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  سرمقالهسرمقاله

   و تحريف  خيزشِ"طبقه متوسط"

اخير توده ايِ سترگ  !  
همانطور كه مي دانيم به لحاظ تاريخي در فرهنگ غرب طبقه متوسط در قرون  ...

ق مي شد كه با گذشته كه سيستم فئودالي بر جامعه حاكم بود، به طبقه بورژوازي اطال

حال با رجوع به . دو طبقه اصلي جامعه آن زمان يعني فئودالها و دهقانان فرق داشت

واقعيت هاي عيني در جامعه خودمان و با توجه به سلطه نظام سرمايه داري مي توان 

متوجه شد كه تحريف كنندگان وقايع اخير در ايران در واقع به جاي لفظ بورژوازي 

ن كه از بار منفي در جامعه برخوردار است از اصطالح گمراه كننده و يا سرمايه دارا

استفاده مي كنند تا حركت توده هاي مردم جان به لب رسيده ايران "طبقه متوسط "

را به حساب اين طبقه بريزند و از سوي ديگر از آنجا كه قشرهاي گوناگون خرده 

ي فهيمده مي شوند، آنها با بورژوازي در ساخت اقتصادي جامعه قاعدتاً قشرهاي ميان

    .. ..اختراع چنين اصطالحي از اين لحاظ نيز ايجاد سردرگمي مي كنند

  2صفحه 
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از همان آغاز شكل گيري خيزش بزرگ توده هاي جان 

به لب رسيده ايران در خرداد ماه سال جاري، شاهد 

تحريفات گوناگوني در رابطه با ماهيت اين جنبش 

اين امر به طور اساسي از يك . بزرگ مردمي بوده ايم

 در حضور بخش هائي از طبقه حاكمهطرف با توجه به 

بارزات اخير مردم تحت ستم  ما و تالش آنان به عنوان م

اصالح طلبان حكومتي جهت كاناليزه كردن اعتراضات 

مردمي به مجراي اختالفات دروني طبقه حاكمه و از 

بدليل قدرت دستگاه تبليغاتي اصالح طلبان طرف ديگر 

كه  (حكومتي و غير حكومتي و رسانه هاي امپرياليستي

مردم و مخدوش كردن صف به جهت تضعيف جنبش 

خلق و ضد خلق به پشتيباني از نيروهاي ضد خلقي و 

، )تحليل ها و تفسير هايشان از اين جنبش مي پردازند

از همان آغاز ، يكي براي اين . امكان پذير شده است

كه عمال فاقد هر گونه رهبري و خود به خودي جنبش 

  خلق مي كرد و كساني را كه"رهبري"سازماندهي بود 

خود نيز اذعان دارند كه دنباله رو اعتراضات مردمي 

 اين حركت ارتقاء مي داد؛ "رهبران"بوده اند را تا حد 

ديگري سعي مي كرد اين جنبش را ساخته و پرداخته 

 "انقالب مخملي"دولتهاي بزرگ قلمداد كند و آن را 

بنامد؛ سومي عليرغم همه خشونت و قهري كه در سطح 

چشم همگان به چشم مي خورد و شعله خيابانها در مقابل 

هاي آتشي كه برخي خيابانها را فرا گرفته بود، آنرا 

حركت مسالمت آميز ناميده و از پيروزي گل بر گلوله 

يكي ديگر اين طور جلوه مي داد كه توده . سخن ميگفت

ميليوني حاضر در خيابان ها گويا همگي صرفا براي پس 

خالصه بازار تحريف . گرفتن راي شان به آنجا آمده اند

ماهيت و واقعيت خيزش بزرگ مردم ما درست از همان 

. روز اول داغ شد كه متاسفانه هنوز هم ادامه دارد

تحريف كنندگان، نيروهاي ضد خلقي و همچنين 

سازشكاراني هستند كه مي كوشند در آشفته بازار 

موجود كاالي بنجل خود را عرضه و آب كرده و از اين 

روشن است كه  پذيرش . د كالهي بدوزندنمد براي خو

هر يك از احكام فوق چه نتايج عملي اي به دنبال دارد و 

چگونه كساني با تكيه بر تحليل ها و تفسير هاي من 

درآوردي،  بيشرمانه جنبش مردم را حركتي ارتجاعي 

قلمداد كرده و پاسيفيسم ضد انقالبي خود را توجيه مي 

 مي دهند كه ارائه تصويري همه اين واقعيات نشان. كنند

حتي االمكان واقعي از سير رويدادها در جامعه داراي چه 

  .اهميتي است

در بازار داغ تحريف ماهيت و واقعيت جنبش اخير مردم 

ايران يكي از تحليل هائي هم كه سعي در رواج آن دارند 

طبقه "اين است كه اين خيزش مردمي را جنبش 

ن طريق با مخدوش كردن  ايران ناميده و به اي"متوسط

سيماي همگاني اين خيزش مردمي آنرا تنها متعلق به 

در بخشي از جامعه ايران كه روشن هم نيست از نظر آنها 

  . كجاي روابط توليدي موجود قرار دارد نسبت مي دهند

 اما منظور از طبقه متوسط چيست؟ پاسخ تحريف 

 و كامالً كنندگان جنبش اخير به اين سوال مبهم بوده

روشن نيست، اما از سخنان آنان اين برداشت عمومي 

وجود دارد كه گويا طبقه اي كه جنبش عظيم اخير را 

در ايران بر پا نمود، طبقه اي است كه از شرايط 

اقتصادي كامالً مرفهي برخوردار است و خواهان 

 نيست ولي داراي يك سري "نظام"سرنگوني 

كم رنگ سياسي خواست هاي اجتماعي و يا بطور 

است كه برآورده نشده و از اين رو از برخي از 

سياستهاي رژيم جمهوري اسالمي و يا مشخصاً از 

از نظر ارائه . احمدي نژاد شديداً ناراضي مي باشند

دهندگان چنين تحليل هاي انحرافي گويا نيرو هاي 

اين طبقه بود كه به خاطر اعتراض به تقلب در 

 "البته( جمهوري و آزادي انتخابات، براي دفاع از

به خيابانها ) "آزادي هاي اجتماعي، و نه لزوما سياسي

آمدند و زير بيرق سبز رهبري موسوي خواهان ابطال 

انتخابات تقلبي و برقراري رياست جمهوري مير 

  ! حسين موسوي شدند

  

با اندكي تعمق در اظهارات اين دسته از افراد مي 

 به دو دسته تقسيم مي توان ديد كه از نظر آنها  مردم

شوند كه عبارتند از روستائيان و اقشار و طبقات فقير 

كه اين دسته گويا به خاطر حسن نظر و كمك  شهري

هاي اقتصادي احمدي نژاد به آنان و داليلي نظير 

ناآگاهي و غيره كاري به رژيم جمهوري اسالمي ندارند 

 است كه مخالف آن "طبقه متوسط"و دسته دوم همين 

است هائي در جمهوري اسالمي مي باشند كه احمدي سي

نژاد مبين آن است و از نظر آنان طبقه اي است كه بدليل 

برخورداري از فرهنگ غربي، خيلي از معيارها و مسايل 

  .اجتماعي موجود در ايران مورد قبولش نيست

  

همانطور كه مي دانيم به لحاظ تاريخي در فرهنگ غرب 

ته كه سيستم فئودالي بر طبقه متوسط در قرون گذش

جامعه حاكم بود، به طبقه بورژوازي اطالق مي شد كه با 

دو طبقه اصلي جامعه آن زمان يعني فئودالها و دهقانان 

حال با رجوع به واقعيت هاي عيني در جامعه . فرق داشت

خودمان و با توجه به سلطه نظام سرمايه داري مي توان 

 اخير در ايران در متوجه شد كه تحريف كنندگان وقايع

واقع به جاي لفظ بورژوازي و يا سرمايه داران كه از بار 

منفي در جامعه برخوردار است از اصطالح گمراه كننده 

استفاده مي كنند تا حركت توده هاي "طبقه متوسط "

مردم جان به لب رسيده ايران را به حساب اين طبقه 

گون بريزند و از سوي ديگر از آنجا كه قشرهاي گونا

خرده بورژوازي در ساخت اقتصادي جامعه قاعدتاً 

"  

 و تحريف  خيزش "طبقه متوسط"

  !سترگ توده اي  اخير
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قشرهاي مياني فهيمده مي شوند، آنها با اختراع چنين 

  .اصطالحي از اين لحاظ نيز ايجاد سردرگمي مي كنند

  

اگر اين طبقه متوسط ناراضي مورد نظر آنها بخشي از 

بورژوازي ايران است بايد ديد كه آنها مگر چه تعداد از 

 را تشكيل مي دهند كه بتوان ميليونها نفر جمعيت ايران

  را جنبشي خود به خودياز توده شركت كننده در 

متعلق به آنان و از نوع و جنس آنان دانست؟ روشن است 

كه در اينجا بحث بر سر نيرو هاي خود اين طبقه است و 

نه توده هائي كه به هر دليل مي توانند دنباله رو اين و يا 

  .آن سياست گردند

  

 خرده "طبقه متوسط"شايد گفته شود كه منظور از 

بورژواها و يا اقشار مياني جامعه مي باشد كه گويا به 

 او را بيانگر چرا كهطرفداري از موسوي به ميدان آمدند 

در اين . و متحقق كننده خواستهاي خود ديده و مي بينند

صورت چنين مدعياني بايد به اين امر پاسخ دهند كه در 

انتخاباتي ميرحسين موسوي چه مواردي وجود برنامه 

داشت كه بيانگر خواستها و مطالبات اين خرده بورژواها 

يا مردم مياني تحت ستم ما بود؟ يا در آن برنامه چه 

چيزي وجود داشت كه بر اساس آن وابستگان به خرده 

بورژوازي انتظار داشتند با قدرت گيري موسوي و تحقق 

مگر .  طبقاتي خود دست يابندآن مطالبات به خواستهاي

جمهوري "موسوي چيزي  فرا تر از اين كه خواهان 

 است "اسالمي نه يك كلمه بيشتر و نه يك كلمه كمتر

 اصالح طلب اصول "گفته بود و مگر وي به عنوان يك 

 از آنچه براي نمونه خاتمي قبال گفته و عمل كرده "گرا 

عنوان بود چيز بيشتري گفته بود كه حال يك باره 

  برايش خلق شده است؟ "طبقه متوسط"سخنگوي 

 در اينجا بحث بر سر آن نيست كه قشرها و اشتباه نشود

طبقات گوناگون جامعه به بهانه تقلب در انتخابات و 

ظاهراً در دفاع از موسوي به ميدان مبارزه مستقيم با رژيم 

جمهوري اسالمي آمده و در واقع براي بيان خواستهاي 

د و تحقق آنها از موسوي در مقابل سركوب طبقاتي خو

 نظامي قدرت حاكم سپري براي - خشن نيروهاي امنيتي

خود ساختند؛ و حتي بحث بر سر ناآگاهي هم نيست بلكه 

برخي از مدعياني كه جنبش ميليوني اخير توده هاي جان 

 اختراعي "طبقه متوسط"به لب رسيده مردم  ايران را به 

سوي را تلويحاً سخنگوي خودشان نسبت مي دهند مو

اقشار خرده بورژوازي جامعه و متحقق كننده خواستهاي 

آنان جا مي زنند و به اين ترتيب آنها را طرفداران واقعي 

مسلم است كه اين دروغي است كه . موسوي مي خوانند

تنها براي اعتبار دادن به موسوي و نوشتن تاريخي 

نفع تحريف شده از جنبش توده اي سترگ اخير به 

بخشي از طبقه بورژوازي ايران كه در سياست ايران به 

 مشخص مي شوند، "اصالح طلبان"عنوان به اصطالح 

از آنجا كه ساخت افتصادي  .ساخته و پرداخته شده است

جامعه است كه موجوديت عيني طبقات را شكل مي دهد 

براي شناخت اين طبقه اختراعي قبل از هر چيز بايد به 

م و ساخت طبقاتي منتج از آن رجوع شيوه توليد حاك

اما تنها نگاهي گذرا به ساخت اقتصادي جامعه و . كنيم

تركيب طبقاتي موجود نشان مي دهد كه در جامعه ما 

 كه خواهان "طبقه متوسط"اساسا طبقه اي به نام 

جمهوري اسالمي نه يك كالم كمتر و نه يك كالم بيشتر 

 با چنين باشد، وجود خارجي ندارد بلكه طبقه اي

خصوصياتي بخشي از بورژوازي ايران است كه متوسط 

نبوده و در شرايط ايران هم جز بورژوازي وابسته نمي 

  .باشد

  

مي دانيم كه در ايران كه كشوري تحت سلطه امپرياليسم 

 اجتماعي حاكم سرمايه داري –است، نظام اقتصادي 

وابسته است كه ايران را به جزئي ارگانيك از نظام 

كه مرحله انحصاري سرمايه - رياليستي جهاني امپ

تبديل كرده است، سرمايه وابسته به امپرياليسم - داريست 

تمام منابع ملي را غارت كرده و به بيرحمانه ترين وجهي 

كارگران را استثمار و دسترنج دهقانان و اقشار مختلف 

. خرده بورژوازي در شهر و روستا را غارت مي كند

ساخت اقتصادي موجود جدا از بنابراين بر اساس 

بورژوازي وابسته به مثابه طبقه حاكم ما در صف 

سركوب شدگان جامعه شاهد طبقه كارگر ، دهقانان و 

اقشار گوناگون خرده بورژوازي در شهر و روستا مي 

 بخشي از طبقه "طبقه متوسط "اگر منظور از . باشيم 

حاكم  نبوده و اقشار گوناگون خرده بورژوازي است 

جمهوري "كامالً  روشن است كه خواست و مطالبه آنها 

 نبوده "اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر 

 سال 30به اين دليل ساده كه در . و  نمي تواند باشد

گذشته آنها بطور روزمره زير فشارها و اخاذي هاي رژيم 

جمهوري اسالمي قرار داشته و كمرشان زير مالياتها 

 اخاذيهاي همين رژيم خم شده و استبداد ،جريمه ها و

  .  كارد به استخوانشان رسانده است"واليت فقيه"عريان 

  

 بز "خرده بورژوازي ايران كه طبقه حاكم معموالً آنرا

 همه نابسامانيهاي نظام حاكم و سياستهاي "بال گردان

غارتگرانه خود مي نمايد، اتفاقاً بطور آشكار از طرف 

ه اساسي اش حفظ و حراست از قدرت دولتي كه وظيف

منافع بورژوازي وابسته مي باشد، مورد تعديات 

اين خرده بورژوازي يا اقشار . گوناگون دولتي قرار دارد

مياني جامعه كه هر روزه با زور دولتي مواجه است 

شديداً خواهان دمكراسي از نقطه نظر خود يعني آزادي 

رگ بر از قيد و بند هاي دولتي است و از اين رو م

ديكتاتوري يا مرگ بر ديكتاتور كه شعاري مربوط به 

همه اقشار و طبقات خلقي است اولين شعار مهم براي وي 

بنابراين اين بخش از جامعه ما كه من . تلقي مي شود

حيث المجموع خواهان نابودي ديكتاتوري حاكم يعني 

 نمي زاويه منافع طبقاتي اشجمهوري اسالمي است از 

اد و سازمانهائي دفاع كند كه خود هر روز تواند از افر

نظام مقدس "فرياد مي زنند مسئله اصلي شان حفظ 

 است و نمي تواند سخنگو و متحقق "جمهوري اسالمي

كننده خواستهايش را در وجود افراد يا احزاب و گروه 

هائي ببيند كه خواهان حفظ نظام جابرانه موجود بوده و 

قدرت حاكم بر سر شيوه در راستاي منافع جناح خود با 

اداره جامعه اختالف دارند، واال خود زمانيكه هدايت 

ماشين دولتي را بر عهده داشتند به بي رحمانه ترين 

وجهي كارگران را استثمار كرده و در غارت و چپاول 

  .اقشار خرده بورژوا از هيچ كاري كوتاهي نمي كرده اند

  

ن مورد در هر حال اگر منظور به اصطالح تحليل گرا

بحث از طبقه متوسط  بخشي ازهمين  طبقه حاكمه يعني 

بورژوازي وابسته است كه در اين صورت اين طبقه را 

 ناميد، آن هم در "متوسط"با هيچ معياري نمي توان 

شرايطي كه بزرگترين سرمايه هاي ممكن در تاريخ 

  . كشور در دستانشان متمركز شده است

ر با توجه به اين امر كه در صحنه اقنصادي كشو

 مورد نظر  تحريف كنندگان واقعيات "طبقه متوسط"

جنبش اخير موجوديت عيني ندارد بايد ديد كه چه 

مصلحتي باعث خلق اين موجود خيالي و ناقص الخلقه 

واقعيت اين است كه رسانه هاي . شده است

امپرياليستي و متفكران وابسته به اصالح طلبان 

ك طرف حكومتي و غير حكومتي با چنين تالشي از ي

مي كوشند بخشي از طبقه حاكمه يا طبقه بورژوازي 

كه در اعتراضات اخير نيز حضور داشته و دارند را 

جزء مردم جا بزنند و از طرف ديگر خواست هاي 

توده هاي شركت كننده در جنبش اخير را در حد 

خواستهاي اين طبقه كه با چنگ و دندان از 

 كنند ديكتاتوري رژيم جمهوري اسالمي دفاع مي

 .تقليل بدهند
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بر اساس ساخت اقتصادي موجود جدا از بورژوازي 

 ما در صف سركوب ،وابسته به مثابه طبقه حاكم

شدگان جامعه شاهد طبقه كارگر ، دهقانان و اقشار 

. ده بورژوازي در شهر و روستا مي باشيم گوناگون خر

 بخشي از طبقه حاكم  "طبقه متوسط "اگر منظور از 

نبوده و اقشار گوناگون خرده بورژوازي است كامالً  

جمهوري "روشن است كه خواست و مطالبه آنها 

 "اسالمي نه يك كلمه كمتر و نه يك كلمه بيشتر 

 30ه كه در به اين دليل ساد. نبوده و  نمي تواند باشد

سال گذشته آنها بطور روزمره زير فشارها و اخاذي 

هاي رژيم جمهوري اسالمي قرار داشته و كمرشان زير 

مالياتها ،جريمه ها و اخاذيهاي همين رژيم خم شده و 

 كارد به استخوانشان "واليت فقيه"استبداد عريان 

  . رسانده است

 كه "طبقه متوسط" از سوي ديگر شاهديم كه خالقين 

جنبش توده هاي بپا خاسته ما را به آن منتسب كرده و  

اين ادعا به كرات از سوي رسانه هاي امپرياليستي و 

اصالح طلبان حكومتي و غير حكومتي تبليغ مي شود، 

افرادي مثل موسوي ، كروبي وخاتمي و سازمانهائي مثل 

سازمان مجاهدين انقالب "،"جبهه مشاركت اسالمي "

 با متولي اش "كارگزاران سازندگي" و حتي "سالميا

 ايران نسبت مي "طبقه متوسط"هاشمي رفسنجاني را به 

اين ادعا البته خود بيانگر مضحك بودن آن مي . دهند

باشد چرا كه وابستگي افراد نامبرده و تشكل هاي سياسي 

اشان به طبقه حاكمه ايران يعني بورژوازي وابسته 

  نبودن"متوسط"براي اثبات . شداظهرمن الشمس مي با

اين بورژواها حتي نيازي نيست كه به حسابهاي بانكي 

آنها چه در داخل و چه در خارج از كشور مراجعه نمود، 

عملكرد تاكنوني اين افراد و سازمانها و آمال و 

آرزوهاي اعالم شده شان و همچنين مطالبات و برنامه 

 هر ادعائي هائي كه بر آن تاكيد دارند خود بيش از

براستي كه انتصاب . واقعيت طبقاتي آنها را بيان مي كند

چنين جرياناتي كه  گاه خود نيز اذعان دارند جزء طبقه 

حاكمه بوده و از منافع اين طبقه كشور حمايت مي كنند 

و اختالفشان با دارو دسته ولي فقيه اختالفي 

 جز قلب واقعيت "طبقه متوسط" است به "خانوادگي"

يني جامعه و مخدوش كردن واقعيت طبقاتي هاي ع

خيزش اخير چه معنائي دارد؟ براستي چگونه مي توان 

 وآخوند ها و آقازاده هائي كه از طريق "سرداران"

نفوذ در دستگاه دولتي بزرگترين قراردادها و پروژه 

هاي اقتصادي را در دستان خود متمركز كرده اند و تنها 

ن به جيب مي زنند ثروتي كه از دزديهاي آشكارشا

   قلمداد كرد؟ "متوسط"ميلياردي است را 

  

اين را همواره بايد به خاطر سپرد كه قسمت عمده 

سرمايه گذاريها در ايران از طريق دولت انجام مي 

 با واسطه دستگاه  عمدتاگيرد و استثمار امپرياليستي

دولتي انجام مي شود، دستگاه دولتي اي كه با توجه به 

د حاصل از فروش نفت در دستانش تمركز در آم

آنهم در شرايطي كه اصلي ترين منبع درآمدكشور (

به غول بي شاخ و دمي تبديل ) فروش نفت مي باشد

 شده و نقش ويژه اي در حيات اقتصادي كشور يافته 

  . است

بنابراين در شرايطي كه قسمت بزرگي از سرمايه گذاريها 

دولت خود از طريق دستگاه دولتي انجام مي شود و 

بزرگترين سرمايه دار كشور است چه جائي براي تقسيم 

كردن سرمايه به بزرگ و  متوسط مي ماند؟ بر اين 

 طبقه "اساس بايد گفت كه داستان سرائي در مورد 

 همان قدر نادرست و ذهني و مضحك است كه "متوسط

كساني در مورد وابستگي دولت احمدي نژاد به دولت 

  . سرائي مي كنند داستان "امام زمان"

  

طبقه "با توجه به اين امر كه در صحنه اقنصادي كشور 

 مورد نظر  تحريف كنندگان واقعيات جنبش "متوسط

اخير موجوديت عيني ندارد بايد ديد كه چه مصلحتي 

. باعث خلق اين موجود خيالي و ناقص الخلقه شده است

واقعيت اين است كه رسانه هاي امپرياليستي و متفكران 

ابسته به اصالح طلبان حكومتي و غير حكومتي با چنين و

تالشي از يك طرف مي كوشند بخشي از طبقه حاكمه يا 

طبقه بورژوازي كه در اعتراضات اخير نيز حضور داشته 

و دارند را جزء مردم جا بزنند و از طرف ديگر خواست 

هاي توده هاي شركت كننده در جنبش اخير را در حد 

ه كه با چنگ و دندان از ديكتاتوري خواستهاي اين طبق

  . رژيم جمهوري اسالمي دفاع مي كنند تقليل بدهند

  

درست در چنين شرايطي است كه جلوگيري از مخدوش 

شدن صف خلق با نيرو هاي ضد خلقي يكي از مبرم 

ترين مسائل جنبش اخير را تشكيل مي دهد؛ و درست در 

 "متوسططبقه "اين شرايط است كه ايده اختراعي اخير 

در ايران در خدمت تطهير چهره دشمنان مردم قرار 

گرفته و با توسل به آن عمال چهره دشمنان مردم ما ار 

نظر ها پنهان مي ماند، در عين حال اين امر در صف 

نيروهاي انقالبي تفرقه ايجاد كرده و اجازه نمي دهد كه 

همه انرژي مردم ستمديده در جهت نابودي تماميت نظام 

بنابراين بهتر است پديده ها . ه حاكم كاناليزه شودظالمان

را با نام اصلي شان شناخت و صدا كرد، اگر چنين 

از آن نام "طبقه متوسط "كنيم مي بينيم آنچه به نام 

برده مي شود و موسوي و كروبي را به عنوان 

نمايندگان آن معرفي مي كنند بخشي از طبقه حاكمه 

ه جمهوري اسالمي  سال30مي باشد كه تجربه سلطه 

نشان داده است كه بدون خلع يد از اين طبقه و 

سرنگوني رژيم تابعش يعني جمهوري اسالمي با همه 

جناح ها و دسته بنديهاي دروني اش، امكان رسيدن به 

طبقه حاكمه يعني . آزادي و دمكراسي وجود ندارد

بورژوازي وابسته در تماميت خود دشمن توده هاي 

 واقعيت اين .وهست و خواهد بودستمديده ما بوده 

است كه خيزش عظيم مردم ما يك جنبش توده اي بود 

كه همه اقشار و طبقات جامعه در آن شركت داشتند  و 

چون تقلب در انتخابات فرمايشي بهانه بروز آن شد 

بخشهائي از طبقه ضد انقالبي حاكمه يعني اصالح طلبان 

ه مي حكومتي هم امكان شركت در آن را يافتند ك

كوشيدند نيروي اعتراض مردم را كنترل و از آن به 

  . مثابه فشار از پائين براي چانه زني در باال سود جويند

  

تالش بخشهائي از طبقه حاكمه كه امروز بوسيله برخي از 

 معرفي مي "طبقه متوسط"تحليلگران با نام مستعار 

شوندبراي به انحراف كشاندن جنبش مردم  و بهره 

 آن نه امري است كه تازگي دارد و نه مي برداري از

.  تواند ذره اي از اهميت مبارزاتي اين جنبش كم مي كند

اما اين واقعيت وظيفه مبارزه با چنين تحليل ها و با اين 

دارو دسته و افشاي چهره كثيف شان را در مقابل نيرو 

هاي انقالبي قرار مي دهد، امري كه اساسا از طريق 

 و تالش جهت باال بردن آگاهي شركت در اين جنبش

مردم و تشكل آنها و در نتيجه عمق بخشيدن به جنبش 

مردم  و به هر طريق ياري رساندن به آن امكان پذير مي 

.  باشد

  

 !گهاي زنجيريشمرگ بر امپرياليسم و س
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 �� $�3د و از *	- دی�4 �3هد 3دت >��- ��دم از ح�	��


Y ح�	�� در حد- ا*� �� ,�Zده�- د)G� -رو�� ='�ح ه�
,?(� و *�در>�5 در ���ن ;��ن ���ً! دا�� زد� 3د� و ح�	�� 

$� �Dا ر*�دن .  د)�ر 3د� ا*�;��3را $� ور�3س(�4 *��*�
 �5)'�� و��E(� ,	د� ه� در *WX و*��� $� �Aوم ا*("�ار �

(� ا�د، =دید $� =�- �� �S'� ا- �� $�ا- از $�� $�دن ;ن $[� ��*
�� $�د� و د*� ا�در ��ر ای�Hد ;ن �� >�د�د؛ و ��7رز� و ='^ $� 
ح�	�� و $X	ر �
� $� ا*(�5Nر>�ان �� $� ه�5 �	ا $�ا- حa` و 
��*دار- از �� �S'� ح��� �� �	3'د و $�M از ��M ,!ش �� 
�''د �� از ��3ف $�دا3(� رو$'�- �	=	د =
	>��- ��5ی'د، 3دت 

  . �� ی�$د


Y در *WX ا>� ه�5 ا)G� رب =7�5'د- 3د� از ا�"!$�ت�H, �ی
=�Sن را در �� $��4ی�، در �	رد �3ایط �'	�� =���� ای�ان، 
$�اح(� ��5 ,	ا��� 4$	�C� �� ا�'	ن و���E ا�"!$� در =���� �� 

هX��5	ر �� >a(� 3د ,	د�  ه�- ��7رز و ا�"!$� . ح��� ا*�
$�G)در ا� O
�ت $� ���$�ن ه� ;�د�د و ای�ان $� $���S ا�(�اض $� ,"

 �S�; �Adس�زود در ه�5ن روزه�- اول �?�ن داد�د ��  �
��
از ;ن ز��ن ,� . *��4	�� ,�5��� رژی� =S5	ر- ا*!�� ا*�

��6ه��) از ��دم �L �� �9اوم ���رزا�69ن و �L �� �'	ن 
، "��گ �� (�;�ر: ا �I)" � دادن ���ره��) L�ن 

 زی� ه��  ���ب ه�: ، و ا��وز در"��گ �� دی->�9�ر"
ای! "(ا >%Iل، =زاد:، (�;�ر: ای�ا&)" وح��6&�، �� ��ی�د 

���ر در ,�! ح�ل �� ا >%�ار ه� *�&� ح-��� �Xه�) &�3 
�F� (� :�Fای! وا���� را =�-�ر  �#>� )در ای�ان ��ز� ،

 �8��) #�اه�F �� ز&�*) در زی�  & �Aا&� �� =&;� دی
�Fادا�� ��ه (�I ر: ا�;� ��ی� �� ای! ا�� 9�(� ا��. (

 ]�W, دا�� �� �� ای! �� در وا���� ا�� ا��4ی�����) 
ای�ان از (�;�ر: ا �bF<� (�I و ��3ار ��د� و #�اه�ن 

 =�-�ر �&A�&) =ن �) ����F و) �W9 �� �� (��) �9ه� 
ای! ا�� ����ط �) ��د، F9;� ی	 �M$ از ا���&�س �) 

، و در ح�ل ح��J ��ان ای! ا��4ی� �� ح��� در =��� ا&�
&��وه�: �W9ه� ���FF �%ط در ��*��&�� �6M) از (���� 
�) ����F ��  �3ه�: ا �I) ه[ �� در (;� �� � 
*��>! ره��: I9ش �) ��FF و #�د �>��\ �� اردو: 

�FF� (� ذ�b& در =ن ،�F��� (� ر*�ان�� از ='�7 دی�4 .ا >4
. � ا*�ای� در*� ا*� �� ا��وز �3ایط ��ص� در ای�ان ح��

حZ	ر $س��ر >س(�د� ���وه�- *��	ب در �	)� ه� و ���$�ن ه� �� 
��$U ,	ص�Y $� ��دم $��	رد �� �''د ��  ��f -�< �?وح �$
�س�7 $� �3ایط �U7 از ���ش ��� ��دم $� *�$"� �� $�3د؛ 
 Mی	دی�4 =!دا�� �� *� *�ل ح����5 � Rح� �� ��ا �و ی�  ای

ه�- �HD: حa` ��د� ا�د �gه�ً; را $� ز�دان و �H'�3 و �?(�ر
دAس	ز ��دم 3د� و $� د�Dع از ز�دا���ن *��*� و ی� ���	اد� 
S3دا- ا��� ='M7 �� ��داز�د، هi5'�� در>��- ه�- �(�دد- 

Y $	=	د �� ;ید، ه�5 )G� -(��ن در ='�ح ه��	ح� ��5$��D ��
ای'�S از و=	د �3ایط $+�ا�� ��ص در =���� ح��ی� �� �''د، و 

- �	=	د ا*� �� ,?(� و *�در>�5 ;��3ر- را در ���ن 3	اهد
$� ای� ح�ل ه'	ز ای� . *�ان =S5	ر- ا*!�� �?�ن �� ده'د

وا����ت $����4 ور�3س(�4 ,�5م و ��5ل رژی�، ;�X	ر �� A'�� از ;ن 
$� �'	ان ی�� از �	�aA ه�- و���E ا�"!$� ص+�7 �� �'د، 

�� �3ایط =���� ا�� 3	اهد �	=	د �?�ن �� ده'د . ��5 $�3'د
)'�ن $+�ا�� ا*� �� ا*(�5Nر>�ان $�ا- ,داوم ح�	�� $� 
ا*(�5Nر 3	�د>�ن $� ه� ,!�3 د*� زد� و $� ا,�Gذ را� و روش 

��(� ��5S �� در ای'�H $�ید $� . ه�- >	��>	�� �(	*U 3د� ا�د
;ن ,	=� دا�3 ای� ا*� �� $+�ان 3دید �3ایط �'	��، $س(� و 


Y در ;ن �� ز��'� ا- ا*� �� $س(�)G� U�ا	�7 �N� ��ld, �$ 
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,	ا�د ی�'� از ای� �(��س�U $��	ردار ا*� �� )'�ن 3دت و �5"� 
��دا �'د و )'�ن و*�: و ه�5 =���7 �
�� =���� را �Dا $��4د �� 
;��3را $� ��دایM ی� و���E ا�"!$� در =���� �'�H 3	د، 4$	�� 

  . �*'دا- �� ه�45ن ;ن را $� )	ن و )�ا $� ر*��5 $?'
�� �L ��<b* �w&= �� �)�9 ,�ا��) �) 9�ا&P-� �F :  �ال

  *��: ای! و���J را 9?�ی�FF� 7؟
  

r �.: ه� ا*�، �س �'�C�� ه� و �CR�$ �* �$ ع	E	� �)� و
ه�� . ه4( �$ ��( �5	�M'� �4 و وا�'M ای'�S $س(�4 دارد

3�L ����ط �� ای! ا � �� ��/�) ه� �L �9 ح� ��رت و 
�ب، ��EFف  �#>! (�F$ 9�د� ه� و �>��D 9�ا&��)  ��

 �#>! =ن را دا�>� ����F و ��,-س ��دم �� از ا��6ر و 
�P�-69 D ��� ا&�، �L �9 ح� #�اه�F 9�ا&?� <M� ت�%�l
 ]?�(�F$ #�د را �� �J رژی[ �3دور و وا�?>� �� ا�^�ی�
�;�ر: ا �I) .�$ ��د� و ور�-?>A) ای! رژی[ را �� )

����Fای! F9;� ر�� . ی� ه��Aن ��ار ده�F=�-�ر: در �%��P د
 �<6�� �L و *?>�ش ه�(�I%&ا $�F) (� �� � ا 

��9یP  9�ا&� ��ایط �F�&) را �� و���J ا&%�I) در (����
�� ��دارد، ه[ ��,y ���ار: . &��ی�) �� $�F) �� (��� ه�

9�د� ,�W[ �9: ��� و =&;� را �� @�FE ���رز� �� 
 ���K9 ا&%�I) (�ی�: در د���F&�6ن �) ��6&� و ه[

 در ��� ح�ل $� ر3د ه� )� $�?(� .ا#>��ر ��دم ��ار �) ده�
='M7 ا�"!$� ا*� �� ,�Zده�- درو�� رژی� 3دت ی�D(� و 
,?(� و $+�ان و ور�3س(�4 *��*� در ���ن ح�	�(��ن دا�'� 

  .$�?(�- �� ی�$د
  

.س ا(�ز� ��ه�� ای!  �ال را �-F[ �� در ای! رو&� :  �ال
 �L �L و �&��� ��.�را�>�ه�: ��4>) �) 9�ا&�F) �F$ را (

��: =ن را ���A&�؟) �F&را�>�ه��) �) 9�ا�.  
  

r �.:  ان	, �� ،�X$را �دم از درای��اول $� ,!ش ه�5 د53'�ن 
 �S)س�A[�ی��ی��، رو*��،(ا��ا ،��( و �Cارو�� -�S)س�A[�ی��ا 

���f (�� �=	, �درو�� رژی Y
)G� -ح ه��'= �, �)D�< �5د �� ه
$�ا- ��Hت ای� رژی� $� د*� و �� اD(�د� و او�A� و�a�g �	د را 
,!ش $�ا- =
	>��- از ری�ش و در ه� �3س(� *��(�5ن 
�	*�د� =S5	ر- ���7 و دار و �A�* �* �H'�3 �	د ��ار داد� 

ح(� ��4ه� >�را $� �5
��ده�- �(�aوت ای� د53'�ن، �?�ن . ا�د
Cده��Z, �5ه �$ �S�; �� دهد��ی� ه� �S� ی�دی�4 دار�د، در �$ �� �

ح(� . ی� در =�S حa` رژی� =S5	ر- ا*!�� �� �	3'د
 �$ �Vی�� �� ��د��س� ا�A[�ی��د روا$ط ٣٠ا��D �*ل ا�* 

�5,�� ر*S5= �$ �5	ر- ا*!�� �� $�3د و $� ��- �gه�ًا 
]Vد
$س��ر رادی��ل ,� از *�ی� ه�4A�]5 ه�- �	یM در �	رد =S5	ر- 

��� $� رو- ��� ا*!�� در � �'V�< د	ح(� از و= ��J�"�

Y  ,���د �� �'د )G� -د، ح�ل $� ز$�ن و روش ه��� ��ص+�7 

$� ر=	ع $� �7X	��ت و . �� �	اه�ن حa` رژV� �	=	د �� $�3د

Y ا�[�ی��Aس(� ��� �� $�'�� )G� -ره�	ر*��� ه�- ��7- �?


Y ه�5� �	ا*� را د��7ل �� )G� -�+د و �� ه�5 ;��ن $� ا�''�
�� $�'�� �� )4	�� �� �	3'د ,� ,�ه�ات ��
�	�� ,	د� ه�- 
ای�ان $� �
�� رژی� و ;��5S �	�� �� از ��دم ��7رز �� $� ز��� 
 �ًDص� �J�� �$ ��	5� ر��Dن ا���د را در 	3 ��3د و  �)Gری

 و ��+��� ,� از ;ن $� =�S ح�5ی� از ، وا�(�اض $� ا�(�G$�ت
  . �	*	- =� $��'د

  
 �� و ��fً� - ه�: ا�^�ی��?>) �� ه� &��) �� دار&�ر*�ناه

��) ه[ �� l ( ح%�ق ��6: و د����ا _F6� :م ه��&
 �8�ر ���Iً =*�ه�&� از ا&�-�س ا#��ر -#�د �?>� ا&�

���رزا9) �� در =&;� #�ا �  �&A�&) رژی[ (�;�ر: 
�FF� (� :�8ح �) ��د، #�ددار� (�I 3ار: . ا*��#

>) در #�رج از �6�ر از ا&>�6ر ه� ه�: �>��\ �� =&�ن ح
ح��� رادی-�ل و ه�  FM) �� ا&�-�س &�W وا��) ��دم 
��ی�� ای�ان ���� ا���ًا #�ددار: �) ��FF، �� ,-س، < 
 �����ن و هl حI@در ا#>��ر ا ~����f: *?>�د� ا: ��ا: �9
&��وه��) ��  %D ���رز� ��دم ای�ان را ح�ا��4 در ح� 

� ���ه�� ای! . ) دهX* (� ،�Fار&�&b) اح��: &+اد (
 (&�A&�  :رز� ��ا��� _Fدن =ه�� �F� ���# ره� �� در��
رژی[ �3دور ح��[ �� (���� ای�ان ��ار دارد، ���Iً =*�ه�&� از 
 �Aی� �� ز��&) دی (<?��lف ر �&� ه� و ار*�ن ه�: ا�^�ی�

 Q٧در دور� ا&%Iب  . ���ی� دار: (;�&)، @�رت �) *��د
ی��?>;� �� 9�(� �� .�را�>�ه� و او�Jع و �� 9ص��[ ا�^�

اح�ال #�ص =ن دور�، (�ی3Aی! ��دن رژی[ ��� �� ی	 دار و 
د >� ار�K9,) دی�A ��د، #��) ه� هF�ز ���د دار&� �� 
8L�ر ه��! ر �&� ه� از ه� و ��� ا: ��ا: (� ا&�ا#>! 
��F) �� ����4 ره�� (�F$ 9�د� ه� ا >�bد� �) ��د&� و #

دی�ی[ در ای! �?�� ��ر را �� =&�K ر �&�&� �� ه��&8�ر �� 
ا��وز ه[ . زی���&� ��,) ا�>�دن ,-س و: در ��� ��&�

 �� �;&= �� �F�� (� �F� �)�9 ن�Fت ای�k��ه��س �� �9
زر&A) و ��ذ: *�: 9��م، ��ر �9��k) #�د را �� (;� *��: 
 (��ا: ح�b رژی[ (�;�ر: ا �I)، �� .�$ �) ��&�؛ و

 از 9%�ی� دی�A &��وه�: ��7K9 و .6>���&) از در ای! �?��
 ���� �� �WF�ر �F>�ل (�F$ 9�د� ه� و �%��l حI@ح ا�F)

�F<?�& P��` ،(F�� $�. P�����` ایط�� �� .  
  

���ن ,���`[ ه� �f9د: �� �� (�Fح #���F ا:l حI@ا- 
 (� ���Jاد دار&� �� ه� روز �� ��ت =ن &�3 ا+& :��اح

(�F$ ��دم و ��6&�ن =&;� �� .�6 ��د، �� ��ر &b�ذ در 
�F�k6� ف از ��دم .  � #�د�l 	ی\ =&;�، از ی�l !از ای

�� ����4  ^�: در �%��P (�Fح ر��� ا >�bد� �) ��FF، و 
از �lف دی�K&= �9 �A �� ��ای�6ن �%�ور ا �، ��ا: �F>�ل 

 7b& �� دم�� $�F)" و �<��;�ر: ا �I) &� ی	 �Iم �)
  .   I9ش �) ��FF" &� ی	 �Iم ��6>�

  
�� &�W �) ر � �� در را�J�� �� �8�ع و���J :  �ال

 !��� ����ط �� (�;� د�� ��E@ ��ا&%�I)، ای! �?
  در ��رد ��دم L)؟. ��د
  

r �.: د�� �M6� در (�;� ��دم، دو د >� را �) 9�ان .
(�I%&ه� ��9�9 . اول &��وه�: ا �� �� �F<?ه (&�?� �;&=
�� �3�ن �F��� (� (&�F� $�F) و ای! در (;� رادی-�

�WF�ر را  �� �69ی� ه� �L ��6>� ���رزات �?>%P 9�د� ه� 
�FF� (� ��%�9 ]رژی �����9 ��� ای� ��7رزی� ا�"!$� �� .�� ,

���وه�- )r و رادی��ل ='M7 از ;ن =5
� ا�د در ح��A �� ,?دید 
ه� )� $�?(� ,�Zد �5�D$�� ='�ح ه�- درو�� رژی� را $� *	د 

M7'= د ;ن	د- �� $� ���ا �5(�ی� �Aدا�'د و ��دم ��ا�"!$�  
ای� . ='�ح ه� و �� $� ��ح�Z, UKده�- ;��S $� ی�دی�4 $س(� ا�د

���و- ا�"!$� در دا�U ای�ان در زی� *��	ب وح?���� ���وه�- 
 ���A�7رز� و رادی����7ن، $�ا- ,داوم 
J ت اص!ح�N7?, رژی� و W
�س

 �� M3	� ر ��� $� . �'د��دن ��3ره�- ;ن	در ��رج از �?
$�ا�Dا3(� ���4 دا3(� ��)� *��4	�� رژی� ��دور =S5	ر- 
ا*!�� و ح�5ی� از ��7رزات ,	د� ه�- ,+� *(� ای�ان در ای� 
=�S، *�� در ا����س صدا- ���وه�- ا�"!$� ='M7 در ���ن 

  . ا��Dر �5	�� را دارد
  

(� P�-69 (را &��و� \� ده� د >� دوم از درون (�;� #
�� ا*� �L از رژی[ (�;�ر: ا �bF<� (�I و ��3ار ا �، 

ه� $� ���J  ای� .وح�6 دارد�?��ر ا�� از ا&%Iب &�3 

O $د��7ل را� ه�- $� اصX!ح ����� �� ��5	A�A�, �$ Rً?�نfا ،


�U ه�- ;��S . ��3�5ت و *�ز��3ر- ه�5ا� ا*�، �� >�دد+,
 ح�ل $X	ر -�ح ��fح���$� �'	ان �5	��، اD(�دن ��دم $د��7ل ='

 را ه�5ن ا*(�aد� از ,�Zده�- درو�� -�س("�� ی� ��f �س("��

	� �� دهد؛ و در ای� ,K	ر ,� ;�M�� �H �� رود �� ا��د $� =
ره��C از S5= �3ّ	ر- ا*!�� را ص�Dً� ر3د ;ن ,�Zده� �	ا�د� و 
 ��
� �$ U")س�دم را از د*� زدن $� ح��� ه�- �� �H�)� در

��D�< M(� را� دراز �دت ا�"!$� $�ا- �"�$
� $� رژی� و در 
  . دM��'53، $� ح�ر �� دارد
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  تضادهاي دروني جمهوري اسالمي
    

@��E در ��رد �f9ده�: درو&) (�;�ر: ح�/ �� :  �ال
ی-) از :  .س ای!  �ال را ��8ح �F[ ��،ا �I) ا �

 �%�l (&ده�: درو�f9 :��* اوج (&�F� ع�Jه�: او �b��
روز: &�?� �� د >� ��Fی;�: درو&) .  �ح���� ا

�Fw�^& ]و ��ل ه�. �� (�-� �� ����� در &�W *��>! . ح��
ای! ا�� �� ه�� ای! (�Fح ه� در ح�b  �?>[ ��(�د ذ: 
&7b ا&�، �Lا در ��ایط ��Eا&) �F�&) �ص��W& �Eم را �� 

  �7��F د >� #�د ار(ح &�) دا&�F؟
  

r �.:�*$� ا	ال $س��ر �	*  .KFای! وا���� �� در ای �� �
 �bدر ح (�I ر: ا�;�ه�� (�Fح ه�: درون رژی[ (
��&� ح��[ ذی7bF ا&�، ا��ر� ��� ا �.  �?>[ �?��ر ��

]F� y-� (��� &�W �! . �! ��ی�[ ا�>�ا رو: ای! وا���� �
 ،:� �� �� �F&ای! را ح>) &� =*�ه>�ی! 9�د� ه� &�3 �) دا

�^�A) ه�ی�6ن، در ��و�)، ر�?�KF&) و 9�#�) و دی�A ه
 ا(>��,) -ه[ &�Wم ا�>ص�د:( ح�W9 �bم ��(�د در ای�ان

 �J ( ��  م�W& ]ی� دار: وا�?>� ح��[ و ه��� 
(�I ر: ا�;�) (%�# ( :��ه��&%�ر �7��F دار&� �� اح

����Fای!، ای! . &+اد، #���F ا:، �ص��ح ی3د:، (F>) و `���
د و �� l�ر &�3 واJح ا � �� &�ع �f9د و ا#>��Iت ای! ا��ا

�) (�Fح ه�: درو&) رژی[ �� ی-�ی�A ه� L%�ر ه[ (�: و �
 �� �� ]<  �E9 د: �� ��دم�f9 ی� ��د� ����، �� &�ع��

ا�� در . ���� ای! &�Wم دار&�، ���Fدًا و ��ه�>ً� �>�bوت ا �
)�ا ;��S در �3ایط $+�ا�� �'	�� �� =S5	ر-  �	رد ای� ��

�=�S, رد	�د� ه� 	ف ,�J از ��ا*! �+
K� ،�*ا �)D�< ار�� 
ا7A(� ای� J	ر -��م را $� �'�D: د*(� �	د ار=W ��5 دا�'د،

�	ا*(� ;�� . ;��S *�� �� �''د و�A ��5 ,	ا�'د. ��س�
 در ح�ل ح��E ای� ر3د ='M7 ,	د� ه�- .ه�5?� ,	ا�س(� ��س�

 u��$ �� �*رژی� ا ����5, ��
=�ن $� OA ر*�د� ای�ان $� �
�S�; -د ه��Z, دید?, �� U5� ر	)��D �ای �, �H�)� در ،�)?< 

��در ��س('د ���ً! $� ��U �	د رD(�ر �''د �S�; ،ه�5 . �'د  ،�ً���l
��?�ن ,!ش �� �''د� `a3دیدًا $�ا- ح �ً��a,ا ،�S�; . �5S�;

) و�g)��"D �Aه�ًا �����J �?�ن دادن از �Jف رأس دی�(�,	ر- 
"�$U، رو�3 $�ا- *��	ب ='M7 و ���	ش ��دن صدا- ='�ح �

�م $� ;ن -ا*� �� ='�ح ���'� ا-� `aاد $�ا- حw� -اح5د 
 ��و$� �� �7ً! در -در �"�$U، ='�ح �	*	-. ,	*U =س(� ا*�

 �G* ت�$�G)ل ا��X$دم در ���$�ن ه� از ا�� ��	�
�3ایط حZ	ر ��
 M7'= -!)و وح?� از ر3د و ا� �X� د، $� احس�س')a< ��

 از ای� �	ا*� و �	ا*� ه�- ،در =�S *��(�ر �3'�,	د� ا- 
ح�ل ح��S�; ��� �E $�ا- =
	>��- از  در. دی�3�4ن د*� �?�د�د

 `aح �J�� �$ �*دم، در��3دت ی�$� ه� )� $�?(� �?� 
 �)D�< د�S� �$ ، �رژی U� -�5'�ن را $�اJپ ا��	* M"� ،ن�?���
ا�د و *�� �� �''د در*� ���'د *	��پ ا5J'��ن ه��C �� در 

�م =S5	ر- ا*!�� و دی^ ه�- $�Gر� `a>�ار�د، ح ��ر �� 
 ���5E ی� دار- وا$س(� ح��� $� ای�ان را��ی� و *���دی^ *�

��S�; !ًN $�ا- �Dو �?��دن �?� ���	اد� ه�- داfدار- �� . �''د
 ا�'�(� ;��ن - ����" $�ادران"��ی�ا�?�ن در =�ی�ن *��	ب ه�- 

 ه� ��دا�(� و از ;��ن �S3د 3د� ا�د $� ا$�از ه5درد- $� ;ن ���	اد�

O از ای� �JیQ . دHA	�C �� �''دJ ح اص!ح!X7(� ='�ح $� اصAا

 �A''د، و� ��دارا�� د*� و �� D�J دم��ن ���د ه� از 	ا- ��$
;��S ای� ��ره� را ا*�*ً� در =�S ,+��� ��ی� ه�- ��م ح��� 

�ً�،.ا��Hم �� ده'د�a,ا  ��ر- ا*!	S5= اد و *���د>��� از�Dا 
�� �Cه� M"� ��'( �)D�< د�S� �$ ورت�E اه��5 و �$ M���?

�a< !ًN(�ر- از ;�	�د- . $�ا- حa` �	د و ���?�ن ,��dد ��د� ا�د
در اول ��داد *�ل =�ر- �MG 3د " ح�H اR*!م زا�C-"$� ��م 

را $�ا- $� " �سz	�A�"�� در ;ن 5E� ا�3ر� $� $��Z وا���� ه�، 
�م �Dا �� �	ا�د�Sد� >�)D� �M" ه�- �(�aوت $�� `a. ا- ح �ای
�E$� $�ر>� $� =S5	ر- : " ;�	�د در ا$(دا ا�(�اف �� �'د ��

و ��Xح �� " ا*!�� و $� J	ر ��ص وRی� D"�� وارد 3د� ا*�
در ای� �3ایط �5S(�ی� �س�Ad حa` ا*�س ��م و ,dی�د " �'د �� 

ای� ;���4 �� �	د را در �	رد او�Eع ��M ;�د� ". وRی� D"�� ا*�
;��i رخ داد �س
5ً� ��5 ,	ا�د D"ط و : " ,	W�E �� دهد �� J	ر

D"ط ح�صU ��ر�Eی(� از �(��H ا�(�G$�ت $�3د، واWE ا*� �� 
;زرد>� ه� و ز�� دید>� ه� و �?�!ت �(�ا�� ��دم در �J *�ل 
ه�- >��D �)3ص� $�ا- *	ء ا*(�aد� ,�GیO >�ان ای�Hد ��د� 

�اض �	=	د �(�
G$ �$ Q?� از ��5 ,	ان ا���ر ��د �� ا�(. ا*�
ای� �س�5 از ح��SD- ;�	�د زا�C- ". ��دم ه�5� =���� ا*�

او $� ا��ار $� ای� �� =	ان ه�- . ح�H اR*!م ه� =�OA ا*�
" �OJ�G"ا��وز $� ای'(��� و �	$�یU و ��ه	ار� *� و ��ر دار�د، و 

*�ل ه� از =�O و ��س� دی� و �"�ید  " :ح�R �	ض 3د� �� >	ید
��ج ��د� ای� و دی�4 ح�R ,"�ی7ً� )��- در ای� .... ��;ن و ��$! و و

��س� و =�O ���5د� و ح�R و�(M ا*� �� �	د��ن ی� ��ر- 
$�7'�د $� )� ص�اح(� $� رذا�A �	د�3ن ." $�'�� و ,���� $G	ری�

ای� ;�	�د $�د را� حU ارا�C �� ! در �DیO ��دم ا�(�اف �� �''د
 ا���7J �)7A ا*� �� ره�7 ��� ا�"!ب  ":دهد و ,��dد �� �'د

 �i�; ��ر ��5 رود ا��در,5'د و ��J: $���4د =� ای� ه� ا�( :E	�
ا>� رهY*d, . �7 $�ر ا*� $��	رد و رD(�ر *�ی� �سz	Rن ا*�

 �

5Aا �ه�- ��7- $� �دور$� M�� ن و�S= �?( �$ا�"!ب در $�ا
ن �س از ;ن $� ا�(دار ��م را $� ��5یM �� >�ار�د، $�ید دی�4ا

در ی� . دHA	�C از ��دم $[�داز�د و $� �?�!ت ر*�د>� �''د

� ��M �� ;ید �در و ��در ه�5ه'^ $� �?� �)����	اد� ه� و
ه� )?��5 �� ز�'د و ا�3ر� ا- �� �''د و ا>� �در �Dی�د 
�?�د� ��در ��ز �� �'د و �� $	*د و ا>� ��در �����7K �?�ن 

ا>� ��ار $�3د �در و ��در و �	اه� و ...داد� �در ��S$��� �� �'د
$�ادر $�ر>(� ه�5 $� ه� �Dی�د $�?'د �� ���	اد� از ه� �� ��3د و 

 ای� ! ,	=� �'�د.."! *� از �	)� و ���$�ن در �� ;ورد��Dز�د �	)
" دHA	G*"�C'�ن �U7 از ای� �� �	*	- و ��و$� ='�ی(��ر $� ��ر 

ی� رو3� ,� از ای� �� ,	ان ا��، ;. از ��دم $[�داز�د، ��Xح 3د� ا�د
��ه�� �"M ه��C �� ا��وز ای� دو ��g ،��Sه�ًا $� D�Jدار- از 

؟ ای'�S ح(� S3دا- !��دم $� �Sد� >�D(� ا�د را ;��3ر *���
��دم را $� ص�ف ای� �� �7Aس *�7 $� ,� دا3('د، S3دا- �	د 
�� �	ا�'د، در ح��A �� ;ن =	ا��ن ا>� ه� $� ���J �دم اJ!ع از 

 و �دم 3'��� �٠$"� ا��5ل ='�ی(��را�� �	*	- در ده� *�
 �aA�G� �J�� �$ و �Eو- در ح�ل ح� ��د��د E ه����س�7 $� �
 �S', ،د� ا�د�� �� U5او را ح ��اد، �?��� *�7 ا*!w� -اح5د �$
$� ���a� �J دی�(�,	ر- ح��� $� =���� و $�ا- د*� ی�$� $� 

�OA ;زاد- ه��C $	د�د �� ;�J �S. ;زاد-، در ��دان ��7رز� $	د�د
در . ا��Nل �	*	- ,+"Q ��ی� ��س('د" ��م �"دس"ه�>� در 

�(��H ای� S3دا ه�� ��ا$(� $� دی�(�,	ره��C )	ن ��و$� و 
�	*	- و ���f �دا3(� و �(�
Q $� *�7ه�- ا*!�� ��5 

  .$�3'د $
�� S3دا- ��دم ای�ان هس('د
  

%$ (�Fح =ی� �) 9�ان @��E ه��) �� در ��رد &:  �ال
 �W& ر ����9 ��د �� از�l !رژی[ ��دی� را ای D�<M� :ه�
 �� (&�F� ر ��ایط��)ا �l�# �� (&ح ه�: درو�F) ���
#��l ح�b رژی[ ���f9 Iًده�ی�6ن را ��Fر *Xا�>� و �� ه[ 
�� در*��: ه�: ;Fر ا � .س ای�l !ا&�؟ ا*� ای ��� �E<�

����! =&;� را �J�9 �&�ALح �) ده��؟��  
r �.: �� !�)("د ��س��)��-  �$� )'� ��ع �� ه�5 . 	E	� �ای

��?�ن ,!ش �� �''د،� `a$�ا- ح ��	='�ح ه�- درو�� ح�   �ای
�� ه�5 ='�ح ه� $� ���J ��ه�� Eد�
"� �3ن *�� �� �''د در 

Q �(+د 3	�د و ای� ا�� �� �a: ه�5 ;��ن �5� $� ی�دی�4 � U$�"�

ت ��دم �� $�3د، $� �'	ان ی� $�ا- *��	ب و $� ا�+�اف $�دن ��7رزا
و�A ='�7 دی�4 وا���� ای� ا*� �� . ='�7 از وا���� ا���ر ����ی� ا*�

ر3د ��7رزات ,	د� ه� �3ای�X در =���� $	=	د �� ;ورد و در ;ن 
�3ایط �س�ی
� ;�Dید� �� 3	�د �� ه� ی� از ;ن ='�ح ه� �7H	ر $� 

�� $� ی�دی�4 �?�ن دادن ��س اU5�A ه��C از =��O �	د �� 3	�د 
 ه�)'د �� �'	ر ه�S�; �5 از ;ن ��س -�(�aوت و �(�Zد هس('د

در . اU5�A ه� و �	E: >��- ه�، �د�� $� ی� هدف Eد �
"� ا*�
ح�ل ح��E ه� �3ایط $+�ا�� و �س�یU >	��>	ن و ���iد� ا- �� $� 
ر3د ��7رزات ��دم ��7رز ای�ان در =���� $	=	د ;�د� ا*�، ='�ح ه� را 

 دادن ��س اU5�A ه�- �(�aوت �س�7 $� ;ن �س�یU $� �?�ن
�?��د� و در �(��H $� در>��- ;��S $� ی�دی�4 3دت $�?(�- داد� 

  .ا*�
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ا�>�، �;>� ا � اول ����F[ �� ری�6 ا#>Iف و �f9د =&;� �� 

� �K� در �Aدر ا �س ری�6 در ! ی-�ی �;Fد ای�f9 ��F���
�ان �� ,���9 در ا�>ص�د وا�?>� اY. �?�یP ا�>ص�د: دارد

ه[ در  ���8 دو� ا � ه�  ���ی� *Xار: ���� ه�: 
ا�^�ی��?>) در ای�ان، ه� ��ار داد ا�>ص�د: �� =ن ���� 

 و �L ����دا#P در ار��9ط ��  ���ی� *Xار: ه�:  �L -ه�
 �� (<?�����ط �� واردات �PKF ه�: ���AF ه�: ا�^�ی�

ن در=��ه�: ای�ان ����، ه� ����>) در ح�ل �� �9راج داد
�) ای�ان و در رأس =&;� &�b ا&�Kم �) ��د و �� l�ر �
�) ه� ����>) �� در ار��9ط �� `�رت �7��F و �Uوت ه�: �
 (&I� :ر ��ر*�ان �) ����،  �ده�����دم  ای�ان و ا >4
 �<6�� ];  (را &ص�� ��ر9��Fان ح��[ �)  �زد و
 &ص�� (�Fح) �) ��د �� در ح�����  �� ) د � ��/

��ون اFY-� ح� &%$ دو� در ا�>ص�د و �f9د �M$ . را دارد
#ص�@)  ���ی� دار: �� �M$ دو>) و ��UV9 =ن را در 
ا#>��Iت (�Fح ه� &�دY��A� ��Y[، در ا �س، (F_ و د,�ا و 
 �l�# �� ،( ��  رت�� P��� �f�� :ن ��ا�Fد ای�f9

��: *?>�د� k6>� از #�ان ی�� �L د � ی��) ��  ;[ ه�
ا��، در ��ایط ��f9 �� (&�Fد ,��\ ��دم .  ا ���(�د

�E9  >[ �� و در رأس =&;� �l%� ��ر*� ��  �?>[  ���ی� 
�;�ر: ) (Fدار: وا�?>� و رژی[ ح��� و ��ا�7 =ن ی�
ا �I) ��ت ه� �L ��6>�: ی��>�، ,�� �69ی� �f9د 

در ��ایط ر�� . ای�Fن ر�� و اوج *��: ���رزات ��دم ا �
�f9 �<6�� �L ه� (�د ��دم �� �P ح�����، ��J�ع ا@

 �bح (A&�AL �  �� ح ه��F) !ای !����ا#>Iف و �f9د ��
&�Wم ح��[، A&�AL)  ���ب و ا&�Eاف �?�� د����ا�9	 
 �E9 (A&�AL رزات 9�د� ه� و��� (<?�و �J ا�^�ی�

���A& �8 دا�>! =&;� � .   
  

Z, �4$� ی�دی ��	ع �� ='�ح ه�- درو�� ح�	E	� �ن، ای	د ا�'�
دار�د و ,�Zد ;��S $� ی�دی�4 $س��ر ه� 3دید ا*�، ا�� ����� 

ا��  $� �� �� ;��i . ا*� �� ه�45ن ;ن را �� دا�'د و �� $�''د
 .اه��5 دارد در� =�ی��4 ای� ,�Zد و �+	� $��	رد ��دم $� ;ن ا*�

  )ادا�� دارد(

  

  گزارش كوتاهي ازبرگزاري نمايشگاه عكس بمناسبت بيست و يكمين 

  !و درهمبستگي با مبارزات مردم ايران در لندن سالگرد كشتار زندانيان سياسي
  

 �8�ر دد��6F&� �� � رژی[ (�;�ر: ا P<� �� (�I Z٧ ��9?>�ن  �ل در *�ا���ا�� #���l ه3اران ز&�ا&)  �� ) �� در
 ،���  ،��ر ��&� و در ه��?>A) �� #�3ش �;���&�&� ا#�� 9�د� ه� ��,��� رژی[ (�;�ر: ا �I)، �8�ر ه���3ن درا >�ا

�?>�ن، =�?��&;�: ا,>�اJ) ا: �� #�ا � =زاد: ز&�ا&��ن  �� ) �� ���ر �E�ر: A&و ا $Y�lا";��ر: ا �I) �� ه� (�Fح (
 .��*3ار ��" و د >� &���د ���Y *�دد

 
 ه�*3 از #���l ��دم Z٧ و �Mص�ص ز&�ا&��ن  �� ) �>P ,�م ��� در ��9?>�ن  �ل ��l�#Z٠ ز&�ا&��ن  �� ) �;�� در ده� 

�) ��د& �E� ��  .) 7 و �?��ر�K� (�I ر: ا�;��Fی>-�را&� ��د و) �Lا �� ه� L%�ر �>P ای! ز&�ا&��ن �� � دژ#���ن (
ه��&%�ر &�3 ای! وا���� 9�D�J �A&��� r و ,3K ای! رژی[ ��ا�7  ���ی� دار: وا�?>� در ای�ان در از .�: در =وردن و از ��! ��دن 

در &>��K *�ا�) دا�� #���l ای! ز&�ا&��ن، *�ا�) دا�� و E9?�! �%�و�� و 9?��[ &�.Xی�: =&�ن در �%��P . �%�و�� =&�ن &�3 ��د
. ار�K9ع و د��ع از  �F ه�: ���رزا9) و ا&%�I) ا �، د��ع از  �زش &�.Xی�: و ,�م 9?��[ و 9�-�! در �%��P د��! ا �
ه��! وا���� #�د ��,y ��� ا � �� 9��م �?�&) �� ����6ن �� ��� ��دم ���رز ای�ان �) l^� �� �9;� ه� �L ��6>�: �� ه� 

��� (�I ر: ا�;��-! �� ار�K9ع (� P-��FF� رز�   .  
  

�?>�ن �� A&ای�ا&��ن در ا (<?��� ه��! ��F �� در �;� �Fن ����! �Lی-;�: ��ای) #�\ ای�ان و  �ز��ن د�-�ا�9	 و �J ا�^�ی�
�� ا��6*�: �� ,��� رژی[ دی->�9�ر: " �9ا���Aر ا -���" �ز��&�ه) ی	 =�?��ن ���رزا9) و �� .�ی) &��ی��A6 ,-س در ���ان 

در (�ی�ن ای! =�?��ن، ��Fه�: �3ر*) ح�و: . ن و ��ر �9��9�k) و =*�� *�ا&� در ���ن ا�-�ر ,���) ���درت ورزی�&�ح��[ �� ای�ا
�L در دور� �� �: و �L در (  �ل *�X>� ٣٠,-?;�ی) �� &��ی�&�A *��� ا: از(�Fی�ت  ��,�&� (�;�ر: ا �I) در l�ل 

(�ی�ن #�3ش 9�د� ا: ا#�� �� ,��� ��ر*�ان و #�%;�: �E9  >[ �� ��د، در و ��ی+� در ) دور� ر�?�KF&) و9�#�) و اح��: &+اد
��) در �Iء ,�م، @�FE ه�: �-�KF و �Iق زدن . ���ان &ص� ��K< ه�ی) از ا,�ا�;�: د �&��در ��9اد: از ای! ,-?;�  &

�I ر: ا�;�)، @�FE ه�ی) از  ���ب وح��6&� ����&��ن، .�-�ه�: از ه[ دری�� ��� (�ا&�ن ���رز و ��ر��A 9� ط (�&��ن (
��) #�وران K< ه�ی) از *�ره�: د��& !�Fw��� ) Z٧.س از �6>�ر وح��6&�  �ل (ز&�ن و (�ا&�ن �� .�#� >� در #����&;� و ه

��ی$ در=��� ��د و �M$ دی�A: از 9ص�وی� &��FE@ �� 3 ه�ی) از ���رزات .���ر 9�د� ه�: �� .�#� >� و ��ی+� ز&�ن و (�ا&�ن & ��
��� �3دوران �9 �! د&�ان �?�ح (�;�ر: ا �I) ا#>ص�ص دا��, .��W& (*ای! 9ص�وی� �� ���ره�:  �3ر " �� (�I ر: ا�;�)

��� 9�د� ه�: �E9  >[ را �E-�م ��F[٣٠"، " ه� (�Fح و د >� &���د ���Y *�دد, �� (�I ر: ا�;�از ���رزات "، "  �ل (�Fی�ت (
  . .���&�� ��� ��د... و " ا&�ن و #�%;�: �E9  >[ د��ع ��F[��ر*�ان، ز&�ن، دا&K6�ی�ن، (�

�?��ر: از ��د�) �� از ای! . و(�د ه�� =ن 9ص�وی� و ��F و `��� 9�(� ��9اد �?��ر زی�د: از ,���ی! �PE را �M�د (�� �) ��د
9) ���F*�ه�: دول ا�^�ی��?>) در ,�k���م ا&�-�س وا����ت روی�اده�: &��ی��A6 ,-س دی�ن ��-�د&�، �� ا��ر� ��  �� � �9

�! 69�ی\ ر�%�: �� ��ا: �9اوم ای! ا��ا��ت ���رزا9) از (�F$ =زادیM�اه�&� ��دم ای�ان ح��ی� ��د� و l���ر J ،ر: در ای�ان�)
���&� #�اه�ن .�داlد&� و در ��ارد: &�3 داو�� (� �fن ای! =�?��ن 9;�� ��� ��د را ا��*�FF� ی>) ا: �� 9� ط ��*3ار��#� ح

) ��ا: �9اوم ای! ح���ت �) ��&��� 	�ا >%��ل از ای! &��ی��A6 �� ح�: ��د �� در ��#) �WEت ��ا: ا�l :�f���ر . �
�� (� P�-69 D@ ،(<ی���D  �ا � . ح<M� :ای! ح��� ���رزا9)، و(�د ��9اد �?��ر زی�د: 9�ری?� از �6�ره� �Aاز &-�ت دی

�?>�ن ��د �� در ای! �PE حf�ر دا�>�F و ��دی�ن اY! =�?��ن، �� ,-س ��دار: (;�ن �� �WF�ر دی�ار از (�ذ�� ه�: (;�A&د: ا�A&
�F<#در =ن �� . از 9ص�وی� و ���ر ه� �) .�دا �� �� $M. (?��A&��3ن ا� ��,Ilه3ار ا �FL �&در (�ی�ن ای! =�?��ن ا��6*�ا

3ش �;���&�&� 9�د� ه� �� ��  ���ب وح��6&� رژی[ رو��و ا��ر� �� او�Jع (�ر: درای�ان .س از ا&>���Mت ��I) #�داد ��� و #�
��، �� اه��� د��ع 9���) ا&?�&;� و &��وه�: =زادیM�ا� و ���رز از #�ا >;�: ,�د/&� ��ر*�ان و 9�د� ه�: �E9  >[ ای�ان و 

 ���از �;� h �9 ١٢ �,� در(�ی�ن ای! =�?��ن ا��6*�ا&� �� از . ��ی+� #�ا � =زاد: 9���) ز&�ا&��ن  �� ) ����9 ��� ��د
�l �� ��F�ل ا&����K &�6ی�ت و ا,���I ه�:  �ز��ن &�3 ���3ن ��ر ) در ���ن ای�ا&��&) �� از &��ی��A6 ,-س دی�ن �) ��د&�، 

�� $M. .  
  �� ای��ن �� .��وز: راه��ن 

�! �Lی-;�: ��ای) #�\ در �Fن���    Z ����<^  ٢٠٠٩        
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 Rزم ا*� ا�3ر� �'� در =`�ز
�� �� $س��ر زود,� از ای� �Kد 


�� دا3�(� ,� $� M+D ���� ا
$��	رد �'�، ا�� و�	ع ���ش 
دRورا�� ا��� ,	د� ه�- ,+� 
*(� �� �س�یU =د- �(�دد- 
را در �"�$U ���وه�- *��*� 
�(�Sد و ا�"!$� ��ار داد �� در 
���س $� ;��S $دون 3� ��دا�(� 

 ��
� �� در �aس -$� $��	رد ا
  -�	د ��� $س��ر ح"�� ا*� 

� �س����D �A ��5 ,	ا�س� ی
�د ارزش ,
"� ��4دد�D و.  

  
���م " �?�ی� ١١٨در �53ر� 

�CداD " دای�D -�Sار>�ن )�ی�

�7 از �	یس'د� X� ،ای�ان Q
�


	� "ای� *X	ر $� �'	ان =
دی�4- از �Dی��7ری�S- =�ی�ن 

$� )�پ ر*�د "! ا��Nی�"�'+ط 
�� در ;ن $� >	�3 ا-  از ����� 
 M7'= Q=�ی�ن در ح �ه�- ای

ه��� ��دم ای�ان و ;زادیG	ا
ه��5ری�S- ;ن $� رژی�  Eد 

"� =S5	ر- ا*!�� ا�3ر� �
3د� $	د و ��ب اد��ه�- ا��� 

�دم "ره�7ان ا��Nی� �7'� $� 
و �?�ر�� ;��S در ='�ی�ت =S5	ر- ا*!�� $� �
�� ��دم و *�ز����S- " ه��5ر-

د $� �?�ی� ��ر در ی�� از ��را>�ا�SD- ه�5� �	3(� $� ا*('�. ا�"!$� �l$� 3د� $	د
 �� ره��ان (�ی�ن ا��4ی� " ;�د� ا*� ����9١٣Q٩  ا��Nی� $� ,�ری� ���53ر� 

 �F&9�ا (� �L را ه� (�I ر: ا�;����F��� (� �&���6 ز��ن ه�-�ر: �� (
 �Fده P��و =&��3ن �� هF�ز ��  Q٩)ح>( در  �ل ����9 ��د� و �� دو  �ل %9

��د زی� �� *�دن =ن �� ه��! #�l.ا���� در ی	  �ز��ن ��د&�Fره ���>?� �
ا���� �� در =ن �%78 �� ره��ان ا��4ی� در رأس  �ز��ن " �?<��!"��9اد از 

���� (� 3�& �F<ار دا��� \���د �) ) �Lی-;�: ��ا�) #Fه�اداران ره ��
، "ه�ز��ن �� .� �اران �� &��وه�: �J ا&%�I) در (�FAF"�9 : داد&���

�� &��وه�: �J "، "� و ��ا��ر: &��&� وار����l"�� " دو��دوش =&�ن"
  )����9ات از �! ا �." ( �����FFرز�، "ا&%Iب

  
 M"� رد	�ق در 	D ��U7 از ه� )�� $�ید ,���د �'� �� ا�Sgر �"��A	zس�در "  ��
�ای� ا

 �� ��١٣/٩ ,�ری� ;ن ,�� ���  "ه��5ر- $� =S5	ر- ا*!��" و ره'5	د Eد ا�"!$�
)'�� ا3(�7ه� ��� از .  ا*�*ً� ا3(�7ه� در ای'�H رخ داد� ا*�$�3د،��در*� $	د� و


�� از ا��Nی� ی�'� ��داد ��دم ,	=� *S	- �	یس'د� $� ,�ری� ر*�5 ا�?��ب ا
در �(��H $� ,	=� $� اح(�ام $� اص	ل و . ���3 3د� ا*�) ١٣/٩و �� $�د از ,�� ( ١٣/٩

 ،�در ه�5� 5E �=� ,���د $� ���س�O 3'��(� 3د� �5	��س(� در ��7رز� ایدC	A	ژی

R�$ O را )�پ ��د�د ار*�ل X� �� ی��S)را $�ا- ,�5م *�ی ��	3(� �'	ا3(��7، � �ای

  . �� �'� ,� $� درج ;ن، *	ء ,�aه�5ت اح(�A�5 ���3 از ای� ا�J�$  ��7)3ف >�دد
  


�� ��5(� $	د ,� $�ر د�D �4Vص(� ��دا �'د ,�� روش ا�� از ��ار اD ��7)3	ق ا���A  $�ا- ا
$��	رده�- 3'��(� 3د�، ��ر- از ه� >	�� ���س�O و ر*	ا- �	د را در �"�$U ه�45ن 

� ��5 3د� �� . $� �MV�5 $�4ارد� -�S3رو �Vا�'د>�ن $� ا	� �� O
= �S= �H'در ای
�"دیG$ �$ �4?� از ه	ی� ای� =�ی�ن ,7دیU 3د� ا�د $G?� از *�� "�A�"� �$ ��
� ا

"Sی��7ری�D دی�4- از �	
 $� ای'�� -را در زU"� �V �� �'� ,�" �- =�ی�ن �'+ط ا��Nی�=

Y در $��	رد $� ���وه�- )G� :J�"� ره� و در�$ ��
�رو��f -�S3 اص	�A و $� ارزش ا

 ا���ن ��Zوت ا��Dر �5	�� در �	رد -ا�"!$� و رادی��ل $� ��5یM >�ارد� 3د� ا*�
. ��� ه� )� $S(� رو3� >�دد*WX ��زل و رو�S3- $��	رد ای� *�ز��ن در ای� �	رد 


�� در وا�'M $� ا3(�7ه� �� در ��را>�اف D	ق اM�� ���A ;�د� $	د از =5
� ��Xح �ا
  :��د� ا*�

  
 �� ���د، ���X $�ید از ای� �L و ���&�?�ه� �Dد ی� *�ز��ن *��*� �� �	د را "

�E9یD دروغ،  $��	ردار $�3د �� ح(� در $��	رد $� د53'�ن 7J"�,� �	د $� .�&?��
�(�*���a در ='  . M7�)	U* �?	دو ��ر/�9&�?[ �� ���� ��ر ����K9! ا �

 �L و ح>) ���&�?���، ا�Dاد و >�و� ه�ی� را �� ,	ان ی��D �� $��	د ��م 

ح�ا�P ���4ار�د، ا�� از ای� 
 ��� $��	ردار .�&?��

�� �D�4 �9ی! ��س('د و 
���� ه�: (�P و 

Dی�E9 -�S���ز�* ��
� 
U*	)� �4د و دی�	3 �� 

ا7A(� ای� �	د ، �+� و ����ر 
رو3'� *� $�ا- ��Zوت 
در �	رد ��ه�� 7J"�,� و 
 �?�&��اد,�: �L و �

>�و� )�ی��S-  ".��د&�6ن
Dدای� �
Q �� >	ی� ,�5م 
ز�د>� *��*� اش در 
 �� (F��b و د��M�

��� �!ص� �� ��ای��ن ا�
3	د و ,��'	ن ���ر در ا$�از 
ای� د53'� ,!ش $� 

�Pد �?�ن داد� دری	از � 
��ط ا*�، ا�'	ن از 

&����: ��رش �� هXی�ن 
  "  �?�د� ا*�*�ی)

  
;��i در ای� *X	ر �?�هد� 
�� 3	د $MG �	)�� از 
M+D ���� ا- *� �� در 

 �	رخ ١//�?�ی� ��ر �53ر� 
 *�ز��ن Dدای��ن ��٨٨داد 


�� زی� ��م �در " ه�ی�ن >	ی� )�ی��S"ا
. ج 3د�وا�' �$ M�D �A�"	ق ا���A �� در

 ،",+�یY و �3رR,���س�“��7را,� )	ن  
، "���7!ت"، "ا�+�Xط *��*�"، "*"	ط "
 *�ل ��M �٠در *WX "، "��ت و $� اJ!ع"

در ای� �	رد ;�� $د ��س� "(در =� �� ز�'د
>a(� 3	د حدا�U �س��� �� ه'	ز �س از 

�٠ �CداD -�Sه�- )�ی� �
�
 $در*(� ,+
�)D�<ز� ی�د�, �A �7د� و� �� Q
 ا�د �� �

 *�ل ��M در �	رد ٣٠*G'�ن �� را در 
)4	��4 رو- ��ر ;�دن رژی� =S5	ر- 

ا7A(� $دون ;�	�(� روح -ا*!�� 
�S�; �)ر�س�س��ار �''د، ��5 $�یس� -��, 

$� $!ه� ���U )'�� $� >دار $� ;ب 

�� ;�S� $� )١($��'د�$	D	ر در M+D ���� ا

 �5S, ر"اد�� و	د53'� � " -�Sی��(
Q
� �CداD �$ "��
�ا$�از 3د� " Dدای��ن ا

  . ا�د
  

�� �J�� �$ !�D ای� �� ذه� �	ا�'د>�ن $� 
 �4���$ �� ��
�)'�� ��*�ا >	�C ه�- ا
�د ا*(دRل و �D و ��C�� ه'�4 $س��ر�D
دU�A، در $��	رد $� ��aA�G� �	د ا*� 
�?	ب ��4دد از ��دا�(� $�?(� رو- ای� 

 ای� ا�� در ادا��. $��	رده� ا=('�ب �� �'�
�	3(� $� ی� �	E	ع ا*�*� $� �� �	ری� 
 �
�� $� ا*('�د $�  ,�ری�و ;ن ای� ��  ا

 و ٩/ا�?��ب �	د از ا��Nی� ی�'� ��داد 
" او�A�" $�'	ان �١ا�3ر� $� ا�(?�ر ��ر �53ر 

 ،��
�در ای� �Dص� �	�3د� �53ر� �?�ی� ا
 -�S)*��* د در ,�5م	� M"� �, �*ا

� و $� �U5 در ا�	ر,	��س(� و ��Z ا,�Gذ 3د
;�د� در *�ز��ن �U7 از ا�?��ب را $� �+	 

 $X	ر- �� �Nً! �'	ان .زی����� ا- $[	��3د

�� �� �Z	 ی� �?�ور " �� 3	د�رD"�- ا

 ١٣/٨����ی� *�ز��ن $	د�د در ;ذر��� *�ل 

  

  آنكه ناموخت 

  ....وزگارر از گذشت
  

  

  

  

  

  

  

  )امه سازمان اقليتپاسخي به فحش ن(
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$� " در �� �
	�	م از �Z	ی� در ����ی� و ��� ه��ت ,+�ی�ی� �?�ی� ��ر ا*(��a داد�د

�� درای'�H ح(� $� رو- �	د ��5 ;ورد �� )� �"M و �سz	�A(� در ,	=� $� ا�ی� �� ا

 دا3(� ا�د، ١٣/٨*��*(�S- ا�	ر,	��س(� و *�ز��3را�� *�ز��ن، حدا� �, U�X": ;ذر 
��ار ده� �
  . *�� �	اه� ��د , ���5��A�" ح��E را رو- )'�� �س�ی

  

�� Rزم ا*�� ;>�ه� �5	��J �$ ،	ر �
�، $� ,	=� $� )4	��4 $��	رد ا� �X"� از �

  �3	� -١در ای� �	3(� $� دو =' �7��a)وت و�A $� ه� ��	*(� �� M+D�� D	ق  ی�'�

��" $��� *��*(�S- -٢$��	رد و �)� در ز���� �� ;��S در ر��ب �س��� " رD"�- ا

ای� $� ی�د ;ور- . $	د�د �� $�دا =��Vن ا��V�N را U�3 داد�د و )� $�د از ا�?��ب $[�دازم
 �$ ��
�وا����ت ;���4 �	ا�'د� �	د �� ,	ا�د $S(� در $�ر� �+(	ا- M+D ���� ا��وز ا

��Zوت �'د Q

�� )�ی�D -�Sدای� ��.  
  

 �$ �� �H�; �,"�*�� " ��A�X� ،>�دد ��=�ی�ن $�ز �رد ای	$�� �	و �3 ��
�*�ز��ن ا
و �5	��س(� �� M+D�� D	ق $�ا- ه� �	ا�'د� $��Xف و دارا- حدا�U �3	ر *��*� 

�?�ن �� دهد �� هدف ای� *�ز��ن از ح5
� اDس�ر>س�G(� و ��'� ,	زا�� اش $� 
)[� و "ه�- " ���س�O" "حدا�U")�ی�D -�Sدای� �
�G'* Q(� $� ح�ا*� از اص	ل و 

���� ��ر "�� ����4 " دروغ، �E9یD و ��ر/�9&�?["و ی� ��ز $'د- $� " �5	��س(�
!��K9�� " �<ا��&+D و  صدور ;ن���� M �"�"ع از ح�Dد �J�� �$ �ً*�*س� ا�� .


D O	ق X� د $� =�- ا�(?�ر	$ �رو3'� از ��*��7ر- و ()�ا �� ا>� )'� �
H, ��

�� را در ���ض دید ه�45ن ��ار داد���	یس'د>�ن �� ) ا�	ر,	��س� ,'�د� در و=	د ا

	اه�ن رD: ;ن از ,	ا�س('د $� �3	� ا- اص	�A و ر�D"��� اD ��7)3	ق را ی�د;ور- ��د� و �
�Jف �	یس'د� >�د�د و حدا�U ,� 3'�دن ��*�، $�ا- رD: ی� �دم رD: ;ن ا3(��7 ص�7 


�� $�H- ای� >�ی'� و ,	*U $� . �''د�و " )r"ه�- " ���س�O"ا�� *�ز��ن Dدا��Cن ا
�5	��س(�، �Dص� D	ق را $� $���S ا- $�ا- ,��aK حس�ب ه�- �	د����  از را� ا,�Sم "

ز�د>� " �?�ن دادن ح"�"� ,7دیU ��د� و �د�� 3د� �� >	ی� ,�5م ز�� و وارو��
�b و د��F) �� ��ای��ن ا����")�ی�D -�Sدای� �
Q در " *��*��M�" ص�!� 

در �	رد )'�� اد���C در ه�5� =� $4	ی� �� ای� ا7A(� اد��- ح"��- ا*� . 3د� ا*�
� در=� �Dی��7ر- ا- �� �� �5(�ی� ��ی� وا��� �دارد و در $S(�ی� ح��A �'��س �''د

. $�3د �� در ای� $��	رد $�ا- >�5ا� ��دن �	ا�'د� ��;>�� $� ��ر >�D(� 3د� ا*�
 �S', �� Q
 $� و از =ن ��/�9$� ای� *�ز��ن " د53'� ا-"$���س )�ی�D -�Sدای� �


Q �دا3(� و �دار�د، $
�� ای� وا���� را ه�5?� �د � Yدرون ص -�S���ار *�ز �ه�� ی
(� ا�د �� در ;�fز، ���وه�- $د�� *�ز��ِن $�د از ���م $5S� را ا��Nا ���وه�- �� دا3

ص�دق و ��7رز- ,?��U داد�د �� $� ای� ,	ه� �� >	ی� *�ز��ن $�د از ���م $5S�، ه�5ن 
 -�SA�* Q
، ی�'� *�ز���� �5	��س(� ا*� �� $� ٠/*�ز��ن )�ی�D -�Sدای� �

 ��&XAار  �ز��ن �Lی-;�: ��ای) #�\را�  �خ و =ر��&;�: ر�%�: �z,F	ر- و 

�� را >�D('د، و ���("د �� $�3د، $� ای� *�ز��ن ��	*(� و در =�ی�ن ا�?��ب =��O ا
ی� ح(� �� ,	ان >�a �� ;ن ا�?��ب $� دU�A و=	د )'�ن ���و- ص�دق و ��7رز- در 

$�د از در ه� ح�ل �� از ه�5ن ;�fز ��A��D ;ن *�ز���� �� . درون *�ز��ن $�رگ رخ داد

Q �� ����د � �CداD -�Sن )�ی���د را *�ز	ن ��'i5م ه���) U�
$دون ;��� �� ,+

 *�ل ��M )�ی�D -�Sدا�C و �� را� �٠ و ا�"!$� و $� ه�5� دU�A ���د>�ر �
�5ه�- 
��R	J -د� ا	?�ن �� در ا*�س در ='^ ,�	5� �ag)م��� U$�"� د را ) در	3 ��ن ��$


�� ��ز$'د- دا3(� و صد در صد ، $� ;ن *)�7	ل دا3(� $�3د��ز��ن و $�د $� *�ز��ن ا

�U ه� و $��	رده�- ا�	ر,	��س(� و *�ز��3را�� ;��ن $� رژی� =S5	ر- +, YA�G�


Y در ='M7 $	د� ای�)G� Uس�ی�و $�  ��ا*! . �SD 7(� درAا �� �*�S'ه�5 ای

"� 3د� ا*�" د53'� �	ر"�	یس'د>�ن M+D ���� ا��� ,  .  

  
�X$ا�"!$� �� در را M7'= �*��* ��A��D ���5, ���a,ق ��� ا	D -ء اد���?'� �$ 


�� )� در *WX درو�� و ��5(�ی� 3'��(� از ,�ری�iG و *	ا$Q $��	رده�- *�ز��ن ا
 ��Gس�ه� 	ق از ,	D -دا�'د �� اد�� �� �$	G$ و�� دا3(� $�3'د��$ WX* در �(


�� " ���� ��A�"و�A دی�ی'� �*(�د رز�'د� "� $"	ل �	د�3ن و V($	دن *�ز��ن ا
�Vر�)Aدن" ��و	و ) $ :Eا	� U�Aه�5 �� $د	د، ,	3 ��=�ی�ن ���3  �در ��د ره�7- ای

 ای� *�ز��ن ه5	ار� ,	ه� $��� ���د� و ;ن ,K	رات در ��A� ر�D��س(�$����� ه�- 
ا�� �	چ $	دن ,	ه� . وا���� ه���4i �	)�(�ی� �� $� ازا- �5
� ا- �دا3(� ا*�

"� �����A� " 7"�,� در ��د ���وه� وJ �7رز�� YX� �X"� ن در ه���دن $� >��3 ز	$

�� ,	*ط ;��- وا���� $� ��'� $� ��5یM در;�د و �l$� 3د �� �ه	اداران *�ز��ن ا
)4	�� ره�7- ای� =�ی�ن از ز��ن ,	Aد �	د در �M و �	س ��7رز� ه� $�ر $� *��� 


�Xد� و ,�Zد و �'�د �)?��45,�- $� f �*در�?�ن و را -�S)'* ات و�	د $� را� و �
 در �(��H *�ز��ن .;ر����S- =�ی�ن �5	��س(� Dدای� را $�?(� ه	یدا �5	د� ا*�


�� ا>� ه'	ز >	�3 $�ا- 3'�دن و )?�5 $�ا- دیدن دا3(� $�3د $�ید ,� �Dدای��ن ا
�3�+D �$ �7درت��5د� $�3د �� SD د و در*��4- از ;ن	ن $� ��4ه� $� >�3(� �	'� 

 ���; �zJ	, -ر	z, �$ U*	, "و�د ا>� " د53	=�� �	ی� ;ن ���و $�ا- , �ن دادن ای�?�
 -�?Dاز ا ��f -ا �H�)� دت�دا3(� $�3د در دراز  �Cدت ��را�,�� 	ا- ی��7ر و در ��$

$� ای� ,	W�E $�ز ه� ی�د ;ور 3د� و ,��dد �� �'� �� . �	د ای� =�ی�ن �G	اهد دا�3


��� در M+D ���� �3	� $��	رد *�ز��ن ا
��$	ر در ��د ���وه�- ='M7 ا�"!$� �� $� 
 ��
�,�H$� ا- �� از �3	� $��	رده�- ا

�د �5(�ی� ارز�3 ا*��D دار�د.  
  


O دی�4- �� در X�"�C	< ه�- " ه�ی�ن
 M"� �$ ط	$��ح 3د� �X� زی��� �$ ��
�ا

�سz	Rن ای� *�ز��ن در =�ی�ن ه�5یس(� 
 �Dخ �S4دار  �3ن $� دار و د*(� Eد ا�"!$�

و *��*(�S- *�ز��3را�� و ا�	,	��س(� 
 �� $�3د ٩/*�ز��ن �U7 از ا�?��ب ��داد 

�� $� =�S 3س(� د*� ره�7ان *�ز��ن 

�� از ,�5م *��*(�D -�S=�� $�ر ;ن �ا

ای� �	E	ع )	ن از . *�ز��ن �'	ان 3د�
زاو�V ,�ر�GV در �	ر ,�Q5 ا*�، $�ید $� ;ن 

رD"�- "	�� ��دا�� ,� ��
	م 3	د �� )4
��
�حدا�U $� ا�(�اف (�� ,� �د,�S- �دید " ا

در ه�5ن �س�� ��f ا�"!$� و ) ٨/�	د ,� ;ذر 
*�ز��3را�� ا- �� در �D=�م �	د دار و 
د*(� �'+ط �Dخ �S4دار را $� ه��5ر- 
�س("�� و �د�� >�ار- $�ا- =S5	ر- 
ا*!�� �?���د $� ;��S ه�45م و ه� �س�� 

ا���� �� ,	ا�د در اJ!ع از ای� و. $	د�د
�د�� ای� ;>�ه� ��ار >��د �� )�ا *�ز��ن 
 ��<��� �(	ا�س� �	د را از �	iه� ��
�ا
ه�- ا�+�ا�D دور ���4 دا3(� و در ه�5ن 
 -�"Dا�?��ب، >�� و $���4 $� ر �f�$  ��� ن��ز
*�$Q �� دی�4 در �س�� Eد ا�"!$� 
�?P	ل �J �س�� $	د�د ���3 $� ���3 

� ای� �	E	ع $� در� ای� $��	رد $. $س�ید
5� �� �'د �� )�ا ;��S ح(� � ��� ����وا
$�د از =دای� ��� در� در*(� �س�7 $� 
��ه�� Eد �
"� وا��� رژی� وا$س(� $� 
ا�[�ی��Aس� =S5	ر- ا*!�� ارا�C �داد�د و 

زود رس "$� �7'�- ا*'�د �	=	د ح(� از 
�	ذ ار $��د �S4دار ص+�7 " $	دن ا�?��ب

�� �	د ) �Rً ا��وز ه� �� �''دو اح(5(��د�د
;��3را از ,	ه� و �دم 3'��� ;��ن �س�7 

�	د ح��ی� ����د " رQ$�* -�"D"$� ��ه�� 
  .ی� �� �'د

  
وا���� ای! ا � ��  �ز��ن ��ای��ن 
ا���� ه��ار� ������ �� �� ��ار از ی	 
���رز� ای����ژی	 وا��)، &%$ #�د  
 در  �ز��ن �3رگ ��ای) .س از ���م  را

�Lی-;�: ��ای) #�\ ه��w	 از 
 D@ ن درون�&�Y�) ز��&;� و� 
�\ را د��! #�د و ��دم ا�Yان #
�) دا&�F و) از =&�K �� د��ع از &
��l 7��F%�9) ��ر*�ان و 
زح�>-�6ن و .+وا� @�ا: ای! 
 P��%� در (�I%&ا �%�l
 �ز�-�ران و ر����?>;� و ا&�اع و 

و #�د� ا�?�م &��وه�: ��رژوای) 
 �?M&ار� و از روز����رژوا�) ه
ی	 و���b ا&%�I) و X.�& P�8�9ی� 
��ا: �Lی-;�: ��ای) #�\ ��د� 
ا �، ای!  �ز��ن در ح� 9�ان 
#�د  ه� *�&�  �� � 
 �ز�-�را&� از (�&� ه� &��وی) را 

 .  ا��6 ��د� و #�اه� ��د
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��د� و در ای! ��رد �� ا�-�ر ,���) و ��ی+� ه�اداران و &��وه�ی$ & (&���./
9���) =ن  �� >;�:  �ز�-�را&� و ��(��  ��ای! *�&� (��� ده� �� �?<�

 �� @�����ر در  �ز��ن ��ای) .س از ���م �9 �%78 ا&��6ب ا���� از ا��4ی�، 
��A �� ه�5 وا����ت و ا*'�د  در ح.دوش دار و د >� #��! ��خ &A;�ار ��ار دارد

�?�ن �� ده'د �� ای� ی� ,+�یY $�رگ در رویداده�- ,�ری�G *� و ا>� )� ,داوم ;ن 
&;�ی>� در ��رد دار و د >� ا��4ی� ��KF �� ه�-�ر: =&;� �� �J *��*� ه� 

ا�� ای� ا�� ��5 ا&%Iب و =�د� ��ن د >�6ن �� #�ن ��دم و ا&%��I�ن *�دی�، 
zس�ا�د $�ر 	ذر ,; �, U�
�� �� �	د اذ��ن �� �''د حدا�	��A ;ن د*(� از ره�7ان $�د- ا
 در رأس ا�	ر ;ن *�ز��ن *�ز��3ر ��ار دا3(� ا�د را ��هM داد� و ی� ٨/��� *�ل 

��در*(� دید>�� ه� و ��ا,� �� ;��ن ح��
M $	د� و ,��ld �	د را در ح��� $�د- 

�� $� =�- >�ا3(� را �(�5ن ��5ی�از ;ن رویداه� ه'	ز �دت زی�د- �3�4(� .  د*�ز��ن ا

ا*� و $� ���a3 �Jف 3دن ه� )� $�?(� ذه� =���� و ا�("�ل ,�Hرب $� �سU =	ان 
  .ح(R �ً5زم ا*� $� ;��S ��دا�(� 3	د

   
ر�%�: ا���� �� ,f� ی� ��6ور "ره��ان  �ز��ن ��ای��ن ا���� �� ای! اد,� �� 

 در .) .��&�م از ,f�ی� در ١٣Q٨ ���3ی�  �ز��ن ��د&� در =ذر���  �ل
از ی	 �lف ای! l�ر " ���3ی� و &�3 ه��ت �E9ی�ی� &�6ی� ��ر ا >��b داد&�

��� �) ده���F� �� �Fای! از =ن .س &%6) در  �� >;�: �J ا&%�I) و )
  �Aف دی�l و ا��4ی� &�ا�>� ا&�؛ و از ���#���F&�  �ز��ن ��P از ا&��6ب �� ا�

�F ��و: #�د ���ور&� �� �9 ز��&) �� �� ����4 ا,�f و �� ه�� و(� &�) #�اه
���ل " ه��ت �E9ی�ی� &�6ی� ��ر"و " ���3ی�"��دره� در =ن  �ز��ن ��د&� و در 

��د&� =ی� ��L->�ی! �?<��>) را در ارا�� &�Wات `�� ا&%�I) و ی� ا�M9ذ 
  �L ]�&دا (� �� �� >;�: ر����?>) و  �ز�-�را&�  �ز��ن ��ای) �� ه
�) در D��f9 (�F$ ا&%�I) 9�د� ه� و �� �-?� ��6&�ن =ن در ;� $%&


O را $� �%��P د��! دا�� را �) .Xی�&�؟X� ��5�3� ,� ه	ا=�ز� $ده�د $� 
ه�ی�ن "ی�د;ور- ,'�S )'د �5	�� �س('د �'��، $� ای� ا��د ��  �3ید ز$�ن �	یس'د>�ن 

�Sی� )�ی�	< "H$ �, د	ی�د;ور- ه� ��5 $�ز 3 ��3 و $� ای�+D دان��در=� زدن در  -�
�دم >�ا3(� و $�H- �3وع از �
'	م ;ذر  ���� *�ز��ن �U7 از ٨/اوه�م، $� د���- وا


�� و ا��Nی�، �
��"ا�?��ب $� ا� و $� روزه�ی� $�و�د �� ٧/$� *�ل " رD"�- ا
 -���� �)�5� -�S)س��	ر,	دو�3دوش ا�)�C�� دارS4� خ�D -�7دا ) $� رهD ل	P?�

;ن *�ز��ن ��S ;��ل ��
	��S ,� از ,	د� (�7ر *�ز��ن )�ی�D -�Sدای� �
Q ��دن ا�(
در ;*(�ن د53'�ن 7J"� ��ر>� و �
"�S- ) ه�- *(5دید� و $	ی�w �سU =	ان ا�"!$�

  .,+� *(� ی�'� دارو د*(� ,�ز� $� �درت ر*�د� ��5'� $	د�د
  

�F&ب �) داI%&ا :�; �� در روزه�: ه��، ��ی+� &?P ���رزی! و ا&%��I�ن  �
.�ا>;�ب ��� ه�: .س از ���م �L�� $M-) از ا,�f و ��دره�: ای!  �ز��ن 

 �� >;�: `��  �� ��M69 ��ه��  �ز�-�را&� و د&��� روا&� ره��: و
��>� ���3: و =*�ه) از رد *�X>� ���رزا9)  �ز��ن در ده� � (�I%&اQ٠ 

�)  �ز��ن .F;�ن ��د� 9� ط ای! ره��: �� #���F&� =ن را از ه�اداران وا�
��د&�، #�اه�ن دا�! زدن �� �yE در ���ن &��وه�:  �ز��ن ��&� و ر��\ 
ا��ف @�اح>ً� �� =&;� *�b �� در @�رت .Xی�ش دا�! زدن �� ی	 ���رز� 

�F� ��ا�� . ای����ژی	 ,�F) ح��J ا � در ای!  �ز��ن ��&�� و ���
F<?&دا (� (��M� �� 3: و����� �<��� �� 9! دادن �� �FL! دارود >� �

#�ا � ا@�) ا: F9;� و �KF� �;F9 �� ا��6: ��ه�� ا.�ر9�&�?>) =&;� و 
ر �ا�) ��ن در �%��P ه3اران 9! از ا,�f و ه�اداران @�دق ��ای) #�اه� 
��، ای! در#�ا � را ��ی�ًا رد ��د� و ��K: =ن از ا#�اج ر��\ ا��ف 

دروغ و " �� P �9 �� ده%�&) در �>�F_ دا&b* !M  (<�F@ ��A6>� و
DY�E9 "�FF� ��� ای! ��9�9 ��د �� . I9ش ��د&� او و ر�%�: ه��اه$ را ا3Yو

"����� از ه�� ) ی�F) دار و د >� ��خ &A;�ار)در ��Fر �?�&(" ر�%�: ا�
�?>) از �;�ا: =ن و  �;F9 \�وا���� و)�د:  �ز��ن �Lی-;�: ��ا�( #

`�� ا&%�I) #�د /زم دا�>�F، �� &�م و ا,>��رش را ��ا: .���6د اه�اف 
��@I8ح ا#�اج ر��\ ا��ف ده%�&) و ,�م .Xی�ش دا�! زدن �� ی	 ���رز� 
ای����ژی	 ,�F) در  �ز��ن *�م �?��ر �;�) را در #�I  7ح  �ز��ن 
�Lی-;�: ��ای) از ��&س ��#�ردار: از ی	 9<�ر: و ��&���  ا&%�I) در =ن 

 �� ����) rه� ح?�س از �9ری���F<دا��� .  
  

و (=ی� �?<��!  �ز��ن ا���� ه���Aw (�ات ��د� ا&� �� �� ه�اداران @�ی\ 
��>� ���3: ) ی� �) اIlع� (�I%&در ��رد &%$ #�د در =ن ا��ام `�� ا ���ا�

ا.�ر9�&�?�  �ز��ن �3رگ E�J�9) ��ه�F و �A�ی�L �� �Fا در =ن �78% 
ا��4ی>) #�ی$ و ره��: ��خ ح?�س &� l �� �;F9�ر ا >�ار در ��Fر ی�ران 

&A;�ار #��! ای?>�د&� ��-� در ��#) ��ارد ��ا: #Iص ��ن ه� �L زود�9 از 
ر��\ ا��ف ده%�&) و ی�را&$ �� ���3ی�  �ز��ن ��در �� #�ی�ن =&;� " ��"

�� ه�� ���>) &��6 ��د&�، �?��ر 
"(�I%&�9 از #�د دارو " ا (l�9 و ا��ا

   !د >� ��خ &A;�ار ,�P ��د&�؟
  


�� $� =دا ��دن �در*� ا*� �� *�ز��ن ا
 ٩/صY �	د از صY ا��Nی� در ��داد *�ل 

$� ی� ا�دام ا�"!$� د*� زد و�A ا>� ��ار 
��س� ح"�یQ زی� �� >�ا3(� 3	د، ;ی� 
�سz	�A� ای� *�ز��ن �� ای� ه�5 *'^ 

"Oع از " ���س��Dرا $� *�'� " ح"�"�"و د
� و ����'د ��7ید $X	ر �س('د از *��*� ه

 U7�ا�دا��ت ; ��=�D���G* -� $4	ی'د �� 
از ای� ا�?��ب ,	*ط د*� ا�در ��ران ;ن 
*�ز��ن $�رگ در ='M7 ا�"!$� ��دم ای�ان 

ا*� �yE ��  � د��ع از $	=	د ;ورد�د؟ 
ح%�%� و ح�ا � از .�&?�� ه� � 

 �� �F&دم ��ی� ��ا��"���" ر�%�: ا�
 (�I%&ا �J در را >�: اه�اف �&�AL

*�و*�&��A: در  �bرت =��ی-� ����� 
�� از  �: #��F) �3دور ��ا: ��ی� 
9�د� ه� و &�Kت ح-��� (�;�ر: 
ا �I)  �ز��ن ی��>� ��د، .� �� .�: 
 $%& �&�� (<Y�4ا ا���� �� (&�?�
=��یF) ��د� و �� 89;�� ای! �;�� 

=ن " ره��"��7K9 ��ا�7 ��رژواز: او را 
ر #�ا&�&� �� *�ی� د" �M$ از روح�&��"
" �J دی->�9�ر: و �J رز����

(<?���F-س "���� ��د� و " ا�^�ی�
 � " �7��F� ��FF #�رد� ��رژواز:

 ١٣Q٨ =��ن ٢١ ، �9ری��٣Q rر ���ر� (
 �Eb@h����J ( . �دا، ای)$در ا �)�و ی� و

ح��� "��5یM ح�	�� *��(� را 
ا�!��� (O"A داد�د " �	دا�G�4(� ,	د� ا-

� $�صX!ح در و *[س ��� �) ١٣/٨ ;$�ن �١
�	د *G� �X� "- =د-"ای� ز��'� از 

>a('د و در صدد ,W�+K ;ن $�;�د�د، $�ز $�ا- 
��یU 3د� و �د�� " �(���";ن ��ه�� 
ح���ت ا��� و =�ی�ن ا�P3ل "3د�د �� 

 Mداوم *�ی, �
*�aرت ;��ی�� $X	ر �
ه�ی� �� در ی�س��A ا��� )� در ,��a و 

�� دید>�� ه� و �	اE: ='�ح ���وه�- �(�
��ه�7 و )� در $�S?Gی� از ���وه�- 
وا�س >�ا- ��ه�7 �دید ;�د� ا*�، $	E	ح 
در =�S $�ز>?� ;ر���G	اه� ح"�"� ��د� 
 �Gح��� ,�ری �'�� ����$	رژواز- $� وا

 ��� �ز��ن ا���� ه��ار� �� #�د ��
را از  @D #�د ١٣Q٩ا � �� در  �ل 

 D@"!��# :�;�<ا ��د� �� " ا��4ی�)
ای! ���F را �) 9�ا&� دا�>� ���� �� 
د � ا&�ر ��ران ا���� ��$ از =ن �� 
د&��� رو: از =ن #���F! �� 89;�� رژی[ 
�;�ر: ) ]?�وا�?>� �� ا�^�ی�
. ا �I) و (�Fی�ت =ن ادا�� &�اد� ا&�
ا�� �?��ر: از  �� >;�: ا���� ح>) 

&�6ن داد �� ای! .س از ا&��6ب 
�%) " �ز��ن ��`[ # �J" ا&�ن�#

 ��` (���E9 �� �;9�� �9 ،���ح��
وا��) و `�� ��ر�?�?>) �L ا&�ر 

ای! (، "��رت  دو>)"��w) از 
در ") �;�>�ی! �?�� ه� ا&%Iب"

 �� ����) ];� P��?� ص�ص#
���J) ر����?>) و  �ز�-�را&� در 

ا��4ی� " ��@�� : &� �FLان زی�د: از 
 .ح��� �) ��د" 
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و دو��ر� در �9ی�� ا��م (Iد �9   ) ه�H��5/��٣ر �53ر� ." (;��ن ص	رت >�D(� ا*�
�F<��& �� �F<ر� $�. �K&= "ی� ای�ا&) ����، و�>) ا���� ��%� �F� (� مI,م ا

 ��٣Qر " (ای! #�د �� �b;�م &b) ی-) از ار��ن 9<�ر: و/ی� �%�� ا �
�K&��
��! "  $�ا*(� �� ,	ه� ��د� $	رژواز- )� ه� �� ��5 *�زد)ه���5 " رD"�- ا

�	اه'د در� �''د �� ا,�Gذ )'�� �	ا��E از �Jف ;��ن در*� در ز���� $	د �� 

Q �� ا��وز از �س��� �� � �CداD -�Sن )�ی����5 $'����4اران *�ز

�U ه�- �+, �$
 �S�; �5ه�، ��5'� و ��٠ U�
 *�ل �� >�رد، و�Dدار ���د� $	د�د $� ا*�س ه�5ن ,+

رژی� =S5	ر- ا*!�� را��,E ،:Hد �
Q و  وا$س(� $� ا�[�ی��Aس� �� �	ا�د�د �� 
� در �'�aا�س >	ادوA	پ $� *� ��ر ;�د� ا*�*ً� $� ,	اQD *�ان )�Sر �?	ر ا�[�ی��Aس(

ه� )� $�?(� رو3� 3دن )'�� وا���� ه��C در �د�� ر3د ='M7 ,	د� ه�- . $	د
��دم ��ار  دارد و در 5E� *د- ه� در �"�$U �س��� ای�Hد �� �'د �� �(	ا�'د ا�(!ف 

اه�- ,+
�U ه�- �
�5 و ا�"!$� $� ,+
�U ه�- *�ز��3را�� و ��د� $	رژوا�C از روید
  . =���� را $� �3رR,���س� $� د53'� �	ر ای� *�ز��ن $� ;ن *�ز��ن �س�7 ده'د

   

��"=�OA ا*� ا�3ر� 3	د �� در ;ن ز��ن �$� ;ن حد از *"	ط در �	اE: " رD"�- ا

�V'� او�A� �53ر� �س ( �?�ی� ��ر �١ا�	ر,	��س(� ��� $س'د� ���د� و $�دا در �53ر� 
$��� "�� >�و>���a* -��4رت $� �'	ان �5	�� ا- از هi5'�ن از �Z+) از ا�?��ب

 �?�ی� ��ر، ٧٠و در �53ر� . =S5	ر- ا*!�� ��م $�د�د" ا�دا��ت Eد ا�[�ی��Aس(�
 $� ا�!���   دا�?H	ی�ن ���و �ط ا��م:"  ��� $� روح�� ,�5م �د�� 3د�د �� ١٣/٩��داد 

 *�ز��ن �� ُ��Cd, �Sد ه�- اD?�>�- - �	د در ح"�"� $� $س��ر- از �	اE: ا�"!$� -

Q... زد�د � - �CداD -ه� � $� ���ان زی�د-   و ای� ا�� $� ا��7)ر و ح���N *�ز��ن �(ی

  ".ا�Dود و ��3ره�- *�ز��ن �� را $� ��3ره�- ,	د� ه� ,7دیU ��د 
  

=ی� �?<��! ا��وز ا���� ه���Aw ��و: #�د �) =ور&� �� ��9;� .�$ از .�F�م 
�! ���� در  ه�ص�ا و ه��AمQ٨=ذر J ار�;A& س " �� ��&� ��خ�K� ت���M<&ا

�;�ر: ا �I)" (#��*�ن) (9���M<&ه�: ا �-Ef� ی-) از (Fی� ) ی��� ��
 (�I ر: ا�;�) (�I%&ا �J �@�%� :ا�� (F� د� @�ف�) 9�د� ه� و

در =ن ز��ن �Lی-;�: ��ا�) #�\ =ن " (�E9ی[ ".�دا#>�F و �� &%�  �� � 
�س را �� و���b 9ص�K� را (�I ر: ا�;�ی� .�$ &�یس ��&�ن ا � ) (

�Lا ���� در " دا�� ار�K9,) #�ا&�� و �� ا&>�6ر (3و� ا: F, �E9�ان
�س ����ی6) #��*�ن ��ی� 9�د� ه� �K� " در (;� ار9%�: =*�ه) 9�د�

در " ���� ���ل و =*�ه�Aا&� "، از )ه� و X* ��UV9ار: �� ح��� =&�ن �����&�
�;�ر: ا �I) را =ن دم زد� و ���� در ) (9���M<&در "����� ��ز: ا (���

 ��داد ��٢١ر ���ر� .(&�م &;�د&�" (;� .���6د و��یD د�-�ا�9	  �ز��ن
١٣Q٨(  

  

��" ذ�� ه�5 �5	�� ه�- ه5س	ی� و �3ا�� �در *��*(�S- *�ز��3را�� " رD"�- ا


�� �� ��ی�د ( و ��f ا�"!$� *�ز��ن Dدای� �رD"�- "�� اD �)7A"ط ,� �"��X �� ا
��
� �� �٧٠	د �N'	- ) در �سz	�S)�A- �	یM در ����ی� و �?�ی� ��ر $	د� ا�د" ا

ه�5 ای� �	اE: و $��	رده�- ��f ا�"!$� $� ه�5 ,
�G اش =��C از ,�ری� . ���f ا*�
در ه� ح�ل، �� در . اV� �V�=ن �� $�3د و $�ید $� ;��3ر- در �"�$U ��دم $��ن 3	�د

س'د� �� �'� و ح�ل $� ذ�� )'د �5	�� �	)� از *��*(�S- ای'�H $� ه�5� حد $

�� $دون ا��Nی�، �س از ا�?��ب �� ��دازم�  .*�ز��ن Dدای��ن ا

  

�� ه5	ار� $� �	د $��Aد� ا*� �� در *�ل � صY �	د را از صY ١٣/٩*�ز��ن ا

"�C�� -�S�)ی�Nا�د دا3(� $�3د �� د*� ا�در ��" ا�	, ��'� را �� �ران =دا ��د� �� ای

�� $�M از ;ن $� د��A�7 رو- از ;ن ���'C� ��SX, �$ رژی� وا$س(� $� ا�[�ی��Aس� �ا


�� ح(� . =S5	ر- ا*!�� و ='�ی�ت ;ن ادا�� �داد� ا�د�ا�� $س��ر- از *��*(�S- ا
 �f�$ ن��*�ز �س از ا�?��ب �?�ن داد �� ای�" �"
�	ا�دن ح����5، ,� �د,E" �Sد �

f و ���
� ��f وا�
ای� (، "�درت  دوA(�"�� ��ر�س�س(� )r ا�در ���i از $� ,+
در �K	ص �س� UC��= �S���  �$�	��E ر�D��س(� و ") �5S(�ی� �س��A ه� ا�"!ب"


�� �M از   .ح��� �� ��د" ا��Nی� " *�ز��3را�� در �Dص
� - �� )'دان زی�د- از �ا
�� $� ��N$� ا�?��ب از �درت دو �)A��H,: و وا$س(� $� ا�[�ی��Aس� =S5	ر- ا*!

>�ای?�ت E Y��Eد ا�[�ی��Aس(� " $�� ��د� $	رژواز-  ���D *'(� $� " ار>�ن *�زش"
" >�ای?�ت E Y��Eد ا�[�ی��Aس(�"��م $�د و $� ��یU 3دن " $	رژواز- �(	*ط"در �'�ر " 

�7ً! در *�ز��ن $�رگ  �� �C*��*� ه� و *�ز��3ر- ه� ��	رژواز- $�ا- ح�	رد� $	�

� ��دا ��د� $	د را ادا�� داد�U7 از ا�?��ب H, .  

  
�)  � ��  �ز��ن ا���� در ��E9 !�FL اردی�;�6  �ل ��٢٧ Z٠) �� �ل ! �

Zم ��ا #�د را ��ا: ٠�� و در ز��&) �� رژی[ .س از ار9-�ب �� (�Fی�ت �?��ر،�� 9
��� ��دم و (�F$ ا&%�I) =��د� �) , �� (%�# �J 	�9��ی	 ی�رش  �?>

�س ��ر"�� ) ��دK�(�I و ��زو: "ا: ا (%�# �J ر�bF� ای! ار*�ن ،
 �) &��� و �� &��ی�F*�ن �3دور =ن &?�� �� "&���  �*�6د�"دی->�9�ر: 

�� "9ص�ی� " ,�ا��"��� �Eی/
ه�6ار �) داد و �� ح���� " اح3اب
=#� هF�ز ح�ا�P ,�� ا: از ( 9��م

��ی�F*�ن �3دور و �D�4 رژی[ را دارا: &
" �ی��?>)*�ای�6ت �J D��J ا�^"

) #�رد� ��رژواز: �� ح?�ب �) =ورد
"��=&�ا �� ,;�� �?�&) �) " �?<�

 �Eدا&?� �� �� 9ص�ی� ای! /ی"�E@ "
: "  ��� �	3(� �3ن )'�� ا*�.�XAار&�

 Oی	K, �و�� O�*�ز��ن �� از ه� ا�'	ن �	ا

س H� ی+� را $� ��5ی'د>�نR �و ا=�ا- ای

ه?دار �� دهد و " 3	را- ا*!��"

A	zس�دا�د  ��د� �س��� S� �$ ن را; ��
و در ��?��4 " �� $� ای� Rی+� ص+� $�4ار�د

�� در "دی�(�,	ر- �	ل �� داد �� �*�ز��ن ا

$�*��5 3'��(� 3دن و ,�5Z� "ص	رت 
 �*��* ��A��D -ق "و "  ا�"!$�–;زاد	ح"

، )�ر)	$� �� )'�� "د���ا,�� ,	د� ه�
�	اهد " �+(�م"ح"	�� را ,�5Z� �'د، 

" رادی	 ,
	ی�ی	ن"در ادا�� ��� از . �53د
" ز��'�"=S5	ر- ا*!�� �� �	ا*� �� 

$دون " $�>�ار- $+u و �'���g"را $�ا- 
. �'د" �Dاه�"در �	رد ای� �س��A " *��س	ر"

 ٣٠ ,�ری� �١١٠?�ی� ��ر �53ر� ( 
 �?S7ه� ) ١٣�٠اردی U�
;ی� ه�5 ای� ,+

 �$ �)7Aرژواز- ا	ه� ��د� $	ا����*� از ,
�ت �	- Eد ا�[�ی��Aس(� �7	د؟ و ;ی� >�ای?

و�� ;ن ��*�د� ا*� �� اذ��ن 3	د �� 
�ات و دید>�� ه�- ا�"!$� 7J"� ��ر>� ی� �
��وA(�ری�- ای�ان در �	اE: و ,+
�U ه�- 

 A'�س(� )�ی�D -�Sدا�C –��ر�س�س� 

Q ا����س دا�3؟�  

  
 �Aاز دو U�
$� ($� ,��� $� ;ن $� اصX!ح ,+

 �$�N�"رژواز-  " ار>�ن *�زش	د� $�� ��$
 �$ �)'* �D�� " دE Y��E ای?�ت�<

") $	رژواز- �(	*ط"در �'�ر " ا�[�ی��Aس(� 

�� در �	رد �ا*� �� و�(� *�ز��ن ا
��7رزات �
Q ��د و ='M7 �س
+��� ای� 

 �)*���� �$ Q�	E: �� >��د ��
	م �� �

در �3ایط �'	�� هدف ه�- "3	د �� 
ای!    . >���د��=
� در د*(	ر روز $�ید ��ار

(&�F� ��� ه�ف ه� &�  �&A�&) ح��
 �
س
� ح"	ق د�	��ا,�* �
�� ,d��� ی$

 ای� �	ا*� ه� ��   .��دم ای�ان ا*�

Q ُ��د و � �,	ا�'د ,d��� ح"	ق د�	��ا,�

 ��Awه� ���=ی� �?<��!  �ز��ن ا�
� ه�اداران @�ی\ (�ات ��د� ا&� �� �

ا���� در ��رد &%$ ) و ی� �) اIlع(
 �<��� (�I%&د در =ن ا��ام `�� ا�#
���3: ا.�ر9�&�?�  �ز��ن �3رگ 
E�J�9) ��ه�F و �A�ی�L �� �Fا در =ن 
�%78 ح?�س &� l �� �;F9�ر ا >�ار 
در ��Fر ی�ران ا��4ی>) #�ی$ و ره��: 
��خ &A;�ار #��! ای?>�د&� ��-� در 

رد ��ا: #Iص ��ن ه� �L ��#) ��ا
ر��\ ا��ف ده%�&) و " ��"زود�9 از 

ی�را&$ �� ���3ی�  �ز��ن ��در �� 
 ��6& (<�#�ی�ن =&;� �� ه�� ��

�9 و ا��اl) �9 " ا&%�I)"��د&�، �?��ر 
 P�از #�د دارو د >� ��خ &A;�ار ,

 !��د&�؟
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 !اپورتونيسم جدا نيستمبارزه با امپرياليسم از مبارزه با 

و دی�4 ��
	م ��س� �� )4	�� در )�ر)	ب *�س(�   ".ه�5 - �
Q ه�- ای�ان $�3د
ر- �'�ن >س� �$ �)G��N$� رو$'�- ;ن �� ,	ان *���ی� دار- ح��� $� ای�ان و دی�(�,	


�� ;ن را ($دون *��4	�� رژی�5 ��� =S5	ر- ا*!�� �ه� �� " Eد �
"�"�� ا

"�S- ,+� *(� ای�ان ,���� 3	د) ����د� �
� ��د*(�ن و . ("ح"	ق د���ا,�zس�

 �� :E	� " - ���٧ر �53ر�(  
  

�;�ی)  � ��  �ز��ن ��ای���E9 !�FL �� ]اد,�: ��ور و ��ز ه ]`�� ����ن ا�
 ��"(%�# �J " ]م  �ا �: ��*��ر رژی�Kح>) .س از ه �����دن ح��

 ، هF�ز ه[ از Z٠ #�داد ٣٠(�;�ر: ا �I) �� (�F$ ا&%�I) .س از 
���ر "��bl �) رود و ��K: =ن " ��گ �� (�;�ر: ا �I)" �دادن ���ر 

"(�I ر: ا�;� ���ر ��8F\ �� را �� ,F�ان در � �9ی!" ��گ �� ح3ب (
"(&�F� ایط�� "�F� (� �8ح� .  (�I ر: ا�;��� در اوج �ص��) ه�: (�

  �ز��ن ا���� هF�ز &?�� �� ��ه�� ای! رژی[ �>�ه[ ��د� و Z٠در ��9?>�ن 
��,-س دره��! ز��ن ��ه�ی[ �� ای!  �ز��ن . #�اه�ن  �&A�&) =ن &�?�

F-� ای! ���ر &� و ای" ��گ �� ح3ب (�;�ر: ا �I)"ا&�ر ��ای� ���ر 
�;F9"؟؟!!زودرس " �-�ه[ &�?�، ��ا: ه�اداران #�د و " ر����?>)"&�?� �

�� 3�9 "��دم @�F� (� ���  �Eb و از ه�اداران #�د �) #�اه� �� 
(�I ر: ا�;� ;ذر ١١ $� ای� ,�,�O ,� .�?�ز&�" ح��69Iن را �>�(� ح3ب (

*�ا��Hم  در �?�ی� ��ر .  ا*�، ��3ر ��گ $� ای� ح�ب، ��3ر ا*�*� �?�ی� ��ر�٠
، ��>�Sن و $دون ه�� >	�� �"د�� و ی� ,	�E+� ای� ��3ر =�- �	د را $� �53١٣٩ر� 
  . �� دهد" ��گ $� =S5	ر-  ا*!�� " ��3ر 

  
 ��
�$� دیدن )'�� �"YX� �X ه�ی� *� �� �� ,	ان �س��G $	دن ارزی�$��Sی� ا

�� را=: $� �	د را �(	=� 3د و دید �� ارزی�$� ه� �C� " ن��ز�* �ا�'	ن ,'�S ی

Q ای�ان $� ��S', �$�N *�ز��ن � �CداD -ه� �ا�"!$� - �� >��، ی�'� *�ز��ن )�ی

 A'�'�س�، $� �U75* �$�N ��7رز� ;3(� ����ی� �
�� -*�ا*�- ��ر�س�س�
ا�[�ی��Aس� و ار,�Hع  �$ ،�,�"7J��N$� د53� ه� >	�� *�زش ��ر- $��� ���د� ا*� 

 "�ر=	ع (    .او از )� �	ع ا*�" ;�)3 ����ی�- " و " �� >��- " �3�5 ا*� و از �( 
   )      ١٣�١، ;$�ن �١/٨'�د $� �?�ی� ��ر، �53ر� - 


�� ا��وز در �3ای�X �� �	3د ,� از ��ز$'د- و ا�?��ب �و $����R *�ز��ن Dدای��ن ا
 زی� �� >�ا�3 �	د $� دار و د*(� �Dخ �S4دار و ��C'�� ا��Nی(� ا*(�aد� ��د� و  $�

 ،Qس�"ح"�ی�A*�ز��3ر-"و " رادی�� ��	ن " د53'� $� ه� >��*�ز �را $� ��- ای
�	د در " او�A� �'��4"$'	یسد �� ح(� ی� *�ل و )'د ��� �س از ;ن =دای� و در =�ی�ن 

�� �	ا�د و ��
	م �� �'د �� " زودرس"، ا�?��ب �	د از ا��Nی� را �٠;ذر ��� *�ل 
ران �دی�5 ا- ا*� �� ,� ;ن �"X: در �س�� ه��5ر- $� =S5	ر- ه'	ز دMA در $'د ی�

  ! ا*!�� دی�4 ح(� د*� �	د را $G	ن ,	د� ه� و ا�"!$�	ن ;A	د� ��د� $	د�د
  

 �
�� در ی� دور� �S� از ,�ری�ای'�S $��� از وا����ت ح��ت *��*� *�ز��ن Dدای��ن ا
� �� ه���4i >�ی�7ن �5
�� �� و ��7� �ط را*� و *�ز��3را�� ای� *�ز��ن ا*


�� را ره� ���د� ا*��در ,داوم ه�5� �ط *�ز��3را�� ا*� �� �� �� $�'�� ای� . ا
*�ز��ن $�f� ا�(س�ب �	د $� >�3(� و �ط ا�"!$� )�ی�D -�Sدای� �
Q ح(� ,�ب 
 -�Sن )�ی���را از *�ز M��� د را ��� ���ورد� و	د� $�S� د	7ً! $� ���?�دن ���� �� 


�� ,���P �� دهد و در ح��A �� �	اE: و Dدای� �
Q ا�ی�ان $� *�ز��ن Dدای��ن ا
,z	ری�SیM �	)�(�ی� *'�G(� $� ;ن ;ر����S و �	اE: ا�"!$� و رادی��ل �دارد، �� 

)'�� ا*� �� . �	3د �Dی��7را�� �	د را ادا�� ده'د� را� $'����4اران *�ز��ن �?�ن دهد
 Uس�ی� �5(�یS� دری� در)$ ��
�ا�"!ب از $��	رد $� >�3(� و را� اص
� ��7رز� *�ز��ن ا

>�D(� ,� حQ ,���� *��	�3، در �"�$U ���وه�- را*� و $	رژوا =�S7 $� ز��� *�ی�د� 
و $�ز ه� در*� $� �	ازات  . و *��3 را*� �	د را ه� )� $�?(� �?�ن �� دهد

��
� �	د را ��5	دن )'�� �س��- ی�'� ه�45ای� �Dای'د� $� را*� ا*� �� *�ز��ن ا
در ای'�H �� $�ا- =
	>��- از J	��R . در �	���� ,�*Y $�ر �'	�� ��ار داد� ا*�


O دی�4 ��5 �	اه� $� *��*(�S و �5
��ده�- *��SA- ا��� ای� X� �3دن ای
  . *�ز��ن و �E$�ت ���3 از ;ن $� ='M7 $[�دازم �� ای� �	د ح��ی� دی�4- *�

  
د>�ن M+D ���� ا��� $� �
�� )�ی�D -�Sدای� �
Q در ��,�5 $�ید $� ای� =�ی�ن و �	یس'

�Lی-;�: ��ای) #�\ ه��w	 از  �ز��&;� و (��Y&�ن درون @D ,���د �'� �� 
 7��F� د��ع از �� �K&= از (�\ را د��! #�د و ��دم ا�Yان &�) دا&�F و#
 P��%� در (�I%&ا �%�l !�6ن و .+وا� @�ا: ای-<��l%�9) ��ر*�ان و زح

 ر����?>;� و ا&�اع و ا�?�م &��وه�: ��رژوای) و #�د�  �ز�-�ران و
��رژوا�) ه��ار� و از روز&M?� ی	 و���b ا&%�I) و X.�& P�8�9ی� ��ا: 

�Lی-;�: ��ای) #�\ ��د� ا �، ای! 
 �ز��ن در ح� 9�ان #�د  ه� *�&� 
 �� �  �ز�-�را&� از (�&� ه� 

 .  &��وی) را ا��6 ��د� و #�اه� ��د

  
�<� �Lی-;�: ��ای) #�\  از =ن �;

 ���ا � � در @�FE  �� ) ا�Yان ا�
 �� �F�� (�را دارا: &%$ و �AY�)ه( &
�M�اه� �� 3�9 ح�Iت #�د را �>�(� 
 �-FYا �� � �� �L ای! (�ی�ن  �زد

 #�د را �� ا �س  �� ��M�اه� 
"����b و د��F) �� ��ای��ن ا��M� "

�Y��& ]�WF9 . �;F9 �� :ا �&�;�اد,�: ا�
) �� �� (��* r �. ار از�� �;

 D �9 7Jح ��� �� و�l (���?�
 .  ��ر�F�&) ا���� را �� ��ر اورد� ا �

  
��&� ا���وارم ��و ��/#�� =&-� �! @
 � ��  �� �-&= :�K� (&�F� ��8� ��
 -�ت و ی� ی	 ���E) دو��ر� ��ون 
 ���ارزش از  �:  �ز��ن ��ای��ن ا�
ن رو��و *�دد �� �����>) ��ا: دا�! زد

[ در ��! �  :�W& رز���� 	ی ��
 �KF� وه� و ه�اداران ای! (�ی�ن��&

  . ��د 
  

  :زی�&�یس
)١( �)S$ ���� M+D یس'د>�ن	رد �	� �در ای

ا*� ��M از ��5یM ��دا�� �	د در �	رد 
$� "  *�ل ���٠Mدر=� زدن )�ی��S در "

ی�� از �سz	�A� ای� " ,	�U"ا�Sgرات 
ی� =S5	ر- *�ز��ن در �	رد رو- ��ر ;�دن رژ

 ر=	ع ٩٧ا*!�� در �?�ی� ;رش، �53ر� 
 �)7Aا ��
� ٣٠�� ��د�د ,� $�7''د )4	�� ا

*�ل �س از رو- ��ر ;�دن =S5	ر- 
 -�SDح� ��٣٠ا*! -�Sی��( M�� ل�* 

Dدای� �
Q در �	رد ��ه�� =S5	ر- 
ا*!�� و ���م $5S� را اJ �)7A	�J وار 

 .,��ار �� �'د
  �١٣٨٨;�ی�ر    �b\–ع 

  

 ��Awه� ���=ی� �?<��! ا��وز ا�
��و: #�د �) =ور&� �� ��9;� .�$ 

 ه�ص�ا و ه��Aم �� Q٨از .�F�م =ذر 
�! ���� در J ار�;A& خ�� �&��

�س #��*�ن"K� ت���M<&ا) " (Fی�
 (9���M<&ه�: ا �-Ef� ی-) از

(�I ر: ا�;��� ��ی� 9�د� ) (
� ه� و (�د� @�ف �F) ��ا: �%�@
 (�I ر: ا�;�) (�I%&ا �J

" �E9ی[".�دا#>�F و �� &%�  �� � 
در " ���� ���ل و =*�ه�Aا&� "، از 

=ن دم زد� و ���� در ����� 
 (�I ر: ا�;�) (9���M<&ز: ا��

���) در (;� .���6د و��یD "را 
 .&�م &;�د&�" د�-�ا�9	  �ز��ن
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��S��ن ��د و $� *!م $� $� د Q
رود $� ,	د� ه�- ��7رز ا�Vان، $� درود $� �
. �53 �� در ح�V�5 از ��7رزات �
Q ��د در اV� ��ا*� ���3 ��د� اVد
3� �دارم �� ��
� از �53 ه� �Dا�	ش ���د� اVد �� ��5'� ��دور �� 
 ه�>� ح��E �?د $� �
�� د�V(�,	ر- ��3 ا�!م =�Sد �'د در ��داد *�ل


Q ��د )'�� ��د و $� د��7ل ;ن ار,M �3ه'?�ه� �� $�د ٨/� ��
� �$ 
� روز� ار,M ا*!م 3د� $	د ح5!ت دد�'?��� V �'�5� -��< درت�از 

در >�ا�� دا�3 ��7رزات و ر�3د,�S- . �	د را $� ��د*(�ن ,?دVد �5	د
 اV� ��دم *(5دVد� ا�� د��A �� $� �"�و�� �3ن �	ز� ��5'� و رژV� ,�ز� $�
�درت ر*�د� را $� ��� ���Aد�د و و- را �7H	ر ��د�د در ;$�ن ه�5ن *�ل 
� ='M7 ا�"!$� Vاز ,�ر �?G$ �$ �اه	� ��وز ��دم از ;3(� ز�د  ا

Q ��د �V'� دRور�SV و ��7رزات ز��ن ��د ا�3ر� �'� �� ه�45م $� �

Q ��د �
�� رژS5= �V	ر- ا*!�� � ���+
در (�"�و�� و ��7رزات �س

� ) ٨/ *�لVش �?د�� ا- از ,�ر	�ا�D �+aو ص �D�< U�3 در ��د*(�ن
  .��7رزات ز��ن ا�Vان $�ا- ر*�دن $� ;زاد- ا*�

  
5
� ز��ن ��د*(�ن(ز��ن ا�Vان H'� ( ن، در ,!ش�S= �4 �"�طVد ز��ن د'���

. $�ا- �سO ;زاد- و $�ا$�-، از �Dاز و �?�O ه�- $س��ر- �7	ر ��د� ا�د
� $� رو3'� �V,�ر ��ا�'د =دا از ا	��4 ��5 ,iدهد �� ز��ن ه���ن �?
 ا=(���5 د�S= �� -�4V ��$	د- ��م �S?7'=- ���5A�g- ا�"!$�

ز��ن در J	ل . �	=	د $[� ��*(� ا�د، $� �	ا*(� ه�- ا*�*� �	د $�*'د
� ,'�S ز���� ,	ا�س(� ا�د �د��S- *(�>� در ��?�7د �	ا*(� Vر�,


?�ن $�دار�د �� Cس�� Uن و ح�?Vد- ه�	�7رز� $�ا- ��$�در را*(�- 
,�رM7'= �iGV ا�"!$� ز��ن ا�Vان و . *�س(� ���5A�g �	=	د $	د� ا*�

  . ,�H$� ز��ن ��د��� )'�� وا���� ه��V را �l$� ���'د
ا(�ز� ��ه�� �� ��P از .�دا#>! �� ���K9 ���رزات ز&�ن در 
: ��د >�ن ا��ر� ا: �-F[ �� ���رزات ز&�ن ��ا: ر ��ن �� =زاد

9�(� �� ��) و�� از ده� P;L ��وع �) �F[ . در �P ا�Yان ��
 h٠در اوا#� ده� . �� ��از �3ر*) در ���رزات ز&�ن ا�Yان �) ����

��� رژY[ ���، ز&�ن .� �� .�: ��دان �� , �&�E�?� $�F) و �� =`�ز
��F< �# �. �&�E و ?� $�F) �� در ار��9ط (�I%&از ز&�ن ا (�?&

&%$ =&;� . ���رزات #�\ �� ��?��%� ��درP-� rY *��� �� در �9
�� (�-?>! ه�� د*[ ه� و د�Y*�� ه�: ار�K9,) ��د �/را&� 

��F8 ح��� =ن ��د   ]Yرژ �� ��&�� �%, (,��9� ط  &�Wم ا(>
��P ��� ��دE9 ����) �� ( ����) �� (�I%&و ����) زن ���رز ا

#�دش ��د، ز&) �� �� ,F�ان زن و �� �Mص�� و ه��Y وا��) 
=&;� �� .�� >! �� ���رز�  .وارد ���رز� �� د���F&$ ��� ��د

 ��� ]Yرژ �� �&�E�?� (�I%&ا) (و &�6ن دادن  8ح ��/: =*�ه
#�د را �� ,F�ان &��&� ا: از ) ا&%�I) و �;��� ���رزا9) ا��ن

و (;�&��ن و �Mص�ص 9�د� (ز&�ن ا&%�I) و =*�� ا�Yان �� (���� 
د�(�ان �5	��س(� �� در ( �� .��F �&�&�) &�ه�: ا&%�I) #�ور���

$� ���4 ��دن $� ;��S $	د �� �� �5SDدV� $� )  ���3 ��دV�٧/ا�"!ب 
� د�(�، �5(� از �س�ه� ��س(��V ان	. �' ��ه�  �� �� �V�5دSD �� و

و ا>� �� . ,	ا��� و $�Vد $�ا- ,�= ���P��� ���5A�g �	=	د ��7رز� �'��
S3 ،ان زن	اه�� $� �'	اه�� �	� ��ا>�  ،��C��� و�د در=� دو $� حس�ب�

 Q'د �س�ه� ح���ن ��و ا=(���5 ا �KG3 �<در ,�5م ='�7 ه�- ز�د
ا�(�Gب و ,�5K� >��- دا�S', ،��3�$ �)3 راهM اV� ا*� �� ه�5ا� $� 
�س�ه�- ا�"!$� در ��7رز� 7J"�,� ���3 ��د� و *�س(� 7J"�,� را از 

� رV?� $��'�� و $� و�Vا�� ه�- ;V �'�V ،�$;زاد و $�ا ��ا- �� ���ن =�
$� �'	ان د�(�ان �5	��س� ;�	�(� $	دV� . =���� وا��d ا�س��� $'� �'��

� . �� ��ده� د53'�ن ز��ن ��س('دV ����= �*ود�D -�Sده� و ز���
و . د53� �?(�� دار�د، �= �'�V��� 7J"�,�، *�س(� *����V دار-

 �� ا�"!ب ا=(���5 زن و ��د 7J"�ت �Dود*� $�Vد $� �5V �J ه� و در
$� �'	ان د�(�ان �5	��س� . اV� $س�ط را $X	ر رV?� ا- ,���P ده'د

�	ا��� و ,�D ���Pه'^ �7(�ل و ار,D ���H"ط و  ���P, �� �Vد	�5د� $SD
� ا�"!ب ا=(���5 ا���ن ���V ا*�V �$ ط"D . ان $دون	�5 ,� �'�V

� *�س(� =دVد ا�HVد V �
7�  . ��د��اب ��دن *�س(� 
  

 �� ��ا: ه���6 Q٠ و اواPY ده� ���h٠ از ز&�ن ���رز اوا#� ده� 
 rYو �;� #�د را �� �9ر �?�&��ا&%�I) ��دم �� زد&�، د#>�ان �

���رز و ا&%��U�9 �� (�I *��>! از =&;�  در ا���د: و �7 در ا&%Iب 
 =&%�ر ��Q٧ وا�7 ا���د ���� ز&�ن در ا&%Iب  �ل . ���� ��د&�

�� اD�@�9 !Y رو�! . ��د �� �bA>) (;�&��ن را ��ا&�M�Aو �7 
 !Yر �3ر*) از ده6>;�: ا�� �L ب، ز&�نI%&ا � �� ��  ���ب ا

�� ��وع  ���ب ا&%Iب، ز&�ا&;�: .  ���ب را �� دوش ���6&�
�[ و � �����Y$ �%�و�� ز&�ن �� ,& �FE@ �� (�I ر: ا�;�)

�� PY��9 و�>;�: #�د در د#>�ان ���رز: �� �� �.  ���اد�%
 :�Yوز �?M& در دور� (�I ر: ا�;�) ]Yرژ :�;�wه�� 

ح�� � ه� =���Y&�، �� &��� #�د �� ) ا�Y�� ��EJ !Y-�ر(�� �: 
 (�I%&ا $�F) (MYه�: �9ر � ��*�K9 �F�KFرب ا&%�I) و ح

;� ��د . #�\ �� و (�F$ ا&%�I) ز&�ن ا�Yان، ا�3ود&��  !��در ه
�\ ��د �� ز&�ن ���رز ��د د# )�I%&ا $�Fف (�b@ ر

در��د >�ن (��� ه��) از ا >%��� و .��Yار: &�6ن داد&� �� 
د#>�ان ���&�?� ��د �� در ���رز� . ه�*3 از �Yد ه� &M�اه� ر��

 �&���;�ر: ا �I) ���� ��د&�، &) ]Yرژ ���, �&�E�?�
�&�Y��= ان�Yز&�ن ا (�I%&ا $�F) :را ��ا :�AYد (MY�9ر.  

  
��	5� �Vا �Vا3(� ا�د، ,�ر�< �= �$ �� �V�S*ان و در�V�7رز ا�ه� از ز��ن  

='M7 ز��ن �� را ;�"در ��$�ر و *��3ر از ,�H$� ا�"!$� ��د� �� ا>� �	رد 
 �Vر>� $�ا- رژ�$ �X� ،ار $��4د�� ��	'� Uان �س	د�(�ان = Q?��*

$� ه�5� دU�A ا*� �� ,�5م ,!ش رژS5= �V	ر- ا*!�� و . �	اهد $	د
4Vا*� �� د �Vان ا�Vاه� ز��ن ا	ا$�- ��$ M7'= د� (� د53'�ن�a)*ا �$

� ��$�ر را از �سU =	ان ا�"!$� ا��وز �'�Sن ) از �a"�ن و *��	بVر�, �Vا
5D'�س(� را $� -���4 دار�د و $� =�- ;ن، ح��(�S- ر�D��س(� و $	رژوا

   .$� د�(�ان =	ان اV� �س U����D �''د" ='M7 ز��ن"ا*� 
  

�د �� �س از اV� �"د�� J	��R، $�ز >�دم $� ,�H$� ��7رزات ز��ن ا=�ز� $ده
 ��

Q ��د �� ���+
در ��د*(�ن �� ه�45م $� �"�و�� و ��7رزات �س

  .در ��د*(�ن $� Sg	ر ر*�د) ٨/از *�ل (رژS5= �V	ر- ا*!�� 
  

 $� اV'�� رژV� =دVد ه� =� �� ,	ا�س(� $	د ٨/�س از ا�"!ب و در J	ل *�ل 
MVار,?� و واحده�- ,�ز� ,�*�س *[�� ���وه� -�S��4V ب	ر)�S( را در 

 ��د*(�ن ��*داران در �'X"� ��4 دا�3، ا�� ��5 �'(�ل ا��S3 �Nه�-
��د*(�ن در�(��H . در د*� ,	د� ه�- ا�"!$� و ���وه�- *��*� $	د

.  ��� $� ���� ��A��D ;زاد *�ز����S و اح�اب *��*� ,7دUV 3د�حدود 
�,�D"�ه� و د�د  �HVه�- ��د*(�ن ا�S3 در Y
)G� �*��* ى�S���ز�*

� $� ��دم ��ار >�D('دVا�� ه� و *�5'�ره�ى . 3د� و در ار,�7ط ��د�'G*
*��*� در �ZD- ;زاد و د���ا,�� $�>�ار ��?د�د و �(O و �?��Vت 

�'(?� ) $� ز$�ن �Dر*� و ��د-(��ر�س�س(� و ا��3ر و اد$��ت ا�"!$� 
 �S)�A��D و���E ��ص� را در ��د*(�ن ا�HVد ��د اV�. و ,	زV: �� 3د�د

,��ldات ��5S در ر3د ) �� $� ا ��'V����a*d) ا*(�aد� ���U از ;ن �?د(
د*(� د*(� $�  ��(;>�ه� =	ا��ن ��د*(�ن و د�S3 �4Vه�- ا�Vان 

� $� )'�� �ZD- ا�"!$� و ;زاد- ;3'� Vد�د و از ��د�; ��د*(�ن ��
�د )'�� �V�ZD و ر3د ��7رز� و ,?�U در در وا�: اHV. دا�3) ��?د�د

���م $5S� $	د و $G?� از د*(�ورده�- $�ارزش  ��د*(�ن از د*(�ورده�ى
  . $KG	ص $�ا- ='M7 ز��ن. ا�"!ب �+س	ب ��?د

  
 M,3د ,� ار u��$ �<7"� ��رJ -�7دان ره"D U�A$� د �5S$ م����3س� 

.  $��D(دو د*(��4 *��	ب ��3 د*� �G	رد� $� د*� =S5	ر- ا*!��
=S5	ر- ا*!�� از د*(��4 *��	ب ��3 و از ���وه�- ��,H: ���'د 

و zD	دا�SA- ) ح�ب د���ات ��د*(�ن ��اق"(���د� �	��"�a(� زاد� و 
 �
در *��	ب ��دم ) �� ,	*ط =S5	ر- ا*!�� �س
W 3د� $	د�د(�+

ح5
� $� ��د*(�ن $G?� از *��	ب *�ا*�- . ��د*(�ن ا*(�aد� ��د
��C'�'� . - ادا�� *
�X *�س(� *����V دار- وا$س(� $	دا�"!ب $�ا

" ����A$�ن"و D�Jداران " ;��ی���C"���'د ح�ب ,	د� ��� �?(�ر �
Q ��د را $� 
  .�	ا�دن ;��Cd, ،�Sد ��د�د

  
��� >س(�د� $� ٥٨در ;�� ��داد ��� � �
 =S5	ر- ا*!�� در ح��A ح5


�� ���و� �Vم رژ	Hم داد �� ه�Hو ��د*(�ن را ا� �,�Dد �و $س( r( ه�ى
 ��داد ٢٧روز . ��ا�� *�ز����Sى ;��S در د�4V �"�ط ا�Vان ��� �3وع 3د� $	د

 �S3 ��و� ,	*ط رژV� $�75ران 3د و ه�5ن O3 صدا و *��5ى ٥٨
*�Rر =�ف و "=S5	رى ا*!�� $�ا- OV�D ا��Dر �5	�� ا�!م ��د �� 

 

  !*در جنبش خلق كردزنان 
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�و� $� ='^ ��دا�(� �
�� ���وه�ى �س
S5= W	رى ا*!�� در �" ����A$�ن
) از ��KG3 ه�- �� �a	ذ �
Q ��د(��5'�، �3� ��اAدی� حس�'� . ا�د

را �D*د �	ا�د و �Dداى ;ن روز در ,�Sان و $س��رى از �S��)*�S3 او$��3ن 
�ه�ا,�C�S را �
�� ��دم ��د*(�ن ,�,�O داد�د, �V�7 . رژX� در ���"A�J


�7ن و =	=� $� ا(ه�ى ��5ز =�S, ��5ان $� ��دم ��د*(�ن J ی��H, �*
�S)س��	5� (ا�!م ��د�د و . ه?دار داد ��	5� U�X�, ن�)*دم در ��د��

 �Vرژ U$�"� ى *��*� ��د*(�ن در�S���حس�'� و *�ز �دیAا�� �از �3
  . �?(����7 ��د�د

  
 ١٣٥٨ ��داد ��� ٢٨ �ا&�Kم ��ا:  ���ب ���P ا&%Iب، در 

�\ ��د ا,Iم (;�د داد و# ���, �� �F��# �� ��� ����ن ح
�� ه�اY) و ����ران �;�ه�:  .��د >�ن را @�در ��د�ح
، �3دوران رژY[ در ٥٨ �;�ی�ر ��� ١١روز . ��د >�ن ��وع ��

)  &%�� -در (�د� .��ا&6;�" (��ر&�"ح���Y دو �9&	 �� رو >�ى 
�� ��د&��.  ��دم �� #�� از او�Jع �k6�ل ��6 و زرع ��د&�. ح

 >�  �F<��* �AF و در ���L و .س ���F) �Lی>-�ران در ا�lاف رو
� �?>�F و ��دم �� ��ه�ى رو >�، ��دم و #�&� ه�ى =&;� را �� *

 &�b از ٦٨در ای! روز . د��ع ای! رو >� را وحP<� �&��6 ,�م ��د&�
  . ��د� و زن و ��د ای! رو >� �>P ,�م ��&�

ان ا�"!$� در ح����A $��� از ���وه� در ��D *�زش $� رژV� $	د�د، ��7رز
,!ش ��د�د �� �"�و�� ه�- ,	د� ا- در �"�$U ی	رش رژV� $� ��دم 

$� اV'�� ���وه�- ��?�5>� و ��دم ��7رز . ��د*(�ن را *�ز���ده� �''د
��د*(�ن 3دVدأ �"�و�� ��د�د، �S3ه� ی�� �س از دی�4ى $د*� 

  . ���وه�ى رژV� اD(�د
  

��Vد ز��ن $	د و $��� از در ه�5ن ز��ن �� رژV� در �	M3 ��ا��� در ح�ل 
 �$ Q
� �VداD -�S�V�( د�د	ش ��د� $	ا��ات دل ��� �Vو� ه� $� ا�<

  . )'�� *�د� ا�دV?��� ه?دار �� داد�د
ر��\ ا��ف ده%�&) در  �FMا&) #�د در �;���د �� ,F�ان ��4ل 

]Yر: ه�: رژ�-�Y�� :�6ا� �� !Yان ��4ل در ا�F, �� دا#� و�. 
�b* �8ا >;�: #�د �� �، ا*� ��ار ا: را��# �� \�# !Yا � 

 �Jرا در ح�ل ح� \�# !Yد و ه[ �?�&) �� ا�� \�ه[ #�د #
�X� �� �Y��& ،�FFا��� دل #�ش ��FF و ا(�ز� ده�F  ره��: �)

�� ورود �3دوران رژY[ �� �;�ه�ى  .ار�K9ع =&;� را ���Y ده�
��د >�ن، &��وه�:  �ز��&;�ى  �� � از �;�ه� #�رج ��&� و 

�Y�F)>-�ران رژY[ . � �;�ه�ى ��زى ,%� &(F�6 ��د&���  
)(�M�# �F&�� ( ��@��I� ،�&ل �) ��د�kدر ه� �;�: �� ا�

�� را ��.� ��-�د&���E� ) ��ونYا�E@ :(�#� ه�: ا,�ام ه�  .  
  

6��*� ه� ه��ا� �� �. �&�E�(F_  � ��ه� و �%�و�� �?
ژY[ �� ا,>�اض 9�د� ه�: �;� و رو >� ,��� �K9وز �?��E&� ر

���Y د >�ن ادا���� . ���� �&�E�?� _F) ه[ در (�I%&ز&�ن ا
  .دا�>�F و ه[ در �%�و�� در �;� و رو >�

  
ا>� . ه�5 =� ,�ه�ات و زد و �	رد $� ���وه�- ا�4A�P3 ادا�� دا�3


�5 ه�- $���ر و ]Vن، د!K+� ،ن، ز��ن�V	H?د�د، دا�����ب �K)ر>�ان ا���
 ... �$ �S�; از �V�5ح �$ �Vدا�('د و در ه�5 ا�� ��ه�ات �ا�(�Kب و ,

�ه�ات $� ��*داره� در>�� �� 3د�د, . ���ح(� $��� از ���وه�- �
)�
+���f ��<; س�انDان ا�(�اض $� ='^ و �?(�ر در ) *�$�زان و ا	'� �$

. ��د*(�ن، د*� از ��ر �?�د� و در �سHد ��د>�ن *''دج ,+K� ��د�د
����ن ا�(�Kب �'� �Vا O
fه�- ا�S3 �$ �?<د�، در ه'�4م $�ز'

�	د�3ن د*(��4 3د�د و $��� از ;��S $� د*� رژV�'= �V(��ر ا�دام 
$� ) در ه�S3 �5ه�- ��د*(�ن، و $KG	ص در *''دج(��دم  .3د�د

�'�*�7 �?(� 3دن ��?�5>� ه� و ��دم ��f�س
+� �� در ح5!ت 
��a- $�>�ار رژV� �?(� 3د� $	د�د، ,�ه�ات و راه[��V�5 ه�- )'د ه�ار

  . ����د�د
  

در �	� . ='^ و ��7رز� ��دم ��د*(�ن $� ���وه�- رژV� داd5C در =��Vن $	د
 U3د�د و در دا� ��در>��  �Vه� و =�د� ه�، ���وه�- ��?�5>� $� رژ

3'�دن صدا- . �S3ه� ��� ��دم $� �"�ه�ى ��*داران ح5
� ����د�د
Vه�- دور و ��د �	از � O3 ر*�د، $� ,��ا�داز- ه� �� ه� ��ش 	< �$ �

��دا�س('د �� ��?�5>� ه�V?�ن ه'	ز $� رژV�'= �V(��ر- . ��دم ا��د ��داد
=	ا��S- ��د*(�ن �S3�� �S�; ���� �� . را و�Vان ��د�، �� ='4'د

$� �'	ان ��Nل، دا�M ;�	زان $	��ن $�M . $س��ر- از �	د �?�ن �� داد�د
 ���وه�- رژV� در ='^ و >��V  روز $� ا*
+� ��5ى و �	�( U�	A	Y, $�١٠از 

ص+'� ه�- ����S3- ا��� ��� اV� ���Jات را در �Vده� . (���$��� $	د�د
  ) ز�د� ���'د

در �S3ه�ى $	��ن و ��S$�د ��دم $� �5� ��?�5>� ه� ;�د� و $� ه� $� 
 �Vرژ ���� -�S�	)*)د�د�; �� �S3 دو �Vدو;ب دا3('د $� ا����از  �� (

م ح�V�5 ,	د� ه� از ���وه�- ��? �<�5�	O= 3د و *�ا��H. ح5
� ��د�د

 �S3 دو �Vد و �'(�ل ا'� ���P, دم و ��?�5>� ه��� :a� �$ ا	� O*�', ��
 ;$�ن ��� ��� �S3 $��� ١٤.  از د*� رژV� ��رج 3د٥٨ ;$����5 ١٢در 

$دV� �S3 O�,�,ه� ��V �س از د�4V- . $د*� ��دم و ��?�5>� ه� اD(�د
�د و *�ا��Hم ه�S3 �5ه�- ��د*(�ن $د*� از د*� رژV� در�� ;�د

در ;ن روزه�، ��?�>� ه� در ���ن ا*("�7ل . ���وى ��?�5>� و ��دم اD(�د
  . �� 3	ر ��دم وارد �S3ه� ��?د�د

  
 ~Yر��� �Y��در&>��K، �� �%�و�� و ���رز� .�6��*� ه�، ه��ا� �� ح
�� رژY[ �� ��دم ��د >�ن �� �-?� ��ا(� �� و در ���دم، ح

٢٦  ���ه�<� "��ه� و " @�ح" #���K� �F�ر �� .��م ٥٨=��&
ه�<� "�� ��د >�ن ا,3ام ��F و #�اه�ن �Xا��� �� " ح?! &��

�\ ��د# (*�FY��و اY! در ح�� ��د �� رژY[ هF�ز . *�دد" &
 (� ��وح��6&� �� ����ران �;�ه� و رو >�ه� ادا�� ���اد و ه

#�د و�� ��Mد و دا&?>�F �� ه�ف رژY[ �%ط اY! ��د �� ��ا: 
�F� د �� ��د >�ن =��د��K� ���  . &��وه�: &��W) #�د را ��ا: ح

  
در دور� ا- �� �'(�ل �S3ه� در د*� ��دم $	د، ��دم $�ا- $���ار- 

اV� . ا�'�� در �+
� ه� ا�دام $� ای�Hد ���وه�- �س
W ا�"!$� �5	د�د
 U+� -د $'�� ه��Hد,� $� ای�س از � �"
� W
�K	ص $� (���وه�- �س

ا��S'5H- ا�"!$� $'�� ه� را ��(	ان �	�� از . �'�H 3د) در *''دج
�a�gد�د و و	$ ��� �"
� W

� دا�س�، $� اV� �a,وت �� $�زو- �س+� 

�'(�ل ا�'�� ) �� از ا$(دا ��� هدف و=	د- ا�3ن $	د(او��A و اص
� ا�3ن 

� $	د+� .YV�gو ��� �

Y ا�� ای� $'�� ه� $� ,	=� $� اح(��=�ت �+)G� 

د�(�ه� و �س�ه�- $��� از $'�� ه� . د�4V- ��� $�ا- �	د ��UC �� 3د�د
 Y
)G� -�S*!� دن�� �Vدام $� دا�) ���'د �!س �"��3 و �	*�"�(ا


Y . $�ا- �	د��ن �+U ��د�د)G� -ا�� ه��'G* �V ا�� ه�- (و�'G* از
 ;�	زG* �, �)D�< �3'�ا�� ه� و �!*�S- ;�	ز�3 �� ,	*ط -*��*�

(�ان ��*(�ر در �	رد �?�!ت و ���زه�- ����3 ز��ن �+U��?, U د�
��?د، و �S�5� -�S*!� �V- او��A و ا�داد ر*���، و ح(� ا�HVد 

ه�5 $'�� . و $+�SN- ;زاد $�>�ار ����د�د) ا�����,� $�ا- ,�� �	اد �Gدر
  . ه� ,	*ط اه� �A�U+ و $KG	ص =	ا��ن ا�"!$� �+U ادار� ��?د�د

  
. �� $KG	ص ا$(��رات $س��ر =��7A از �	د �?�ن ��داد�دد�(�ه�- $'

 �$ Y
)G� -'� ه���د�د در ز	$ 	H?د�د و دا�	$�ر>(� $ ��از  �� �Vد�(�ه�
 UCس�� �$ �X$در را 	4)a< و u+$ س�ت
5� ����د�د و =� U+� -�Sز�
���	اد>� $�>�ار �� ��د�د و در �	رد در��ن $��5ر�SV، و �V وا�س� زدن $� 

5� $�i ه� و� U+� دم��د�د $� 	در>�� ;ن $ �Sز� �� �a
)G� UCس�� 
�� در $'�� ا- در =	ر;$�د �� ��V از �?���"D� V�,� �+!ت .  ����د�د

*''دج $	د و اح(��=�ت $س��ر �(�aو,� $� ��دم �+!ت د�4V دا3('د، 
��ار 3د� $	د. ��A��D �� ��دم�$ �S3 ددأ درH� �. �ZD- ;زاد و د���ا,�


O ��	*(� $� صY ��7رز� ���� 3د�دد�(�ان $�?Jر. (�- داو	Zح 
��?�5>� ه�- زن �� در *�ز����S- ا�"!$� ,�
��5ت ���� دVد� $	د�د، 

 �٢='^ $س��ر- از د�(�ه� در ز��ن . در د*(� ه�- ���� )?��45 $	د
د�(�ه�- ��*(�ر- �� . روز� *''دج �س
+��� $� د�Dع از ��دم ��دا�('د

 ,?��U داد� $	د�د ��� �"M >�و� ا�داد �+
�	د�د و در $'�� ه� ��Dل $
. ��5S در �داوا- ��?�5>� ه� و ��د�� �� ز��5 3د�د دا3('د
='�V(��ران رژS5= �V	ر- ا*!�� �س از ا�P3ل ��د*(�ن، اV� د�(�ان 
 ���HD ز�J �$ دار- از ز��5 ه� د*(��4 ��د� وS4� ع را $� =�م�H3

 ز�Vد- در ز�دا��S از �	د �?�ن داد�د و اV� د�(�ان ��7رز �"�و��. �?('د
*�ود�	ان و در ح�ل د3'�م دادن $� ��دوران رژV� ��- =	�� ه�- ا�دام 

  .رD('د
  

در ز��&) �� .�6��*� ه� .س از ( در  �FFج �f�Q٨: =زاد  �ل 
�%�و�� �;���&�&� #�\ ��د در �%��P &��وه�: رژY[ و ,%� 

��ا: &?��KF. �� P ) �&�6&�ن =&;� ، ���\ ��&� �� �;� ��*�د&
]Yب ��د� ��دI%&د =ن ا�KYا: ��د �� =ن د&��: =زاد: �� ��ا: ا .

 ، و �w&=Q٧ �� در ��د >�ن �) *��X دروا�7 �9اوم ا&%Iب 
&>��K �%�و�� 9�د� ه� در �%��P رژY[ و I9ش ��ا: ادا�� ا&%Iب و 

 ;زادى و $�ا$�- و ,	د� ه� �	اه�ن .ح�b د >�ورده�: ا&%Iب ��د
5
� *(� -�دا�A و ر��D ا�(�Kد-H'� �)* و �
g اع	ا� :Dا=(���5 و ر 

درح��-� در در J	ل اV� �دت . 7J"�,� و �
� و ='س�(� و ���f $	د�د
د�AY �;�ه�: ا�Yان (�;�ر: ا �I)  �?>[ =��ز�) را �� 
 �Lا: =ن را ه��<E� د� و�� �bز��ن ��� ح (Yرژوا�� 	ن  ���ه

��! =*�� و ا&%�I) ��د >�ن ار�K9,) �9 &�3 ��د� ���د، ا�� ��
 ����k9 V�Yا9) ا&%�I) در  �?>[ =��ز�) ��ارس ا�KYد 

#ط و ز��ن &��>�ر: ��د: در ��ارس =��زش داد� ���6، . ��د&�
در ... �>��;��F&�� (Y ا@�ل ��?�b و &%$ ��ر در P��-9 ا&?�ن و 

�I ;�: ��� و دا >�ن &�Y?) و . د��� >�ن ه� �9رYس ��
& (��%)V&�K� (�6�� 3ار*�� .(�I%&ا 	د�-�ا�9 :�;�-69 ،

�F;�: ��هAF) ز&�ن و K&ت ��ر*�:، اI-69 ،ت ز&�نI-69 ...



  صفحه               123شماره                                      پيام فدايي 
 

 

16 

�&�� P�-69 . :اده��Yوز رو�و روز (;�&) زن، اول ��� �� و  �
ا&%�I) د�AY (6! *��>� ���6 و ��8��ت و #�ا >� ه�: ��دم 

� ��=وردن =ن #�ا >� ه� در =&�K ��8ح ���6A و اه�اف ا&%Iب �
 ,	د� ه�- ��دم �� ,?'� ;�	�(� $	د�د در اV� .��د �J�9ح داد� ���6

 �� MVا�Dا ���در =� �)�V�* �(د�د و ;>�ه� ه�����ا*� ه� ���3 ��
�D�V . ،ل�N� ان	د �� $� �'	دور� $ �Vر3د ;>�ه� ا�"!$� در ا �H�)� در

�ای?�ن ,�� ه� ��د ���
�� �a(� زاد� ای�و�A 3د� $	د�د و ��دم $
 ا(>��,) د#>�ان ا&%�I) ��د در -����>;�:  �� ). ����5د�د
�� ه��FL از &�W ز��ن ����9، ا�� از &E� �W>�ا �?��ر (اY! دور� 
�) از ����K9ت (�F$ ز&�ن ا�Yان ا �) .���ر��د ;� $M� . ��

,F�ان ��4ل ��>�ان �� ��*3ار: ��ا [ روز (;�&) زن در �;� 
 د#>�ان ���&�?� و ا,>�اض �� ا(��ر: ��ن  �FFج 9� ط

و �Y . ح�Kب، �� ,F�ان Y	 ���K9 ا&%�F) (�I$ ز&�ن ا��ر� ��د
��>�ان �� ا�KYد �9[ ه�: (��Y ورز�) د#>�ان در �;�  �FFج 

در ز��&) �� رژY[ در �;�ه�: د�AY ا�Yان ���\ ��� ��د (
�F� ورزش #�رج �FE@ ان ���) د#>�ه� را �� زور از�F, �� ��%

 ]Yزن  >�3 رژ _Fز&�ن در ���رز� �� ��ه (�I%&ا $�F)) 7دروا� ��
�� د�P ر�� ���رزات ا&%�I) ��دم، و �� د�P ر�� ���رز� و 
 ��� �YX. ع، ا�-�ن�K99�د� ه� و ,%� را&�ن ار �&�E��%�و�� �?

ه� ��� ��V از "$'��"$X	ر �?U�3 �G >��-  .ا��ر� ��د) ��د
�5	�� .  اV� دور� $	د �� ز��ن در ;ن ��Dل $	د�د�V�)5S� �H,رب ا�"!$�

ه�- )'�� ,?��!ت �+
� D"ط در ا�"!$�ت ���وز�'د ���'د ا�"!ب ا�(�7 
  . 3	رو- و ا�"!ب �	$� دVد� 3د� ا*�

 �&�b �<� �;&= ز��&;�:  �� ) ��د >�ن �� 9�د� ه�: ��دم� 
� (� �Y���د&�، را �� ره��: #�د .��YX>� و از =&;� �9.�: (�ن ح

�\ ... �� د�P &�ا&[ ��ر: و .�ا��F*) و # ]�W, :و��& �F<?&ا�<&
 ����E&� .�� >� ��د&�، ��  ?� $�F) �� �� رز ��د را���
.��وز: و دره[ �-?>!  ����Y دار: وا�?>� �� .�$ ��د� و 

�FF� :ره��. ،(�I%&ا $Y�&ره��: دور ا 	Y ان�%� P� �� د
��8 ��م  �Yر�<� (�I ر: ا�;� #�د را ��  �ا � (

�\ ��د دو��دوش . ��د >�ن *?>�ا&�# ��Fا�� �9 =ن روز ز&�ن رز�
6��*�ن �. �� D�<M� ا�-�ل �� �Y و �&��AF) ]Yادرا&�6ن �� رژ��


Q ��د $�ر .�;���ن #�\ ��د �Yر: ر �&�&�� M7'= ز��ن در �$�H, 
 $� د�4V �?�ن داد �� ز��ن از )� �(��س�U ��7رزا,� $��S= �CR ر*�دن

�	ا*(V�S?�ن $��	ردار�د و )4	�� ا�� ره��S�; �C وا$س(� ا*� $� ��$	د- 
�U *�س(� *����V دار- وا$س(� ح��� �� =� از QV�J ا�"!$� ,	د� ا- 

�G	اهد ��$	د ��5 3	د،ا�"!$� �� $دون ���3 ز��ن ا�"!$�، ,	د� ا- 

$�Vد . ا��وز $�ا- =
	>��- از اV�$ ��7)3د از >�3(� درس V��4$�. $	د
��Xه� را اD?�ء و �"د �'��، �V�7د $� *�ز��3ران ا���ن ده�� �� رو�د 

  . ;>�ه� و ��7رزات ا�"!$� ,	د� ه� را از اV� ه� �� هس� �'د,� �''د
�4Vد $�ر د�� Q
 �?�ن داد �� ا>� ���و- ز��ن در $س(� ���ش ,	د� ,+�$� �

ه�  ;زاد 3	د و ;��S $� ��7رز� $�ا- دره� �3س(� ز���H ه�- ا*�رت 
. $�����د )� �5	�� ه��C از Dدا��ر- و =س�رت $� ه�45ن �?�ن �� ده'د

Q ��د )� در صa	ف ��?�5>�ن و )� � ���+
���3 ز��ن در ='M7 �س

�ر د�l �4V$� ��د )4	�� ا��ژ- ا�"!$� ز��ن در در د�4V ص+'� ه�- ��7رز� $
 -�ZD �� �Cه� M7'= 'د $س(� ���ش ه� و� ��ن 	�7رزا,� را د>�>�

 ��7رزات ز��ن *�ا*� اV� ��7رزان هi	ن. $�V�,R� ا���ن $�وز را �� �V$د
 *�ل *
S5= �X	ر- ا*!�� �?�ن داد �� ز��ن دUCR ٣٠ا�Vان در 

A�g �  .���5 ح��� دار�د$�?(�- $�ا- ��$	د- �
$� ه��5ر- $� �	*	- ��,H: ) �� �	د را )r ه� �� ���'د(ا��وز $��� 

ز��ن ��7رز �� را �� �	اه�ن ��$	د " =
	>��- از �?	��"��دا�(� و $� ا*� 
��دن =!دان ح��� هس('د، $� ح��(�S- �س��5A ;��� و ��N در 

ق $?�- *	ق )�Sر)	ب ار>���S- ا�[��A�Vس(� *�ز��ن �
U و ��N ح"	
��ده'د و ;ب $� ;,M ��'� ا�"!$� ;��S �� ر��Vد و ,!ش ���''د �� ا����4 

  . ��7رز� و ا�"!ب را در صa	ف ز��ن و =���� از $�� $��7د
ا�� ,�l �$�H$� �5	د� �� ا��وز ز��ن و د�(�ان =	ان ا�Vان $�Vد ;ن ا��ژ- 

� �S3�� روزا�Dون ا�"!$� را �� در ����S3- ا��� از �	د �?�ن داد�د و $
��ار >�D('د را ه� )�  �Vدوران رژ��دم ��7ده�- ���$��� $� "� Yدر ص
;>�ه��� ,� در ��7رز� ا- �?(�� و ه�5ا� $� ه�5 ا�س���S- ;زادGV	ا� و 
��7رز �?	ر��ن، در را� ا�"!ب و $�ا- *��4	�� رژV� $� ه� ='�ح و د*(� 

  . ;ن $� ��ر >���د

Y و از ;��H, �� �H$� ���3 ز�)G� -د ='�7 ه��� Q
� M7'= ن در�

 �$ u+$ �Vدن ا�� U��� �S= -�4Vص� د�D دوارم �� در��و*��� دارد ا
�Vداز�]$ �$�H, �V�4- از اV�7 ه�- د'=. 

  
*- ��F6-Y ١ در روزZ � �*=را: .6>���&) از ���رزات  "٢٠٠٩��

در ح���Y از ���رزات #�\ ��د ��ا �) در " ��&�دا-��دم در ا�Yان
در اY! ��ا [ �� در  ) ا��!  ��Aد ا,Iم . ر&>� ��*3ار &��د9�

�;�ر: ) (��W& ����\ ��د و ح# ���(;�د #��F) �3دور �� ,
 �� ��د >�ن  �ز��ن ��Y>� ��د؛ ر��\ ١٣Q٨ ��داد ٢٨ا �I) در 

 �WحI� �Yدر ز �w&= �� ا&�ن ��د�FM  از (-Y ( �� ;�I ده
� �� (;� �Lپ �� �-P �) ��FM  !<� ��Fا&) ��3�ر �) ���

�) =��د� ��� ا ���.   

  ! آگوست و جلسه بحث آزاد در لندن29گزارشي از آكسيون 
  

�;�ر: ا �I) ٢٠٠٩ =*� � ٢٩ @�ح روز ���F ١١از  �,� ) �A����  ]رژی ��� در ح��ی� از (�F$ =زادیM�اه�&� 9�د� ه�: �� .�#� >� �� ,
-, ��A6ی�� . ?) در ���ان �9ا���Aر ا -��� �Fن  �ز��ن ی��� �� �� ا >%��ل *?>�د� ,���ی! و رهXAران �8F%� رو��و ��&

 
�Fن ا � و در l�ل ��ت ��*3ار: =�?��ن ��ق ��9اد �?��ر زی�د: از رهXAران و  \l�F� !غ �9ی! و .� ر�� و =���9ی��ای! �8F%� ی-) از �

��D از &<M� :در ��رد 9�ری?>;� از �6�ره� yE� !�J د� و�� �fدم ای�ان را ا��� �&���l \ح $�F) ی� از���ی��A6 ,-س دی�ن ��د� و l���ر  ح
��?) در ���ن . او�Jع ای�ان و �?� اIl,�ت، از اه�اف ��*3ار ��FF*�ن ای! ح��� .6>���&) ��د&�A&��3ن ا� ��,Ilه3ار ا �FL ل ای! ح����l در

�! ا��6J در =ن �� �� $M. ا#�� ��دم $�F) �&���l \در ح\ ��دم �� .�#� >� ای�ان �� #�ا � ح (�I ر: ا�;�*�: در ��رد (�Fی�ت (
�;�ر: ا �I) و 9��م (�Fح;�: ار�K9,) اش ����9 ��� ��د و از 9��م ا&?�&;� و &��وه�: =زادیM�ا� ) ]?�ی�A&�  (F�&) رژی[ وا�?>� �� ا�^�ی�

��ر زی�د: از 9�ری?>;�ی) �� ��ا: دی�ن =�Uر ��هAF) و .  9�د� ه�: �E9  >[ در ای�ان ح��ی� ��FF#�ا >� ��� ��د �� از #�ا >;�: �� ح\�
��?) و ,-?;�: د�Mاش (�Fی�ت رژی[ و @�FE ه�: �%�و�� A&ه� و ���ره�: ا�F� 3 �� ��6ه���& �F<ر دا��f8%� حF� !ن در ای�<?�A&ا (M�9ری

J �� :�%و ���رز� 9�د� ه� �� ��ا(�� �� ر��F<#در ��رد روی�اده�: ای�ان �) .�دا �W& و ��9دل yE� �� ��A6ی���! *��>! ,-س از ای! & . ���از (
 (�I ر: ا�;��! �E-�م &��دن (�Fی�ت (J ��A6ی��و .�ی�ار: 9�د� ه� و ��ی+� (�ا&�ن ���رز �� �� د � " ��K,�"��9اد: از ��زدی� ��FF*�ن از &

�8���69ن �� #����&;� =��� را �)  >�د&� و  -�ت و ح��ی� دو>;�: ا�^�ی��?>) از (�;�ر: ا �I) را #�) در �%��P �3دوران ح-��� ��ا:� 
��ن و ��ز&�ا&$ در ای! &��ی��A6 ��د. �E-�م �) ��د&��و: .س از دی�ن ,-?;� . ی-) از &->� ه�: (�� ای! ح��� حf�ر ی	 زن �IAFد�) �?

��رزات ��دم ای�ان د��ع و �bF9 #�ی$ از رژی[ (�;�ر: ا �I) را ا,Iم ��د و �� ا�l :�f���ر �E-���� و 9ص�وی� (�Fی�ت (�;�ر: ا �I) از �
�Mر 9;�� ��� ��د ری�WF� !و�) �� �� ای�F@ �� (�� 	���ن �IAFد�) &�6&� ا: از =�-�ر . رژی[ �%�ار: ���FL! ��#�رد: از �lف ی	 زن �?

��ن �8F%� �) ���� و  &�6ن �) ده� �� ���?>� ا��6: دد�6F) ه�: ��ن ه� �F) ��;L �<6�� �Lی>-�ر (�;�ر�: ا �I) در ���ن ��دم �?
 �L 8%� �) رود �9 ه�F� ن�&����9��9�k) دY->�9�ر: ح��[ در ���ن �? ��A< را&� د�-�Y�� ت�k���;�ر: ا �I) در �%���� �� #�3ش ا#��،  �9)

�! �yE �� ر�%� و �?� اIlع در ��رد و��ی7 (�ر: #�د �9 ��ت زی�د: �� �yE و ه��Fw!  ی-) از (�ا&�ن . ��6>� &%$ �� =ب ��دJ (ر��� دا&
��زدی� ���FF دی�A: از ���ن ��دم P���9 ]<  �E9 در . ا��6*�: در ���ن ��زدی� ��FF*�ن از ای! &��ی��A6 در ��رد (�Fی�ت (�;�ر: ا �I) .�دا#�

�! =رزو: ���%�� ��ا: ��دم J 3�& �-&Iاز =ن ��دم ای�ان ا � �ی !�  . ای�ان ا�;�ر دا�� �� .��وز: &;�ی) در ���رز� �� د�
�%) و # �J و ا��6: ��ه�� (���=�?��ن ��ق �� ی-) از ح��>;�: ���رزا9) ���\ در ر �&�ن @�ا و .��م 9�د� ه�: �E9  >[ ای�ان �� ا�-�ر ,

I%&ا �J :م دار و د >� ه�����ی�� ای�ان ��د در  �,� (�Fی�ت رژی[ (�;�ر: ا �I) و 9<  :�;%���� ��ر*�ان و #, �� $��h �� ��� از �;�  9�#
��. ی���?�=�?��&;�ی)  � �� از =`�ز #�3ش 9�د� ا: ا#�� در �;� �Fن 9� ط ����! �Lی-;�: ��ای) #�\ و  ای! ح��� ���رزا9) ی-) از  

�?>�ن  �ز��A&ای�ا&��ن در ا (<?�   . ن ی��>� و در هb>� ه�: =ی��F &�3 ادا�� #�اه� ی��� �ز��ن د�-�ا�9	 �J ا�^�ی�
�?>�ن (�?� �yE و Zدر  �,� A&ای�ا&��ن در ا (<?��! �Lی-;�: ��ای) #�\ و  �ز��ن د�-�ا�9	  �J ا�^�ی���� �� ��� از�;� ه��! روز �� ه

 ����) ا: ح�ل �?�, �W& 6[ ا&�از"��9دلL ه�: #�3ش 9�د� ا: ا#�� و �Fن ��*3ار �� �� در =ن =ن در " ز���F! �>���M&� ای3�AF>�ن � 
در . �4E;�:  �ز&�� ا: در ار��9ط �� دی�*�� ه�: ��(�د در ���ن ا��اد و &��وه�:  �� ) ح�ل #�3ش 9�د� ا: ا#�� و 6L[ ا&�از =ن @�رت *���

�، &%$ ا&>���Mت، �9���kت ر �&� ه�: ا�^�ی��?>) و ای! (�?� .س از ارا�� �lح �yE ، ر�%� : ���� ���FF ح�ل ز���F ه�: (�F$ 9�د� ا: ا#�
�E9یD ��ه�� #�3ش 9�د� ا: ا#��، �?�� ره��: (�F$ 9�د� ه� و &%$ �l%� ��ر*� در ای! #��3;� و و��یD &��وه�: ا&%�I) �� �yE و ��9دل 

�F<#و  �ز&�� @�رت *��� و در  �,� . .�دا �&����@ (8�E� 4;� درE� !ن ر �� �� �� .�ی٩و ٣٠ای�     .  
  

  �� ای��ن �� .��وز: راه��ن
٢٠٠٩ =*� � ٢٩،   ����! �Lی-;�: ��ای) #�\ در �Fن               
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 ���7
J Qب وح?���� ���ش ح	د��7ل *�� �$
��دم �� در =��Vن ;ن ده�a� �S �?(� و صده� 
,� ��Hوح و ه�اران ��a د*(��4 و  روا�� 
*��هS5= -�SA�i	ر- ا*!�� 3د�د، ا��وز  

� ز�دان و ��V �$ �H'�3 از zس��4 Vر د�$

���= UCس�� �V�)5S��*3د� ا UVدر . � ,7د

�7ن ح�	�(� ��� �� J اص!ح  �X�3ای ��'(
�م � `aا- $�ا- ح �
در صددا�د ,� از ه� و*�
=S5	ر- ا*!�� *	د =	V'د، $�ا- *	ار 
3دن $� �	ج ��7رزات ��دم و �a	ذ در ���ن 

���� .  ;��ن، رو- ای� �	E	ع �(���5 3د� ا�د
��و$�  $� رDس'���H در �	رد �H'�3 و 

ز در ز�دا��S در*� در ه�5� �S(ر)	ب ,�Hو
 �Vدر ا -	*	� -��< :E	�3(� 3د� و	�
. را$�X ه� در*� در ه�5� را*(� ��ار دارد
���ا&�[ �� �� �: در را��8 �� 
وا���>;��) �� در &��� ��و�) �� =&;� 
 (AL�^< د �b* ا��ر� ��� ��د
 (��F<6ن #�� از #�� ه�: وح��L�9د��

 اIl,) �� هF�ز از =ن�) ده� �� 
]Yار �� .  &�ار�Yه[ در د I�� :� ��

��� داد� ��د ) !�FL ن��AF��9اد: از ��ه
�;�ر: ) �8�  �Yان و ز�Yی� در ا�* ��
 �� �9 �D دو�M� :و ه���& (�I ا
. ح�ل &�  ���ب و &� �>P ,�م ��� ا&� 
9ص��Y  �ز: �� �: از  )  �ل 
�;�ر: ا A� (�I�&� ا: ) �8� 

��ام از دو>;�: ا � �� *�ی� ه�� 
�) &� �?) را �-�KF داد� ا&� و &� ��

ای! 9ص��Y  �ز: . �?) را �6>� ا&�
�) &�6ن �) ده� �� &����د� از �)
&%ص�ن ح���W در ر&� ��د�  و �Y �� ��ل 

��?) ه� �%ط A&ا"(��M<&ا �Wاش " ح��
�F� (� ر��!  

  
�� �: در  �ا � دوران �9���kت 

�� از &%$ #�� 	Y 9) اش���M<&د در ا�
  M! 6�Z٠>�ره� و  ����;�: ده� 

�bA& . �� �-�<و� P��� �6ن ح>) درYا
 �ال ��M6 دا&K6�: =زاد� ا: 
��ا(� �� �� از و: .� �� ��ون 9�(�� 
و ��bl ر�>!، &%$ #�دش را در �6>�ر 

 :�; �J�9ح ده� �� �9 Z٨ Z٠ه�:  �
��ل و��ح� ��,) �� �� اY!  �ال �

 و در ادا�� *�b !را ���Y از ز&�ا&��&�ن ��د
 !�� #�دش ه���Aw ز&�ا&��ن &��د� ا �
5
�7ف G� �+س�ا*� �� $دا��� ��  OA�=
 �"
�� �V�5'د� �	*	- در ��رج از �?	ر ,
�� 3	د ��� در *G'�ا�� ه�MV و �	3(� 

�د�� " >�ردV�"ه�MV  از =5
� در روز���� 
 �Vا- از ,�ر �
3د� �� �	*	- دره�� ��ح

�(S5= �A�*  U	ر- ا*!��٣٠ ��	4iدر ه� 
و ='�V(� ���3 �دا3(� و ه�� �"?� در 
*��	ب ��aA�Gن *��*� رژV� �دا3(� 

  !ا*�
  

$� ,	=� $� )'�� ر���Vر�C�SV و�a�g �	د �� 
دا�� �� $� �'	ان ��V از ز�دا���ن *��*� 

�� در ,�5م دوران �Gس� وز�V- �	*	- در 
 ز�دان اص�Saن ز�دا�� $	د� ام  و $� �'	ان

دان ز�د� �(U ��م ز�دا���ن ��V از �3ه
، ١٣�٧*��*� در ��داد و V�S3	ر *� ل

�V'� در دوران �Gس� وز�V- ��� حس�� 
 -�Sه�اران ز�دا�� در ز�دا� �� -	*	�
 �$ �
�3 �V�, ����?ر $� وح	ا*� �?�*
 �G* رم	ا��ن �?	ر*�د�د، ��5 $� = U)�

�V	< . �� (&ا�F� ]ران و ه�Y د�Y ��
 �F��#،ه� (F��ا: ه�، �� >�ر #

اY! ...ر�?�KF&) ه� ،�� �: ه� و 
ز&�ا&��&�ن ا�Yان در �P<� �� ،�F ر ��&� 
 �� (8Yد �) دا&[ �� در ��ا�# �bو��
�;�ر: ا �I) ه[ ) (9�k���9 !����
 (� (<?��Y�^ا �� ر �&� ه�: ا��@
����F ا��4ل �� �: و ��و�) را ره�� 
���رزات ��دم �� (� ��F&3 �� (�ا&�ن 

ده[ �� ���Y اY! �6�رم ه�6ار 
 �� �F&ر&� و ��ا�M& ت درو`�! را�k���9
�;�ر: ا �I) ا��وز �) ) �� �w&=
��F و =&;� �� 6L[ #�د �) ���FF و از =ن 

 ،�Fا�X, �8 ٣٠در�  �Yل ا � در ز�  
 ���اY! رژY[ دارد �� ,��� ��دم �� �� ,
ز&�ن و (�ا&�ن �� روا �) ��د و �� 
 و ه��! د�P ه[ ه?� �� زن و ��د

�-� از (�;�ر: �� !Yو (�ان در ا ��.
  .ا �I) ��3ار&�

  
 �٠ ��S ��� *�ل /$� �Vد �� ;ورم �� در 
 ,� را �� در �S3 /١٠روز���� ���Sن �Aس� 


Y ا�دام 3د� $	د�د را درج �5	د)G� -ه� .
 ��a از اV� �د� در  �S3�� �V'� اص�Saن ٣/

در ;ن ز��ن داد*(�ن داد>�� . $� �(U ر*�د�د
�"!ب ,�Sان ا*دا� R=	رد- و ه�- ا

داد*(�ن �U �?	ر �	*	- ,�V�7- و ر�Cس 
��C�Z �	*	- ارد$�
� $	د�د  �A�� -را	3
 �Vس� وزG� ا- و �'��� �
و ر�Cس =S5	ر �

اV� دا*(�ن ,� . ه� ��� حس�� �	*	- $	د
 $� �� و ز�Vد ه��C ,��ار �٧,�$س(�ن *�ل 

 ,� ,�$س(�ن *�ل �V�٠'� از ��S *�ل . 3د
 )'دV� ه�ار ز�دا�� *��*� و R��Dن �٧

*��*� در ز�V )��5 ه�- ��دوران =S5	ر- 
ا*!�� �V در $�ا$� =	�� ه�- ا�دام و �V در 
���$���S- �?	ر و �V در ��د*(�ن $� ��� و 

ا�Y�F) !Yت ه�� در . �	ن �?�د� 3د�د
ز��ن &M?� وز�Y: �� �: و در 
 �;��) �� و:  -�&�ار ه�<� دو� 

�� وا�Y :� �� 7-) از .  ����د ا&�Kم
=ر��>->;� و  �ز��ن ده�F*�ن �6>�ر 

ای! .  ��دZ٠ه�: د >� (��) ده� 
��M �� ه�-�ر: و  ��	 �3دورا&) 

 #���F ا:، L�ن
9�#�)،ر��J) و �;�� ،(&�KF?ر�
ه��) L�ن ا��� *KF) و  ��� ح�Kر�Yن 
 �b& ا&� ه3اران ��� ��l حI@ح�ل ا ��

  . را �� �>P ر �&�&�
� �� در ,!ش ا�د ,� )V�'= ��S(��ر �س��

�	*	- را ,��SX ��د� و  او را ��K	م و ��� 


	� ده'د �Dا�	ش ��د� ا�د �� ,� *�ل =�٨ 
 �� =S5	ر- ا*!�� �Gس� وز�V دا�3،
�Gس� وزZ� �V	 3	رای���A ا�'�� �?	ر 
 ��$	د �� اص
� ,�V� و �V�)5S� ��Sد ,'
�''د�  *��	ب ا�(�ا�Eت ��د�� و �?(�ر 

ا �D �S'Vا�	ش ��د� ا�د �� . $	د �٠ه�- ده� 
��دV�)�V� �Dد در دو�A $� ��5'� ه�5� 
�	*	- $	د و ح(� ز���� �� $�� ر�Cس 
 R�$ - ا�(!ف	*	�ا- و  �'��� �'�V ر	S5=
�5'� �
'� از �	*	- �?(����7 �5	د � �D�<
 -	*	� -�a�)*ر و- از ا	و $� د*(

$ �� �: و �Yرا&.  =
	>��- $� �U5 ;�د
�� رو: #�د &�) =ور&� ��  ����) �� 
 �;�  !Yدر  8ح (���� و ز&�ا&;� در ا
 �Yح�I@ ر�� �� د >�ر و (� $�.
#�د��ن ��د و*�&� ��ام ز&�ا&��&) �) 
9�ا&� روز: @� &�b را ا,�ام ��F؟ �9ز�، 
 (�#�� ا,�ام ه[ در روز&��� ه�: ر 
�6�ر �� ز�W& �Y وز�Y ار��د �) 

.س 8L�ر &�F��� �?M، درج �) ��، 
وز�Y *�ی� &�) دا&?� �� در (���� و 

 و�(��� �	*	- و .ز&�ان �L �) *Xرد
�Vرا�E ^'= Mد �
"� ای�ان و��اق را $� 
�	E	�� �� ��7N ه� $	د� ,7دیU ��د� و �� 
�� ده'د �� و- ;ر�3(��� دو�A دوران 
='^ $	د� د< �5� �4V	V'د �� )� �س��� از 

 اV� ='^ در �U7 اV� ='^ *	د $�د�د و )�ا
 �D�V ان �3وع و ,داوم�Vدم ا�� :D�'� �$ U$�",
و )� �س��� �سz	ل =�ن ه�اران =	ا�� 
 ���H,ح'^ ار �Vا M,; هس('د �� در
 �� �i�; �$ ب و �3ق�f �, د')�	*

ا>� ='^ $�ا- ��5'� و . �	ا*('د $�*'د 
�م �"دس =S5	ر- "�	*	- و$� �	ل و- �

 �� $� $�H $	د، $�ا- ��دم" $���"، " ا*!��
 ه�ار ز��5 و �?(� ح�ص
� ٨٠٠>�ا3(� 

در;ن *��SA دو�A . =� ��گ و ��س(� �دا�3
�	*	- *��*(�S- ا�(�Kد- �����5س	ر 
�	د را $� ,	*U $� ='^ ,	=�� �� ��د �� 
�J ;ن ز�د>� را $� ��ر>�ان و ��دم *(5دVد� 
 �$ U*	, �$ د� و ���3 =��?�ن را	5� ���*

Y
)G� �,��A�� -�S)*��* O�= -ح ه��J و 
���A �� $� ��ا�� دو�A رGV(� و ��دم را در  

��ار داد� $	د ��!D و �"D  .  
  

 (� :���>� �b&�  ا��4 (�ا&�&) �� �� د
&��W و �%�و�� �) ����� در هb>� ه�: 
ا#�� در #����&;�: ا�Yان �� ����ران 
�;�ر: ا �I) �� �ص�ف ) �A���� 

 را �F< �#��Z٠ وا���>;�: �9رMY) ده� 
�F&دا (�& . �� �F&دا (���#) از =&;� &

�� �: ��� از #���ت اش �� (�;�ر: 
ا �I) در .?� &M?� وز�Y:، در 

�7 " �� ح-[ #���F ا: ,f� Z٨ �ل K�
��� و در 9��م " ��M69 �ص��W& �Eم

;� در اY! �%�م �� (�;�ر: �  !Yا
(�ا از  .ا �I) #��� �) ��د� ا �

�٨اY! و: در ) � �Yر:   �ل ر�;
 (&�KF?ر�)١٣Z٨ �9 ١٣٧Z (  �6ور�

  

  ! كه خود جالد بودند را نخوريد"ناجياني"فريب  
 



  صفحه               123شماره                                      پيام فدايي 
 

 

18 

 (� �� ) ر�?�KF&) و در دور� 9�#
. ��6ور ,�) ر��س (�;�ر ��د� ا �

 �� ح-[ 9�#�) ر��س ١٣٧٨ودر  �ل 
��هAF?>�ن ه�F ��� و اY! �%�م را در 

  . دور� اح��: &+اد ه[ دا�>� ا � 
  

 *�ل از �?� ص+'� ٢٠اV'�� �	*	- �س از 
� ���J اV� $	د �� *��*� $� =
	 ;�د �� $

�� دVد ��دم در D"� و D!�� $س� �� $��د و 
 -�S)*��* د �� از	$ �Vا �J�� �$ ��
. *��	$�4ا�� اح5د- �wاد ��راح� 3د� $	د

�م " و- $� ص+'� ;�د )	ن �� دVد ���
=S5	ر- ا*!�� اش در ��X " �"دس
او $�ا- �+�ت =S5	ر- ا*!�� از $� . ا*�

D�< ار��ا�� ای� $�ر  (� دو $�ر�$س(� �� در ;ن 

O اص	ل >�ا"$� ��م �� در ;ورد- J اص!ح" ،

  . $� و*ط ص+'� *��*� �?	ر وارد 3د
 *�د�داران =S5	ر- ا*!�� ��X را ,� حد 
زی�د- از =��� ,	د� ه�- =�ن $� OA ر*�د� 
احس�س ��د� $	د�د و $�ا- ه�5� ه� $� 

;�, �$ �S	U* .د*� زد�د" �S'د*� ا�(�G$�ت"
* �V �$ �$ QV	?, دم را�� �����Vز �*��

,�5م ='�ح ه�- . ���3 در ا�(�G$�ت ��د�د
=S5	ر- ا*!�� از ر�D��س� ,� اص	ل >�ا 
ه�5 $� اV� اد�� $	د�د �� ���3 و*�: ��دم 
در ا�(�G$�ت �?�و��(� $� ��م �� دهد �� 
. $�ا- �"�$
� $� �3اVط $+�ان $� ;ن ���ز�'د ا�د

�V�7ت رژl u��$ �� �)?�و���٣٠ $�د از  
 �'�V ��	و ٣٠*�ل ح� �V�'= رت و�f ل�* 
$� ه�5� دU�A ه� $	د �� . *��	ب �� 3	د

در J	ل ,7
��Pت �U7 از ا�(�G$�ت $� د*(	ر 
*�ان =S5	ر- ا*!�� >?� ه�- �lر ا� و 
ا�� $� ���وف و ��S از �'�� و ه�5 ��دوران 
,� د�دان �س
W رژ V� در ��د>���S و ��ا�� �	د 

��� ��د�د و ,� حد ��5� د��A(� در رو�د $�
7
��Pت ا�(�G$�,� ���د�د, . �XV�3ا �در )'�

 u��$ �)�	�7ن ح�
J ت >س(�د� اص!ح�P�
7,
 �V�+, دK�� $G?� از ��دم �� � O
=
ا�(�G$�ت �V�5?�  را دا3('د $� ا�(�G$�ت 3د 

�'���g ه�- ,
	V�V	�� در روز ه�- ;�� . 
 -�4Vد د'D�, �,�$�G)ت ا��P�
$	د �� ,7

 �S�; و �V�+, دم را��ر>� از �$ MG$ �$حس�
��- ص'دوق ه�- را-  را ,?	QV $� حZ	ر در

�� ��  ای� ��دم �س��� $	د�د.�5	د
�	ا*('د $� اV� و*�
� ا��=�ر �	د از اح5د- 
�wاد و *��*(�f -�Sر,�4ا�� اش را �?�ن 

ا�� اV� ح��� حس�ب 3د� *�ان رژV� . ده'د
�� ا��Nل و�A ='�7 ه�- د�4V- ه� دا�3 
$� ا�د�� D . U3"�� حس�ب ;ن را ���د� $	د�د

3دن �ZD- *��*� $�ا- ,?	QV ��دم $� 
���3 در ��O3 �5 $�ز- ا�(�G$�ت، روح�� و 
روا$�X در ���ن =	ا��ن �D�< U�3 �� �	د 
را در ا�(�ا�Eت $�د از ا�!م �(��V ا�(�G$�ت 

ه�5� =	ا��S و ��دم �� از �?� و . �?�ن داد
 =S5	ر- ا*!�� $	د�د �� ;ن ��aت از

$� . ���ش $�رگ را در ای�ان $	=	د ;ورد�د
��س ,K	ر �س��� �� ��D �� �''د 
  ���a,د�د ا��� ���	*	- و ��و$� $� ��دم $�
ا�S'V $�ا- �'(�ل ��7رزات ��دم و�a�g دا3('د 

ا>� $� د��7ل . و دار�د �� در ص+'� $��� $��5'د
�* �S'Vدم ا�� ��	�
	ت �� ��وش )'د ��

��د�د ز��'� $�ا- U�3 >��- ره�7- ه�- 
 ���A��Vن راد���3د و ا ��د� ,� ��ل ;��Vراد
�D�< �� 3دت ��د��ت �E3دن ا�(�ا .
ا��- �� در , �$ YA�G�D�': ا��Nل �	*	- ه� 

  .  و رDس'���H ه� و ��و$� ه�*�

  
=	ا��ن �� �V�7د OV�D ���	ره� و ,7
��Pت ا��Nل 

 �	*	- در =5: و�(���. �	*	- را $G	ر�د
,�داد- از ��
�5ن �?	ر �� >	Vد )4	�� 
دو�A $� �	دش ا=�ز� �� دهد �� �Dز�دان 
��دم �?	ر را $دون دU�A د*(��4 و $دون 
�+���5 در $�زدا3(��4 ��4 دارد، و *[س $� 

 ;�V دو�V�D �Aد $
'د  ر�V ��ر- ,�5م ��4	Vد
��دم را ��5 3'	د �� �	اه�ن ;زاد- ز�دا���ن 

�	د ��� �� دا�د ! د�3ن هس('د*��*� �	
ا�� و-  $� اV� . �� دارد ��7V�Dر- �� �'د

��7V�Dر�SV ه� �'��� ���د� و در ادا�� �� 
 �$ �Vا ��ر- ا*!	S5= �Vد �� در ,�رV	<
*�$"� ا*� �� دوA(� ا�Dاد �?	ر را $دون 

�Dی��7ر- . دU�A د*(��4 و در ز�دان �S4دارد
�?� �H'ان در ای	, ��را  ���+��. هد� ��دو

�س� از $�س�$"� $	دن )'�ن ا��5ل و 
 �� �G* ��!*ر- ا	S5= در �,�V�'=
>	Vد �� در ز��ن �Gس� وز�V- �	دش 
 ��	��� ��f ر	X$ و U�Aد �$ �a� ه�اران
د*(��4 و $�ا- )'دV� *�ل $! ,�
�Y  در 

�� . *��ه�SA�i- ای� رژی� �+7	س >?('د�a,ا
 -�S)3و-، $�زدا -�Vس� وزG� در دوران ��f

���	��، �H'�3، داد>�ه�S- ص+�ا�C و 
ا�دام  ;�"در ��*	م 3د �� $��u ,+س�� 

�?< �'�5� . ���)����! $� ���J دارم �� و
در ز�دان اص�Saن $	دم $�د از )�پ �"��A ا- در 

*"	ط ���5 "روز���� ر*��A ,+� �'	ان 
، ��5'� $� د�Dع "��a، *"	ط دوR�* �Aر-

 ='��Vت دو�A از دو�A �	*	- $���*� و از
 �Aدو �Vا �� �a< د� و	5� �Vد", -	*	�
$�ر>(�V�  �د�� را $� =S5	ر- ا*!�� 
��د� و  �3�D�'"�ن و ���Dان را از *� 

  .=S5	ر- ا*!�� �� ��د� ا*� 
�	*	- در �3ا�XV از $�داد>�� ه�- 
�V�5?�  د*(3��4د>�ن و��V:  ا��� و 3	 
ه�- �� �� 3د� ,
	V�V	�� �� در وا�: ه� 

�� �	د )�a,د �� ا'� �� �
'دش ;ور ا*�  >
�7(�� ه�5� $�داد>�ه�S و �MV�5 ا�(�ا�Dت 

��4 �س� �� ,	ا�د . ,
	V�V	�� $	د� ا*� 
 -�Vس� وزG� ل	J ش �'د �� در	�ا�D
�	*	- روز- �7	د �� در ز�دا��S ا�(�ا�Dت 
��د�� را از $
'د>	�MG ��''د و �V در ,
	V�V	ن 

� MV�5� �$ ح"�ر,� را ��4ار�د)'�! �V ؟
�5	�� از ;ن داد>�� �V�5?�، ��$	ط $� 
د*(��4 3د>�ن ا,+�د�V �5	��س(�S  $	د �� 

� ا�دام �٠در $5S� *�ل V �$ U�; در 
 �Aد�د و ح�ل دو	3د� $ U*	)� ���+
�س
 �Vدر ز �S�;  �<د���ا*� در	� �� -	*	�

�5	�� �H'�3 . را $� �MV�5 �5	م $�4ارد
 ح�ب ��دم دMV�5� �4V ا�(�ا�Dت ره�7ان

  .�Dوش ,	د� $	د
  

وا���� اY! ا � �� Y�F) ��;L>-�ر: 
 (�& (6Yن �� �: را �� ه�� =را�L
9�ان د�-�ات و =زادMY�ا� (��� داد و �� 
�� �� ر&_  �3 ه[ �ه�� ر&A) و از (
�) 9�ان ر&_ #�ن ه3اران ���رز: �� &
=�Uرش هF�ز ه[ �� د >�ن و: ه��Yا 

 از �� ,F�ان Y-). ا � را .�� &��د
  &� ��Z٠ز��&�*�ن �6>�ر ه�: ده� 

��درم و &� ح\ دارم �� ا(�ز� ده[ 
�� �� �: در �6>�ر ه3اران �>?�
. ز&�ا&)  �� ) �� � ��) ��د
�-� در ز��ن �� !Yز&�ان ا�� !Y�<;�
�� �: د >� د >� �� (�#� ه�: 

ا,�ام  ^�د� ��&� و ح�ل ,�� ا: در 
�Y�F) !Yا !� I9ش ا&� Y �9-) از �?<�
و �6>�ر را در .��$ ر&_  �3 &�() 

�F&3� �) �� .��دم ��س� �� $� $� �3� 
 ٣٠و درو4f	�C ;��3ر �د�� ا*� �� در 

*�ل *
S5= �X	ر- ا*!�� د*(��4- $� 
دU�A ��دم $� *�$"� ا*�، )4	�� �� ,	ا�د 
��=� ��دم *(5دVد� $�3د، ;ن ه� در 
�3ا�XV �� ه'	ز ��
� ه� ز�د� ا�د و �� 

S3 ا�'د	س� ,G� -�SA�* دت ده'د �� در�
وز�V- و- ه�اران ه�ار =	ان، د�(�و �س�  در 
���$�ن ه�- �?	ر د*(��4 و در ���� ه�- 
ا�� و *��ه�SA�i- ر*�5 )	ن اوV� �	رد 
 �H'�3 �Vه� در ز �
��ار >�D(� و �� �H'�3

؟  ��دران و ���	اد� ه�- !�?(� �� 3د�د
 �Vز ز�د� ا�د و ��وران ا	ان ه'�V�� �Vد ا'*

='��V وح?���� =S5	ر- ا*!�� و �Gس� 
#�وران  . وز�Vش �	*	- ه'	ز �� $� =�*� 

 (���3ار: ا � �� *�ر ه�: د >� (*
,3Y3ان �� در =ن ��ار دارد، *�ر >�&) ��  
ا(?�د ه3اران ���&�?� و =زادMY�ا� در 
=ن (�: دارد و  �F ز&�� ا: از (�Y�Fت 

ح>) ا �Fد ا(?�د: �� . �� �: ا �
�� =&�K ���ون =��� ��د&�، ��(�د از #
  . ا �

   
$� ,	=� $� ;�a< �� �i(� 3د �� ,	ان دید �� 
وا��� $�� *�د�داران =S5	ر- ا*!�� �� 


Y ���3 ٣٠در )G� -�S3ل >�3(� $� رو�* 
=�ن ��دم �� را �?�د� ا�د �Dق ��ه	- و=	د 

وا���� اY! ا � �� ه�� �?�&) . �دارد
��� �Yه�ا �;�  !Yدر ا �� (<�! دو

را �� ,;�� دا�>� ا&� ه�� Y	 ه�ف را 
د&��ل �) ��د&� �� ه��&� ح�b ��اYط 
ا >4��ر و `�رت ��دم و  ���ب 
 !Yا P��%� در �;&= (���l ت�Jا,>�ا

�%� و ���I ��دم و . `�ر�A9: ا �
 (��W& ن= �bا �رت و اد��ر =&;� /ز�� ح

&�Wم �%�س "ا � �� �� �: =&�ا 
(�I ر: ا�;�&��� و ��دم �� �) " (

 �F��� (� س #�اه�ن &���د: =ن-, ��
�D در <M� ای! #�ا � را �� ا�-�ل ��

 =	ا��ن �� .(��Yن #�3ش ا#�� ���Yد زد&� 
 �5Vرژ ��ر- ا*!	S5= �� د $دا�'دV�$

 *�ل ٣٠*�ا*� ='��V ��?� �� $�3د �� 
ا*� در *��	ب و ='��V در حQ ��دم �� از 

در اV� ه�� )�� �	,�ه� ���د� ا*� و 
*��	ب و ='��V ه�5 ='�ح ه� و دارو د*(� 

ه�5 . ه�- درو�� اش، ه� صدا �� $�3'د
='�ح ه�- درو�� رژی�، � YA�G��7A�Xت و 
�	ا*(�S $� حQ ��دم �� �� $�3'د،  وا>� 
 �V دV�$ اه'د $� ;زاد- $�*'د	� �� ��دم ��
� صدا �	اه�ن ��$	د- ,�5��� V دل و

� و دار و =S5	ر- ا*!�� $� ه�5 ='�ح ه
اV� ا*� را� . د*(� ه�- درو�� ;ن $�3'د 

 Uو �� د�� ��ر- ا*!	S5= ب!H'� ت از�H�
$س(� $� �س��� �� �
��f� ه�X� �5 و 
اد�
'� �� ا*(�aد� �� �''د ه'	ز ه� $	- 
�	ن ���Vان ��، ;ن ه�اران �5	��س� و 

 �Vاه� �� در ا	GVل =��?�ن را ٣٠;زاد�* 
��د� ا�د از $�ا- ر*�دن $� ;زاد- Dدا 
  .و=	د�3ن $� �?�م �� ر*د

  
�� ُه6)E�  

١Q ر�Y�;� ١٣٨٨  - Z ����<^  ٢٠٠٩  
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گزارشي مختصر از برگزاري 

  نمايشگاه عكس در 

  !شهر گوتنبرگ سوئد
  

در >�ا��دا��J�� �3 ه�اران ز�دا�� *��*� 
 �٧ و $	�wV  در,�$س(�ن *�ل ���٠ در ده� 

� $د*� رژی� دار و S5= �H'�3	ر- ا*!�� $
�(U ر*�د�د و در ه75س(�4 $� ���ش 
��S������ ا��� ,	د� ه� $��
�� رژی� =S5	ر- 

 *[(��X$ �7	ر ه�5��ن /ا*!��، درروز 
درا*(�ا* ،��A	Cد، اMV�J و ا�4
س(�ن، 
�V�5?��4 ه�- ��س� $� �	ا*� ;زاد- 

=S5	ر- "ز�دا���ن *��*� و$� ��3ر �+	ر- 
" �ددا*!�� $� ه� ='�ح و د*(� ��$	د $�Vد >

 .$�>�ار 3د
 -�Sاداران )�ی�	ن ه��ب  *�ز	ر )�S( ��5در ه

>	,'�7گ  $� ه��5ر- -Dدای� �
Q ای�ان در *	Cد
 -R��Dن ���	ن ه75س(�4 $� ��ر>�ان ای�ان

 >	,'�7گ ->	,'�7گ و رادی	- ه�5ا� ��ر>�ان
� �V�5?��4 ��س در V -�7درت $� $�>�ار�

  .��دان ی�ن ,	ری� �S3 �5	د�د
  

�ار- ای� ��5ی?��4 $�ر>دا�3 هدف از $�>
 *�ل ��J��٢١ ز�دا���ن *��*� ا- $	د �� 

  $د*� رژی� ='�ی(��ر M���٧ در ,�$س(�ن 
. =S5	ر- ا*!��، دد�'?��� $� �(U ر*�د�د
ای� ��5ی?��4 هi5'�� $�ا-  ر*��دن صدا- $� 
حQ ,	د� ه�- زحM�)5، ز��ن، =	ا��ن، 
دا�?H	ی�ن و �
Q ه�- ,+� *(� $� ا��Dر 

	�� =�Sن و ,���د $� �Eورت ;زاد- ه�اران �5
ز�دا�� *��*� $�>�ار 3د �� ه� ا�'	ن در 
وح?���� ,�V� �3اVط در *��هS5= -�SA�i	ر- 

در ای�  .ا*!�� $� ز���H �?�د� 3د� ا�د
��5ی?�K, ��4وی� اD?�>�ا�� ا- از ='�ی(�S- رژی� 
=S5	ر- ا*!�� و ص+'� ه�ی� از ��7رزات 

م $� ��5یM >�ارد� 3د� ��3	ر ,	د� ه�- ��د
,�Kوی�- �� $����4��7رزا,� ا*� �� ا�D و . $	د

���ه�- �	د را دا3(� ا�� ه�>� ���	ش 
�4?(�، و �?�ن داد�  ,� ��$	د- ���U رژی� 
='�ی(��ر =S5	ر- ا*!�� $� ه�5 د*(� $'د- 
ه�- درو�� اش $� ه�� ,	��a $� را� �	د 

  .    ادا�� �	اهد داد
� -�S��3ره�ی� $� ز$�ن ه�5ا� $� ��س  Y
)G

 ��*��4	ن $�د =S5	ر- "*	Cد- و ا�4
�س� �
�� �	اه�ن ;زاد- $� ��د و �3ط "، "ا*!��

��$	د $�د "، ",�5�� ز�دا���ن *��*� هس(��
و " =S5	ر- ا*!�� $� ه� ='�ح و د*(�

در " �?(�ر و �H'�3 در ای�ان $�ید �(	�Y 3	د"
. �+U $�>�ار- ��5ی?OK� ��4 3د� $	د

�� �'دان �� ,	ا�س('د $� ا��Z- ه5!� ��'i
J	��ر- �� در �+�	���  د�V(�,	ر- ح��� $� 
�?	ر  ,��S 3د� $	د، ه75س(�4 �	د را $� 

  .��7رزات ��دم *(5دVد� ا�Vان �?�ن ده'د
در J	ل ز��ن $�>�ار- اV�  ��l; ��4?V�5ر و 
 �C(�ب ارا� ���در  Q
� �CداD -�S�V�( ت�V�?�

� ز$��* -�S	Cد- و 3د� و اJ!��� ا- $
)�ا در ای'�H =5: 3د� "ا�4
�س� ,+� �'	ان 

  .��� ���ن $�زدید�''د� >�ن ,	زی: 3د " ای�
  

 \� �ز��ن ه�اداران Y�L-;�: ��ا�) #
  ٢٠٠٩  ^>���� ��F9�*  Zگ-ا�Yان  ���

  

گزارشي از برگزاري نمايشگاه 

    وين- دراطريش عكس
  

در >�ا��دا��J�� �3 ه�اران ز�دا�� *��*� 
 $د*� رژی� وا$س(� $� ���٧ در ,�$س(�ن *�ل 

ا�[��A�Vس� =S5	ر- ا*!�� $� �(U ر*�د�د و 
در ه75س(�4 $� ا�(�ا�Eت ��3	ر ا��� ,	د� ه� 

�� رژی� دار و S5= �H'�3	ر- ا*!��، ��$


Q روز � �CداD -�S�V�( ��A��D/ �7��)]* 
$X	ر ه�5��ن درا*(�ا* ،��A	Cد، اMV�J و 

�S- ا�(�ا�E ا- $� ��3ر ا�4
س(�ن، ;�س�	�
=S5	ر- ا*!�� $� ه� ='�ح و د*(� "�+	ر- 

و$� �	ا*� ;زاد- ز�دا���ن " ��$	د $�Vد >�دد
در ه�5� �S(ر )	ب . *��*� $�>�ار �5	د�د

�A��D� D -�S�V�(دا�C در وV� روز 3'�7 *��� 
/ ��4?V�5� �V -�7درت $� $�>�ار� �Sg د از�$ 

� �S3 �Vا��ا-  ا U$�"� د�د��س در	5.  
  

در =�ی�ن ای� ;�س�	ن، ��س�Sی� �� ��5ی���4 
>	�3 ا- از='�ی�ت =S5	ر- ا*!�� در J	ل 

٣٠ �wی	د و $	را�� اش $��)V�'= �X
 *�ل *
��س�C�S از دد�'?� ه�- ��دوران =S5	ر- 
 U+� دم در��ب ���ش ا��� 	در *�� ��ا*!

در ,�داد- از ای� ��سOK�  ��4?V�5� .  �S 3د
 ا�دا��S- د*(��5H در �!ء �5	�� ه�ی� از

��م، ص+'� ه�- 3!ق زدن ,	د� ه�- 
*(5دVد� ,	*ط =!دان =S5	ر- ا*!�� و 
هi5'�� ��5ه�ی� از >	ره�- د*(��5H در 

در ��� ح�ل . >
�ار��وران  $� ��5یM در;�د� $	د
ص+'� ه��C از ��7رزات دRورا�� ��دم ای�ان 

��� ا�'�(� در ای� ��س -$��
�� ���وه�- �

Q و . ه� دید� �� 3د� �CداD -�S�V�( رم;

 :Eا	�و  ��ب  $���	ر)�S( در �C��3ره�
ه�5 ای'�S . ,?��!ت در �+OK� U 3د� $	د

;��S $� . ,	=� ��$�ی� را $� �	د =
O �� ��د
�'��Hو- در ;��H �� ایس(�د�د و $� ��س ه� 

$س��ر- از $�''د>�ن $� ا$�از . ���� �� 3د�د
ز ای�ان ��Xح �� ��د�د �� ه5درد- $� ��دم ��7ر

. )4	�� �� ,	ا�'د از ای� ح��� �?(����7 ��5ی'د
در J	ل �دت $�>�ار- �V�5?��4  ا�!��� ا- $� 
ز$�ن ;���5A و ا�4
�س� $�� ��$�V� �MG 3د و 
�?��Vت *�ز��ن ��� $�� ا�Vا����� �� از 

$��� از . �V�5?��4 دVدن �� ��د�د ,	زV: >�دVد
("�7ل از اV� ح��� $� ,داوم اV� ا�Vا���ن 5E� ا*

  . )'�� ح���,� در �S3 وV� ,���د دا3('د
  

هi5'�� روز $�د �V'� 3?� *[(���7، $�>�ار- 
 �Dص(� $	=	د ;ورد  DVOLKSSTIMMEس(�	ال 

�� $(	ان ه�5� �V�5?��4 را در ای� Dس(�	ال 
 ��A��D (�ب� ���د �� ه�5ا� $� ;ن 	5� ���$


Q ��� >�ا3(� � �CداD -�S3د)�ی� .
�� ه� *��A در  D(VOLKSSTIMME)س(�	ال 

اV� �S3 $�>�ار �� 3	د، $� J	ر *'(� 
�Dص(� $�ا- >�ده� ;�C ���وه�- *��*� 

ای� . >	��>	ن �(�
r( Y�J �$ Q �� $�3د
Dس(�	ال در روزه�- �'H� و 3?� *[(���7 
$�>�ار �� 3	د و ��5	Rً )'د ه�ار ��a در ;ن 

�����$ �C���$ �5E ���3 ��د� و �$ �Cه� 
��V از . $+� و ,�7دل �� $� ی�دی�4 �� ��داز�د

و�S�<wV- اV� Dس(�	ال $�>�ار- ��� �(�ب �� 
$�3د �� >�� �	یس'د>�ن $��� از �(�ب ه� - 

$����C . ارا�C 3د� ��� در ;��H حZ	ر �� �V$'د
��5ی?��4 ��س از ='�ی�ت رژی� =S5	ر- 
U ا*!�� و ��7رزات ��دم ��S��ن ای�ان در �"�$

ای� رژی� و ه�5 ='�ح ه�- درو��M در ای� 
Dس(�	ال �	رد ا*("�7ل ,�داد ز�Vد- از ���3 
�''د>�ن در ای� ��ا*� ��ار >��D و $�زدید 
�''د>�ن را ه� )� $�?(� در �ZD- *��*� در 

 *��(� �� اV� ٧در J	ل  .  ای�ان ��ار داد
��4 $���ار$	د، ,�داد ز�Vد- ا�!��� $� ز$�ن ?V�5�

 ���5A;3د MG� دم�� �س� $��
  . و ا�4
  

در �5H	ع ��ر ,7
��P,� و ;>�� >�ا�� ا- �� در 
 -�?D7(� در اN� ��l�, م 3د�Hدو روز ا� �Vا
)V�'= ��S(��ران ح��� $� =�- >�ا�3 و >��� 
$	د در  ��7رز� $��
�� دی�(�,	ر- ح��� $� ای�ان 
 ��S( 3د	� �� UC�*ه�5 و �$ U*	, �$ ��

 در ���ن ا��Dر �5	�� وارو�� *��	$�4ا��  �	د را

	� دهد=.  

�! Y�L-;�: ��ا�) #�\ ا�Yان در ���
$Y�lا-!Y٢٠٠٧  ^>���� ٧  و  

  

مراسم بزرگداشت زندانيان 

  سياسي در هلند
	ر $�ر>دا��J�� �3 ه�اران ,� از '� �$
ز�دا���ن *��*� �5	��س� و ��7رز در $�س� و 
ی��5� �4A�*د �(U ��م ز�دا���ن *��*� در 

 و در ح�5ی� از ='M7 ,	د� ه�- $� �٧$س(�ن ,�

�� رژی� =S5	ر- ا*!��، روز ��$ �)*����

 *[(���7، ;�س�	ن اD?�>�ا�� ا- در ١١=��5 
. ���� �S3 ;�س(�دام در ��دان دام $�>�ار 3د
 �S� د و�و ; �Dا�� �� ر��دان دام ی�� از ��
 U�Aد �س(�دام ا*� و $� ه�5�ریس(� در ;	,

,	=� و*�: ��$�ی� و $	ی�w ح��� D	ق �	رد 
=	ا���� ��ار >��D �� >�)� رویداده�- 
 U�Aد$ �Aد و''� �� O�"�, ای�ان را �*��*

'د>	ه�- ,7
��P,� دو�A ه
'د در $ -�S)*��*
 :
X� ی� در ای�ان�Z� ����*��س	ر ا��7ر از وا

  .  ��س('د
  

در ای� ح��� ی� ��5ی?��4 ��س از ='�ی�ت 
� ��
�دم و ه�'i5� S5=	ر- ا*!�� $� �

��3ره�- $�ر>� $� ز$���D -�Sر*� و 
ز�دا�� *��*� ;زاد $�ید "ا�4
�س� $� �5Z	ن

، "*��4	ن $�د رژی� =S5	ر- ا*!��"، ">�دد
" ��$	د $�د ا�[�ی��Aس�، ز�د� $�د *	*���Aس�"
" و " ز�د� $�د ;زاد-، ز�د� $�د *	*���Aس�"،

�

5Aا �ز�د� $�د ه75س(�4 $� " M�5ی� �$
$	د �� $� ا*("�7ل )?��45 ��$�ی� در;�د� 

  .�	ا=� 3د
  

هi5'�� $�>�ار �''د>�ن ای� ;�س�	ن $� هدف 
 ده� ='�ی�ت رژی� ٣;>�ه� ا��Dر �5	�� از 

 ���H,$� ,�5م ='�ح ه�- ار ��ر- ا*!	S5=
اش $� �
�� ��ر>�ان و �
"�S- ,+� *(� ای�ان 
اJ!��� ه�ی� را $� ز$���D -�Sر*� و ا�4
�س� 

S, -د'
�� ��د� $	د�د �� ,�داد زی�د- از ;��S و ه
را در ���ن ��$�ی� �MG 3د و ح�5ی� =���5 را 

در . $� ای� ح��� ��7رزا,� اD?�>�ا�� =
O ��د
J	ل ای� ح��� $����� ه�- ه'�- ا- ��� $�ا- 

در J	ل ای� ح��� . ���3 �''د>�ن ا=�ا 3د
رD"� $� *	اRت =���5 در �	رد او�Eع =�ر- در 

� داد�د و ;��S را از وا����ت ��7رزات ای�ان =	اب �
  .��دم ای�ان ;>�� �� *��('د

  
ح��� ا��6*�ا&� ��ق ی	 ح��� ���رزا9) 

��>� ��3 "���\ در ه��F ��د �� �� ا�>-�ر �
�>P-6 از ����! " �>�ب =�?>�دام

�Lی-;�: ��ای) #�\ در ه��F، ا&%��I�ن 
در (���&�?�، ��&�ن ز&�ا&��ن  �� ) 

����9(-�F� ��رس ه��F، ٨،  �ز��ن ز&�ن  ه
ه��F، ) 9���ن(ه�اداران ح3ب ��ر ای�ان 

 :�;<?�#�&� ه�F ه��F،��را:  � ��
��ن و  �ز��ن �?�IKAار 3د�<�$ .  

  
�F��! �Lی-;�: ��ا�) #�\ ا�Yان در ه���  

١Q ����<^  ٢٠٠٩  
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  استراليا
  ! و ا,>�اض �� (�Fی�ت ا#�� در ای�انZ٧ی�د ��د �;�ا:  �ل 

 $X	ر وح?���� ا- $د*� �٧,�$س(�ن *�ل در >�ا��دا��J�� �3 ز�دا���ن *��*� ا- �� در 
رژی� ��دور =S5	ر- ا*!�� $� �(U ر*�د�د و در ه75س(�4 $� ���ش ا�(�ا�E $�رگ  ا��� 

  ^>���� �8�ر ه���3ن درا >�ا��،  ���، Qروز ��دم $��
�� رژی� =S5	ر- ا*!��، 
�?>�ن، =�?��&;�: ا,>�اJ) ا: �� #�ا � =زاد: ز&�ا&��ن  �A&و ا $Y�lا �� ( �

  .��*3ار ��" (�;�ر: ا �I) �� ه� (�Fح و د >� &���د ���Y *�دد"���ر �E�ر: 
$�د از V�5��Sg?��4 ��س� از �Jف ه	اداران �Sg٣ ,� ١٢در ه�5� �S(ر )	ب  از *��� 

در ای� ا�(�اض ا�!���  ه�- . *�ز��ن در ���� �S3 *�د�� �"�$U ,�ون ه�ل $�>�ار >�دید

�س� و ,�داد- ه� $� ز$�ن �Dر*� �MG 3د� و $� ا�Dاد زی�د- در �	رد *�ز��ن $� ز$�ن  ا�4

�3ایط ای�ان و وح?��4- رژی� ار,S5= ���H	ر- ا*!��  در $� �	رد $� ,	د� ه�- ��7رز ای�ان 
ای� ;�س�	ن ا�(�ا�E  $� ح�5ی� �د� ا- از ا�Vا���ن ��7رز و ��� .  ص+�7 ��د� و اD?�>�- 3د
$�>�ار3د و  ,	=� $MG زی�د- از " *	*���Aس� ;A(���,�	" ��A $� ��می�� از ���وه�- )r ا*(�ا

ره�4ران را $� �	د =
O �5	د� و ,'� )'د از ���3 �''د>�ن در �MG اJ!��� ه� �� را ی�ر- 
در ای� ا�(�اض ��س S3دا- ا��� ���ش ��دم و هi5'�� ��س�C�S از ص+'� ه�- . ر*��د�د

ه�- *��	ب  �?�ن داد� 3د �� ,���l زی�د- $���د�� �� ا�دام ��دم ر�HدVد� و و ح5!ت ���و
  . از ای� �'X"� �7	ر ����د�د، دا3(� و �	رد ,	=� زی�د وا�: ��?د

  
���ره�: ��گ �� (�;�ر: ا �I) ، ز&�� ��د  � ���?[ ، ��گ �� ا�^�ی��?[ و 
 (Jدد &�3 در ای! ح��� ا,>�ا�*�Y�� ح و د >� &���د�F) ه� �� (�I ر: ا�;�) ��

 هi5'��  ,�داد زی�د- از ��$�V� ا�� از ���و =	ان  در ح�5ی� از ��7رزات .&��Y$ در =��� ��د
��دم ای�ان و ا�(�اض $� =S5	ر- ا*!�� J	��ر ا�(�اض $� �
�� *��	ب و ا�دام ��دم در 

               . ا�Vان  را ا��Zء ��د�د
��  ����٢٠٠٩   ^>Z  ��&) -ه�اداران �Lی-;�: ��ا�) #�\ ا�Yان  ا >�ا

 

 كمك مالي
  آمريكا
  نيويورك

   دالر400      ندا 

  كاليفرنيا

   دالر200    چريك فدايي

  

  انگلستان
   پوند100  ماهي سياه كوچولو 

   پنس34 پوند و 33      پيام فدايي 

  

  آلمان
   يورو10  دايي رفيق زيبرمچريك ف

   يورو15   دشت مغان-چريك فدايي

   يورو15  مادران زحمتكش گيلك

   يورو10    رفيق رشيد حسني

   يورو10  مادران زحمتكش گيلك

   يورو10   رفيق رحيم حسني 

   يورو10  پارسستان-چريكهاي فدائي

   يورو10  چريك فدايي رفيق زيبرم

   يورو10  مادران زحمتكش گيلك

   يورو10 دشت مغان -يچريكهاي فدائ

   يورو10   رفيق زيبرم-چريك فدايي 

   يورو10  چريك فدايي رفيق زيبرم

   يورو10  چريكهاي فدايي گيلك زبان

   يورو10    رفيق ايوب ملكي

  

 


