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  سرمقالهسرمقاله

  اليزه شدن جنبش وراديك

 ! كردنهاي اصالح طلبان"غلط"
  

شكي نيست كه تالشهاي هر دو جناح براي زد و بند با يكديگر درمقابل توده  ...

 "جناح حاكم"ي كه "تدبير" و "عقالنيت"هاي تحت ستم ما، و به اصطالح 

نشان داده و رفسنجاني و خاتمي را به وجد آورده و قند در دل اصالح طلبان 

اما آنچه مسلم .  آب كرده است، تأثيرات خود را به جا خواهد گذاشتحكومتي

است اين است كه تصميمات و زد و بند هاي  آنها قادر به جلوگيري از رشد 

به خصوص كساني كه سعي دارند اصالح طلبان را در . جنش توده ها نخواهد بود

 مردمي ما رأس جنبش انقالبي  اخير مردم قرار دهند، بايد بدانند كه جنبش

 و فاقد سازماندهي مي باشد و در نتيجه زد و بند اصالح طلبان "خود جوش"

حكومتي با جناح رقيب و تالش هر دو  براي رسيدن به سازش با يكديگر نمي 

  ����٢       .... .تواند آتش مبارزات مردم  را خاموش سازد

  ! مبارز و قهرمان ايران پيام رفيق اشرف دهقاني به مردم
�ر� ا����، �	�� ����ی� دار در ��� ��ن ی� �� 
	�ی�
� رژی� ��!
* ا��ز& داد (� %)��� ز��ن #�& %$�ار #�د و �� ��

.	�ر%� دی!� ا��9ی�678/ ه�، ��ا� ح��3/ از �12�0  �� (�ان ,�د در ای�ان، ا�$�ن ی��0* در 
�ی/، رژی� ار%)�.� و -* ,+�� 
:��� �� �
�6/ (� . � �� %��7; (00*دی!�� را �� ��� رژی� (0
دی$?�%�ر� در ���:� ای�ان (� در ح�ل ح�-� در ای= را��� ��ی* دا


*& و در A8�B و@ی/ �7�2 .�-� �� #�د، ,�د ح��; �67?� ����ی� دار� وا�6?� �� �#�C د�#$; و #��ی; �Dه	� �� ,

* ��ا� از �7= ��دن دی$?�%�ر� ��ی* ریE �Fن را.ا��9ی�678� در ���:� ���/�$F,  . �� *ی�� �ً�در 
?7)�، �	�رز& �� دی$?�%�ر� ح?


� ح�(�، در M7�E?� و %�أم �Jدد؛ و 
	�ی* ا��ز& داد (� د#��0ن �� %�77Hا%� ����ر�Jا
� و 8�3N?ا� �67?� ��د��
 ��	�رز& ��ا
�رد& DJا#?= ا��س و ری�F دی$?�%�ر�، یO ��ر دی!� ��دم را �2یA دM
� و د�/ ?�� ����٥      .ه0*�3ه�� در ح$

طراح   يا "پدر حقوق بشر"منتظري، 

  واليت فقيه؟

� در (�0ر ,��07 و دی!� ��ان �R?0�
 ���78/ هS6� ا���� ��ر��
(F?�ره�، �7T	/ ه� و 2)�ی:� را دارد (� 
از �UEز رو� (�ر �E*ن ای= رژی� �� ��دم 

�ص �� ز
�ن ���:� ر
)*ی*& ای�ان و T, ��
�7; #* و �� ��ل ا�/ (� ه��0Wن �%

 �� �:* ٦٨ه� 0X* او از ��ل .  ادا�� دارد
دی!� �6?�7�ً� در ا��ر دو8?� د,�8/ 

*ا#/ و�8 �� .0�ان ی$� از �*ا7:2= 
 ��. �,E �% ا���� ��ر�
�Rم � �[��
در #$; و 7#�& ,�ص ,�د �� ای= رژی� 

�د�

� از ای= رو�/ (�. ,*�/  ��R?0� 
در (�0ر %�د& ه�� %�/ �?� ای�ان �+$� در 


� �Bار دا#/E ;���� \�.  �) *#�� 
�د را از زی� %	+�H7ت , *
6; ��ان �� �?�ا

 ^7MF% �� د& و��
��ا& (00*& ره� J
د#��0ن از دو�?�ن ,�ی_، را& �	�رزا%� 

�د را �� 7C_ �	�د,.     ����١١  

  

  !پاسخ به سواالت سايت ديدگاه
 Oa ف ��دم و �2*ان��� �J*0)ا�C
�د& % *
�ا?� �) ���ز��ن ا
���� ��ا��
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��0��اa =a$� از �fرa�?J= (�ره��g (� در 
دم ��i��C *a داد& #�د ���aن ,f7ش ��

 =aا �� �	+U ��Jم ��دا#?= در را�?�
*#�� �� \:- . �) �%�
��� �� ا�$�% ��

در ��= اa= ح�(/ #$; 2�J?� ا�/ 
� ����7 ���:� و �j2 �77H% �0:a
 ;g�6� �� ن�
�Jاa_ و�17 ��دم و ��ا
����7 و ه�70W= ار%��ء روح�7 %�د& ه� 
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 ����
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�ن و ��دم ��
 �� �	+U /
�  و�7:� در �E �� �7$% �� *a��

  ����٨     .ا�J \:- =aم ��دا#/

  در صفحات ديگر
  

 گرامي باد ياد نيما يوشـيج ، پـدر          ●

  4.. ............................ شعر نو

 اكبر گنجي "زمانامام "در كشور  ●

   16...... ......... گاندي مي شود ،هم

المي در محاصره آتش    جمهوري اس  ●

  19...... .................خشم توده ها 

گزارشي از تظـاهرات در مقابـل        ●

 در  "عفو بـين الملـل    "دفتر سازمان   

   20. .............................. لندن

 26 دي ماه، سالگرد فرار شاه!
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تداوم خيزش عظيم و بي سابقه ماه هاي اخير توده ها بر 

عليه سه دهه حاكميت تبهكارانه جمهوري اسالمي هراس 

و وحشت هيات حاكمه را برانگيخته و هر دو جناح 

جناح موسوم به اصولگرا  و اصالح طلبان (حكومتي 

 را بر آن داشته كه براي مقابله با خطر ناشي از) حكومتي

غليان مجدد جنبش انقالبي ، پرده جديدي از نمايش 

 بين باالييها را جهت حفظ نظام "وحدت كلمه"

در هفته گذشته . جمهوري اسالمي اشان سازمان دهند

چهره هاي منتسب به هر دو جناح ضد خلقي حاكم و 

بلندگوهاي تبليغاتي وابسته به آنان، در هر فرصتي به 

روش خود به حمايت و ميدان آمده و هر يك به لفظ و 

در اين ميان تا آنجا . تمجيد از جناح رقيب پرداخته اند

كه به جناح به اصطالح اصالح طلب مربوط مي شود، 

نكات مشترك سخنان آنها را دو موضوع تشكيل مي 

يا  همان ( اول ستايش از جنايتكاران جناح رقيب . دهد

 بر و تأكيد هر چه بيشتر)  احمدي نژاد–جناح خامنه اي 

وفاداري خود به نظام جمهوري اسالمي و دوم  اين كه 

هر يك از آنها كه پيش از اين سعي مي كردند خود را 

در كنار مردم جلوه دهند، حال به نكوهش و تهديد توده 

هاي به پاخاسته اي مبادرت مي ورزند كه با تمام قوا در 

خيابانها كمر به نابودي رژيم ديكتاتور حاكم و نگهبانان 

بايد ديد دليل چنين . نگارنگ و مرتجع آن بسته اندر

برخوردي چيست و چه شرايطي باعث شده كه جناح 

هاي حكومتي كه پيش از اين آشكارا به جان هم افتاده و  

تضادهاي فيمابين خود را پنهان نمي ساختند، امروز در 

 فيمابين خويش بر "وحدت كلمه"صدد نشان دادن 

ناح به اصطالح اصالح طلب كه در اين ميان ج. آمده اند

سعي مي كرد توهم در كنار مردم مبارز ايران بودن را 

در ذهن ها بوجود آورد، امروز ناگهان به شكل ديگري 

عمل نموده و در هم نوائي با جناح رقيب به صورتي 

كامالً  آشكار براي ارعاب توده ها آنها  را مورد بمباران 

   .هاي تبليغاتي خود قرا داده اند

  

 در يك كالم بايد گفت كه مبارزه قهرمانانه توده هاي 

رنجديده ايران، شجاعت هاي بي نظير جوانان ما و 

فداكاري هائي كه آنان براي پيشبرد مبارزه و خالصي از 

شر رژيم شديداً ارتجاعي و ديكتاتور جمهوري اسالمي از 

خود نشان داده و مي دهند، هراس شديدي را در دل همه 

درست به خاطر . ي حكومتي بوجود آورده استجناح ها

وحشت از قدرت توده ها است كه اين دشمنان مجبور 

شده اند براي مقابله با مردم بجان آمده از مظالم 

جمهوري اسالمي آنان، بكوشند در هماهنگي با يكديگر 

در اين ميان يكي از فاكتور هاي مشخصي كه . عمل كنند

ه اي واداشته، فرا رسيدن آنها را به چنين تالش مذبوحان

اكنون براي هر ناظر .  مي باشد"دهه فجر"به اصطالح 

آگاهي كامال عيان است كه در آستانه نمايشات مربوط 

به دهه فجر كه هر سال به مثابه روي كار آمدن رژيم ضد 

خلقي جمهوري اسالمي صورت مي گيرد، احتمال انفجار 

ين، چگونگي بنابرا. خيزش توده اي كامالً و جود دارد

جلوگيري و سركوب مبارزات برحق مردم در اين روز، 

. بزرگترين دغدغه جنايتكاران حاكم را تشكيل مي دهد

آري، درست شبح هولناك به ميدان آمدن مجدد توده 

 است كه به عنوان يك "دهه فجر"هاي مبارز در ايام 

فاكتور كامالً مشخص خواب خوش را از چشمان همه 

بوده و آنها را به چاره جوئي وا داشته جناح هاي رژيم ر

اين نگراني البته بي زمينه نيست و ريشه در تجربه . است

مرتجعين حاكم از روند پيشرفت جنبش توده هاي به 

  . پاخاسته در ماه هاي اخير دارد

  

واقعيت اين است كه در روند مبارزاتي كه بيش از شش 

كامالً ماه است فضا و شرايطي سياسي جامعه ايران را 

 دي 6در ايران تظاهرات توده ها ي بپا خاسته تغيير داده، 

، )صورت گرفتعاشورا با استفاده از مراسم كه (ماه 

جنايتكاران حاكم بر ايران يعني هر دو جناج حكومت را 

اين . شديداً دچار خوف و وحشت و نگراني نمود

تعدادي از شهرهاي هم در در تهران و  تظاهرات كه هم 

جريان ...ور همچون شيراز، اصفهان ،تبريز وبزرگ كش

در حاليكه خبر از تداوم خيزش توده اي عظيمي يافت 

بيانگر در همان حال ، مي داد كه از خرداد ماه آغاز شده

راديكاليزه شدن هر چه بيشتر مبارزه مردم  تحت ستم 

ئي كه داده  شعار ها دي، چه6در تظاهرات . ايران بود

ه مردم با نيرو هاي سركوب مقابلشد و چه چگونگي 

كه به طور جسورانه اي با تعرض قهر جمهوري اسالمي 

نشانه آشكاري از راديكاليزه شدن آميز صورت گرفت، 

در تهران در اين روز كار به جائي رسيد كه . جنبش بود

 سال  سلطه رژيم دار و شكنجه 30مردم به ستوه آمده از 

 ماشين جمهوري اسالمي عليرغم همه وحشيگري هاي

 عمال براي مدتي كنترل ،سركوب جمهوري اسالمي

در ؛ و تعدادي از خيابانهاي شهر را بدست گرفتند

شرايطي كه مزدوران مسلح رژيم با شليك مستقيم بسوي 

 در ، خون غلطاندنددرتظاهركنندگان را  مردم تعدادي از

 حتي در مواردي چند تن از ،جريان دفاع از خود توده ها

ح رژيم با عدم اطاعت از فرماندهان خود نيرو هاي مسل

  .به مردم پيوستند

  

امروز، عليرغم همه ترفند هائي كه براي جلوگيري از 

طنين اندازي شعار مرگ بر جمهوري اسالمي به عمل مي 

آيد، آنها حداقل نمي توانند پنهان كنند كه مردم ايران 

 مرگ بر خامنه " با فرياد در تظاهرات گسترده خويش

را آماج خشم خود "واليت مطلقه فقيه "اس  ر،"اي

كه عليرغم همه مي دهند قرار داده و به اين ترتيب نشان 

تالشهاي اصالح طلبان حكومتي جهت به انحراف كشاندن 

 در چهارچوب هامحبوس نمودن آنتوده ها و  مبارزات

 مردم براه خود رفته و ،اختالفات دروني طبقه حاكمه

المي در تماميت اش مي خواهان سرنگوني جمهوري اس

امري كه همه دارو دسته هاي دروني جمهوري . باشند

اسالمي را به وحشت انداخته و آنها را مجبور كرده زير 

 " و ضرورت بازگشت به "پرهيز از خشونت"پرچم 

 اعتراضات مردم ستمديده را عمال تخطئه نموده "اعتدال

 يا " نظام مقدس جمهوري اسالمي"و بر ضرورت حفظ

 " واجب واجبات" امام جمعه تهران ،ول احمد خاتميبق

  .بار ديگر تاكيد نمايند

  

 كردنهاي "غلط"راديكاليزه شدن جنبش و 

 !اصالح طلبان
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 خميني "وحدت كلمه"تالش براي اجراي رهنمود 

جهت مقابله با مردم مبارز ايران، خود را در سخنان اخير 

 اگر .افراد سرشناس هر دو جناح حكومت نشان مي دهد

 با وقاحت ويژه) احمد علم الهدي(امام جمعه مشهد 

 " برغاله" و " گوساله"مردم بپاخاسته را اخيراً خويش 

كه خود را اصالح طلب مي نامد نيز ناميد محمدخاتمي 

 را كه در مقابل سرنيزه  به جان آمده ايرانمردم

 ،مزدوران ولي فقيه فرياد نابودي وي را سر مي دهند

 به همه! "گفتماني متمدنانه " خوانده و با "افراطي"

 مي باشند،نابودي نظم ظالمانه موجود ن خواهاكساني كه 

 "ساختارشكنانه" كه شعار هاي !كرده اند"غلط" :گفت

 "غلط"در شرايطي اين فريبكار محمد خاتمي . سر دادند

 يعني "ذوب شدگان در واليت فقيه"زيادي را كرد كه 

لباس شخصي ها و مزدوران رنگارنگ ولي فقيه گلوي 

معترضين را از روي  تظاهركنندگان را با دشنه بريده و

پل به پائين پرت كرده و با ماشين از روي 

  .  تظاهركنندگان بي دفاع مي گذشتند

  

خاتمي و منحصر به كردنها، البته امروز  "غلط" چنين 

همپالگي اش در جناح رقيب، امام جمعه مشهد نيست 

 و نشان داده  دي6به دنبال خيزش بزرگ بلكه اساساً 

ت توده ها در اين روز در شدن گوشه كوچكي از قدر

افراد مختلفي از سران و گردانندگان  مقابل دشمنانشان،

هر يك به زبان و شيوه خاص رژيم به ميدان آمده و 

خود ترس  و وحشت دارو دسته هاي دروني ديكتاتوري 

حاكم را از راديكاليزه شدن جنبش توده ها به نمايش 

ن شرايط بخوا(  "اعتدال"گذاشته و خواهان بازگشت به 

 روز نامه هاي  اكنون ديگر،.شده اند) سكوت و خفقان 

رژيم پر از اظهار نظر سردمداران گوناگون جمهوري 

برعليه توده هاي شديداً تحت ستم اما مبارز و اسالمي 

 همانطور كه بر عليه توده ها نعره آنها .دلير ايران است

 مي زنند و شمشير نشان مي دهند در مقابل جناح ديگر از

اگر احمد خاتمي  تا مثالً .  سخن مي گويند"اعتدال"

اصالح ( بر عليه جناح رقيبديروز از تريبون نماز جمعه 

 "سران فتنه"خواهان دستگيري شعار مي داد و ) طلبان

 ، بود را خواستار آنهاشديدو مجازات بوده به مثابه مفسد 

ريم قرآن ك"در  كهدر نماز جمعه فرياد مي زندحال  

آمده است كه سعي كنيد بين دو برادر ديني كه بين آنها 

اين  "كينه اي ايجاد شده است، كدورت زدايي كنيد

كشتي " درجه اي اظهارات نشان مي دهد كه 180تغيير 

 ديگري آمده است و به وي فهمانده "تدبير" را "بان

. " اختالف و كدورت دين برانداز است"شده كه 

اختالف و "ا مي دانست  كه از ابتدموسوي هم 

با   خود17بيانيه شماره در  دين برانداز است "كدورت

 "كدورت زدائي" ، درخواستعدول از ادعا هاي سابق

با همپالگي هاي متعلق به جناح حاكم را با ارائه خواست 

اين . هائي ظاهراً به مثابه مطالبات مردم مطرح نمود

ارترين اطالعيه بگونه اي است كه حتي غرولند سازشك

نيروهاي راست و مرتجعين هوادار او را نيز برانگيخته 

 كروبي وارد ميدان شد تا با  ، بعد از موسوي.است

كدورت "راهكار هاي پنج گانه اش بر همين خط 

با نشان دادن چراغ سبز ديگري تاكيد نموده و  "زدائي

حاضر به براي حفظ مصالح نظام ،اعالم كند كه 

ته از آن سو هم سيماي جمهوري الب.  مي باشد"مناظره"

اسالمي مناظره هائي را تر تيب داد  و با تريبون دادن به 

 نظام "خودي هاي" در دل ، قند،برخي از اصالح طلبان

 "غلط"  محمد خاتمي تا جائي كه آب نمود"جابر"

 "بارقه هائي از عقالنيت و تدبير" كن، اظهار كرد كه

  .ه شدهنشان داد

  

سخنان و برخوردهاي اخير هر دو  همههمانطور كه از  

 دارو دسته هاي دروني طبقه حاكميعني  جناح رقيب،

 در "بحران" جهت غلبه بر آشكار است، آنها همگي در

 براي نجات كشتي سوراخ شده جمهوري حال گسترش

. به تكاپو افتاده و مذبوحانه تالش مي كننداسالمي 

ن را به همه اين جنايتكاراكه آنچه واقعيت اين است كه 

، "دو برادر ديني" و باعث شده اين وحشت انداخته

 تالش "وحدت كلمه" جهت "كدورت زدائي"براي 

نشان  تداوم رو برشد خيزش اخير و بويژه كنند، همانا

. مي باشد دي ماه 6توده ها در روز داده شدن قدرت 

آن خالي گاه ان  با دستتوده هاي جسور و انقالبي كه

انگيزي از عزم و اراده مبارزاتي چنان صحنه هاي شگفت 

شان را به نمايش گذاردند كه در برخي لحظات حتي 

ولي امروز   جهنمي جمهوري اسالمي كهماشين سركوب

   .را از نفس انداختنده در رأس آن قرار دارد فقي

  

ي هر دو جناح براي زد و بند با تالشها شكي نيست كه

ه اصطالح  ب ويكديگر درمقابل توده هاي تحت ستم ما،

 نشان داده "جناح حاكم"ي كه "تدبير" و "عقالنيت"

و رفسنجاني و خاتمي را به وجد آورده و قند در دل 

، تأثيرات خود را اصالح طلبان حكومتي آب كرده است

اما آنچه مسلم است اين است كه . به جا خواهد گذاشت

 از تصميمات و زد و بند هاي  آنها قادر به جلوگيري

به خصوص كساني كه . ه ها نخواهد بودرشد جنش تود

سعي دارند اصالح طلبان را در رأس جنبش انقالبي  اخير 

خود "جنبش مردمي ما مردم قرار دهند، بايد بدانند كه 

در نتيجه زد و بند  و مي باشد و فاقد سازماندهي "جوش

 با جناح رقيب و تالش هر دو  اصالح طلبان حكومتي

يگر نمي تواند آتش براي رسيدن به سازش با يكد

  . مبارزات مردم  را خاموش سازد

  

ولي فقيه در امروز، همه رژيميان و در رأس آنها  

مصادف (  "دهه فجر"وحشت از تداوم اين خيزش در 

 در )57 سال  بهمن22 و 21با قيام شكوهمند توده ها در 

 بذر ياس و نااميدي ،"تدبير" تا با نشان دادن ندتالش ا

توده ها تا د ن اجازه ندهوپراكنده در فضاي سياسي 

همانطور كه از امكان تجمع به مناسبت عاشورا جهت 

بر عليه حكومتيان و وضع ظالمانه ابراز اعتراض خود 

 و سالگرد "دهه فجر"سود جستند از مراسم هاي حاكم، 

رژيم  جهت بيان خشم و نفرت خود از  نيز"قيام بهمن"

 22مين دليل هم تا به ه.  استفاده كنندجمهوري اسالمي 

بهمن كه روز تظاهرات دولتي مي باشد بايد منتظر دسيسه 

 اما همانطور كه موسوي در بيانيه شماره .هاي بيشتري بود

) دي6(مردم در روز عاشورا اعتراف نموده  اش 17

بدون اينكه وي يا كروبي و خاتمي  گفته باشند به 

يرت خيابانها آمدند و آن كردند كه جهانيان را به ح

 برغم نمايش وحدتي كه در بين  بنابراين؛واداشت

 مرتجعين حاكم با هدف دلسرد كردن مردم براه افتاده،

روزهاي  در  عليرغم همه دسيسه هاي دشمن،بايد كوشيد

در صفوفي هر چه گسترده تر  بهمن هم بار ديگر تاريخي

از فرصت برگزاري تظاهرات دولتي سود جست و زمين 

 واقعيت اين . مستبد به لرزه در آوردرا زير پاي حاكمان

است كه منبع نيروي عظيم مبارزاتي اي كه در جنبش 

توده هاي تحت ستم ما متجلي شده نه اختالفات و منافع 

 د�، �X #:�ر ه�n �) �gدر %�Rه�ات 
�!X �X داد& #* و ��دم �� �+���� �!


�ر� ا���� (� ��ب �)�� �
�7و ه�
 f7�E �B ض�:% �� ��ر �6�را
� ا� ��

� E#$�ر� از �F
 ،/2�J رت��

در ای= روز . رادf78�$a& #*ن �0	_ ��د
(�ر �� ���g ر�7* (� در %�ان ��دم �� 

 ��ل  �+�� رژa� دار و �٣٠?�& �E*& از 
 ���ر� ا���� .+U�7� ه�� �(0$#

�ب وح)�� =7#�� �7!�� ه�F
 �%*� ��ر� ا����، .�� ��ا��
� را # ��
(0?�ل %:*اد� از ,�7��
 �) ��a2?0*؛ و در #�ا�J /�*�
 �7�?6� O7+# �� �aدوران �6+� رژf�
� ��دم %:*اد� از %�Rه�(�J*00ن را �6�

*، در ���aن د�2ع از ,�د *
��+U ن�در ,
�7
و %�د& ه�، ح?� در ��ارد� 0X* %= از 

ه�� �6+� رژی� �� .*م ا��./ از 
*0?��7C دم�� ��د ����2
*ه�ن ,.  

 



  صفحه               126شماره                                      پيام فدايي 

 

 

4 

اين يا آن دار و دسته مرتجع طبقه حاكم كه براي تامين 

منافع غارتگرانه خود و دستيابي به قدرت بيشتر، بجان 

عميق ترين درخواست هاي يكديگر افتاده اند، بلكه 

اين توده ها با . ميليونها تن از مردم بجان آمده  مي باشد

انرژي  عظيم مبارزاتيشان بار ديگر بلند شده اند تا بساط 

 سال فقر و گرسنگي و بيكاري و ستم جنسي و ملي و 30

خالصه همه نابرابري ها و ديكتاتوري را برافكنند و 

شين كليت دستگاه نظامي مردمي و دمكراتيك را جان

  . جنايتكار كنوني قرار دهند

  

مسلم است كه نيروهالي صديق و مبارز خارج از كشور 

نيز بايد به هر طريق ممكن از جمله با انعكاس و اقعيات 

در ارتباط با مبارزات مردم ايران و كوشش در خنثي 

كردن تبليغات گمراه كننده دشمنان و بدخواهان، به نوبه 

ياري مردم شتافته و  به آنها كمك كنند خود بكوشند به 

مذهبي  زمين را زير پاي استبداد،  بار در بهمن ماهتا

از اين طريق در عين حال . ندحاكم به لرزه در آور

خود پايان قيام بهمن با  توده هاي قهرماني كه خاطره

سلطنت پهلوي را رسميت بخشيدند، به بهترين وجهي 

  . گرامي داشته خواهد شد

  

در تماميت با هر جناح و دسته يعني وري اسالمي جمه 

. اش مانع اصلي تحقق مطالبات و خواستهاي مردم ما ست

 مبارزه براي نابودي تمامي دارو دسته تنها با از اين رو

 امكان رسيدن به آزادي  است كههاي جمهوري اسالمي

عالوه بر همه تجارب انقالبي در سراسر . وجود دارد

و به خصوص ه اخير ماهات شش  مبارز تجربهجهان،

 وحشي گريهاي شديد جمهوري اسالمي در طي تجربه

 بار ديگر نشان داد كه ، دي ماه6 اين مدت و به ويژه در 

با رژيمي كه جز زبان زور نمي شناسد جز با اعمال قهر 

پس براي اينكه زور . انقالبي نمي توان سخن گفت

داريم گويان حاكم را براندازيم چاره اي جز اين ن

  زور  كنيم و"قهر مادي را با قهر مادي سرنگون "كه

سازمان يافته دولتي را با زور سازمان يافته توده اي در 

توده هاي تحت تنها در اين صورت است كه . بشكنيمهم 

به با نابودي جمهوري اسالمي  بود ندقادر خواهستم ايران 

و هموار كردن راه براي رسيدن به   آزادي و دمكراسي

  . نددست يابهمه مطالبات خويش 

  
  تصحيح و پوزش

  
 �g�7م 2*اC در �
��ر& (�?����#

١٢n ( A+�� 0* "ازX �� i��C
 0X* ,ط �� ا2?�د& ا�/ (� "��ال

�زش از �� اa= و�7+� C =�-
�ا
�J*0ن 
�Fی� , �� �7�T%

  .�Jدد
  

�ن اول ��� ٩در ���� ?�  w٣  
 *
�ا�E . =a*& ا�/ ا,�اج �� #

 در ح�78$� �:* ....%:*اد از (�ر�Jان 

*" .	�رت از� ��a* ،"ا,�اج �� #

�ر 2��� ���7J =7���  =ای ��
 A7%�% د�  .درج #

  
" �) �ه�70W= در +72� %	�H7+%� ا

�ر� ا���� در �� ���7�
��,?� ا�/ "(�yfa "را��� �� 

�ان �� و�:/ #�(/ % ��
(�ر�Jان �� ��رت �2د� در �0	_ 

در اa= 72+� (� . ا,�C �7 ��د
ا���ً� ��ا� ���/ ���8 (�دن 
 yfی���0ی�ت 
�7و� ا
?���R در (
��,?� #*&، دی*& �� #�د (� 

78�S6� ی$� از ���R?

�7و� ا =
 �) �
��ا� �3ه�ًا د8)��g از (�6
 ��رد %:*� yfa�) &�J �(0$# در
�د (� # �� �.*� *
�Bار 2�J?� ا
��ا� (�ر�Jا
� (� �� د78; دوران 
��زدا#/ از (�ر �7$�ر #*& ��د
* از 
�د& %� �� �
��za وزارت (�ر اB*ام 
 *0X ��� (�ر ,�د ��ز�Jد
*، ی� ��ا

و �:* از ." ا�/
�� (�ر 7C*ا (�د& 
 A+�� �7�� ر��� =aا �	7%�% ��

�د�� ,�ا
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�ر (� از ه�� ��0Mن و �
��ه
 ،A7Bا,�7 ه� دو ��0ح ر ��رده�,��
ی:�0 دارو د�?� ه�� درو
� �	�� ح�(� 


� ه�!� در �/ +U	� E#$�رE ،/ا� 

)�ت " ���ان"��  �در ح�ل 6J?�ش ��ا

�ر� ا���� ��راخ #*& �� �?F)
�ح�
� %�ش �� �D� ا2?�د& و �C�$% ��

*00) . ��
�W (� هE �) /7/ ای= ا�:Bوا
اa�0� =a?$�ران را �� وحF/ ا
*ا,?� و 

، ��ا� "دو ��ادر دی�0"��.{ #*& ای= 
"�gورت زدا*) " /��وح*ت"�+)  "


� %*اوم رو ��#* ,f7ش ��%�ش (00*، ه

�Fن داد& #*ن B*رت %�د&  &~a�ا,�7 و �

�د& ه�� .  د� ��& �� ��#*nه� در روز %
 &�J �8�, د�?�ن �� �) ����
6�ر و ا�
� از f7!
Eن �0Xن ���0 ه�� #!�/ ا
��ی_ 
.fم و اراد& �	�رزا%� #�ن را �� 
DJارد
* (� در ��,� �R�8ت ح?� 

=7#�� ��ر�� ��0�ب �)�� 
ا���� (� ا��وز و�8 �7�2 در رأس Eن 

 .�Bار دارد را از 
�س ا
*ا,?0*

   ، گرامي باد ياد نيما يوشيج

  پدر شعر نو
  
�+ن (
   د ��� �١ب� ب���� �7ار

�,�
�ل�وز ��گ �(  
  

  تو را من چشم در راهم

  شباهنگام كه مي گيرند در شاخ تالجن سايه ها رنگ سياهي

  وزان دل خسته گانت راست اندوهي فراهم

  تورا من چشم در راهم

  كه برجاشباهنگام كه در آن دمها 

  دره ها چون مرده ماران خفته گانند

  در آن نوبت كه بندد دست نيلوفر

  به پاي سرو كوهي دام

  گرم ياد آوري يا نه 

  من از يادت نمي كاهم

  ....تو را من چشم در راهم
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���ن ای�انB رز و�	ن و ��دان ��
 !ز
  

���ر �� ��� ��د �� در ��اوم �� ��	 ��رز	 ����� ��د �ه�اران درود و ا

 د% �� 0*�ن '/�رت و -�� رژی+ '*�ی�)�ر '�&�ر% اس#�"، در روز 

 و �8�67 ا�5#�" �� ���وه�% س�����4 رژی+ ����رد ��دی� �� 123

ز���" <ن ���وه� در �5��; =��� ا% از >�رت زای; ��:9ی� ��� �� ه�4�ن 

>�ر�"  ���وه�% �/AB رژی+ �� س� ده� ��د �� >�ر. �?�ن داد	 ��

 %Cد��، در ای� روز �� دی�ن روح�� وا�� 	د را �� ��دم ا�7�ل ��د�� �FBس

��د و �/��ر% از <�&� 0*�ن �� �زا�� در ��G ،��� "3�2ز	 �� ا��ا�?�ن ا

 �� ای� ��د ��ا% :�?�و% '*� -<���� �� روح�� ��د را از دس6 داد��

 .ا��% �/��ر �3ور% اس6

  

�� وارد ��ن ��د	 وس�2" از ��دم �� صح*� ��رز	 �� ا�2�د <ن �� >�G" از 

��6 ���وه�% س�����4 رژی+ در ������&� ��ا�� ��د و �� ��7��8 �K

 د�، �nدم ر�M �?��	 و داغ دی�	، ����رده�% ا�5#�" و �3�2" ��� �

 �Mروز %�ری Oی  ��ُ6�در ای� روز '*� ��د	 ه�% ��رز ای�ان . را ی�

�� ای� . >�م �&�" �� '�B ��دا�6 و ��ایط ��ی*" را در '���2 :�ی� <ورد

ا�� د��*�ن ��� ا>�ار ��د	 و ح�" ���وه�% راس6 و س�ز�)�ر ه+ ا�*�ن 

  . رو�� ��رزات ��دم صح6 �" �**�از یO ��ح�B '�ی� و ���0 در 

  

�*�+ ای� >�م �� '�B و ای� ���0 6/�0 و ���40 ای8�د ��؟  ای*&� را �

  .�� ���ر	 ��A�3 �" ده+

  

 د%، در ��ایط ��ت =��% س���ب ه�% وح?���� و در - در روز -١

��ایF" �� ح�" ��ا% ���7ب ��دن ��دم، �� ا��?�ر ا��ر '*�ی��?�ن در 

��س; ����، <��ن ��د	 �T7+ ��% �� ���ان ��رز	 و �&�ی�S ه� �

����رد ه�% �/��ر �8�7��� و '/�را�� ا% �� ��� در ای� روز در �V�ف 

 0*�ن '/�را�� و �8�7��� �� ح��ت -�� ���وه�% �/AB رژی+ ص�رت دادی�

 W��6 ��د �� '�&�ر% اس#�" دی�4 ��" -'&����ن را �� ا���4�� اس6

س�ل =�9�� �� س���ب و ار7�ب، ��د	 ه�% '�ن �� G]  ��٣٠ا�� ه��Xن 

 <ذر ��� �?�ن -١ای� ا�� ا=� �0 در �T�ه�ات .  رس��	 �� را �� 57] ��ا��

 د% در ا�2�د  =/��د	 ��% ��د را  <�)�ر -داد	 ��	 ��د وG" در روز 

س��6؛ و �� ه�� ��ا���2 س�/�+ س���ی� دار% �&���� �� ��� ��دم 

ان >�دری� ������&� را �� :�� از ای� صح*� ���6 و ��ز �8�ع و دCور ای�

"� �T��" رژی+ ��د �� '&*�" ��ا% -��ا% ا��از >�ر >�ر�" ���وه�% ا�*�

�ی; ���_��� �&�>.  

 د% �� <�)�ر ��ن  ��ت �?+ و �`�ت ��د	 ه� از - در �T�ه�ات 

'�&�ر% اس#�" و ��ایط �G�K��� ا% �� س�/�+ س���ی� دار% در 

�5ط ��ا% ��ر=�ان و زح��)?�ن �B)� ��ا% ا��aی6 <ح�د '���2 ای�ان �� 

��'�د <ورد	 اس6، ای� وا>6�2 ��� از :�� <�)�ر �� �� ��د	 ه�% �� 

�*b <��	 از �G�T+ ای� س�/�+، ��ا% :�ی�ن دادن �� ��ایط ز��=" 

در 0*�� . ده?�*�S و ��ی�ًا ��c ا�/��" ��د 7�م '�م ��د	 ا��

�دم �8�ر�� 7#و	 �� س���ب �� ��7	 ��ی� 7��; ��ایF" د��*�ن �

�5�% <�&�س6، �� را	 ه�% دی�4% ��� از >�; '��8�_" �&�	 ه� ��ا% 

  .��اوم و ح`5B� �3 +T� e" ��د �����ی?*�

   

0�ن ر��
� ه�� ا��9ی�678?� و ه�� ���2; را�/ �� -٢) �% 


* #:�ر *7#�00* (� ��دم را ای= ��ر %:	�7 (" ��گ �� دی$?�%�ر"(


~اد �� ��#* و 
� (; رژی� دی$?�%�ر  �*��ر از Eن احR0� ی��J

�ر� ا�����(� در %�Rه�ات " ��گ �� ,���0 ا�"ا�� #:�ر . �

 �7R.n �!ار #*، دی*
� �70= ا�?F7� �X ه� �J6?�دJ �� � د


!Dا#/ �B�� ��د& ه�� ��دم، . ���g ��ا� �0Xن دU+$�ر% ���ا

 ١٣w٧ #:�ر ��گ �� #�& در ��ل #:�ر ��گ �� ,���0 ا�، ح$�

 �?6
را دارد، �Xا (� او �� .0�ان و�8 �7�2، ه�� (�ر& رژی� دا

��گ �� " ای= #:�ر ا�X �J ه0�ز ��اح/ #:�ر. �� #�د

�ر� ا������) " �g*ا� ��_ در ,�داد ��& 	در #�وع �0 �)

ه0�ز د�/ را 
*ارد و ) ه� �X ر��%� در ���:� �70= ا$2= #*


� ��ز �� DJاردد#��0ن ح7+��،  �J را ��ا� ا
��اف �	�رزات (0

�& .7R� ��دم، �� ه�!�ن E#$�ر 	
ا�� �� داد& #*ن Eن %��ط ا

� (7F*& ای�ان �� ه�� و��د ,�اه�ن 
��,/ (� ��دم ر

�ر� ا���� �� ��0#*�
� رژی� ��!
 ��&�د	 ��/6 �� .��

�" و دی�4 رس��� ه�% 5B� �3" �� ه��/�G�ی�gرس��� ه�% ا� 	ار

�����	 ا�� �� ه�� روی�اده�% ��رزا�" ا��� و �#ش ه� و >&����" ه�% 

��دم �� 6�B� ��B7 '�&�ر% اس#�" �� ه� '*�ح و دس�� اش را �� 

�ن Bj ح/�ب اص#ح"�ری��� و ص�رت �/�Gm را ا7��اض �� �B5] در " س

و ا������ت '�B	 ده*�، ا�*�ن در Gح� �n�B��" ��د ����n ��'�د <ورد	 

ا7��اف �" �**� �� �/�Gm ��� ��دم ��رز ��ا�� از رأ% و ا������ت �" 

����.  

  

  پيام رفيق اشرف دهقاني

   مبارز و به مردم

  !قهرمان ايران
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 ٣- �*' 6�T7 - "��4ا�)�ر ��ن ای� ا�� �� س�� ;��< ��c د% و 

 Oدم ای�ان در ح�ل ح��3 اس6، ی�� "Bر% اس#�" ��اس6 اص�&�'

ه� =�م ��� در �/�� . :��وز% ��ا% ��� ��د	 ه�% رز�*�	 �" ����

، 0?+ ا��ازه�% ا�5#�" '�ی���% را ��'�د <ورد	 و را	 را ��ا% س����4"

در 0*�� ��ایF" '*�ح ح��+ در . دس����" �� ه�ف ه��ار �" �*�

'�&�ر% اس#�" �8�ر ��	 اس6 ��ا% ای8�د ����62 در �5��; ر�� 

=�ای� ه�% رادی)�ل و ا�5#�" در '���2 �� روش ه�% ���Vص �� ��د 

�ن �� >; از ا������ت ر�b ��'� ��دم را ه� �0 Bj ف اص#ح�j �� ��?��

ه����Fر �� رژی+ . (س� را �� 7*�ان �?��" ��ا% ��د ��=�ی���، �)?��*�

��	 در اوا�� ��7 ��د ��ا% ای8�د ���r ��ا% :��س�� '�ا��ن �� 

�����/6 ه�، ای� ��ر را �� ���	 ��د و �� ا>�s�% <ن ز��ن، در ��رد 

��gی��G/6 ه� ی� �� 7�ر�" >�رت ه�% ��ر'" ��� �� ا )<���� ه� �" ��د

�ت و <را��"��B��a د��*�ن اصB" ��دم �� �� ا�*�ن W " د را در�� 	ا��Gد

 +�T7 ه�ات�T� س از: ،�**�� "� �F� و -ای�ان در 	د��� د% �� �)�:� ا

ح�G �� Cح� ��`�وت �� از >; �� س�ان ح��+ در '�&�ر% اس#�" ����رد 

�**� "�. 

� در ��7ن ��دم n در %�Rه�ات -� B ل�� د�، ر#* �Jای_ �� ا.

اB �J	; از ای=  ��ا
�ن �� %)��� ��0 و . ه�  �X�E �?F7#$�ر #*


�7وه�� ا�70?�  �� fی�J– ؛ و*
�د� &*

���R رژی� را از �� DJرا 

 ����
� -* اB ،د����?� در د�2ع از ,% �X ه� /.�(# �� *:�


�7وه�� �fدور رژی� ر ،*
�د i��C �� داد, ����
� اB ��  ا

ا(0�ن ��ا
�ن �� در�� ا� از #)�./ و ��6رت ا
���� د�/ 


�C ���Rدا,?� و �� ,+1  ��د �� �����& 
�7وه�, �) *
ی�2?� ا

*
�/�Bً� �� ��وام او3�ع �� ای� �ح�، . ��ح �fدوران رژی� �� �Cداز

�� در �2�8�ت ��د	 ا% دی�4، ��دم  �� روح�� ��رز�ا�" و �3�2" ار�5�ء ی�

��% �� د��*�ن ��د ��ا'� ��	 و در ای� رو�� �8�رب '�ی�% �� دس6 

ای� ا��% اس6 �� ه+ '�&�ر% اس#�" و ه+ >�رت ه�% . ��اه*� <ورد

�&�(��ر'"/�G�ی�gو ه�اس در دل <��ن ای8�د ) ا� ��را ��ی�ًا ��4ان س��

  .  ���د	 اس6

  

x-1 از��G�� ;� �jف ��دم �� ��B7 رژی+ ا=� �0 :�� از  اس�`�د	 از ���

�� ��د، وG" وس62 اس�`�د	 از ای�  ا�� در �T�ه�ات � -ای� ��� ص�رت =�

ای� ا�� �� . د% �� ح�% ��د �� ��=�ار% ه� ��� >�در �� ����ن <ن �?���

�jر ��c >��; ا�)�ر% از ی�j Oف <�)�ر ��د �� ��دم ای�ان ��ا% س����4" 

 �� >&� <�����ی� روش ه� ه+  دس6 �" ز�*� و از رژی+ '�&�ر% اس#�"

�jف دی�4 ای� وا>6�2 را ���ن ���د �� ��دم در رو�� '*� ��د �� �3ورت 

 '�% .�/A�B ��د ه��0 ��?�� :" ��د	 و در <ن '&6 ا>�ام ��اه*� ��د

��دی� ��/6 �� 0*�� و23" ��ا% ه�� ���وه�% 5B� �3" �� ��اه�ن 

در ای�ان ه/�*�، �ح�; ��:9ی� ��د	 و در ح�ل ح`e س�/�+ س���ی� دار% 

  .ح��3 <�&� را در ��ایط د��ار% >�ار داد	 اس6

 

 �/��ر �&+ و  �������" در ���وه�% �/AB رژی+، ��رد '�ی� و--

 د% دی�	 �� �� در j" <ن ���" از - اس6 �� در �T�ه�ات ح/�س"

�B� و از 	د�� "X�:د س��� 	������O �� ���وه�% �/AB از دس��ر 

ای� ا�� �� ��د ا�2)�س" از 6�T7 و >�رت . س�% ��دم ��ددار% ���د��

�رزات ��� ��دم رز�*�	 ای�ان �" ���� و در ����8 ه�� ا�5#��ت در �

 AB/� %�ش در ���وه�اس6، ��ی� ��� ری 	�� 	ن ه+ دی��&' AFس

  .د��� در ص�رت ��اوم ���ش ا�5#�" �*��" اس6

  

 !��دم د�78 و �	�رز ای�ان

?" �� ه+ ا�*�ن �� ��ن 7�ی�ان و '�4 =��� ه�% �� و �� ��ا��ر% *'

ز��ن و ��دان دCور ای�ان، دور '�ی�% از رو��  ه�% �ح/�� �� ا��4� ���

��د را <c�ز ��د	 اس6، ه�ف اش دس6 ی��" �� ر��	 ��ا% ه�� ��دم 

�ح6 س�+ و ��>�ار% وس�r ��ی� <زاد% ه�% د����ا��O در '���2 �" 

ای� ه�ف در در'� اول ��ون س����4" ���م و ���ل رژی+ '�&�ر% . ����


)� (� ,ط �	f ا��ح �+	�ن ح$��?� . اس#�" ��)� ��/6E از

�ر� ا���� ا�/، �,ط ��FM از ه�7= رژی� دار و 0$#)� �

 �
�!
�� ��ی/ ای= ,ط، ��
:� �� �� را& #�� ��ا�% �
�Jه�

�د �� Eورد��
� ا��وز ��,� از �?���. رژی� �Dه	� ح�(� ��

�ا
�ن�-�?#DJ �76ر ��*ود%� از� � �� ای= (� ,�د - ا8	?� در ا�:�د


*ا#?� و �?:+z �� ��دم ه6?0*،  z+:% ن�	ا��ح �+ �	� ��


��JEه�
� از ر
� �	f ��ا� �:��2 �0	_ ��ر� ا�?��د& �� 

ای= ��ا
�ن .fیf ��ی* %��� (00* (� ر
� �	f ح?� در ,�رج . (00*

� و ا��ح �+	�ن ح$��?� از ای�ان���0�ان 
�Fن ,ط �. �� 

در 
?7)� ا�?��د& از ای= ر
� در 78�:2/ ه�� . ر��7/ ی�2?�

����7 ه� �X*ر ه� �� 
 y�C /7�� Eن 
6	D� �7U /ه	� داد& 

� و ح���7ن -*,+�� اش �� ��#*���� 1�
در . #�د، �� 

� �X�C زی� ��ر2?=  ��ن �
	f وا1B، ا
�ژ� �	�رزا%� ای= ��ا

�0
�Fن �Bار 2�J?� و �� ��ا�?� در ,*�/ F7C	�د اه*اف د#,�


  .ه�ز �� رود

  

�ی� ا'�ز	 داد �� ����8 ز��ن ��	 �)�ار ��د و �� س����4" � ��*Xه�

�5 س���ی� دار در سAF '&�ن ی� �� 7�ر�" j ،"�#رژی+ '�&�ر% اس

ان، ا�)�ن دی�4 ا��gی��G/6 ه�، ��ا% ح`�6K از �*��r  �" ��ان ��د در ای�

ی��*� در �&�ی6، رژی+ ار�8�7" و 5B� �3" دی�4% را �� '�% رژی+ �*��" 

دی)����ر% در در ای� را��F ��ی� دا�/6 �� . �� '���2 �� �ح��; �**�

'���2 ای�ان �� در ح�ل ح��3 �); و ���ی; �9ه" �� ��د :�����	 و 

دار% در >�G] وCی6 ���5 �3�7 �" ��د، ��د ح�ص; س�/�+ س���ی� 

��ا� از �7= ��دن دی$?�%�ر�  .وا�/�� �� ا��gی��G/+ در '���2 ��س6

 �X دم و�� ������ %$�7 �� ای= ا�� (� �X �	�رزات .
�	�رز& ,�ص (�ر�Jان �*ون و��د یO ره	�� ا
���� �Bدر 

 ،/67
 �� در #�ایط �� �7C =7��%وزf)�� ا�+� و �?$

 �
!� �C (�دن ای= ���!X �
�0)*#�� �� �8�, .


� ��دم %�/ �?� ای�ان، �
���B رزات�	ا��وز � ،�ًB��%ا
 ��7� 70X= ره	�J ;$# �ز��07 (��ً� ���0	� را ��ا

�د Eورد& ا�/��B*ر ای= ��2/ در,�Fن را ��ی* . �
-�ور� ا�/ (� (�ر�Jان . دا
6/ و Eن را از د�/ 
*اد

�د و ��ا
�ن زن و ��د �JE& �� �*ا
F?� �) *0$; (�دن ,
�د �E*& در ��ی�ن �	�رزات ا,�7، ���� ا�?��د& از روا�ط �


� را %F$7; �� ده*E م�	ا��وز و��73 .��; و � . ��#
�ر داری*،jدر ه� ��+� (� ح &�JE رز و�	ن ��
�ر  ��ا��

�7
� �� روا�ط ,�د #$; ��ز��ن ی�2?� ا� داد& �M� �ً��)
�ی*# ;$F?� و . ��
%F$; ه�� ���M ا� (� �� ای= 

�د& % �
�
�7زه�� �	�رزا%� (0 yی* در��ی0* E �� د��� و�

� را در .�; در د�?�ر (�ر ,�د E �� �g�J i��C ه� و

 .�Bار ده0*
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*
�$F, ن راE �Fی* ری��ی� �� .�� �ً���8، ��رز	 �� دی)����ر% ح�� در �

�رز	 ��ا% ����د% س�/�+ اس��a�ر=�ا�� و �G�K��� ح��+، در <����� و �

�% در ح)���&� و ��أم =�دد؛ و ��ی� ا'�ز	 داد �� د��*�ن �� ����nا�" K�ه

دس6 ���رد	 =9ا��� اس�س و ری?� دی)����ر%، یO ��ر دی�4 ��دم را 

����m �� ای� اس6 �� ا=� ��د	 ه�% �ح6 س�+ ای�ان از . ��ی] ده*�

 ،+�5�ت �ح6 سj ز��ن و '�ا��ن و �#ص� ه�� ا>?�ر و �� �����ر=�ان =�

ان ه/�*�، ا=� ��اس�" ��اه�ن <زاد% و :�ی�ن دادن �� دی)����ر% در ای�

�" ��اه*� �� ��اس�&�% ��حy و 7�د��C ��ی� دس6 ی��*�، در ای� 

دا�/6 �� راه" :� ��از و �?�] در :�� رو اس6؛ و ��ی� ��د  ص�رت ��ی�

�رز	 >&� <��� � Oرا ��ا% ی"�C�jد�� 	د��> bد��*�ن ر�4�ر� ��   .  

 

�رز	 ��ص ��ر=�ان �� �)�� �� ای� ا�� �� �0 ��رزات ���7" ��دم و �0 �

����
��  >�در �� ����m :��وز% ��/6، �*ون و��د یO ره	�� ا(�

 "� "G�� %�' % در ��ایط �*��" 4��40" :� ��دن ای��و ��� "Bاص

ا�`�>ً�، ا��وز ��رزات >&������� ��دم �ح6 س�+ ای�ان، ز��*� ���ً# . ����

>�ر ای� . �6*�س" را ��ا% �); =��% 0*�� ره�% ��'�د <ورد	 اس

�3ور% اس6 �� . ��ص6 در�?�ن را ��ی� دا�/6 و <ن را از دس6 ��اد

��ر=�ان و '�ا��ن زن و ��د <=�	 �� ��ا�*� �� ��?); ��دن ��د �� اس�`�د	 

از روا�ط ��'�د <��	 در '�ی�ن ��رزات ا���، ا��وز و�K`� 7�'; و ��م <�&� 

 ه� �حB" �� ح�sر ��� '�ا��ن ��رز و <=�	 در. را �?)�; �" ده�

�� ا% داد	 و  داری�،���Fر ���ً# ��`���� �� روا�ط ��د �); س�ز��ن ی�

�?); ه�% ��`" ا% �� �� ای� �ح� �� و'�د �" <ی*� . ��?); ��ی�

��ی� درS ���زه�% ��رزا�" �*��" ��د	 ه� و :�سz =�_" �� <�&� را در 

� Eن ا�/ 
$در ای� را��F . �7; در دس��ر ��ر ��د >�ار ده*�*7+) �?

(� ��ی* دی* د�/ ی�زی*ن �� (*ام ح�(/ ه�� ا
���� در #�ایط 

}.�� *
�ا% �� �
�  ح�� و ار%��� روح�7 ا
���� در %�د& ه�(0

 �� ��ا+� �� ��?F7� �
� را ��ا� ��دا#?= B*م ه�E و &*#

��ی*
 17(F% �رژی �
�!
�� . ��M� �در ای= ��7ن 0%� �Jو& ه�

�د ��د& و �?�B �) �+$Fدر�� �� درy واB:7/ ه�� #�ایط �

�د& ه� % _	0� ��ا
0* در .�; را& را ه� �X�F7?� ��ا� �F7Cو?�


��F ا
���� در �0	_ ای��ء  /6
�ار (00*، ,�اه0* %�ا�ه

��ی0*
�د& ه� %	*ی; % ��د& و ,�د را �� �F7Cو�
ح?� ا�J %)�رب . 

�د&�0
 �� در ��� ��ن را ی�د Eور���
 و �2ط �� %�ری�M ا

�ا
�ن � ��DJ#?� �	�رزا%� �C ا�M?2ر ای�ان %$�7 (70�، ا��وز ا8!

�	�رز �� ��ی* �?�ر,�ن ه� و ���B ,�ن ه�، .+� �76�ه�، ح7*ر 

7�ن ده� ���
�اوU+� ه� و ا�.w٠ �g2*ا �� و ���ر ا,^ �Xی$

*#�� z+,.  

   

+ ��T و  در ای*8� �� �� �&�	 =��% از �8�رب =�9��، ��د را ��1K �" دا�

��57	 ��د را �� ��� ��دم د��G و ��Fر �?�} �� '�ا��ن زن و��د 

وا>6�2 ای� اس6 �� . رو�*`)� و <=�	 ای�ان، ه��0 ��?�� در ���ن �94ارم

�د	 و ��/�*� و اس�سً� �ح| �� � [Bj 6��?� �� 	ی������د	 ه�% س

" ��/6 �� ا��وز ��B" از ا��اد دوس6 ��� �� در وا>Bj 6��?� س� r

��4ان ��و:��" س�/�+ �G�K��� ح��+ �� ای�ان ه/�*�، از �jیy رس��� 

�ح| و ص�رت وا>�Gm/� "2 . ه�% ���1B، ��دم را از <ن ��ح9ر �" دار��

 "j 3ح��" ٣٠ای� اس6 �� '�&�ر% اس#�" �� در [G�< س�ل در 

��ن <��م از ��ن 7�ی�ان و �&��ی� ��ز��ان ای�ان ار��اق ��د	 اس6، ا��وز 

��ر وح?���� ��د	 ه� در ������&� و �ح; ه�% ���1B و در ز��ان ه�، �� ?�

در وا>r، �� . یB/� b*' Oح��� ���م �7�ر% را �� ��دم �� �ح��; ��د	

<c�ز یB/� b*' Oح��� �� ��B7 ��دم ای�ان از �jف رژی+ وح?" و 

 �B��5� �� ع از ��د��'*�ی�)�ر '�&�ر% اس#�"، ��دم �8�ر�� در د

در 0*�� ��ایF"، س�ال اصB" ای� اس6 �� <ی� ��دم ��ی� �� . �������

�8�67 و دCور% در ���ان ��د ��>" ����	 و �� د��*�ن ��د �8*4*� و ی� 

��ی� از ای� ��ر اح��از ���د	 و ا'�ز	 ده*� �� س�FB '�&�ر% اس#�" �� 

ن ه�� ��ایط �)6 ��رش ه�X*�ن ��اوم ی���؟ <ی� <�&� ��ی� ��د را س�ز��

داد	 و ��Fر ���ً# <=�ه��� ی�j �� "*2ح ه� و �5?� ه�% ح/�ب ��	 

��Fر �/Bح��� �� د��*�ن ��د ��رز	 �**� و ی� ا'�ز	 ده*� �� ��د و زن و 

��دS و :�� و �� �jر �B" ��دم �" :*�	 و �" د��ع ه� روز در ������&� و 

و !  =����ا���� ���1B ��رد ح�#ت وح?���� اراذل و او��ش ح)��6 >�ار

ی� در ��C% ���0 ه�% دار ���دی� �&�ه�% ���1B '�ن ��ز��؟ ����8 

6 ��ر% �� �V� ص �8�رب ����� و �/��ر�V� �� ���9= zB� %�ه

س�FB '�&�ر% اس#�" در '���2 �� ��'�د <ورد	 اس6 �� و�3ح ���م 

�?�ن �" ده*� �� �7م ��B��5 �� ای� رژی+ و س���ز زدن از ��د �/Bح��� 

�� و <=�ه��� �� او، �*&� دس6 ���وه�% �/AB '*�ی�)�ر �س�ز��ن ی�

'�&�ر% اس#�" را ��ا% ���6 و ��ز ه�% ��زه+ ����� و �" رح���� ��ز 

�ت =� <ن اس6 �� ��دم �� ا��وز . ��اه� =9ا�6Wا%ای� ا�� ��د ا 	0�ر 

رو#�0$�ان �� ای� د�G; اس' . �� 6� j" را	 اول در �5��; ��د ��ار��

�د& ه�� #*ی*ًا %�/ �?� ا�� % �� *0�3�� &�JE ان�Jرز و (�ر�	�


�7و�g ه��X ��ز��ن ی�2?�  �� �% *00) O�#)�ع و د@ور ای�ان (

*0!0(� �
E �� ا�� #*& و���ز ه+  .%� و �)f%� �� د#��0ن ,�د �

 �j�� �� زم اس6 ای� ح65�5 را �� ه�� و'�دC ی�ًا�� �� +*� ���m�

رو% دس6 =9ا��� و �7م اس�`�د	 از ز��*� ��'�د س�gد �� �� دس6 

��ا% ��?); ��دن ��د، �� '*�ی�)�ران ��ص6 داد	 ��اه� �� �� 

���وه�% �/AB ��دور �ح6 ����ن ��ی� را ه� �0 ��?�� س�ز��ن داد	 و 

6 ��ر ده� �V� ایط �/��ر�� ،"s�5� "� را دو��ر	 در ٠-در ��>�2

�*�S <ن ده� را ای� ��ر ح�" �" رح���� '���2 ��'�د <ورد	 و �8�یr ده?

�� و �� �5�و�" �� ��ا�] ��ی��� از <ن دور	 �)�ار �**�؛ و �� ار�)�ب �� 

  . '*�ی6 ��را�� ��ی� و �*�r ��ی� ا�7�ل از ��د	 ه�% ��رز �� ا��5�م �)?*�

 ����ن و رز�0*& ای�ان 
�7ز�0* یO ره	�B ��	�رزات %�د& ه�

�
 ا�/ (� �7_ از ه� وB/ دی!� �� ا
���� ا�/ و ا��وز ز��

�ان و ��ی* در �/ %��E zن �Jم ��دا#/% . �Mدر ���:� �� %�ری

�7� ا�/ و یO ��ر دی!� ��ا� رو#�0$�ان و J ;$# در ح�ل

 �(�ر�Jان �JE& در (�0ر %�د& ه�� رز�0*& ای�ان دور& Eز��ن ه�

�#/ ��ز� (� . �M/ �2ا ر�7*& ا�/
ا�7*وارم در 7C$�ر ��

 _7C در �ا�/ ��دم %�/ �?� �� �� رز��J*0 و �� ��,�رده�

 iری�% �� �
6	/ �� ه�� ��6ی;، ���� �C ا�M?2ر �
ه�7Fرا

�ر� ا���� ��د �f2�7ای0* و رژی� �, �
� ه����B ر از�#��

�د&، �
 �C �� د�, �) �F%E ه� ��0ح و د�?� اش در ��را 

*
�د ��ز��
6?�ن ��7& و �� ا�E *7ن (� ز�. �6�زا
0* و 
67/ و 

 ��ر�
� رژی� ��!

� ه� �X زود%� �� �Cی�ن ر�* و �� ���0)

�ش ��ر Eزاد� واB:� را, ��7Cوز� . �	007* ا���� ��دم �� رو

� رز�0*& ا�/�  .  �� %�دی* از Eن ,+�

 &��  ١٣٨٨ده� دی

�
  ا#�ف ده��
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  &�J*7/ : دی:B��X .��; ی� .�ا�+� ��0ح ح�(� را �� �

�ق داد& ا�� �
�  /؟(0

 �او�T*� ،O� "� ""��*� 6�2<��"   "7�3ر��ن از :a�2	�ز �0)�
���ش ��رگ ��دم �� ��  اس6 �� در صح*� س��س" �?�ر �� د��ل

��B7 '�&�ر% اس#�" :�� <��	، او3�7" �� س���% س��س" 
در ای� ��رد >; از ه� �0� �3ور% . ا��ان را ���# د=�=�ن ���د	 اس6

 س�ل س�FB رژی+ وا�/�� �٣٠ وr3 ح�ص; �" ��*+ ����� �*+ ��  ا�
�� ا��gی��G/+ '�&�ر% اس#�" اس6 �� در ا�� ��صG �Bح�T ا% از 

�7ا�; . g0�ول و س���ب ��دم س�����	 �� ��ز ���/��د	 اس6
 "7�����2د% �0 از زاو�� ا>�V�د% و �0 از زاو�� س��س" و ا'�

���" و ان �?+ و �`�ت ��دم �/6 �� رژی+ '�&�ر% اس#ر��7| 
"��5� "Gو " و 	رش ���(�  .را �); داد	 اس6�2<�� "6 �*��""'*��

�رم و ر(�د را %�ا��ن ��  % �) �ر#* �� و��B ���ان ا�T?Bد
�د ح�; �� (0*، �� %:�7+� (�ر,�
)�ت و ����6ت ,
 �:�� دا�= زد& و �� %F*ی* ا,�اج ه�� د�?� �*78�%

 ��M_ ه�� (�ر�Jان و �7$�ر� f2ا0a*&، %��7= �:�ش را ��ا
� از ���:� ه� روز �M/ %� از روز B	; �� ��زد�?Jرf� .

 ���ر� ا���� �� ���7?�واB:�7ت 
�Fن �� ده0* (� �
 =aدر ا �) � ��ل 7C_ ��د&، ا�aان را �� ٣٠-* ��د�� ا

�9
� ه� و ��a���� /F داران ا
!; ��/ وا�6?� ح�(� و �)
�?678�a�9رات ا��T�
�د& ا�/، و ای=ا�
 ;a*	%  ��
 /F� 

 �0�د Eی* �!� ا0a$� در ه��ن ح�ل ای�ان �� ���� /6
�ا%
*#�� &*# ;a*	% ن�F$?� و>��)� س�د��اران .(�ر�Jان و زح

'�&�ر% اس#�" درواز	 ه�% �?�ر را ��ا% واردات  <>�زاد	 ه� و 
'�&�ر% " س��6"س�داره�% سg�	 :�س�اران و ���B�ردر ه�% 

� ��Cه�% �*8; ��ر'"، ��زار ای�ان اس#�" <�X*�ن ��ز =9ا��� ا�� �
 "Bدا� ��G�� �� 6ا��، رو�� اس 	ع ���د�از ) ه�0*� وا�/��(را ا�
��6 �٣٠`س ��`�� و ��ر=�	 ه�% ����G% ا'�را �� ح�ود �K در ص� 

در ای� ��ایط  ��� >��; ��'&" از ����G �**�	 =�ن . ��د ��ر �**�
��	 ا�� �� ه�� ��د	 :� ��� ور�)/6 ��	 و از ه/�" س�>ط 

و>��)� ��رژواز% ح��+ �� . ا�*&� ار�� ذ���	 ��ر را ��و�" ��?��	 ا��
�?�د	 ��  ���)�� �� ار�� ذ���	 ��ر ��T7" �� ه� روز ه+ ص`�
�" ��د و در س��� س����	 '�&�ر% اس#�"، <�X*�ن دس��ن ��د را 
��ز �" ��*� �� �� �*&� از ا��ا�� دس���د ه� در سAF ر�� ��رم 
'�B=��% ��د	 �B)� �� ا�� ه+ �/*�	 �*��د	 و  ه��� دس���د ه�% 
�� ��	 ��ر=�ان و ��ر�*�ان  را ��ه&� ��" :�دازد و �� <�8� :�� ���9:

�� ��	 در سAF -�" رود �� ح�5ف ��ه��� <�&� را � �� ا��% :��9
رو�� اس6 . ���; ��د	 اس6"=�	 و ��4�	 " �� ح�5ق -'&��" اس6 
���8 ا% '�ء ���ا�+ ��ن '��2�" �� ز�� �ط ��5 �� ا�� ا�� �

5��" ��'�د . ز��=" �" �**� ���اه� دا�6j 0*�� و23"، �)�ف
در '���2 را y��7 �� س���� و �V�_] و ���/�����&�% ا'���7" را 

��و�"، ا7���د �� ��اد ���ر، د���ان ��ار%، . دا�� زد	 اس6 ��
 و دزد% و �/�د �� ح�ص; ��د��ن ������"، ��ر��ن ��ا�&�، ��د�?"

��د	 را�M �" ����، ��د '�B	 ه�% /= 6�#���)�ر% و ��5 و 
=���=��" از ا�� وr3 �ح�ا�" ه/�*� �� '�&�ر% اس#�" ه�� را	 
حB" ��ا% <�&� ��ارد '� <ن �� �� ��س; �� س���ب ��7�ن �)��� ا�� 
�ت و ا�*�6 ��رد ���ز �&?�W 6و��*�ان W و 	ل ��د��را وr3 را �*

�*� ����� ."A.�8�� �T08ا% >�ار �� "  ا �*��� ���m� ای� روز ه� ��رد 
دارد، �*&� وس��B '�دو_" '�دو=� :��% اس6 �� دروغ و ر�� <�X*�ن 
 �X�> �� 6/�� اس6 �� >�در �� د��ن ا�� ا�� 	0?���� را ��ر ��د
و% ��ا% ا�ح�د ر7] و وح?6 �)�ر ���د د�� �� زود ��را_" ��د را از 

س6 ��اه� داد، ه��ن �jر �� ا�� روزه� در ������&� ��ه��+ �� �� د
�0 ا��از	  ا�� Bj/+ در �5��; '/�رت و �&��6 ��دم رز�*�	 در 

�� اس6��� bو ر� 	�� ��  . ه+ �)/

س�G&� اس��a�ر وح?���� ��ر=�ان و زح��)?�ن و g0�ول و c�رت ه�� 
�% ا'���7" را ��د	 ه�% �ح6 س�+، <�X*�ن �s�د ه� و ���/�����&

�?�د	 ��د	 و :���/�; ����" ا���6 ��	 در سAF '���2 را 
��ا�+ �� ���د	 �� �*&� �&��� ا% Cزم ��د �� �?+ و �`�ت ���" از �
ا�� وr3 س� ��ز ��د	 و ا��ژ% ا�5#�" ��د	 ه�، ������&� را �� '&*�" 
��� 6�C��5 و ه�� ذوب ��=�ن در و� "Gا% ���و ه�% س���ب و�� ;

ا�� �&��� را ����� �/��	 ا�������" '�&�ر% اس#�" �&�� . �*�
'&6 �?���ن ��دم �� :�% ص*�وق ه�% را%، <�X*�ن �*�ر . ���د

ا������ت را =�م ��د�� �� =�����، ��B2 �?�� و ��B2 ه� ر�� 
رژ��" �� ��ا% ا�8�د �s�% ر7] و وح?6 در . ���*� ا% را س�زا��

���و% س����� را �� ����� �" ���ن ��دم، وح?��4% ه�% 
���� �� =�دن '�ا��ن �" ا��ا�6 ��ا% �=9ا�6 و ��ا% >�رت ���_"، <
=�م ��دن �s� %�sح)� ا�������" اش  0*� روز% �� ��دم ا�)�ن 
�`س �?��ن داد و <ن �*��K	 ه�% �������B" را را	 ا��ا�6 و ه��� 

�&�' "������ر% اس#�" ���" ��د �� ��دم، �B5] ذا�" س�/�+ ا�
ای� را ه+ �� =`�� �94ارم �� . را دس��و�� ���ش ��رگ ��د >�ار ده*�

ه�� '*�ح ه�% درو�" '�&�ر% اس#�" در ا�� س�G&� دس6 در 
دس6 ه+ در g0�ول و س���ب ��د	 ه�% ر����8	 و �ح)�+ :��� ه�% 

���5"د�)����ر% 8G�م =/���� ح��+ �T� "*2�م  �5BF� 6�Cس&�+ "و
داد	 ��ن " س�ق"ز ای� رو :�� <��ن وr3 �*��" و ا. ��د	 ا��

���8 ا�7�ل �" � ���'�&�ر% اس#�" �� و�23�" �� در <ن >�ار =�
"5B� �3 6را از ا�� زاو�� �3ور% �" .  <�&�س6 ه���&�ی A�3�� ا��

وG" "دا�+ �� ا�� روز ه� �� �� د�G; اوج =��% ا7��ا3�ت ��دم، �� 
��5���د	 و اص#" ��ن ح)���" و س�*� 0���ن �� �`س �`س اBj ح

'*�ح "��c ح)���" ��ن در �#ش ا�� �� ه�� ��س� و ��ز	 ه� را س� 
�mس`��� ���" . �)/�� و ��د را �*�	 و ���*4	 �B'	 ده*�"  ح��+�

n�B�ت ر����را�� ا�� '��67 را �" ��ر��، <�&+ در � [���ه+ 
�ن ح)���" '&6 س�ار ��ن �� ��جBj اص#ح �� "Fرزات ��ا��� 

��س; � %�*���دم و �� ا�ح�اف �?���ن ا�� ��رزات �� ه� ح��B و ��
�" ���� �� دس���?�ن را �� �� ��ن <زاد���اه�ن ا�� ���G> 6(Bد	 

���5 و رژ�+ دار " ��د%"اس6 از ا�T�ر :*&�ن  س���� و ��د را ��  "Gو
 �(B� *�" ��د%"و �)*�8 اش��دم '� ��� .  

&�J*ز .��: دی�; ی� .�ا�+� در ا,?�7ر ��0ح ح�(� هE /6ی� ه0

)�ت ده*؟ �
�!
�ا
* رژی� را از �2و�C#� و ��?� �)   

i��C: �&G�رش در ا�� س�(���*' ��5� "Gر% اس#�" و و�&�'
 %�*�و23" را در '���2 �); داد	 ا�� �� دی�4 �� ه�� دروغ و ��

�B �� ��" ��ا�*� ��دم را �� ا��� ا�8�م اص#ح��" در '���2 از �5��
�&�ب -٧:�� از ای� در س�ل . ح)��6 ��ز دار��G�2 د0�ر ا��' �� ،

��ی�% ��د و ���و ه�% ا�*��" رژ�+ ��ا�?�ن >2F" ��	 ��د �� ا=� 
)�ر% ��رگ ���*� �� >�ل ح8�ر��ن �� ��� O� �� 6��0)""دس �*' "

��ا'� ��اه*� ��، س�د��اران '�&�ر% اس#�" �� س�ز����ه" �� 
����" " :�وژ	 �#ن اص#ح�ت"و ��س; �� " س� دو ��دادح��"اصF#ح 

)�را�� اص#ح ���n�B�ت � �� ��(� �� �*�را �� صح*� ��س��د�� و ��ا�/
�ن ح)���" و �� ���] ��?" از ��دم �� ��ج  ا7��ا3�ت ��د	 ه� Bj
س�ار ��	 و ��ا% ���" ا��ژ% ا7��ا3" ��دم را در 0&�ر�0ب 

��ت درو�" ه��6 ح���#�از ای� �jیy <�&� ��ا% . � �� ه�ز ����ا�
ا�� �)/6 . ��د ز��ن ��ی�	 و �� ح����6 ��د ��اوم ��?����

:�وژ	 اص#ح�ت و <�)�ر ��ن ه� �0 ��?�� ای� ا�� �� اص#ح :9ی�% 
و . '�&�ر% اس#�" ا�/��� ا% ��� ��/6، �� �8�رب ��دم ا��ود

r د��4% در '���2 ��ه� ا7��ا3�ت ������"، و٦3ا��وز، :س از ��اوم 
�� اس6�و23" �� ا�)���ت '�&�ر% اس#�" را ��ا% . �); =�

ا��وز '/�رت و از . ����ره�% <�X*��" �" ا��از	 �ح�ود ���د	 اس6
'�ن =�9�4" و روح�� �3�2" ا% �� دا�?��8�ن در دا�?4�ه&� و 
��دم در ������&� از ��د �?�ن �" ده*� '�_" ��ا% 0*�� ����ر ه�_" 

�ت ��دم ��س*4&� -در ا��. 94ا��� اس�6�>" �G�F� 2�ر ه� و� 	��

  !پاسخ به سواالت سايت ديدگاه

 ماهدر  در ارتباط با مسايل مربوط به جنبش توده اي "ديدگاه" آنچه در زير مي آيد پاسخ هاي رفيق فريبرز سنجري به سواالت سايت :"پيام فدايي"توضيح 
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 �*B7 ��5� �5BF� 6�Cو راس و ���از �/�B5� �G] در ا������ت ��ا �� ر
�� و <�&� س����4" رژ�+ دارو �)*�8 �<��ج �?+ ��دم >�ار =�

���5 . '�&�ر% اس#�" را ����د �" ز�*� "Gا�� ا�)���ت ����ر و���*�
=�	 �*��	 �" ��د �� '�&�ر% اس#�" . اس�6��# �ح�ود ��	 

�" ��ا�� �� ��ا ��دن اح��% ��اد او3�ع را ����n ده� ا�� �/��B ا�� 
��گ �� "اس6 �� �/" �� �� '�% اح��% ��اد �" �?�*� �� ����د 

��د	 ه�% ر����8	 �0 �" ��اه� �)*�؟ و در �5��; " ���*� ا%
�� ا�� ه�� '*��6 و س���ب و �8�وز ���ز��ان ��دم را در �/ �

������&� و س��هG�X&� �� وح?���� ���� رو�&� �� >�; رس����� �0 
رو�" در :�� ��اه� =��6؟ و �&��� ا�*)� �0 را	 حB" ��ا% س�� 
��دن �)+ =�س*4�ن و ا�8�د ��ر ��ا% ��)�ران دارد؟ وا>6�2 ا�� اس6 

ارو �� او3�ع �� س��" :�� �" رود �� ه� �س ��اه�ن ح`e ا�� د
  .  دس�� رس�ا ��د ��د رس�ا% 7�م و ��ص ��اه� ��

 س�ل =�9�� اس�س� :�س�" ٣٠'�&�ر% اس#�" ��Fر س*�" و در 
'� س���ب س�7��� �� ه� =��� ا7��اض و ه� ��ا% ���1G ��اد	 

ا��وز ��� دارو دس�� . اس6 و '� =�G�B �0�% در <س��� ��ا��� اس6
; س���ب �" ���*� و �" و ه��Xن ا�� س�G&� ��  ح��+ ه�X*�نj

دا�*� �� '�_" ��ا% رو�&�% د��4 ��>" �����	 اس6 و ه� =���  
57] �?�*" �?��� 123 <�&� ��د	 و ه� =��� ����� 123 ��7| 

�*���ا�� ا��T�ر% . ��5ی6 '/�رت و ��2ض وس�r �� ��د	 ه� �" ��د
دس�� ���	 ����رد ا�� دارو . '� ��اوم وح?��4% از <�&� ���� دا�6 

�� <��X �� در �&� س��'�ن =6�9 ��� �?�ن �" ده� �� >F�ر 
درس��'�ن و>�" در روز اول د% ��	 �" !س���ب <�&� ���� ��ارد

 r3*�، ای� ا�� �� ��'� �� و��دو �`� را در �#ء 7�م دار � �*���اس
�*�5F، او3�7" �� در سAF '���2 :�� <��	 و ����nا�" �� در 

�� اس6 ��7| �� �� ��دم �� ح��B �� روح�� ��دم :���ار =?
����� �`�ت ا��4� حyB <و�� ��دن >������ن �T�م در �5��; 0?+ 
�� و �� >�رت ا�ح�د ��د �/�ط '*��6 را �ه�4�ن ، رژ�+ را �� س��	 =�

در '���ن ا�� ��2ض ��د�"، �/��" �� >�ار ��د �� دار . ���0**�
.   دار، �8�ت داد	 ����<و���� ���� ��س��B ��دم �� :�ر	 ��دن j*�ب

ا�� '�&�ر% اس#�" ��ز 57] �*?/6 و �� =/�; ��2اد ز��د% از 
���و ه�% س���ب اش �� س��'�ن، در=��% ����% را �� ��دم �ح; 

ای� . �ح��; ��د �� �*�8 �� �?�� و ��8وح ��ن ده&� �`� ��
اص#ح ��س ا�Gا��T7 از ����رد وح?���� ��ا% <ن ��د �� �� >�ل 

�نBj ،"�:�را���% �� . از ��� ��ود  "ه�6 ح)��6 ����%" ح)��
 ه�� دارو دس�� ه�% درو�" '�&�ر% اس#�" �2����5 ���3 �� <ن

اش ���اه�  �� س�د ه�� دو6G ����% در ا��ان ص��*�T از ��م و ص`6"
درس6 �� ه��� ���j ��د �� ��2 از ای� وا>�2، ��=�ار% ه�% ". ��د

�� =�ن دو��ر	 دس���4 و در ه��ن �ح; رژی+ ا7#م ��د�� �� ��8�ت ��
ا�� وا>�2 =� �0  �?�ن �" ده� �� <ن ا��ار . �� دار �?��	 ����

 �*�ه�_" �� �� د��وز در ���6 ا�8�د �s�% ر7] و وح?6 >�ار دا�
د��4 ز�b زد	 ��	 ا��، ا�� در ه��ن ح�ل �����4 <ن اس6 �� '�&�ر% 

� �� ز��ن زور س�� ��" اس#�" ز���" '� زور ��" �*�س� و '
�*���ای� �� <�8� �� �� دی)����ر% ح��+ ���" =�دد <�&� اس�س� . =���

�?�ن داد	 ا�� �� �*&� 0�ر	 ��ا% '�B=��% از ��و:��" ��د را در 
ا�� س�� �� �*��" '*� . ا�7�ل ��ی� �� س���ب و >&� �" ��**�

 رژی+ را از زی��*�ن ���ا�/�� اس6 ��د	 ه� �?�ن داد	 �� ای� 7��; ��
�3ب >�رت ��د	 ه�% �� :���س�� �8�ت ده� و ��دم '&6 رس��ن �� 
��اس�&��?�ن 0�ر	 ا% '� ا�� ��ار�� �� ا�� ����� ا�7�ل زور را 
<��ج ح�#ت >&� <��� ��د >�ار ده*� و �� دره+ �)/�� زور س�ز��ن 

�" از :�% �*?�**�Gدو ����� .  

&�J*دی :�
��ت و -:\ ,f7ش (0B ط��
    67X/؟

i��C: ر ��د از�T*� ا��. را ��A�3 ده+" ���ش �*��""ا'�ز	 ده�� ا�
 "��5j r��0ن ا�� روز ه� ه� �س �/�� �� ����#ت س��س" و �*�

���" . ��د �� =��� ا% ا7��ا3�ت ������" ��دم �� را �1��2 �" �*�
�ن ح)���" >��Bاد ��د	 و " '*�ح ح��+"<��ا د�7ا% Bj اص#ح ��
 "�ار�8�7" ��ا% <ن >�_; �" ���� و �/��" <��ا ا7��اض ��ه�

�5 ���سط"j" ق#jده*� و د��4ا�" �� ا "� 	�B' �2 ا��ان��'
"��� <ن، ا�a�ل ��س�% و ��و�" را در ره�% <ن >�ار �" " '*� س

رو#= ا�/ (� �� �	�0� ا��a�:% �X �$0a از اa= . ده*�
�ت و -:\ B ط��

�ا �?��وت ,f7ش دا#?� ��#7� ��ه7/ و E

 *aد �اه7��+�"(f7, �) �6ش ��دم �� را . ,M� ب��
و " ا

 /MC /"د��� �� ��و " "�$a��E ��*ا
* رو#= " �*ا
�ا
* �?9* و ح�-� �� %�ش % ��
 _	0� =aا �� _	+B �) /ا�

�اه* ��دM
�ر (� ا�J ا��ح �+	�ن و . ��ا� �7Cوز� Eن �
��ه
� و (�و�� در ره	�� اa= ح����
*، �� ا��Nل ���ر #T% /)

 �) �

� و DJ#?� ر��ا� #�ن، (�6�0) ���
�� �� ���%
�ا& ��دن را دا#?� MaزادE �6ن د�$�ات و
�دن و ا� �X �اد.�

�اه0* ��دM
  ��#0*، ح�-� �� ه��اه� �� ای= �0	_ 

�� ��'� �� ا�� ��A�3 :س >; از ه� �0� Cزم اس6 رو�� ��د �� 
 ز��� را ز�� :�% '#دان ح��+ ��  ��	 اس��٦6�ش ��رگ ��دم �� �� 

ا=� �� �� �n�B�ت '&6 دار و ر����را�� . �Gز	 در <ورد	 اس6 6/�0
 ��	 و <��X �� در ������&� ٦رس�" �B)� �� س�� رو��اد ه� در ا�� 

��ه� اش ه/��+ ��'� �*�+ و �� ��اr3 وا>2" ه�� ���و ه�% 
�X ا��وز در ��'�د در صح*� س��س" د>6 �*�+، ��اه�+ دی� �� <�

� ��د	 ا% ��د �� ��د% اس6 �� ه�� *' O� ،ای�ان '�ی�ن دارد
5�ت و ا>?�ر��د�" در <ن ���6 دار��j . ش#� +c��B7 �� "?*'

�" ��ا% /�G���gرس��� ه�% ا� �B�' دم �� از�� bد��*�ن ر�4�ر�
�ن ح)���" �� <ن، ��>� ره�% ��د	 و �� Bj اص#ح %��ح��; ره

 و س�ز��ن و =�وه" >�در �� ا�7�ل ره�% ��د �� <ن �*�ن ه�� ح�ب
وا>�2�ت �?�ن �" ده� �� ا�� '*� ��د �� ��د% . �?�	 اس6

�� و =/��د	 �� ��	 و �� G�(ا% ه� �0 �� :�� �" رود راد� 	د��
����د �2�ر ه�_" �� ����د% �����6 '�&�ر% اس#�" را �?��� 

��� از ��س; �� راد�)�ل ���� ا�)�ل ا7��� . �اض ��� در�� ��" ورزد=�
ای� دی� �" ��ان =`6 �� ��ون �O ���ش ��رگ ��د	 ا% ��دم �� 
ه��Xن ه� ��رز	 س��گ ��د	 ا% از 23`&� و >�ر�&�_" ����ردار 
?�ن �� ا�� ���ش �" ��g ���� ا�� �5�ط را B< �� "��/� �� 6اس
�ط �?*�س*� �� ���ا�*�در '&6 �6��5 �5�ط >�ت و �� �jف ��دن �5

  .123 ��'�د =�م ��دار��

6 <ن a� ش �)" از >�% ���� �5�ط�ا% ��دن ا�� �� 	ور �� ��د�� ��
�" ���� �� ا�)�ن داد	 در ��B" از �&� ه�% �?�ر، �?+ و �`�ت 

 ��B7 �� ر% اس#�" �� ٣٠زن و ��د و :�� و '�ان�&�' �FBس�ل س 
� �a� ���7�8��� رژی+ ��ا�r س�/�+ س���ی� دار% ح��+ �� ای�ان، �

و>��)� �� ��د	 ا% ��دن ا�� . ���� �)B" در ������&� ����د زد	 ��د
� ����� �" ��د �*�Tر ا�� اس6 �� ا�� ���ش، ص��� �Bc�ن *'
 +��?+ دا�?��8�ن �2��ض ��/6، �*&� ا7��اض ز��ن �ح6 س
�5ط ����د ��ر=�ان '�ن �� G] رس��	 ��/B� ،6)� ��وش  ،6/��

5�ت س�����	 ا��ان اس6 �� س&���4 ه�� ا>?�ر و j دس6 در
'/�رت ، . دس6 ه+ ��ا% ����د% ��G�K +T��� ح��+ �g���س�� ا��

 �� ��دم در ا�� ���ش �?�ن داد	 ا�� �)" د��4  ا%�&�ر و �" ���"
6 و ��ا��ش �?��" ا�� a� ح��ت 'از �5�ط "�� �" ���� �� ح*

"�/�G���gاس�6 را ��ا��4>�ر�&�% ا� ���4*�س "�� ��ا% ���. 
 س`�� س�_� در'�&�ر% اس#�" �� ��د ��ه� �T�ه�ات "ور�?/6

�67 8از �:" د% ��د	 اس6 در �V�ح� �� ���B���ن س�_� =`٦6
 +�T7 ��*0 ����� ;��5� دا�?��8�ن ا��ان در ح���+ �� ���40 در

 د��*" �� ،��د�" �� دسG�� 6"". ا�*��" ا�/��د=" �" �**�
�� و د��ان �/AB را در �ح�ص�	 �c��B+ 77�م و اراد	 ا�5#�" ��د =�

 ا�� د��� س� �� :� �/AB از :�% �*?/�� و =�	 ه�� وح?�%�4
�**� "� +�B/� �� ار و��  . ��دوران رژ�+ را �8�ر �� 

�د �� , ��د& ا% _	0� Oa ،ا��وز در ای�ان ��ی�ن دارد �W
E
�د� ا�/ (� ه�� �	��ت و ا�FBر��د�� در Eن #�(/ ,

*
�0	U�7+. �) �F� %�ش د#��0ن ر
!�ر
� ��دم �� . دار
�7; ره�% �� از ��+� ر��
� ه�� ا�678�a�9?� ��ا�	

�د& و %� (0�ن � �ا��ح �+	�ن ح$��?� �� Eن، B�2* ره	�
�د , �ه�7 حfب و ��ز��ن و �Jوه� �Bدر �� ا.��ل ره	�

واB:�7ت 
�Fن �� ده* (� ا0� =a	 . _�� Eن 
F*& ا�/
�د& ا� ه� 7C �) �X_ �� رود رادa$�8?� و % ��د �� ,�د,
/7���% ��د��
 �) �gد #:�ر ه��a�2 �� 6?�د& %� #*& وJ 
 =a�% ل�$aراد �� ;��
� 2�J?� از %�F
�ر� ا���� را ��

�� ورزد
 �aدر f7
�� ای= دی* �� %�ان . ا#$�ل ا.?�اض 
�ن W��J/ (� �*ون #f7, Oش �fرگ %�د& ا� ��دم �� ه
�ردار ,�� �g�ه� �	�رز& �?�گ %�د& ا� از -:�� و B*ر%
 =aا *a�� *9% �� شf7, =aا ��ن �F	+B �) �
ا�/ (� (�6


�ت و �� B ط��
 /a��% /�ا
0*در �?� �% *0��0F� ط را��
*
�د �Jم ��دار��  .��ف (�دن 
��ط -:\ �
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 +c�� ا��_" <ن در ��او���� ،��)" د��4 از �)�ت >�ت ا�� '*
در . �?�ی� س�����4ی&� و '*�ی�ت ����� س���ب ح)��6 �" ����

�&] ��2 از B� %�ت"روز ه���V�، ���" از �`/�� ه� و =�ار��ت "ا�
�% 0*�� ا5G�ء �" ��د�� �� ا�� ا7��اض ��2 از 0*� روز ��و �� �

 ��5� "Gو و 	د��""���B� ر�sاش " ح "��������دم در �2�	 ��ز% ا�
 �B"را وس��اس6 �� ٦ا�� از <ن روز ه� . دادن ��د ��اه� ���د" : 	�� 
9= "� ���د	 �� ا�� ��دم �g���س� "�رد و در ا�� ��ص�B روز% و ��ص

در ا�� ��صB(� �� . �� �B" و در '�_" ����د ا7��اض س� ��اد	 ���*�
�*&� ا7��اض ��د	 ه� ��و�� �)�د	 �c��B7 �(B+ ه�� س6�2 ���و% 
س���ب و دس���4% ه� و �)*�8 ه� و �8�وزه� و �?��ر ه� وس62 

�� و ��دم �&� ه���= �&�> % �&���% �� <ن :��س�� و ��اس?�� %
�� و ��س; �� ا�)�ل راد�)�ل �� ��� %����6 و ص�اح6 ��?�`�

��  اس6��� %��ا�7�ل >&� ا�5#�" ا% �� . ا7��اض ��� 6����7 ��?
ا�� روز ه� در ������&�% �&� ه�% �?�ر  ��ه� اش ه/��+ ��د 

 �B��5� 	رت س�����4 ��و�*" �����4 ا�� ا�� اس6 �� ��دم را�< ��
�� . ح��+ را �*���� ا�� ا�� �� س�ز����ه" و ره�% اح���ج دار�� 

وا>r ����8 ه+ W��6 ��د	 �� در �5��; >&� �3 ا�5#�" ��دوران 
�/AB و >�� �� دس6 '�&�ر% اس#�" راه" '� ا�7�ل >&� 
ا�5#�" ��/6  و ��د	 ه� �� ��اس�&�% �� حy ��ن ��" ��ا�*� 

�� �� ا�7�ل >&� ا�5#�" �� ��س*� ��4 ا��*)� <=�ه��� و س�ز��ن ��
  .��B��5 �� >&� �3 ا�5#�" رژ�+ �� �����

�� د��4% �� در ا�� ���ش ���# '�T� [B �" �*� ح�sر =/��د	 (�
 ��c ر ��ن�sاض ح��ز��ن <زاد	 �" ���� �� در ه�� صح*� ه� % ا7

�����/6 ا��% �� ��و�*" �?�ن �" ده� . >��; ا�)�ر �" ����
 �� "ه�_" �� ه��ار	 ����� دا��*� ز��ن در ز�� یO ح)��6 �9ه
 ��B7 �� س6 و ار�8�7" ��ی� ا�7�ل را�&�/�G���gا� r��*� 	�**� �����

��% ��ا% ��رز	 دار��، �حy ��د��?�� ;_C، د	در ا�� . <�&� �)�ر ��د
از ���ن �� ��Vص ���B+ �� ح�sر وس�r ز��ن ���� دار ا��ر	 �*+ �� 

��درا�" �� :� . روز اول :� ��ر و رز�*�	 در ا�� ح��6 ��5 ا�`� ��د��
 yد ح���� �� ���5� ;��< "��� :�% د���ان و :/�ان ��د �� �7�8

��� ��د س�FB س���4 ح��+ را �� �Gز	 در <ورد��Bj.  

 O� دازم ��ون�g� رگ�ش ��ا=� ���اه+ �� ه�� �5�ط >�ت ا�� ��
:س �94ار�� . ط 123 <ن ��>" ���اه� ����و>�" ��ا% ا��ر	 �� �5�

 �F5� ����ا�� �ح| رادر ��ص6 د��4% د��ل �*�+ و ��gداز�+ �� ��ر=
�در وا 1B�fرa�?J= -:\ اa= ح�(/، ,�د �� . 123 ا�� '*

*#�� �� ��دن و ���8	1 .*م دا#?= ره	�� �درای= . ,�د
 �� ،*0
�#�C �� د��0
� (� 8	�س دو�/ �� ,���7ن، د#

0#��د (F7� �) ر��د را در اa= ح�(/ دا,; (�د& و ه� �, *
 &f78�
�د (�, 12�0� /ا
�ژ� �	�رزا%� Eزاد #*& را در �

*0a��
ا8	�X �8�6� �?ای� �2*ان %F$; ر��� �� اf7, =aش . 
 �(7?

7= و 
�F) ;6 ا�/ ٣٠
*ا#?� و � ��ل ��(�ب ,

�ر� ا���� ا%���B ��ا� ��@ ��دن �� �+��2 =aدر ا �)

�7R و-:7/  ��د در ����+� �� او-�ع ���ا
� ا, ���� /72�3

�ر� ح�(� . ا��وز 7C_ ��د& ا�/%�?$aا�/ (� د =a7/ ا:Bوا
�د و ح?� از #$; ��

� %F$; ا
���� را �J ه� �8�� =aدر ا

�7� (�د& ا�/J�+� ��0� ;$F% ه� ��7J . �J*0)ا�C
 �) ��ف ��دم و �2*ان Oa ��ز��ن ا
���� ��ا����

� ����
�د& ه�� ��9,��?� را ��ز��ن داد& و ا
�ِژ� ا% *
�ا?
 �
��د� .��; ا�+� و-1 �2(/ ��ر (0��
 /
� را در �E


� ا�/��د او-�ع (0	�) =a�?Jرf� *ق ده�� . �$a =aا���0�
 i��C *a�� ش ��دمf7, ن�a�� در �) �gره��) =a�?Jرf� از

 =aا �� �	+U �-:\ �� داد& #�د �Jم ��دا#?= در را�?�
�� اس6 . ��#*��� ��'� �� ا�)����" �� در ��F ا�� ح��6 �); =�

�s�% س��س" '���2 و =�ا�� وس�r ��دم و '�ا��ن ��  ���n� "*2�
�/�_; س��س" و ه�X*�� ار�5�ء روح�� ��د	 ه� در �/�� �`�ت از 
د�)����ر% ح��+ ا�)���ت ��ر=" ��ا% �); دادن �� روا�ط ا��#5" ��� 

�دم ��'�د <��	 اس6 �� ���� �� �)�� �� <�&�  وس�2� در '�ا��ن و �
� �� ا�� 123 =�م ��دا�6Bc 6&' .  

&�J*(70*؟: دی �� ��ارزی� �
�!X ی0*& راE   

i��C:  %��4" و ره���>� س�ز����� �� "?*' 	�*�> "*�� ��:
 ;�7 ���ر ه�_" در س�� '*���اس6 ��ر س�د	 ا% ��/6، �0ن 

< ��c �� از س�% د��4 درس6 ا�� . ��; :�� ��*" اس6 ��اه*� ��د
�6 و :�� =�_" ه� را �ح��;اس6 �� س�� �= �T� رو��اد ه� را در 

�� ا�� ��A�3، و>��)� �� . ��ا% :�?��4�ن وا=9ا�6��= �T� در ��
 ��	 ��ه� ��د�+ -صح*� ��رز	 ��دم �4�	 �" �*�+ و <��X را در ا�� 

د% ��ا% ��ش ��� ��دن �" ��*�+ را دو��ر	 ��ور �" �*�+، دC_; ز��
��ون ا�*)� د'�ر ��ش ���G" س�د	 ا���?��� ��	 و ��Fات وا>2" 
�� و �� �� <�&� �+ �&�ء �ا% �� ���ش ��دم را �&��� �" �*� ��د��	 =�
ده�+، و �� ا�� وا>6�2 را در ��T ���4ی+ �� '*� ��د �� ��د% ��ون 

�5 ��ر=� >�در �� ره�% ا�5#�" و در ��ا�ط ا��ان ��ون ه�j 6ا�
  . �حy5 ��اس�&�% اصB" ��د	 ه� ��" ���� 

 �FBا�� �0ا ���� ��ش ��� ��د؟ ��ا% ا�*)� ��دم �� در ز�� س
 س�ل =�9�� �� 0?+ ��د د��	 ٣٠س���4ا�� '�&�ر% اس#�" در 

 "G�ا��ش ��" �**� �� ���40 '�&�ر% اس#�" در ح��ا�� و ه�=� 
�� اه�ن ����� �� س)�ت >�س���" در �� �� �?��ر ��دم و <زاد�

���5"�?�ر ح��+ �*� ح�ل از ����د  6�Cه� در " ��گ �� اص; و 	د��
��دم �� �� ���j دار�� �� '&6 �`� . ������&� د0�ر �?*M ��	 اس6

 '�&�ر% اس#�" ه� روز ٠-��دن ص�ا% ا7��اض ��ن ح�" در ده� 
�" درج �" ��د ا�7ام ه�% دس�� '�2" اش را در روز���� ه�% دوG

�; 7�م س�ل < �� 6� را در ٧-و در <ن ده� در ��ر '*��6 �� <�8� :�� ر
دوران ��/6 وز��% ه��� ��� ح/�� ��س�% �� ح�ل ��د را 
���1G ز��ان و �)*�8 �?�ن �" ده�، س�ز��ن داد و در j" <ن 
0*��� ه�ار ز��ا�" س��س" را �� ># در ���اد=�ه�% ��د ا�� رژ�+ 

	 و در ح�ل =9را��ن دوران �ح)���6 ��د ��د�� را �� >�; �ح)�م ��
در ��اوم ا�� س��س6 ��وره�% ��رج از �?�ر را س�ز��ن داد و . رس���

��2اد% از 0&�	 ه�% ا:�ز�/��ن را �� ��S و ��ن �?�� �� '*��6 
رس��ران ��)���س �)" از ��'/�� ���� ه��� ��د و ا�� داس��ن 

�� س���ب ��ر�&�% �&�% ��ه� >�;  ٧٠ادا�� ���6 �� در ده� 
ه�% ز���8	 ا% ���+ و :س از ��'�2 ح��B �� ��% دا�?4�	 و 
���� �� =�دن �'*��6 دا�?4�	 ���� �� �&��� س���ب اراذل و او��ش <
��دم ا��ا�6 و ����� ا�7ام را	 ا��ا�6 ا�� ه�� ا�� '*���&� �� ه� 

 ��>�ار% س)�ت ��ام داc" �� دل ��دم �?���، �� �*&� >�در ��
�اد ��س���" �?� �B)� ا��وز ��ه��+ �� ���40 �?+ ��دم، اس<
 �� "�9ه" ح��+ را �� �ح�ص�	 ��د در <ورد	 و ا�� رژ�+ �9ه
 "�س�G&� �� ��م د�� �/�� از =�د	 ��دم �?��	 از ��س �r�8 <�&� ح

و>��)� رژ�+ ! >�در ��/6 ��اس+ ه�% �9ه" و��	 ��د را ��=�ار �*�
6&' �� "� ��س���ن ��دم و ��زدا��� <�&� از <��ن �� ������&� ح

:�� ا��ر �8�وز در ز��ا�&��� �s� �" ده� و ا�� ا�� �� '�% ��س 
ز��ان،�)*�8، �8�ور د��4 ا�W "�� ا�� �2�ر :�سz داد	 �" ��د �� 

�ت =�  " �&���S،�)*�8 ،�8�ور د��4 ا�W ��ارد"،" ��اردWا�� ��د ا ��>
ن �#�&�% �3 ��د�" ��/6 و <�� �?�ن ��" ده� �)/6 ه�� <

�� ��B" از س#ح ه�% د��� در �5��; <=�ه" و �?+ و �`�ت ��د	 
�� اس6؟ و>��)� ��د	 ه� �� دسG�� 6" ���و% س���ب �� ��� bه� ر�
�� د��ان �/AB را �/��ص; �" �**� <�� ���� �� س�� �%�2 ��رزات 

 ا�� ��رزات از ��5ان �O ا�� ��دم ��ش ��� ��د؟ درس6 اس6 ��
�ن Bj اص#ح �B�' اس6 و د��*�ن ��دم از Mا�5#�" در ر� %�ره
ح)���" �" ���*� از ا�� 123 س�د '/�� و در <ن �`�ذ ��د	 و 
�رزات ��دم را �� ا�ح�اف �?���	 و <��ا �� ح/�ب ��د وار�� �**� و �
درس6 اس6 ا�� ��F ��0)" ��ا% ���ش ا��� ��/6 ا�� در 

?�ر% �� س*�� ه� =��� �?); ���ح���� س���ب �" ��د <�� �
ز����)� در �/�� 0*��  ���ش ��ر=" '���2 وس�2� س��س" �" 

  ����١٨ در           ��د؛
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%�T�*� "B2*�/د :س از * ح���� �� 7*�ان >�ر��*� ��ی� 
�� ا% در �*��ن =9ا��� '�&�ر% اس#�" و /'�� �5� "*���

 ای�ان دا�6 در ��ایF" در=6�9 �ح)�+ :�ی� ه�% ای� رژی+ در
>�ار ) درون ح)���"(�� ���" ��د در ص1 ا:�زی/��ن ��د% 

�� و ا���ًا ��� از ��r3 د��ع از �6�B رژی+ '�&�ر% اس#�"، ��=
 �� ������B7 '*�ح G�c] در ای� رژی+ و س���ب ��د	 ه�% �g� ��س
��سط ح)��6 و>6 �� ا�`�>ً� ی�د <ور س���ب ه�% وح?���� ده� 

 ی2*" ز���" اس6 �� ��د و% در اوج >�رت �/� �" ��د و ٦٠
�)" از س)���اران ا��ر ��د، �� ص�ور ������ ه�% ا7��ا3" 

  .:�دا�6

 Oدر ح)��6 ی [G�c ح�*' �� %�T�وا>6�2 ای� اس6 �� د�7ا% �*
ی2*" او �� �*&� ه���*� ا��aی�T7 6+ ��د	 . د�7ا% ����اد=" ��د

�د% رژی+ '�&�ر% اس#�" و رو% ه�% �ح6 س�+ �� ��اه�ن ���
 e`درس6 از زاوی� ح �(B� د���ر <��ن رژی�" وا>2ً� ��د�" �
ه��� رژی+  1G��� ،"5B� �3 س��س6 ه�% ���" از '*�ح ه�% 

ا�� در ه� ح�ل، ��r3 =��% ه�% او �� ��B7 ���*� ا% و . <ن ��د
�� و% در ا:�زی/��ن �ه�0*� (اح��% ��اد و ��Fر �B" >�ار =�

��T% را در و6�23 و ��>6�2 ��ص" >�ار )زی/��ن ��د%ا:�*� ،
داد، �� <�8� �� ��اس+ ���/g�ر% او در >+ �� صح*� �T�ه�ات ��د	 
ا% ����B7 ح)��6 ��ی; �� و در �s2" �&� ه� ���، �� ��Vص 
��ا رس��ن ��	 �ح�م، �ح6 ��م او �T�ه�ا�" ��:� =�دی� �� �'�� �� .

��B ���*� ا% �2�ر داد	 �" ��د �� در ای� �2�8�ت، ���7ً� ��7
�" ه�� ��دی�% �*��� از �2�ره�_" اس6 �� ��دم در دور	 ��	 

�" اش �" داد��*FBاو و رژی+ س ��B7�� .��T� "_�2�ره� " : ��
���*� ا% >���B وCی�� . د�G; ��ر��+، دی)����ر را �" �?�+

  ".���Bj، �ح�م ��	 ��ن اس6 س�� B7" س���4ن اس6

��د	 ه�% �T�ه� �**�	 در ��Vر �*��T% ه� �� ��د 6�2 ا�� وا> در 
�� �� �&��� ��گ او �� �����ن <��	 ا�� �/" اس6 �� در :?6 
��م او �" ��ان ����B7 س�/�+ �G�K��� ��'�د و دی)����ر% ح��+ 

�*���ای� �� <�8� �� �� ���6 ای� ��د	 ه� در ��اس+ . ��رز	 ��د
%�T� ����ط اس6 و ی� ���3ع �� ه�% ����ط �� در=6�9 �*

دا�?�8ی��" �� �" =�دد �� در �s�% س��س" ��'�د ��ز	 ا�)�ن 
ا��از ���G`6 �� س�FB �*��4 س" س��G '�&�ر% اس#�" را 
�� و �� ��ز=" �� �/�ی; س��س" <�*�_" :��ا �" �**�، ���ً# �ی�
 ��B7�� 	رز��&+ اس6 �� <�&� از ��ص6 ��'�د <��	 ��ا% � ;��<

�FBد��*�ن ��د �� ا��وز �� س)���ار% ���*� ا% و اح��% س 
�)" ��/6 . ��اد ��ا% <�&� �*���� �" ��د، س�د �" '�ی*�

�� ��ی� ����� ای� ��رز	 �8�7��� ��دم ����B7 دی)����ر% ح��+ 
�*��" ی2*" ���*� ا% را �� '&�" ا�T2� " "�#5+"و دی)����ر 

دس�� <ن س�ق داد	 و ی6�B� ��B7 �� "*2 رژی+ �� ه� '*�ح و 
ا�� �� ا��وز ��ه�ی+ �� ����" �ح��; 5B� �3" از . ��5ی6 ���د

�ن در Bj اص#ح �� ����= "�/�G�ی�gا� 	�� �����وه�% �*��
ای�ان و ��رج از �?�ر و 0���ان س�*� 0��?�ن �0ن ا��aی�" ه�  
�� ز7��6 ��خ �4&�ار، �� �s2" ���وه�% ه��?� س�ز�)�ر، 

�&�د	 و �" ���*� از �*��T%، >&����" دس6 در دس6 ه+ 
<�&� در =�ا�� =�_" . �8�ع و <زادی��ا	 در ذه� ��دم ��'�د <ور��

 "� 	�B' را 0*�ن وارو�� %�T�ه�% �n�B��" ��ن وا>6�2 �*
��ار "، "یB� 6�V�� O""ده*� �� ح�C دی�4 از و% �� 7*�ان �j

6Gا�/�ن ه�"، "�7ا M6 �� ر� از ه�� و ی� �sحO ��" ح/�س �/
  . ��م �" ����" :�ر ح�5ق �?� ای�ان"

�� اس�س وا>6�2 ��ق ا��9G ا�*�ن در �5��; ه�� ���وه�% وا>2ً� 
 "����<زادی��ا	 �� ��ا% س2�دت ��د	 ه�% �ح6 س�+ ای�ان و دس
�ت ��ح5?�ن �#ش �" �**�، ای� س�ال >�ار دارد �� G�F� �� �&�>

_" ح5�یy �� ��دم در <ی� ��ز=�. در 0*�� ��ایF" �0 ��ی� ��د
 "5B� �3 %�ت ����اه�ن و ���وه�n�B� �� �B��5� و %�T���رد �*
در ح�ل ح��3 ا��% Cزم �" ���� و ی� <��Fر �� ���" �" 
ا��ی?*� �BVح6 <ن اس6 �� �2ً# در ای� ��رد س)�ت ا����ر ��د 

�رزات ��دم =9ا��� ��د� �� "`*� %��Wm� دا�� ��! �� z؟ در :�س
"� �T� %رس� �� �*&� ی�د <ور  "�/�G�ی�gت رس��� ه�% ا��n�B�
�� رح�6 در ذه� ١٣٥٧در س�ل ��� �� ���*" دی� ص`6 را 

?�ن ��ا% ��دم ��دم '�B	 داد��B< �� "��/� �� ���� "��� ،
" ه�% ��c �8�ز �?�	 و Bj 6حBV� اس�� �g� "� ی���

ری���را�� ا��اد و �)��*� �� ذ�� وا>�2�ت، ��دم را از زی� ��ر �n�B�ت 
رس��� ه�_" �� ��گ �*��T% را �&��� ا% ��ا%  ا���T� �7ات 

�" ��د >�ار داد	 ا��، ���ون �)?*�/����  . ر

�/��ر �&+ اس�T*� �� 6ر و ه�ف از ارا_� اj#7�ت در��7 ح�ل 
��T% ��ا% ��دم ��رز �� <�)�ر ��د*� r`� �� "2<وا ��c �&�> و 

�ن �� ای� ��ره� >�V �ح��y ��دم را ��ا�*� �� د��*�ن و ����اه
رادی)��G�	 <�&� �� ���وش ��دن ح5�یy، ����ً� �" ���*� از . دار��

� ��د	 ه� '�B=��% ���ی*� �� ��دا ای� ��ن *' ��ه� �0 ��?
����د% س�/�+ س���ی� دار% '*� در �/��% ا��#5" �� 

n�B��" �.  در 0?+ ا��از <ن >�ار دارد، :�� ��ودح��+ �� ای�ان
�� در �); و ���یB" دی�4 ٥٧ای*X*�*" در �rF5 س�ل Gا ��� 

 ��2�ص�رت �" =��6 �� از >�رت =��% ���وه�% ا�5#�" ی2*" ��ا
وا>2" ��د	 ه�% س���ی�	 ای�ان :س از س�5ط رژی+ ��	 

�**� %��=�B' . ���� ه��� د�G; ا��وز �� <����� از �8�رب =�9
 در :��� ���G`6 �� ���*� ا% و ��ی� ا'�ز	 داد �� ��ی)�ران

 r`� �� %�' اح��% ��اد و ای8�د �� "/� ���a� �� %�T�*�
 �*��� "&�5���اه�ن ح`e رژی+ '�&�ر% اس#�" ��ون وCی6 

�رزات ��دم �� را از �/�� وا>2" ��د �� س����4" ا% ��د� ،
 <ن �" ����، �*ح�ف ���د	 و او��G =�م'�&�ر% اس#�" 
 ا'����G�K "7��� ح��+ �� '���2 ای�ان را در - س�/�+ ا>�V�د%

�aً# �� ح`e '�&�ر% اس#�" و ( �&�ی6 در �); و ���یB" دی�4
���5 دی�4 در ای� رژی+ "Gو O�2ی� ���*� ا% �� ی� �aاوم )ح�ا��� ،

و�K`� ا�5#�" �� �� ح)+ �" �*� �� �� در ا����ر . ��?*�
�ر س���� ح5�یy، =9ا��� اj#7�ت درس6 در ا����ر ��دم و <�)

��6 و �� �`r ا��aی6 ��د	 ه�% �`� �� "��*� �*' �� +�*� O��
اj#7�ت زی� در ��رد �*��T% درس6 . �ح6 س�+ �� �� :�� ��ود

�� �*�Tر ��ق ارا_� �" ��د �� '�ا��ن �� ��ا�*� �� ای� ��د 
در �� �� ��ل ا,�X �7 روح��"  رژی+ '�&�ر% اس#�"، 

 دا#/ و .�+$�ده�ی_ ����X A ا]�� در ز
*�J دی!�ان
�#?� ��ا� ه�� ��، ��دم ای�ان ��د& ا�/
�� !  

; از ای� �� ا��ی)� و دی�4 >�رت ه�% ��ر'" در < "���T% ح*�
،  ��ا% �� �)/6 �?���ن ��رزات ا�5#�" ��دم٥٧س�ل 

���*" را �� '�% ��	 �� ��دم ای�ان >�G] �**�، ی)" از ا��اد 
ای� ه+ :����" �� ح�% ��د ��  . ��رد ا��j*�ن ���*" ��د

 اشرف دهقاني

   "پدر حقوق بشر"منتظري، 

   طراح واليت فقيه؟ يا
 

�اه�ن , �07��د& ا�/ (� ,� �" اح?�7ط"در واB:7/ ا�� ح?� ��ارد
�د& در ح��8 (" #�^ ��6*"در �)�زات � ��R?0� � "را " اح?�7ط


*ا
6?� و B?; او را  fی��"fa�� "/6?� ا�
در (?�ب ,���ات . �� دا
��ر& # /��7C در �ار��ع ح$� ���E =70X  " : *6*& ا�/٧٦,�د و

�8، ��ر,�  �R:� �R
��  �2٩/٥/٦٦ ا@رض �� R:8ی/ ا� اE ت�jح
�رد � yر�	� �R
ا��م ,��07 دام .f&، ا.*ام #M^ ��6* (� در 
� ��یf ا�/، و ای= ��8�6 در �R?0� ی/ ا�E �R
اح?�7ط ا�/ �� 

�رد اح?�7ج ا�/� �g�jB �)��� . �R
 z	� *7ا��ز& �� ���2ی �Jا
�د# ;�    .ادام ا� .�� (� ا�F8ی\. ای�Fن .

� ارد�7+� .	*ا8$�ی�����   
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��د "��W	 ��7" ���*" در ه��ن ا���ا% �� >�رت رس����، او را 
��T% رس�ً� '��?�� ���*" ��١٣٦٤ا��، و ��2 در س�ل *� 

، ��د ��اء ��ری�" ��ص" در'�&�ر% ١٣٦٤س�ل . ا7#م ��
س�G" اس6 �� ه�� =�دا�*�=�ن ای� رژی+ و >�رت . اس#�" اس6
����?�ن، �� اح/�س ر3�ی6، از ه�% ��ر'" ��?:"6�a� " ;���

'�&�ر% اس#�" در ای�ان س�� �" =`�*�، �0ا �� اح/�س 
ه`6 س��G '�&�ر% اس#�" در ح� " ��W	 ��7"�" ��د�� �� 

 �� -���ل �� ��ر �?/�� و ای� رژی+ >�در ��	 رو�*�% ��BFب ��د
4/�ر و ��c	 �G�K��� ��ی� >�ا��� �� ��B7 ز��ن، >�ا��� >V�ص، س*

�� :س از ����ی�% ه�% ��اوان و -از ���ده�%  <ن �" ���*�Gرا ا 
��ره�% �r�8 و ار�)�ب �� وح?���� ��ی� ا�7�ل در ز��ان ه� در ?�

�� ا�`�>ً� �*��T% �� ا7��اف ��دش در (حy ز��ا���ن س��س" 
را �� ��دم �ح��; ���د	 و در '���2 '� ) '�ی�ن '�_��ت <�&� ��د

�� . �����ازد?�� bاوج >�رت ١٣٦٤رو% س�ل ا�� ��ون در� ��
 �� ��T �" رس� �� �*&� �*��T% ه+ در ه��ن ز��ن ��د،

ذ���s2" و>�یr دو �rF5 �&+ از ��7 رژی+ 5B� �3" و '*�ی�)�ر 
���� "��� %�T��rF5 :  '�&�ر% اس#�"، ��ا% �*��6 �*

 %�&G�٦٠ �� ���٥٧ س %�&G�س ��� rF5� ٦٧ �� ٦٠ و. 

��Gق ��)� اس6 ��ا% '�ا��ن و ا�� rF5� ا��وز، ر��اده�% دو 
��'�ا��ن �� �� �s2" ح�" در ای� دور	 ����G ه+ �?�	 ��د��، 
�9�� '�B	 �*� �� =�ی� �" ��ان <ن ه� را �� = Oری�" از ی�� �ً�ص�

ا�� وا>6�2 ای� اس6 �� '���2 . ��ا���" س�gد و از <�&� =6�9
�/� "Wح�اد 	ر ای�ان در ای� دور��/� ،S�*��ر �zB، �/��ر وح?

 �&c5ط دا�6 ��ر و ده?�*��" را از س� =9را��	 اس6 �� �� �V�
و <W�ر <ن ه*�ز از �� و '�ن �/��" �� <ن دور	 را از س� =9را��	 و 

 �(B� 	�?� S�: ا�� 	���� 	�2%� ز���N) ه� و /	$
 ����70ن ه
6; ��ان ا��وز از ��+� ��ا� رو�7*ن و از �7= ��
دن (� 


� ��9 ,��?� ا
*، در�/ در ای= دور& در ���:� �� �Cی� E
 ;6
�د , �+�
6; و از � *0X /#�
DJار� #*& و ��


� را رB� زد& ا�/���"  �*���ای�، واA3 اس6 ��. ��ان (0
��ان �� �� ��ا���" س�gدن <ن دور	 و �7م درس =��% از �8�رب 

�94ار رس��� ه�%  .=�9��،  ��ر ��رزا�" �*��" را �� ��W رس���
��T� "�/�G�ی�gرا �� ��د ی)" از �����ن  �� ان انا� %�T�*� ،

 r�اصB" زن س���% در '�&�ر% اس#�" ��د، �� دروغ، ح�" ��ا
ح�5ق ز��ن '� ���*� �� �� ای� ����] '�ا��ن �� را :?6 ��م او 

 �**� M�/� ����

� �� د
	�ل را& اE �) *
�و ��
1 از Eن #
�ی_ ر2?� و,*0
f� /و (�ر�?�ن د� ��[ �C �ا��  . �� (�ر

�*�/�� yح5�ی "����:C �� در�< ;(G�� ای� �#ش ه�% ری���را�� .  

 ��� %�&G�و دی�4 ا�7ان و ٦٠ �� ٥٧در س %�T� ��ا% ���*" و �*
 ���ا�V�ر��ن �� �� س�5ط ��	 ��ز	 �� >�رت س��س" دس6 ی�

ز ��ی] ��د	 ه� ��د��، '� ا��ا��� ح)��6 ��ی� �� اس�`�د	 ا
در ای� دور	 �� c��B7+ رو% ��ر <��ن . اصB" ��ی� �/�Gm  ��د

��د	 و ��رزات ��ده�% �ح6 ����*"، ا�5#ب ��دم ه*�ز از :�% ���
 ،�F� ن �� ��ت ادا�� دا�6، ای��?��G�F� [/� %ا�� +�س
��T% و دی�4 س�ان '�&�ر% اس#�" را �&�ی� �" ��د �� *�

در ای� ز��ن <�&� . �� <��	 و �� <ن �/Bط �������ا�*� از :س ا��ر 
�د�� �� ���ا�*� 0&�	 وا>2" ��د را ��ا% ��دم � "�ه*�ز در ��>�2

در ����8 از ی�j Oف، ��اوم ��ی] ��د	 ه� �� دادن . <�)�ر س�ز��
و�7	 و و��7 �� <�&� و از �jف دی�4، س���ب ����� <�)�ر ��دم در 

 �� �Bc �� �ه 	5" �� ��دj�*� 	�� %�دس6 ا��ر ��ر ���وه
���T ��دس��ن و ( ��د��س���� �T+ ا�5#�" ��ی*" ��ا% ��ی�

، در دس��ر ��ر ای� ��ز	 �� >�رت رس��	 ه� >�ار )����� صح�ا
6��� در ای� دور	 از . =����ارد% ��'/�� از ا>�ا��ت ص�رت =�

��T% ی)" از <�&� و ��'/�� ��ی*?�ن ��د- �jف س�ان رژی+*� �� - 
 : >�ار زی� اس��6 

١- 	�� Oد �*&� ی�� yB� r�8� ا7�ام ار�� �� ��دس��ن و �?��ر 
�� د��ل ای� ح��B، ���*" و دو��� ��د . :س از س�5ط ��	

 ��>�ر��*� رژی+ ی2*" �*��T% و ی�را�?�ن �� ���j '� ا��ا�
ی� �� ز���" دی�4 �?���ن ��دم س� ه��ن '�_" �� ( ح)��6 ��د

، �� �*&� �G��B" را �� )�	 در <ن >�ار دا��*�در دور	 >�ر���ار% �
ا����رات ���; '&6 ����ش ��دن ��رزات 7�د��C ��دم ر��8ی�	 

و او در <�8� ���)] �" ������ (��دس��ن �� <�8� =/�; ��د�� 
، �B)� ار�� و سg�	 :�س�اران )��ی� '*�ی�ت درحyB� y ��د ��

�رش �� ��دس��ن و  �� �jر ���] �� ی�٦٧ح6 ح)��6 <�&� �� س�ل 
�ران روس��ه� ��دم را �� ��S و ��ن �?������ .  

 ا7�ام ���و% �/AB �� ����� صح�ا و س���ب ����� -٢
روس��_��ن دCور% �� �� ای8�د ��را و �� ��G)�6 ��ی� در <وردن 

 ا'���7" '�ی�% �� �`r –ز��� ه�، در ص�د ای8�د �T+ ا>�V�د% 
  . ��	 ��د����د و �� �3ر ز��*�اران ��رگ 

 ��ز	 �� >�رت رس��	 ه� �� �*��T% ی)" از :�>�رت ��ی� <�&� -٣
 yB� �� زم دی���C ح)��6 ��د ����د ه�X*�� ��ا% '� ا��ا�
 ��Cو 7�د yح�� %�&��7ب را در ��زس��ن �� ��ا% �حy5 ��اس
��ن در صح*� ��رز	 ��د��، >rB و >�r ��د	 و �� �?��ر <�&� 

  .��gداز��

��د �� >�رت '�&�ر% اس#�"، ه�X*�� �� ���� ��د  دو���-٤ 
�/��ل �8�ی2" اس6 �� ای� رژی+ در ) در�*�ر دی�4 س�ان رژی+(

 در دا�?4�	 ه� ��'�د <ورد و �ح6 7*�ان ٥٩اردی&?6 س�ل 
��ن �/��ر% از دا�?�8ی�ن را در دا�?4�	 ه�% " ا�5#ب ��ه*4""

  .س�اس� �?�ر و �� ��Vص در اه�از �� ز��� ری�6

�� �*&� ����� ه�_" اس6 �� Gی*�"ای� ��ارد ا�ا�� �� " ه 	��
���*" و �*��T% و ���*� ا% و ر�/*8��" و ��و�" و ��س�% و 
�**� e`ی� را ح�� 	1 <��� �� 	ز�� "���ا�*� >�رت ح)��� 	��c .

.+U�7� �3ه� ا�� ����� دی�4% ه+ در ای*8� >��; ذ�� اس6 �� 
% =7
�, *��
7= اش، ��, �7U =ر %�ی��/ 	7T� ی= و�

 �ًB��%د& ا�/ (� ا�#�ایط ��ا� ��دم �� %� �� ا��وز �
� د,�8/ �6?�7� در Eن دا#/�R?0�. 	ح <ن را در ���ر�� 

٥��*��  .  

 ��دم ��رز ای�ان �� �� >�رت ��رز	 ��د، رژی+ ��	 و >���ن -٥
�" را �� ز���G دان ��ریz ا�)*���، :س از >��م *FBاس�س" س

 O�6ن �)�ه�*� �&��، ��اه�ن ��:�_" ی����د�� �� �)+س �
5�ت '���2، >���ن اس�س" j ر ���ی*�=�ن ه�� ا>?�ر و�sح ��

��T% و دی�4 س�ان رژی+ ا�� ���*" و . '�ی�% را ��وی� ���ی�*�
�2?�ن در �3ی6 �� �*��r ��دم ای�ان >�ار دا�6 �� ای� ا�� �*� ��
=�دن �*&�د	 و ��  ا�7�ل دی)����ر% و �ح�وم ��دن ��د	 ه� از 
ح�5>?�ن، در �7ض �B8/" ���] از ��د% ه�% ��د �ح6 

 ر7gس�*�V�� ،%�Tً� . را ��'�د <ورد���)+س ,	��Jن 7*�ان 
� "/B8� ��*0 "اح�j �� �� ��5"� و ه+ او ��د�، "اص; وCی6 

�r ��ر=�ان و زح��)?�ن و �*� ��B7 �� ���� دی)����ر% 7*�ن =/��
�� �� و'�د س�/�+ س���ی� ه�� ��د	 ه�% �ح6 س�+ ای�ان 

ا=� .  ص�رت >����" داددار% وا�/�� در '���2 �� اG�ام <ور اس6،
� �� �ل ��	  �� �jر ��c >����" دی)����ر% �" ��د ح�R?0�

0)�
*ن J�7�2 /را ا�; و@ی ��ن ا����، دی$?�%�ر
�B در 

� %	*ی; ��,/ %� از ��یz و�8 �
�B �در ای�ان �� ا��

�د& ه� ا.��ل #�د% .+�7 ���7�2  . "B� ر�j �� س+(�
�,	��Jن �� �R?0� /ح >���ن اس�س" �*��" ری���j 

�ن ح?� از �B'�&�ر% اس#�" را ��Vی] ���د، >����" �� 

�V�_] �" ���ر . ا���� دور& #�& 
f7 ار%)�.� %� ا�/

 �� (�6 ���" از ای� >���ن در �7;، ی2*" در ز��=" ��دم ای�ان
/67
 &*7#�C . ن�J�	, س+(� /MC /ن د��
�B =ای


7= از اB*ا��ت �, �7U �3ه�ًا �+B Oی �0% ،�%�/ ری��/ و
*#�� �� �� ��د& ه�% �7 �12�0+.�� ��R?0� �7�?6� .  

 �� در �� ��ل ه��R?0١٣٥٧ - �١٣٦٠  

 

 �� در �� ��ل ه��R?0١٣٦٠ -�١٣٦٨ 
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 �� ح��B س�اس�% �/��ر وح?���� و �/��ر ����� ١٣٦٠س�ل 
. '�&�ر% اس#�" �� ��دم ��رز �� در س�اس� ای�ان ر>+ ��رد
��ز	 �� >�رت رس��	 ه�، در ای� س�ل و س�ل ه�% ��2 �� ز���" �� 
��ا�*� ح����6 '�&�ر% اس#�" ��ی� را ���ً# در '���2 �

� ا�5#ب ��د	 ه�% ��رز �ح)�+ ���ی*�، 7�م '�م ��د	 ��د�� �
 س��س" ح��+ را ���ً# س���ب -ای�ان �� T� ��B7�م ا>�V�د%

�� ای� �*�Tر ��د �� <�&� �" رح�" ه�، �5�وت ه� و . ���ی*�
'*�ی6 ه�_" در ای� دور	 در حy ��دم �� ���)] ���� �� ز��ن از 

��ی� �s2" ��2ه�_" �� در ای� دور	 . ��ص�1 <�&� 7�'� اس6
از <ن �?��6 =��� ��0)" 	 ا�� ���ا�*� ��ص�1 =� س�ود	 ��

 "_�&�����ره� و =�رس?� ،�&�ه� و ا�7�ل >�رت ه�، از <ن وح?
0*�ان �" ��ز ���ر ��د�� �� ��ز����=�ن را ه*�ز از "���*� �� 

 در ��ریz �2�ص� ای�ان ی)" از ٦٠ده� ". 0?+ ������ روان اس6
�� ��د	 ه�% �yB ، دور	 ا% �� ��mس`�س��	 ��ی� دور	 ه�س6

���4B ��	 و ا�)�ن د��ع از ��د در �5��; ح�#ت وح?���� رژی+ �c
�*��ای� دور	  درس6 ه��ن دور	 ا% اس6 �� �*��T% �� . را ���
 �j��"6<��G" %�د " ����ا��"ه� و س��س6 ه�ا%  �� ��ا% :�?

�5�ص� '�&�ر% اس#�" از ��د �?�ن �" داد، ی)" از 
�د �� و% در س�ل .��6 ��د>�ر��*���ی� ا��اد ح)� ;�Gد "� 

 از �jف ی)" از �&�ده�% �&+ رژی+ �� از <ن �� 7*�ان ١٣٦٤
 %�ره	� "اس+ ��د	 �" ��د، �� 7*�ان �B8س ��=�ن ره

  .  ��2 از ��گ ���*" ��=�ی�	 ��"Eی0*&

 �� در ای*8� ��ص6 ��/6 �� ه�� �/�ی; ����ط �� �*��T% :�دا�
یF" �� ��دم �� ا��وز در �T�ه�ات ��د �*&� در <�� در ��ا. ��د

*�ن و c�	 �2�ر �" ده*�، Cزم G ده�% رژی+ در�(B�7 ��B7��
و ��5ی6s&� " 6 ه�% اس#�""اس6 ی�د <ور% ��د �� :�ی� =9ار 

 %��در " ص�ور ا�5#ب اس#�""��د% و �2*�% ار�8�ع  در راس
 او ��د در ای� ز��*�. ا>V" �5�ط '&�ن ه+ ��} �*��T% ��د

�� اس6���" : ��B��سس �&6s ه�% اس#�" در ای�ان ی2*" �
���ان {ا�5#ب اس#�" در '&�ن و ��5ی6 ���وه�% ا��#5" 

در �?�ره�، ��} �� و ��ح�م �ح�� �*��T% } ار�8�7"
  ). 5�١٤٣; از ���jات �*��T%، :��س6 ���ر	 "( ��دی+

��T% ی)" از =�دا�*�=�ن اصB" اش ��د �� س�ل*� �� "� ٦٨ ح)��
 ) [G�c 8��" �� او*/���T%، ���*� ا% و ر*� %�س�G" ��  ر>

�� ���*&� ���)] ای� ) <��	 و و% رس�ً� از ��ره� �*�ر =9ا�
��دان و ز��ن �" د��ع را ��رد �3ب و ��+ و "'*�ی6 �?� �� 

س���ب >�ار داد و �7	 زی�د% را ��زدا�6 و =�وه" را در �����ن 
��، ای� ". % ���ف �� �&�دت رس���ه� و �7	 ا% را در ز��ان ه�

; از ��=� �� ��B7 ���*� ا% در د�7ا% < %�T�'�#ت �� �*
اش �� او در ار��ط �� س���ب ه�% ا��� ��Fح ��د، �� "����اد=""

 ٦٠ه��X'� �� =�ی�% �?��ره�% ������" دور	 ��د او در ده� 
اس6 و �� ��ص�1 =� ز��ان ه�% ���ف <��ن در ای� ده� �" 

�0ا �� در ز���" �� ��د �*��T% در >�رت ��د �7ا�; . ����
ا'�ا_" �ح6 ����ن و% در ���0 ه� و �����ن ه� ��ا% ای8�د ر7] و 
وح?6 در ��دم و �/��G" ��دن ��ایط ا��*�ق س��	 در '���2، 
���)] ه� '*�ی�" در حy ��دم �" ����، �� ��Vص �� �����ن 

�&G �� :�?��" ز�&�، ��� زدن �� �و اس�� :��" ��وی?�ن، �� :�� 
، ح8�ب ��رد ��T '�&�ر% "ا�� �� ��2وف و �&" از �*)�"��'�� 

�B" در . اس#�" و ��} �*��T% را �� ز��ن �ح��; �" ���د��
ه��ن ز��ن �� �*��T% در >�رت ��د، درس6 �ح6 ح)��6 او و 
ه�4G�g" ه�% '*�ی�)�رش ��د �� ا��T� "G��7 �#ق زدن، 

rF دس6، =�دن زدن، س*4/�ر و دی�4 ا�7�ل 0?+ در <وردن، >
'&6 ��ی�ًا وح?���� و ار�8�7" را در '���2 رواج داد�� �� ���ا�*� 

 +T� ،رت ه�% ��ر'" و س���ی� داران ای�ان�< r��*� �� 6���
ار�8�7" رژی+ '�&�ر% اس#�" ��د را در '���2 ��>�ار و �� ��دم 

�� ه�� ای�  �/��" �� ا��وز c��B7+ <=�ه" .�ح��; �**�
6 �� ر�M ا�/�ن /� %�T�وا>�2�ت، از �� اصF#ح ح/�س�6 �*
ه� صح6 �" �**� و :�ر ح�5ق �?�ش �" ��ا�*�، �?�ن �" 
ده*� �� �� در�" از ح�5ق �?� دار�� و �� >�در�� ذر	 ا% ح�ا>; 
درد و ر�M ا�/�ن ه�_" را حس و درS �**� �� از دو6G س� 

�� و �" ح����*" �0ن �*��T% �ح6 <ن ا�7��ل وح?���� >�ار =�
����= .  

 "� �?�*� %�T�*� r`� �� 67�ت ��درس#jا��وز ا �� "��/�
 ��9Gق ا��<�)�ر c��B7 ،�**�)+ <=�ه" �� وا>6�2 ه�% <�(�ر 
?�ن ه*�ز ز��	 ا��B< y��7 %�ز�+ ه �� �� "B/� %ا��( "� ،

�**� "��د �� ��دم �*��" ای�ان ��2� �X�> را %�T� و ���*� �*
وCی�G�� ��" 6; دی)����ر% (�*��T% را ��ا% �/; '�ان �*��" 

��5� �5BF� " "_�7" از 0*�ن وا>6�2 ه#jح��+ �� '���2 ای�ان، ا
��ار )��ارد�j �6 �� ا�/���6، �&���ن و ی، روح��" ح/�س �/

در ح�G" �� وا>6�2 0*�� ��/6 و . ز��ا�" س��س" '� ���*�
 S�� �&*� ه� �" :��*� و =�ی*�=�ن <ن س�*�ن 	0?+ ��د ��
در وا>6�2 ا�� ح�" ��ارد% ��د	 . ��و% ح65�5 �1 �" ا��از��
" �ح} �`/�"در �8�زات " اح���ط"اس6 �� ���*" ��اه�ن 
 %�T�*� �� "G�در ح 	ط" ��د���را '�ی� ��ا�/�� و >�; او را " اح

در ���ب ���jات ��د و% در :��س6 . �" دا�/�� اس6" '���"
ار'�ع ح)+ �`/� �" اCرض �� : " *�� <��	 اس6 ��٧٦0�ر	 

  �G +T2� �T�٩/٥/٦٦، ��ر�� 

ح�sت <ی6 ا� ا�T2G" ا��م ���*" دام 7�	، ا�7ام ��} 
�رS ��رد اح���ط اس�T� �� 6 <ی6 ا� � �T� در �� �/`�
��T% '�ی� اس6، و ای� �/�Gm در �ح��+ >s�_" ��رد اح���ج *�

ادام ا� . �T� y ای?�ن �7; ��دا=� ا'�ز	 �" ����ی�� j. اس6
  .��7 �+ اG?�ی1

7�اG)�ی+   "Bس�% ارد����  

�T� y ��ی1 : "  :�سz ���*" �� ای� ���3ع 0*�� ��دj 8�زی��
  ." ای?�ن �7; ���ی��

�B"، �/��" �� در ��ایط ��رزا�" �*��" ��ا% '�B=��% از  
 ���ن ر�� ه� �0 ��?�� رادی)��G/+ در ��رزات '�ر%، دروغ در

 ،�**� "� "���ار ��دم ��2�j را %�T���دم :�� �" �**� و �*
ا=� یO �`� �" =*�	 : " از '��B از او �5; �" �**� �� =`�� اس6

+G��/� +د، �� ه�� ��87�". در ای� '�&�ر% اس#�" �? !
<ی� وا>2ً� ا=� از �*��T% :�س��	 �" �� �� <ن ز��ن و ��دان و 

?�� >�ر��، ه*�ر>�ش و ��c	 از ��T و% ��د��ن در روس��ه�% ��د�
7�ی�ان �� در ا>V" �5�ط " =*�	"�0 =*�ه" ���)] ��	 ��د�� و 

�?�ر �0 ��د �� '��	 ��اران رژی�" �� او ��ا�r و ی)" از 
ح���T*� ��د، <�&� را در ��ن ��د FBc�����، '�ا�" �� ای� 
 س��ال دا�6؟ ز���" ��د �� =�دا�*�=�ن '�&�ر% اس#�" ��ا%
�� از ��دم، '*�ی�ت ��د در �ای8�د ر7] و وح?6 و زه� 0?+ =�
 �*B� 6/�G و ه� روز در 	ز��ان ه� را در روز���� ه�ی?�ن درج ���د

<ی� در ! ��C_" ��م ز��ا���ن س��س" ا�7ام ��	 را ا7#م �" ��د��
<ن �G/6 ه� و در ���ن ا��	 �� ��ن �`�4�ن ��دم ای�ان در ده� 

٦٠�T�*� �T� از ، %"	�*= "� �`� Oان �� " ی�ی�و'�د ��ا�6 و 7
و �/�حy 0*�ن ��گ ه�% درد���" ��د��؟ ا=� " �� =*�	"ه�� 

��T% ح5�5�ً� ��د را �/��ل �?�� ��ن �" =*�ه�ن در رژی+ *�


�ن �� ح��7/ E ��ه� ��دم و د�/ ی��JE *#از ر �) �
�6)
7��0(0*، و �� دا
0* (� ای= ا�� در ,*�/ رادیf78�$& #*ن �

��ا& ��,?= ��دم  ���ح �� (0� �) *00	�B _ار دارJ �د، ��ا
� دارا� (�را(?� و ,�8�T �?��وت از �2ن ��0ی?$�ر در �R?0�

�ر� ا���� ��د�� . ��R?0� ،�+� /�J *ی�� i��C در
.+U�7� دا#?= ا#?�اy در ه�� %�$�ات و �:�7ره�� ار%)�.� 
�ر� ا����، (�را(?� و ,�Tل ���07 و دی!� ��ان �, ��

�د را دا#/ (� �6+�ً� �� ای= ی� Eن �2د در ح$��/ ,�ص ,
ا��ً@ �� حA6 ه�7= %��وت در (�را(?�ه��/ (� . �?��وت ��د


�_ ه�� �?��و%� ��  ،�?67� Oد ی�	F7C ��6
� ��ا
ا
*
�7J �� &*�ر� ا���� ه� . .�� �?��در �67?� ح$

�، ی$� از ٦٠اN� �Jً� در اوای; ده� fی�	% �����ن �X �6) ،
��، در 
�_ داد�?�ن �3ه� #*& و ��ا� ه�R?0� �8�9!� ه�

�ر� ا���� E#$�را از B?; و �F7C	�د ����* -* ,+�� �

�_ ����; او را  ��د و, ،/�J �� =M� ان ��دمfیf. ر�?F)

�د�
 .در Eن �67?� ح$��?� ای��ء �� 
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'�&�ر% اس#�" �" دا�/6، <ی� ه�=� ح��3 ��د و �� <�� ��7 
��ر ه�% ����� در ��دس��ن، ���?� 6�G��/� �� �� �3�ح ��

��ر ه�% �r�8 ده� ... صح�ا، در دا�?4�	 ه� و?� 	��C�را �٦٠ 
  ؟ !�9gی�د

�/��" �� از ر�� <=�ه" ��دم و دس6 ی��" <��ن �� ح65�5 
 ����*��*�، و �" دا�*� �� ای� ا�� در ���6 رادی)��G�	 ��ن '*
 %�T�>�ار دارد، ��ا% =��ا	 س���� ��دم  ��Fح �" �**� �� �*

 ���`�وت از �#ن '*�ی�)�ر در '�&�ر% دارا% ��را�� "G�V� و
�c��B7 %�T+ دا��� . اس#�" ��د*� ،"B� 6`= ی��� zدر :�س

ا���اS در ه�� �`)�ات و ��2�ره�% ار�8�7" �� ���*" و دی�4 
س�ان '�&�ر% اس#�"، ��را��� و �V�ل ��ص ��د را دا�6 �� 

 �� ح/] اص��B/� .Cًً� �� ای� ی� <ن ��د در ح)��6 ��`�وت ��د
 Oد ی�ه��� �`�وت در ��را���ه�س6 �� ا�/��&� ��ا% :�?

در س�/�+ . س�/�+، ��5 ه�% ��`�و�" �� 7&�	 �" =����
، �/" ٦٠ح)���" '�&�ر% اس#�" ه+ ا=� �aً# در اوای; ده� 

�0ن ��س�% ��ی�%، ی)" از ه�4G�g" ه�% �*��T%، در ��5 
� �5B" '�&�ر% دادس��ن K�ه� ��	 و ��ا% :�?�د �5�ص� 3

اس#�" <�)�را از >�; و �?��ر 7�ی�ان ��دم س�� �" =`6، 
. ��د و% ��5 �5��; او را در <ن س�/�+ ح)���" ای`�ء �" ���د
6 ��ر ��ا% ��دم ��، روز���� ه� ���] �V� و ����� %�&G�در <ن س
 %�*س�*�ن �*��T% را در ای� ی� <ن دی�اره�% رس�" اش �� �� �

�" اGی1 دو�Kد�� �� �+ و و�� "� �?�ش ا�8�م �" داد، �*
و :��و% از " �T�م"�ح��ا% اصB" <�&� د�7ت ��دم �� �6�2 از 

ه� �*��T% و ه+ ��س�% ��ی�%، در ح65�5،  ه+ . ���*" ��د
  وG" در ��5 ه�% ��`�وت �� ح`e و �5�% یO <=�ه���دو 

ی)" �� . س�/�+ ح)���" وح?" و '*�ی6 ��ر ���6 �" ��د��
ح6 ���م ا7#م �" ��د �� '#د اس6 و دی�4% �� ��را��� و و>�

�`�وت از او دا�6، �� :*� س� �" ��ی� و ��دم را �� � "G�V�
  .��)�� و �/�B+ در �5��; '#د و �T�م '#دان ��ا �" ��ا��

در ای*8� س� ��رد از ����رده�% �*��T% �� ��رد �)�� ��اح�ن و% 
  . ده�+>�ار دارد را ��رد ��رس" >�ار 

 �� وزارت اj#7�ت �*� �&�د	 ��، �� س�د��ار% ١٣٦٣ از س�ل -١
ای� ا�� و . �*��T%، در س��س6 ز��ا�&� ����nا�" ��'�د <��

��س��دن ه�mت ه�_" �� ز��ان و ��2 �� اصF#ح  ��*X7`�"ه� "
�" �*�ر Gاز ا��ر دو %�T��s2" از ز��ا���ن س��س"، ��2ه� �� �*

"(/��/� �� ،�� �� در دس6 ����اه�ن و =�	 دوس��ن =9ا�
در . ��دان ��دم ��ا% وارو�� '�B	 دادن وا>�2�ت <ن دور	 ��ی; ��

ح�G" �� اوCً  �� >�رت =��% '*�ح �*��T% در ز��ان ه�، ز��ا���ن 
 �ح6 �?�ر و <زار و اذی6 ��ی�ًاس��س" در �); دی�4% ه�X*�ن 

�*�؛ W���ً� ��ا% ه� ا�/�ن �� ح�ا>; <=��ه" رو�� اس6 �� >�ار =�
 "5B� �3 د �5�ص��'�&�ر% اس#�" ه����Fر �� ��ا% :�?
��ی� در ��ایط �C �� "*�2'�رد% اح���ج دا�6 و وK�ی`" را 

����B7 ��د	 ه��ن �5�ص� �� و% �ح�ل ��د	 ��د، ��ا% :�� ��د 
 %�T�ه�% ��دم، در ��ایط ���2 دی�4% وK�ی1 دی�4% را �� �*

س��س6 �; رژی+ ���" از ز��ا���ن، " a�"�`7ً# . س�gد	 ��د
 :س از یO دور	  >�; و ����ی�% در ز��ان ه� ��د '�&�ر% اس#�"

��T% س�gد	 ��و�K`� ا'�ا% <ن��  *� ��  - %�T� �� ای� �� �*
'�G] . �*� �� ���ی#ت ��د% اش �� 0*�� ��ر% ��درت ��د	 ����

ن ای= و��73 �6?�7�ً� از ��ف ا��م ��دااس6 ��ا��+ �� 
� واDJار �Jدی*& ��د�R?0� �� �07� در ���ب !ی:�0 ,

���jات �*��T%، ای� ���3ع j" ���� ا% از �jف و%  �� 
: " در <�8� <��	 اس6. ���*"، ���ً# �� رو�*" ��Fح ��	

��ر% و ��د ��دن اV7�ب ��/�Gm ز��ا�&�  و 7`� ��ا% �� '� =�
��ز�� �0�% ��ا�6 �*�&� �)1�B ��7" ��د و �� در ح�sر 

'*��G�2" �� ��� ��ط ��دم �� د��6G در ا�� 7`� را �" :9ی�م �� 
 r37`� و رس��=" �� و ��B7 %��0 ار�" و�ط ای� �� ا=� =��
ز��ا���ن �� اj#ع حG�2��s" رس����� >; از ���V+ ��ا ���اه�� 

&� �?�د� r��� اص�ار دا��+ �`�ی� ح)+ 7`� �� �� را .....�� ر
#��� "Gا�� و�� "/� �ف ��; �� <>�% �5��ا_" در یV� O�ح

��ب ���jات �*��T%، :��س6 "(=`6 و ه�� <ن را �&���	 ا���
  ) ��١٤٣�ر	 

 ��اح�ن �*��T%، �� '�% ا7��اف �� ��Bnب ��ن '*�ح -٢
 %�T���T% در �5��; '*�ح ���*� ا% و ر�/*8��" و ���*�ر% �**�

�" در س�ل G6 �� او دا٦٨از ا��ر دو���BT� 6د	 و �� �)�� �� ، �/
در ح�G" . ای� ا��، س2" دار�� او را در �jف ��دم >�ار �" ده*�

�� 0*�� ��/6 و �*��T% :س از ����	 ��ن دس�� از >�رت 

�" ��� ه�X*�ن در ص1 �5��; ��دم ����Gدو ����� . �� ��(� ��
ه�� اس*�د و ��ارS و از '��B �?�ی�ت ��د رژی+ و ���ب ���jات 

 ،%�T�*���8*/� �� ه���ر% اح�� ١٣٦٥" و ���*� ا% از س�ل ر
���*" در ر>��6 �� �*��T% و ��ا% �*�ر زدن او �� �a��� یO ر>�]، 

�y ���� ��ام �� ��B7 او دس�/� �" ����0�� ��� 	��C�� و 
��د �� �*�ر " و2�G&�%"ا���?�ن را وادار �**� �� و% را از �5�م 

" ر�M ����"ز���� ه� �*�؛ و ��2 اح�� ���*" �� ��B7 او در رو
ای� ه� ز��*� ه�% ����	 ��دن دس6 �*��T% از . �*�?� س��6

وا>6�2 ای� اس6 �� .  �حy5 ی��٦٨6>�رت ��د �� در س�ل 

� ر7B	� از �J �0ر زدن ه�) �,���0 ا� و ر062)�
� ��ا

 �� د.�ا�R?0� �� ،د��اد�J"�� را& ,
 و دا#?0*" ,�
r ��ن �*��T% در <ن �V�ف وا>" ��BTم"��Bnب و ی� �� اصF#ح 

اس�سً� ��ی� دا�/6 . >�رت، ��" ��ا�� او را وارد ص1 ��دم �)*�
��ت ��ی� و ر�� �s�د در ���ن س�د��اران '�&�ر% #��� ��وز ا�

�s�  #ًa�د ��� . اس#�"، ا��% ه��?4" در ای� رژی+ ��د	 اس6
�*" ص�ر �� �&?�" و ح�ب '�&�ر% اس#�" ی)" از <�&�س6 �� 

| �� �*" ص�ر �� ای� �� �5�م ری�س6 '�&�ر% را دا�6، از ��7
ا�� در ��رد �*��T% �" ��ان دی� �� او �� ه�ح�ل . �?�ر ��4ی�د

�" ��د �� ح�" :س از ��ی� �?��	 ��ن Gدو 	4��<��5ر ��5ب دس
 �� y�از �5�م '��?�*" ���*" و ��2 از ای� �� ���*� ا% ��

� ��� ه�X*�ن در �?�ر ا�n�ل ای� �5�م در '�&�ر% اس#�" �
�" :�دا�6Gدو ��c %ا��ر �� �G�و در 0&�ر�0ب اه�اف و ا�� ���� .  

��F� %�Tح ��	، ای� -٣*� r`� �� �� "=ر�ی)" از دروغ ه�% � 
اس6 �� =�ی� او از ��r3 دG/�ز% �� ��دم و ر7�ی6 ح�5ق �?� و 

�; 7�م ز��ا���ن س��س" در س�ل < 1G��� ،; ��د	 ١٣٦٧از ای� >�
6؛ و در ��3 ای� دروغ را �� ��دم ا5G�ء �" �**� �� =�ی� اس

 <�&+ �� س� ا�7ام ز��ا���ن ٦٧ا��#ف و% �� ���*" از س�ل 
 6��= C�� �رادی� �" �" س" (س��س" ��وع �� ی �B�' از

در ح�G" �� 0*�� ��/6 و ای� اد7� ). 0*�� اد7�_" را ��Fح ��د	
  . �#ف وا>6�2 اس6

�, �� ��R?0� در ��ل ا,?�ف �
 �07٦٧ ;?B �� ط�	در ار% 
 ی:�0 دو ��ل B	; ٦٥.�م ز
*ا
�7ن ����7 �+$� در ��ل 

 ��� ه�#*�(از Eن در ار%	�ط �� ��R?0� ادر دا��د�� ( �)
 �� �?� �07�, �?�J ��"�76ر��0ی�ت � "*�E د����د، �� .

�  ��ه� ا�7ام ٦٦ �&� ��	 س�ل ��٦دم ای�ان �� در *�
����" �" دا�*� �� ا��#ف �� س� �0 ��د، و  ��د��، ��ه�#

6��= C�� "��ه+ �9ب 0*�ن . �0 ز� %�T�ا�`�>ً� ���jات ��د �*
اد7�_" را ���# �" س�زد و �?�ن �" ده� �� �*��F0 %�Tر 
��ا% �8�ت ��ادر دا��دش �#ش ��د و ���40 �� س� ای� ���3ع �� 

��د���ی� ). ١٤٣ و ١٤٢ر'�ع ��د �� :��س6 ���ر	 . (���*" در ا
  �&�% ه���" در ا�?�% ��'�ا% س`� ��`����"دا�/6 �� 
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��ر��G، دس���ر اG)/���ر ه�b، وزی� ا��ر ��ر'� در  O� را��ت
ه�ف اصB" س`� �O . دو6G رو���G ری4�ن �� ای�ان دس6 دا�6

��وش �/�Bح�ت اس�ای�B" �� ای�ان ��ا% اس�`�د	  �B�' از ��Gر��
ای�ان "�% س`� او، ای� ��'�ا رس�ای" �� ا�?. در '*b �� �7اق ��د

��ا*� "6�  ).١٣٨٨ <در 5�٢٩; از �" �" س"، ." (��م =�

�`�وت �*�B�� �� %�T" از � ��از �jف دی���m� ��3 ،�4 �� ��را�
'#دان '�&�ر% اس#�"، ��ی� �� د>6 ���'� ��د �� ���G`6 او 

��� ، �� =��� ا% �� ��د �*��٦٧m� %�T� <ن '*�ی6 ��رگ در س�ل 
، �0ا �� <ن �*&� از زاوی� �AG�V و �*��r رژی�?�ن ��د��د	 اس6، 

��ر 0*�ن �5�وت <��� ��د و 0*�ن وس2�" دا�6 �� او از ?�
��T% . �7ا>] <ن ��ا% �T�م '�&�ر% اس#��?�ن ���*�S ��د*�

ا7�5�د دا�6 �� ا�8�م 0*�ن '*�ی�" �� �3ر '�&�ر% اس#�" 
��� درس6 از ای� زاوی� در ���� ا% ���م ��اه� �� و دCی; ��د را 

 zاس��٩/٥/٦٧6 ���*" �� ��ری 	داد A�3��  . zاو ��2ه� در ��ری
 ��� ��r3 ��د را در ای� ��رد ��Fح و �� رو�*" ٢١/١١/١٣٧١

 �*&� و �*&� ح`e رژی+ '�&�ر% �٦٧?�ن داد �� د�c�c او در س�ل 
�+ �� ح�C اح�� <>� یO روز <�� ای*8�، : "....اس#�" ��د	 اس6 `=

را �4�	 �" �*" �� �" ��اه+ ص� س�ل دی�4 ه+ س�ژ	 و �&��� 
�*��� ��در �s2" ...�� ا��م =`�+ ....ا% �/6 �� ا�5#ب ��ا�

ار=�ن ه� و ی� در ز��ان ه� �*�ی&�_" �" ��د، ��ره�_" �" ��د و 
�� از ای� ر�M �" ��م �� ای*&� . �" =�ی*� ��T ح�sت ا��م اس6

�2��sرا �� ح "� S�(B� را ��� 	6 �" ده*� و 0&�/� "G
�**� و �� دG+ �" ��اه� �� ص� س�ل دی�4 ه+ یO '�ر% ���� 
�� ای� وCی6 ��5&" �� ��2 از ه�ار و 0&�ر ص� س�ل >�رت را در 
�� ��F5 23`" ��ا��� ���� و ��F5 123 ه� �� �دس6 =�

6 داد	 �?�د/� "G�2��sم ���9ا�" �� �� �� ای?�ن ....ح���
ً� و ی� �`�هً� �" =`�+ 3�c+ ای� ��د �� ��F5 ه�% 123 ��

�5; از ���ب ���jات �*��T% :��س�j�� ) " 6ف ��د
  ). ��١٥٩�ر	

����اه�ن، ��ر ��ی] ��دم را �� '�_" رس���	 ا�� �� �� اس�*�د �� 
��ار ز��ا���ن �j د% �8�ع و����T%، او را *� ��9Gق ا�� ����

 "���Fح �" �**� �� =�ی� او او��G س��س" '�B	 �" ده*� و ح
ا��، �*��T% �� ���� . �/" ��د �� �� <ن ا�7ام ه� ا7��اض ��د

دو روز ��2 از ����� ی� ح)+ ���*" ��ا% ا�8�م  <ن '*�ی6 ��رگ را 
��ب ���jات ��د ٣٤٨ در ا����ر دا�6 و ��د در ص`ح� ����� 

�#?� #*ن Eن 
��� �*�/:" ا7��اف �" �*�
 دو روز �:* از 
 یB�� "*2" زود از <ن '*�یrBF� 6 ��	 ��د، ��4 در "�= ر�7*

 �ه��ن ز��ن در ار��ط �� ��دم ��ر% ا�8�م داد؟ و <ی� او ح�ا>; �
<ن '*�ی6 ��رگ را �� =�ش ��دم ای�ان و ����اد	 ه�% ز��ا���ن 
 ��Gو او را او 	�� 	6 �8�67 �� او دادرس��� �� ا��وز �/

"�2��ض �� <ن '*�ی�2� 6� �� %�T� �" �**�؟ ��ر	، و>�" ��د �*
�� �� دG/�ز% ��ا% `G��� اس6 �� زاوی� 	ح ��د�F� ���m�

 �(B� ��5 ز��ا���ن�� �� ص� س�ل دی4) ���ان دی)����ر%(ح`e وCی6 
 ای� ٦٧در س�ل ! ��د، �0ا ��ی� �� ا5G�ب ��c وا>2" ��ح او را =`6

�ن ���1G �*&� ���وه�% �0 و ���>" و ���وه�_" از ا:�زی/�
��ر ز��ا���ن '�&�ر% اس#�" ��د��?� rا=� �0 از ا�2�د وس� �� 

 �� ،���� rBF� در ه� ح�% �� از <ن "Gد�� و�� �س��س" �� �
در ح�G" �� . ه�� ��ان ��د س2" در ا�?�% <ن '*�ی6 ���د��

�c��B7 %�T+ اj#ع از ا�2�د ��ور �)�د�" <ن �?��ر 0*�� �)�د*� .
 �� �� ه�6 و ��رزات :" =�� ����اد	 ه�% او �*&� :س از <ن

� �� ���j	 ��ی/" *Xص در ��وران و ه��V� �� 4�ن�����'
�s2" از ز��ا���ن '�ن ��ر ��د	 از <ن >�; 7�م �r�8، ���3ع در 

 ی2*" دوازد	 س�ل ��2 از <ن ١٣٧٩در س�ل '���2 :�� ��، 
ی� ���ب  ، ��درت �� ا��?�ر ���ب ���jات ��د ���د و در ا'*�ی6

���� ا% را درج ��د �� ��B2م �� در :?6 دره�% �/�� <ن را 
  �� �`r و ��ا% ���*" ����� و از <�8� �� و% 0*�ن >�; 7��" را 

  

  

 از ای� ��F5 ص#ح ��اوم ��7 رژی+ '�&�ر% اس#�" ��" دی�،
�*���ای�، �/��" �� ��ا% =��ا	 س���� . ��T، ���9ا�" داد	 اس6

 �� �`r رواج ر����/+ ��ی�، �*��T% را ��دم و �ح��y <��ن
��د ���1G �� ا�7ا�&�% س�ل  ��Gاس6 ٦٧او �� '� �" ز�*�، �&

�� ه�X)س در '���2 ای�ان در ز��ن Gده*� �� ا A�3�� ;<ح�ا
 "��rBF� %�T �?�، �0ا �� و% ح*� 6`G��� �2 از'��و>�ع <ن 

  . ��د��ا% <=�	 ��دن ��دم از <ن '*�ی6، �� ����ی� ا>�ا�" دس6

��ون د0�ر ��ن �� ه�� ��ه�" �" ��ان �� ای� ا�� ا��ی?�� �� 
6 �� '�ا��ن و ��دم ای�ان و'�د دا�6، /� %�T��" در �*�ا=� رأ
 اس�سً� او از س�ان ح)���" ��" �� �� ه�اران �`� از ��دم ای�ان

�B�' و از	�� 	رزی� دور�، ز��ا�" �*� زادی��اه"<" '�م" را ��  �
 و ��?" دی�4 را در ٦٠ز <�&� را در اوای; س�ل ه�% و ��2 ��?" ا

; از ای� ��ریz و درس6 در ه��ن دور	 .  >�; 7�م ���ی�٦٧س�ل <
ا% �� �*��T% ی)" از =�دا�*�=�ن رژی+ '�&�ر% اس#�" ��د، 
دس�� دس�� از '�ا��ن، ز��ن ح���B، ��دران، :��ان و ��'�ا��ن و 

س�gد��، و ��ا% ز��ا���ن ��د��ن را �� '��� ه�% �����ران �" 
س��س" '�ن ��ر ��د	 از <ن �?��ره� ��� در ز��ان، ��ایط �/��ر 

ا�7ام د���ان '�ان و . ��c ا�/��" و وح?�*�S ��'�د <ورد	 ��د��
�8�وز �� <�&� �� �a��� د���ان ����	 ��� درس6 در ز��ن >�ر���ار% 

6�� در �*��T% ه��ن �jر �. �*��T% در ز��ان ه� ص�رت �" =�
��ب ���jات ��د ��B2م �" �*�، در ه��ن ز��ن از ١٤٣:��س6 � 

در ١٣٦٥ه�� ای� وا>6�2 ه� �rBF ��د	، ����4 ا% �� در س�ل 
'�ی�ن ر�� �s�د ه�ی� �� ���*� ا% و ر�/*8��"، از <ن اj#7�ت 

ح�ود : "�� �`r ��د اس�`�د	 ��د	 و �� ���*" ����� ��د �� 
ا�7ام زی�د و ��زدا�6 زی�د و ه?6 س�ل اس6 �� �� �?��6 و 

  ".  �V�در	 ه�% ��8� ح)��6 ��دی+ و �� '�_" ��س��ی+

 %�T���ق ��ی� ����m ��د �� �* [G�F� ص� وار از#� %�*در '�2
در �*�ر ���*" و دی�4 س�ان '�&�ر% اس#�" �/��6�G ه�� 
6 ه� و �8�ی2" را دارد �� از <c�ز رو% ��ر <��ن �V� ،�ره��?�

 �� ��دم ر��8ی�	 ای�ان و �� ��Vص �� ز��ن '���2 �ح��; ای� رژی+
ه� 0*� او از س�ل .  �� و س" س�ل اس6 �� ه�X*�ن ادا�� دارد

٦٨ �� "G6 ��ا�6 وG�د� "�G��5ً� در ا��ر دو� �� ��2 دی�4 �/
7*�ان ی)" از ��ا�T� �W�� ��2�م '�&�ر% اس#�" �� <�� ��7 در 

از ای� روس6 . ���6 ���د�); و ���	 ��ص ��د �� ای� رژی+ 
��T% �� در �*�ر ��د	 ه�% �ح6 س�+ ای�ان �B)� در ص1 *� ��

  .�5��; <�&� >�ار دا�6

 ���� �� �/; '�ان �� ���ا�� ��د را از زی� �n�B�ت =��ا	 �**�	 
ره� ���د	 و �� �?��} د��*�ن از دوس��ن ��ی�، را	 ��رزا�" 

 .��د را �� :�� ��د

�#?� #* ای= ���0X �8* ر* 
 ��R?0� /#DJ:* از در�وز 
�د (� �� �E _7C*ن � &*7��
و�8 ه0�ز (��ً� �� �Cی�ن 
 �
� ا�
���B رزات�	� ��رد ���6ی+� و از ��+� f8وم ��,
�د& ه�� �	�رز �� ا�?��د& از ��ا�� �Dه	� .�#�را % �)
�د
*، %� ای= ز��ن ��2/ و ا�$�ن �
 �C�� &�� �در #_ د

/2�7
 ��ا� (A6 ا��.�ت �F7?� در ��رد در -�=. �Xپ 
� در ��رد B?; .�م ز
*ا
�7ن ����7، �� �R?0� 1-ا��

�ر� "(?�ب �� ��
در �*ال �� ,���#�، %�+7+� از ز
*ا
6�/ " ٦٠ا���� در ده� B ،ر��ی06*& ای= ��
" از 

�ر� ��2٦٧:� ��ل � و ا,?��2ت %�(?7$� ��ان �
  .ر��ع (70*)  ٥٦٥-����٥٨١ت ( ا����

 &�� �   ١٣٨٨د
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ا���ا ا�� =*8" ی)" از س�ز����ه*�=�ن و �*���94اران سg�	 :�س�اران 
رژی+  دار و �)*�8 '�&�ر% اس#�" �� در س�G&�% ا��� ه��ار	 �� 
���ن =�9�� س�����4ا�� اش در �#ش ��د	 �� �� ��د K�ه�% �

 در" ����g '*�ی��B7 6 �?�ی6"د�)�ات ��?�، در 0&�ر�0ب :�وژ	 
:�ر�G�ن س�_� ح�sر ی��6 و j" س�*�ا�" ا% ��اس��ر �?)�; 

'�G] . داد=�ه" ��ا% �ح���� س�ان '*�ی�)�ر '�&�ر% اس#�" ��
اس6 �� در '�ی�ن ای� س�*�ا�" ی)" از ح��3ی� در 'B/� �� ص�ا% 

��ی�د زد �� ا=� 0*�� داد=�ه" �); ���4د  �*B�" ی��� �د =*8" ����
=*8" �� ". )�ر% �� رژی+ �ح���� ��د����s7 �jی6 در سg�	 و ه�

��ا% دری��6 ��د'� ��B�� �*0ن دCر% ا% �� ��ا% را	 ا��از% :�وژ	 
�� ��د " ����g '*�ی��B7 6 �?�ی6"���ارS دی�	 اس6 �� ای� �?�ر ر

�BVح6 را در <ن دی� �� در �V�ح� ا% �� رادی� :�واS س�_� �� و% 
 -� �0�ق س���ب ��د	 ه�  ای-���د �� ��5 ��د در سg�	 :�س�اران 

�G9" �� ��'�� ا�7�ل ا7��اف ���د	 ا�� �� ��س; �� ��'�&�ت �
 . س�����4ا�� اش �� ��B7 ��د	 ه� �����د

 
 ���ار& در ����; ا�J�F2ی�� ا,�7 ا)	� �(0J ه�در ��8

	�ر ,�د در ���C &�9*اران را �, _�
 ، ����

�7و ه�� ا

��ن �� (�د و �� ای= ه� ا(?�?) �J�F2ا ��ء 
$�د& و 
�7و ه�
و " ��دDJ";78#?� ��0ی?	�رش را �?� �� ای= �� (�د (� 

��9#� (�د& و ,�د را در � ��*ون ارا�g �*ر(� �� .+�7 و
ا�� ح�@ �:+�م �� #�د (� Eن . �Bار داد& ا
*" �B-�"��ی!�& 

�د& (� � �(0J .$س ، ای= ��0ب ��د& و �ا�J�F2ی� در�/ �
�ل ,�دش ازB �� �$0��7* ه� " %�س ایC �,�� �) 2$� �7$�دم

�#�	
از ��7ن ح��7/ ���& ر2?� و ��ز " دار& (� #�ی* ,�ب 
�ل ,�دش B �� �/ "ه	د (� %� ح�@ ����#_ �= ای= �)

�0$
 ای*)� �0ا �/" �� اد7�% '�ا ��ن از '�&�ر% اس#�" را ."
�=�?�ی&�% دارد ��ی� ح5�یy را از ��دم :*&�ن ���ی� و در �5��; ا

 "2����وه�% ا�5#�" <�&� را ��&+ �� دروغ =�_" �*� و ای*)� �0 �*�
�� ا��% ��/6 �� �� ه�� ا�/�ن Gدارد ا 	ه��ا �� "����:C ��*0
<زاد	 ا% رو�� ���� ا�� >; از :�دا��� �� 0*�� ا��% �&�� اس6 �� 
 ����G�K +T� دازی+ �� ه*�ز ه+ در :�س�ار% از�g� %ت :�س�ار�&�'��

��+ از ��س; �� ه�� دروغ و ���*�% ����ه" ��" �*� �� >�در ��د ح
�0ا �� ��د ��ب . دس��ن <�Gد	 �� ��ن ��د را از ا�T�ر ��`" س�زد

�" دا�� �� سg�	 :�س�اران ی)" از اصB" ��ی� ا��اره�% '�&�ر% 
اس#�" '&6 س���ب ��رزات ��دم و <زادی��اه�ن ای�ان ��د	 و �� 

ه�اران �`� از <زادی��اه�ن �?�ر را :�س�اران ه���  ، ٦٠وی�	 در ده� 
�; رس���	 ا��< �� "B(� وح?���� ��ی� �� 	�gس . 

 
��4�ر رادی� :�واS س�_� �" =�ی�� �� z8" در :�س*= ���B :  "ا�

 س��G ��دم �� سg�	 :�س�اران ١٩ا�5#ب �� :��وز �� �� یO '�ان 
+� ��	 ��ا% د��ع از سg�	 :�س�اران =`�� ��?� �� �?)�;. :��س

ا�5#ب و ��� ����j داری� در ه��ن ��ایF" �� =�و	 ه�% 
��ر�/�/6 و س�ز��ن �8�ه�ی� �yB ای�ان �2�ر ���اد�� �� ار�� 
را �*ح; �*�� ه����ن �2�ر ���اد�� �� سg�	  :�س�اران را �� س#ح 

ا=� �/" �� =�9�� �4�	 ��)*� ��ی� ��>6 . ه�% س*��4 �8&� �*��
��ن ����)س �� اون ه� �4�	 �*� �� و�23�" �� ��دی+ درش ��	 �� ه

�4�	 �*� و در اون ز��ن از ��T ه�� =�و	 ه� سg�	 یO ���و% ا��#5" 

�0� ��?� �� ح�" <ن ه� ��اه�ن ��د�� سg�	 �� س#ح ه�% س*��4 
 �?� �&8� . ، +� ای� �jرا ��د �� �� :��س�+ و ��٥٨ �� سg�	 :��س
�� در ��رد اون ��ریz و و>�یr اون دور	 ی2*" .  ��د٦٣ای� �� س�ل 

و>�ی2" �� در سg�	 ��د و �5?" �� �� دا��+ ���� �� ای� ��د 
+*(� 6ی2*" �5ط �� ای� ا��`� ��دم ه��?� �4+  . �� �� ح�C صح

 "��&*: �F5� و ه�� +��� ��  ��s7 �B سg�	 ��دم ه�� '� ه+ =`
G" ه�� ��>r �*��� دB_C" ��/6 ا=� �0 �� س�; ا�&���ت �#د�G; ، و

 �(���" ��اس�+ در ای� ��رد اj#ع رس��" �)*+ ����j ای*)� 
��)�دم �� ���" :���� ه� دار	 �� ��ی� ��ب ���� وG" ح�ا>; ای� 
��A�3 رو �� ��� �����+ ��م �� اون �0�% �� ا��وز	 را'] �� ��5 

�� ��?� در '���2 ای�ان و ��ا% ��B" �س ه� ا��وز`= 	�gس "B�� 
 �G�5� ��0� B7*" و �&�" اس6 �� ه�� Cزم �" ��**� را'
�*�ی/*�، ��4 سg�	 را ��*�� �� ��B)6 �50ر ��5 :��ا ��د	 ،�� 
س��س6 دس6 ای� ه�س6 ، او��G �/" �� ��ی� �)`6 در ای�ان 
در �5��; ای� ��ای*� ای/��د و �� :�% ا�7ام ه+ :�� ر�6 ��د �� 

 ...."��دم 
 
  

�� �� ای� �V�ح� از <��و اه��6 دارد �� در ��ایF" �� :�دا�
�رزات ��دم ای�ان �� ��B7 رژی+ '�&�ر% اس#�" ه� روز	 اوج ��ز	 �
ا% �" =��د، ���" از �&�	 ه�% س��y رژی+ �� �� دی�وز دس6 در 
دس6 اح��% ��اد و ���*� ا% �� g0�ول دس���M ��ر=�ان و 

�رزات ��د	 ه� �" زح��)?�ن و س���ب �����  ا7��ا3�ت و �
 ��" د�)�ات":�دا��*� ح�ل در �/�ت ا:�زی/��ن '�&�ر% اس#�" >��

�س �� د��ع از G و ای� ��ر در ای� ����T�م ��5س '�&�ر% "=�
ا��اد% �0ن �&�'�ا�"، س�ز=�را، . ��د ����س�� ا��" اس#�"

�� ا��وز زی� :�0+ ��س�% س�*� �" ز�*� و �� ...س�وش، =*8" و 
Bای� وس� "&� %��� در �#ش ا�� �� ���ش ��رگ ��دم �� را از �ح

=*8" و ا�a�ل و% �� ای� ���*� �" ���*� در ص`�ف ��رزا�" . س�ز��
ا��اد% �0ن =*8" �� .  ��دم �`�ذ ��د	 و <��ا �� ا�ح�اف �)?��*�

��'�� B�7)�د =�9�� ��ی� و �� ا�)�ر س&�" �� در �*� �&�دن 
دا��*� ا��وز �� �*&� از ا�7�ل س�/�+ س���ب '�&�ر% اس#�" 

�" در �G��/� ه�� ����9�� ��د :?���ن ��/�*� و  ح��3 �� :9ی�=
�5��; ��دم ��/�*� �B)� ای� 0*�� و>�ح��� ��رزی� و ���وه�% 
ا�5#�" را �� �� :�% '�ن در �5��; ��دوران '�&�ر% اس#�" ��رز	 

�V دار�� �� ��د�� را ه+ ��� ��د ��2�" ��)**� و �� ای*)�ر >
 . ���وه�% ا�5#�" و ��رز را در '*�ی�ت ��د س&�+ ���ی*�

 
�س G �س�اران �� ای� روزه�: 	�gس y��8" ای� :�س�ار س*=

�� ای*)� " د�)�اس" ��اه""`= �� �'�ا�" "�� �� ��د	 در ای� �V�ح
�� ��د را �� "  س��G ��دم١٩j��� "��gدارد �� س� �V< ری���را��

"��� �� �'�� +&� �� و '�ا�" ��دش �� ا��4�د ، ا�� ��ی� �� ای� �)
 س��G ، در <ن ��ایط س�ل ��١٩'� دا�6 �� =*8" :�س�ار '�ان 

 �/��6�G :��4د ، دس���4% ، ز��ان و �)*�8 ٦٠ه�% س��	 ده� 
 �� ٦٣ �� ��٥٨ن '�ا���" را در ه��ن س�ل ه�% �� >�ل ��دش ��� 

س�ل .  ا��� از =*8" ��د��7&�	 دا�6 �� ا��a <�&� �� ��ا�] '�
 �� ای� ��٥٨ �� سg�	 :��س�+ "ه�ی" �� =*8" �/��ر س�د	 �� =`
از �*�رش �" =9رد ، "   ��د�j٦٣را ��د �� �� :��س�+ و ای� �� س�ل 

 س�ل از س��	 ��ی� دوران ه�% ��ریz �2�ص� '���2 �� را ر>+ زد	 ٥
 =*8" و اس6، س�ل ه�ی" �� '�&�ر% اس#�" ��ا�/6 ��  �)�� ��

ا�a�ل و% :�ی� ه�% ��د را �� رو% ا'/�د ا�5#�" ��ی� ز��ن و ��دان 
 ;��< ��c "�*&' �� ا�5#�" ای�ان �*� �&� و '���2 ای�ان را ;/�

ای� س�ل ه� ، س�ل ه�ی" س����6 س�ز ��ا% .  �ح�; ��ی; �*�
��دم ای�ان ��د �� ا=� ه�اران ه�ار ��رز را	 <زاد% در 0*4�ل :�س�اران 
و دژ����ن '�&�ر% اس#�" اس�� ��" ���� و �� �&�دت ��" 
رس���� �" �O را	 �ح�ل '���2 '&6 رس��ن �� <زاد% و 

��B ا�5#ب �� "�`&�م وا>2" ای� ����� �� . د�)�اس" ه��ار �" ��
در "   س��G ��دم �� سg�	 :�س�اران :��س�+١٩:��وز �� �� یO '�ان 

j#� �: ح)��6 �7; 6/�0؟ =*8" از دوران %�&G�س ���/�� +
 �� �s7 سg�	 ٦٣ �� ٥٨'�&�ر% اس#�" در ��� س�ل ه�% 

:�س�اران ��د	 صح6 ��)*�، ز���" �� در وا>6�2 '�&�ر% اس#�" 
 س��G اش را ��ی�ن س���ب وح?���� ��رزات ��٣٠اوم ح��ت 

�" ��دم ای�ان  در <ن س�G&�س6/�G�ی�gو �3 ا� O�5 . د�)�ا���
�6 س�ز��ن دادن �� ����� س����" ��د �� ���y =*8" ه� در وا>2

�� در ی)" از در�?�ن ��ی� دوران ه�% س����6 س�ز ��ریz ای�ان 

  

   "امام زمان"در كشور 

  !اكبر گنجي هم گاندي مي شود

 

 سارا نيكو
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�5�و�6 ه� و ��رزات <زادی��اه��� ��دم ای�ان را در ����" �7ص� ه�% 
 .ا'���7" س���ب �*�

=*8" �� �/��ر �&*� ��ر �� از <ن اس6 �� ��ا�� �2�ر �*��4 
�2�ر ���و ه�% "  س#ح ه�% س*��4 �8&� �*��:�س�اران را ��"

��ر�/�/6 و ا�5#�" و ح�" �2�ر �8�ه�ی� �yB ه+ �� در <ن 
�""ز��ن ���*" را /�G�ی�gرزات �3 ا��� ��د !" ره� ، �*��" دا�/

��ی)�را�� ای� وا>6�2 را C:����" ��د	 و �� �*���=�ن ��د ��"  ،
ا�B� "�#5)� :#�`�م س�ز��ن =�ی� �� ای� �2�ر �� ��اس6 ���و ه�% 

ا��aی6 در د��ع از دژ����ن '�&�ر% اس#�" ��د �� ا��وز ه+ 
��4 ا��aی�" ه� ه+ ا�*�ن از . �����ن از ح����ن =*8" �" ���*�
=*8" " '�&�ر% ��اه�ن O�_C"��د��� و ه�4G�g" ه�% �*��" 

��" ���*�؟  �*���ای� ، ای� �2�ر �� 7)س <��X =*8" در ای� 
�V� ;دارد �� <��ا �� ���و ه�% ��ر�/�/6 و ا�5#�" وص �V< �ح

�yB2 �� ا��aی�" ه�% ��_*" ��د �� <����ن 0���ا�� در �*�ر � �*�
=*8" و ��ادران سg�ه" اش '&6 س���ب ���و ه�% ��رز و ا��#5" 

" ه�/�ی""�6�G�2 �" ��د�� و ��5ل ��د��ن 0*� س�ل �� رژی+ 
�*�داغ �*b ه�)�ر% ا��aی6 �� رژی+ '�&�ر% ��ریz ه����Fر �� . دا�

اس#�" را ه� =� :�S ���اه� ��د ، دس��ن =*�G> �� "8د	 �� ��ن 
س�ز��ن ا��aی6 . <زادی��اه�ن �" ���� را ��� ��ا��ش ���اه� ��د

را در ��ایF" " :�س�اران را �� س#ح ه�% س*��4 �8&� �*��"�2�ر 
 ه��� س#ح ه�% ��Fح ��)�د �� د>�5� سg�	 �� �8&� ��ن ��

س*��4 ��د �� �yB ه�% ��رز و از '�yB� �B ��د را در ��دس��ن 
��رد �&�'+ >�ار داد	 و در ��ن �j�c ور س��6، ���م �/��" �� �� 

 %�&G�7��٦٠" در صح*� س��س" '���2 ای�ان در س �*� ح�sر دا�
�� ا�2�د ه�)�ر% ه�% ������ ری�% ��	 ا��aی6 �� رژی+ '�&�ر% 

در <ن س�G&� ، س�ز��ن ا��aیV�?� 6� �� . وا>1 ه/�*�اس#�" 
ه�ادارا�� ره*��د �*�س�ی" و ��2�" ���و ه�% ��رز و ا��#5" �� 
.  سg�	 :�س�ارا�" �� =*8" ی)" از �*��ن =9اران <ن ��د را �" داد
اس*�د ه�� ای� '*�ی�ت ��'�د اس6 و ��?" از <�&� �ح6 7*�ان 

ن در س�ی6 س��ه); ه+ ا�*�" اس*�د س�� �" =�ی*�"
)www.siahkal.com (�*�س�ز��ن ا��aی6 ه*�ز ه+ �� . >��; ر'�ع ه/

 "�ح`e ��ه�n� 6�ی��B: 6 ��د �����ن �� '*�ح ه�% درون ح)��
'�&�ر% اس#�" د��; �/�� ، �� <ن ا��� �� ��'" ح�ص; ��د �� 

 س�ل ه�/�ی" �� '�&�ر% اس#�" را �� ٣٠ای� ه� ���ا�*� :�داش 
ا�� �/��B ه�)�ر% س�ز��ن .  در >�رت ��س6 <ور��س&�+ ��ن

ا��aی6 �� '�&�ر% اس#�" و سg�	 :�س�اران و �5?" �� در 
س���ب ��رزی� ای`� ��د یO وا>6�2 ��ری�" اس6 �� =*8" �� 

��ی)�ر% ��" ��ا�� ر��ا�� <��ا �� ���وه�% ��رز و ا�5#�" وص; �*�. 
 

واS س�_� '&6 ��'�� ��5 =*8" در ادا�� �V�ح� اش �� رادی� :�
 �� ���ا=� �/" �� =�9�� "��د در سg�	 :�س�اران ، ی�دش �" ا

 "�4�	 ��)*� ��ی� ��>6 ��	 �� ه��ن ����)س �� اون ه� �4�	 �*�
 

ا�� =*8" درس6 �� ه��ن د�G; �� در �jل ای� س�G&� �� >�ل ��دش 
 ��" �� ��دم ��د دار% ��د	 ��د <=�ه��� �#ش" اj#ع رس��""از 

�*���=�ن  را ��ز �*� و در �5��;" ����)/6"�*� �� ای� �� اصF#ح 
��ری�" ��ی� " ����)/6"��اس�" <>�% =*8" ، در �0 . رادی� >�ار ده�

�� ��ا�6 در '*�ی�ت �� ��B7 ��دم ای�ان �� ��� �4�	 ��د؟  �0  
""�/(���� " %�B&: م�T� "��4ای*)� >��م ��دم ای�ان '&6 س�� �'

رد و د��*�ن ��دم ای�ان ای� ��ر �� '�% ��ج �� �7��� �)/6 ��
��س; ���� و از ه��ن روز اول ��� �� در �*� �?��ن ��دم ای�ان �
�*�، ��ر=�اران رژی+ ���*" '&6 ح`e س�/�+ '���ا�� ح��+ و �*� /�
��دن س�FB اه�ی�*" ��د �� '���2 ای�ان �� ���م >�رت �� 

و در 0*�� . ب :�دا��*�س�ز����ه" و ��ز س�ز% ����� س���
""�/(�����*" �� . ��� '�_" از ای� ����� س���ب ��دی�" ���

وح?���� ��ر و :�د '���2 را در ه+ دری� ، ز��ن را �� �*� �?�� ، 
روز���� ه�  را �/6 ، دا�?4�	 ه� را ��F2; ��د ، ��را ه�% ��ر=�% 

در �����ن را س���ب ���د ، �yB ه�% ����� و ��د را >�; 7�م ��د ، 
ه� '��5W; ه�% ا�7ام �� را	 ا��ا�6 و ه�اران �� از �&��ی� ز��ن و 
. ��دان ای�ان را در س��	 G�0&�ی� �)*�8 ��د، ه�اران �`� را �?6

�""��اس�" در 0*�� /(���� و ی�را���ن �8� ای/��د	 ��دی�؟  و " ���
 �0 �� س� ��دم ای�ان <وردی�؟ ���ی" �� در �5��; س��ال ���4�ر

ا=� ا��وز ��� �� <ن روزه� �4�	 �*�� �� ��'� �� : "رادی� �� �" :�س� 
'�% �� ��د <ی� ��� ه+ ���)] ��ر% ��ی� �� ا��وز :?���ن ����� 

�" ������ " �� �0ا ���B7 #a ��دم 7�د% ��� ��ر% ا�8�م دادی�؟
�*�	 ���)] ه�� ��ر% ��B7 ��دم �?�رم �?�م �� : "�" =�ی��

و �� ای� ��r3 ، �� اح��% ��اد '*�ی�)�ر ". ن ��4ان ���+���ام ���6 او
ای�اد �" =��ی� �� �/��6�G ا�G��7 را ��" :9ی�د و دروغ �" 

 !!=�ی�
 

 �&G�در �5��; '*�ی��" �� در <ن س "��G��/� ا=� ��� ه�� "���اس
���)] ��ی� ��اری� :س ���40 ����ا��� ا��وز �� اح��% ��اد '#د 

 �0 '*�ی��" را '�����" �0ن اح��% ��اد و ���*�  ��5 دا��� �����؟
ا% ���)] ���� �� ��� ، ح8�ری�ن ، �ح/� ر3�ی" ، ��س�% ، 
�� �/" �� دروغ Gای�؟  ا 	8��" و س�ز=�را ا�8�م ��اد*/�����" ، ر
�" =�ی� �0 اح��% ��اد ���� �0 ��� �� ���" �" دا�� �� �0ا 

�" در �5��; ا�7�ل �3 ��ی� دروغ ��4ی� و �0ا ��ی� �� و>�ح6 �G��/�
��� ����" �� ای� ا�� وا>1 ای� �� . ا�/��" �� ���)] ��	 �9gی�د

در ص�ر��)� ح�" در ح�ف از �5?" �� در �ح)�+ :�ی� ه�% رژی+ 
دی)����ر% '�&�ر% اس#�" ای`� ��د	 ای� ا��از :?����" ���_�� <�4�	 

 س�G" ٥ه��ن  �8�ر ��اه�� �� در �5��; ��دم ��A�3 ده�� �� در 
�� در سg�	 ��دی� ���)] �0 '*�ی��" �� ��B7 ��دم و ��رزی� ای�ان 
��ی� و ���یB�7 M" <ن ا�7�ل ���40 ای�ان را �� یO ز��ان ��رگ <�&+ 

 .��ا% 0*� �/; از ��دم ای�ان ��ی; ��د
 

 "��� ا=� �/" �)� �*� �� داس��ن '*�ب =*8" �� ه��� دروغ ��Gا
ه� �#ص� �" ��د �� =�ش ��دن �� ���5 " س��"اj#ع ر"ه� و �7م 

�	 ��د	 �ای� �V�ح� ��B" زود ���'� �" ��د �� س�6 در ا�
 [(��� "�اس6 �0ن '*�ب =*8" اد7� ��)*� �� �� �*&� ه�� '*�ی
�ه" ه+ ��ا��� و �&��� از ه�� ای*)� ��?�	 �B)� ح�" ه�� ا�

% �� �?�ر و "*���ای"��د	 �� در �5��; " او��G �/""ای?�ن ��ز	 
 �� :�% ا�7ام ه+ :��"سg�	 :�س�اران را �� ای*8� رس���	 ای/��د	 و 

���در "و " �)`6 در ای�ان"اس6 و �� >�ل ��دش �/" ��  " ر
�5��; ای� ��ای*� ای/��د و �� :�% ا�7ام ه+ :�� ر�6 ��د �� ��دم 

�� ه�� ای� دروغ ���" ه� و ز��*� �0*" ه� ��ا% ای�....".  Gاس6 و ا 
وCی6 "�� '*�ب =*8" =�م <�� را ��دارد و �� و>�ح6 وی�	 :�س�اران 

��5� �5BF� " �� و در دل 	د را =���% ای�ان '� زد�� ، �در ادا�� �V�ح
�� . ری� ه�� �/��" �� ��ی] ای� jC�_#ت را �" ��ر�� ��*�د&�

�� ��B7 " ��رS "اس6 ��ا% ای*)� ��دا ��&+ �� ای� �?�ی+ �� ��ون 
ح�ف زد	 ای+ �� ! '*�ب =*ح" ، �� ��?�� '*�ب =���% ای�ان

ه� '���2 ا% ���ز �� ��6�V ه�% . "�V�ح� ��دش ر'�ع �*�+
�B" دار	، ���ز �� ا��اد% دار	 �� �� در ��ا>r �ح�ا�" �����+ رو��ن 

ا=� �� >�ار ���� �94اری+ �� ���ن ای�ا���ن ی6�V�� O . ح/�ب �*�+ 
 >�ار ���� ه�� رو �8G ��ل �*�+ ، �� ه�� �B" �); ���4	 ، ا=�

�ح� ��ی+ ، ��ب ای� �0 و23" �0 <ی*�	 ا% ������ ��ا% �� درس6 
ه*�% ه� =���% رو دار�� <ی� �� ��94اری+ یb =���% در ���ن �� . ��

 "�); ���4	 ؟ 
 

j*� ��ریz را ��*� �� =���% �� در ه�� '&�ن �� 7*�ان �/" �� 
�� �" ��د ح�ل �&��� س��س6 ��ز% ه�% ���1G �?��6 ��د �*��

�/��" ��	 اس6 �� ه� ��ر �" �**� ��" ��ا�*� ��5 ��د را در 
س���ب �?��6 ��ر یO ا�5#ب ��د�" و در ����8 ��ن '�ا��ن �� �� 

�**� S�: ن را�?���و ا=� �/" ه+ ��ی�د ���� �� =���% ه� �0 . دس
�د ��را ��&+ �� ��د دس���� �� ��ن ��دم و '�ا��ن ه*� <�Gد	 �

یb "و '�B=��% از K&�ر " ��6�V ه�% �B""��دن " �8G ��ل"
 . �" ��د" =���% در ���ن ��

ا�� <>�% =*8" اس�س� ���ز% ��/6 �/" ��� را �8G ��ل �*� 
�0ن �0 ���اه�� و �0 ���اه��  ه�)�ر% �� رژی+ در ����� ��ر ��ی� 


�و اه�7/ دارد (� در #�ای�� E از �	ح�T� =ای ��دا,?= �C
�ر� ا���� ه� �(� �	�رزات ��دم ای�ان �� .+�7 رژی� �
روز& اوج %�ز& ا� �� �7Jد، ��,� از ��& ه�� ���z رژی� 

~اد و ,���0 ا� �� �9Xول  �*�(� %� دی�وز د�/ در د�/ اح


7=  ا.?�ا-�ت و د�� (�ر�Jان و زح�?$�Fن و ��(�ب ,
�?�
�زی76�ن Cت ا��	�رزات %�د& ه� �� �Cدا,?0* ح�ل در (6

 �2�7B ا���� ��ر�2�J?� و ای= ��ر در ای= " د�$�ات"�
�ر� ا����"8	�س �� د�2ع از ��د " 
�Rم ��*س �,

*
�ن ����ا
�، ��ز�Jرا، ��وش، . ��,��?� اX �ا�2اد
� ��07 �� ز
0* و �� ...0J)� و ���� �X�C ا��وز زی� �)

 ��ای= و�7+� در %�ش ا
* %� ,f7ش �fرگ ��دم �� را از ��?
*
0J)� و ا��Nل و� �� ای= 02�%* �� (�#0* در . %� ��ز

*0
�F$� اف��

�ا �� اE ذ (�د& و��
�ف �	�رزا%� ��دم ��. 
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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

�� �����ن در <ن دوران ��ریz '���2 �� ��د ه��ن 8G*" اس6 �� �
�� ز���" �� در �5��; ��ن ه�ی" �� ��7| ری��� . �j�c وری�

 "� "��G��/� "� %�7ن ��دی� ای� =��� دروغ �" =�_�� و اد�?���
�*�� و ا��وز ای� 0*�� رذی#�� از '�ن ��ر ��د=�ن <ن دوران Bj] س*� 

ح6 �� ز���" �� ���اه�� �� ص�ا. ��)*�� ، '�ی4�	 ��ن در ���#ق اس6
 �*��F� ��*� اف����اه�� " �8G ��ل"�� '*�ی��" �� ���)] ��ی� ا7

�*&� ز���" >�در ��اه�� ��د از �8G زار% �� در <ن �j�c �" . ��د
��ری� ��رج ��ی� �� وا>2� �� ��دم �����gی� و ��دم ��**� �� �7# در 
�r <��ن >�م �� �" داری� و ای� ��ر �*&� ز���" ا�8�م ��اه� �*� 6&'
 ���6 �� �� ص�ا>6 از =�9�� ��د��ن و از ����" '*�ی�ت =�9�=

�*" :�د	 ��داری���� <ن ز��ن و�K`� ه� ا�/�ن �� .  ��ون ه�� j`�	 ر
'#د% . و'�ان و ��ی`" اس6 �� 0&�	 وا>2" ��� را <�)�ر �*�

  ای� 0*�� رذی#�� Bj] س*� ��٦٠ ا��وز از '�ن ��ر ��د=�ن ده� 
�/��" را �� ���ا�/��� ��2 از . ���#ق ��ارد��)*� ، '�ی4�ه" '� 

���&� �)*�8 ه�% وح?���� در ده�B� ه�% ��=��ن �� ح�ف <وری� و 
�; رس���ی� ، از �8� ��ی� س*� ارا_� �**�؟ �0 اس*�د% وا>��2�ت < ��

 س�ل اوG" �� ٥ده?�*�S ز��ان ه�% '�&�ر% اس#�" را در <ن 
�gرا �*� ��دی� و �� >�رت س 	�gع ���دی� ��� س��	 از اوی� C'�رد% د

��ا�� ��Vی� �*�؟  �� 
 

 ��'*�ب =*8" ، از >�ار از و>��)� در ��رج از �?�ر �� ا��aی�" ه� ��?
�� ای� �� ه��Xن <�&� از ���و ه�% ��رز و �دم ��ر ��	 ای� ی�د =�

در ح��G)� ا=� �/" >�ار ���� س*�% ارا_� !  ا�5#�" س*� ���اه��
 ه�4G�g" ه�% ا��aی�" ��ن �" ����� �� ��ی� اس*�د �*� ای� ��� و

ه�)�ر% ��د �� '�&�ر% اس#�" را در �5��; دی� ه�4�ن >�ار ده�� و 
��ن اس6*�4*� ���� اس*�د . ای� او��G =�م ��ا% ����رد �� =�9Gا

ه��6 ح���� " 8�G�7*���ن ���/��%"'*�ی�ت ��� ��'�د اس6 و =�	 
�� " :���"�a; '�ی�ن . �ی� �" =9ار��=��� ه�_" از <�&� را �� ��

 %�&G�در س �V7 "Gو ��دن ��� در ���ان و�� �� ٦٠:�?��" ز��ن 
��ا��ش �)�د	 ای� �� ز���" از . ��yj ��ر% �� <ن ا��ر	 ��د ���ح

"�X� "ر% ��دی��� yj�� ��<ی� �&�� ��/6 �� �� '�% !  ه�% دارو دس
د �� ����� س���ب <�&� ��د��ن :�?�5م ��	 و اس*�د ه�)�ر% ��

 '�&�ر% اس#�" را رو �*��؟ 
  

ه����Fر �� =`�+ ای� �� ��/��+ �� ��ی� س*� رو �*�+ ، =��0 ه�اران 
.  س*� ه+ داری+ �B)� ای� ��� ای� �� ��ی� وr3 ��د��ن را رو�� �*��
���" از س*� ه�% �� در ��وران ه� �`�� ا�� و در ه� داد=�ه" >��; 

�)� :� درد ز��ا���ن س��س" '�ن ��ر ��د	 از ارا_� ا�� و ���" در :
ا�� ح�" ا=� ���ا��� . ز��ان ه�% ���ف ��� ح" اGح��3 ��'�د��

ه�� ای� اس*�د را ��دی�	 ���4ی� �� س*� داc" �� �� دل ه�اران ��در 
" =���%"=9ا���� �0 �" ��اه�� �)*��؟  <�&+ در ��ایF" �� ��اب 

 !��ن را در س� �" :�ورا���
 

> ��� ، "8*= %�<""B� %�6 ه�V�� " رگ�دس6 س�ز >�رت ه�% �
�*� و ه��ار	 از دل ��رزات <زادی��اه��� ��دم �� �" �����، /��
��6�V ه�% �B" ��" ��ا�*� ��یO '*�ی6 ��ران ��د	 ���*� و 

���� 	�� ��?c> ن �� ��ن ��د�?�ن�?���6�V ه�% .  دس
��r ��دم را در ��T دار�� �� �*��r س�*� "B� 6�V�� ، �4ان را�

 ١٩یO '�ان "ه�% �B" در ه��ن س�ل ه�% '�ا�" �� �� >�ل ��� 
+��� س� ز���" �� ح8�ب ��رد " س��G ��دم �� سg�	 :�س�اران :��س

�س �� �� !  د��Gا	 ��� را ر7�ی6 ��" ��د�� :��� ��" �������G ای�
 .��� زار �" ز��

 
����6 :��ا ��د در �/" �� �� s� 6B7�د ه�ی" �� �� س� >�رت �� ح

�5 ح���� G] �� ا7��اض =?�د ، <�&+ j "ت درو���#�0&�ر�0ب ا�
 ��B7 �� %دم ای�ان س�ل ه� ��د �� در ه� �7ص� ا�� �� "Fدر ��ای

��6�V "رژی+ '�&�ر% اس#�" ��رز	 ��)�د�� ، ���40 �" ��ا�� 
"B� " M*: ح�ص; س`� او �� ارو:� ، :�داش �� "Fد <�&+ در ��ای��

���Bن ی�رو ا% :�ر�G�ن ارو:� '&6  ��س�س �)� ��Bی�ی��" ای?�ن �
��ا% �� ��8ا	 ��دن و �*ح�ف ��دن �/�� ��رزات ا�5#�" ��دم ای�ان 

 �" ����؟
 
�ی�  
    ٢٠١٠ژا

�ن �� .0�ان (f0� �) �6 %�ریi را �	7� ��� (� در ه*
�J �) *0
 �
� ���7/ ��ز��د �0#,?� �� #�د ح�ل �� /
�F, \8�M�
 _�
 *0
�ا% ��
�6
� #*& ا�/ (� ه� (�ر �� (00* ) �ه�
 �(7?

/ ��ر یO ا
��ب ��د�� و در �F, ب��د را در ��(,

*00) y�C ن را�F
و ا�J (�6 ه� �2ی�د . ,�ن ��ا
�ن �� �� د�?�
�ن ��دم و ��ا
�ن ه0* , �� _
�د د�?�� �X ه� �*
�J �) *
f�

 �� ��د 2�را �?	
8�د& E"(�دن " 8)= ��ل"�+� �" #7TM/ ه�
�ر �7� از 3J�� در ��7ن ��"و �+*
�J د" ی��# �� . �) ���د

  ای= 70X= رذی�
� �+A �0* ٦٠ا��وز از ��ن �*ر ��د�Jن ده� 
�ا
6?7* �:* از . �7$0* ، ��ی!�ه� �f ��%�ق 
*ارد?
�6
� را (� )

�7
� در ده+f7 ه�� ��J?�ن �� ح�ف Fوح �� #$0)� ه�%*�
 �Eوری* و �� B?; ر��
*ی* ، از ()� ��ی* �0* ارا�g (00*؟ �X ا��0د

�ر� ا���� را در Eن �� � ٥واB:�77ت دهy�0?F ز
*ان ه�
��ل او�8 (� #�� ��9& را ��0 (�دی* و �� B*رت ��9& از اوی= 

�ی� (0*؟  @T% *
�دی* �7?�ا�
�رد� د�2ع � 

  ١٠از ����      ...پاسخ به سواالت سايت ديدگاه

 �
	�a* از اa= ��2/ ��ا �aE 0*؟) ��
�د A��0� �?��2 ��ا� �?F$; #*ن و �E zg�2*ن �� اa= -:\ اa)�د , =aا
روا��� (� ���ر �	7:� و در ���aن اa= ا.?�ا-�ت در ��+� ه� و دا
F!�& ه� �7= ��دم ا��aد #*& ا�?��د& (�د ار%��ء 

�د (� �� د�/ �
 �g�7و ه�
و #�0,/ و ا.?��د� (� در ���0 
	�د ,�7��
� #$; 2�J?� را د�?���a ��ز��
*ه� 
�ب ����0 �� )�� �+6� �
�7و =a�% _0دد� ��C �a+�� ,��8 ز�7= را ز� ��ا�?� �!� %)���؟ *
�8ز& در Eورد& ا

�ر� ح�(� #$�ف %�?$aه� د78; در �* د �� �) �g��ر� در ا�aان 
�Fن 
*اد& ا�/ (� 0%� در ��2?%�?$aد �
@��
�د را �?F$; (�د& و در �/ ح�� د�?�ورده�� �	�رزا%� , *
�*a*&  ا�$�ن 2�a?� ا?� ��� ا2?* (�ر�Jان و %�د& ه�

 z��% د و����8	�ت �� حz #�ن �Jم ��دار
*؟ �� %��� �� ه�� ای= 
$�ت، �Xا 
	�a* ا�7* دا#/ (� (�ر�Jا
� (� در ,
�7
� ��ن �� (00* Fر وح��N?ط ��2 و ا�, �aو-1ز =aط %*اوم ا�# �� /�د �6?� و در �� ��a70= #�اX از 


�a /��2f7� *0�� �F?$; (�دن ��	� =aوان ا�F7C و *
�د �Jم ��دار, ;$F% شf7, =aن ا*
�د ��ا� �� �7Cوز� ر��, 
8� #$6/ و �� i+% �7ات[�% �� ���% �� �) �

*؟ ا8	?� ه�6) *0?6f7,�9� ن�# �Maر��8/ %�ر �� �g�J i��C و
 �� �8�
 ����

�، �� %$�7 �� #$6/ �2ن �0	_ %�د& ا� �� د78; �2*ان ره	�� اE در �U+	� روح�a �7س و 
�ا�7*

aده0* و در #�ا �� ،�J �7روح �� ��ش ا,�7 f7, در ��0	_ ا,�7 را ,�ا
*& و �� �� " �2%��"ط �2*ان 70X= ره	�� ا
*
� و �	�رزات ای= دور&، در @f7�7��C yم ذا%� روح�7 #$6/ �2و �� روaز�	
�� ���ر (�دن هT% ��در ح��8 (� . ]

�د ح$����اه* �# ��
�R  ���* ا�� ه �� �Cس .   �� (00* (� ��ی* �� Eن ��ور دا#/ا��وز #�ی* �7Cوز�، ا�62
� ا

�7و در  ���ش �7= ��#7� و ای= �0	_ �� ����� %�د& ا� را یO ��2/ �	�رزا%� �	707� و �� ه, &*0aE �� *aارD!�

�د ه�� , �#f7��af7,� �a�� �) ا�7* ��دم �� ��ا� ر�7*ن �� Eزاد� و د�$�ا�� ا�/	��دن (�
/ �� ��ف �.  
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  ! جمهوري اسالمي در محاصره آتش خشم توده هاي بپا خاسته
  

�9�� ه�X*�ن - ��	 س�ل '�ر% �� در �jل در ادا�� ���ش �T7+ ��د	 ه�% �g���س�� �� در ��داد= 	�� 

 ��� اس6، روز �)?*�  د% ��	 در �&�ان و ��2اد% از �&�ه�% ��رگ �?�ر ه��Xن ����،-�� :�� ر

 ��3 س�، ح�sر =/��د	 ��د در ������&�  �� ��د	 ه�% س���ی�	 و �?���4...اص`&�ن، ���از، اراS و

، ��گ �� ���*� ا%، �" �?+، �" �?+ <�)� ��ادرم �?6 و دادن �2�ره�% ���*�	 ��گ �� دی)����ر

��B7 س�FB ����� رژی+ �9ه" وا�/�� ��  ��ر=��ی� و س����6 س�ز ��ی� �T�ه�ات �� �*��" ��د ��...

�*�. ا��gی��G/+ ح��+ را �� :� ���د	 و :��� ه�% ا�� س�FB �3 ��د�" را ��� از ه� ز���" �� �Gز	 ا��ا�

ا�� ��دم در  �2�ّ8�ت�� س���ب '�&�ر% اس#�" از ���&� :�� ��د را ��ا% �c��B7 �� �B��5+ ا�*)� ���

 س�ل ٣٠<��د	 ��د	 ��د،  ا�� =/��د=" ح�sر ��دم در ������&� و �?+ و �`��" �� ��د	 ه�% ر����8	 در ا�� روز از " 7���را"روز �� �&��� 

����ر% ح��+ را از �`س ا��ا�6 و �7# ��ا% ���" �*��ل ��2اد% از ������&�% س�FB '�&�ر% اس#�" از ��د �?�ن داد�� ����� س���ب د(�

��د�  .  �&�ان �� دس6 ��دم د��G ا

��د �� ��دوران ح)���" ��Fر وس�2" �� �3ب و ��+ ��دم :�دا��� و �� ��س; �� =�ز ا�O <ور و ���ل ������&� در ��ا�F" �� دس6 ��دم ا*� 

در '���ن ه��� ���ا��از% ه� ��د �� 0*��� �`� در �&�ان '�ن . س�% <�&� در ص�د دره+ �)/�� ا7��اض ��دم ��د��=�ز �B`; و ���ا��از% �� 

�� اس�س =�ار��ت �*�?� ��	 ���*��" ��2اد% ه+ در ���� و اص`&�ن '��?�ن را و�5�W <زاد% ��د�?�ن از س�FB رژ�+ دارو �)*�8  ����*� و

  . ���د��'�&�ر% اس#�"

��دم �� <�� زدن سF; ه�% ز���G و س*�4 س�ز% در س�B��5� �� �&������ AF �� ��دوران ح)���" �� ��س�� و ��2اد% از �ن ا�� �T�ه�ات در '��

  .؛ و در ��ارد% �� اس�`�د	 از ����; ��1��G ���" از ��ا�� س���ب را �� <�� �?���� س���*� <�����2j���*&� و ����ر ه�% <�&� را 

�� ��د�� و �� در '���ن ا��� �T�ه�ات �T7+، ��د	 ه�% '�ن �� G] رس��	 �� س� دادن �2�ر ه�_" �� �?�V� راس د�)����ر% ح��+ را �?��� ر

�ت و G�F� �� د، ��ر د��4 �?�ن داد���� 	م و% ���94ار% ���� �� �� "������ �B��� ن ��دن�cدا "�<�� �?��ن 7)س ه�% ���*� ا% و ح

��ر �G�K��� ��'�د ه���ا�" ��ا��� و را	 رس��ن �� ��اس�&��?�ن از در ه+ �)/�� س����ر ��'�د �2*" ����د% ��اس�&�% ��ن �� س��

  .�����6 '�&�ر% اس#�" �" =9رد

��د=" ح�sر ��دم و ��اوم ا7��ا3�ت <�&� از �O س� و از س�% د��4 ��ت �?��6 ���وه�% س���ب '�&�ر% اس#�" �� ��B7 ��دم �� /=

ر ���وه�% س���ب دا�� زد	 ودر ��ارد% در �&�ان ح�" ��2اد% از ���و ه�% �/AB رژی+ �� �7م اj�67 از ������ه�ن ��د �� ��دم �������" د

�*�  .:��س

���وه�% س���ب '�&�ر% اس#�" ��ا% �`� ��دن ص�ا% حy ��اه��� ��دم �� در ��	 " ��ت �?��6"در ح�G" �� �� =�ارش ��=�اری&� 

��د	، ا�*�ن ����" �����28 و د��*�ن ر�4�ر�b ��دم و ��ی)�را�" �� �*��r و ح���?�ن �� ��اوم �T�م اس��a�ر=�ا�� " ���5" س�"ه�% ا��� 

ح��+ =�	 ��رد	 ��ی�ا ه�اس*�S ��	 و �� �?�ه�	 >�رت ��د	 ه�% �� :���س�� در �T�ه�ات روز ی)?*� ���9ح��� ��اه�ن ��>1 ا�7�ل >&� 

  . ��	 ا��" <را��"<��	 و ح`e از س�% ��د	 ه�% �8�ن 

رو�*" ح��ت ا��4�% �?�ن داد �� c��B7+ ه�� � ه�� وا>�2��" �� در '���ن �T�ه�ات روز �)?*� در �5��; 0?+ '&����ن  رو% داد �

�"، ا��aی6 ��دم �� ��اه�ن ����د% �����6 '�&�ر% اس#/�G���gو رس��� ه�% ا� "��ن ح)��Bj را�� اص#ح�(����" ��د	 و در ا�� �n�B�ت 

 �T�ه�ات �T7+ روز ی)?*� �?�ن داد �� '*� د����ا��O ��دم ��. � ورز��*را	 از ��س; �� >&� <��� ���� رو�&�% ��B��5 ��� در�� ���اه

��5ان �O ره�% ا�5#�" س�اس�% +c��B7 ، و ��ه�%   �V�ف��د را ��ا% رو دررو_" ����ی� دوران س�6 و :� ����j	 ا%  را :?6 س� =9ا�

ی2*" در ز���G ، �ار ده� �� ���/�� <ن اس6 > �� �" رود �� '�&�ر% اس#�" را در '�_" '*?".  <��د	 س�زداس�6�ر=��% �� در :�� 

zدان ��ر�.  

  

  !جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد

  !مرگ بر امپرياليسم، دشمن اصلي خلق هاي ايران

  !بارزات پر خروش توده هاي ستمديدههر چه پرتوان تر باد م

��ن �� �7Cوز� راه��نaا ��  

� 2*اz+, �g ا�aان�$a�X  

٧ �  ٢٠٠٩ د���	� ٢٨ -  ١٣٨٨ د
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  !!برقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگربرقرار باد جمهوري دمكراتيك خلق به رهبري طبقه كارگر
  

  

  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 

  !  در لندن"عفو بين الملل"گزارشي از تظاهرات افشاگرانه در مقابل دفتر 
  

����" از ���ش >&������� در :?x - و 	رز در) ��س�7� و 7���را�5�رن �� روز ه�% ( د% ��� و در ح��ی6 از ای�ان ��د	 ه�% �
�T�ه�ات ای/��د	 ا% ،  ٢٠١٠ ژا��ی� ٨ روز '��2 ،��اس6 ��دم در <زاد% �" >�� و ��ط ه�اران �� از دس���4 ��=�ن و>�یr ا���

 از ��2اد% ��2 از K&� �� ���6 ٣در ای� ح��6 ا7��ا3" �� در س�67 . ر G*�ن ��=�ار ��د �"از س�% ���وه�% ��رز و ا�#5
 ���'�&�ر% اس#�" �� "��=�ار �� :#��رده� و �*� ه�% ��ر=" �� ���sن " س�ز��ن 7`� ��� اB�G;"ای�ا���ن ��رز G*�ن در �5��; د
رژی+ در  و یO ���ی?4�	 7)س از '*�ی�ت ���V] ��در �ح; ... و " ��گ �� '�&�ر% اس#�""، "ه� '*�ح و دس�� ����د ��ی� =�دد

ه���B7 ��  . ��*X دی)����ر% ح��+ در��2ض دی� 7���ی� >�ار =��6ا������ش >&������� س���ب وح?���� ��د	 ه� در '�ی�ن 
�رزا�" ��د	 ه� در �� �در . ��ن 7���ی� :�� ��ا7#��� ه�% ا�?�=�ا�� ا% در ��رد '*�ی�ت '�&�ر% اس#�" و و6�23 '*

�� س�ز��ن �� ����*�=�ن از �T�ه� �**�=�ن �� 0*� '���ن ا�� ح��6 ا7��ا3" �و در ��رد در G*�ن �#>�ت ��د	 " 7`� ��� اB�G;"د
  . ���د�صح6 �� <�&� از دس���4 ��=�ن و>�یr ا��� �� در ��2ض �)*�8 و ا�7ام >�ار دار��، " 7`� ��� اB�G;"�3ورت د��ع 

  
�� ���" از <�&� . ز��ن ا���B7 �� "/�B4 رژی+ دی)����ر% ح��+ �� ای�ان س�داد	 ��� ای� ح��6 ا7��ا3" ه�X*�� �2�ره�ی" �در 

دا�?�8% ز��ا�" "، "��ر=� ز��ا�" <زاد ��ی� =�دد"، "ز��ا�" س��س" <زاد ��ی� =�دد"، "��گ �� '�&�ر% اس#�" ":�� ��ح ز�� ��د
و " >����" ��دن ز��ن و س*4/�ر ��ی� ���>1 ��د" ،" در ای�ان ��ی� :�ی�ن داد	 ��د� و >�; و ا�7ام ��دم�� �)*8"، "<زاد ��ی� =�دد

.. . .�?� و ءدر '�ی�ن ای� ح��6 ا�?�=�ا�� 7���ی� �� ��>1 و صحT� �� 6�ه��**�=�ن در '�ی�ن اه�اف ای� ح��6 و �3ورت ا
�*��ح)���6 ��� اBB�G" '�&�ر% اس#�" ��سط ا�)�ر ��7�  .�" >�ار �" =�

  
�� ��د و  ��� ��ا��ان ���و ه� و س�ز���&�% ��T�ه�ات ا�?�=�ا�� ��ق ��= ;(� 1B����G�2 �0ی)&�% ��ای" �yB در G*�ن و 

��ن /B4ای�ا���ن در ا� Oد�)�ا�� "�/�G�ی�gا3" ��د�� ��س�ز��ن �3 ا��� x در س�67 �?���� از ��ا��ان ده*�=�ن ا�� ح��6 ا7
� �&Kی�ن رس����2 از�: �.  

  

  فعالين چريكهاي فدايي خلق در لندن
�ی� ٩
 ٢٠١٠ ژا

 
 


