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  سرمقالهسرمقاله

خيزش  در پيشگامي به : آذر  16تظاهرات 

   ! اهه تود

	��ن ��� ... ��� ا� و اح��� ه�� �����، ����� �� � در اد 

�*�هرات ا�)را&� روز دا�	%$ و #"�ره�� رز���  ا� 
� در 
�� دا�	%$+�ن و �$د �� ١0ه�� س)��+�  �,ران در  �*�هرات -,ر��

�رگ �ر " ،"ا� �رگ �ر �����" ذر، سر داد  #� ����� #"�ره�� 
��ر دی9ر �	�ن داد 
� �8� �7ر�6 از �")ر&�5 �$د را "  دی�)��$ر

#"�ره��  اص@ح <=>�ن ح�$�)� ��رج از �:$ذ ا��+	� ه� و 
 �
 ���B�=<� ن و�	���س��)� و ا+5 دارو دس)� �=�رCD ه�� ا���
�,� �� �F>� �ردم ��  Gح��� I,F �(س�K�+رLه�� ا� ��رس�

�$ن  -�در �� س�ز����ه� و ه�ا+I ��7ش �$د �� �$د� �� ���

I����� ��$9� �$د  ه� �>$د  و اس�س�  �K�N>�ت �ردم �� 
� سر
�F,$ر� اس@�� در راس ن �� ��#� ه�O -را�)� �� #"�ر 

 �,�
�)ر و �� ��	)ر" �ح$ر�  ��=
 Qی ��" �F,$ر� اس@�� 
 �*�هرات روز دا�	%$� ا�س�ل �ر ا+5 وا-"�I �,ر .��ا#)� و��ارد

 �-�S د�� �$د� و$� �(
����T زد 
� ��7ش �$د  ا� ا��ر حر
�� . ره>ر� �� ��#� �	� �� �
 I=�US ا+�F 5>� �=�� ای5 ا�ر 

ن �� ��#� ���V #�  اص@ح <=>�ن  W"& ط�Y�درسI +�� از 
زاد #�  �$د  ه� را در ]�ر]$ب  ��@Y�ح�$�)� ��$#�� ا�رژ� ا

  ٢ص:ح�       ... .  .اه�اف <>�Y�� �$د I,F ده��

  پاسخ به چند سوال
 �
 Iن اس
	$ر"ه�� وا-"��ت ����9ر  Gرز  ا� " �>�رزات در دا��<�Iره>ر� اس �-�S د . �$د �� �$د� و$� C��ه���N$ر 
� �� دا
�,� �� ���س>),�� �W=(8 . �ار���ر �F>� �ردم را �" ره>ر�"اص@ح <=>�ن ح�$�)� هC اد��� 
� ا�)را&�ت �"� از  �� ��ره� ا�@م 
رد  ا

�,�  "س�ز����ه�"و ��ون  "�$د F$ش "  �رداد حر
���٢٢ا�)���8ت  �+�<��ص����ت و <راح� ه�� ای5 ی� ن "را �� حس�ب �$د  اسI و 
6$+��  س��8ن S$ق 
� �حس5 ر��5 از ره>ران س�ز��ن �%�ه�+5 ا�Y@ب اس@�� �� ��#�، در �ص�ح>� �� . اص@ح <=a 6`ا#I" ح7ب

I:6 5��[ ر+� ا�)��د	� ":� Oه� a=> ر �ردم در �����ن ه� اح7اب اص@ح$Uدر �$رد ح ���� در �$رد #"�ر ه� و ����ا#)� ا ��F �Y "
 Cرو�� ه

� �F>� �$د  ه�� ایران �S-� ره>ر� �� ��#� و �$د �$س$� و  �N5 ]��5 وا-"�)� و در #رای(Sر 6ر*�����را+5 �� در 

�,� را در �$&d ره>ر� �>�رزات �ردم -رار داد��� �$ان  ��ا��رًا " ره>ر�"�9ر ای5 
� واژ  ! رس�� اد��� ره>ر� ای�F 5>� را ��ار

�$ن #���)� #�  �>$د� �� �
 Iرد  اس
 ٤ص:ح�        ]�سI؟" ره>ر�"و " ره>ر"؟ �راس)� ��*$ر از !"����g �Tا 

تجمع اعتراضي مادران عزادار در پارك 

  ! جلوه اي از تداوم مبارزات توده ها،الله
ح�
����F Iی�g I	� �F,$ر� اس@�� ،      


ـــ� داغ از دســـI دادن  ٣٠ Iســـ�ل اســـ 
     ��ه7اران �7ی7 را �ر دل ��دران ایران �ـ	�
ــ��$اد  ا� را داDــ�ار     ــ� � 
ــ$د   <�و روز� 

��رد  ��#�   .      Iـس��$�
ه7اران زن و �رد 
 �ـ� �ـ�n و      0٠و زادی8$ا  �>�رز را در ده�       

 ��ــ	� ــ$ن �ـ ــرا�  . �ـ ــ$دn را �ـ ــ7اران 
ـ هـ
ه��	� از دا#)�g 5ر ی� �ـ�در یـ� هـر دو�            

ــ$د  ن  ��ــروم  ــ� ، �ح ــ�در در  .  ه ــ7اران � ه

ـ�       ٣٠سراسر ایران ��� از      Iسـ�ل اسـ 

در CD از دسI دادن 9Fر 6$#� ه�یـ	�ن         

� ا
�$ن در 6$رس)�ن ه�� �� ��م  ایـران          

       ��صـ�  .  و 6=7ار ��وران �:)� ا�� �� س$ز
ــران رزو�   ــر ایـــ ــ�در در سراســـ ــ� �ـــ هـــ
داد�$اه� Sرز��ان د�Kر#�ن را �� �$د �ـ�        

ــ� و ه  �ــ$ر �رد ــ�    6 ــ� ح) 
ــ�  ����,:�ــ7  ر6
          nـ� از �ـ�NY�اFس�د �7ی7ا�	�ن در 
�ام 

I5 #�  اسS١٤ص:ح�              .ایران د  
   

 ،"استقرار دائمي روحانيان در مدارس"

  !تالشي جهت كنترل دانش آموزان مبارز
]��5 <رح ه��T  6ر]� �>ر از �@ش �� 
 I,F ��@ر� اس$,�F و-:� سرد��اران

در �ح�ط ه�� ا#��� �را�Sت �`ه>� 
 ���=�� و 
�)رل هر ]� 6س)رد  �ر دا
�$زان �� ده� ا�� در ه��ن ح�ل ����9ر 
#�سI �ر���� ه�� رژیC در �رص� 
�$س"� Sره�p ار�%��� اش در <$ل  

�#�� �� 7��#�سI . س� س�ل 6`#)� 
 �� ��g ح�ود س� س�ل �
�ر���� ا� 

و �	��G #$را� ���K " ا�Y@ب Sره��9"
#روع #� و -ص� دا#I ا�Y@ب Sره��9  

�� ���ل ��م �$د �سF G$ان و +� �� -$ل 
 C+رژ ���B�=<�  �9(ب"دس@Y�را �� " �سG ا

 �� Gره��9"�$سS ب@Y�gرورش ده� و " ا
ح�ل �)�%� ه�� ن س�g C#� ه� و 

�رگ �ر "�>=��Bت Sر+>��را�� را در Sر+�د 
�$زان " �F,$ر� اس@�� ��F$ا��ن و دا

 ١٣ص:ح�      .  سIدر �����ن ه� #�ه� ا

  در صفحات ديگر
  

 تجمع اعتراضي، پاسخ كارگران به       ●

  11.. ............... .بورژوازي وابسته

عيه سازمان در رابطه بـا روز       اطال ●

   15............................ دانشجو 

گزارشي از مراسم شب همبـستگي       ●

 با زنـدانيان سياسـي در        بين المللي 

ــدن ــاي  لنـ ــشي از پيامهـ و بخـ

  18 و 16...... ...............همبستگي

   18. ......................شعله: شعر ●

 
 

، روزي كه دانشجويان و توده هاي به پاخاسته با 1388 آذر 16

 در "مرگ بر اصل واليت فقيه" و "مرگ بر ديكتاتور"شعارهاي 

خيابانها يكبار ديگرعزم خود را براي نابودي رژيم ضد خلقي 

!جمهوري اسالمي به نمايش گذاردند  
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  آذر16گستردگي بيسابقه اعتراضات دانشجوئي در 
 و حمايت مردم از اين اعتراضات خود )روز دانشجو(

يكي از جلوه هاي روشن تحولي است كه در اوضاع 
سياسي جامعه ما بعد از خيزش عظيم توده اي خرداد ماه 

 در ماه هاي اخير راجامعه تحت سلطه ما بوجود آمده و 
  .ديده استدرنور

 ابرانه سال سلطه ج30 انباشته شده در اثرانرژي اعتراضي 
 امروز خود را به اشكال مختلف در جمهوري اسالمي

خود "اعتراضات مبارزات دانشجويان و در رشد 
و تداوم  استمرار آشكار مي سازد و  توده ها"جوش

بر عليه رژيم ديكتاتور جمهوري  خرداد ماه ازموجي كه 
سر موج  ه بيانگر آن است كه اينافتادبراه اسالمي 

  .ايستادن ندارد
  

عليرغم همه سركوبگريهاي كه اعتراضات روز دانشجو 
تنها به مراكز ، جمهوري اسالمي چند روز هم ادامه يافت

 آذر امسال با پيوستن 16و دانشجوئي اختصاص نداشت 
توده وسيعي از مردم به دانشجويان، به روز باشكوه پيوند 

  .  دانشجويان و توده مردم تبديل گرديدعملي بين
  

 امسال در شرايطي وسيع تر و گسترده تر از ،روز دانشجو
هميشه برگزار شد كه سردمداران جمهوري اسالمي از 
 مدتها پيش از هيچ تهديد و ترفندي براي جلوگيري از

 "اژه اي" ،براي نمونه.  آن دريغ نكرده بودندبرگزاري
وري اسالمي در رابطه با ي القلب جمهصدادستان ق

برگزاري تظاهرات روز عزم به اخباري كه در مورد 
 "دانشجو در سطح كشور پخش شده بود اخطار كرد كه

از اين به بعد با هر گونه اقدام كه موجب اخالل در نظام 
شود، بدون هيچ اغماضي برخورد كرده و هيچ عذر و 

اعالم  اين اخطار در شرايطي ."بهانه اي را نمي پذيريم
ماموران  يعني "سربازان گمنام امام زمان"مي شد كه 

 وزارت جهنمي اطالعات در يكي از بيسابقه ترين دژخيم
 به صفوف  آذر16در هفته هاي منجر به  يورشهاي خود

مورد آزار و اذيت دهها دانشجو را  ،دانشجويان معترض
حمله . بودند احضار و بازداشت كردهقرار داده، آنها را 

 اطالعات به دانشجويان و بگير و به بند آنها در وزارت
تنها در  چنان ابعاد وسيعي يافت كه جريان اين يورش
 . دانشجوي معترض دستگيرشدند90هفته آخر بيش از 

جلوگيري از دستگاه سركوب جمهوري اسالمي جهت 
 و جهت مقابله تجمعات اعتراضي دانشجوئيشكل گيري 
 قناعت نكرده و  نيزدستگيري ها به اين با اين امر،
براي تمام موسسات آموزشي  آذر ماه را 14 ،روزشنبه

اعالم نمود تا به تعطيل روز اعم از دانشگاهها ومدارس 
خيال خام خود دانشجويان را از دانشگاهها و مراكز 

آنها در اين زمينه تا آنجا پيش رفتند . آموزشي دور سازد
جويان از  دانش تا با بيرون كردنكه حتي تالش كردند

مانع از حضور آنها در دانشگاه ها در مراسم خوابگاه ها 
 همه اين ترفند هابا وجود بكارگيري . روز دانشجو شوند

، هنوز چنان از شكل ماشين سركوب ديكتاتوري حاكم
گيري و گسترش مبارزات دانشجويان بيمناك و هراسان 

عالوه بر تجهيز بعضي از دانشجويان خود  بودند كه

را  خود "لباس شخصي"مزدوران به نام بسيجي،  فروخته
به عنوان دانشجو براي درگيري با دانشحويان به نيز 

 خالصه جمهوري اسالمي. دانشگاه ها روانه كرده بودند

از توسل به هيچ وسيله اي براي جلوگيري از برگزاري 
 در يك اقدام رسوا و بي آنها. روز دانشجو دريغ نورزيد

ان نمودن اعتراضات احتمالي از چشم  حتي براي پنهسابقه
مردم، نرده هاي دانشگاه تهران را با بنر هاي بلند پوشانده 
بودند تا مردم شاهد اعتراض جسورانه فرزندان خود 

در اين ميان اصالح طلبان حكومتي هم كه .  نباشند
جهت حفظ  عليرغم همه تبليغات فريبكارانه شان عمال

 هيچ تالشي  از"نظام مقدس جمهوري اسالمي"
ولي "فروگذاري نمي كنند و همواره يار و مددكار 

 تا تالش كردند، هستند  جنايتكار حاكم  بوده و"فقيه
 با ارائه تحليل هاي همگام با گردانندگان نظام حاكم،

دانشجويان را از رفتن به خيابانها و  ،رياكارانهسطحي و 
م در آميختن با مردم باز داشته وبا محدود نمودن مراس
 نهاي روز دانشجو در سالن هاي دانشگاه  از گسترده شد

و گسترش  اعتراض بر حق دانشجويان نو راديكاليزه شد
عليرغم همه اين  اما .جلوگيري نمايندآن به خيابانها 

، سرانجام ترفند ها و تهديدات و بازداشتهاي روزمره
 نه تنها در تهران بلكه در اكثر دانشگاه "روز دانشجو"

گ و حتي در مراكز دانشجوئي در شهر هاي هاي بزر
 شعارهاي و فرياد شد كوچك هم با شكوه تمام برگزار

توده با صداي رساي دانشجويان مبارزاتي ساختارشكنانه 
و پژواك داده شد در صحن جامعه هاي خارج از دانشگاه 

رويدادي كه با . پايه هاي سلطه جابرانه حاكم را لرزاند
 هن داد كه خشم و كينه انباشتنشايك بار ديگر روشني 

تنها منتظر روزنه اي تحت سلطه، شده در اعماق جامعه 
است تا همچون سيلي خروشان جاري شده و بنيان نظم 

   .ضد مردمي حاكم را بر افكند
  

������	  

  !   ها خيزش تودهدر پيشگامي به :  آذر 16تظاهرات 
 

Sه�� �ر CDه� و �,�+�ات و �=�ر ��
روز "��زدا#),�� روز�ر ، سرا�%�م 

$%	��� ��,� در �,ران �=�� در ا
rر " دا
 7
دا�	�9  ه�� �7رگ و ح)� در �را
 �� Cه Q[$
دا�	%$�T در #,ر ه�� 
#�$  ���م �ر76ار #� و Sر+�د 
 ��#"�ره�� �>�رزا�� س��)�ر#���
دا�	%$+�ن �� ص�ا� رس�� �$د  ه�� 

 �9	� در صح��F 5"� ��رج از دا
 �N=ه�� س �+�g داد  #� و nوا�g

��رو+�اد� 
� �� . ��Fرا�� ح�
C را Kرزا
 �
رو#�� یQ ��ر دی9ر �	�ن داد 
�	C و 
��� ا�>�#)� #�  در ا���ق 
 ����F"� �حI س=�N، ��,� ��)*ر روز
ا� اسI �� ه�s$ن س�=� �رو#�ن 
�Fر� #�  و ����ن �*C &� �رد�� 

���Sرا �ر ا C
 .ح�



  صفحه               126شماره                                      پيام فدايي 
 

 

3 

  

  !!نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمينابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
 

نه تنها در كليه دانشگاه هاي شهر  آذر امسال 16در 
تهران، از جمله دانشگاه هاي تهران، اميركبير، علم و 

دانشجويان يكپارچه ... خواجه نصير، شريف وصنعت ،
تبريز، به اعتراض برخاستند بلكه در مراكز دانشگاهي در 

سنندج ،شيراز، اصفهان ،مشهد، كرج،كرمان، همدان 
 دور افتاده ترين شهر هاي ،ايالم، ، اهواز، قزوين و حتي

دانشجو با شكوه تمام برگزار شد و شعار  كشور نيز روز
  بر عليه ديكتاتوري "اختارشكنانهس"هاي راديكال و 

در تهران و در . بورژوازي وابسته حاكم فرياد زده شد
دانشجويان تقابل با رهنمود هاي اصالح طلبان حكومتي 

ها را در هم شكسته و  مبارز در هاي بسته برخي دانشگاه
 و عليه رژيم پيوستند ها بر به تظاهرات مردم در خيابان

روز دانشجو را به صحنه مردم با اتحاد دانشجو و عمال 
مصاف توده هاي ستمديده با قدرت حاكم تبديل 

  .نمودند
  

  اي و احمدي هاي خميني، خامنه به آتش كشيدن عكس
شعارهاي   در تظاهرات اعتراضي روز دانشجو ونژاد

تظاهرات قهرمانانه دانشجويان و رزمنده اي كه در 
شد مانند  آذر، سر داده 16هاي ستمديده تهران در  توده

  " مرگ بر ديكتاتور"،"اي  مرگ بر خامنه"شعارهاي 
بار ديگر و به آشكاري نشان داد كه بخش بزرگي از 
معترضين خود را از نفوذ انديشه ها و شعارهاي  اصالح 
طلبان حكومتي خارج ساخته و اين دارو دسته عليرغم 
همه امكاناتشان و تبليغاتي كه رسانه هاي امپرياليستي 

ميل آنها به جنبش مردم مي كنند تاكنون  قادر جهت تح
به سازماندهي و هدايت خيزش خود به خودي توده ها 
نبوده و اساسا  مطالبات مردم ما كه سرنگوني تماميت 
جمهوري اسالمي در راس آن مي باشد هيچ قرابتي با 

 جمهوري اسالمي نه يك كلمه كمتر "شعار محوري آنها 
  . د نداشته وندار"و نه بيشتر

 
 بار ديگر بر اين واقعيت ي امسالتظاهرات روز دانشجو

مهر تائيد زد كه خيزش توده اي اخير حركتي خودبه 
نه نشانه  كه  اين امر. خودي و فاقد رهبري مي باشد 

فضيلت اين جنبش بلكه درست يكي از نقاط ضعف آن 
اصالح طلبان باعث شده  در چنين شرايطيمي باشد 
ي ضدخلقي بكوشند و ها نيريكي از بمثابه حكومتي

در جريان خيزش اخير انرژي انقالبي آزاد شده توده ها 
در اين . درا در چارچوب اهداف طبقاتي خود جهت دهن

رسانه هاي امپرياليستي نيز درست در اوضاع و احوال 
 سعي در تقويت اصالح طلبان داشته راستاي مصالح خود

رهبري اين مي كوشند  آنها را در موضع ه هر طريق و ب
خيزش قرار دهند تا در صورتيكه با اوجگيري اعتراضات 

 " ولي فقيه" وضعيتوتغييراتي در حكومت توده اي 
كه نظام را حفظ و دلخواهي ي هاآلترناتيو بوجود آمد،

پشتوانه اي "ند البته با نمنافع و مصالح آنها را تامين ك
سال  بار ديگر تجربه و بتوانند داشته  در آستين"توده اي

 تبليغات واضح است كه در مقابل.  را تكرار نمايند57
رسانه هاي امپرياليستي و اصالح طلبان حكومتي و غير 

نه تنها بايد كوشيد كه جنايات موسوي و حكومتي 
 از آنچه در ني كه اطالعيجواناهمپالگي هايش را براي 

  سياست ندارند، بر مالء ساخت بلكهآن سالها گذشت

 كنوني آنها را نيز افشا نمود ضد مردمي وهاي رياكارانه 
و اجازه نداد كه جوانان ما فريب مردم فريبي هاي اين 

  . دارو دسته هاي ضد انقالبي را بخورند
  

در سالگرد روز دانشجو اين سمبل شناخته شده جنبش 
بايد با صراحت و با ضد امپرياليستي دمكراتيك توده ها 

ن كمونيست و تكيه بر تجربه حاصل از خون هزارا
آزاديخواه گفت و تاكيد كرد كه علت اينكه مبارزات 

 قادر نشد استقالل ،آزادي و  57قهرمانانه مردم ما در سال 
دمكراسي را به ارمغان آورد  اين بود كه نتوانست ضمن 

 نظام سرمايه داري وابسته حاكم را ،نابودي رژيم سلطنت
ا رفتن شاه  ديديم كه ببه اين دليل بود كه. در هم شكند

 ،جنايتكار و باقي ماندن كل نظام ظالمانه حاكم
جنايتكاران ديگري به جايش به قدرت رسيدند كه بر 

روا داشتند كه زبان از باز گوئي اش چنان جناياتي مردم 

به گونه اي كه شاعر گرانقدر شاملو آنها . عاجز است
 كه كردندشيار چندان بي مرز گورستانها را سرود، 
بر اساس . ن را هنوز از چشم خونابه روان استبازماندگا

چنين تجارب عيني و تاريخي اي ست كه جوانان رزمنده 
كه اگر تغيير رژيم سلطنت به ما بايد توجه كنند 

ايمان نرساند چگونه  هجمهوري اسالمي ما را به خواسته
امكان دارد كه كساني كه هم امروز فرياد مي زنند 

  قادر " كمتر و نه بيشتر جمهوري اسالمي نه يك كلمه"
در زندگي دمكراتيكي كوچكترين تغيير خواهند بود 

لبات بر حقشان يعني امردم ما پديد آورده و آنها را به مط
استقالل و آزادي و دمكراسي رهنمون ساخته و به آنها 
امكان دهند كه جامعه اي بر پا سازند كه كار و مسكن و 

بايد انديشيد . غان آوردرا براي آنها به ارمو آزادي رفاه 
كه چگونه ممكن است كه كساني كه هم امروز از 

 دم مي زنند و براي پاره "ميراث خميني"بازگشت به 
كردن عكس اين جنايتكار از سوي مردم  آه و ناله سر 
داده اند قادر باشند كوچكترين گامي در جهت تحقق 

مگر شاهكار خميني جز اين . مطالبات مردم ما بردارند
و در شرايطي ست كه بر موج اعتراض مردم سوار شد ا

كه توده هاي انقالبي ايران، رژيم سلطنتي را به زباله دان 
كمك يك رژيم اسالمي را با  تاريخ مي فرستادند،
 و در چهارچوب بنيان گذاشتقدرتهاي خارجي 
ايران را ويران و گورستانها را آباد ، جمهوري اسالمي

جنايتكار مگر چيزي جز همين براستي ميراث اين . نمود
 سال 30جمهوري اسالمي نكبت زده  است كه در اين 

را با پوست و گوشت خود لمس كرده  اش  همگان نتايج
  ؟ اند

آيا واقعيات جاري در كشور ما در روزهاي اخير خود 
بهترين گواه بر اين واقعيت نيست كه جمهوري اسالمي 

ش جز در تقابل از اولين روز حيات ننگين و ضد خلقي ا
با اراده آزاد و خواستهاي برحق و طبيعي توده هاي تحت 

درست به همين دليل  و ستم ما هيچ كاري نكرده است؟ 
اساسا به خيابانها ريخته اند تا است كه مردم بجان آمده 
و دسته هاي دروني اش نابود  همين رژيم را با همه دار

 به  كه شرط اوليه رسيدنواقعيت اين است ؟سازند
 .نابودي همين جمهوري اسالمي استو دمكراسي آزادي 

 آذر امسال با قدرتي هر چه 16اين پيامي ست كه در 
بيشتر توسط دانشجويان و توده هاي به پاخاسته در 
جريان تظاهرات ضد حكومتي در اقصي نقاط كشور 

  .فرياد زده شد

 س�9Kرد روز دا�	%$ ای5 س�>G در
#���)� #�  �F>� &� ا�Lری��Kس)� 
د��را��Q �$د  ه� ��+� �� صراحI و �� 
���� �ر �%ر�� ح�صG از �$ن ه7اران 

رد  ��
��سI و زاد+8$ا  I:6 و ��$�

�� �ردم ��
� �=I ا+��� �>�رزات -,ر��

 -�در �	� اس)Y@ل ��t٧ در س�ل 
��Bن ورد  ،زاد� و  د��راس� را �� ار

 C+د� رژ$��� 5�& Iس��)$ا �
ا+5 �$د 
�*�م سر��+� دار� وا�س)�  ،I�N=س

���# Cرا در ه C
�� ای5 دG�K �$د . ح�

� �� ر��F  �# 5(S+)��ر و  C+�+د �

 ،C
�� ح���K�v م�*� G
��ن �� �-��
��F+)��ران د+9ر� �� �F+� �� -�رت 

� �ر �ردم ]��ن ��Fی��� روا  ��رس��


� ز��ن از ��ز �T$6 اش ��7F دا#)�� 
 Iاس. 
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��@Y�� ��ری�8  و در �7��9ه,� هر از �6ه� و در �>$د K)ر����$ ا

� و��   C�(ر��س),�� و<�� هس$Sزا� ر Cه� �روج �$ه�#ب 

�6  �"�$ان سردار س�ز���6 و .. ���ه�� و سراب را �� �$رد �$ام

$��  و  I��- دار� ���م ����� و ا�روز در ����� I<�6 در ه�
K$د  �� �$ن Sرز��ان �6  ای5 سرز��5 �8$ن �:)� و ���م 

�$ام �� �6ه� از س�ی� رو#�,�� ا�� 6`ار . �$س$� و 
رو��
#رایط �$F$د ���ز �� 
�ر� سI8 و رو#�9ر از س$� رو5# 
�*ران دارد 
� �� هC �س,C �$د و در S �� $9(:6ری>رز س�%ر� 

Cای  ��#$
. 

ی�ز �ا�� 
	ش ����� 

ا6ر ���یG دار� از �$دت �9$ و س�K,�� �)��د� در :س$ال  
��"<�  

wس�g: �� ا���ا�� ��د� و �� ���'� &%$� #" ��د ش ه 	ار� ز�
ا�� ��د ،�. او,�. �-�,�� س��س� ع (� ام را �� �#� در �
&�8هات &	د� ا� #" �" ��6س�� 25(4 �گ او در &2ان ��0ار 
 �� �	د، �� ;%: اع���" و سدادن �-�ر � ع(�" رژی4 ����

د� در �ن &�8هات #" در وا<= �0ر�$ی. &�8هات &	.  �وع #دم
 �	د، �دم یC ;�ر5" � �ن �	د�� A٢ا� �-� از س#	ب ه�� س�ل 

 0�� "Dاس� و در ای. را� �#" &%$� &	سط رژی4 ��� �" <$E رس��
���-� �-�,�� ��G س�ز��ن ���$" س��س� . �" 
����ن ری%$" �	د


(H ���ز  �I��2 ��اJی�. در ه �ن �	G	ا�� �� ;�	س$. �" 5
داد ��� س�ل ��، و در ای. ار&��ط  در �L٠ 4رژی Nسط س�وا	& 

 ��م�O$دس �ی�ن ا��Pب &	د� ه� #" دره�� ز��ان ه� . ��G در
0 �� �
ی. دس$" از ز��ا���ن �� .� �� �دم �Q	د� �����س� &	ا

�" س(D" .  از ز��ان �زاد ��مL٧س��س� در د� ��� س�ل �SسT$�

 �I��2 ��اJی�� #�ر �خ ��2Oار در س�ز��ن 5��
 ��(H ا�ان ��

�ن ز��ن و &س(ط ��	� و ر�$�ره�� �� د�	#ا&�C در ای. س�ز��ن 
� 	د،  �� ���	)G ���P�وه�� ا��8ات � ا��یQ" و Q�#" از 
ا� ���رز� ع(�" د� . در #�6ر �ن دارودس$" �ا� ا�اد� � �I�G

�8 �. #" �� ای. س�ز��ن در ار&��ط �	دی4، ��<� �WOا���در �ن . 
G" �" ا���P� #" در ��G-" رخ داد� و <���� #" ز��ن �� &	


(H ا�ان  �I��2 ��اJ��Jس� 
	رد� �	د �ا�ط از س�ز��ن 5
#" �" د,�E رزم دXورا�" ���$" اش �� رژ�4 ��� �� ا<��ل وس�= 
د او'�ع را &ح(�E و �ا� # �� Z)[ د	� ��� "Gا	ه� � �&	د

دن ��ه�� رژ�4 �دم &	'�\ ده� #" 5" رخ داد� و ' . رو�. #
 �Iاس$" ه�	
��Q. رژ�4 ���،  &	د� ه� را �2G رس��ن �" �G

ا�: �[�
�س$" �	د�� س�ز��ن ده�� "# . "��Sا�� �$�س
 "� ��ا#0 ره�� س�ز��ن را ا�^�ل #د� �	د� "# �I�2$س��ا;	ر&	
 ���G درN ای. و`�S" �0رگ #" &�ر�_ در �E��P �ن س�ز��ن <ارداد

� � �در . ��ت �� <�رت ح�#4 را در ;�: ��$��6	د، در ع E را
م ' . �GاI� از JS ه ��Pا� از ر� ��65. �ایD� �. و ع�

(H ا�ان  را �EJ دادی4 �I��2 ��اJ�. �ن س�ز��ن، &��JQت 5


داد �٨	ا'= ا���P� ای. &��JQت او,�. ��ر در  ١٣Lدر ٨ 
� "� �e��� اع�م �دی�، در ��Pف دهدم ��gح�" �� ر��H ا�

� ]�&�P� G 2	ر� اس��� �	رژواز� �O��; "# �� �&	'�\ داد
وا�س$" �" ا�[ی�,�س4 �� ����، و ,Wا �ا� ���P(" �� ای. رژی4، 
 "S�`ن و��
(= س�ح � �� ")��P� ه� و �س�ز����ه� �س(\ &	د

�" ای. &&�Z در �ایD� #" ره�ان . ��م روز اع�م ��
 �ن س�ز��ن �0رگ را �" ا;	ر&	��س� �$�ر�i �%: �0ر�� از

 #س� $ # �س$���	س� ار&�eع ح�4# �د�� و �ن #د�� #" ا�وز �

 �� و ه ا��
(H در #�6ر �دم �� �I��2 ��اJی� اس�، 5���	;
��ن س�,G �� �2 2	ر� � ���P��� &	د� ه� �2G &حHP اه�اف ا

����O6G �ه " . اس�� H)
 �I��2 ��اJی5 E�JQ& از ز��ن
�� رژی4 وا�س$" �-�,�� ه��	O� ���رزا&� �. &� �" ا�وز �2G س

�" ا�[ی�,�سG 4 2	ر� اس��� و از ��. �دن ��8م س��ی" دار� 
س	س��,�س4، �� ای.  ح�4# � ایان �ا� دس� ی��� �" �زاد� و 

  . &EJQ ادا�" ی��$" اس�

رو�� #�=�9ر� و�g	ر�F IS>� س>7 را ]$9�� :س$ال   
">�ر� دی9ر ا�روز در 
%� ایس)�د  ارزی��� ������ و �� �

 اسI؟

wس�g: 4س: ��ها� �%	اه4 ;�س%� درس� و وا<-� �" ا�. ;
س4 #" �86	ر از ]� 0�5 در ا�. س	ال " �6G: س�E�> ����"0 از ه

�5س�؟ ��� ���رزات اع$ا'� &	د� ه�� �Gن �" ,Z رس��� ایان 
��6G "�& ��2: س�0"�� �����؟ �ی� �86	ر از " �6G: س�0"را 

اص�ح ](��ن حJ	�$� اس� #" �ا� $6#ل اع$ا'�ت �دم ��ق 
]��-� اس� #" �" د���ل 
�0ش �0رگ �دم  س�0 ا�ا�$" ا��؟


�ص 
	د از ا�.   ه #س �� د�� و &-���
ایان در ��� ه�� ا
ا &-�p �� #�6، �" ه �. د,�E ه4  اص�Dح ����رزات ��م �د� و�

� و �� ��J� p)$%� .���qر �د� �� �	د�" د,%	ا"   �6G: س�0" .
�" س	ء &�Sه4 	�� از ه��	)G ا���6ا�. ا�Gز� ��ه�� #" ��
 :�6G C� �� دماح$ �,� در ا�$�ا &�#�� 46#  #" 
�0ش �0رگ �
 E�,د و هس� #" درس� �" د	د� �	
�0رگ &	د� ا� و 
	د �" 

���� �� ��" ره�	�ح$� 
	د . 
	د ا�O$%�O� اش ��<� ه
 �2�� ��6 #" �دم  �� ره��$-� �	س	� و #و�� ��0 �" ای. ا�

	اس$�رش  �2�� "s�ی%$�6 و ا&�S<ً� درس� �$�qد �� �� �2�����
 "�

�s" &ح� .  �	د�� و هس$�6 ر�$�ر #د� و �� �66#� "J�,در ح�
�6
$" �� �	د &�ش " را� س�0ا���"،��"�6G: س�0"ع6	ان�

 اس� #" �� #	�� ' . $6#ل �%Q� از ]�P" ار&�eع� ح�# "
 "� "�J& �� �د�ا� 
	اس�Q� " �' ��2$ر از ;��I."اع$ا'�ت ��

 X�� د در	
د�� �"���6#" �5�" ز .  


4Q و  ����� ز��6" ا� �
 �6G: &	د� ا� 
	د �" 
	د� ا
��ر'��$� �دم س$ ���� از �ا�ط ���J ��ر� #" ��8م 

" ��ر �ورد� �� دس$�وی0 <ار اس$u �ر�ا�" ح�4# �ا� س$ �����ن �
��� EJ� ت���%$�ا�� ا� ای. �6G: . دادن �	'	ع &Z)P در ا

�" اس� &����2 اص�Dح Xو ع�د Hح درس� �" ه �. اع$��ر، �

  پاسخ به چند سوال
  

 متن زير، مصاحبه سايت گزارشگران با رفيق فريبرز سنجري مي باشد

 ،x=� ای��S ��,در س�ز��ن ]ری� Cس��d �$ا&�� D=>� اg$ر�$
 ��@Y� در ١٣t٨ �رداد ٨ او5�K ��ر در ]ری�,�� �Sای� �=xا

 �� �%��� ا�@م 6ردی�، در �Yا#رف ده x�Sص�ح>� �� ر�
�ردم �$&�ح داد  #� 
� �F ���Y<>  �9+�g,$ر� اس@�� 
 �=��Y� ا �را�`K و ،�#�� �� Cس�Kری�Lرژواز� وا�س)� �� ا�$�

�Y� ه� �س=ح �$د  ه� و���=� �� �=d �� ای5 رژیC، س�ز��
��ن و�v:� �>رم روز ا�@م #��� ای5 �ر��a در . س@ح 


� ره>ران اg$ر�$��سI �)�ر+} �8� �7ر�6 از ن  �Nرای#
س�ز��ن �7رگ را �� س)��>$س� ار�%�ع ح�
C �رد�� و ن 

� ا�روز �ر 
�)ر 
س� g$#��  اسI، ]ری�,��  ��
رد

ه� �S I,Fاx=� �T در 
��ر �ردم ����  و ه�را  �� �$د  
��ن س��F �� �,K,$ر� اس@��  ��@Y��حxY اه�اف ا

����9�F. 
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 �$�	Jح�#4](��ن ح "P�[ از �Q%� "��u� "� ل �ن  و$6# �2G 
 �دن ای. �6G: در �س� ا
$���ت درو�� ا�. ]�P" ا�# �0�,���#

�� ��4�6 #" . ر&�eع� و � '� ���6= و ��g,\ &	د� ه� �� ����ا
��م  "� �2�� "s��6: �دم و �G .�� �	ه�� �و&�S&"0�6: س�G "

&�Sو&� ه s	ن �ق و . �� 
	ا��6 وG	د دارد" را� س�0ا���"و ی� 
اس$� #" ای. �" اص�Dح �6G: س�0 �ب . ا
$�ف ��. �ب و �&:�

ه� را 
��	ش  � �&: 
4Q &	د�س��0 اس� #" در &�ش اس� &
�� &	G" �" ا�. &	'�\ ���� &�#�� #46 #" ا� �86	ر ا�. .  س�زد

�� "! #�e ا�س$�د� اس�"اس� #" اع$ا'�ت �Gر� �د�� در 
&	ان �" 
	د وا<-��ت رG	ع #د و ��Qن داد #" �	ج اع$ا'�ت 
د�� از ز���� #" ���ز �Q$" ه �6sن �" ;�: ر�$" و ع H و �

� ���$" اس��س$ش $Q�� "5 ای. �6G: س ا�س$�دن . ه
 ��ارد و از �وع 
	د &� #6	ن ه4 �-�ر ه� در �ن ه5" راد��Jل &

ا� در �وع ا�. �6G:، �-�ر ه�I� در را�Q� . �� "D$" اس�
 �$Q�� �د�&Z)P در ا�$%���ت و 
	اس� ا��Dل �ن �س$
 �O$سGدا��،ا�وز �-�ره�� ا���P� در �6G: از �

���گ " ���ن ه4 ��ه� �	دی4 #" �-�ر١٣در &�8هات .  
	ردار�

��6" ا� ه " . �P5ر �Gس$" �	د" اصE و�P� ��X""و ���	د� " �

 �� �
 اع$ا'�ت �د�� $Q�� "5 0� ��ن ه�,�Jای�26 از راد�
 �س$د� ��ن و . ده�$Q�� "5ا,�$" در ای�e6 صح�� � سه

�6�""رواج �-�ر ه�� J� ر�$
در ��G-" اس� در ح�,� #" " س�

داد ه4 از ]ف &	د� ه�� �دم �٣٠� دا��4 #" در ه �ن روز  

��د زد� �� و ای. �-�ر در " �گ � G 2	ر� اس���"�-�ر �
ار ��J& p)$%� ه���G . "# 4�6�� �� 4وس-� ه 8�ح$� از 

 ا� در ���ز ا�. 
�0ش �0رگ ع �&� �دم &2ان و �J� دو �2
ح6" اع$اض  حq	ر دا�$�6 ا�� ا�. ا� �$�ر�i �س$ش �0رگ در ص

� ی��$" اس�، &� ���e #" در $Q�� "5 2 ١٣ه� $Q�� ن��� 
���� E���& 4ع(�" رژی . ه�� �0رگ   #Q	ر �" صح6" اع$اض �

س و & zع�� �د�ا&�S<� &�اوم ، �س$د�� و &- �H اع$ا'�ت �
�" وح�Q ه " �6Gح ه�� حJ	�$� �Q$" و ��ه��4	O5 "# 

 {S"��(^�. ح�ر� اس��	2 G س�P� �8م�ی-6� ه �ن "

	د را  "# ���2�" ا� �" " �6G: س�0"#س�� ����6 �" ه ��

0� ��ن"���ان ���� و �س�� �"  �,�J" رادی �ار ��Q�6: هG
ی���&� �Eu . ده�6G زاد�"اص�ح ](��ن و� �q2�دم را �� " �

�� ح" &س���6 #" ا�	Q
J	�� �" ص	رت ;�س_ �دم �" 
 |)��P& و "�واQ6#| و احس�س| و در<�,Z ر�$�ر &��| G	ی�
�26 �دم �	�H �" عZP را��ن �����8ن �%	اه�6 & "�ص	رت ��د، 

 Cان ی	اع �ل زور �" ع6 "�G	& |روی�روی "�حJ)� ،��» H" ای. �	
|�	�اص�ح ](��ن، در . س�
�" را �اى حJ	�� �س�ن 
	اه�» <�

 "�س#	ب �دم &	سط G 2	ر� اس��� را ح�,� #" ای. �	
و� Q�; د از	
 �Qس و وحا�� ه� و &O� ،�66# �� "�G	&
 �e# #�66 #" در �م �	ده�6 و �-( �ن ��Q� 0�����رزات �دم را 

��اس$� #" �6G: &	د� ه�� س$ �ی�� ایان ه " . ا�س$�د� ا�
��8م"��ا�-�.  " "�� ,�` 48���، ه " ��ا�-�. 	6# �P)
 �'

� از -��" دار� ح�#4، ه " ��ا�-�. س(D"  دار و �e6J"س
�$" &� اح �� ��اد و �	س	� و #و�� و � ���e66" ا� و ر�س��


��  . را �" وح�Q ا��ا
$" اس�-�0د� و اص�ح ](��ن ر��Oر


	$ر : س$ال Gرزات در دا��<� Q�(
�� �
 Iاس ����
Iرد  اس
ات در  روزا�� در ������,� �� �*�هر �>�رز . ���Bر 

Iاس  �# Gرات در ا�)�اد  ای� ای5 . ���س>),� �>�ی��B�
&رور�,�� دری�S)� �ردم اسI ی� ای��� ���"� از ���ی@ت 

 ره>ر� ن از �F=� �$س$� و 
رو��؟

 wس�g: '�\ دادم ه " وا<-��ت	& �ال <�(	ر #" در س	ه �ن ] 
 �ن اس� #" O����رز� ا� 
	د �" " ���رزات در دا
Q# E	ر"���


	د اص�ح . � و ��<� ره�� اس�
	د 4��ه ��D	ر #" �� دا
�6: �دم را ��ار��" ره��"](��ن حJ	�$� ه4 ادع�� G � . �2��

�" ��6س�p)$%� ��2$ ��ره� و ��ره� اع�م #د� ا�� #" اع$ا'�ت 
و ��ون  "
	د G	ش "  
داد ح#�&��٢٢-� از ا�$%���ت 

��2 را  "س�ز����ه�"� �����&g � �ت و "�" حس�ب �	د� اس� و 
�6� س%�6ن . اص�ح ](W� Zا��" ]اح� ه�� ای. ی� �ن ح0ب�	�

�	ق #" �حس. �ر��. از ره�ان س�ز��ن ��eه��. ا��Pب 
�" اع$ �د �65. Q�اس��� �� ����، در ' . در ��gح�" �� 

�S� ": ن ه�����
�" در �	رد �-�ر ه� و �" در �	رد حq	ر �دم در 
��ا�$" ا��اح0اب اص�ح ](Z ه ��G :P� �� " 8���6ا�. �� در �

�$. �65. وا<-�$� و در �ایD� �6G "#: &	د� ه�� ایان �
��<� ره�� �� ���� و 
	د �	س	� و #و�� ه4 رس � ادع�� 
 �� � &	ان ���2 را در �	'= ره� ��ره�� ای. �6G: را ��ار

 ای. #" واژ� ! ���رزات �دم <ار دادO�"�" ره��
ًا �-I�6� ;��ا ا
��	د ��� "$
؟ �اس$� �86	ر از !#د� اس� #" &� #6	ن ��6

"  �5س�؟" ره��"و " ره�

�� &	G" �" ا�. &	'�\ ;�س_ س	ال ��X رو�. اس� و �� <�]-�� 
 ��� &	د� ه�� �-�ل در صح6" ���رزu#ا "# �e����� ��S #" از �

� ه4 �" & ��
د �	س	� و #و" & ���ت"
	د �%	د� 6#	 ��
�66#، ���6ای. � � &	ان ��S #" ا�. ا�اد ��عz ای. ی� �ن  � �

��دم در ا�ان ��� ا� � در �EJ ���رز��^& . .$
ا�� <�E از ;دا
�O� ���رزات �دم �P: ��ز� �� X �66#زم 	O5 #" در �ا�(	ع "�
اس� �" ای. ا� &T#�� #46  #" و<$� ا
��ر اع$ا'�ت در ا�. ��ص(" 

 �� #4�6 �� ��4�6 #" ���رزات و اع$ا'�ت �دم ه�0 را �ور
�	اد� ه�� �
 = e& ه��� �� "# �� و �uً� روز� ��	د�Q� p>	$�

$�Oن �6G: در ����G و ��دران �
��زدا�� ����ن ح	ادث ا

4����� �در ح�,�J" اع$ا'�ت دا�eQ	��ن ه4 ع(��4 . �ح(� ��	د

�� �# و ���6 ه� ,ح8" ا� از ح�O� " اس�ه �ا�� �� . ز ���س$�د
��2 و<$�J" �� �" صح6" � .$�� 8� ای. وا<-�� ه� و �� در � ��#T&
دم را �" � "s�� "# 4�6�� �� 4�6# �� ��O�س��س� #Q	ر 

�" " &�8هات در ��6س��2$"��Qب وح	#وادا�$" <�E از ه 0�5 س
� 	د� اس� Z)�2 س��" &e = را از �	� �� .  ا� اس� #" ا��Jن ه

د�� را �� ��4�6 #" ز� `(4 ه� و س$4 ه�� ]�P" ح�# " #�رد �
�" اس$%	ا��Qن رس���، ���رزات ای. �دم در �E��P د�J$�&	ر� 
,�eم �س�%$" ح�#4 #" �" ه ��6G$� �$	سE �� �	د &� ��8م 
س���" دار� وا�س$"  ا�ان را از �0�� اع$ا'�ت �د�� �حS	ظ 

� دارد،ا��Jل �%$(S� ;��ا ��O��uً� �� ��4�6 #" 5	ن . � �6#
��2 �س$" � اس$��اد ح�#4 ه " را� ه�� &EJQ واع$اض را �

� ا��Jن �وز�س$د� �� ی����O�� و ��� �2�در . &e -�ت اع$ا'� �
ح�ل ح�'، زور س�ز������$" دو,$� ;ا#��6� صS	ف ���رزا&� را �" 

� ��	Sدر ص �& ���اد �د� و �" ���2 ا�Gز# E� دم &ح� "� EJQ$
��0�
ای. �دم س�ز����2 و اح0اب . ��gف �� <�رت د� . 
	د �

��ار�� &� وح�ت �%: اع$ا'�ت ���2 ���� و  ���P�ساس� و ا
 �����" ه �. د,�E ه4  ای. �ا�ط �س��ر `�, ��" و ���J ��ر ز
��2 اس� #"  وح�ت � E��P� در N$Q� �6 د د�	G�2 و و��

ر �65. �ایD� اس� #" &	د� د. �%: صS	ف ��Q� �2$" اس�
�2 ���د 
	اس��2$ 
	د G ا� "�ه�� س$ ���� ایان از ه روز
س	د �� G	��6، ح$� ا� ا�. ا��Jن � �ز G -"، روز <�س و�� 

��6ا�. ��ز &T#�� #46 #" �" ]	ر .   ���ن ����١٣&�8هات دو,$� �
Cر� ح�#4 و در ی	&�$Jو دی �ای. زور س�ز��ن ی��$" دو,$ ،� ع �
 ،:�6G � �#�م س#	ب اس� #" در �ایط ��Pان یC ره�

د� اس�# E� دم &ح . ا&%�ذ ای. ی� �ن �EJ ���رز� را �" �

 C	� I#�<��F>� �$د  ا� �$د �� �$د� ا��ر �ر ز���� ا
�*�م  �
و ��ر&�+)� �ردم س)��+�  از #را+ط ��>I ��ر� 
اس)��rر6را�� ح�
C �را� س)��+��6ن �� ��ر ورد  �� 
IS6ر G�# ���8ت(�. دس)�وی7 -رار دادن �$&$ع �a=Y در ا

I �� ه��5 ا�)>�ر، �ر حx و ��د|�� ا�� ا6ر ای�F 5>� درس
�� ����r �8	� از اسI �@#,�� اصN@ح <=>�ن ح�$�)� 

C

ردن ای�F 5>� در <>�Y ح�  7�K���

�)رل ن  و  I,F 
�س�ر ا�)@�Sت درو�� ا+�Y<> 5 ا�ر� ار�%��� و �ر &� 


� �:�و�� . ���dS و �ص�Kح �$د  ه� �� ��#� C���� ��
��م ��ه$� ���F 5>� �ردم و �� �,� �s�و " �F>� س>7" 

�:�و�� ه�s$ن . �� �$ا��� وF$د دارد" را  س>7ا���"ی� 
���راس)� 
� ای5 �� اصN@ح . Sرق و ا�)@ف ��5 ب و 

 �� �� Iدر �@ش اس �
 Iب س>�7 اس�F>� س>7 
 .ه� را ���$ش س�زد �	C �$د 
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اg$ر�$��سC س��س� �� ا�)�Yد �� �gی�  ایسI ]�� :س$ال
ن ���Bر ر�p �)��سa �� #رایط   $Fو ی�� از و �,Fو

Iد اس$F$� . �=�F س��س� از G�	(� روه�����ر�� از 
�ن ا
rریI و ا�ح�د �Sا��Tن 
� �"ر
� 6ردان ا�ح�د س�ز�

�F,$ر� �$اه�ن ��7 هس)�� در a�F و F$ش ح��ی)� از 

� ای5 حر
�ت ا�)را&� را در  ���F>� دا�G �@ش 
رد
��رج از 
	$ر از ��U$ن رادی��ل �$د �,� 
��� و �� 

��ی� #�� هC �ر ه��5 �*ر . ح�ود� هxS$� C �$د

$#� ه��  ا6ر ]��5 اسI ر هس)��؟ �� �=��Y�  ا

�,� را ]� ���ا���؟  ���
  ��حرف 

wس�g:  �� "-��G E# "# ��" د���ل 
�0ش �0رگ �دم در 
داد ��

�رج از #Q	ر��0در ار&��ط �� ا�. 
�0ش  4�P� ن���را &�Jن داد ا�ا

��ا�. اع$ا'�ت در #Q	ر ه�� . دس� �" ح#� ه�� اع$ا'� زد
#���S ا�ا���ن در ه #Q	ر �%$(�2G pن �س$" �" # �� و 

 ��
	د � "� ��	��� ]�A pا�� در �e 	ع . ا��Jل و ا�-�د �	
س��س�  در �ن <��Q& E%�� �	د #" 
	د ا�-�Jس� از &Pس�4 

���� �� 0��س�0 ه�، س(�6D . ���6 ه�� س��س� دا
Q# E	ر 
ات و Jوه�� د���](��ن، ��eه��. و �5 ه� #" # 	��س$�2 و

در ا�. �25ر5	ب در ه " #Q	ر ه� . E �� ���زاد�%	ا� را ���
�$� ه� در صp س�0 ه� <ار دا��6$u#ه� و ��" ا �$�u#ا . u#ا

#س��� #" �" ای. 
D	ط &-(H دار�� در ح�,�J" ��ل و دس�6�$ 
��د� ��د# �� E د ح	
س " �� حس�.، �� حس�. "س�0 �� 

 ��� ا��26 �" &�26 از س دادن ه �-�ر ا���P. �� داد��	)G �
دن ص�ا� ا�اد ���رز و راد��Jل در # "S
ا� � "J)� ��د# ��

���" ا�. &&�e& . Z -�ت از &	سE �" ;(�س ه4 در�� � � ورز��
 Oر د��� "# �
وه� را ه�e� 4	ر س���
�0ش �0رگ �دم �� ای. 

��Qن ده�6 �$Q�� "5 
	د را �� ���Jر� ه �25 . ��در ای. رو

g	ص ��ه�� ' "� Eس� E��P� ه� ا�. ��ر در �ی$u#ا �د�� �

6�5� ه� و �دم �و�� ه�� ا�. دارو دس$" '� �
G	ان #" از 
د�� &g	ر رو�6� در ذه. ��ا��6$ �" � ��: �Wا�$" ��� .  

�$� ه� �ص� u#ر �" ا	Q# رج از�
�� ا<��� در X	[  ��2,س�
;X د را	

	ن  "� �د� داد� �	د &� &�ش #�66 دس$�ن �,	د# ����	

G 45 2	ر� 
	اه� ، ; وه�� س�ز��Jر ز���و �� ه �Jر� �� 
اه� ��ر # �سJ	Xر�س4 و �GاI� د�. از دو,� �د ���� و�" 25

�6Q%� ����G �� د س�	
 . �6� 
در ای. س� �، د��ع از 
 "�,�D� و �6� 
دد�6: و اع�م وح�ت اس$ا&��C �� اس�م 

"O6س�اران را �" س�ح س�; �و س�6" ز�� " �. �س(\ #��6س[�
 4Q5 "�	� ا��0 ��� و " ح0ب �ادر �0رگ"���� �����ه��" ر
�Q�� ����	;X . �I�0 ه���� ���$�"&ح� �65. ر�� و رu#ا "

اس�" ه� ���6sن ازJد� " "$�W� "# ��س%. �� �S$�6 #" #س�
��2 را � � دا�س$�6 و �� �� دا�س$�6 و,� 
	د را �" �ا�	�� �

��ات زد� �	دJد� �، #4 #4 دا�� ��ور��ن �� �� #" ا�. &�ز
� ه��� !��ات ��� اJه� در ا�. &�ش #�ررا �" ! وا<-� د� �$�u#ا

 ه �Jر� J6� �$ح :�	
 �� �	د�� #" �� و<�ح� و������e رس��
ا� � "�
	د �� ����. س#	ب G 2	ر� اس��� ��� و ](��Jرا

Iا�G �I0G "# د	
 از ه	�� اع �ل #p�u و '� �د�� �W;�� �
��2س� �"Nدر " ��#�"و " ��ر "�	 �ا� � ،��د# �� Z)[

ا�� &	د� ه�  #" ه��g� ! iح�" �02اد #� � �� �� �� س� 
�� و ه�� د��I$� را �ا�	ش �� � ���Qن ;�26ن � Q5 از ���6$G
�s" را در � "# ��
�0ش �0رگ 
	د ���2 را �ح�	ر #د �� �66# � �

 حس�. �	س	� در  و در ه�٠O6س�,��2 �� ��%س� وز� "��
ه �Jر� �� ا��uل GX	رد� ه� � ع(�" �زاد�%	اه�ن و # 	��س�2$ 

���2 ;�ر�س،,�6ن و ,	س ��e(س و����
��ر ... ;�: �� �د�� را در 
�� در �4Q5 E��P ه �Oن �" � ��: �WOارO�6. �� . د�s ر�_ ه�&


	د را �� � "�دود اع�م #دن #س��� #" ;	س� ا��از� �	رژوا����
�	ن ���2��6 ح�4# � ح#� -��ر#س�س4�> �S� ,�6�6س4 و 

�� & �م ��Qن �� داد��، ا�. �	
� را Q�� �� �Q� =ا�	G
ه4 #د #" درس� � اس�س ه �ن <	ا��. وا<-� ��e	ر��ن � 	د 

 " سJ	Xر"و "C�IX " &� ه " �نOا�$" و ��ر د�W� ز� ه� را #�6ر��
45 س�0 �J���٠را ه s	ن ده" ; " اس�م ��ب �ح ��" ز�

�6��2 �� ���د  �" �S= #س�  �(	� 
	د را ;�ر� �� .  س�0� "6��
�� و �� "$
�%س� وز�� او از ایان �" ��ون ا��ا �#�66 #" در دور

� از ���2 را �" 5	�" &ح� ری�س� و �%س� وزی� او �	د #" �

.  دار �و��6$%� "# ��ا� �Gدان 
	د وا<-� �P5ر �	<-�� #س�
  ! ه	را �� #�6Q، �65ش �ور اس�

 ا�. س	ال �-6� Oرد <س � د�	ا�� در �" :�	# �� ")��P� �را
���Qن داد� " ه�� �6حف �66# E 4 #" درع�	O� ���� ،ه� �$�u#ا

�Q%� �2� از �	رژواز� ح�4# � ایان هس$�6 #" ا�وز � "# ���
و �� ��ل   ](�� �g(ح� را در �ن د��� ا�� #" در ,��س اص�ح

��	� رو�. اس� #" رس�,� ���2 در ا�. . س�0 در صح6" `�ه
 48� {Sاه�ن ح	
 "# ���25ر5	ب �Eu ه " اص�ح ](��
ا�" ح�#4 هس$�6 #�س$. از ح�ت ���رز� ]��P&� و &�ش O $س
 ��ا� �حg	ر #دن اع$ا'�ت &	د� ه� در �25ر5	ب ا
$���ت درو�

وه�� ا���P� �$ح� در �$�P�[ .e" ح�# " �� ������ "5 " ه
 �-�,�� #�66، ه5" �� �� &	سE �" ا&ح�د & �دQ� �>	Sو در ص &
 �� را �" صح6" ���رز$Q�� و��� & �ع E ه�� ���رزا&� �س$د
 � �$Q�� ��-[�> �� "5 �� G 2	ر� اس��� وارد #4�6 و ه
اص	ل ���رزا&� 
	د &�#�� #د� و �� ا���Q ا���Q" ه�� 

��س$� و '� &�ر�%�  اص�ح ](��ن حJ	�$� و �� حJ	�$�، ر�
��ه�4 #" 
ا��ت '� ع( � در صS	ف ��ن سدر� � و  �ا�Gز
 <�در 
	اه�4 �	د �� $Q�� C� د #�66، ��ون�eا� �O$�65 دس

ات ���&"� ا���P� ا� #" �� "#	�: ه�� �6حف �66#��
ژ� اع$ا'� &	د� ه� را �" هز �د� و ,��" &�0 ���رزات ���2 #	�� ا

 4�6# ")��P� را #�6 س�زد .  

صر�S*ر از 6`#)� ��n�g ا��rل �$س$� و 
رو�� و :س$ال
����� و �Y� ا��ن در 
	)�ر �ر76ی��6ن �ردم 
	$ر��ن 

 �,�ی� �N$ر 
=� ای5 . 
� �ر �� رو#5 و وا&ح اسI در ز��ا
�س�=,�� ���Bر در ���س>�ت �(g  ��ره>ر� �F>� س>7 را دار


 ����5 ازاد� �را� C  I�K�"S �ر 
	$ر��ن از �F=�ح�
...  ازاد� �,�ده�� ���� و –�را�ر� �Fس� / س��س� 
 ���ا���؟

wس�g:� Cی �و �� ح$ �و� س��س�� 5" �رس� ��W$" ه

	ردار اس�، و �� �د از اه �� �0ر�� ���د �ا� ��6
�  �ن �

� ����، ا�� و
	د �-��ر�س��ر �2 � �ا� <�qوت در �	رد و� �

g	ص ���(& 4	G" � � را  "� �$�	Jرد �� اص�ح ](��ن ح	
در �

 س� ���� ;�N"�" ا�. �Z)G "$J #46 #" �حz ص "$�W� " �2��
 س ا�وز ���2س�. ��س�� �>�S&ا "J)� وز س د�� "� zح� .

���" ه�� �  س� zح�"N�;����2س� #" در ص	رت " � ��	6#
 ,�` 48�وا<-�� . ��" �	G	د را &�اوم �� �%��Q$حHP ��ن، 

 � �ا�. اس� #" ��Q%� "��u� "� �2� از ]�P" ح�# " #$ �ن 
��8م ��Pس G 2	ر� اس���"�66# #" 
	اه�ن حS} و &�اوم   "

وه�� س��س� �س�� �" ��ه�� . هس�6$��ا� دیوز 
�(� از 

	رد �" �ن  در �[�
G 2	ر� اس��� �$	ه4 �	د�� و �" ه �. 

ر �65ن س�ز��Jر� ���� #" �" &ح4�J و &P	ی� ای. رژی4 د�5
#" G 2	ر� اس��� رژ� � ��س� #" #س� ا�����e، ا�وز 

 �F$� C=+�� در �ر�$رد �� اص@ح <=>�ن ح�$�)� �� �ص$ص

� �حV صر�S �ر سر C�
 a=F �(��6`#)� "#�� را �� ا+5 

n�g �� "Iس�� �,��� �ر سر د+روز �=�� ا�:�-� �ر سر .  Vح�
�,�سIا�روز ��n�g"�حV �ر سر �ر���� ه�� .  " ��$�


�� �$F$د را ��K�v C*�
� در ص$رت �)حxY #�ن،  Iس�,�
�,� �� ����r �8	� . ��اوم �� �8	� �
 Iا+5 اس I�"-وا


� �$اه�ن ح:� و ��اوم   ���
 ���
)��ن  ��
از <>�Y ح�
ا6ر دیروز ��=� . هس)��" �*�م ��Yس �F,$ر� اس@��"

س��س� �س>I �� ��ه��F I,$ر� اس@�� از ��روه�� 
�)$هC �$د�� و �� ه��5 ��<ر در �ر�$رد �� ن د]�ر ]��ن 
 ،����%�
� �� �ح��C و �Y$یI ای5 رژیC ا ��س�ز#��ر� #�


س� ��ا�� ا�روز  �
 Iس��
� �F,$ر� اس@�� رژ+�� 
7��، دی9ر ]را ��ی� �� � �"��F 6=� �ر سر �[ Iرار اس-

اش �)$ه�Y� " Cس �F,$ر� اس@���*�م "�$س$� و 
 ؟�$د
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5ا ��ی� �"  Oدی ،��0� "-��G ار اس� 5" �(� � س> ����ا
اش �$	ه4 �	د ؟ " ��8م ��Pس G 2	ر� اس���"�	س	� و 

ار دارد  س�ل اس� #" � س <�رت G٣٠ 2	ر� اس��� ��: از>
 ���و &� #6	ن ه 5" در 65$" دا�$" را در ع g6� "� E" `2	ر رس�

دم ٣٠ا�. رژ� � اس� #" . اس� � � س�ل اس� &س " از �د
� اس����Q�� و ��(�	��2 ا�ا��  را �" 
�N و 
	ن ��Q# �� . ه��

 "�e& "# س��� "-��G .در ا� �د�� "P�[ و Q>س�ل ٣٠ 
	2 G .��	
��O6. و  "D)د س	
ر� اس��� را ه ا� �� درد �� 

�6J� E دل . ح �و��" راس$� #س��� #" �" ا��uل �	س	� و #
Eس��را در وG	د " &^�� در ��6س��ت ح�4# � #Q	ر��ن"�س$" و ;$�

 "# ����2 �� ���66 ا�$�8ر دار� "D)س  ز�Oان �� �65 س�ل د�#�ر�
�& �66J� ن�G �ر� اس��	2 G � ع��P$� اد�� #" در  ای. ا�	

�25ر5	ب ا�. رژ�4 ه�� �C از 
	اس$��2 اس�س� #�ر�ان 
 ه4 �� �	��؟ ��� Xزم & �P� روز � � �	د و &�ز� ه HPح$�
 �66# "�e& را �ر� اس��	2 G Oن �� �65 س�ل د����Pاس� ده

ا�� ���2 س�س4$  "��
&� ای. ا�اد درN #�66 #" ع��E اد��ر و 

	Q# � �ن س�س$4 ی-6� س��ی" دار� ح�4# ���ر و رژی4 ��2Oار
ا��uل �	س	� اس� ؟ ��� ���ز� " ��8م ��Pس G 2	ر� اس���"

 س�ل اس�  ٣٠هس� #" زن س$��0 ا�. اس$��اد �Wه�� را #" 
ز��ن  &ح� س$4 �� �� ;	س� و �	�� 
	د , س #د� ا�� را ��ز 
 HPا�. رژ�4 �� &ح "D)اد� �" &-�رض س�" #�66 &� �65. ا�e& 4ه

�D,��ت �حH ز��ن ایان دس� ����6؟ ��� 
(��2P &ح� س4$ �� �
�" #�66 &� ای. e& را �ر� اس��	2 G �)� �' 4زه4 ���� رژ���
ا �$2 ��6Qس�6؟ ��� �ا�اد �-6� س$4 �(� و ع��E اع �ل �

"�e& "�O6ه� در "ا��Pب ��OQ�١٣٨٧ &� ١٨، ح (" �" #	� دا 
# ��OQ� در #	� دا�
��س� &� ���� #�6 #" و #Q$�ر ا ���

 E و اس�س� &ح �G 2	ر� اس��� &ح E دا�eQ	��ن �زاد�%	ا
 "# ���" د� ا���Q� را ��ارد؟ وا<-�� ای. اس� #"  #س�	Osه�

��8م ��Pس G 2	ر� "در ,��س اص�ح ](�� �� 
	اه�6 
ا� " اس���� ����G فا &�اوم �%�6Q ح�� "D)و س {Sرا ح

�� س�,� #" ٨ص�ح ](��ن حJ	�$� در ا. �دم در $65" ��ار
���" ه� و 
�& � ر�Iس G 2	ر �	د #��� �ص� دا��6$ &� �
 �2�� "# ��م 
	د را ;��د� #�66 و �دم ه4 �" ع�6" د��S&�;

�س$" " و,� ��P""ع(��4 ه " حا�� ه���Qن د��Qن �" دم 
 \,�g� سJع ��س$�6 ه�� ���� �  " و,� ��P""اس� و ح�'�

���" . دار	���6ا�. ا��uل �	س	� و #و�� و 
�& � ��<� ه�
�2 &^�� درG Eس��. �� ����6" ��6س��ت ح�4# � #Q	ر��ن" ;$�

 HP�2 &حG در �اه�6 #" ���	
 �� "��" �� &	ا��6 و  �2��
���" � �D� . .J,��ت �دم �� � دار�SسT$� ��->4 ا�. وا�ع(�

�� #" ا��26 را � � ��6س�6 &ح��� &�(�^�ت اس� G	ا���& 
�� #" � J. اس� از ا�. 	Q� � ه	د�5ر �65. & "����Jرا�

��0� 0� ا� سe-� �ا�. ا�� اس� #" &�26 �س�	,�� . ا���0اد
 �2�� E��P� را در "S�`و ا�. و �وه�� ا���P� را دو�65ان � 	د��
��" س��س� و �G " ��2 ه���Qا�  "� Eس	ده� #" �� & �ار �>

 �� ��
�س$" و ا�. �����ه� ���ه� رس�� ")��P� "� � ه	�65. &
�6����� وا<-�� ه� را �" ا�. . را در �&: ���ه� ا���P� �س	زا

 س�ل �%س� وز� ا�. � (�J G٨	ا��ن ��S &� ��ا��6  #" �	س	� 
 "S
�	د و در ا�. س�,�2 �" ��2�" �6G ه ص�ا� �%�,S� را در �(	

د و #�ر ���6G را �" ���e رس��� #" ه#  در ز��ا���2: ز�S�0اران 
��ران و ی� �� ]�6ب ح(H �وی0 �& ،�& ��2��Q# "e6J$" و �� در ���ا

��و�� در ز���� #" ر��س� . ��# ��� � دا "# ���سG E	ا "�
���6د ���2 را � ع�2� دا�� ا�. ���6د را �" �#0 `(4 و G	ر و 

د� �	د و در دوران ر��س� �e(س ا# E���& ش ه4 �س�د و دزد�

��6" ا� و  �
	رد ��ی� �� " ح4J حJ	�$�"��ون ا�Gز � �و� �ب 

��ی" 6#	�� اش را ��6س�# �25 "$�W� .� ه "� "�J& . "� ی���
 H�	Q& ا����Jر� �	د #" �� ��	
� ،� &�
 "# �S� ن��ای. G	ا
دن ���2 �� ا��ا
� و � "� �Q2� ��)# �6G "� .$ن �" ر���G	ا

	eQ� از ه�� ا<�ام ١٨ �د�� -I�در س#	ب �6G: دا�& 
ا�" ا�  در�� �	رز��O�	#ه " ای�26 را ��ی� �� ص� و �I���J� . س

 "J�$>4 #" و�I	O� �2�� �ن &	'�\ ده�4 و �" 
g	ص �" ���ا� G	ا�
���6" "، "�گ � د�J$�&	ر"� � در 
����ن ���د �� ز��
 گ ��

�-6� �ن اس� #" ا�. ه� ه " �" " �گ � اصE و�P� ��X""،"ا�
� � ��رس$� ع��E اص(� و'= ��#� ��ر 6#	�� را ��6
$" ا�� و 

�� Gس�رت و ����2 
	اه�ن  ���	د� ا�. ع��6-� E� G 2	ر� 
ای. �-�ره�� &	د� ا� #" �� ز��ن &	د� ا� ���ن . اس��� هس$��

 "D)د� س	����� �	د �-I�6� 0G �ن ��ارد #" � � 
	اه�ن 
#" �	س	� و #و�� و 
�& � روز� رژی � در ��G-" هس$�� 


	اه�ن حS} و &�اوم ع  �ن ��  "# �6�ه0ار ��ر ���د �� ز
�6، &� ���e #" ح$� در �E��P �-�ر ه�� ا���P� � � ه�Qار ���

�" �C #( " " �� ده�6  ،$Q�� " )# C� "�G 2	ر� اس��� 
�"  ای. G	ا��ن ��ی� ��S #" اص�ح ](��ن �" د���ل �0�5 ". # $

���	دش #��6 و ���	د�: �ط اول  �& ��O6G �� � � "# �6$هس
��2 . ره�I� � � از و'= ��#� ��ر 6#	�� اس�����
ا� � � در 

 �����ارد"���د �� ز  ا�Oد� �eس�� ،C��	س	� از " &	پ،&�
"���e�ه �. �س�i س%. �S$" وای. ��2د " ;�آ� و 
(	ص و 

�2د� �	� در &�ر�_ ا��Pب �"#" " اسD	ر� ا�"#p�u و �6Gی$�Jر را 
��Qن �� ده� و "اس��� �	د� اس� Z�&���� و �" ا�. & ��

 �" <�رت �س� ه �. اراذل و Oر د��� "J�&ر	�6 #" درص# �� ��#�&
�
��6ای. وا'\ اس� #" .  او��ش را �" �Gن � � 
	اه� ا��ا�

 ") G دم �� از&���. "&حHP ه�� یC از 
	اس$��2 اس�س� �
 �زاد� ��2ده�� –�ا�� 6Gس� / ا� �-�,�� س��س� �زاد� �
��س�، ح�ل 5" ..." ���� و  در رژیG 4 2	ر� اس��� ا��Jن ;Wی

�� و5" 
��6" ا � و اح �� �O� ار�	س	� و #و�� در رأس �ن <
��اد در رأس �ن ����6  .  

#�� از g 5�K�"Sرس���Y ]� هس)�� و �,��I=� 5 :س$ال
�Y� ]� رادی��ل در ای5 �>�رزات ا6ر ا���ن دارد در�$رد 

  �$&�ح ده��؟

wس�g: ب ه�� ��اوم و	#وا<-�� ا�. اس� #" �" د,�E س
�" G 2	ر� اس��� و �سQ# E� #" ا�. د�J$�&	ر� ,�eم ��Qوح
�س�%$" در ]	ل س�,��2 س(D" س��ه: � ع(�" # 	��س$�2 و 
�زاد�%	اه�ن را� ا��ا
� �� ��ه� حq	ر; ر��  &EJQ و 

�2���س$�4 س�ز�� "-��G �5 در � . E$> �2 و�	#�-� از س
�سG E	ان # 	��س� را از ��. �د�� ٦٠ع����2 ده"  Cط یP� "� 

 س�ز�����2 س��س� در 
�رج از u#ا "# �� zب ��ع	#�(J" س
�� ار&��ط ه�� �Q��� و �-� از �ن ه4 ع � <�در 	� 0##Q	ر�$ 

ار �66#> � "-��G �� �6 را&�O6& زم وX .6� pا�.  �� # �ل &�س��
ا#��6� صS	ف �دم و ��Pان ; �� "-��G ه�� �از و��� �J�

�" ه �. د,�E هEJQ& . 4 ه�� ا���P� <�ر& �6 �� ����
 �� �د�� �� �$EJQ و ��<� ره�� ��هس� #" در �ا�ط 6#	
�65 و د��ان در ح�ل ��O6Gن �� رژ� � هس$�6 #" &� �. د��ان 

وه�� س#	ب 
	د ��ز � � �س(\ اس� و ,ح8" ا� از �� EJQ&
��
	اه�4 از �P: و . �� �� �
��6ا�. و<$�J" �� در ���رزات ا�

 8�� در ��X را در �� حq	ر �5  صح�� #4�6 ���� وا<-�� ذ#
�4 و �ا�	ش �P�[ �26& "# 4�6J" ا� #" در �ا�ط ا�ان از �O�


	ردار اس� ]�P" ح�# " ا��Jن &EJQ ار�����2 س��س� 
	د �
 "��Q6ب دد�	#اس�؛ و ��P�[ "�Pت و ا<�Qر �د�� در ز� س

��� �� ا,�$" ا�. �" ا�. �2S	م . اس$��اد ح�#4 در ;ا#��6� �س
ان JS6و رو� �� &	د� ه�� س$ �����س� #" &����2 روز�
ا� ��HI ���ن � ا�. '-p ه�� �$�e" ا� ��اد� اس�� ���P�.  ا

 صح�� �� #4�6 و<$� از �P: �5 راد��Jل در�
 ���رزات ا
�86	ر هس$" ه� ، �ح��E و روا�ط  ا���P� اس� #" �-�ر ه� و 


� و-)��� #�� در �����ن ��ی�  Cن �$&�ح ده�������را� F$ا
����رگ "،"�رگ �ر ����� ا�"، "�رگ �ر د+�)��$ر"Sر+�د �� ز

��YS I+|و Gر اص� " ��# �
 Iن اسا+5 ه� ه�� �� �"�� 
�� را #���)� ا+� و $�

I ��ر @S d&اص=� و G��� �(رس��

� ا+F �� ��"+ G��� 5س�رت و #,��I �$اه�ن  ���$د
ای5 #"�ره� 
� �� ز��ن �$د  ا� . �F,$ر� اس@�� هس)��

ن ��ارد 
� #�� �$اه�ن ���$د�  7F �T��"� ن �� #$د���
س=�N رژی�� در ��F"� هس)�� 
� �$س$� و 
رو�� و 

� �$اه�ن ح:� و ��اوم  �������� روز� ه7ار ��ر Sر+�د �� ز


� ح)� در � �%�G��Y #"�ر ه�� ��ر ن �� ��#��، �� 
�F,$ر� اس@�� �� +Q " ا�Y@�� #�� ه	�ار �� ده�� 


�)ر ��=
 Q+ ��
=�� ��	)ر، " 
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�����" ه� و ا��Jل ���رزا&� ]�p �5 را ;�: �� �ای�26 در . �
ا�D� #" ا��Jر و س6$��2 ا���P� در س��G \D-" رواج دارد �

�66# �� ��,�-�  . Q$6� �
ا� �" �0ار��&� #" از ���رزات ا
 "G	& د اس�	G	� دم� و �� ��(4 ه�I� #" از اع$ا'�ت ���
�" &�26 ه��  �$�	J4 #" اص�ح ](��ن ح��O� 8�#4�6 و در 
 "J)� ����ار "��6J� ر�$
&	ا�P� �� سداد� ��ن �-�ر ه�� س�
 �� ���	)G دادن �ن �%�,p �ن �	د� و �" ه وس�(" ا� از س

�� �� &	ا��4 �س$د�� حq	ر�O�و� ;ا�6#� �5 ه� و �66#، ��
<�رت س6$�2 و ا��Jر ا���P� �5 و �-�ره�� ا���P� ��ن را &� 

4�6# Nای. #" اص�ح ](��ن �" . ح�� در "� "G	& �� ر	ه �. ]
ا��Jل راد��Jل اع$اض، ��ور ��ار�� و �%�,p �ن هس�6$ �� ��4�6 
2 '�  ا���P� رژی4 > E��P� در ���P�D5	ر G	ا��ن �� �" <2 ا


	رد �5 رادی�Jل در ��G-" �� د
	د ی�د �ور � "# �6�س� �� ز
 "� ��� ����، �" ]	ر #(� �" #�ر ��� ای. ��	� راد��Jل ���رز

و ه�� راد��Jل در H)-& �� "-��G دارد��. 

ی� ( از ]� س�)� در �ریN� 5=>)�ن �حI ��$ان :س$ال
 ��ی� <�:� . ی�د 
رد  ای�) اص@ح <=>�ن ���Bر 
رد  ا Iح�

��م  �:NK داری� I<r� wس�g ؟ ا6رIد اس$F$� ای5 ��$ان
  .�>ری�

wس�g: در "# �ار��ن 5���2J " ;��م ��اI�"در ��P," �	رد ا��ر
 �
(H � �ر �I��١٢اA صح�� �� درج ��� اس� در �	رد #س�

 ����� "J6ا� � #" و<$� در �E��P اس$�Xل # 	��س6�� �2$� ���
��س$�2 از �	س	� و دارودس$" اش ح ��	 # ��د #4 �� �ور# �

و ع�م در���s�; N� ه�� " 
CQ �^�0"و " د� �&�س4"را �" 
� #". �$42 �� #�66"  س��س�"�� "$S� اد:  �-� در �	رد ای. ا�
" �OQ� اب هq� C& .ا� "���� �و�� ع�,4 � ا,�$" �-�ا �� �%

 �W;���5 "ه4 �" �ن ا'��" �� �	د #" ا�. ا� از ا�اض ع�ج 
" �5 س$6�"���6ا�. ه ��D	ر #" �� ����6 !". �� ����" 6$�س

ح D� ��ا,�$" در ��	�" در ��P," �	رد �ح�2G z & س% #س�
� ا�� #" ه " # 	��س$�2 و " ��رن"��� #"  ا�. روز ه� ���Pر ��

&C "ا�. . �� #	��6" س6$�"���رز�. �W� �5$" را &ح� ع6	ان 
ابq� "ا �
�$�د� در وا<=  اس4 ر��0 #" ��&� اس� �" ده�ن �

ا� #	���ن # 	��س$��2 ا���P� و رزم دXورا�" ��ن �� ����� .
��س� ه�� 	 # "# �I�2ای. اس4 ر�0 ه " س6$�2 و ارز� ��
�� ��Q��gن �� ار&�eع �ا� رس��ن X	[ ��2,ان در س�ص�یH ای
 �� �S�� و ���	# ،���" �زاد� و س	س��,�س4 ���6ن �Wا�$" ا

��
	ن " س6$�"� �� ا�26. �	 �� "# �I�2$6ن ارز��2 و س��
	ا
 �Q%� و "$�� EJ� �$س��	 # :�6G ن	���P��. ا& "$
��#�;
 �" #�ر�ان �ا� ���	د� �48 #2. و ����� از رزم <2�W;�� �Iا�G

�	�. �� ���� در وا<-�� ��ه��  � 8� �I�;"4س��'� " ��ر
��
	د را �" � ��: �� �Wار �رن ه�� '� #�ر�� ای. ��. #�ر�

��Qن �� ده�P5 "# �6ر �� ر�Q" و �Gا از &	د� ه� و &�ر�_ 
ای. ه� در وا<=، �� �5 س$6� 
	ا��ن . ���رزا&� ���2 هس�6$

��س�2$ '��� 
	د را �� # 	��س� ه�� وا<-� ���Jر �� 	 #
��
	د . س�ز 4�6�� �� "J�$>ارد و�� Ze-& ��G ا�. اع$��ر ه�� "�

� �	دن �	ا'= و &ح(�E ه�� ا�. �	ع از �" ز���� ه روز �س%
 �� :�� �اص�Dح ���P$6. را در �Q5 E��P �ن ه �Oن �" 

2 ��� �	د . �Wارد� "$�W� "� ��ا; �O, �26& 4س��و<$�J"  از ��ر

�رو�. اس� #" ا� ��  از ا�. ���P$6. ح0ب ]�P" #�ر�

 "# � �Gا از &	دJS6اد� رو��-& = e& "� د	� �� E���&
ا� ا��Pب �� ذه6� ���" ]�P" #�ر�� ��G "� د را	
 ��2�O�

��0�"ا��Pب #�ر�� ه4 در ای. �W� . ،Z$Jار��� و از " ��ر��

	د 
�رج و �" " س6$�"ح�,� "��. &���E �� �	د" ا��Pب ا�س�

 �45 ا��Pب #�ر�; �� اس� #" ر�� سخ #" ه 	ار���� �26&
 �0� �	د #" ��ی� دی���[�ی� #" ��42 اس$ح�," ���$" �	د� ه4 ��ر

رو�. اس� #" �65. ��ر��س � در &E��P �� ! و س�0 �دد
��س4 <ار دا�$" و 	 #"��ا� حJ	�� ا�س�� ��" ا��Pب ا�س�

��ارد در ����Sس� ح0ب . ه4 ه 5" ���� ر�D� �P�[ "" #�ر�
 "P�[ =��6� ��G "� "# � س��,�س	د س	
��س�، ��ر#س 	 #

�ا�س��� #" "س��D� �2	ر #(� س%. �	�� �-6� از #�ر� از ���6= ا

" �$-(H �" ه�� ]�P" ا� ��س� و اص	X �� ا,	ا<= �	G	د ��س�
ار �ن ��س�J& "� ز����د� اس� و # �P���س4 . را 	 #


	د " س$6�"�� "� ��و ��رن ایI�G �& �26� #" �65. #س�
��  . ;	�: �5 �� ده�6 در `�هه4 
�ف ��ر#س حف �� ز

 ح�ل در ;�س_ �" س	ال �	ق ���� &�#�� #46 #" در وا<-�� �" ه
�	�$" ام " �5 س6$�"5[� &ح� ع6	ان  .� "s�وG	د ��ارد و �

 �� �در رد #س��� اس� #" در#� از # 	��س4 ��ار�� و �ا� ���رز
دن ا��یQ" ه�� �� و ی� '� # 	��س$� #  Z,�� س4 و��	 #

��
	د س-� در رواج �65. اص�Dح� دار .  

��Y �� ]� رادی��ل ه�$ار  �� اس):�د  از �:,$م :س$ال
Iه�را  �$د  اس W�> 5د در ای$F$� Cدر . س�)�ریس

  ای��$رد ]� �*ر� داری�؟

wس�g: "# اس� �
وا<-�$: را �%	اه�4 &�26 در �65 س�ل ا
ا� #	���ن �5 رادی�Jل �� #	��6 ��. ای. �5 و � ��#س�

ار �66#>� "Dریس4 را��$J86. س� 	ر � � ای. �	'	ع اس� ا�
ه 	ار� " سJ$�ر�س4"��ی� ��S #" در وا<-�� ای. ]	ر ��س� #" 

�� �5 راد��Jل ع�e. ���� و �ن ��P$6ی. ه4 ه�s	<� ه�� ��Qن 
��2 را &Tی�� �6#� 8� "# ����اد� ا "Iارا �س(4 اس� #" . و د,�(�

��ت # 	��س$� ه 	ار� در �-ض ا�. ��G �2 و�اح0اب ، س�ز��
 �	د� و هس$�6، و,� ای. ]	ر ��س� #" سJ$�ریس4  ا,0ا�� �� �ر�

���� �
�D س� #" . �J� از و���� ه�� �5 �	د "e�$�در 
. سJ$�ریس4 را یJ� از وی��� ه�� �5 ��42 �5 رادی�Jل � د

ا�� ا� #س��� اصار دار�� �5 رادی�Jل را �� اس$�Sد� از �2S	م 
ار دهX �6زم اس� ح�ا> �P�
	د از ای. سJ$�ریس4 �	رد  Nدر E>

وا<-ً� ���2 از �2S	م سJ$�ریس4 5" در#� . �2S	م را اراI" ده�6
 pQ# ل�J�5 راد� �P�دار��؟ ��� #س��� #" ا�. �� �ر� را در 

	د درN درس$� از ا�. ��رس�I� دار�� و �� �� 5س����ن  ��د� ا#
 �2� ع(�" �� �S6� ل �" وا<= �" &�(�^�ت�Jم �" �5 رادی	2S� .ای

� زد� و �" ای. وس�(" & ���ت س��س� 
	د را ;�: �� دس
��؟�  

 سJ$�ر�س4 �" ]	رع 	م و در درG" اول ا�-�Jس س	��#$�	�س4 ی� 
ذه6� �اI� در ��6س��ت &��JQ&� دا�س$" ��� اس� و 
 �O$س	42 ;�� ��%Q& ان از	&��سJ$�ریس� #س� اس� #" 

ای. ���6 � . د��,J�$J� 0Gء �� #E# ،E را ��ا� 0Gء �� �6#
سJ$�ریس� در یC ح0ب ���6= �و� و �� <س � 
	د را � ���6= و 

���D	ر #(� سJ$�ریس� . ��6G E# \,�g: و ح0ب ارG\ �� دا
�6# #" �ا� در هJ� 4س$. س(D" د� 6� #" در  � � Nدر
 اس� وح�ت و ا&ح�د ه " &	د� ه� و & �	> �� C& C& ع از	 e�

ور� اس� و ه 	' ���P�و ه�� ا�� E# \,�g� ��6= و� ���� �ار
 �� ا��ازد D
8 دا�� و از ا�	ر I0G� E# "# را �" �را در 

ه�0 � 	د; . ��2���س$� �� و س�ز��	 # :�6G "J6اح$ �ل ا�
�%$(p درون �ن ه �C در دور� ا� و �" درG" ا� از ا�. �� �ر� 
 �6��� �د� i�
	د ر �Gر�
5" در ��6س��ت درو�� و 5" در روا�ط 

��G ن� �� �ً Iو دا �
�6� ��	
ا �" � اس� و 'ور� اس� #" �

�س�� �ا�� �� دی�� ای6��P$6� "# 4� درس� �" د,�E . �" ���رز

 �� I<راد+��ل در �>�رزات ا��ر صح �[ �Y�و-)� از 
 �
 Iاس ��@Y�
��C ��*$ر هس)� ه� ، �ح�GS و روا�ط  ا

�ر���� ه� و ا#��ل �>�رزا�� <�W ]� را �g� #"�ر ه� و 
��
� ا��Sر و س�),�� ا�Y@�� در . �� �ر �N+ای�,� در #را

���
 �� I�K�"S رواج دارد �"��F حNا6ر �� 76ار#��� .  س

� از  �Tه� C=�S �+ ر #�  و	از �>�رزات ا��ر ��) �

 �
 C+ر ��9ر*�
��C و در  �F$� Iد اس$F$� ا�)را&�ت �ردم

 <=>�ن ح�$�)� �� ��,� ه�O �$ا�YS �� سرداد  #�ن اص@ح
ن �$د  و ��  WK�8� ��=� ����ار ��#"�ر ه�� س��)�ر #���
 ��  �9� ،���
هر وس�=� ا� از سر دادن ن F=$�6ر� �� 
�$ا��C 6س)رد�6 حU$ر��رو� gرا
��  ]� ه� و -�رت 
س�),� و ا��Sر ا�Y@�� ]� و #"�ره�� ا�Y@�� #�ن را �� 


��Cح��  nدر. 
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�S,�%� 45 �� سJ$�ر�س4 ; دن از ه �. �� �ر� ز�� i�ر
وه�� ا���P� را ���ج ح �ت �� اص	,� 
	د <ار �� ده�6�� .

�" �%g� ام دی�� ام  e& د در	
 اص	ل �. � ����G ���#" ه
 
	د ;���Qر� #د� و ح�' �" س�زش #�ر���2 �� ���P�ا
� اس� از س	� راس$�2 و ر���س$�2 �" سJ$�ر�س4 �Q�اص	,� 


�رج . �42$ ��� اس� 4�P� ن���ا�ا�
��u در ه �. اع$ا'�ت ا
از #Q	ر � ع(�" س#	ب ���رزات �دم در ا�ان ��ه� �	د�4 #" 


� ��ون � �2����" س�ز��&	�S& "� "Gوت ه�� ���6د� �	G	د در �
 �� و ا���ق س�0 �ا �� 
	ا�� ��ت �%$(p ه " را �" ز���G و
د او را �" # �� �#
	د ح EP$س� p45 و ص; �� �Iو��

د��" سJ$�ر�س4"# �� 42$� . "# Eا�. اص "� "�J& �� ع�� G .ا�
د ع � ه " را �" ز� ���� در #�6ر &	د� ه� �	د و �� ���2 ح# �#

45 اص�ح ](��ن حJ	�$� �6-� �Q%� از ]�P" ح�# " �ا �� ;
 "�e& Oر د��� C� �6$اس	
�� و �� �� L٧س�ل " ه " �� ه4" 
	ا

ار �66#J& و� �5 را �$42 .  را�� �DایZ,�G اس� #" ���2 در �
 ��� � داد ��" سJ$�ریس4 �� #د�� #"  س�0 ه� �" #س� ا�Gز

G�66# E را ح �Oد� ��2 . 0 �-�ر ���2 و ��ق س�0، �-�ر و �6�
 اح �� ��اد او,	�� دارد D
 �-� "# ��ای. ]	ر اس$�Xل �� #د
Gس$" #دن ا�	ر �ع� در صJ� p[�ر5" � �� �����و اصE اس� و 

�

	رد ���2 در وا<= . اع$اض � ع(�" او ��Jف ا��اا�� �� ای. �
45; �� و ع � �5 را �" �س(_ ه " را �" ز��� س�0 �ا �� 
	ا


	د، �%�,�Q6�Sن را  �ار&�اد �� �د�� و �-� �2G ه 	ار #دن را
����س$�2 و ی� ��D	ر . �" سJ$�ر�س4 �42$ �� #د	 # .� 8� "�

 ��2�
	اه�6 � �ر�� �� �، 5[��2 راد��Jل ا��� \)Dg� "#
د� و �" ���2 و��دار ��<� �Q� ��; د	
����� ,ح8" اص	,�  �6�� 

 �
	د #" ��g,\ #�ر�ان و &	د� ه�� س$ ��� ���P�ا� از اص	ل ا
���O� ���ون �C . را �J-6س �� #�6 ع�ول #د� و ���2 را ��د��

ور� اس� #" ���� <��� ' ���P�ا� ;�: �د اص	ل ا�
���� :�; �J�$#�& ف�D-�   .در
D	ط اس$ا&��C را &	ام �� ا


�ر6ر :س$ال �Y<> و ح���  ���
��رو� �"��5  Qان ی$�"�
�� حU$ر 
�ر��9 در ��ه,�� 6`#)� دا#)� ����� �<�F

Iارزی��� ������؟. اس ��  �=I را ]$9

wس�g : و���]�P" #�ر� ه ��D	ر #" � � ا��ر� �� #��6 وا<-ً� 
�66#� در ��G-" ��س� .��-& . �# �� #46 در �	رد �J� ا��
  #�ر�انصح�� #4�6 ای. ]�P" و ی� ا� رو�. &�
 در �6G: ا


	رد �	د� �$Q�� �>و د H -& �� ان ای. . ��ی�	ا� ع6� �ًu�
 دا�$" ا��، ��ی� �
�O� در �6G: اس%.  #" #�ر�ان حq	ر # 
ا� �65. حJ � وG	د دا�$" ����، در ح�,� � �I �2$#�� و .Iا>

� Jس �65ن حJد ع	G	� و ��#� ه�� .Iا را #" ا&�S<ً� ه " <
�66# �� ���� .  س� zان ای. ی� �ن �ی� �ح�� رس � #�ر����$Q;

"��
 اس�؟ � J. اس� �� &	G" �" ای. #�ر�
 از �6G: ع 	�� ا
 � 	د  دا�$" و ]�P" #�ر� �2�����
 در $Q�� ر	0ش ��0�
  "#
 �ح ��D� ع	'	د، ای. �� �� �" ه� �س�
ع(� اXص	ل در #�ر

���� .���"  � &	ان از در ای. ص	رت ه4 ��2 صح�� " حq	ر # �
�" ا� . #د�
5	ن در وا<-�� ا� از �6G: در 
����ن اصً� ه�� #�ر

د� اس�J� �����$Q; �6: . اع�مG ان در�ی� حq	ر دا�$. #�ر�
� 	د دا�$" ����؟  ��  &�26 در ای. را�D" �� &	ا

  
وا<-�� ای. اس� #" #�ر�ان �� وس�-ً� �" ص	رت �د� در ای. 

���6: �#�  دا�$" اG .  "# د	� ��ا&�S<ً� ای. حq	ر ���Pر ; ر
 "# ��� ,� "����0ار��2 ح$� �#$� �� س�
 ]�H �0ارش �
�� �	د، �" #�ر�ان ����
��ه� �#� #�ر�ان 
	د در &�8هات 
 ،������
ا
�Dر داد #" در ص	رت &�اوم �#� در &�8هات ه�� 

�� #�ر�ان �� &	G" �" ���ر� #" در  ای. &-�اد از . ا
اج �� �	
 N0� ، ر<& E��> 4	2G� را &E�JQ ادع� ����	رد #E ز��ا���ن 2#

�� �6G: . �� داد�
ح$� �� رG	ع �" �	<-�� �^(� ��2ا� ا
�، �� &	ان �$	G" ای. �	'	ع ���� Q$6� "# ه4 &� �ن ح�  .

ا�	ش #4�6 #" #�ر�ان ���E در � �����در ' . ای. را ه4 
� � ده�6#�ر E�JQ& ان �� را��eت ه " #�ر��
ای. ا�� ا��Jر . 

 "Gا	ر� ��J�� خ ه��� .�&X�� از �J� �� ان��;Wی اس� #" ای

 "# �� #�ر� ���Jر وG	د دارS� �2�	�)�� �� "-��G اس� و در
�" �س�	,�$� ���2 را �" 	� ش ه�W; رژواز� وا�س$" ح�#4 ��ون	�

� .  ره� #د� اس�" ا��ن 
�ا"<	ل 
	د��ن �" 	��ا��26 ار&: ا
 "���� #�ر �حس	ب �� �	�� #" در ه " #Q	ره�� س�
ذ
 از ]�P" #�ر� را &E�JQ �� ده�6، �W;�� �Iا�G �Q%� دار�
��2  و ����
�%Q� #"  ص�\ &� �Z �" د���ل ;��ا #دن #�ر، در 

دان اس��� #�ر ی� . �حE ه�� &�J�� = eران  س�
ای. ار&: ذ
 #�رOر د��Q>از ه " ا "# ��ان ���Jر �65ن &ح� ��Qر <ار دار�

��2 و س دادن ���د ����
ا� حq	ر اع$ا'� در � �& 4Jح� EIXد
4 . �گ � G 2	ر� اس��� دارا �� ����6�I	O� 8 �. ا�� "�

 ��#" �%: �0ر�� از �#� #���66ن در ا�. 
�0ش را ���Jرا
��8م `�, � "# ���" ح�#4 ح$� <�در �" &���. ��ن و &E�JQ �� داد

��س�، س%6� �" �0اف �SO$" ای4 �2�  .�-�ش �
  

��0 ا��ر� #46 #" �� در  "$J�ا�Gز� ده�� #" در ه �. �G �" ا�. 
 "� Eس	ح�# " �� & "P�[ �&ر� ذا	&�$J4�6 #" د��� �وا<-�� �
�" &JQ(� را ��ح ��" س#	ب � 	د� و 	� س#	ب ع��ن ه

P�[ "# ��� zد ��ع	
 �S6ص EP$ه�� �س EJQ& از " #�ر�
در �65. �ا�D�  P�[" #�ر� ��<� ح0ب و �� . �حوم ����

 "P�[ .ا� �� C��
	د اس� #" در ;�	�� ار�� �س�ز��ن ساس
 C� ن��G اس� #" در �ا�. ]��-��D,��ت و� را ���ن ��6� ،�6#
 "P�[ .ا� "���
�0ش ع4�8 &	د� ا� ��ه� حq	ر �$EJQ و �� �

�4����� �-�ر ه�� 
�ص 
	د � "�J& � . "� "Gا�� ا�. �" ه�� و
 "$%�O�
	د ا :�6G .ان در ا��2S	م حq	ر 
	د ا��O%$" #�ر�

��س�.  
  

�8	� از ��روه�� �)	�G و ��:رد در <�W ]� :س$ال

�ر6ر ��ور  �Y<> ه� و �$دره>ر���رادی��ل �� �$د س�ز��

�� �$���K را دار�� و ا6ر رو�� �>�رزات 
�ر6ر� در واح�ه

�ر6ران ای5 واح�ه� از درون  �
 C���<�� C��
هC �ررس� 

Cره>ران �$د را ه �Nد و �� واس$� ��
رد  ا �Sر"�  .
 ای5 رو�� را ]$9�� ��>����؟

 wس�g: ��س� #" ا� �%Q� �e6وه�� "در ای�� �%Q� از 
د در ]�p �5 رادی�Jل �" 
	د س�ز����ه� و S6� و EJQ$�

 "P�[ �
	دره���ای.، 5" ر�D� �" ا�. ا� دارد " #�ر� ��ور دار
��Qن داد� #" " رو�� ���رزات #�ر�� در واح�ه�� &	,���"#" 

�� ��   را" از درون 
	د و �� واسD" ره�ان 
	د"#�ر�ان -� 
) ی� دوG (" �	ق( &�26 ز���� �� &	ان ��. ای. دو �	'	ع . �66#

ار #د #" �86	ر از >
	د س�"ار&��ط � �ز����ه� و 
	د ره�
س�ز����ه� ���رزات ا<$�gد� و صS6� #�ر�ان " ]�P" #�ر�

5	ن &�26 در ا�. ص	رت �� &	ان �ا� &Tی�� ا� �	ق �"  . ����
 "�e& "���,	& در واح�ه�� �ا�� ا� . اس$�6د � 	د" ���رزات #�ر�

 ���رزات O� "# س���86	ر ا�. ����، در ای. ص	رت ه4  ���� ;
در ز��6" س�ز����ه� ���رزات ا<$�gد� و ان �� ����G 0�5 #�ر�

�S6اس� #" ص ����ت &�6#	�� �6G: #�ر�� ا'��" #دe& "� ،
 &� �" ح�ل O� د؟	� �ن اس$�6د �� "� ���G �ح�ل �" ع6	ان ا�


�ر6ران �� وس�"ً� �� ص$رت Sرد� در  �
 Iای5 اس I�"-وا
����Yر gر ر�p . ای�F 5>� #ر
I  دا#)� اا�:�-ً� ای5 حU$ر 


)� �� سر��+� �$د 
�  �ر <>x 76ارش �>ر76ار+,� ح)� #ر
 ��
�ر6ران �$د در �*�هرات ����� I

� #�ه� #ر ����K
�$د، �� 
�ر6ران ا��Nر داد 
� در ص$رت ��اوم #ر
I در 

��ه�5��s در C=�S  .�*�هرات ه�� �������، ا�راج �� #$
 �� �Nر� اس@�� در را�$,�F س���� �
�>=��B�� ا� 

" n7+ر,

�ر" I
6ران س��)� اسI �� �$ان �� وس"I #ر

� . �� ص$رت Sرد� در �F>� ا��ر �g �رد C=�S 5+در ا

  ���*(�
ردن ��Fی�ت ��رو� ا �K�� Iاس�سً� �را� ��س
��رو�  5�K$�س��)� #� ، دی�  �� #$د 
� ی�� از �س

� در #��%� �6   ��ا�)*��� �را� �vهرًا د�T$%K از 
س�

,ر+n7 �$رد �"�� -رار 6رS)� ا�� ���� �� #$د 
� �را� 

�
 ��
� �� دG�K دوران ��زدا#I از 
�ر ����ر #�  �$د ��ر6را
از <ر+x وزارت 
�ر ا-�ام ��$د  �� �ر سر 
�ر �$د ��ز6رد��، ی� 

Iرد  اس
 .�را� ]�� �:ر 
�ر ��gا 
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در�6G: #�ر�� و # 	��س$� س�6 و رس � وG	د دا�$" #" 
ا� #�ر�ان واح� ه� �Oن #س�ن د�� H��D� �� &	,��� در ا�

د� ا��؟ �� دا��4 #" " ره�"���رزات صS6� ��ن  # �� .��-&
ح$� در �ن #Q	ره�I� ه4 #" س�J��6 ه� از <�رت �0ر�� 

	ردار �	د�� و # 	��س$�2 ه4 در ا�. س�J��6 ه� 
	ردار�� و �� ��
�S	ذ ز��د� دا�$�6 ��زه4 ه 	ار� ره�ان ���رزات صS6� از درون 

ون �� ���� اس�
	د ���رزات �� ���6ا�. �$2 اس� . #�ر��
د در ]�p �5 " #س��� #" �" ع6	ان S6� و EJQ$� وه����

8ات 
	د را �� رو�6� ه 5" " رادی�Jل�  ��� ���م �د �2�از �
ح #�66 &� ا��Jن درN و درس ��� از �ن ���2 �ددD� �$Q��.  


	د س�ز����ه� و 
	د ره�� ]�"ا� �86	ر  از &�#�� " P" #�ر�
 ا�. وا<-�� اس� #" ��ون ره�� ]�P" #�ر� ا��Jن ;�وز� �

ا�� ا� �86	ر از . #�ر�ان وG	د ��ارد، ای. ا,�$" &�#�� درس$� اس�
�65. س%6� ا��Jر'ورت و �P: اح0اب # 	��س� در ه�ا�� 
ا� رس��ن �" س	س��,�س4 �� � �]�P" #�ر� در ا��Pب #�ر�

�" ���رزات ]�P" #�ر� در ا�ان  ���� ���� &�#��e& �26& "� "# 46# 
 E��P� در "# ��" #E ���رزات #�ر�ان �2Gن ��Qن دادe& "J)�
�	رژواز� �$EJQ و <�ر& �6، #�ر�ان ��ون �$EJQ ��ن و ��ون 
0 �" ;�وز� �I�2� دس� �%	اه�6 �
	د ه �ا��eد س$�د رز��6

���� .  
 ری�؟ی� ����g ی� ��6:)� ا� دا:س$ال

wس�g : CQ��   ��->0 وا���� �S$" ه� �س��ر�� ا�� �ح�ود�� ه� 
�� &�#�� #46 . دارOر د��� ا�� �" ��G س%. �
 �WOار�� � ا�. ا�

�s" درا�ان  �Q�6G ��W� &	د� ا� و 
	د ا��O%$" �	د #" � "#
اص�ح ](��ن حJ	�$� و �� حJ	�$� �� #	��6 �" ع6	ان 

��2 از .  $	ا 
�,� #��66ن را از �ح" �6G: س�0"� ا� ا�. ا��
�� "و " ا� ا#�"&	سE �" ه�� &���6 #	&�ه� � � C� ،�66# روز 

� �� ده�6 " حس�.، �� حس�.	)G دم� :�6G �)را �-�ر اص
 �2��� و 
��6" ا� و �� �<�زاد� ه�� ��e6ا� ر�س	ا دع�و روز �-� �

�66#، �-� �ا� �ن س�ز����ه� و ره� �� ��ا��6 �-& �� �
 �6��6: �دم �� 
	اG انس[س  . و �	س	� و #و�� را ره�

 :�6G ا��G �� ز��6 و �-� ه4 �	س	� و " ]�P" �$	سط"�
�6�
�ص" اص�ح ](��ن . #و�� را 0Gء ا�. ]�P" �$	سط �� 
	ا

 ��	� �� Eس	وس�("  ا� �$ و ی� �" <	ل 
	د��ن س�0ه�، �" ه
�� �6G: &	د� ه�� &ح� س$4 &� �� ای�eد �C در ��ه�� �د


��6" ا� و ��� . ایان، در صS	ف ���2 ا��PQق ا��eد �66#  ا�
�6: �د�� را G .ا� �و دس� س�ز ����J " ا��Pب �% (�"ره�

� �� ده�6، 	)G �Gر�
 N�;��و ا�O(�س و 
�ص" #�ر دس$�ن 
ق س�0 �� ا ح#$� اس��� و ز��اص�ح ](��ن حJ	�$� ه4 �

در ح�,�J" د روا<-�� ا�، �ن اع$ا'� #" در .  � #�66<( �اد �

�0ش  Cوز ���� ی�Q# � �2	ر ا��Jن �����
 در �
��ه��2 ا

 د�� س$ ���� �	د #" �" ه� "$S
4 �وQ
&	د� ا� و ا�-�Jس 
�� &� در س� د�J$�&	ر� ح��J� 4#ف 	� �� Eس	وس�(" ا� �$

��5" ���2 و5" ه " د� �6ن ر��Oر��QOن. ا��از �� ��	
 "� 
 Eس� �د��. ��Jف در س� ا�. د�J$�&	ر� '� �$J5	# "# �6�دا
 ����رز� &	د� ا� را �Gر� س�
$" و ��ون �C ا�. س�E ��� ره�

	اه� �د #"  �e�و ه " ذوب ����ن در و�P� ��X" را �� 
	د �" �

��6ا�. ���� �� ه " . ز��," دا�� &�ر�_ : ���س$" �ن �� ����6�
P� ص &�ش <�رت در	g
��E دس��س ا�6�6s6� ا�س$�د  و �" 

 � �O�� 	د &� �سG E	ان را از &���ات ا�. س4 ;��� ه� در ا��ن 
و� ا��Pب ��� 	د #"  EP$6� را .��	
 "�e& .�2 ا��دا�� و �" �

	اه� � '� ا��Pب ح�HI�� 4# ��� ���� �"  ا��از� و� �"  �� ا�

	D�ر #" ���2 در ه #	� و �زن س�ز����ه� 
	د ��2 داد� و ه �
" iو� �س���وه�� �د�� ه4 ���� از " ��س�ز��ن �� ده�6، 

 \Dس ا� �$EJQ ��ن 
	د س	د Gس$" و از ه� ���Jا� ه
 ��-[�> E��P� و در �د# �ا� ا�-�Jس ;��م ا��Pب اس$�Sد� "Dرا�
 2>  و Gس	ر && =[�> و <2'� ا���P� <�رت ح�#4  ده�2 �ا�

P���اد� #" ره�I� از� د�J$�&	ر� . ��� را ��Jر ��# ���� "�e&
  H�,�eم �س�%$" G 2	ر� اس��� و رس��ن �" �زاد� &�26 از ]
�� & ���� ا�. رژ��J$��6G 4ر ا��Jن 	O�2 ا���P� و س> "� Eس	&

 اس��W;  . 

�� س�Lس از #�� 
� ��وF$د ��Y�U ز���� �,��ن 
  . 76ار#9ران �$دی�

��P$� .ان ای �EJ دادن �" ا��Jن �O$S	 �� #�ر�[�
� از � � �" 
 .س�ی� س[�س0Oارم 

  com.gozareshgar.www  76ار#9ران

 Cان را از ����رات ا+5 س$F Gس��� �ص$ص �@ش ��$د �� 
�g 5 را���,� ا+5 �%ر�� �$#� ه� در ا��ن ��9   دا#I و �� 

��رو� ا�Y@ب ا6ر �� �$اه� �ر &� ا�Y@ب  �
��$د  GY(��
+� ��+� ��  ا��از  و� �� س�ز����ه� �$د �,�  xT�S C
ح�

�,� در هر 
$� و �رزن  �
��رو� �س�} "داد  و ه���N$ر  "
هر ا����� س�ز��ن �� ده��، ��روه�� �رد�� هC ��+� از 

 �Nح را�Nس)� و از هر سF ن �$د س$د�# G�	(� را��
 I�">�- G��Y� رد  و در
�را� ا�"��س ��gم ا�Y@ب اس):�د  
و -,ر&� ا�Y@�� -�رت ح�
C  ده,� �را�ر -�<d �ر و Fس$ر 

��
رد  
� ره��T . �ر -,ر ا�Y@�� را ���ر �>ر I��� ر��%�
�� و رس��ن از#ر د+�)��$ر� K%�م 6س��F �(8,$ر� اس@

 ��$9�زاد� ��,� از <ر+x  �$سG �� -,ر ا�Y@�� و سر ��
Iر اس+`g ر ا���ن��(+��F C+ا+5 رژ I�����  . 

  !؟ به دانشجوي دختر و مجازات دانشجويان معترض  زنجان دانشگاهمعاونتعرض 
  

  �9	�]��� �g� 8g� �>ر �"رض +�� از �س�$5�K دا�	�9  ز�%�ن �� ��م حس�5 ��د� �� +�� از د�)ران دا�	%$ ا+5 دا
  . �� ��ر ورد رس$ا�T �7ر�6 �را� رژ+C &� �رد�� ح�,$ر� اس@�� 

  
-��U از ای5 -رار �$د 
� Sرد ���>رد  �� ه�ف س$ء اس):�د  �Fس�  و �%�وز �� یQ د�)ر دا�	%$ در ا��ق �$د �� �"رض �� و� 

��
�م 6`ارد��
�� . �� gردازد ا�� در ه��ن ز��ن �"�اد� از دا�	%$ی�ن دا�	C=�S  �9 و� را 6رS)�� و ایG�� 5 &� ا�س��� او را 
Sر �"� �� ا��# IKت �� ای5 رذا���Y� ��F ر ��$�� �$اه�ن �ر�$رد��Sن ا	�� ای5 �>ر و وF$د ��ار�D nر -��G ا���ر در ا�>�ت 

��حس�5 ��د�  �F,$ر� اس@��  S I,Fرو �$ا����ن �	C �ردم �>ر از دس)�9ر� و �ح�
�� �� �$�F �� ایF 5$ ا�)را&�. #�
در ح����K  حس5 ��د� هC ا
�$ن در س�)� دی9ر در وزارت  رس$ای�، �"=$م #�  
� ا��را �� I#`6 ]�� ��  از ای5ا�� .  داد را

Iل اس$B	� ر�
�:ر از    وا-"� S$ق را Sرا�$ش 
رد  ا�� �� رذاIK ���م�ردم  
�  ���ل ��م ، سران رژیC �� ای�5=$م ��  �#
�	$ی� اذه�ن ��$�� و "�� ا�,�م را دس)�9ر و � م ا�)راض ��$د  �$د�ادا�	%$+�ن دا�	�9  ز�%�ن 
� در ه��ن ز��ن �� ا+5 ا-�


	$ر Iزدن ا��� Cص� �ره- �� ��$�
رد  ا���� ز��ان �ح�$م " �حری�D d�%� �� Qر-� .  ��در ای5 را��N �,رام واح��، س$ر
��ان ه�#��، رش رای%�، ��gم #��>� و �ح�� حس����F 5، �� یQ س�ل ز��ان و �=�ر&� �Sروز� �� یQ س�ل و ],�ر ��  ز

��  .�ح�$م #�  ا
  

��ر د+9ر 
� �	C و �:رت هر ]� ��	)ر ا��Sر ��$�� �ر �=�� ����Yت رژی�F �Y=� �& C,$ر� اس@�� را �را�8�9)�  ا+5 وا-"� 
�	�ن ��S xس�د ذا�� �*�م ح�
C را �
 ��
 �� I��� داد  و�� از  �� ��	ر�� ���م  رژ+C سرا�S �gس� �F,$ر� اس@�� ]$9

�,�  �$د
�ر76اران �Sس��,� F$ا��ن �")رض  و ��Fی�ت  ��F �� د  و$�� . اذ+I و زار �$د -رار �� ده�جرا ��و �>�رز د�Sع 
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تشديد روز افزون اعتراضات كارگري يكي از نتايج 
 طبيعي تعميق روزمره بحراني است كه تار و پود نظام

 توجه به اين  اما. اقتصادي ايران را فرا گرفته است
 واقعيت كه بخش بزرگي از اين اعتراضات جهت دريافت

خود و يا مي گيرد صورت گرفته دستمزد هاي معوقه
  بر ايرانافشاگر چهره كريه بورژوازي وابسته حاكم

است كه به هر وسيله اي متوسل مي شود تا بار بحرانهاي 
 خود را بر دوش كارگران سرشكن ذاتي نظام اقتصادي

عدم دريافت دستمزد و بيكاري هاي متوالي در . نمايد
از شرايط دهشتناك معيشت كارگران خبر داده  عين حال 

و پرده  از توازن قوائي بر مي دارد كه شديدا به ضرر 
 روزي  در چنين شرايطي.طبقه كارگر چرخ خورده است

در  هاي توليدي ها و  واحد كه كارگران كارخانه يستن
اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان دست به تجمع 

 و اين در حالي است كه صاحبان اعتراضي نزده باشند
كار جهت جلوگيري از تجمعات اعتراضي كارگري به 

براي نشان دادن يك نمونه . هر ترفندي متوسل مي شوند
كارگران نساجي از آن ترفند ها مي توان مورد اخير 

 خود كه كارگران اين كارخانه . كر كردرا ذمازندران 
هاي بزرگ نساجي در كشور مي باشد در  يكي از كارخانه

 ماه حقوق اقدام 4اوائل آذر ماه  به دليل عدم دريافت 
نساجي به برگزاري تجمع اعتراضي در مقابل دفتر 

تهديد كردند در ذيربط اما مديران .  كردندمازندران
 گام كارگران صورت ادامه اعتراضات در اولين

اين . قراردادي اين شركت را فورا اخراج خواهند كرد
 نفر از 300تهديد در شرايطي مطرح شده كه حدود 

بصورت كارگر مشغول به كار در نساجي مازندران 900
قراردادي مشغول به كار هستند و كارفرما قادر است هر 

آنها را "قانونا "لحظه كه بخواهد قرارداد آنها را فسخ و 
  . يكار سازدب

در چنين شرايطي است كه رژيم جمهوري اسالمي نيز به 
مثابه رژيم حافظ و مدافع سيستم سرمايه داري وابسته در 
ايران به كمك كارفرمايان شتافته و  با حمله به تجمعات 
كارگري و با بگير و ببند آنان راه را هر چه بيشتر براي 

ايه داران تسهيل استثمار وحشيانه كارگران توسط سرم
نمونه اي از اين واقعيت را مي توان در . هموار مي سازد

 و فعالين  شركت نيشكر هفت تپهارتباط با كارگران
در مورد اول مي بينيم . كارگري در سنندج مشاهده نمود

چهار نفر از  شركت نيشكر هفت تپه كه كارفرمايان
 " روز از كار15غيبت بيش از "ا به بهانه ركارگران 

 در حاليكه اخراج شدگان به دليل .ه است نموداخراج
محكوميت يكساله خود در زندان بسر  سپري كردن دوره

 و به همين دليل قادر به حضور بر سركار خود دهمي بر
ماشين سركوب در اين مورد از يك طرف . نبوده اند

جمهوري اسالمي كارگران را به دليل تالش براي تشكيل 
 و از طرف نداني مي كندسنديكاي مستقل دستگير و ز

بر سر كارگران مزبور ديگر كارفرما به بهانه عدم حضور 
دور باطل . نمايداخراج مي از كار آنها را خود كار 

مسخره اي كه تنها با همياري سرمايه دار و مقامات 
 واقعيت اين است كه. جمهوري اسالمي امكان پذيرشده

 فعالين با باال گرفتن موج اعتراضات كارگري بازداشت
از طرف رژيم مدافع سرمايه داران اوج و كارگري هم 

به دنبال  در سنندج،.  استگسترش هر چه بيشتري يافته
 13 روز جمعه ، دردستگيري هاي اخير فعالين كارگري

آذر ماه، نيروي سركوب جمهوري اسالمي به كارگراني 
 از توابع " نايسر"كه در حمايت از كارگران زنداني در

 14گشتي سازمان داده بودند حمله نموده و سنندج گل
علت بازداشت جز اين نبود كه اين . نفر را بازداشت نمود

دوازده ظهر در   صبح تا10از ساعت  در آن روز  عده
حومه شهر جمع شده و ياد كارگران زنداني را گرامي 

داشته  و در حمايت از سنديكاي نيشكر هفت تپه سخن 
  .ه بودندگفت

اقعيت هاي ذكر شده در فوق مي توان ديد با توجه به و
اعتراضات كارگري در شرايطي رخ مي دهد كه كه 

كارفرمايان با توسل به از يك طرف روزي نيست كه 
 و از ترفند هاي گوناگون كارگران را اخراج نكنند

طرف ديگر رژيم ضد كارگري جمهوري اسالمي در 
گران دفاع از منافع سرمايه داران به بگير و ببند كار

اما شرايط زندگي كارگران واقعيت بس  .نپردازد
دهشتناك تري است كه باعث مي شود كه كارگران 
مبارز ما عليرغم همه دشواري شرايطي كه سرمايه داران 
و دولت حامي شان براي آنها بوجود آورده راه درست 
مقابله با اين وضع را به درستي در مبارزه براي تحقق 

براي درك حد . شان جستجو كنندخواسته هاي عادالنه 
وضع وخيم شرايط كار و زندگي كارگران كافي است 
در به همين واقعيت توجه كنيم و ببينيم كه كارگران ما 

 مجبورند براي دريافت دستمزد هاي معوقه كه شرايطي
 ماه را شامل مي شود دست به تجمع اعتراضي 48گاه تا 
فوراً باعث   به خوبي مي دانند هر اعتراضيكهبزنند 

اخراج كارگران معترض از طرف كارفرمايان شده و 
وحشيانه از طرف رژيم  عالوه بر اين اعتراضات آنان نيز

 به گزارش نهاد هاي دولتي خط فقر .مي شودسركوب 
 هزار 850در آمد ،  88مطلق در شهر تهران در سال 

حال اگر در نظر بگيريم كه . تومان در ماه بوده است
 هزار تومان مي 300ق كارگران ماهي ميانگين حقو

 مي توان به ابعاد باور نكردني شرايط معيشت ،باشد
 خط فقري كه در .كارگران در زير خط فقر پي برد

 تبديل شده و حيات كارگر "خط بقا"شرايط بيكاري به 
. و خانواده اش را آماج يورش مرگبار خودقرار مي دهد

ي، كارگران حتي با توجه با باال بودن هزينه هاي زندگ
در صورتيكه دستمزدهايشان را به موقع هم دريافت كنند 

مين يك زندگي حداقل أقادر به تدر شرايط موجود 
اتفاقاً كارفرمايان با علم به . دنبراي خانواده خود نمي باش

اين واقعيت باز از پرداخت حقوق آنها آنهم براي ماهها 
ي بينيم در چنين شرايطي وقتي م. خود داري مي كنند

كه كارگران مجبورند كه عليرغم همه برخوردهاي 
ظالمانه كارفرمايان باز تن به كار داده و در همان حال 
براي دريافت حقوق هاي معوقه مبارزه كنند، مي توانيم 
شرايطي كه طبقه استثمارگر حاكم با كمك دولت حامي 
خود براي كارگران آفريده است را  تا حدي تصور و 

  .درك نمائيم

  ! بورژوازي وابسته حاكمتجمع اعتراضي، پاسخ كارگران به 
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  !!زنداني سياسي آزاد بايد گرددزنداني سياسي آزاد بايد گردد

شكي نيست كه واقعيت هاي روزمره زندگي به كارگران 
ايران آموخته است كه رژيم جمهوري اسالمي رژيم 
مدافع سرمايه داران و حافظ منافع آنان است و چگونه 
اين رژيم دست در دست كارفرمايان از تشكل آنان 

امري كه در شرايط كنوني باعث . جلوگيري مي نمايد
ا خيال راحت و با دستي باز شده است كه كارفرمايان ب

با شدتي هر چه تمامتر به استثمار كارگران پرداخته و هر 
موقع الزم ببينند آنها را اخراج كنند، يا تا هر زمان كه 
الزم ببينند پرداخت دستمزدهايشان را به تعويق بياندازند 
و يا حتي همه و يا بخشي از آن دستمزدها را به جيب 

اشي از سلطه ديكتاتوري رژِيمي شرايط اختناق ن. بزنند
كه سراپا وابسته به امپرياليسم مي باشد و عدم امكان 
تشكل كارگران و پراكندگي صفوف آنان، امروز به 
بورژوازي ايران امكان داده است كه كارگران را بر سر 
دو راهي بيكاري و تبعات دهشتناك الزامي اش ياكار با 

 نگاه " و بيگاهگاه" و "بخور و نمير"حقوق در واقع 
به طور كلي پراكندگي صفوف كارگران كه در . دارد

مقابله كارگران با سرمايه دارن حكم پاشنه آشيل را براي 
 تورم و ركود آنها دارد، در شرايط و جود بحراني كه

 و موجب توامان از جلوه هاي بارز آن مي باشد
ورشكستگي كارخانجات و خوابيدن توليد و در نتيجه 

جود آمدن ارتش بزرگي از بيكاران به مثابه باعث بو
ارتش ذخيره كار گرديده، كارت برنده اي در دست 

عدم وجود حتي حداقل . بورژوازي وابسته حاكم است
تشكيالت صنفي مستقل طبقه كارگر به اين بورژوازي 
امكان مانور بزرگي به نفع خود داده و توازان قوا را به 

در چنين شرايطي . ضرر طبقه كارگر چرخانده است
تشديد اعتراضات كارگران و مبارزه براي پرداخت 
دستمزدهاي معوقه، عمال كارگران هر واحد توليدي را به 
تجمع اعتراضي كشانده و حدي از روابط مبارزاتي را بين 

اين امر بطور طبيعي رابطه تنگاتنگي . آنها شكل مي دهد
 شان با متشكل شدن كارگران جهت فرياد مطالبات بر حق

مسلم است كه در صورتيكه كارگران قادر شوند . را دارد
خود را سازمان داده و در صفي متشكل و زير پرچمي 
انقالبي به اعتراض بر خيزند جائي براي شلنگ تخته 
. انداختن كارفرمايان بي همه چيز باقي نخواهد گذاشت
تجربه نشان داده كه وحدت و تشكيالت چاره رنجبران 

رست به اين خاطر است كه سرمايه داران و مي باشند و د

لت حامي شان يعني جمهوري اسالمي شديداً از متحد دو
شدن كارگران و دستيابي آنان به يك تشكيالت مبارزاتي 

امروز كارگران ايران در . هراسان و بيمناك مي باشند
جريان مبارزات خود بخودي خويش ضرورت و اهميت 
تشكل و قدرت كارگر متشكل در مقابل كارفرمائي كه 

رمايان ديگر  متحد شده و بر به اشكال مختلف با كارف
عليه كارگران عمل مي كند را بيش از پيش درك مي 
كند و  مي كوشد در جهت غلبه بر اين معضل گام 

اما اين واقعيت غير قابل انكار است كه در . بردارد
شرايط كنوني، ديكتاتوري بزرگترين عامل جلوگيري 
كننده از تشكل كارگران حتي به صورت صنفي آن 

يكتاتوري اي كه خود از سلطه يك رژيم وابسته د. است
به  امپرياليسم در جامعه ما نشأت مي گيرد و بدون از بين 
بردن شرايط وابستگي يعني نابودي سيستم سرمايه داري 
وابسته در ايران ديكتاتوري از جامعه ما رخت بر نخواهد 

بر اين مبناست كه مبارزه كارگران ايران با سرمايه . كند
با مبارزه بر عليه شرايط سلطه ديكتاتوري لجام داران 

گسيخته جمهوري اسالمي و با امر مبارزه براي سرنكوني 
   .اين رژيم ضد كارگري در هم تنيده شده است

  
  13از صفحه     ...استقرار دائمي روحانيان در مدارس

  
ستم هايي كه در زير حكومت  . بودن خود آگاه است و از وحشت نابودي نظام استثمارگرانه اش و از ترس خيزش هاي بزرگ مردمي از توسل به هر ترفندي دريغ نمي كند

ز اين رژيم بوجود آورده و دره اي عميق بين حاميان رنگارنگ  نفرتي سهمگين را در مردم ما  ا،سركوبگر جمهوري اسالمي در اين سي سال بر آحاد جامعه ايران روا شده 
ايادي مفت خورش در بين دانش  همين واقعيت نشان مي دهد كه رژيم منفور جمهوري اسالمي هرگز قادر نخواهد بود با گسيل طلبه ها و . رژيم و مردم ايجاد كرده است

  .   اين دره را پر كند،آموزان 
  

 با گسيل لباس شخصي ها و به همين خاطر گر دانندگان اين رژيم . اسالمي امروز با آن روبروست در واقع جنگ مرگ و زندگي اش مي باشدبحراني كه رژيم جمهوري 
مي بدون شك  در اين تالش ضد مرد.ها و سركوب تظاهرات هاي اعتراضي مردم و قتل جوانان مبارز مي كوشد بر آن غلبه نمايد مزدوران قمه بدست رنگارنگش به خيابان

استقرار دائمي "طرح . تهاجم ايدئولوژيك و استفاده از  مذهب و خرافات مذهبي يكي از  ابزارهائي است كه جمهوري اسالمي همچون هميشه از آن سود مي جويد
عاب و سركوب در جامعه است كه مطمئنا با  در واقعيت يكي ديگر از دست و پا زدن هاي اين رژيم جهت تثبيت سلطه شوم خود و توسعه فضاي ار"روحانيان در مدارس

 همانطور كه تاكنون همه برنامه هاي ايدئولوژيك و سركوبگرانه اين رژيم را مقاومت مردمي با ،موزان و معلمين مبارز به شكست خواهد انجاميدآمقابله  و مبارزه دانش 
ديروز مخابرات را به سپاه واگذار كرد و امروز مدارس را به حوزه علميه و ، امنيتي اش رژيم سفاك جمهوري اسالمي جهت تثبيت شبكه هاي .  شكست مواجه ساخته است
مردم ما خواهان برپائي . اما عليرغم همه اين تشبثات اين رژيم آينده اي جز نابودي نداشته و جايگاه واقعي اش همانا زباله دان تاريخ مي باشد. طالب مزدورش مي سپارد
آن نه تنها جدائي دين از دولت كامالً به تحقق پيوسته و در نتيجه مسايل مذهبي به هيچ وجه راهي در سيستم آموزش و پرورش ندارند بلكه در آن جامعه اي هستند كه در 

  .هيچ كودكي به خاطر فقر از حق تحصيل محروم نخواهد بودجامعه 
  

  !جمهوري اسالمي ، با هر جناح و دسته ، نابود بايد گردد
   سارا نيكو

    2009  دسامبر 18 
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سردمداران جمهوري اسالمي جهت اعمال هر چه بيشتر 
سلطه خود بر مدارس كشور و كنترل دانش آموزان 

و در واقع دسيسه تازه اي هر روز طرح ، و معترض  مبارز
، آخرين نمونه از اين طرح ها . را مطرح مي كنند

 "استقرار دائمي روحانيان در مدارس كشور"پيشنهاد 
 هيچ مسئوليت رسمي "روحانيان"پيش از اين . مي باشد

و دائمي در مدارس ايران نداشتند و تنها در برخي 
 "هاي ديني و قرآن درس"مدارس به عنوان دبير 

اما حال بر مبناي اين طرح قرار است . كردند س ميتدري
در كادر آموزشي هر مدرسه يك روحاني بطور كه 

خبرگزاري  در اين رابطه  .دائمي حضور داشته باشد
زارت آموزش و واز قول معاون ) ايسنا(دانشجويان ايران 

استقرار دائمي روحانيان "پرورش گزارش داد كه طرح 
بر اساس اين . ر خواهد آمد به اجرا د"در مدارس كشور
همكاري هاي وزارت آموزش و پرورش "گزارش ستاد 
مجري اين طرح خواهند بود و قرار  " و حوزه علميه

 به قول "روحانيون"است به زودي بر اساس اين طرح 
 در عرصه "كارآمد"دستگاه تبليغاتي جمهوري اسالمي 

اين  . فرهنگي و تبليغي به مدارس كشور اعزام شوند
شبهات "ها و  والئحانيون وظيفه دارند پاسخگوي سرو

هاي  آموزان بوده و در اجراي برنامه  دانش"ديني
فرهنگي و پرورشي ديگر با آموزش و پرورش همكاري 

يكي از اهداف اعالم شده اين طرح برپايي نماز . كنند
جماعت در مدارس و تشويق دانش آموزان به شركت در 

  .مراسم هاي مذهبي مي باشد
هائي  اقعيت اين است كه اين طرح تنها يكي از طرحو

ها رژيم ارتجاعي جمهوري  است كه در چهارچوب آن
اسالمي مي كوشد نفوذ خود را در سطح مدارس گسترش 
. داده و كنترل اش را در مراكز آموزشي تحكيم بخشد

 در "چهار هزار مدرسه" حدود چندي پيش هم اعالم شد

هاي  به حوزه ارس وابستهنامه واگذاري مد آيين"قالب 
و عمال كنترل اين اند   به حوزه ها واگذار شده "علميه

 مديريت مدارس از وزارت آموزش و پرورش خارج و
حوزه "به اين ترتيب .  به حوزه علميه سپرده شد ها آن

هزار مدرسه چهار  مجري كنترل و آموزش  "علميه
ماج تا با دست باز تري بتواند دانش آموزان را آ! گشت
ضمن كنترل دانش  خود قرار داده و "تهاجم فرهنگي"

نيروي ، با ترويج ايدئولوژي ارتجاعي حاكم آموزان 
 را باز جمهوري اسالميمورد نياز نظام ضد مردمي 

  . پرورد
  

چنين طرح هائي  گرچه خبر از تالش بي وقفه 
سردمداران جمهوري اسالمي جهت اشاعه خرافات 

 كنترل هر چه گسترده تر مذهبي در محيط هاي علمي و
شكست دانش آموزان مي دهد اما در همان حال بيانگر 

برنامه هاي رژيم در عرصه توسعه فرهنگ ارتجاعي اش 
شكست برنامه اي . سال گذشته نيز مي باشدسي در طول  
 و تشكيل "انقالب فرهنگي"سال پيش با  سي كه حدود

 شوراي عالي انقالب فرهنگي  شروع شد و قصد داشت
به خيال خام خود نسل جوان و يا به قول دستگاه تبليغاتي 

 "انقالب فرهنگي" را با توسل به "نسل انقالب"رژيم 
پرورش دهد و حال نتيجه همه آن سم پاشي ها و تبليغات 

 "مرگ بر جمهوري اسالمي"فريبكارانه را در فرياد 
امري . ها شاهد است جوانان و دانش آموزان در خيابان

 حاكمه را محبور ساخته  اين چنين با وقاحت كه دستگاه
عيان ، طالبان وار ، طالب مرتجع خود را در مدارس به 

  . بيندازد جان معلمان آگاه و دانش آموزان
  

واقعيت اين است كه نفوذ و به زير كنترل در آوردن 
سيستم آموزش و پرورش از برنامه هاي اوليه رژيم 

لمين شريف و جمهوري اسالمي بود كه با تصفيه مع
با جايگزين كردن   و"غير خودي"متعهد و به اصطالح 

 در اولين سال سلطه سياه اين "امور تربيتي"مزدوران 
 رژيم ،در آن سال هاي سياه  . رژيم بر مدارس آغاز شد

جمهوري اسالمي كه بخوبي از نفرت مردم به خود آگاه 
 تالش ميكرد كه مردم را به جاسوسي بر عليه ،بود 
 در مدارس دانش آموزان را از طريق . واداردگر يكدي

مسئولين امور تربيتي مورد فشار قرار ميداد تا بر عليه 
خانواده هاي خود جاسوسي كنند و با اينكار فضاي رعب 

اما .  و وحشت و بي اعتمادي را در جامعه نهادينه ميكرد
هشياري مردم در تقابل با ترفند هاي جاسوس پرورانه  

.   رژيم را در اينكار با شكست روبرو ساخترژيم  عمال
در  رژيم سركوبگر حاكم خود را با نسلي روهم اكنون 

رو مي بيند كه عليرغم همه تبليغات فريبكارانه و مذهبي 
  "ديكتاتور بدونه ، بزودي سرنگونه"اين رژيم با شعار 

هاي ي ها ريخته اند و برغم همه وحشيگر به خيابان
  . تراض باز نمي ايستندجمهوري اسالمي از اع

  
دانش آموزان مبارز ايران همراه با دانشجويان و ساير 
اقشار اجتماعي در جريان خيزش هاي بزرگ چند ماه 
اخير همواره در صحنه مبارزات اعتراضي مردم ايران بر 

 .  حضوري چشمگير داشتند،عليه رژيم جمهوري اسالمي 
تي را در دل مبارزات قهرمانانه اين جوانان آن چنان وحش

دژخيمان حاكم انداخته  كه با وقاحت و با علم به اينكه 
 در ،ميدانند تا چه حد در انظار جامعه منفور مي باشند 

صدد اند تا با اجراي اين طرح كثيف براي آينده اشان 
سرمايه گذاري كنند و خواب سلطه كامل بر مدارس  را 

رزات آنهم در شرايط گسترش مبا . در سر مي پرورانند
   .ها سلب نموده است مردم كه حتي اميد به فردا را از آن

  
 "مرگ بر خامنه اي"خامنه اي ، جالدي كه  فريادهاي 

مردم مبارز ايران لرزه بر اندام پوسيده اش افكنده اين 
 ضمن ، در جمع خادمينش ،روزها در سخنراني هايش

ابراز نارضايتي از فضاي فرهنگي سياسي و فاصله اي كه 
صحبت از  ن حوزه علميه و دانشگاه ها وجود دارد ،بي

ضرورت بوجود آوردن پيوند بين حوزه و دانشگاه 
 كه نه تنها مي دهدو به اين ترتيب نشان   !! ميكند

مدارس بلكه دانشگاه ها نيز در گام بعدي هدف اين 
ناله هاي خامنه اي . يورش ايدئولوژيك قرار دارند
ي جمهوري اسالمي در ديكتاتور از فقدان نفوذ معنو

مدارس و دانشگاه ها خود بخوبي حكايت از اين واقعيت 
  دارد كه رژيم جمهوري اسالمي به خوبي از درجه منفور 

  

  

  

  

  

   "استقرار دائمي روحانيان در مدارس"
  !تالشي جهت كنترل دانش آموزان مبارز
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 �-� از Lدر ح�ود س�ع� 
١`2 روز ��6" A ذر�  

� ، �0دوران رژی4 ��
اس$��اد� G 2	ر� 
اس��� در ح�,�J" درب 
 E�> را از ",X Nورود� ;�ر

 �و ��: از �س�ود #د
 از �	&	ر س	اران ٣٠٠S� 

و ,��س �%g� ه� و 

	د را  ���8$�وه�� ا��
در ه �	�" ا� از �ن 
 "$
 س�P$س� Nر�;
اس4 � "� ���	د
اع$ا'� هO$S� ��دران 
ع0ادار هe	م �د� و �� 

	رد ه�� &	ه�. ���0  �
�"  �ن ه� را ��Qو وح
��.  �	رد &-ض <ار داد

 "� C0دی�در ای. ی	رش 
ان و ٣٠$
 از دS� 

���� �O$اس�س . ��دران ���رز دس �
�، یJ� از �0دوران �� Q$6� 0ار��ت�
رژی4 در ��J, " �� س� � 
	د �S$" �	د 

ا� از ه �ن روز اول ، ای. ;�ر س	
$" ه� "
��Q# � � �e6ر �" ای�# ، ��$�  ".را �� �

��ا �<�  E$> ل���وا<-�� ا�. اس� #" ��
G �س�J-��2�� ی��� ، ��6" س(�Dن #" ا

ه�� ه هG "$S -� از ��دران ع0ادار 
�2G داد
	اه� و اع$اض �" �6Gی�ت رژی4 
 �� �G 2	ر� اس��� ، در ���ان �ب 
 OG سJدر دس� دا�$. ع �� ",X Nر�;
�6�. �	�" ه�ی�Qن دس� �" &e = �� ز

ا�. &e = اع$ا'� ، ه 	ار� �D	ر �$�اوم 
2 G O�	#و ه�� س��	ر� �	رد �	رش 

�" در . اس��� <ار ��$" اس�	 �ا� �
و ه�� ا�$��8� رژی4 �� �� "$�W� "$Sه
 �g> ای. ��دران �	ور �س� Cب ��ز ا��&;

ق #دن ���2 را دا��6$S$�.  
 
�0ش ه�� �0رگ �دم ایان � ��در رو
ع(�" رژی4 س#	ب � G 2	ر� اس��� و 
 4G�2& �� �در &�اوم ای. اع$ا'�ت #" ه 	ار

�" �0دوران رژی4 رو�و و ��Qب وح	#س
��Q	د ، ه4 ا#6	ن ه0اران  زن و �د ���رز 
در س��� �5ل ه�� �%	ف G 2	ر� 
ی. �e6J" ه� & "���Qرد وح	� �اس��

��� ��ن ، ز��ن .  <ار دار�� "$Q# در ���ن
و �دان �س��ر� در 
����ن ه� ی� �� اص��� 
�(	," ه�� س�� رژی�G 4ن 
	د را از 

�� �	د�� دس� دا�� ��� �O$و ی� دس ��د
#" در ز��ان ه�� رژی4 در زی ��G "e6Jن 

�6$
��  . �	اد� ه�� �Gن ��
$�Oن #" ه�

 = e& "� دس� ",X Nدر ;�ر "$Sه
�	اد� ه �ن �
اع$ا'� �� ز��6 در وا<= 

 هس�6$�
� ��ن 
�0ش ا�� "$Q#.  
 "D)#" ;�ی" س �ر� اس��	2 G  4رژی

.��	
 اع$ا'�ت �د�� اش � س#	ب 
 �0�� اس$	ار اس� ، رژی � #" &�26 �0ور س
و �e6J" و ا
$�6ق و اع�ام ، ح��ت 
 �د# .� q& ن	اش را &� #6 "�اO $س
�" &e = را از �دم 	� اس� ، حH ه
 � 	د�  و از وح�Q &�اوم و �" �  Z)س
رس��ن ای. ���رزات دس� �" �65. 

�� #" ی	ر�� � ع(�" ��دران ��0�� ، ��درا


	اه�6 �گ �ز��ا��Qن �"  � �
ا�	�� س[د� �	د و 
	اه�ن �
��6س�ی� و �ح�# " ��ی. و ع��(�. �گ 

�س��ر� از ای. .  �ز��ا��Qن �� ����6
 ��O$ه� از دس ��� ��W� دران �-� از��
� از و'-�� و �
ی. $J5	# ن�Q�ز��ا�
ایط  �ز��ا��Qن در س��� �5ل ه�� �

G 2	ر� زن . ا ��ار��G 2	ر� اس���  ر

4Q و  "Gدر � ��	
س$�0  اس��� �" 
ت ای. ��دران از 
	د وا<p اس� و �� S�
دا�� #" 'e" ای. ��دران ، �ی�د ه0اران زن 
و �د ���رز� اس� #" &	سط ای. �Gدان 

� ا��٣٠در ای. ��D)� ن	
  .  س�ل �" 
ای. ��دران  #" در G 462G 2	ر� اس��� 

� �PQ� ورش �� ه0ارانز��ا��Qن را ;
داد��، ا�وز ��ی� ��ه� �Gن ��
$. �ن ه� 
در 
����ن ه� و در س��� �5ل ه�� G 2	ر� 

  .اس��� ����6
ای. ��دران �� 
	اه�6 و ح�QPن هس� 
�6 � س ع0ی0ا��Qن 5" ر�$" و �#" ��ا

ای. ��دران �ی�د داد
	اه� در �(	 .  ��ود
دار�� ، و,� رژی4 دار و �G "e6J 2	ر� 
 "# ��اس��� &ح E داد
	اه� ��درا
� اس� را ��ز��ان ��ن را �" <$E رس��

��ارد .  
  

ح�# �� �6Gی� ;�G "Q 2	ر� اس��� ، 
 س�ل اس� #" داغ از دس� دادن ٣٠

� و ���Q�ه0اران ع0ی0 را � دل ��دران ایان 
 �دJ��	اد� ا� را دا��ار �
 "# �روز� ��	د

و ه0اران زن و �د # 	��س� .  ����

�N و ��٠زادی%	ا� ���رز را در ده"  "� 

���Q�
	ن  . "Q� ا� هه0اران #	دN را �
از دا�$. ;�ر ی� ��در ی� ه دو� �ن ه� ، 

ه0اران ��در در ساس ایان .  �حوم � 	د
 س�ل اس� #" در �4 از دس� ��٣٠: از 

 �	�" ه�ی�Qن #" ا#6	ن در OG دادن

�وران �	رس$�ن ه�� �� ��م  ایان و �(0ار 

��
S$" ا�� �� س	ز  . "� �& ، C� ون��
ح�ل ص� ه� ��در در ساس ایان �رزو� 
داد
	اه� �ز��ان د,���ن را �� 
	د �" 
2 ���� #" ح$� S� 0��	ر �د�� و ه
  N�
اGس�د ع0ی0ا��Qن در #�ام �DP" از 

.  ایان د�. ��� اس�
&e = اع$ا'� ��دران 

در " ;�رX N,""ع0ادار در 
ان ی�د �ور ���رزات ��دران ای
""� �در �رژا�$�. " ���ان ��

  .اس�
 &� �١٩٧در س�ل ه�� 

 ���د� ، ه0اران &. ١٩٨٣
از ���رزی. �زاد�%	ا� و 
  .�$���س� در �رژا	 #
&	سط دو,� ���8� �ن 
 E ر ، �-� از &ح	Q#
 "� N�6$Qه�� وح "e6J�

��ه0اران .  <$E رس��
ا�س�ن ���رز در ای. دوران 

 "#"�6Gp�u#  " ����م �
و� ه�� ���" وس�(" 
� و �� �س#	ب � ر�	د
 #س� از Oد�
����� ��
�	�$�Qن .  س

��دران �رژا�6�$� �Q��& "#ن �ا� ی��$. 
ز��ا��Qن �� � ��	�و ���ه� از س

� �	د از ���� "e�$�٣٠ Eی;� ١٩٧٧ "� �& 
 ا� اع$اض Lح�ل ، ه�  ��6" �-� از `2

P� در �اه	
��E #�خ ص	ر&� ر�� و داد
 = e& "� دس� .�$�ر�Iس G 2	ر� �رژا

 ��و ه�� . زد� ا��ای. ��دران از س	� 
���8� دو,� ه�� دیJ$�&	ر� �رژا�$�. ��ر 
 �& ، ���Q�� =>ض واه�� ��ر �	رد &-

�٣��eی� #"  E�,از ای. ��دران �" د .& 
;�ی�ار� و اس$���P ���رزا&� ��ن در 

ز��ان 
	ی:  �E��P ار&�eع ، ه s	ن  �
�����ان ��� "�6G: ��دران . ��;�ی� ��

 ���رزات " �"� ��O� ���& �26& "�
 "J)� ا��W� .�$�دم �رژا� "��زاد�%	اه�
 #Q	ر ه��  �2Gن را Oدی ��	ر ع �Jا� 

� 	د Z)G 0��ای. ��دران ���رز .  �" 
	د  
 ��W� وز �-� از س�ل از #Q$" ٣٠ا�

 ،  # �#�ن ��ن و �PS	د ��ن �ز��ا��Qن
دو,� ه�� �%$(p �رژا�$�. را �ا�  اع�م 
ع(6� اس��� ه " #Q$" ����ن در 

"p�u# �6G " و در ��&ح� ��Qر �Wا�$" ا
 "O� ����2G حS} �ر��ن ه�� ���رزا&� و ز
دا�$. ح��8" &�ری%� ��G-" ��ن از و<	ع 
�6Gی�&� #" � ع0ی0ا��Qن ر�� # �#�ن  

�د� ا# {Sی: را ح	
 �O$Sه = e&�  .
��دران ��eع �رژا�$�6� در ;وس" ���رزات 
س� س�," 
	ی: ، در وا<= ;45 داران و 
ادا�" ده���6ن را� ���رزا&� �ز��ان 
	د 

�6��� ��   .  
&�ری_ ���� #د� #" &	د� ه�� &ح� س$4 از 

�� �� ��	زOی�Jرب ی�e& ح�ل . ���رزات و
��دران داغ د��� ا�ان ه4 دار�� ه �ن 

�" را �e& "� �ر� اس��	2 G "�)ع 
 = e& �� �6�	# �� و ��� �� :�;
اع$ا'� 
	د ه4 ��د ع0�0ا��Qن را ;�س 
ورت اع�م ' دار�� و ه4 �� &�#�� �
 و �

$�Oن ح	ادث ا����G " ه �اس��
ه " <$E ه�� ;�26�� د�J$�&	ر� ح�4# ، 
ی. و ع��(�. ا�. �� �Iاس� ��6س�	


 �" ���ن$Q�� "5 دم ���6G را ه� 
��   و ���٠دران �" 
	ن 
S$" ��ن ده" . ��

  

  :تحاد زنان آزاديخواها
  
  
  
  
  

  
اعتراضي مادران عزادار در پارك الله جلوه اي از تجمع 

  !تداوم مبارزات توده ها
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  !!زنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ستزنده باد مبارزه مسلحانه كه تنها راه رسيدن به آزادي ست

  روز دانشجو را با تشديد مبارزه بر عليه

  !رژيم ضد خلقي جمهوري اسالمي پاس داريم

 ��ذر روز دا�	%$ -رار دار+��١0Cر د+9ر در س)�  . �
�� ����r یQ س�>G روز� 
	%$+�ن و �7ر�6ا#I �>�رزات زاد+8$اه��� دا��>�رزا��، Sرص)� اسI �را� 

�� رژ+C " س�9ر زاد�"6را���ا#I ��<ر  ه�� دا�	%$+�ن �>�رز� 
� �را� د�Sع از 
��9�� و  ه�� سر
$�9ر�F Cس�K�+رLن ���)�� وا�س)� �� ا��F ؛ �
 I�N=س C+در رژ �[

 5(	
 اح���7رگ ��� ،�صN:� -��]� و ، دا�	%$� �>�رز��٣ ح�=� �� دا�	�9  و 
٣٢ذرس�ل  ١0#ر+"I ر&$� در  �
��$د و ]� در �F,$ر� اس@��  5�� ا+5 روز را �$

 ن +$رش �� �$ا��9  دا�	%$+��� ��ر ١٨  ی� در Fری�ن ��7ش  و"ا�Y@ب Sره��9"�� 
+��F5 �ر���روز ایران،  در س��F I>� دا�	%$�T . ��رار��$د از ->G را�� ده,� ��ر �$


� هر س��K دا�	%$+�ن �>�رز �� �ر76ار�  Iروز� اس $%	��%�"�ت ا�)را&�  دا
  . سر �� ده���ر �=�� دی�)��$ر� ح�
C را Sر+�د زاد� 

  
��در #را+�g �� �N	$از روز دا�	%$ �� رودا�	%$ی�ن �>�رز ا�س�ل 
  Cرژی �

ح�
C از وح	I �%�"�ت ا�)را&� در ا+5 روز دا�	�9ه,�� سراسر 
	$ر را  ر
$�9رس
]را . �,�+� و +� دس)�9ر �� 
���$رد +$رش -رار داد  و دا�	%$+�ن �>�رز را اح�Uر،

�� دس�g I]�9 ه�$ز روز دا�	%$ Sرا �رس��  سرد��اران �F,$ر� اس@�� 
�$د را از �>�رزات وح	I هراس و ]��5 دا�	%$ی�ن را ��ج ح�@ت �$د -رار داد  و 


� �رس دا�	%$ی�ن �ر �@  Iا+5 اس I�"-؟ وا��
رد  ا �,� I�*� در -�رت و �	ر+
سرد��اران و ه�� ��ا�F 5�"S,$ر�  .م �� در ��ه,�� ا��ر دارد��7ش �7رگ �رد

ذر هC  ه����� ��١0 �رس�� اس@��  ١٣ C+ن �� روز ا�)راض ��$�� �ر �=�� رژ�� 
وا�س)� وح	� ح�
G+�<� C #�  و ��اوم 6ر �F>	� 6ردد 
� ����ن س=�N د+�)��$ر� 

��ن و ���+� -�ر�� 
� ١٣ل �� د�>�. را �� Kرز  ا��ا�)� اس��I ا�Lری��KسF$� C$د  
�	�ن  ای�F5,$ر� اس@�� �� ه�� �$د  ه� �=�رCD ه�� �	$�I و سر
$�9ر� C+رژ 

 �
داد�� ا+5 �>ر ده�ن �� ده�ن سراسر دا�	�9ه,� و �را
7 �حص�=� را در �$رد+� 
ذر هGr� C ١0در ١٣Iا�)راض �ر �$اه�� ��س �� $%	�ا�� .  ��ن، دا�	%$ و �Dر دا

 ��YS �Kو �<�F اوم�� �
 �����F+)��ر و ه�� ذوب #��6ن در و|+I �� �$�� �� دا
راد+��7�K  #�ن ن ��-$س �رگ �ح)$م 6س)رش و هر ]� ��	)ر ا�)را&� �ردم و 

�,� را �� ص�ا در �� ورد
� ه�$ز . س=�N &� �رد��  Iهس Cه G�K��١0 �,��5 د 
ذر Sرا �رس��   ��ر و �>�� دا�	%$+�ن �")رض �� ��9��روه�� سر
$ب رژیC، وح	��

ر �=�� ��ردم ��  ذر هC �� روز ا�)راض ��$�� �١0ر��س)� ا�� �� ا�Fز  ��ه�� 
 �>�+�g G� �ر���6ن ن س=�N د+�)��$ر� K%�م 6س�8)� س�س)C سر��ی� دار� ح�
C و


�. #$د I5 ا�ر� اس��[ �� �F$� �� Iن درس�+$%	� F I,F=$�6ر� از �g$س)5 دا
��رو� ،�� �ردم $%	���,� در �را
7 دا�	�9ه� و "ا�)*��� ا�@م 
رد 
� �راسC روز دا

��$د 
� ؛ �%�ز �� ��#�" �$زش ���K و �� �%$ز وزارت �=$م �+�,� �Lو  " و س@�
�� و �Dر�%�ز در ا+5 روز $�روز (�ر ����"I از �ر76ار� و �ر�g+� �%�"�ت �Dر-�

$%	���7 �� #�ت �ر�$رد �� هر $6�� �%�d ��رج از �حG ه�� �g� �) دا  �# ���
��
 �� ��$��- ."  

  
��رو� سر
$ب �F,$ر� اس@�� �
 �N+در #را �
 Iاس aK�F  ق و��[ �� �+�,� ��

د#�� �� 
$#� از �ر76ار� هر $6�� �%�d ا�)را&� و �g$س)5 دا�	%$+�ن �� �ردم و 
��
��S	�ن �� هC ه�� 
س���  ،Sر+�د زاد� F=$�6ر�  ��� �
س@�� �F,$ر� ا�*�م 

وصG اسI ]$ن �$ب �� دا��� راد+��7�K  #�ن �F>� و �Fر� #�ن س�G �>�رز  
Iاه� #�س$� Cرا در ه C
�� ح���K�v م�*� G
 +Q+ �� Q �� صح�� �� ،�$د  ا� 

 Gr� ن �ر ح`ر دا#)� و�+$%	�زاد�"+�� و �ردم را از �g$س)5 �� دا IU,� " ��
  �
��7 و در �ح�ط ه�ى صرSً� �� ص"دا�	%$+�ن ره��$د �� ده��  I�Kرت �س�$


� س"� ��)*ر�ه�s$ن 
س��� . �راسC ای5 روز را �ر76ار 
���" دا�	�9ه� 7�� 
���7� �F ردم� dSد را ��ا$� �� �� دا�	%$+�ن ه	�ار �� ده�� 
� از �$سG �� دار


��� ای5 ه� 
� �$د دار� " �����سa   س��)�ر#�5 و ��� اG�"K ه��#"�ر ه�� " 
� ���
� �=I راد+��7�K  #�ن ا�)را&�ت �رد�� ��م $اه�� �رو� �$د ���ور��هر76  
 �T$6 wس�g٣٠Iت �$د  ه�س�<K�N� اس),� و$� �� C
در  و ، س��K اس)>�اد �`ه>� ح�

 �%�(� Iن رس��  �$اس�	�
�رد �� اس)8$ا C(و س C=v ز+ر �
��� �$ان از �رد�� 
 را 
� �س=�ً� س��)�ر #����� ه�� وا-"� �$د
� �ر �=�� ���G اص=� ا+5 و&d #"�ر

7�8��اسI سر���ه�� و �� ا�)راض �ر  ! |ً$�"� �,�ه�� �$د را �� ]��5 " ره��$د" 
 �

� �ردم �>�ی� 
�ر� �����  ���
س$ژ  ا� �را� سرآ$ب " �� �F=� ا� ���م �� 


�ر6ران، �راس)� ا6ر ا�� . ���>�+G #$" ر �ردم �$سط ��Fح ���رو ،C(س Iد  ه�� �ح$�
�8$اه�� �$اس),�� �ر حx �$د را Sر+�د ز��� ]را ��+� �� ������,� ... دا�	%$ی�ن، ز��ن و 

��روه�� ���+�� �� �=��Y� �� د #�  و$� ���,� �$اه�ن �حxY �$اس),�� ��د| و ی� ا6ر 

�Y�  �9صر هC ��ی�  ��سر
$�9ر رژیL� Cرداز
 I6$ی� �$د#�ن �� دس �
 ���حس$ب �	$

��روه�� سر
$�9ر �� د" س$ژ "�$د  Iس
���"=��F" xح ���رو"
� اK>)� صرSً� �� -داد  ا

��ا#)� و �)"=x �� ه�� ��Fح ه� و �$ی�ی5 
  ؟�F,$ر� اس@�� �� ��#��

  

� �ردم  ��
� ه�� 
س� Iا+5 اس I�"-وا


�� �ر �K�N>�ت وا-"� �$د و Sر+�د  �� را از��
" ���ر ح`ر �� " #"�ر ه�� س��)�ر#���

&� �رد�� " س��)�ر"+5 دار�� �$د �� ا

� #رط  ���وا�س)� ا�� و �� �$�� �� دا
��>I ��ر ا�:�-�  d&ردم �� از ا+5 و� �Tره�

س)�9را�� " س��)�ر"در هC #�س)5 ه��5 
$9�� ه��5 رژ+C &�  و��>�رز  �را� سر

  .   اسI ��اdS ه��5 س��)�ر�رد��
  

 ��$%	��%ر�� �	�ن داد  
� ا�)را&�ت دا
را&�ت <>�Yت و ا-	�ر هر ]� ��	)ر �� ا�)

�� +��� ا���ن ��	)ر� �را� $�g �"��F د+9ر
ورد �� Iس�� I�YS$�.  ر ]��5 اس�س��

�
 Iاس��#$
 �+��  �
در  ذر ا�س�ل ١0 
صح5  دا�	�9ه,� �حص$ر �	�  و ای5 روز 
�� ��5 دا�	%$ و دی9ر �$د  ه�� �ردم $�g در

 ����K�v م�*�سر��ی� �� روز ا�)راض �� 
 و د+�)��$ر�  �ر ��F"�ح�
�C دار� وا�س)

 G+�<� ندا�	%$ی�ن و �$د  . #$دذا�� 
ذر ا�س�ل ١0ه�� �حI س)C �� ��ی� در  

 ��Fح و ر�F,$ر� اس@�� �� ه" #"�ر
هر ]� �� ص�ا�T  را "���$د 6ردددس)� 

��رس��ر Sر+�د ز�.  
  
  

 Cس�K�+رLوا�س)� �� ا� C+رگ �ر رژ�
  !�F,$ر� اس@��

  
�� دا�	%$+�ن �� هر ]� �س)ح��)ر ��د $�g

  !�>�رزات �$د  ه�� س)��+� 
  

  �� ا+��ن �� �gروز� راه��ن
  

  ]ر+�,�� �Sاx=� �T ا+ران
  ٢٠٠٩ دس��>ر ٣   -  ١٣٨٨ ذر ١٢
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 در یC ا<�ام �$ح�ا�" ��. ا, ((� از ٢٠٠٩ �	ا�� ٢٨روز ��6" 
وه�� ا���P� و ���رز ایان، &#�"، ه�6وس$�ن، ��ی�J و ��س	� 

اس4 ;�J	ه� در د��ع از ز��ا���ن س��س� �� �-�ر �ز� Eی
 �0#ا� �زاد� & ��� ز��ا���ن س��س� در �2Gن �$ح� "��
  .در ,�6ن ��0ار ��!" �	ی4

  
 در س�,. #$��%��" ١L٠در ای. �اس4 #" �� �#� ��: از S� 

 "PD6� �0#�� از س	� اح0اب " ایO6�,0$	ن"����0ار ��،س6%ا�
�وه�� ا��ی\ و Q& "� ،�د������P� و �زادی%	ا� در #Q	ره�� 

و'= ز��ا���ن س��س� در #Q	ر 
	د ;دا
$" و &g	ی� از ���رزات 
 ح�#4 را O�	#و ��Pو�$��2 ز��ا���ن س��س� �ع(�"  رژی ��2 س

���0ار� . در ا
$��ر ح�'ان در ای. �اس4 <ار داد� Eس�,. �ح
��رزی. و �زادی%	اه�ن ایا�� و �اس�g& �� 4وی� از # 	��س�2$، �

2وز ... ( ه��6 و &N و ��ی�Jی� � Hر�� و از�g& ") Gوی
�[	ر، �D)، س-�� س�او�(	ح��ر ع ، �O���، ص � �2�Pده

 �
� ا� ) 
سو �(س	)G �&ر ���رزا�J$د #" ای. ا�	� �&0ی�. ��
N &	د� ه�� &ح� $Q� ��2���س�	��,�س$� و �ر��$�از روح�" ا

� �ی: �� �Wا��س$4 را "�  .  
  

 �
$�Oن را����G ��� & ت �" ی�د	Jس "P�>د Cاس4 �� اع�م ی�
س	س��,�س4 و �زاد� �وع �� و �����ل �ن ;��م #	&�ه� از 

�� �Iادر ای. ;��م �� . س	� # �$" ��0ار �66#� ای. �اس4 <
�0ار� ای. �اس4 از س�ل � "Pس�� "� �ح ��� ٢٠٠٠ا��رD� 

 �Z ه �س$O� �� ز��ا���ن س��س� �%س$�. ��ر �	د #" �اس4
 ���" ا�$�Jر ر���P ایا�� �� ه�ف �0ر��ا�� ی�د ه0اران ز��ا

 ��س� رژی�6G 4ی$�Jر �٧س��س� <$E ع�م ��� در س�ل 
 و <$E ع�م ��٢٠٠٣���ل و<�ی= س�ل . G 2	ر� اس��� ��0ار ��

ز��ا���ن س��س� در &#�" &	سط رژی4 ����س� ح�4# � ای. 
Q	ر ، �اس4 ه �س$O� �� ز��ا���ن س��س� �" ی�د & ��� #

 iس�ز��ن ی��� و �" &�ری "�#اسا� ���رز و ا���P� در ایان و &
وه�� �زادی%	ا� از #Q	ره�� �� ای. ا&ح�د ع E �� ;�	س$. س�ی

�8 ��(�[�. و ه�6 و � Oی���... دی ��6" ا� ��. ا, ((G .  
  

�������" س6%ا از س	� �6G: ا���P� و در �%: �-�� �
 "� ��	� "� �Jی#�"، ایان، �زیE، ه�6وس$�ن و ��& "��زادی%	اه�
ی\ و'-�� ز��ا���ن در #Q	ره�� 
	د و �	ی�� ز��ا���ن Q&
س��س� و ���رزات و ��Pو���2$ ���2 در �E��P س�س4$ 

�ص" ا� از صح���2$ ���2 درج  ا�[ی�,�س$� ;دا
$�6 #" در زی

  :�� �	د
  

Gرزی�: "� Eزی س6%ان �زی(� �اس4 �� &	'�\ ای. وا<-�� #" �
,ح�ظ &-�اد ز��ا���ن، هQ# .� $Q	ر د���س�، ا'��" #د #" ای. 

 ه0ار ز��ا�� دارد #" در ���ن ��E��> :%� �2 Q#AL٠	ر رس � 
 E�,�� ��ار دار�� #" ص> �P� ن���Pن و ده�QJ$ از زح �2G	&

�Qز���26ی {Sا� ح� �ن از دس� ��	دا,��2 �0رگ و دو,� ���رز
 ��2� و در ��&ی. �ایط در ز��ا�O$سط دو,� دس	�2 &�ح��� �

��� �� �S	ذ ع �H ا�[ی�,�س$�2 در . �زیE �" س "� �او �� ا��ر
د #" س#	ب –س�
$�ر ا<$�gد� # ��#�& Eزی�  س��س� ح�4# �

 Eزی� "-��G ا- ��ی� در �Jن &�26 ی����  #" و'-�� ز��ا	)G ز
  ار&��]� �س$4�P �� س(D" دیJ$�&	ر� -ه�� �ن �� ����

زیE دارد�   . ا�[ی�,�س$�2 و �&e-�. ح�4# �
  

ح #د #" دو,� ��ی�J #" در :�ری��D� �ی�Jی س6%ان ��
 E� س "��u� "� "&�(�^�ت از �ن�اسJ�2ن " �زاد�"و " د�G در

	�)�� 4��ن ز��ا�� دارد #" س��ی" دار� ��م �د� �� �	د، دو و 

��� �� در ز��ا���2 . در �ایط �س��ر و
� � در ز��ا��2 �" س
ای. #Q	ر �e6J" ه�� Gس � و روح� و ��Qر � ز��ا���ن �" 
��ن ���
� ز��ا��2، ز��ای�ن دارد و �D	ر ��uل در �G p)$%� ل�Jا�

  روز ی��Jر یC س�ع� ا�Gز� ه	ا
	ر� �" ز��ا���ن را �� �&�26 ه
او س[س &�#�� 
	د را � و'-�� ز��ا���ن س��س� ��ی�J . ده�6

�Wارد و ا'��" #د #" در ��ی�J ���ر رس � ح�#� از وG	د ص� ه� 
 "�م �%�,�S �� س�س$4 اس$u �ر�اe� "# س� �س��س  ��ز��ا
س��ی" دار� و د��ع از ��2Q�6G �زادی%	اه��" س��� ;	س$�ن، 

��اد;س$� و  �' ،�6G �' :�6G ...ن �٠ز ده" ا	د� &�#6��� 
 ��,��S,�%� E �� س�س$4 ا�[ی�,�س$� ح�#4، در ز��ان �" س


� از ���2 در س�6. �� و ��4 �ن #" �� �٨٠ &� �٧٠ �O,س� 
س6%ان س[س . هس$�6 دو,� ��ی�J ا�Gز� �زاد� ���2 را � � ده�
و " �	��� ا�	G �ل"�" و'= دو &. از ز��ا���ن س��س� ��ی�J ی-6� 

��رد ی�ری$"" 	�, " �� "# 0��د و &�#�� #د #" دو,� او���� # �ا��ر
اس�"ژس� اح$ام �" Jو " د�"Q� ق	Pح " E�,�� ��" ���ان ���

 �Jی�� س��س��2$ ��اد;س$��" س�س$4 ا�[ی�,�س$� ح�4# �
�4 & ��� اع$ا'�ت ��. ا, ((� و ��4 ا���ت ���6Oه� �	��� �

و; E� J& ل در ص�د� G	س�ا����	� "�Xع�د��  .    س" حP	<� اع�ام 
  

��
 س6%ان &#�"، یJ� از ز��ا���ن س��س� س��H ای. #Q	ر :�ر
� �	د��Q# را "�#�" اس�رت در س��ه�s,��2 دو,� &e& "# د	� .

 "# ") G .د را �� ای	
ه�G #" `(4 و س$4 وG	د دارد "او س%�6ن 
�� "# �G ��0 وG	د دارد و ه ���P��رز� ا���P� وG	د دارد ���رز� ا

د #" . ���ز #د" ز��ا�� س��س� ��0 وG	د دارد# �او س[س ا��ر
 وG	د �6G: ���رزا&� و ه �6s. �س�," �(� [�%� "�#در &

��Qن . 
(��2P &ح� س$4، ز��ا�� س��س� وG	د دارد [�
و� 
 "�#د #" در &#L٠٠٠ .�6s د و ه ١L٠٠ ز��ا�� س��س� #

Oدی �س��س ����ز��ا� �� .  در س��ه�s,��2 ای. #Q	ر �" س
او در ادا�" صح���2$ 
	د �� ا��ر� �" س��P" ���رزات و ��Pو���2$ 
 Hدر ح "�#
� از �6Gی�ت دو,� &� ،"�#ز��ا���ن س��س� &
ی�ن G در �ن س��س���ز��ا���ن س��س� و ازE$> ") G ع�م  ز��ا

�#& O�	#اد� &	سط دو,� سS�" در س�ل &ح �E س(	,��2 ا
د٢٠٠٠# �و� ه �6s. �" &�اوم ���رزات �Gر� ز��ا���ن .  ا��ر

د و 
	اه�ن ا&ح�د # ��	اد� ه�� ���ن ا��ر�
س��س� &#�" و 
�" ز��ا���ن ��)[ Hن ص�ا� ح��ا� رس�� ���P�وه�� ا�� ��� &

س6%ان &N . س��س� و ���رزات ���2 در ا��Jر ع 	�� ��
%�ر ��س� #" ص�ا� ز��ا���ن ای. ا�$"س[س &�#�� #د #" 

4���� ���  "س��س� ���رز در & �م د

  گزارشي از مراسم شب همبستگي بين المللي 
  با زندانيان سياسي در لندن
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  !! سراسر ايران سراسر ايران خلقهاي تحت ستم خلقهاي تحت ستمهمههمه نيروهاي انقالبي با  نيروهاي انقالبي با تمامتمامبرقرار باد اتحاد برقرار باد اتحاد 

 س6%ان �-�� �" �س�," ز��ا���ن س��س� در ایان &ح� :ایران
�
 G 2	ر� اس��� ;داO�	#او �� س$�ی: از ��Pو�� .رژی4 س

ا����P	ن # 	��س� و ���رز� #" در ]	ل س�,�2 س(D" رژی4 '� 
 �

(P� G 2	ر� اس��� ��س� دژ �2,�sن ای. رژی4 در س��ه�

د #" &�26 در س�ل # ��#�& ،�6$
 ه0اران &. از �$2ی. �G�٧ن ��
 4�P$ر �س	ان ��س$ز��ان #�ر�ان و 
(��2P &ح� س$4 ای�
 Z�&
 �6� �Gد در عض �65 ��� اع�ام ���� و �" ای. &
د� . در هاس از ر�� ی��� �6G: &	د� ه�،�س(� از ���ه$ی. 

ز��ان ������Q# ن	
س6%ان در . رز ای. سز��. را �" 
�N و 
 4� و ای. #" ��
ادا�" صح���2$ 
	د �" �6G: &	د� ا� ا
�� G 2	ر� اس��� '� 	O�&�(�^�ت ا�[ی�,�س$�، 
	اس� س
 :�6G .س$" در ای�

	اس� اس�س� &	د� ه�� �" ;� �P)

 اس� ;دا
� و ح �ی� ه�� ���Jر و ;�26ن دو,$��2 ا�[ی�,�س$�
 "� :P�از ��8م G 2	ر� اس��� و �G زدن �	س	� �6Gی$�Jر  در 

� 	د" ره�"اص�Dح  �Qه� را ا� �و� در ;�ی�ن س6%ا�� از . &	د
�4 &�(�^�ت � "# �وه� و اح0اب �$<� و �زادی%	ا�� ��� &
دم  �" � "���)[ H�6: حG ، �� ح �ی� از�ع�e&و ار "�ی��Jرا�

وه�� # 	��س� ��و ا���P� ایان ص�ا� وا<-� ;�
�س$" و 
 ا&�C &	د� ه�� &ح� س$4 ایان �Jد� �ی�,�س$�6G: '� ا�[

د# JQ& ��  . ع(�" ا�[ی�,�س4 و ار&�eع را ;�واN داد� ا
  


ی. س6%ان �اسZ� 4 ه �س$O� ��. :ه��وس)�ن� 
ی\ و'-�� ز��ا���ن س��س� Q& "� �ن س��س���ا, ((� �� ز��ا

دا
�در ه�6وس$�ن و ���رز; �2�و� �� &�#�� � ای. #" ا�$%�ر . ات �
�� #46 #" ا�ZQ در ���ن � � هس4$ &� �ا� رس���ن ص�ا� 

 ز��ا�� ١٨٠٠٠ی�د " ز��ا���ن س��س� در & �م #Q	ره� &�ش 4�6#
س��س� <$E ع�م ��� &	سط رژی4 '� 
(P� G 2	ر� اس��� 

ی\ او'�ع �Gر� در �٧در س�ل Q& "� را ;�س دا�� و س[س 
�
�4 ای. #" در &�(�^�ت . ه�6وس$�ن ;دا� "# �� #W$� او

اس�"ا�[ی�,�س$�  از ه�6وس$�ن �" ع6	ان Jی. د�اس4 " �0ر�$
 C�&اJح د��D��2 ای. دو,� ��ص,�sد، س��ه	� �� �د�
ا����$" از ه0اران ز��ا�� س��س� س� و ه�6وس$�ن یJ� از 

� ا'��" #د #" و. �0ر�$ی. ار<�م ز��ا���ن س��س� را داراس�
را اس�س� �" رس �� � � ��6س� " ز��ا�� س��س�"دو,� ه�6 

در ح�,� . ��م �� �د" �0ه�Jر"و " �6Gی$�Jر"و از & �م ���2 �" ع6	ان 
#" ای. ��ص�Dح �6Gی$�Jران #س��� 0G &	د� ه�� زح $J: و 
&ح� س$4 ، �-�,�. ص�P� pم ��2Q�6G �(� و '� 

رزی. ��2Q�6G &	د� ا� و ا�[ی�,�س$� در ه�6وس$�ن، ���
��س�6$ #" �ا� �زاد� و #سZ حP	ق �دم 
	د �"  ��	���P�ا

��س6%ان س[س �� ا��ر� �" او'�ع �Gر� و �حان .;�
�س$" ا
#Q� وس�= ار&: '� 
(P� ه�6 JQ, در ه�6وس$�ن از ��	6#
�" �H[�6 روس$�ی� ای. #Q	ر و #Q$�ر و اذی� و �زار &	د� ه�� 

 H[�6� .وم ایف ز����26 ���ن و ���	د� �حg& ا�و &�ش �
 داد و ا'��" #د #" ه4 ا#6	ن دو,� ه�6 �
ح��ت و �-��Q$Qن 
�6. �ا� دره4 s و ه �ی�,�س$ا� ��وردن ���6= ا�ح�gرات ا�[�
�Jس$. �6G: ا���P� &	د� ا� �دم ای. #Q	ر � ع(�" رژی4 

���" و� Cه�6وس$�ن در ص�د س�ز��ن دادن ی �P)
س�= �ا� '� 
#Q$�ر و <(= و < = &	د� ه�� �حوم در �%�2Qی� از ه�6وس$�ن 

و� ه �6s. �� ا���Q س��س��2$ '� 
(P� . اس�
ا�[ی�,�س$�2 در ح �ی� از �6Gی�ت دو,� ه�6 و �	ی�� س��س��2$ 

اس� " دو,� او���� ا'��" #د #" Jص(\ و د� �دو,� او���� �� وع�
 ه4 ا#6	ن در ا� س��س$��2 و �%�,�6G �� �S رو� #�ر ��� ا��

ا�[ی�,�س$� ای. دو,� دا��6G "6 از ا�^��س$�ن و عاق �" 
� اس��� ���Q# زه�� ه�6وس$�ن". ;�#س$�ن و سا��eم �" �

وه�� ا���P� و 
(��2P &ح� س4$ ��او س[س &�#�� #د #" 
ا� �ا��ا
$. س$4 و اس$u �ر و س#	ب � �ا� �س$ش ���رز�

$Q�� "5 
	د �ا� ���	د� ��ی� ه � �$ح� ��� و ���رزOی�Jی �� 
�66# ار� س	س��,�0م را ��ی�&>5ا #" &�26 را� . ا�[ی�,�س4 و �

ار� س	س��,�0م اس�>ا� ���	د� ا�[ی�,�س4 و �� ���eت ���رز .  

  G -�� ح�'�O Q5 Hی	Q& ل و��P$ن �� اس��س%�6ن س6%ا
�	�� �" ه. رو�و �� �����ل س6%ا�� ��Jی6��6 ���رز� از ��

 ") G از  ���P�X&�. رس�� #" �� ��$�ر 
	د �65ی. &ا�" سود ا
ا #د" ویJ$	ر
�را"و " 5" �	ارا"�ه�6 G4 . را ا�و� &�#�� #د #" �

�ن #" &ا�" سوده�� او �" ز��ن اس[����ی� هس$�6 ا�� ;��م و 
 �Xم و دردO�ه� و ر��2e و �ح$	ا� ���2 یC ;��م ���رزا&� و ���

���رزات & ��� 
(��2P &ح� س4$ �ا� رس��ن �" �زاد� �� 
�6��� . ��- G �$ � Hی	Q& ی�ده�����" ای. ه6��6 ���رز �� ��

��2 رو�و ��� ��  . و <�ردا

  
 0�� "�#���" �Z ه �س$O� ه6�G �6	ا�� از &در �%: دوم �

 "�� �ی� ;دا
� و �65 &اسود ���رزا&� �� �وا� ��$�ر 
	د �" ه6
ا � 	دGا �#د� و &# ��2�اسZ� 4 . �" ز��� ��در �%: ;�ی�

ه �س$O� ��. ا, ((� �� ز��ا���ن س��س� یC ��(4 �س�6$ �" 
��م Lalgarh و ���� #" �J-6س �66#� �	�" ا� از و'-�� #�ر وز

� و �حوم و,� د,� ه�6وس$�ن �	د ��Q# i����رزات &	د� ه�� ر
 در �ن �" �6Gی�ت دو,� و ار&: '� 
(P� ه�6 �" � �ی: در��� #"

� �	د�� � ع(�" �دم س$ �ی�� و ��Pو�� و ���رزات ���2 ا��ر�.  
اسZ� 4 ه �س$O� ��. ا, ((� �� ز��ا���ن س��س� �اس4 � 
� ا� از ا&ح�د ���رزا&� و 	)G �26& "����رزا&� �س��ر �	�P� �	د #" 

P�[  N" #�ر� و 
(��2P &ح$Q� ��2�� س$4 د��� در ���رز� �ر��
#�Qن � ع(�" ا�[ی�,�س4 و ��8م س��ی" دار� و & ��� $Q�
� ه�� ار&�eع� �ن را �" � �ی: �Wارد �(g& "J	ی� وا<-� از 	)G
�س�," ز��ا���ن س��س� در ایان و �6Gی�ت رژی4 وا�س$" �" 
 ��	اد�
ا�[ی�,�سG 4 2	ر� اس��� در حH ز��ا���ن س��س� و 

�" ا� �	���P ���0 در ���ن ه�� ���ن و 	O� را �� �دم س$ �ی��
 . &	د� ه� و ���رزی. س�ی #Q	ره� �J-6س � 	د

اسZ� 4 ه �س$O� ��. ا, ((� �� ز��ا���ن س��س� &	سط �
وه�� زی س�ز��ن ی��$" �	د��  :اح0اب و 

 
  ��Kن -5�K�"S ]ری�,�� �Sای� �=x ایران

  س��س�
��)� ��5 ا�K==� ه�>س)�9 �� ز��ا���ن 
(UPOTUDAK)   

  س�ز��ن د��را��Q &� ا�Lری��Kس)� ایرا���ن در ا�9=س)�ن

�ر6ران ه��وس)�ن 5�%�    (IWA-GB) �ری)����-ا

 �==�Kری5 ��5 اF�,�)���L�=�S رانF�,� ا�ح�د(     
)زاد   
��)� ه�>س)�9 �� ز��ا���ن س��س�OTDK(  

�	ری� د��راس� ا�Y@��(دوری��s د��راس�  (��
  �ر

����6نح��ی I:  

 �==�Kری5 ��5 اF�,� �� �9(7 ه�>س
   ��Kن–�ر
�,Y=� رزات�<� �==�K5 ا�� p�K  

  5�K�"S ]ری�,�� �Sای� �=x در ��Kن
�$ا�>ر ٢٩ ٢٠٠٩  
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 ���ن ��د�� ���	 �� ���د ���ط �� ر�
	 �� ���د

������ 	��� ����د ا��، 
  '�وزد از ه� #�ان ا" !
  »ر'�  ��0/
�ن '�ا.� -,ال *�(�« 

  علهشُ
  !!با تو ام .... آهاي 

!اي مردك پوشيده در سالح و نقاب  

 باتوم  و چماق و زنجيرت

ستاره را شكسته است؟     فرق چندين   

      سالحت برسينه چندين چكاوك

                              نشسته است؟ 

 ضربات پوتين ات،  

         گل واژه ي عشق را بر دهان  

             كدامين الله ها بسته است؟  

 

!! با تو ام .... آهاي   

 اي مردك بسيجي، اي زنيكه پاسدار،اي بازجو، 

ي مزدور لباس شخصي، آها  

!  توئي كه از ترس در پس پرده نشسته اي! هان  

 امشب هم در زندان هاي سراسر ايران

 خواب خدايت  يا خداي حقيرخوابت را 

      با وضوي خون به عبادت شرمگين بنشين 

            و در خلوت نامردمي ات شمارش كن 

                    چندين رديف كابل و خون و جنازه 

    سفره خانه ي ننگين ات را آذين بسته است؟

 

!!با تو ام ....  آهاي   

 اي ذوب شده در منجالب  وقاحت  واليت، 

! بزن زنيكه  بسيجي، مردك پاسدار، شليك كن  

!باتوم و چماق و زنجيرت را فرود آر  

!چرا كه تقواي جنايات  تو همين است  

  

  ...هيچ مي داني 

   اين سينه هاي سپر شده

  اين مشت هاي گره كرده، اين دست هاي خالي، 

  خروش همان زنان و مردان خاوران است                 

  !اين شعله ، بي كران است

     !اين شعله ، بي كران است

  محمود خليلي-1388آذر ماه 

راسم شب بخشي از پيامهاي همبستگي به م
  با زندانيان سياسي در لندنمللي همبستگي بين ال

  
  "المللي با زندانيان سياسي  شب همبستگي بين"حمايت از 

  
�YSر!  

 a# در �ر76ار� ��# ��@Y�&�5 ح��+I از ا�)��ر ا
ه�>س)�9 ��5 ا�K==� �� ز��ا���ن س��س� و ��
�� �ر 

�)ح� #$+C و �را� زاد� "S 5را�$ان، 
� ��+� درس)� ا+
C��
دا��C  |زم ��" ز��ا���ن س��س� در سراسر د��� �>�رز  


� هC ا
�$ن و هC ]��ن ه�� ،Cور #$ی�  در ا+�F 5 +�د 
� س��  د+�)��$ر� ح�
C �ر 
	$ر��ن ا+ران،  ه�� س=�N س�ل
د� ه�� رژی�F C,$ر� اس@�� ��=$ از ا�Y@��$ن و زا ز��ان


� ��,� Fرم #�ن سر دادن Sر+�د زاد�   Iاس ���$اه�
زاد� . ��#� �$اه� و �>�رز  �را� +Q ز���6 �,)ر ��

�=�� I	g در �
 ��ه�� ار�%�ع  هC  ه�� س��  ]�ل �$اه�
� ز��ا���ن س��س� در سراسر F,�ن ��ا سر  ]$ن ه��

��  �
�� ا��� ا+5 
� ". �5 درد �	)ر
C �را Sر+�د 
5"ده�� 
�واS nر+�د ن�)g C��ه� �� -�رت ���م در سر��سر F,�ن  $ا

�  ه� و ���$د� �*�م س)�9را�� ��#�C و در را  زاد� ن
دار� ح�
C �)ح�ا�� �6م �ردار+C؛ �را+)�ن رزو�  سر��+�

Cه�>س)�9 را داری a# I�YS$� روز� و�g.  
  

   هلند- ي ميزكتاب آمستردام  كميته
٢t/١١/٢٠٠٩  

  
  

  7،ر�YS و دوس)�ن �7ی
  

ص������ �ری5 و 6رم �ری5 درود ه�� �� �� س�ز��ن ه�� 
ا�Y@�� و د�$
را��Q &� ا�Lری��Kس)� و �� 
��)� �ر76ار 

 ����#a ه�>س)�9 ��5 ا�K==� �� ز��ا���ن "
���  �ر
���  .در ��Kن" س��س� د

  
�� ه�� ز��ا���ن س��س� ���>�رز  �ر حx و ��Yو�I -,ر��

��روه�� ا�Lری��Kس)�، رژیF C,�ن �ر �=�� ا���ل ار�%��� 
 ���,Kا d<�� ، ن�� Cو ��رح n�:ّه�� ار�%��� و او��#�ن س
 �
 �F 9ر� ، هر�$
�را� ه�� ��سC=v �� �� I ، س)C و سر

C��
��دا�� 
� .  ],ر  
W�r �$د را �	�ن ���ه�، �>�رز  
 Iس�Kری�Lس�ن ه� �$سط 6رو  ه�� ار�%��� ا��اس)��rر ا


� س�س)C ه�� سر��ی� دار� در ه� ادا�� دارد، و �� ز ����
F,�ن وF$د دار��، ح>� ، #��%� و ا��ام �,)ری5 ز��ن و 

I#زادی8$ا ، ادا�� �$اه� دا  .�ردان �6  و 
  


� در راس)��  ی��F Q"� �را� رس��ن �� �T�F ،�Y<> ��
���dS �	ریI�-@� ،I، س�ز���6، ا�)راع، و -�رت ه� و 

ن #�$�T�S و ر#� ��gا -��=�I ه�� ه�ر� ا�س�ن ه� ا���
������، در در�F اول، س�س)C ه�� سر��ی� دار� ��ی� �� 
Cِس�Kن ه� را س$س�� ��F و �� ص$رت -,ر ��7 از ��5 �رو

در ای5 ا�ر �,C ، ه�>س)�9 و ا�ح�د 
�ر6ران و �$د  .  ��9رد
ه�� زح�)�� ه�� 
	$ر ه�، �gروز� ای5 وا-"�I ا���ر 

��g`یر را &���I �$اه� 
رد .          
  

Cس�Kری�Lد ��د ا�$������$د ��د رژیC ه�� ار�%���!  !  
�gروز ��د �>�رزات 
�ر6ران و �$د  ه�� زح�)�� ه�� 
	$ر 

  !ه�
  

��  !ه�� ز��ا���ن س��س� زاد ��ی� 6رد
��  !ه�� ز��ا���ن س��س� زاد ��ی� 6رد
��  !ه�� ز��ا���ن س��س� زاد ��ی� 6رد

  
  ان در آمريكاي شماليفعالين چريكهاي فدائي خلق اير

�$ا�>ر ٢٨ ٢٠٠٩  
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  از ص:ح� �ر...    آذر در لندن16گزارشي از تظاهرات 

G 2	ر� اس��� �� ه �6Gح و "، "�گ � G 2	ر� اس���"
ز��ا�� س��س� �" ه � &	د� ه� �زاد "، "ددس$" ���	د ��ی� �د

#�ر�، "، "ار&�eع ��0ار اس� از، ار اس� �دا�eQ	 ��"، "��ی� �دد
 	eQ�گ � "، "ز��ا�� س��س� �زاد ��ی� �دد"، "ا&ح�د ا&ح�د، دا�

گ � حJ	�� �e6J""، "حJ	�� '� زن�" ،" ��	Jح گ ��
"، "�Wه��� ��، "ا رس���G 2	ر� اس���، رژی4 ار&�eع� �


	اه��" &	د� ه� "، "�e6J" و اع�ام ��ی� ;�ی�ن ی���" H�6: حG از
��6# �����$Q; ان، "#�ر� ز��ا�� �زاد ��ی� �دد"، "در ای

وز�، ���رز� ، ا&ح�د " ،"دا�eQ	� ز��ا�� �زاد ��ی� �دد"�;" ،" "�
�" س�زش، �" " ، "اص�ح �" س�زش، �گ � G 2	ر� اس���

د &���� ��د �زاد�"، " ;�وز�&س(�4 ��� ��د "، "ز��� ��د ا��Pب، ز��ز
  "  س	س��,�س4

  
�P(�" #" از ای. �حE ع�	ر  E���6ن وس�ی�� �ر� از ع��ی. و را

E���	&ق ا	ص�ا در�وردن � "� �� ��ه�� 
	د و ��Qن دادن  �� #د
��د# �� �����$Q; ���66ن#   .ع��� ;�وز� از &�8ه

  
ه� #" &ح E �-�ره�� " س�0ا,(2�"�ه� �� ���W ��ت ز��ن #	&

 ��وه�� �5 را ��ا�$�6 س-� #د�� "���)[ ��	O�رادی�Jل و س
�� ;%: �ه�6 از ]�H �(��6	 ه�� �س��ر <	� در �-�ره�� 
د����0 را� �" �Gی�  �6�وه�� �5 ا
�ل ای�eد #�66 #" ای. &�� .
وه�� 5����2 #4 #4 و �� ��ت ��� و &�اوم �-�ره�� � �

 �8�وع �" سدادن �-�ر ه�� ار&�eع� ا�  �" ی� حس�. ��
 �. ا� و �$\ " ،"حس�.g�یZا,P " 0 �-�ر����2ی$�  "# ��د#


	رده�� '� �د�� و .  �" �ن ا'��" ��" �گ � دیJ$�&	ر"�
 "5 ��Qن داد #" ه  �#��ن ا�. حG ه� در �س�0ا,(2 �ع�e&ار

�6: �د�� در دا
Q# E	ر رادیG ات و� و 
	د را از &����� $,�J
 Z)[ م �" اص�ح	س	ان �� و '� ا���P� ره���� ��زداردای

�رج �� س�زد، ای�د� ای. اص�ح ](��ن #" & ��� ه4 و  �$�	Jح
��8م ;	س��� G 2	ر� اس��� اس� در 
�رج  {Sن ح�Q �
 H��D� و ���� �� 
	ی: � �#Q	ر ��: از ;�: ��Pب از 25

وه�� ره6 	ده�� �� �� & � G�2& رده��	
ره�ا��Qن �" �
وه�� ���رز و . �� ;داز��" س�
$�ر �J."ا���P� و �� "# �ا�

 �ا� �	ا2G" �� �ن ���د� E��# ر���Qی� �� ا&ح�د و ه�� ���P�ا
��د�.  

  

د، حq	ر # �� "G	& Z)G �#� #" در ای. حOدی "$J�
ان �� �� س� �	د #" &� ��&�2 ��O0ار�� pد<� & �م از ص 

ی. &	2G� �" حq	ر " س�0ه�"$J5	# �26& "�دار� #د� و � )��
 � � �2��� ](Z و �-�ره�� رادی�Jل �	O�وه�� س�� �O Q5
 �
د�� �(J" �" د<� �	ا`Z �	د�� &� �H��D س��س� ��� ه�� ا#
 E

	د در ;%: �0یQ6� �g&وی و ��( ��2 &�2" ��� در دا

�� ](Z و �-�ره�� #Q	ر، حq	ر ;&-�اد 	O�&�8ه #���66ن س
" ا�-�Jس� در �، ه� در �E��P س�Sر&%��" G 2	ر� اس���  �ن

ه� ;��ا ��6J و �%�,G .�S 2	ر�  ه�� �ن اص�Dح �0ارش و ��(4
 �$Q� ��دار و �G "e6J 2	ر� اس��� در ا��Jر ع 	�� ه �


	اه�ن  "# ��	� ��-� �$�	Jح Z)[ ر� " اص�ح"اص�ح	&�$Jدی
�� �س�ط 	O�  .  س�ل `(4 و G	ر حJ	��٣٠ح�#4 هس$�6 و �" س

  
 ادع�ه�� Oر دی�� "# ���"ا�D�� " "و�اسJای. " د� ��)[

ه� و س��س� وا<-� و �" ادع�ی�  �(��6	� &�(�^�&� ا�[ی�,�س�
ه�  ���2 در �	رد &	د� ه�� &ح� س$4 �� و �6G: �زادی%	اه��" �ن

  .را �" � �ی: �Wارد
  

 در &�8هات �	رد �Gس$Oاز �١" دی �وه� �# �ذر در ,�6ن �
 :�6G �2 از�G	ا��ن �5 ا�O(�س� در ای. &�8هات و ح �ی� �
 E�JQ& دار و دس$" ه�� �ع(�" & �� دم ایان �� "��زادی%	اه�
 ده�6� G 2	ر� اس��� و �e6 (" دار و دس$" �	س	� و س�ی

ه�  �ن. �" ح�#4 �	داص�Dح اص�ح ](��ن ��ا�= ��8م اس$u �ر�ا" �
�� ;%: ا]�ع�" و سدادن �-�ر ه�� �گ � G 2	ر� اس��� 
دم ایان را �" � �ی: � "�ح �ی� 
	د از �6G: �زادی%	اه�

��  . �Wارد
  

 �ذر در ,�6ن یC ح#� ���رزا&� �	�H در د��ع از �١&�8هات 
ای. . �6G: &	د� ه�� �" ;�
�س$" � ع(�" G 2	ر� اس��� �	د

ا
	ان س�ز��ن٨ت #" &� س�ع� &�8ها� "� ����e�  �D� Z	ل ا
 ��2Jی5 .�,�-� N$Q� ان	
ا� ") G و از p)$%� وه����ه� و 

C�&اJدر ,�6ن و س�ز��ن د� H)
 '� ا�[ی�,�س$� -��ای� 
�$" �	د� EJ� س$�ن)O�  . ایا���ن در ا

  
  �� ای �ن �" ;�وز� راه �ن

  5�K�"S ]ری�,�� �Sای� �=x در ��Kن
  ٢٠٠٩ دس��>ر ٨

  14از صفحه .... تجمع اعتراضي مادران

ن جمهوري اسالمي چه به اصطالح اصالح سردمدارا.  مادران عزادار  پارك الله به خوبي ميدانند كه رژيم ددمنش جمهوري اسالمي مسبب به قتل رسيدن فرزندانشان مي باشد
همين مير حسين موسوي كه امروزه لباس سبز به . طلب باشند و چه اصول گرا ، سالهاي سال است كه نشان داده اند براي حفظ اين نظام جهنمي از هيچ جنايتي دريغ نمي ورزند

.  نقش اساسي داشته است67خود يكي از كساني است كه در قتل عام زندانيان سياسي در سال تن كرده و مي كوشد جمهوري اسالمي را از گزند مبارزات مردم مصون دارد، 
 ، يعني زماني كه  سمت ننگين نخست وزيري رياست جمهوري خامنه اي جالد  60موسوي كه امروز در مقابل سئوال و دادخواهي مردم در مورد زندانيان سياسي جانباخته در دهه 

تو  !!!  " چه گذشت60من زندانبان نبودم ، برويد از زندانبان ها بپرسيد كه در زندان ها بر سر زندانيان سياسي دهه ": ر گرفت مذبوحانه با پوزخند گفترا بر عهده داشت ، قرا
  !!گيرد مسئول نمي باشند نيستند در مقابل جناياتي كه انجام مي"زندانبان"و چون شخصا !!  گويي كه امروز خامنه اي و احمدي نژاد شخصا خود زندانبانند

.   را بر پيشاني دارند60بنابر اين اصالح طلبان حكومتي همچون موسوي ، داغ ننگ سركوب ، زندان ، شكنجه و اعدام بهترين زنان و مردان مبارز و كمونيست ايران در دهه 
  .ننگي كه با هيچ رنگي ، حتي رنگ سبز هم پاك نخواهد شد

.  مادران داغ ديده هر روز وسعت بيشتري گرفته و در راستاي مبارزات بر حق توده هاي ستم ديده ، جهت سرنگوني جمهوري اسالمي قرار گيردبه اميد آن كه تجمع اعتراضي 
راسر دنيا براي هميشه محو مبارزه اي كه در كنار مبارزات توده هاي ستمديده جهان در روند خود بايد بساط  فقر و گرسنگي ، ظلم و ستم ، زندان و شكنجه و اعدام را  در س

  .  نمايد
  !پيروز باد تجمع اعتراضي مادران جان باختگان

  !جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد
  !  هر چه مستحكم تر باد پيوند مبارزاتي خلق هاي جهان

  اتحاد زنان آزاديخواه
  com.gmail@Etehadezan  2009 دسامبر 14   
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  !!بقه كارگربقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري ط
  

  

  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  :در اينترنت ديدن كنيد 

com.siahkal.www://http 
 

اشرف دهقاني در رفيق از صفحه 

  :اينترنت ديدن كنيد
  

com.ashrafdehghani.www://http  

 
 

 براي تماس با

   چريكهاي فدايي خلق ايران

  :با نشاني زير مكاتبه كنيد

  

BM BOX 5051 
LONDON WC1N 3XX 

ENGLAND 

  شماره تلفن

  براي تماس با چريكهاي فدايي خلق ايران

0044 7946494034 

  

  آذر در لندن16گزارشي از تظاهرات 

  ! "صلح و دمكراسي"مدافع به اصطالح   هاي"سبزالهي" و رسوايي 
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گرامي باد خاطره جاودان انگلس يكي از 
رهبران و انديشمندان كبير طبقه كارگر و 
توده هاي زحمتكش در يكصد و نودمين 

 !د تولدشسالگر

 كمك مالي
  استراليا

  

   دالر500رفيق شهيد حسين محموديان               

   دالر300رفيق كبير  مسعود احمدزاده               

  

  آمريكا
  

   دالر141                                ميز كتاب كاليفرنيا

  دالر200                                    زنان كمونيست  

  

  انگلستان
  

  پوند50           رفقا حميد و عبدالرضا ماهيگير

ميز كتاب شب همبستگي با زندانيان سياسي

  پوند26                    

 


