يونان

 !پيروز باد مبارزات ضد امپرياليستي توده هاي ستمديده

 

 ! سوزد ميشعله هاي خشم توده ها يونان در  
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : در اينترنت ديدن كنيد

com.siahkal.www://http 
 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  
BM BOX 5051 

LONDON WC1N 3XX 
ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 
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 رفيق شهيد محسن شانه چي

  تسليت
از آقاي شانه چي . شهد چشم از جهان فرو بست در م1387آذر  28با كمال تاسف مطلع شديم كه آقاي محمد مدير شانه چي پدر رفقاي شهيد  زهره ، محسن، حسين و شهره روز پنج شنبه 

طرفداران پيگير دكتر محمد مصدق و از مخالفين ديكتاتوري شاه بود كه با استقرار جمهوري اسالمي به دليل پاي بندي به آرمانهاي آزاديخواهانه اش  مورد تعقيب دستگاه سركوب ديكتاتوري 

 در حمله ساواك به يكي از پايگاه 55 ارديبهشت سال 28از فرزندان وي زهره در .  درفرانسه به حالت تبعيد دوران سختي را از سر گذراندحاكم قرار گرفته و مجبور به ترك كشور شد و سالها

حسن از رهبران اقليت و شهره از م.  در ارتباط با چريكهاي فدائي خلق جان باخت60هاي سازمان چريكهاي فدائي خلق  در رشت پس از نبردي قهرمانانه به شهادت رسيد و حسين در سال 

  .. بدست جالدان جمهوري اسالمي به شهادت رسيدند60فعاالن راه كارگر بودند كه هردو در سالهاي 

 


