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هجوم دولت بوش به بقایای 
 و  در امریکاهای دمکراتیک آزادی

قلع و قمع پی در پی قوانین پذیرفته 
 که  در این کشورشده شهروندی

ها مبارزات فداکارانه و  حاصل سال
 -خونین کارگران و زحمتکشان

 -المللی درآمریکا و در سطح بین
در . بوده با شدت تمام ادامه دارد

همین رابطه هفته گذشته کابینه 
ها در  رغم برخی مخالفته بوش ب

میان نمایندگان طبقه حاکم، موفق 
به دستیابی به یک توافق اولیه با 

 نمایندگان مجلس سنای این کشور
 کردن شکنجه در "قانونی"برای 

مطابق این الیحه که . آمریکا شد
تصویب مجلسین آمریکا باید از 

بگذرد، از این پس مقامات امنیتی و 
های سرکوب  گران دستگاه شکنجه

 "مظنونان"توانند  دولت آمریکا می
ا بدون  ر"اعمال تروریستی"به 
در  "محدودیت زمانی"گونه  هیچ
های خویش  ها و بازداشتگاه چال سیاه

عالوه بر این، مطابق این . نگه دارند
شیانه تصمیم در توافقنامه شوم و وح

مورد این که آیا در زمان بازجویی 
های  روش"مظنون از فرد از 

 - در حقیقت شکنجه-"غیرمتعارف
حوزه اختیارات  نه از استفاده شده یا

  شدهها و محاکم مدنی خارج دادگاه
و به عهده ریاست جمهوری خواهد 

باید دانست که در حال حاضر . بود
راد  چنین رفتارهائی نسبت به افنیز

 گیرد، اما واضح مظنون صورت می
نهایتا در ست که اگر این الیحه ا

دستگاه قانونگذاری آمریکا تصویب 
و عملی گردد به این معنی خواهد 

بود که جنایاتی که مقامات 
های مدید  آمریکایی در طول سال

اند از این پس  داده عمال انجام می
 و در جلوی چشم "قانونا" و "رسما"

از . اهد گرفتصورت خومردم 
 ظاهرا  اگر چه،سوی دیگر

 "قانون" هدف "ها تروریست"
اند، اما با توجه به  کنونی قرار گرفته

 واقعی و نه ادعایی دولت اهداف
های  آمریکا و تجربه سیاست

ها  افروزی جمله جنگضدخلقی و من
های روزمره این دولت  و تبهکاری

های تحت  علیه کارگران و خلقبر
فهمید توان   مییا،ستم در سراسر دن

 سازی قانونی"که آماج واقعی 
اساسا کسانی جز مدافعین ، "شکنجه

های تحت ستم  کارگران و خلق
 .نیستند

 
 

 
 
 
 

  یابییابی  شدتشدت

  کشتار و اعدامکشتار و اعدام
  در ایراندر ایران

 
   

 های جی از اعدامموهای اخیر  رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی در هفته
بدنبال اجرای حکم اعدام چند تن از . جدید را در کشور سازمان داده است

 به بهانه دست داشتن آنان در های محروم خلق عرب، توده جوانان و
 در  در شهرهای خوزستان، مقامات جنایتکار جمهوری اسالمی"گذاری بمب"

 با "رگیری مسلحانهد"جرم ه آباد ب را در خرمدیگر  تن 2 روزهای اخیر نیز

اند، مدتی   این دو قربانی که برادر بوده.نیروهای سرکوبگر، اعدام کردند
پیش بدنبال اعدام برادر بیگناه خود توسط نیروهای انتظامی، با برداشتن 

نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر سالح و در جریان یک اقدام مسلحانه با 
به گفته معاون . رسانند  میشده و تعدادی از آنها را مجروح و به هالکت

اجتماعی و ارشاد نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی در زاهدان، در اوایل 
در مهر ماه نیز نیروهای انتظامی حکومت با حمله به یک خانه مسکونی 

 فردی را که بدون اعالم نامش ،ایرانشهر، در جریان یک درگیری مسلحانه
 .اند به قتل رساندند  نام برده" و مسلحدار یکی از اشرار سابقه"ز او بعنوان ا

 
 مهر، 2 شهریور ماه تا 31در ادامه جنایات جمهوری اسالمی، در فاصله بین 

مواد " با اتهاماتی در رابطه بانیز  تن از زندانیان در زندان مرکزی زاهدان 7
 .به دار آویخته شدندبدست مزدوران رژِیم  "مخدر

 
  
  

 و تالش برای  و تالش برای هاها   امپریالیست امپریالیست""دمکراسیدمکراسی""
  !! ساختن شکنجه ساختن شکنجه""قانونیقانونی""

  

 ) )22ادامه در صفحه ادامه در صفحه ( ( 

گذرد وگذرد و   می میداریداری  نظام سرمایهنظام سرمایههرچه از عمر هرچه از عمر 
طلبانهطلبانه  العالج آن از یکسو و  مبارزات حقالعالج آن از یکسو و  مبارزات حقهای های   بحرانبحران

ییعلیه آن از سوعلیه آن از سوهای تحت ستم برهای تحت ستم بر  کارگران و خلقکارگران و خلق
های دروغینهای دروغین  گردند، لفافهگردند، لفافه  دیگر تشدید میدیگر تشدید می

 این نظام ضدخلقی، این نظام ضدخلقی،""آزادیخواهیآزادیخواهی"" و  و ""دمکراتیکدمکراتیک""
صفت بهصفت بهداران زالوداران زالو  در بستر هجوم وحشیانه سرمایهدر بستر هجوم وحشیانه سرمایه

  ..پاشندپاشند  میمیهای محروم رنگ باخته و فرو های محروم رنگ باخته و فرو   تودهتوده



  

 و تالش  و تالش هاها   امپریالیست امپریالیست""دمکراسیدمکراسی""
 !! ساختن شکنجه ساختن شکنجه""قانونیقانونی""برای برای 

 

  11بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

الذکر   فوق قوانین بربرمنشانهتالش برای تصویب
 و "دمکراسی"توسط دولت بوش که ادعای 

 آن گوش "احترام به حقوق بشر" و "آزادی"
ذیرد پ ت میفلک را کر کرده در شرایطی صور

که دیوان عالی آمریکا در حدود سه ماه پیش زیر 
فشار افکار عمومی و رسوایی ناشی از جنایات و 
افتضاحات مقامات آمریکایی در شکنجه قربانیان 

 مجبور به تایید این امر "گوانتانامو"خود در زندان 
توانند  های فدرال آمریکا می شد که دادگاه

 را "تروریسم" به  زندانیان مظنون"های عریضه"
راجع به چگونگی رفتار انجام شده با آنها در 

 .های آمریکا بشنوند زندان
های  اکنون رسوایی ناشی از ابعاد سیاست هم

های دولت،   جنایات و وحشیگریضدخلقی و
های سرکوب  های امنیتی و دستگاه ارتش و ارگان

ه بآمریکا و نقض گسترده حقوق بشر توسط این 
 بخوان -"دمکراسی"ت مدعی اصطالح حکوم

  -داری ترین قدرت ضدخلقی جهان سرمایه بزرگ
در داخل و خارج آمریکا، تنفر شدید افکار عمومی 

 تا جایی انگیخته استرا برعلیه دولت آمریکا بر
های مربوط به  که روزی نیست که اخبار و گزارش

 المللی و جنایات جنگی آمریکا در نقض قوانین بین
ها "گوانتانامو" ها  و"بگرام"راق، در افغانستان و ع

ها، در مراکز مخفی شکنجه و قصابی "ابوغریب"و 
مخالفین در کشورهای اروپایی و یا در کشورهای 

رغم تمامی ه وابسته و حتی در خود آمریکا ب
المللی  ها، در سطح بین سانسورها و درز گرفتن

ولت ضدخلقی آمریکا دبا این حال، . منتشر نشود
 در پاسخ ف اعمال تبهکارانه خویش، کهتوقبجای 

به نیازهای بحران وحشتناک گریبانگیر نظام 
امپریالیستی و ضرورت تشدید سرکوب کارگران 

د کوش  میگیرند، های تحت ستم صورت می  خلقو
 تمامی قوانین تاکنونی در امریکا را ملغی و

 .د ساز"قانونی" را رسمی وشا جنایات

سرکوب و تالش برای البته در زمینه تشدید 
های  قانونی ساختن اعمال جنایتکارانه دولت

داری برعلیه کارگران و زحمتکشان،  سرمایه
دولت بوش تنها نیست و در همین رابطه در 

ایم که چگونه زیر  های اخیر ما شاهد آن بوده ماه
های اعظم   تمامی دولت،"تروریسم"نام مبارزه با 

یستی در صفی های امپریال داری و قدرت سرمایه
واحد ولی با آهنگی متفاوت هجوم خویش به 
حقوق و قوانین شهروندی و در واقع به جنبش 

علیه نظام اعتراضی کارگران و زحمتکشان بر
تصویب . اند  بخشیدهظالمانه حاکم را شدت

فزاینده قوانین ضدپناهندگی در انگلیس، آلمان، 
س، تصویب قوانین ییسوئد و اخیرا در سو

نه، ضدکارگری و رکوبگراارتجاعی س
مبارزه با "کمونیستی هرچه بیشتر زیر نام ضد

به اجرا درآوردن   در اتحادیه اروپا،"تروریسم
های اخیر   در ماه"ضدتروریستی"سلسله قوانین 
هایی از این هجوم  تنها جلوه... در انگلیس و

المللی را به  بین در سطح داری سرمایهخلقی ضد
 میان دولت آمریکا در این. گذارند نمایش می
های پلیسی و سرکوبگرانه خود به  ابعاد تالش
جایی رسانده که با اعمال فشار به ه مردم را ب

های اروپایی از آنها خواسته است تا از  دولت
نظیر شماره تلفن، (کلیه مشخصات  این پس،

میل، حساب بانکی و مشخصات  آدرس، ای
 از تمامی مسافرینی که...) های اعتباری و کارت

شوند را قبل از پرواز  اروپا به آمریکا وارد می
این . در اختیار مقامات امنیتی آمریکا قرار دهند

انگیخته و  خشم افکار عمومی در اروپا را براقدام
شدن این مذاکرات و تاثیرات   مردم خواهان علنی

اما . اند عملی آن بر زندگی خویش شده
ربوط به نمایندگان اتحادیه اروپا که مذاکرات م

ات با طرف رد و بدل کردن این اطالع
برند، بیشرمانه ادعا  آمریکایی را به پیش می

توانند محتوای  اند که بدالیل امنیتی نمی کرده
اند که   سازند و اضافه کرده"فاش"رات را مذاک
 آمریکا ندارند  با اصل خواست"مخالفتی"آنها 

برای پیدا کردن راه حلی و در حال حاضر 
خلقی ن سیاست ضدبرای پیشبرد ای "عملی"

 هنوز با  که در این زمینه-کنند تالش می
 .اند آمریکا به توافق نرسیده
رغم تمامی ادعاهای ه واقعیت این است که ب

گران نظام  مشاطه ها و پرکن امپریالیست دهان
، "حقوق بشراحترام به " مبنی بر داری سرمایه

م حیات این نظا...  و"آزادی" و "دمکراسی"
استثمارگرانه با گرایش فزاینده به جنگ، 

یکتاتوری و سرکوب اعمال قهر و زور و د
های تحت ستم ممزوج بوده  کارگران و توده

طوری که هرچه از عمر این نظام ب. است
العالج آن از های  گذرد و بحران خلقی میضد

طلبانه کارگران و  یکسو و  مبارزات حق
ی دیگر علیه آن از سوهای تحت ستم بر خلق

های دروغین  گردند، لفافه تشدید می
 این نظام "آزادیخواهی" و "دمکراتیک"

داران  ضدخلقی، در بستر هجوم وحشیانه سرمایه
های محروم رنگ باخته و  صفت به تودهزالو

ای بسر   ما در دوره،در حقیقت. پاشند فرو می
بریم که نظام گندیده امپریالیستی با  می

 وسعتی هرچه هارترین چهره خویش، در
ترین و  تر و با استفاده از مخوف فزاینده

ها برای حفظ و طوالنی  مرگبارترین شیوه
ها اش بر حیات صد ساختن سلطه استثمارگرانه

های تحت ستم  میلیون تن از رنجبران و خلق
در سراسر دنیا و سرکوب انقالب، به آنها 

فریادهای دروغین . اعالن جنگ داده است
 "پایان جنگ بی"، اعالم "یسممبارزه با ترور"

 لشکرکشی به افغانستان و ،و به موازات آن
های بیگناه،  عام توده و کشتار و قتل... عراق و

سرکوب وحشیانه جنبش انقالبی و اعتراضات 
ها و باالخره زندان و سرنیزه و اعدام و  توده

 بخشی از ابزارهای ضدخلقی "نجه قانونیشک"
صفت در چنین لوان زادار الزم برای سرمایه

امری که در وجه دیگر خود . مصافی هستند
های   شعلهانعکاس رشد آتش جنبش انقالبی و

ست که لرزه بر  سوزنده مبارزات ستمکشانی
اند  ها انداخته و آنان را واداشته اندام امپریالیست

چه تا چهره کثیف و ضدخلقی خویش را هر
 .تر به معرض نمایش بگذارند عریان



  

  

  ......اعتراضات کارگراناعتراضات کارگرانتداوم تداوم 
 

  44بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

روم  تن از کارگران مح300 برده، نامدر تاریخ
 9هایشان حدود  شرکت البرز که خود و خانواده

هیچ  و سر بردهخت حقوق و مزایا بماه بدون پردا
  نیزخلقیایشان از مقامات ضده  دادخواهییک از

کارخانه تجمع کرده  در مقابل ،به جایی نرسیده بود
گیرند که به همراه  و سپس تصمیم می

داری بابلسر حرکت  طرف فرمانهایشان به خانواده
رژیم سرکوبگر جمهوری اسالمی که اما،  .کنند

تحمل کوچکترین اعتراض برحق کارگران را 
ندارد با ارسال نیروهای انتظامی به تجمع کارگران 
حمله برد و ضمن بگیر و ببند و ضرب و شتم 
وحشیانه آنها حرکت عادالنه کارگران را سرکوب 

 . آنها را دستگیر کردنمود و تا شب تعدادی از
 

رانندگان  تن از 200در اوایل مهر ماه نیز بیش از 
 که حقوق شهریور ماه زحمتکش خط واحد تبریز

خویش را دریافت نکرده بودند دست به اعتصاب 
این . زده و از نشستن پشت فرمان خودداری کردند

در سطح شهر را  حرکت متحدانه که  عبور و مرور
ر را به دست و پا انداخت مختل کرد، مقامات شه

های مساعد و  و آنها با دستپاچگی ضمن دادن قول
 قبول پرداخت حقوق رانندگان پس از چند ساعت

 . پایان دادندبه این حرکت اعتراضی
 

 9 در تاریخ شهرستان خاشبندی سوخت در  سهمیه
تجمع و اعتراض تعدادی از رانندگان مهر ماه به 

انداری این شهر  در مقابل فرمخودروهای سنگین
این حرکت پس از آن صورت گرفت که . انجامید

های توزیع  دفترچهآوری  مقامات حکومت با جمع
های  سوخت رانندگان از اول مهر ماه، محدودیت

بین آنان اعمال کرد سختی را بر توزیع سوخت در 
ثیر چشمگیری در کاهش درآمد که این امر تأ

سوخت در به شکلی که سهمیه . آنان خواهد داشت
های سنگین هیچ رو  نظر گرفته شده برای کامیون

اقدام اخیر حکومت . دهد کفاف نیاز آنان را نمی
خشم رانندگان زحمتکش در منطقه را برانگیخته 

 .است
 

 
 

 ...... دختر نوجوان دختر نوجوانقتل یکقتل یک
 

  44بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

 ساله که از خانه 18  و بیگناهاین دختر محروم
 پس از در اواسط مهر ماه  فرار کرده بود،

این پدر . توسط پدر خود به قتل رسید بازگشت
بزرگان مرتجع قوم، برای با صالحدید که 

مور کشتن ، مأاز خانواده "ننگ" کردن "پاک"
 دختر  با قساوت تمام در شرایطیاو شده بود،

ه قوانین خویش را به قتل رساند کنوجوان 
ی دست پدر و یا برادر ستیز جمهوری اسالم زن

گونه برخوردی با دختری نظیر او باز را برای هر
ای که چنین قتلی، از  ؛ به گونهگذاشته است

 .باشد گونه پیگرد قانوی مبرا میهر
 

الذکر در شرایطی صورت  اقدام جنایتکارانه فوق
رژیم ضدخلقی جمهوری گرفته است که 

 سال حکومت ننگین خویش 27 اسالمی در طول
ترین قوانین مذهبی به  کار گرفتن ارتجاعیبا ب

داران زالوصفت و  مین منافع سرمایهمنظور تأ
ترین  تشدید استثمار و سرکوب زنان، کثیف

به در جامعه ساالرانه را  زن و مردقوانین ضد
تصویب رسانده و در پرتو چنین قوانین و نظامی 

حکومتی را برای دست نهادهای حکومتی و غیر
ارتکاب به هرگونه جنایتی برعلیه زنان و بویژه 

 بازگذاشته ان محروم و متعلق به طبقات پایین،زن
افتد که   این جنایت در حالی اتفاق می.است

ن مناسبات و قوانین درست تحت تاثیر همی
بار زنان و   زندگی مشقتستیز، ارتجاعی و زن

 بیشتر از دختران بویژه در مناطق محروم هر روز
های اقتصادی و اجتماعی و  قبل در منگنه

فرهنگی دیکتاتوری حاکم زیر فشار قرار گرفته 
های خردکننده   و گرسنگی، محرومیتو فقر

فشارهای  های اجباری، اجتماعی، ازدواج
کشی جنسی  مردساالرانه درون خانواده، بهره

هر روز تعداد بیشتری از دختران فقیر و ... و
 آنها فرار از خانه تشویق کرده ومحروم را به 
و خوف و  با ترس ترین شرایط را تحت سخت

 ها،  روانه خیابانبا سرنوشتی مبهم و تاریک
ها و  در چارچوب چنین سیاست .کند می

 های اخیر ست که در سال ای مناسبات ضدخلقی
چشمگیری بر ابعاد پدیده شوم و بطرز 

 و "خودسوزی"، "دختران خیابانی"دردناک 
 زنان و دختران اضافه شده است و "ودکشیخ"

 از باالترین در این زمینه استان کردستان یکی
 .آمارها را داراست

 

 
 

  ......ززانفجار خط لوله گاانفجار خط لوله گا
  

  44بقیه از صفحه بقیه از صفحه 
 

 عملیات مشابهی در خاک ،های گذشته در هفته
ترکیه انجام شد که طی آن قسمتی از این خط 
لوله منفجر شد و مقامات امنیتی ترکیه ، این 
 اقدام را به حزب کارگران کردستان ترکیه

 .نسبت دادند) پ ک ک(
 

 تحرکات شایان ذکر است که با افزایش
نظامی نیروهای منتسب به جریان پژاک در 

 مقامات جمهوری اسالمی از ،خاک ایران
 جدید در غرب "ستاد امنیتی"تشکیل یک 

ایران برای مقابله با اقدامات مسلحانه در این 
فرمانده نیروهای انتظامی . نواحی خبر دادند

برای "جمهوری اسالمی اعالم کرده است که 
، با ها  گروهکعضایتشدید مبارزات با ا

کشور ترکیه توافقاتی حاصل شده است که در 
 شکل فیزیکی با راستای آن، مرزها به

کشی، ایجاد پاسگاه و کشی، دیوار کانال
ی کنترل، تبادل برجک در منطقه مرز

های همزمان تا سطح  اطالعات و عملیات
 ."های مرزی انجام خواهد گرفت هنگ

  . .                        !!پیروز باد انقالبپیروز باد انقالب    ..                 ..           ..                    !!زنده باد کمونیسمزنده باد کمونیسم    ..                 ..



  

تداوم اعتراضات تداوم اعتراضات 
  متکشانمتکشانکارگران و زحکارگران و زح

 
تحت حاکمیت ضدخلقی رژیم وابسته به امپریالیسم 

کارگر "ه اصطالح  و دولت بجمهوری اسالمی
اعتراضات کارگران  ،نژاد مزدور  احمدی"دوست

رسیده از ظلم و سرکوب این  لب به گرسنه و جان
 25در تاریخ .  در سطحی گسترده ادامه داردرژیم،

و  ماه حقوق 9عدم پرداخت بیش از  شهریور،
 در "البرز"  فرشکارگران زحمتکشمزایای 
و اقسام فشارها و اجحافات در کنار انواع بابلسر 
داران زالوصفت و حکومت مدافع منافع  سرمایه

این کارگران را آنان، بار دیگر اعتراض و خشم 
 به درگیری آنها با مزدوران رژیم برانگیخت که

 .ضدکارگری جمهوری اسالمی انجامید
 

  33مطلب در صفحه مطلب در صفحه ادامه ادامه 
  

 
 

 
 

در در  دختر نوجوان  دختر نوجوان قتل یکقتل یک
مریوان با اتکاء به قوانین مریوان با اتکاء به قوانین 

   جمهوری اسالمی جمهوری اسالمیستیزستیز  زنزن
 

 داری سرمایهمناسبات ضدخلقی نظام حاکمیت 
 و قوانین ضدخلقی و  از یک طرفابسته در ایرانو

ستیز جمهوری اسالمی  ای که رژیم زن مردساالرانه
برای سرکوب و استثمار هرچه شدیدتر زنان 

کند، منجر  محروم در جامعه ما از آن پاسداری می
ایی به ای برعلیه یک دختر روست به جنایت وحشیانه

 . در مریوان شد" د-س"نام 
 

  33مطلب در صفحه مطلب در صفحه ادامه ادامه 

انفجار خط لوله گاز انفجار خط لوله گاز 
رکیه و تشدید رکیه و تشدید تت  --  ننایراایرا

  تدابیر سرکوبگرانهتدابیر سرکوبگرانه
 

ها از انفجار خط لوله   مهر ماه ، خبرگزاری7روز 
انتقال گاز ایران به ترکیه در نزدیکی مرز 

حدی بود ه شدت انفجار ب .بازرگان خبر دادند
 "دوگبایازیت"ر که دود حاصل از آن از شه

چند روز پس . یت بوده استترکیه نیز قابل رؤ
انده نیروهای انتظامی  فرم،از این انفجار

جمهوری اسالمی در آذربایجان غربی ضمن 
انتساب این عملیات به حزب حیات سازندگی 

 یکی از، مدعی شد که )پژاک(کردستان 
 این انفجار که اهل روستایی در "ینعامل"

ست دستگیر و نفر دوم نیز  ااطراف شهر ماکو
های اخیر این دومین  در ماه. شناسایی شده است

 لوله گاز بین ایران و ترکیه ت که خطبار اس
 .شود ر میمنفج
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بس از سوی بس از سوی   ششاعالم آتاعالم آت
   در ترکیه در ترکیه""پ ک کپ ک ک""

 
یابی مبارزات مردم تحت ستم  به موازات اوج

کردستان در ترکیه و تشدید عملیات نظامی 
 )ک ک پ(نیروهای حزب کارگران کردستان 

علیه دولت ترکیه، مقامات دولت ضدخلقی بر
در روزهای اخیر، عبداهللا سرانجام  این کشور

 و او ندک را به صحنه آورد ک اوجالن رهبر پ
ی دولت ترکیه های ضدخلق در راستای سیاست

 یکجانبه از سوی پ "بس اعالم آتش"خواستار 
این اقدام در حالی صورت . ک ک گشت

پذیرد که سرکوب وحشیانه خلق کرد در  می
ترکیه با شدت تمام توسط رژیم وابسته به 
امپریالیسم ترکیه ادامه داشته و ارتش ترکیه  با 

عام مردم محروم در  لتداوم جنایات و قت

تعداد بسیار های کردستان روستاها و شهر
های بیگناه را کشته و مجروح  زیادی از توده

ساخته و بسیاری از جوانان را دستگیر و روانه 
به موازات . های ترکیه کرده است سیاهچال

 نیز به آمریکااین تحوالت، مقامات دولت 
حکومت "از طریق مقامات  اعمال نفوذ

 یعنی جالل طالبانی و مسعود "ان عراقکردست
ک برای  ک گردانندگان پر روی بارزانی ب

مراد  سرانجام.  پرداختندبس اعالم آتش
رهبران حزب کارگران کارایالن، یکی 

ضمن   مهر ماه8، روز کردستان در شمال عراق
از سوی حزب خویش اعالم آتش بس یکجانبه 

آقایان  آمریکا و اروپا و "اعالم کرد که 
جالل طالبانی و مسعود بارزانی از ما خواستند 

ک  ک  مقامات پ."بس اعالم کنیم تا آتش
خواستار بس یکجانبه  پس از اعالم این آتش

 خود "دوست"کا آنها را اند که آمری آن شده
 .بپندارد
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