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  سرمقالهسرمقاله

  شعار مبرم لحظه كنوني و 

  !نقش آن در پيشروي جنبش
  خود حاكمين در شرايط كنوني، همه تالش دشمنان و بدخواهان توده ها از ...

 كروبي  تا نيروهاي امپرياليستي ظاهراً - جمهوري اسالمي گرفته تا جناح موسوي

 هر طريق ممكن توده هاي انقالبي و جان به لب رسيده ما ازمخالف رژيم، آن است كه 

را آرام نگاه داشته و مانع از تداوم مبارزات آنان گردند تا با كنترل اوضاع متشنج 

و فرصت كافي براي سازماندهي نيروهاي خود جهت سركوب سياسي موجود، وقت 

اين هدف خطرناكي است كه .  را پيدا نمايند و به انحراف بردن مسير انقالبي جنبش

دشمنان از باز داشتن مردم از مبارزه قاطع براي سرنگوني جمهوري اسالمي تعقيب مي 

سته به امپرياليسم  وابامروز كوشش در تشديد مبارزه بر عليه تماميت رژيم. كنند

مرگ بر " و آگاه كردن توده ها به ضرورت طرح شعارهاي جمهوري اسالمي

، براي "جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"، "جمهوري اسالمي

  2صفحه   .. . از اهميت حياتي برخوردار است،پيشرفت جنبش
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با خيزش عظيم و سترگ توده هاي قهرمان ايران براي 

دست يابي به آزادي و دموكراسي، در شرايط سياسي 

حساسي كه امروز بر جامعه ما حاكم است، اينك يك 

 براي سوال اساسي براي همه كساني كه قلبشان حقيقتاً

نها  اكثريت مردم تحت ستم ايران و در رأس آرهائي

د مطرح است، و آن اين است كه تپطبقه كارگر مي 

مبارزه اي كه مردم قهرمان ايران برعليه دشمنانشان آغاز 

كرده اند، چگونه مي تواند به جلو رفته و در چنان 

مسيرانقالبي اي قرار گيرد كه به سرنگوني رژيم 

جمهوري اسالمي، نابودي سيستم سرمايه داري حاكم بر 

به رفاه، آزادي و   توده هاكشور و دست يابي 

  .خواستهاي دموكراتيك خود منجر گردد

  

در پاسخ به اين سوال، قبل از هر چيز بايد بدانيم كه 

 - واقعيت هاي عيني جامعه ايران با سيستم اقتصادي

اجتماعي حاكم بر آن و با طبقات و اقشار اجتماعي 

گوناگوني كه در آن زندگي مي كنند، اين امر كه 

ارزات توده هاي ايران در  گرو رهبري طبقه پيروزي مب

 - ماركسيسمبا ايدئولوژي خاص خود يعني(كارگر 

مي باشد را به حقيقتي انكار ناپذير تبديل كرده  )لنينيسم

بنابراين سوال فوق به طور اساسي و از جنبه . است

عملي، از نقطه نظر منافع و آرمان هاي اين طبقه تا به 

رت مطرح است كه در حال به اين صو آخر انقالبي،

 مي تواند به طبقه محوريحاضر اتخاذ چه شعارهاي 

 كمك كند تا در  اين طبقهنمايندگان فكري و كارگر

جهت ارتقاي آگاهي انقالبي در جامعه حركت كرده  و 

بر چنين اساسي ! به رشد جنبش توده ها كمك نمايد

ندگان فكري طبقه كارگر ياست كه امروز، هم براي نما

م براي همه نيروهاي انقالبي اي كه خواهان پيشرفت و ه

جنبش در مسير ي واقعاً انقالبي هستند، تعيين شعارهاي 

مناسب با شرايط كنوني جنبش و انجام آنچه كه درست 

در لحظه كنوني پاسخگوئي به آن داراي ضرورتي حياتي 

است، براي رشد جنبش از اهميت ويژه اي برخوردار 

  .است

  

 صحنه سياسي ايران و بررسي موضع گيري با نگاهي به

نيروهاي سياسي مختلف كه به شكلي در موضع مخالف  

خامنه اي و احمدي نژاد و يا خود رژيم جمهوري اسالمي 

 كروبي مي توان - قرار دارند، عالوه بر جناح موسوي 

 مخالفت خواني همتوجه كساني شد كه عليرغم هم

طع در جهت حفظ هايشان، اعمال و رفتار آنان بطور قا

اينها از اصالح طلبان . رژيم جمهوري اسالمي قرار دارد

 اكه هرچند باند  تشكيل شده  و كساني غير حكومتي

 ولي عمالً و علناً در شناخته نمي شوندعنوان اصالح طلب 

تالش . همان چهارچوب رفتار كرده و با آنها هم آوازند

ا در همه اينان محدود و محصور كردن مبارزه توده ه

چهار چوب تضادهاي دروني حكومت بوده و از اين 

طريق مي كوشند تا مانع رشد مبارزات مردم تحت ستم 

آن تعميق ايران گشته و تا مي توانند از تداوم و 

در بهترين حالت اينان مشوق مبارزه اي . جلوگيري كنند

هستند كه هر چيزي را هم كه در اين رژيم منفور و 

ه قرار مي دهد، كاري به اساس و جنايت پيشه مورد حمل

كل حاكميت موجود نداشته و سرنگوني آن را طلب 

در شرايط عادي نيز نادرست و غير   كه اين موضع.نكند

در شرايط كنوني براي جنبش توده هاي بپا  انقالبي بود،

چرا كه اينان عالوه بر  خاسته ما خطرناك مي باشد؛

ن فضا، با پخش ايده هاي سمي در جنبش و آلوده كرد

را انرژي مبارزاتي كساني حتي همه قوا نيز مي كوشند 

كه در واقع خواهان سرنگوني رژيم پليد جمهوري هم 

 با موذي گري و با ترفند هاي ،اسالمي هستند

  .گوناگون، در كانال هاي انحرافي به هرز ببرند

  

ياران شكي نيست كه اصالح طلبان غير حكومتي و 

ه تنها نيروهائي هستند كه در كه متأسفان  هم آوازشان

 حدي شرايط ديكتاتوري و اختناق حاكم در ايران از

 آزادي بيان و امكان ارتباط گيري برخوردارند و از

در خارج از كشور نيز داراي امكانات گسترده اي 

براي تبليغ و ترويج نظرات خود هستند، اگر موفق به 

 شوند؛  خط غير انقالبي و ماهيتاً ارتجاعي خوددپيشبر

و اگر بتوانند با كم آهنگ جلوه دادن خروش مبارزه 

توده ها براي سرنگوني رژيم ، اذهان را از واقعيت 

كاري كه ( آنچه در ايران مي گذرد منحرف سازند

مسلماً ) همه رسانه هاي امپرياليستي نيز بدان مشغولند

 ايفاء خواهند توانست نقش خود را در جنبش اخير

سركوب وحشيانه اين جنبش از طرف  و در شرايط نموده

نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي، حداقل براي مدتي در 

مبارزات قهرمانانه توده هاي  جلوگيري از رشدجهت 

 .، تأثير بگذارندانقالبي ايران

 

در شرايط كنوني، همه تالش دشمنان و بدخواهان توده 

ها از  خود حاكمين جمهوري اسالمي گرفته تا جناح 

روبي  تا نيروهاي امپرياليستي ظاهراً مخالف  ك-موسوي

 هر طريق ممكن توده هاي انقالبي ازرژيم، آن است كه 

و جان به لب رسيده ما را آرام نگاه داشته و مانع از 

تداوم مبارزات آنان گردند تا با كنترل اوضاع متشنج 

سياسي موجود، وقت و فرصت كافي براي سازماندهي 

و به انحراف بردن مسير نيروهاي خود جهت سركوب 

اين هدف كامالً روشن و در . انقالبي جنبش را پيدا نمايند

عين حال خطرناكي است كه دشمنان از باز داشتن مردم 

از مبارزه قاطع براي سرنگوني جمهوري اسالمي تعقيب 

با توجه به چنين واقعياتي است كه امروز . مي كنند

 وابسته به ژيمكوشش در تشديد مبارزه بر عليه تماميت ر

 و آگاه كردن توده ها به امپرياليسم جمهوري اسالمي

، "مرگ بر جمهوري اسالمي"ضرورت طرح شعارهاي 

، "جمهوري اسالمي با هر جناح و دسته نابود بايد گردد"

  . از اهميت حياتي برخوردار است،براي پيشرفت جنبش

  

واقعيت اين است كه توده هاي عظيم ستمديده ايران از 

اين نفرت .  جمهوري اسالمي شديداً متنفر و بيزارندرژيم

و بيزاري كه  از شرايط بسيار ظالمانه حاكم بر زندگي 

آنها تحت سلطه اين رژيم سركوبگر نشأت گرفته و زمينه 

  شعار مبرم لحظه كنوني 

  و نقش آن در 

  !پيشروي جنبش
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مادي آن مي باشد، چنان خشم انقالبي سترگي در مردم 

ما نسبت به دشمنان خود بوجود آورده است كه انفجار 

جنبش عظيم و بسيار وسيع اخير، به صورت را همگان آن 

از اين رو كمترين شكي نبايد داشت . چشم خود ديدندبه 

 كروبي به كمك اصالح طلبان - كه اگر جناح موسوي 

، موفق به فريب بخشي از مردم  يارانشانغير حكومتي و

و كشاندن آنها به پاي صندوق هاي رأي نمي شدند، 

شرايط خفته آنان از انفجاري كه انعكاسي از خشم فرو 

 اجتماعي ظالمانه موجود و حاكميت سركوبگر - اقتصاي

 بود، در شكل اعتراض به تقلب در جمهوري اسالمي

انتخابات رخ نداده و در شكل هاي ديگري بروز مي 

كرد؛  در اين صورت چه بسا كه جنبش از همان ابتدا با 

شعار مرگ بر جمهوري اسالمي شروع و شكل مي 

 مي توان 1378 تير سال 18جوع به جنبش با ر.( گرفت

ديد كه در اين جنبش كه تازه به لحاظ شدت و وسعتش 

با جنبش توده اي اخير قابل مقايسه نيست، از همان ابتدا 

حكومت زور نمي خواييم، ": شعارهاي راديكالي چون

 مردم قيام شروع شده، " ، "آخوند مزدور نمي خواييم

مرگ بر اين " ، يا"بيست سال سكوت تمام شده

 با توجه  اين موضوع). مطرح شدند"حكومت پر فريب

 زمينه هاي قوي ر بر مبنايبه اين واقعيت كه انفجار اخي

مادي و نيروي محركه حاصل از تحمل سي سال ظلم و 

از  بود، امري اجتناب ناپذير و سركوب ، زجر و بدبختي

اگر اين جنبش مي اين اهميت برخوردار است كه 

 همان آغاز واقعيت دروني خود را صراحتاً توانست از

بيان نمايد و در نتيجه شعار مرگ بر جمهوري اسالمي در 

 همه جا با صدائي هر چه رساتر فرياد زده مي شد

فريادي كه البته در اين يا آن شهر و يا در بعضي مناطق (

، اين امر از يك طرف به توده بزرگي )تهران شنيده شد

ن و حتي روستائيان زحمتكش از كارگران و زحمتكشا

قوت قلب داده و با وارد كردن نيروي عظيم آنان به 

اين خيلي از (جنبش باعث تداوم هر چه بيشتر آن مي شد

توجه به حضور بخشي از خود طبقه حاكم با زحمتكشان 

رأي من چي "ديدن شعارهائي چون دراين جنبش و 

 موضوع بر" و غيره دچار اين ناآگاهي بودند كه "شد

دعوا، "،  يا "سر دعواي رفسنجاني با خامنه اي است

؛ و از طرف ديگر باعث مي شد )"دعواي خودشان است

كه دشمنان و بدخواهان و سازشكاران نتوانند به راحتي 

جنبش عظيم توده هاي انقالبي ايران را صرف اعتراض 

به تقلب در انتخابات جا زده و با دستي بازتر به مشوب 

  . پردازندكردن ذهن مردم ب

  

كه تجارب تاريخي گواهي مي دهند   وواقعيت اين است

جنبش توده اي هر چه بيشتر راديكال گردد، همانقدر 

ما .  و گسترش يابدموثر واقع شده بيشتر مي تواند 

ديديم كه سران جنايتكار رژيم از همان آغاز با راه افتادن 

مردم در خيابانها به نيروهاي مسلح خويش دستور 

داري و به رگبار بستن مردم تظاهر كننده را دادند، تيران

بدون آن كه مطمئن شوند كه شعارهاي تظاهركنندگان 

 يا شعار " مرگ بر ديكتاتور" يا "راي من چي شد"

 ! است"مرگ بر جمهوري اسالمي"قاطع و واضح 

بنابراين كساني كه مردم را مشخصاً از طرح شعار مرگ 

در تظاهرات ميليوني  جمهوري اسالمي  رژيم مزدوربر

 يا مجروح مرگخود مي ترسانند، بايد پاسخ دهند كه 

شدن صدها تن از مردم مبارز ايران در اثر تيراندازي 

نيروهاي مسلح رژيم و يا ريخته شدن خونشان بر زمين 

زير باتوم و چاقوي ارازل و اوباشان امنيتي را چگونه 

ي توضيح مي دهند؟ آيا شعار مرگ بر جمهوري اسالم

. نبود؟ نه اين طور !باعث آن سركوب هاي خونين بود

گويندگان آن سخنان اگر از بدخواهان و مغرضين 

نباشند، ترسوها و محافظه كارهائي هستند كه در حقيقت 

از راديكاليزه شدن مبارزات مردم بيم دارند، و با چنان 

حرفها و نصايحي، تف بر اين واقعيت مي اندازند كه 

نظير جمهوري اسالمي اساساً تحمل جمع رژيم ديكتاتوري 

شدن مردم حتي در تعداد محدود را هم دور هم ندارد چه 

  .رسد به اين كه موج تظاهرات ميليوني توده ها را برتابد

  

در خارج از كشور نيز كه نيروهاي مبارز دست بازتري 

بر آنان تشديد مبارزه پژواك صداي واقعي مردم و براي 

لماً طنين انداز شدن هرچه بلندتر عليه دشمن دارند، مس

شعار مرگ بر جمهوري اسالمي نقش مهمي در خنثي 

كردن كوشش هائي خواهد داشت كه در جلوگيري از 

  .راديكاليزه شدن هر چه بيشتر جنبش جاري بكار مي رود

  

اما، براي نيروهاي سياسي واقعاً انقالبي، براي دوستداران 

راي نيروهاي آگاهي واقعي توده هاي تحت ستم ايران، ب

كه خود را متعلق به طبقه كارگر مي دانند، سردادن 

 شعارهاي مورد اشاره، تشديد مبارزات خود در  جهت

 و از هر طريق ممكن سرنگوني رژيم جمهوري اسالمي

ارتقاء آگاهي توده ها براي درك اهميت طرح اين 

شعارها در تظاهرات توده اي بايد به طور مشخص با 

 كروبي و به خصوص -  عليه جناح موسويافشاگري بر

امروز در جنبش خلق ما . شخص موسوي همراه باشد

جوانان شجاع و انقالبي اي حضور دارند كه اگر چهره 

خامنه اي و احمدي نژاد را به مثابه عاملين بالفعل رژيم و 

سمبل زنده همه كثافات و جنايات جمهوري اسالمي مي 

وي و كروبي و ديگر  شناسند، اما نسبت به ماهيت موس

 "تغيير" يا "اصالح"دشمنان خود در جناح به اصطالح 

 كه امثال 60در دهه .  غير مطلع و ناآگاه هستندبطل

موسوي و كروبي براي تحكيم پايه هاي رژيم ضد خلقي 

جمهوري اسالمي به هر تالش جنايتكارانه اي در حق 

مردم مشغول بودند، اين جوانان يا هنوز متولد نشده 

دوران كودكي خود را مي  در آن زمان بودند و يا 

اتفاقاً در رأي دادن بخشي از اين جوانان به . گذراندند

  . موسوي همين نا آگاهي و غير مطلع بودن تأثير داشت

  

بنابراين واضح است كه امروز آگاه كردن جوانان مبارز 

 وظيفه كساني است كه ماهيت و  به اين واقعيت،ايران

 آيا اما. امثال موسوي را بخوبي مي شناسندچهره واقعي 

همگان به ضرورت انجام اين وظيفه مهم در شرايط 

در مورد كساني كه درست در حساس كنوني واقفند؟ و 

به ضرورتي انقالبي تبديل  انجام اين وظيفه ي كهشرايط

آيا شانه خالي مي كنند، چه بايد گفت؟ شده، از آن 

را به موسوي و كروبي مربوط كساني كه آگاهانه حقايق 

از جوانان و نوجوانان مبارز غير مطلع امروز كتمان مي 

، همان سازشكاراني نيستند كه با هر بادي رقصيده و كنند

 براستي براحتي اسير ملعبه دشمنان مردم مي شوند؟

پوشاندن چنين حقيقتي در لحظه و شرايط كنوني، به 

  سود چه كساني و به ضرر چه كساني است؟

  

 -  ها براي توجيه عدم افشاي چهره جناح موسويبعضي

كروبي، موضوع استفاده از تضادهاي درون ضد خلق را 

  
*�  -�ه( *� 6ح�� ����( ای�ان و 
*�ر�( ��d2 ����  ��وه�� ����( 
  o<�@� �d2� در )
O8 �* �� o
�@�
+���� ا� و اح���  pاد و ی� +2د رژی	 

/Y ،� و1 *� %�<2ر� ا�/�( "�ار دار
 ��و*( �( 23ان ��2%� -%��ح ��2�2 

 �P<�@� ه�� 	i��
Y �� �8 ) ���
+2ا ( ه�ی�Eن، ا��Yل و ر���ر � �ن *27ر 
"��I در %<� حcP رژی	 %�<2ر� 


$�ن . ا�/�( "�ار داردI ای�<� از ا6/ح
��i ح2O��( و ��� (  C�OE3 1�8 ا � 
 ��+��8 ;
I 2ان ا6/ح�Y �* ��Jه� ��


�ً� در ه��ن  �( 28 � و>(Y و /ً�Y 
. J<�ر2Jب ر���ر ��د1 و *� � <� ه	 �واز �

3/ش ه�� ای��ن �ح�ود و �ح24ر ��دن 
�$�رز1 23د1 ه� در J<�ر 2Jب �g3ده�� 
درو ( ح2O�� *2د1 و از ای, �Iی\ �( 
���82 �3 �� � ر�8 �$�رزات ��دم 3ح� 
��	 ای�ان ���E و �3 �( 23ا �� از �3اوم 

��2
 . �� ����و 3!��\ �ن %
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پيش مي كشند و اين طور مطرح مي كنند كه گويا با 

عدم برخورد به اين جناح، تضادهاي دروني هيأت 

اما سير رويداد ها نشان داده . حاكمه تشديد خواهد شد

از بيخ و بن نادرست و و چنان نظري اين طور نيست  كه

همه تجارب تاريخي همه واقعيات و . مي باشدانحرافي 

نشان مي دهند كه اتفاقاً تنها با برخورد به هر دو جناح 

ضدخلقي حكومت و تقويت مبارزه توده هاي انقالبي 

تضاد هاي دروني رژيم را تشديد  است كه مي توان

نموده و از آن در جهت رشد بيشتر مبارزه براي 

در . نگوني تماميت جمهوري اسالمي سود جستسر

اثبات اين موضوع مي توان به يك تجربه زنده از تاريخ 

  .نه چندان دور جامعه خود رجوع كرد

  

در دو سال اول پس از قيام بهمن كه توده هاي مبارز و 

انقالبي در صحنه سياسي فعال بوده و جمهوري اسالمي 

ا بر جامعه هنوز نتوانسته بود نظم ضد خلقي خود ر

مستولي نمايد، در شرايط شديد بودن تضاد فيمابين جناح 

هاي دروني رژيم و شكاف ميان آنان، اين خط 

سازشكارانه در ميان قريب به اتفاق نيروهاي اپوزيسيون 

روي  غالب بود كه گويا براي استفاده از آن تضادها بايد 

متمركز شد؛ وگويا در مورد افشاي يك جناح مبارزه و

ال ضد مردمي جناحي ديگربايد سكوت يا آنها را اعم

اين خطي بود كه در خدمت تحكيم . ماست مالي نمود

پايه هاي رژيم تازه روي كار آمده جمهوري اسالمي 

قرار گرفته و ضربات جبران ناپذيري بر مبارزات مردم 

فرخ نگهدار و دار و دسته اش يكي . ايران وارد ساخت

ن خط سازشكارانه بودند كه از معروفترين پيشبرندگان آ

از جمله به اين خاطر امروز رسواي عام و خاص مي 

  .باشند

  

با تكيه بر همه واقعيات و از جمله تجارب تلخ گذشته، با 

امروز كوشش در آگاه كردن قاطعيت مي توان گفت كه 

جوانان مبارز نسبت به اعمال جنايتكارانه گذشته موسوي 

ي او كه در خدمت و افشاي ماهيت عملكردهاي كنون

رفع بحران موجود و طوالني تر كردن عمر رژيم دار و 

شكنجه جمهوري اسالمي قرار دارد، يك وظيفه مبرم 

 با عمل كردن به اين وظيفه كه در عين حال .انقالبي است

جمهوري اسالمي با "شعار دادن به  مشخص به معني بار

ن  مي باشد، مي توا"هر جناح و دسته نابود بايد گردد

انتظار داشت كه  شعار مرگ بر جمهوري اسالمي كه 

شعار واقعي اكثريت مردم تحت ستم ايران است و از اين 

رو در حال حاضر داراي قدرت بسيج كنندگي است، با 

 امري كه كمك ،طنين رسائي و بطور وسيع پژواك شود

شاياني به تداوم مبارزه و رشد و اعتالي جنبش خواهد 

  . نمود

  

ي چهره بسياري از اصالح طلبان حكومتي و وظيفه افشا

شخص موسوي را امروز به خصوص زندانيان سياسي 

در خارج از كشور جان بدر برده از قتل عام هاي آن دهه 

اينان در زماني در زندان بودند كه  تحت . به عهده دارند

 در رأس قوه مقطعمسئوليت مستقيم موسوي كه در آن 

هم خود در قرار داشت، اجرائي به مثابه نخست وزير 

معرض انواع سركوب ها و شكنجه ها قرار داشتند و هم 

ترين جنايات در حق عزيزان و عزيزترين شاهد فجيع 

و از هاي مردم ما در سياه چال هاي جمهوري اسالمي 

 شكي نيست .جمله قتل عام زندانيان در همان زمان بودند

ي امروز و كه انجام چنين وظيفه اي به سود جوانان انقالب

رشد جنبش آزاديخواهانه مردم ما در شرايط كنوني مي 

از اين رو زندانيان سياسي ياد شده در خارج از . باشد

كشور بايد متوجه باشند كه هرگونه شانه خالي كردن از 

انجام اين وظيفه در شرايط كنوني به سود دشمنان مردم 

ه بوده و در خدمت پيشبرد سياست هاي آنان بر عليه تود

  .هاي ستمديده ايران قرارخواهد گرفت

  

با جمعبندي مطالب فوق با قاطعيت مي توان گفت كه 

مبارزه براي سرنگوني جمهوري اسالمي و افشاي چهره و 

ماهيت جنايتكارانه موسوي در حال حاضر در خدمت 

رشد جنبش دموكراتيك و آزاديخواهانه مردم ايران 

وظيفه انقالبي قرار داشته و از اين رو به عنوان يك 

اگر بنابراين . تخطي ناپذير در شرايط كنوني مطرح است

اصالح طلبان و هم آوازان و همراهانشان را كنار 

امروز مرز بين نيروهاي سياسي انقالبي با بگذاريم، 

نيروهاي سازشكار و غير انقالبي در ميان مخالفين رژيم 

جمهوري  اسالمي را چگونگي موضع گيري آنان در 

با همه جناح هاي درونيش اين رژيم سرنگوني مورد 

   .تعيين مي كند

  

 همان دوستداران واقعي طبقه كارگر و ،نيروهاي انقالبي

همه مردم ستمديده ايران هستند كه آزادي و تحقق 

خواستها و آرمان هاي مردمشان، باالترين ارزش ها را در 

نزد آنان دارد، و به اين دليل آنها خواست سرنگوني 

م پليد جمهوري اسالمي را با بانگي هر چه رسا فرياد رژي

زده و به افشاي چهره جنايت كار موسوي مي پردازند؛ 

 آنهائي هستند ، نيروهاي غير انقالبي و سازشكار،برعكس

كه بر خالف منافع اكثريت مردم ايران، با ناديده گرفتن 

خونهائي كه در همين مدت براي نابودي رژيم سراپا 

ت جمهوري اسالمي بر زمين ريخته شده، از ننگ و جناي

خط رسانه هاي امپرياليستي و از خط بدخواهان 

رنگارنگ توده هاي مردم پيروي كرده و با توسل به 

شعار و تأكيد بر  از طرح ،بهانه و ترفندهاي گوناگون

 تاريخ نشان داده است و باز .سرنگوني اجتناب مي كنند

انقالبي و سازشكار نشان خواهد داد كه  نيروهاي غير 

حاصلي جز رسوائي از سياستي كه امروز در قبال جنبش 

  .كنوني در پيش مي گيرند، نخواهند برد

  

اينك با توجه به آنچه گفته شد نبايد جاي هيچگونه 

 جمهوري اسالمي با هر "ترديدي باقي بماند كه شعار 

، شعار مبرم لحظه كنوني "جناح و دسته نابود بايد گردد

در پيشروي جنبش از نقشي اساسي برخوردار است كه 

طنين انداز شدن اين شعار با صدائي هر چه رساتر . است

خنثي و بي اثر كردن عملكرد در جنبش، در خدمت 

شيشه عمر  كه تالش مي كنندقرار خواهد گرفت كساني 

و  در هوا معلق جمهوري اسالمي به زمين نيافتاده و خرد

  .ن نشوداداغ

  

�r3رب �3ری@( �2اه( �( ده�� �� 
%�$? 23د1 ا� ه� ��E�* �J رادی�Oل 
 �s2� � 23ا )� ��E�* دد، ه�� �0ر��

�� دی�ی	 �� . وا"� 1�8  و ����ش ی�*�
 *� را1 ��ان %��ی��Oر رژی	 از ه��ن ��iز

ا���دن ��دم در +��*� <� *�  ��وه�� 

h +2ی? د��2ر ��3ا �ار� و *� ��
ر�$�ر *��, ��دم �X3ه� ����1 را داد �، 
*�ون �ن �� �S�7, 28 � �� 8!�ره�� 

" ی� " را� �, �X3"�8 )Jه�������ن 
ی� 8!�ر "��I و واhd " ��گ *� دی23��Oر

! ا��" ��گ *� %�<2ر� ا�/�("
( �� ��دم را �E@4ً� از *��*�ای, ��� 

�Iح 8!�ر ��گ *� رژی	 �Lدور %�<2ر� 
ا�/�( در �X3ه�ات ��
�2 ( +2د �( 
���3 ��، *�ی� k��B ده�� �� ��گ ی� 
��rوح �8ن �6ه� 3, از ��دم �$�رز 
 h
ای�ان در ا�s ��3ا �از�  ��وه�� ��
رژی	 و ی� ری@�� �8ن +�E 2ن *� ز��, 

��8ن زی� *�23م و �J"�2 ارازل و او*
ا����( را h�d23 � 2-J �( ده��؟ �ی� 
 wY�* )�/8!�ر ��گ *� %�<2ر� ا�

 ؟ !�ن ���2ب ه�� +2 �, *2د

  

 !مرگ بر دغلكاران! رانمرگ بر فريبكا



  صفحه               121شماره                                      پيام فدايي 
 

 

5 

ی� ���ش ه�� �د�� در روی�اده�� �� ������ روز ا�� ���� ی�� از ����رزا�� 
 � ���.�� رژی& -,+�ر� اس*�� )� �(�)� رژی& ح�#$ ���#" س/ 1� س� ده� از 0,

  .                                                       ه�� ا�7ی�45�6� و س��ی� دار� وا)45� در ایان اس2
  

�� از وا=>�2 و ;/:� در ��5& اس2 9� �;/:� ای� روزه� در ���)�ن ه� �� @?رد ی< -
ان )ا� ��A)�� )� ��د� .(�9�9خ ه�� س��س4,�اران ��ا#" ���#" اس4(,�ر@ان و س

�� دی.� از وا=>�2 اس2� ای� اس�س در �ایD� 9� . ه�� ا/A*)� �� �� @?رد، -(
 - )� J6 رس��� در ���)�ن ه�Iح�� ه� و ��Gوی� از ���رزات ��د� ه�� -�ن� � ��Gوی

�O,�ن - ��ر، ��Gوی� درد/��G� ،Nوی� ا��� )�G� ،LMوی� د6+� ;ور P(�A� در 
ه,� �59/� 9� =���Oن )ا� ��د� ه�� در )�� ایان �� �71، در ح29 اس2، در 
ه,�ن ح�ل ه ( �59� OA/� ه� و س��س2 ه�Q� /�� �� ا/�ی�O 9� د�,��ن 

� S/اح� و در دس�4ر ��د ر/.�ر1 L��4ل در ;وردن ای� -�دم )ا� س�9ب و �ح9 2
ه,�� وا=>�2 ��د )� �1ر 1��>� س�Xا�W� را در ذه� �9ر@ان و . =ار داد� ا/�

ان ���رز در �Y�زح,�O�4ن و ه,� ��د� ه�� در )�� ایان و /� ��+� ;/+� )��� �,��� رو�
ی�� از اس�س� �ی� ای� س�Xال ه� )� . )�-�د ;ورد� اس2 ایان و ��رج از �O9ر

ا/�، )� ای� #ض 9� �Y�)�ط اس2؛ )� ��Gص 9� رو�� L����25 و ��وز� ای� -
�L در دس2 ��س�� و اI*ح �1��ن =ار دارد، )� /�ا���� از ��25 �- ��@�ی� ره
�L در ه,�ار 9دن ��ح�4م ;ن س4Y@ �M� و =�در /�45�� ارزش و  اه,�2 0`�& ای� -

ا� �حaA ;ر��ن ه�� ا/A*)� �9ر@ان و دی. ��د� ه�� س4,�ی�� ایان را دری�)��را( � .
� ا/A*)� در -��>� 9� ��د ا6�4� وا=>�4� اس2 ���0 ا� /�� )� ���� ) #�Aان ی< ره
 L��#4� و )� رواج ای�� ه�� �bی�س�/� در ار���ط )� ای� -@ Pc( �( &d ��/ا/.��، زا &d

ا. �� �داز/�( ��� 9د، =�P از ه ��� ��5ی�� اe+�ر /`�� ای� 9� )�4ان در ��رد 
�J59 L /,�د�. Wزم اس�G� 2ی� ح�ا�A,6ور درس2 از وا=>�2 ه�� درو/� ای� -

رس� روی�اده�� ���رزا�� 9� ا�وز در ایان �� @?رد و 9���ش در( �( ،fح� �4��/ 
9 �� ،�/���L س4گ 9�  .��� =��� در ای� -+2، )دارد)�& و ا��� ه�� ��-�د در -

     
ی�ً� در ساس �O9ر A� �L ��ریM� )�ر@� 9� ا�وز در ایان در وس>4� )� /`��-

�O� اس2 0,��� 9��ی� ا=�Oر -��>� از ���ن -ی�ن دارد، -� L�4,ان و زح �9ر@
 �� و س�9ب ��� ) زن و �د(و @س�.�ن، س�P -�ا/�ن" ه�j )�د@�ن"ی>�Aو )���ر، �ح

 ��Q�� m�4M� ر�O=ح2 س4&، ا� ��+A�� و ��)� ح�Aق، از ���ن ا=��2 ه�� �?ه
�� در ار���ط )� ده� - -��>�، �>�,�� و �س�4ران، ��/�اد� ه�� دا�dار ز/�ا/��ن س��س� 

oن و٠�O/ادراز/�ا/�Oن، ��رو��دره�ی�Oن، ��اه و )# �9 ..... �(*A/�5� ا/ �(�)� �(
 ���-,+�ر� اس*�� در ��ن ��د �D�d/�� ��/�، و �� در )� دس2 رژی& دارو ��

ار���ط )� ���رزی�� 9� )>�ه� ��سط ای� رژی& )� =P4 رس��� و ی� ه& ا9��ن در ز/�ان ه� )� 
�/( �� 4، ز/�ن(ز/�ن  دا/��Oی�ن، و-سO�( و 4O�( ��9b� �( ( �1 ط ��د درA# �/  �9

د� ا/�، )���  )LM 0,�� ا� از س� ده� ا�� ه,�ار� ;��ج ��ی��ی� س�9ب ه� )�
دم ا0,�ل ��� � س�9ب �دم )� س�9ب زن در -��>� از 1ف -,+�ر� اس*�� )

�L  .اس2، ه,� و ه,� در ;ن �29 دار/��ح4� @و� ه�� س�� ��Y4و�� در ای� -
W�<# 29/� دو /�Y4� P5وت � د �� ()� �O& �� ��ر/� 9� )��/.�از ��زن و ��

�L �� ��ه� ح�sر . در ;ن اس2) 4 و �5/�-�ا/�ن د��در ��0 ح�ل در �YIف ای� -
ه�� �#� -��>� و حOM( �4� از ��د 1�A� ح�9& /�� O= از ���ن �Qه� LM(

  . ه�45&
  

1��Aت و ا=�Oر� اس2 9� از )�و )�  �4Y� و# &O� در اس�س، ا/>��س L��ای� -
�م ��رد اس4(,�ر و س4& =ار =�رت رس��ن رژی& -,+�ر� اس*�� ، )� ��ت و ح�ت �,

 P�� ی�� �/��Oی� و وح� ���;دا�4� و ��اس2 ه�� �0دW/� و )ح�OAن )� =+
س�.�ن و ر/��ی�@�ن /5�2 )� ���ف . س�9ب ��� اس2@ �4Yو�# &O� ا/>��س

وت ه�� /���� و سس�م ;ور در �9خ t  �9,� u0�( وز1���A� 0`�,� اس2 9� ا�

���O9 >�# �(  س��ی� داران و ه�� س
 و #*29 A# ;/+� در ی��5 و �وا)45.�ن )
)�L از ح� 1��Aت �+��س2 )� �9د�9ن و 
/�-�ا/�ن د�4 و �5 ;وار� ��ن در ���)�/+�، 

ا/��Yر �O& 0,��� . از س�� دی. اس2
5�2 )� ر�� #ح�Oء، ا��40د، ;وار@�ن در /

� ا/��Yر " �9ر�� ��اب ه�"���)�ن و �W�( و
���,0 &O� �ً<از دی����4ر� ��ی�ًا و وس� 

 ��� ;��� ح�2�,9 ��-�د )� �(�)� رو)+=
ذا�� و ا-4��ب /��?ی س�45& س��ی� دار� 
وا)45� ح�9& در �O9ر اس2، دی����4ر� 
0��ن @4M�5� ا� 9� /� A#ط در �9ر��/� ه� و 
ا�9 @�/�@�ن �9ر )��� در ادارات، در ��ارس و �

دم دا/O.�� ه� و )�Dر �9� در ه,�� �9 �- 
و �9ر و ز/�@� و-�د دارد، از 1یa د��26 
ی� ��5یP ز/�@� ��د� � �I�G� ح4� در

ای� . ه�، )� �دم ایان �ح,�P ��� اس2(��(
%�ا>( �� ا��وز در %�K و ��La ه�� 
+��*� ( �8ه� �ن ه���	، ی& %�ال 
 )P6 3�0( ا�� �� در ی& ��2 �ن$I

ان از I$�0ت �ح�وم و *( L�J، از ��ر��
����� �3 23د1 ه�� زح��O? و دی-� 
23د1 ه�� 3ح� ��	 ای�ان "�ار دار � و 
در ��2 دی-� �ن، I$�0 ا�����ر�� 
 �P6 ی!�( ����ی� داران ��گ 	ح��
وا*��� ای���د1 ا � �� در �Y, ح�ل 
�Bی-�1 ا6
( ا��Hی�>��	 در ای�ان را 
C�OE3 داد1 و در ارI�$3( ار�� �& *� 

Yی-� *� ��دم �� ا�Oل ح����� �( ی��
����.  

 L��ی�� از �+,4ی� ویw@� ه�� ای� -
)�رگ و ساس�، ��ان و ا/ژ� ���رزا�� 

ای� وا=>�2 را او4Y+/ &�`0 .  Wً� در ;ن اس2
�� ��ان در -�5رت و �+��2 و ���20 
=�)m�I�� P -�ا/�ن ا/A*)� ا� دی� 9� �d
)�ون ه�j واه,� از /�وه�� ��دور ��5ح 

 &d;@�ه� از ز/�ان و ����� و رژی& و��0
 �/��Oی�ت و ا0,�ل وح��س)�زان @,��م "-

وزارت ا1*�0ت، )� ���)�ن ;��� و " ا��م ز��ن
  . /�� ا در �P(�A ح�2�,9 =� �0& 9د

  
 += 2/�O� P(�A� در �/�/��د#�ع از ��د =+
;��� ��دوران رژی&، از س�� دی.، )�ز ���� ح� 

�4Y+/ P�5/�4� ژ� و�L و �.�/.� ا/� در ح
دی�ی& 9� ��Dر -�ا/�ن ا/A*)� . -�ر� اس2

 P(�A� ن، در�O/�46� )�دن دس�� &d��0 ��
��f 2/�O ا/A*)� ��دوران رژی&، ای�45د� 
و ��0d& ه,� ره�,�ده�� �f ا/A*)� و 

  

  !ميدهاي جنبش سترگ جارياُبيم ها و 
  

ای, . $? *Lرگ و ��ا���، 23ان و ا �ژ� �$�رزا�XY )3	  ��P> در �ن ا��یO( از �<���ی, وی�p( ه�� ای, %�

 x2ا �ن ا 0/*( ا� دی� �� *�ون ه�% o�623 C*�"��i �Y�r8 رت و 8<��� و��23ان در % )�  Rًوا"!�� را او

 � ��Eل وح��Yو %��ی�ت و ا �r�O8 ه( از ز �ان و��� 	i��
Yو 	رژی h
*�زان ��"واه�� از  ��وه�� �Lدور ��


	 ��د" ����م ا��م ز��نY �" ح����� C*�0� ت، *� +��*�ن ���1 و در�Y/I1 ا وزارت ا�  .  
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����cت ���>�� و س�ز���را/� 9� ;/�ن را )� دادن @P در �P(�A @��6� و س��ت در �
��O/� ای� /�وه� #ا �� ��ا/��، )� روح�� ا/A*)� )��5ر ��O� P(�A/2 ه�� وح

 2O9 ن، ا���ن�@���9 )�QW�، )� ;ن ��وردان در@� ��� و از ای� 1یa )� د#�ع از �`�ه
و �4O9ر و ز�,� و 26 و ��ر ��ن �� و -�ان و زن و �د و �9دN ��سط ;ن ��دوران 

��؛ )� ای� ��� 9� )� ;/+� ا-�ز� /,� وحO� ح���4� را در ���Aس� 9 �� &9<�
 P,<6ن )� �0س ا�� �2 و ��ا-(�A0 اس ازده�� 9� )� دس4� ��9ً* )�ز و )�ون ه

���  . ا/A*)� در �P(�A ��د، )� �دم ح,�� 9
  

�L را ه,:��� �� ��ان در �`�هات روز ����ان ��ان و ا/ژ� 4Y+/ &�`0� در ای� -
 ����Dره�� ���5� و ا���4� -,+�ر� دی� 9� ��0d& ه,� ا�)  �داد|٢(دو�

 ح���4� �d ن ح���4� و��اس*�� و ��0d& ه,� �*ش ه�� )� اDI*ح اI*ح �1
1���A� ;/�ن در �P(�A ( 9� در ه,�ه�.� )� ی��ی. "#��� $Yی25 و ح�( �� �:/���

������9/� �دم )� ) ��د� ه�� ر/��ی�� �� ای��ب �� 9 m�4M� ق)� ا���ل و 1
 س� س�ل �e& و س4& ه�� ح�A�� �f 2�,9� ��-�د را از ;��ن )� �O& ;��� از

9د� و  ه�� ایان را �+� ���)�ن )�ز دار/�، )� ا40�� )� ;/�ن، ���)�ن ه�� �+ان و دی.
��  .�0م ا/A*)� ��د را در �P(�A ه,� د�,��/�Oن )� /,�یL @?ا�4

  
�L ��ریM� ح4� /,�ی�ن � از ;/:� در #�ق @4Y� ��، ��ان و ا/ژ� 0�`�& /+4Y� در -

در ای� روز .  �داد /�Oن داد٣٠ا��، ��د را در �`�هات 0`�& و @45د� ساس� در 
ی� ��Aم -,+�ر� اس*��، ا��Dر )� �W�( ان��)� ای� 9� رس,ً� از 1ف ����� ا�، )� 0

 را ��" ه @�/� ��," ��� )�د، در �ایD� 9� و�، )�Dر ��9ً* =�1" و ;���ر، �دم
 �� د� ه� ��سط /�وه�� � �/��Oوح �� ��رد �+�ی� =ار داد� و  در/��4�، س�9ب ه
��5ح رژی& )� ;/+� و��0 داد� ��� )�د، و6� )�ز )� �+��2 و -�5ر�� )� /`�، در 

�>� از ا/ژ� �4,�9 در . ساس �O9ر، )� ���)�ن ه� ;��/��ای�، ح4A�Aً� از و-�د �
د� ا� 9� در اس�س، )� س� و-�د �دم �� ح��ی2 ��O# �9 و9��، ا/ژ� �4, 

و=4� )� ��1 ;وری& 9� ��د� ه�� رز���� ��، . دی����4ر�، از )وز ;ن �,�/>2 ��� )�د
)� ه,� و-�د ��د درN را ��9ً* �� دا/45�� و ;ن را " س�9ب =�1>�/�"�>�� وا=>� 

9د/� ��- tدر ا ،���ا 9� در �`�هات روز دو��ح,*ت )��5ر وح��O/� ��دوران رِژی&  
 �+�� و ز�,�Y/ ی����و� ;/+� @�Oد� )�د/�، ( ��/ P5�5� ر��ه,ا� (9� ح4� ر@

4 �� ��ا/�& ح� ���20 و ) )� �>�اد زی�د� ��ی�ًا ;س�J دی��O�( ،�/داد� )�د
/�ن �+��2 در ���ن ای� ��د� ه�� ا/A*)� و در-� 0`�& ا/ژ� ا/4Y+/ �(*A� در و-�د ;

  .را )ا� ��د )� ��Gر در ;وری&
    

     
�O� اس2 9� ه��ز �;/:� در #�ق ;��، ��Gی ی< @��� از روی�اده� و وا=>�2 ه�� -

�L را . ادا�� دارد�در ای� ���ن، ی�� از ���0�fت �+& )ا� ای� 9� )�4ان وا=>�2 ای� -
 ��رد ��-� =ار @�د، ای� اس2 9� )�f2 و )�ی� در ح�ل ح����� L��ی� دی� 9� ای� -
#2، ا9(ی2 ��د� ه�� ا/A*)� ایان@ P�� �45( �� ی>�� ��د� ه�Q� 9�( )�رگ در 

ره�Q� و �حaA ;ر��ن ه�� ���رزا�� ��د را در @و س/.�/� رژی& -,+�ر� اس*�� 
��4ل ای� ) �� دا/��� و د�,��ن �دم )ا� س�9ب و 9��� /OA� در ;ن ای�Yء �� 9

�L، ا/��م 9��ام و�eی�f m ا/A*)� را )� 0+�� @#4� و �� ��5A& �9ر� )�� ;/�ن -
�L و-�د دارد���0� ای� -(.  

  
�L، در #دا� ا0*م /�4ی� ا/�M4)�ت دور ده& ری�س2 -,+�ر�، )� ح�sر /� #Aط �ای� -

) ;�4Y� ��� )�د/� J�A� از ای� �( �59/� 9 �را/�������cت #ی� �tb� 2ح� �9 �Q�+/;
��ن ی� )� اDI*ح ��ا#>�� درو��d اI*ح �1"��c�" س رو� �9ر ;��ن ���د، از �

��وق ه�� رأ� ���O9 ��� )�د/� و  ه,:��� ��ا#>�� وا=>� I ��� �( ادw/ ��,اح
"��c� "W�( ز� ) از�( ���29 حQ�+/; �4� 9� ;ن ا/�M4)�ت را )� حa ی< �>� �( ���(

د� و ;ن را �حی& 9د� )�د/�، و ا9��ن,� �( 2�ا� ا)از �O& و �9�� ��د /5( �Q�s# 
اح,�� /wاد )� �(�)� س,�P<Y6�( P -,+�ر� اس*��، ;��د� �� دی�/�، �ح2 0��ان 

  .  ا40اض )� /�4ی� ای� ا/�M4)�ت ;�dز و �>�� ور @دی�
  

�+# از ا=�Oر �`�#I د��G4=س�45& ا $Yن )� ح�O���A�1 "#�� ا-9- �0�,4� �
ا�� در )�W ��سط ح�9& و رژی& ��-�د��c� ای��د �ً#I ن�� �6b5� د و�� �� ���b� 

 "#����د )�QW� ه� -+2 �>�یP در دی����4ر� ح�9& اس2، وا=>�2 ای� اس9 2� �
 ح���2 دار و ����� -,+�ر� Gاز �`�6& )� ح� و ح �ان 9ا9(ی2 ��د� ه�� ای

J رس��� اس2، در اس*��، ح���2 ��ا#" اس4(,�ر@ان و س4,.ان، -�/�Oن )� 6
و /�)�د� س�45& ح�9& و س/.�/� رژی& -,+�ر� اس*�� �� )��� و از ای� رو @
ا� ;/�ن ا40اض )� �J�A در ا/�M4)�ت در وا=" ی< )+�/� و ���O� )�د 9� �ح2 �6ا� (

  .;ن )� ���ان ;��/�
  

 )� ��-� )� ح�sر ��د� ه�� �����/� در ;ن و درfح� L�� وا=>�2 ای� اس9 2� -`/ 
#�4 ا/ژ� ا/A*)� )��5ر )��W ��-�دش @ �,/ �@9� در #�ق �� ح�� ��m�I ��، ه

��ا/25 )�-�د ;ی� ا@ ��د� ه�� ر/��ی�� �� 
و� �/ �/��Oس� س�ل اس4(,�ر وح �(��

�� =�/�ن (�9ر � Jی�G� �( �,��� در دوران �9
2#@ ��/ �4O�( ت�� ،�و �f ( &�e �9ر@

d ��@ ت و س4& ��ی� و�A� =�)�G� Pر 1�
 اس4(,�ر@ و ح���2 ��ا#" ;/+� را از س
/.?را/�� )�د/�؛ و ا@ ��د� ه�� س4,�ی�� 
��a )� �1ر 0,�م، 0?اب و ��GیJ /��� از 
 �/��Oوح �4M�5@ ن��ا�4��ق و دی����4ر� 0
د� �/ �(رژی& را )� �,�م و-�د ��د 6,س و ��

ای�+� ه,� وا=>�2 ه�Q� ه45�� 9� . )�د/�
ت و )��ار� و �O& ��ی� هY/ ت��  روز )

;/�ن از �,���2 رژی& -,+�ر� اس*�� ا#�ود� 
 و س/.�/� ای� رژی& را )�L از ه و=2 دی.

)� . ��اسP-�0 2 ��د� ه� =ار داد� اس2
��-� )� ای� 9� ا��Y=ً� درس2 ه,�� وا=>�2 
ار @#4� و = mیاس2 9� ا�وز ��رد �ح

� S/ن ر/.�ر��دم )� ه,ا� YI� از د�,
س�ز���ران، )� /Y� و رد ای� وا=>�2، )� 
دم �دا�4� و -��@�� از رادی�����6 � Jی#
 ���L و �9س�4 از دا��- 4O�( �� ��ن ه
�� وس�>4 ;ن را اس�س #>�2�6  � ه�@
ه�� ��د =ار داد� ا/�، Wزم اس2 ا/�9� )� 
 P,<6�0س ا �9 &����دی& و )@( JA0

ان در ار���ط )� ا/�M4)�ت دور ا9(ی2 �دم ای
ده& ری�س2 -,+�ر� �� )�د و �� ز��/� 9� 
 ��ی�/�، ( �+/�(��� �( �(*A/د� ه�� ا��

وس� ا� 1� ���.   
  

ای� ���fع ) ه,.�ن ;���ر اس2 9� در ای� 
دور ا/�M4)�ت ری�س2 -,+�ر�، دس2 ا/�ر 
��ن ��9ران -,+�ر� اس*�� دس2 )� 

��در . ن س�)A� /�ا�2ا=�ا���� زد/� 9� �� 9
ای� را)D� (� ��Gص دو ��رد از اه,�2 

��ردار اس2( �I�� . ه�� �e��ا/��م �
���ی�ی�/� #�,�)�� �9/�ی�اه� و �0م د��26 
;���ر اراذل و او)�ش وزارت ا1*�0ت )� �1ر 
�� روز �دم،  1� � �I�G� 2 در ا��ر=��

 9� در /��4� - در دور� �����cت ��L از ا/�M4)�ت
���ن ��," )ا� ��د� ه� )� ��Gص )ا� ;ن ا

-�ا/�ن زن و �د و ���درت )� -�O و 
 ،���(�M4/ت ا�c���� L��� 2ی��)� �ح��

اه& ��# . �( �A(و )� س� �wای� ا=�ا��ت وی
ه د�I ���6رت @#2، وا=>�2 ای� اس2 9� 
/LA )�5اQ� در �O9/�ن �دم )� ��� 

��Lان 23ان و ا �ژ� �XY	  ��P> در 
ای, %�$? را ه����, �( 23ان در 

دی� )  +�داد٢y(�X3ه�ات روز دو�$�8 

��( و B ه�� ا+�7ره�� 	i��
Y ��


��i	 ا�Y 2ر� ا�/�( و>�% )���
ه�� 3/ش ه�� *� ا76/ح ا6/ح 

$�ن ح2O��( و ��i ح2O��( �� در I

��J �� �( ( ه��ه�-( *� ی�Oی-�
*�ی�� و حI ����� cP$3�0( � �ن در 
�C*�0 23د1 ه�� ر �rی�1 �� ای�rب �( 

��� ( o
*� ا�O8ل و �Iق �@�
���82 � ��دم *� +E	 ���1 از �( 


	 و ��	z ل�� �d ه�� ح����� 

0( �2%2د را از ���ن *� +��*�ن *�ز +
دار �، *( ا���Y *� � �ن، +��*�ن ه�� 
3<�ان و دی-� 8<�ه�� ای�ان را �B ��د1 
و LYم ا 0/*( +2د را در �C*�0 ه�� 

  .د�E ���8ن *�  ��ی? �)ا���8
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��وق ه�� رأ� دا�2I ) .9?6د ه�� ا=�ا��ت #�ق ا�s� �، در وا=" )� ��1 ��ت @�
 %��ح ه�� د�� ا �ر��ر، *27ر �A��Eدرو/� ح�2�,9 )�-�د ;�� 9� در ��0 ح�ل 

��د، / L�( ز� ا��( ���<� ،�O�,ه,:�ن ه �ت را 9�(�M4/ای� ا aی����9/� )� ای� 1
29ا� �( �+/; aی�O� د� ه� و�� `/ J�- ا� در -�� و وا=>� -��� داد� و از ;ن )

 ��و2�0 از ��د� ه� )ا� رژی& �ح��ب ��د، ی>O� J59 /`�م "ا/�M4)�ت )� ��1
0��ر�� 9� ��س�� در ا1*�0� ه�� ا�� ��د )��ر �� "��Aس -,+�ر� اس*�� ،

���د، اس�Y4د� 9(.(  
  

ای� ���fع =�)P ا/��ر /�25 9� =�P از ا=�ا��ت #�ق ا6?9 ی� )� =�ل ��د��ن 
��وق ه� ا/��م داد/�، ا9(ی2 �دم ا� 9� )ا�"�+��س�"I ��� �( دم �O9/�ن �

��ای� ���fع ;/:��ن ;���ر و )�ی+� )�د 9� OM(� از . ایان �,�ی�� )� رأ� دادن /�ا�4
 ح���4� /�� )ا� ه,ا� -��� دادن ��د )� �دم، �0�ً� ای� �d ن��)� اDI*ح اI*ح �1

)� س�)A� )�د� و )� /�)� ��د، ه& )��/. و 9� ای� /�� ا��  -ا/�M4)�ت را �حی& 9د/�
4 ��sد )���د� ا9(ی2 ��د� ه�� �دم ایان )� 2��9 O�( �� ��� ر�� ه��>�س 9�
 ای� رژی& ح��ی2 �� �.�رژی& -,+�ر� اس*�� )�د و ه& از ��ت )حان س��س� دا�

اس*��، )� ی�د دا�4� )���& 9� از دور� ���,� )� ای� س�، از 1ف -,+�ر� . (9د
ح���4� 9� ا9(ی4� ه� و ��د� ا� ه� را �d ن��ا� #>�2�6 در ا���4ر اI*ح �1( �Q�s#

��ل از ای� رو، ای�+� س�ل ه�س9 2� P��� ��/ . �� ��د، @?ا�4� ��� اس2= �(
 �<��- �(*A/وه�� ا�/ P(�A� اس�س ح�2�,9 -,+�ر� اس*�� و د#�ع از ;ن در �9

 در @�� �Y� ��� و ه @�/� �*��Oن )ا� )��ن /` و �Iای�Oن در دی����4ر� ح�9&
و� ا��زی��5ن #>�ل�/ �+� - ��اس4� ه�� ��د )� ��ی��ی� س�9)+� ��ا-� اس2، �

�/�� �,/ �4����� )�ح�ظ =�/�/� )� رس,�2 �� در دا�P ایان ه45�� 9� -ه
ار دا��4 �ح�O# 2ر و س�9ب، و6� )� ه ح�ل �IاQ� و ا���ن #= &d>�4�6� در ��0

  .) -��>� دار/�
  

�� ;/+� (ا�� از ;/:� ��L ;�� و �وس� ا� 9� �� ا0*م /�4ی� ا/�M4)�ت 1� ��، ��د� ه�
 �9 �+/; ������cت ا/�M4)��� را ��رد� و )� Iح�� س��س� ;��� )�د/� و � Jی# �9
#��s س��س� ��-�د را وس��� ا� )ا� ��," و ���دل ا#��ر و /` ��د =ار داد� 

  .، س�د ��د را )د/� و رژی& )� ه,� -��ح ه�� درو/�L  /�� س�د ��د را)�د/�)
  

� ا�4��ق و Dس� �� ;/�� 9� )� ��د� ه� �)�ط اس2 ه,�/�Dر 9� �� دا/�&، در زی
 دی����4ر� رژی&، ��د� ه�� �ح2 اس4(,�ر و س4,�ی�� �� /� از ;زاد� )��ن و �P�O و دی.

� و /� ح4� �� ��ا/�� ;زادا/� دور ه& -," ��� و )� ا)�اره�� د��9ا��< )��ردار/
7داز/�( �� روز =�P از ا/�M4)�ت 9� وزارت ا1*�0ت )� . ���دل ا#��ر )� ی��ی.�ا��  در 1� 

;��cل ه�� ا���4� و اراذل و او)�ش ��5ح ��د دس�4ر داد� )�د 9� �9ر ه,�O.� و 
دم را ��=4ً� 9� �( ���ر ).?ار/�، ا���ن )حu و @4Y.�� رو��� ای��د ��اح,2 و در@�

و ��5یP س��س� -�ر� در �O9ر )�-�د ;��؛ 9� در ای� )�� " ا/�M4)�ت"�دم، ح�ل 
د� و )� ای��د روا)ط )�� ی��ی.، روح�� ( �-�ا/�ن ���رز /�� ��ا/45�� �� ح�� از ;ن )+

��4 ��Aی2 /,�یO�( �� � ���� از ای� )ا. �>f� و ا/A*)� ��د را در �P(�A رژی&، ه
 ��6�4 ��� ا/� و ی� دوران �9د�O�9ن را در ;ن ده� o٠-�ا/�ن 9� ی� )>� از ده� ��/�� 

�� �,�� )�د، �(ً* ��س�� -��ی��4ر در 6��س �" اDI*ح J�1 ا�Iل @ا"@?را/�� ا/�، ه
��س� )�د� )�����/ �+��� و ری� و " اI*ح �1��ن" )� ��Gص 9� -#ح���4� )� ه�ار �

��ن �ح2  �Qه� L���"و " ��ج س�م"���& س�� ����9/� از او 9� ه��ز ��ن " �
��ن += �+� ،��O/ N�� L/�4ان از دس"د� ه� ه�ار 9,�/�25 و ;زادی�Mا� ای��c� "

ایط /��2 )�ر -��>� �ح2 ح�2�,9 -,+�ر� اس*�� )�5ز/� و ای� 99س را )� �
���9 J6�= �+/; �( ر�����ن ه,� ( 0��ان =  اس2، @�ی� ;���c� در -+�ن در ح�ل ���

 ��� Pی��9د� و )� =��ر� ��ش ا6ح�/� � ��c� وز��ن ��س�� /�� ا� �599
4��، �� -�Q� 9� -!!)اس2���� �� L�<=وا �+� ا�� ای� -�ا/�ن، اح,�� /wاد را )� 

���c���ی� ا=�ا��ت �� �45-ت �دم از اح,�� /wاد ی�� از )Y/ @?ار� رو� �ی�� س
دم )ا� �29 در ا/�M4)�ت )�د" اI*ح �1��ن"� Jیا� #( .  
  

ایD� ��5& )�د 9� �ح,�P دو)�ر� اح,�� /wاد )� �دم )� �(�)� ی�� از � ����در 
س,�P ه�� ز/�� و )�P<Y6 ه,� -��ی�ت و 9(�#�ت رژی& -,+�ر� اس*�� �� ��ا/25 

��� /�� ��-ا/��Yر� را در �� ��د )�-�د ;ورد�ز 1ف دی. در �ایD� 9� در ا.  9� 
� ه�� ���ی�ی�/�، ��د @دا/��@�ن و دس2 ا/�ر�9ران رژی& )� اراQ� ار=�م و ;��ر e��� �1

د� از دزد� ه�، #�5د و -��ی�ت ��د در حa �0ی�ان �دم � ،Nو ��ر) ���ا��ر� )� ��
2�6 9و)� 9� اح,�� /o٠ز/�ا/��ن در زی ز��� )���د �+�� در ده� �X5� �(  اد ;ن راw

�O,�ن ��د� ه� ��0ن ) ا#�Oء 9د P(�A� د #�,�)�� ��د را در�s� و ��ت �دا�4(
ت )��ان ��د� ه� از رژی& -,+�ر� اس*�� Y/ و &O� ازا� ا)( س��4��، ای� ا�

و ���ً/ "�*C 243ر ا��  در ��J, وd!( ���ً/ *�ی<(. #Q�s� را ;��د� س��2
�( *�ا� *��ن +E	 +2د از ح����� �2%2د �� ای, 23د1 ه� در ا ��Xر ��6

 E��� و در او>�, ���6 3ح� ه� 82B? و *<� � ا� �� �B? �ی�، *� +��*�ن 

� Lا� ;/+� )� .ه� *�ی( L��� و �ای� )+�/ 
دم " (دی����4ر 6���9�")�ون ;��ن � �9 ���/

در 1� �`�هات ا�� ��د )� اح,�� /wاد 
��وق ه�� رأ�، ���ا �) داد/�I از� .  

  
 س�د رژی&، ای� وا=>�4� اس2 9� `/ �DA/ از
 و 0��ن Gدی����4ر� )� ح� و ح P�6�( ا@

 �4M�5@ ) حD� )�ر��ن �ای� �9,�ت )� ه,
��ح�2�,9 -,+�ر� اس*��، ) ه45

ه�:�< از سان و @دا/��@�ن رژی&، )ا� رأ� 
 2945��، ا�� ��/ Pارزش =�ی ���O� دم�

ا� ;/+� �دم در )�6,�س�� ه�� ا/4( ���(�M
ا��Y=ً� در )�6,�س�� ا��، . )��5ر �+& اس2

��� ا�� )�د� و��ی�ًا �;/+� ��ی�ًا �ح�4ج 
4� را O�( �� /��ز دا�4�� 9� ��د� ه�� ه

��/�O�( وق ه�� رأ���I ��� �( . 2�<=وا
ای� اس2 9� ��0d& ای� 9� 1��Aت 
اس4,�ر@ و س4,.، ه,�ار� ��د� ه� را ه�j و 

 و )� ارزش�Aداد� و ;/+� را ��رد �ح ���- 
��ه�� =ار �� ده��، و6� ح���2 ه�� ;/�ن 
0,��ً� ����ر/� ��-�دی2 ��د را )� ���Qb ��د� 
ه� از ح�2�,9 ��ی�f�� Lح ده��؛ و 
 P�62�6 ح���2 ��د ��سط ��د� ه� را د��A�

��و2�0 رژی& ��د -��� دهO� -,+�ر� . )
وع O� ل و��A� ا�-��� دادن اس*�� /�� )

ح�2�,9 ��یL، در �ایD� 9� ��9ً* )� ای� 
ا� وا=m )�د 9� ��د� ه� )� ��د� ��د )� 
��وق ه�� رأ� /�Mاه�� ر#2، ه,�/�Dر I ���

-�ی�� " �+��س�"9� ا��ر� �� دس2 )� 
  .زد و ���ر ا/�M4)�ت را @م /,�د

  
����c و )��ر @,��4� "���ر")� @م ��ن � ،

 ��رد  �9/�ی�اه�، /�ن��@�ن از 1ف ه ی< از
4�� و ه ی< )� اح��4ج رژی&M� را در ;ن  

1یA� س>� در -��O� Jر29 �دم در )� 
در . اDI*ح ا/�M4)�ت ری�س2 -,+�ر� /,�د/�

ای� ���ن ا��، /LA )� اDI*ح اI*ح �1��ن 
9و)� و  ���(�M4/در س�4ده�� ا P�O4�
��س�� =�)��9b� P اس2 9� )� )دن ای�� 

��� و �ح��P ه�� ا/حا#� )� ه�� @,ا��9 
س�/�ن ;/�ن از � aی���ن �دم، از -,�� از 1
 �����6�6 اح,�� /wاد 9� @�ی� ا@ در �>
��، اح,�� /wاد ��/ 29� ���(�M4/ز� ا�(
��/س ��/�ن ) س �9ر را ���ا 9د� و 
ه,:��ن در =�رت ��اه� ��/�، و ی� �حی& 

�r � �3 �� *� 23د1 ه� ��*2ط ا�� 
زی� ��1�7 ه�� 27ر �� �( دا �	، در 

ا+���ق و دی23��Oر� رژی	، 23د1 ه�� 3ح� 
ا�����ر و ����ی�1 ��  � از �زاد� *��ن و 
COE3 و دی-� ا*Lاره�� د���2ا�3& 
*�+2ردار � و  � ح�( �( 23ا �� �زادا � 
دور ه	 %�� 1�8 و *� 3$�دل ا��Oر *� 

ا��  در ��J )I روز "$C . ی�Oی-� *�Hداز �
/Iت *� �8}�ل از ا �@�*�ت �� وزارت ا�Y

ه�� ا����( و اراذل و او*�ش ��
h +2د 
د��2ر داد1 *2د �� ��ر ه��E-( و رو�3, 
ای�rد �Lاح�� و در���� *� ��دم را �2"�ً� 
���ر *-)ار �، ا��Oن *حw و ��P-�2 ��دم، 

و ���یC ����( %�ر� " ا �@�*�ت"ح2ل 
در �2Eر *2%2د ���؛ �� در ای, *�, %2ا �ن 

�� �3 ح�� از �ن *<�1 *�د1 �$�رز  �L 23ا ��
و *� ای�rد روا*ط *�, ی�Oی-�، روح�� 
d�!3( و ا 0/*( +2د را در �C*�0 رژی	، 

 .ه� ��E�* �J 203ی�  ��ی��
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� در -,+�ر� اس*�� ��اه� �� 9� اس�سً� ) ��-J رو� �9ر ;��ن �59/" ا/�M4)�ت"
 ��ی>�� (�f ه /�ع س�45& ا/�M4)��� )�د� و ��د را /,�ی��� ��ا ) رو� ز��� �� دا/

دم � �2 9Y@ ��، �� ح� زی�د� ��#a )� )ه45��" ه�j")� و=�ح2 ��9ً* ;���ر� ��اه
وع -��� دادن رژی& -,+�O� �( از ��د� ه� ��� و /��ز �OM( Jیر� اس*�� را )� #
��وق ه� و @�اQ� رأ� از ;/+� );ورد� /,�د/�I ��� �( ن ��0 ا��/�O9 . �@ای� س�د )�ر

��ه�� #� �( Pو ��س Jی��ح و دس4�، )� ��سP )� ری� و #- )�د 9� ح�����4ن )� ه
ا� @م 9دن ���ر ا/�M4)�ت، )د/�( m�4M�  .  

  
��G=ر �; ��/; ��G=. ا�� ��ش ر �ه�";/+,���+�ر -��ی��4ر �9/�ی� " ی aیا� 9� از 1
ف ��� )�دI دم� Jیا���ن ی�f 2#,� دس2 " و�A# �6�" و ) ;ن اس�س، -)ا� #

��@�ن در ;ن  �>��� )�ز� ا/�M4)��� را ح�ود �+P �����ن �9 29دن در ار=�م، �>�اد �(
��2�6 ح�2�,9 -,+�ر� اس*�� را /4A� و2�0 وO� زد� و از ;ن �- Y/د�.( ���- �( 

5�2 )� ای� ح�2�,9 و در ا/4`�ر / &O� از ��,� �(*A/ش 0`�& ��د� ه�� ا���
�� دود �� و ) ه�ا ر2#Oا� )��ن ;ن، ی�( 2I# . �(*A/ا P,0 �( 2 ��د� ه�A�Aدر ح

-,+�ر� " و�A# �6�"��د �9س� و �9ز� 
اس*�� و ه,� -��ح ه�� درو/� رژی& را در 

��ط )� #ی�د ه�� ;/+� /� #A. ه& ��45
)��� )� ��ده�� زدن )� " �گ ) دی����4ر"

�� ا� 9� )� ا0*م ر=& �+P �����ن رأ� ���
��د را دارا�  س>� 9د� )�د رژی& �ح��ب

و2�0 و O� ی.�� ��د� ا� -� )�/�، �0م��
��2�6 ح�2�,9 دی����4ر -,+�ر� اس*�� A�
را در 1� در@�� ه�� =+��/�/� ��د )� 

ح رژی& )� ��ن ��ر�� ��د در ��دوران ��5
��4��/ �+/�(��� m9 . �4��9 ن، )�د��د�,

���  .)�د/� و ح�ل �� )�ی25 �1#�ن درو 9
   )ادا�� دارد(

   ا�8ف ده�0 (      

 ١yاز P6ح�  ...انجمن هاي ناشناس، ترفند جديد اصالح طلبان

  
 �
8/3<� و E3$��ت ����� *��Lار����1 �� *� ه�x و%�  �( +2ا�� 8!�ر �� -2 ( %�<2ر� ا�/�( داد1 28د و *� ه� و��

8 )� C�2�� ا� )

�O ��2 ���<� ��2\ �3 از �X3ه�ات "$* ����  �r��  �* �>�3 �  	ر ه�* ,a<� را �ح�ود ��زد، ا���3 ��2 � �
a& د>�
? اa, *2د �� �$�رزات ��دم در دا+C ا�aان �a�8أ ر�8 ��د1 و راد1L�<�Oa �3 1�8 *2د و *���E ��دم *�ون . ه	 C�Y ��د �

� �E�� 1�aدر +��*� <� د L$� رز1 ��دم ا.  2ار�$� C$�� �* ) �7
ز  �Oت %�>; ح��� �)�2ر، اa, *2د �� Bس از ای, ��  �ا �"� �
را "  �ا"در وd!�� ��2 ( %�$? 3$�یC �8، *���ر� از ��� ( �� *� ا�X3 ,aه�ات ���1 *2د �، *� %�� J�B	 �a  2ار �$OY ،Lس 

  .در د�� دا���8
��س�I 25�/ 2ح�2 ه�Q� ه& 9� در -� �( ���9�&در ای �Q�@4& را )�ز#ار @= L/ی�در ح�6� 9� �*�9رد )�ر@� در دس2 دا�4& 9� �0س . 

�� �� -�ان 9� )� س�S )� ��س�اره� ح,�� ���د/� را /�Oن ���اد و ز ش /��4� ��� )�د� �+�� "وا� )� روز� 9� ��5ح �� &: "�، و ;رم 
 و ��ر��� . در ���ن -,>�2 را� �� ر#4&#�ا � ��a ا ان در )��W ای� �*�9رد )� �O& �� ��رد، �� &�ی< -� ��4-� ��م 9� ��0 ا� )� �

��5 -�ا/� را دور� 9د� ا/� و سش داد ���/�� و �� @� �: - ����J�1 2 ه& )���. �� /,��و/� د��اس� Dس� ���5 . د��اس�  >�� ا �
 ا#�4د� )�د و /�راح2 �@ �+��4� را س/.�ن 9د/�- :)�د، -�اب ���اد-�ان از ا ��� وسط ی< ��0 ;دم �Dدم رژ & س�)� ای� درN 9� )�ی� )� او  . �

9,< 9�&، در ���ن ;ن -," =ار @#4& و )� �Iا� ���� )��� 9� )�4ا/& # �د �ده�Q� 9� )� س ;ن �5 -�ان داد �� زد/� را ����ش 9�&، س>� 
&4Y@ و &�9 2�ورت د��9اس� Iحf دم ا)�4ا ازدم �� ��اه�� در ا ان  < س�45& ;زاد و د��اس� وا=>� و-�د دا�4� ��(� 9: -� . �<��-
� دارد ).�ی�`/ در ;ن -��>� �,� ه& ا@ د�46ن �� ��اد ��� را دوس2 دا�4� )����، 59� ��/>�4ن /,� . ا ان )�ی� ;زاد )�Oد �� ه 9س ه

 �4� ه& �(P رژ & -,+�ر� اس*�� . � و  < د ����4ر را )ا� �دم )��ور ���د، �. ای� 9� �M(اه�� 9� د��اس� را از �دم ).�Dرژ & س�
��9  .�دم ;زاد� و د��اس� وا=>� �� ��ان، ;/+� د ����4ر� ���6اره� را /,� ��ان. �دم /� ��� �� ��ان، /� �*. د ����4ر و د�,� �دم )�دb�
9دم 9� ��� د ����4ر )�د . ��� 5و @�5�� را I ،2O9,� و �س��م 9� ا@� ��� �4& 9Y@ د؟ وا ��Gق را س/.�ن 9�د ����4ر /��د، 

 ،2O9 ا� را�M -�ان ;زاد �2، ;ن ه,O9 را �./+(...  ��4Y.�� د/� و��� a �G� ا  ".ا � ��/& راس.�� 2�s<("� ه� حف �
  

�9��� از  &�و=4� ��0 ا� )� او ا40اض 9د/�،  .-,+�ر� اس*�� در دس2 دا�2 /�4� )>�� ا ��� در ا � �`�هات د�4 -�ا/� را د �م 9� �
2Y@ دم در -�ا)2Y@ L. ه& رأ� داد� )�د" /�ا "-: و� در ��س� )� ا40ا�fت �Y/ >  ،: ا�� �/ �2 9Y@ ؟ /���دش&/�� �.�� ��را " ��,�/�"

  .!!را" @�و�"�� ��اس4� و /� 
  

دم و �29 در )ح(+�� ;/� �( uن )ح� �,� دس�O4ن /��د و ح#� ه& -� #حL دادن )� 9,�/�45+� /,� زد/�، در ح�6� در -� �9 Y/ دو �+
��4Y@ �� �9" :25�/ ���ا� ��A)�� )� �*�9رد� 9� در دس4& )�د )� 1#�Oن ر#4& و �+� ���ن 9دم 9� . ، �ا ه�ل داد/�."-�� 9,�/�45+� ا (

  در ه."-2Q دار �  < )�ر د .� ه�ل )� �"ا@Y/ رس��/�  و ;ن دو ا� 9,< )� �� س( Y/ ����& -,+�ر� (,�� ��=" 9� )>�أ ;/+� را )� �
  . )� رس��ن �59/� 9� )ا� 9,< )� �� ;��/�، #ار 9د/�) اس*�� د ���Oن

  
4 ��� )�دO�( ���� از ا#اد ��4ه& . در ا � ح29 �>�اد /�وه�� ()���� /,� ��/� و در او��6) 9� ��د را �� ه& �� دا/ mI روزه� وارد 

&���& س�� اس2 و �� ه& /�� � mI ��د��ن را از �دم -�ا 9� L��� دم در��رزات �� �9 ��4Y.�� . ��/�� �9ب45ش ���رزات �دم و س@ �(
��� در �`�هات ا � 1ز #� ا�4��� از ;/�� /��� ���Oد 9� ا � ا#اد /,� دا/�� 9� ا. ;ن #+,��� )�د/� 9� (� ��D ر#4� ا/��9 29دم �� )9

ا� ( ��� 9� A#ط #��s د .���، )� ای� ��1 ای� �9ر را �� 9�اس�س� 1#�ار ��س�� /�45�� و )OM� ه& 9� از Q*0& س�� اس�Y4د� �� 9
����ر ��/� 9� ���رزا��Oن )�. ���رز� )� رژ & /�ار/�،و )ا� ح2e�Y از ��د ;ن را س7 ��د =ار �� ده�� ����ی>�وع 9� ��.  رژ & را در ���L س

��45�/ ��      .ا�� در وا=" س
  

 � ��� ��س�� �وع ���، ار���0� اس2 و /�29 �دم در ا ان، از ;/�� 9� �حL��� 2 ا/�M4)�ت و ره4�� 9� حY.�� ه& در روزه�� اول ��(
��رزات ��د� ه� و د �ن Iح�� ه�� ��/�� س. از ;ن د#�ع 9د� � �O� �( ا����ا � ا#اد ��4-� . �9ب �دم 9& 9& #+,��/� 9� ��Aر در ا�4��� ه45

�& سخ، )OM� از �دم را )� 45�� 9� Y/س ���رزات ��د)�Mد� ��د� ه� ار���0� /�25 و )�ی� دا/25 9� �0م و-�د ا���ن )ا#ا��4 ��/
��& س�� �O9/�� اس2 9� )� )�ور��ن ��+� روز/� ��-�د )ا� )وز �9��� . � ا/A*)� ��ن )� رژ & س�� � دار� وا)45�، �� )���د/��ل �� �(

 ��29 در ;/+� )���� �,f و ���در9� /�وه�� ا/A*)� وY�e� ��د دا/45�� 9� در ه ��9 9� ه45�� )� � از ����+�� ��د� ا� ح,� 9 2
��رزات �دم را از ز  /�Yذ /�و ه�� ار���0� و س�ز���ر ��رج س��4� و ا/ِژ �� &�e �9 �D ا� �/�./ ��د� ه� را در -+2 درس2  >�� س

�� �,/ ���6�/�9 ��  . وس4& را روزا/� )�ز ��9 �� ��6
  

ار دار/�(ا��I ح�sر /�ا��4 در 9��ر �دم ;زاد �Mا� = D� ض)� ) )�GMص در �ا ط ح�5س 9��/� 9� ����+�� ��د� ا� در ا ان در �>
W�- ا�در/��4�، ا/�5/+�� ;@�� و ���رز )� � ه,�O� در Iح�� ه�� ا-0�,4� ح�sر . ن ار���ع �� )����>�� ��6� @?ا��4 ���ان )

�� 9� از 0,�� ��ن اه�اف اI*ح �1��ن ��� و در �ا ط 9��/� �*ش 9�دا�4� )���� و ار���ع را در /�A)+� و ر/.+�� �m�4M اش ا#�Oء 9
��ح���4� -��@�� /,�ی�d ح���4� و . ��/�� �+�دم در;ورد� و )� ��25 ٧|�,��� و دارو دس4� اش 9� ا/A*ب ای� S�� را از 

���9 �Y� ���& س��9�� ����+�� ��د� ا� ا�� را )� � �� ،�/�/�O9 .2دا�� �+/; �( ��(�A� �( از ای� رو ��ی�ًا )�ی� .  
  �<�/ ده���(

٢y ��3 ٢ - ١٣٨٨y ,D٢٠٠٩ ژو 
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 ،��W�("2#ا/4`�ر �� ر �9 �ه,�ن @�/ "
�� ��د� ه�� س4,�ی�� �O/ JA0 س از�
�� از �`�هات ���)�/� )� �(�)� ی�� از 

�+� ه�� - �A�� �f &د )� رژی�� S�-
 9� اس�سً� در �� --,+�ر� اس*��

 �/��Oه�� وح ���س�9ب و ).� و )
وه�� ��5ح رژی& از ه =,�ش ;ن �Iرت �/
2#، ��ح��5 ��س�� 1� )��/�� ا�، @

و2Y� &��5�" �6 )�ر ��د )� ��اس2 
��A# "ر . را ا0*م /,�د�sدر ز��ن ح �او 9

ر ���)�/+�، @45د� و ���ه,�� ��د� ه� د
)� 9,< رس�/� ه�� ا�7ی�45�6� س>� 
��رزات �دم -� )�/� � �9د� )�د ��د را ره
و ) ای� اس�س ;/�Aر -أت ی�2# 9� 
��اس�4ر ا)�Dل ا/�M4)�ت ��؛ او 9� )�ره� و 

 ")�ره� )� �دم ا1,���ن �� داد 9�
ا�r�a ; ه����ن "�a2 ا�0�Yد دارم 

�a�r3 ن در+2ا�� ا*�7ل ا �@�*�ت و� 
ح�0 ��
	 ا�� آ� *��a *� 26ر�3 

� ه��S �2رد  *�a \a�I از � ���I
و " ا���Yد �
� �2رد *�ر�� "�ار ���د

�9 2Y@ �� " ?a2+ k�0د را��Yا �*
�$�( *� *�CI *2دن ا �@�*�3( �� 
 ��B ي ح20ق ��دم�P�8 و ا���(�

، ی���ر� �2O ح4� ه�اداران "�( ��Eرم
 /� از وا=>� ��د را /�� ��6� 9د و دی.

��#�Oر� ��د رو� )�P1 )�دن ا/�M4)�ت 
�5& �دم � aل را ح�D(ا �2 و /Y@ �Mس

2 9د 9� . /����(�t و� ��@ "f�� ای� �(
 ،2Y@ �� دم�S�7, *���8 "و=4� )� �

آ� ا�r�a ; ه�2ار1 در آ��ر ��8 
�� ح� دروغ �� @4Y� "+2اه	 �� � �� ،

�J6�D ��� @���� از ا1*�0� . (اس2
�� �٥,�ر� �� �داد ٣٠ ��س�� )� ��ری� 

  ).  ا�? ��� اس١٣٨٨2
  

 �9 ��ا�وز ��س�� )�ون ;ن 9� �>��م 9
ا ��را� /.+��ن �ه,�ن @�/� 9� ا/4`�ر "

در وا="، )ا� (، P,0 /,�د "�� ر2#
��I/2 از ار�9ن -,+�ر� اس*�� ��ر� ا� 

ار ای� -,��، ��+� )� )-� ای� /�ا�2�� �( ،
 از ��را� /.+��ن 9� a/ ز/� و @�� @�ار�

سا/��م /�4ی� ده,�� دور ا/�M4)�ت "
5��� "ری�س2 -,+�ر� را �bی�� 9د( ،

ح�ا9( حف ا40اf� . /,�د� اس2
 �����س�� در ای� )��/�� 9� ��ز� ;ن را )� �

2 �دم )ز)�ن ;ورد�، ای� O� �4 در#@
از ا � �س �� دو46� ��اه�& : " اس2 9�

 ��2 در دا�2 9� از /` ار���ط )�
�� ا ط )� س� � د و ا9( 4�  /�@�ار�(

از -��>�، 9� ا ���/J /��  �� از ;/�ن 
و2�0 س��س� ;ن را O� ،&45ه

د /,� ?� ."   
   
  

��س�� 9� ��د ی�� از @دا/��@�ن رژی& 
-,+�ر� اس*�� از ا)�4ا� رو� �9ر ;��ن 

 ��د، ٩;ن �� )���، در )��/�� �,�ر� 
�� ���fع ��� اس2/���ر )� ا40اف )� � .

اول ا40اف )� �4O9ر �دم و ری�4M ��ن 
وح و �� ���;/�ن در ���)�ن ه� و ه,:
�>��ب 9دن ;/�ن ��سط ��دوران ��5ح 

 9� ا6�4� ��س�� - -,+�ر� اس*��
 �f ای� /`�م P9 ح�5ب �2�6 ;ن را )�X5�

و� ��L���O، ح4� در . ��A� /,� @?ارد
�9ب  �داد 9� ه,.�ن ��ه� س٣٠روز 

��/�� ��د� ه� ��سط ای� /�وه�� ��5ح 
 |A�� �f� )�د/�، در ا1*�0� �,�ر� 

��د، )��5 و ��س�ار ان و ار�L را )ا� 
�� در  :"-� زد� و @4Y� )�د" )ادر"�دم ، 

اa, را* �* 1���r رو*�و  ����	؛ 
�� در اa, را* . �* 1���r *�ادر ����

 cه� ح���H� ؛	���ه� رو*�و  ��H�
�� *� ار3? . و  �Xم ����ا 0/ب 

رو*�و  ����	؛ ار3? ح��c ��زه�ي 
����".   

 J�=ح ر��دوم ا40اف )� دروغ @�Q� ه�� -
 دسW�( 2 را در ح���2 fدر ح�ل ح� �9

س�م ا40اف )� ای� ���fع �+& 9� . دار/�
دا/��@�ن -,+�ر� اس*��، @ او و دی.
 �-�4� ،���(�M4/ا �ح�s� ار��@�P از )=

� ��I� در ���ن �دم ��� و -� س��س
دم �� �� ح� از �ایط � �9 ���� دا/45
�2 )�ر و �1=2 #س�Q� 9� رژی& ) ;/�ن �/

9د� اس2، از  P�,ح�"JA0  ،A# ،�@�/��
 )� -�ن ;��� ا/�؛ و از ،"�0ا�46 #�5د و )�

 ا6�4� )� -ای� رو و� ;��� )�د 9� ای� وf" را
W�1 2+- دم در� � ����6ن ) س�� �/

9دن 0, رژی&  ده�-���c�  . ��0 ح,*ت
��� اس2�:"... و� �eهًا ��Dب )� �دم، 
از ....�� *� ه	 ای, ��6
� را ���ی	؛

دورا ( ��  �P7  �ا���� �8وع *� 

ر�8 ��د1 *2د، ز�� ( �� ��6
� ��دم 
 )� ��E�* ن روز *� روز�E��X   از
�8، �3 *� ه	 ��0��ت ا �@�*�ت را *� 

I ) ی� ح��ت %�ی��r3 &از ی ) R2
	��� C3$�ی )
�"...  

  
در =2,5 دی. ای� )��/�� @�� و ���)2 

ایط ��س�� از دی����4ر� ��-�د 9� در� 
�/����د� " )� ز/�ا/� 9دن ح�5س 9

ز/�ان ا/A*ب"ی� )� =�ل ��س�� " ه�# "
واfح اس2 . �دا�4�، ا/>��س ی�#4� اس2

 ;ن ،"#ز/�ان ا/A*ب"9� ��`�ر ��س�� از 
-�ا/�ن ���رز� 9� ��دوران ا���4� رژی& در 
 &O�ه,�ن روزه�� �`�هات در -��� 
ی� ����، ;/+� را � �/��Oوح �) �ه,

ه,:��� . دس4.� و )� ��د )د/�، /�25
ز/�ان و �0ی�ان �دم ی>�� ;ن دس4� از #
1� ).� و  �9 ��/ �/��ز/�ا/��ن س��س� 9
��/� روز� ��دوران� �/��Oه�� وح���( 

ا���4� رژی& دس4.� ��� و ه& ا9��ن در 
 �� ���س��ه:�ل ه�� رژی& �ح2 ��

��او . )����، ���fع )حu ��س�� /�45
د=�Aً� از ز/�ا/� 9دن ه,�ن ��د� 

/`�م ��Aس " ه�ی�Oن، ه,�ن #ز/�ان 
��ن ��9� اس2، و "-,+�ر� اس*�� 

�9 ��ح �� 9D� را �ای� @� �ًGMO� :
ه� ��( را �Jا *� ���OJ2ی, *<� �، "

  ".از دای�1 +2د� ه�ی��ن دور �( ���	
  

@�� و ���ی2 ��س�� از ��ت دی����4ر� 
-,+�ر� اس*�� 9� ا�وز )� �1ر ;���ر 
 .(�9��" و س� �A�)OM� از ��د 1
1ح  u0�( ،�4#@ح�9& را /�� در )
 �ً=�Yا� �و� ��� 9 J/�- از ��Wا�Xس
��س� ;/+� را ��د ��س�� )+4 از ه 9س 

او �� *� +2*( �( . ی.� �� دا/�د
، �٠ ده� �8ایط ح��سدا � �� در 

�J %�ن ه�� ��P�8 ا� را ح�( *� 
 �I�+ �* و ی� ���/Y�6ف +2ا �ن ی& ا
B@? �ن، ز �ا ( و ا�Yام ��د1 ا��؛ 
او �� +2ب �( دا � �� در ز��ن 
�6ارت و� در  ه��ن ده�،  � �0ط 
ه�� روز ��� ه��  ���"( ی� ح�( 

�"(، �2رد ح�
� وح��E � ا ��( ��
�Lدوران 3ح� ����ن و� "�ار ������ 

�O ح�( و� *� روز ��� ه�� +2د� *
 �L ا��Oن �Jپ و ا ��Eر   �( داد، و 
�( دا � �� د>�C ه�� �ن *�+2رده� 

�8ایط ح��س ی!�( در و%2د �ن 
�!�ض +�7 "�ار دا�8, %�<2ر� 

 ح�ل ��د ا�/�( از �Iف 23د1 ه� *2د،
�� �� را )� =�ل �> ��0 ��وف )� �9

ا )�ی�: " ز/� و �� �س��&+�   � �
..... �PQ�5 �,��2 از �دم ��+�ن )���؟ 

ه�� �دم �� ح4� )� ا/�از� ��ا/�ن ��
�� روز/��� �حم دا/45� /,��ا��، ". ��/� 

�`�ر او �9ام �دم اس2 9� روز/��� �
ه�ی�Oن ا�وز از 1ف -��ح ح�9& )45� 

دم ر/��ی��  ؟ �� دا/!��� اس2� �9 &�
ای�Oن " ��Aس"ایان، زی س�D� رژی& 

ه@� /� ;زاد� )��ن دا�4� ا/� و /� 
 ��� �4M� وز در��ن���0ت ;زاد 9� ا�D�

/.� 9� در س�ال ! )����/ 0*و� ) ه

موسوي و وحشت از 

  ! توده ها"ساختار شكني"
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#�ق /+4Y� اس2 �� و� �eهًا 1#�ار ;زاد� 
 ;ن اس2 ./�O/ ح ای� س�ال1 ،��9 ���-

 *�و� +2د ��2�2  �( +2اه�9� 
�� %�<2ر� دار و �r�O8 *��ورد 

ا�/�( ای�Eن، ا��وزه	  �E}2ل 
ا �rم ه��ن ��ر� ا�� �� و� و 

 ا �rم �٠ه��H>-( ه�ی? در ده� 
ه���J �� ��دم ای�ان ا��2ن *� . داد �
�2ا%� رژی	 1���2B و *ح�ا ( ی& 

و �ایط ا�وز )� ;ن دور� 9� �دم ه���� 
2� )� ��د از ح,*ت وح��O/� ;/�ن /5

�/�� �.�#�d ) �OM( �9 ای� P�6د �( ��
,��� ��4ه& � �2 )�از ��د � ه� ه��ز /5
)�د/� و �� )�P�6 ;ن 9� -� ��ی�ًا 
وه�� �/ س�ز���را/� در ���ن ا9(
 1�� �( ��ا��زی��5ن و-�د دا�2 و 

L��- ��ن ) m<f ه�� دی.�و در 
 Lس�� و ه,6�7.� ه�ی�� ،�Dای�

رات �cO� �fل -� ا/�ا��4 /A� و &`
��A� ��یL در -��>� )�د/�، #ق ه�� 

  . )��5ر� دارد
  

 P=ق ح�ا�# Pح ��5یا��، ��س��، از 1
��9 �� J�A<� ع را�f�� را� ) ١.دو ( ��9b�

ح��O�� P ��د و ه,���Dر 9و)� در 
��ح ح�9&، 9� �ح2 0��ان - Pرا� ح P(�A�

")� اDI*ح ��c� " ل ��د� ه� و4�ا� 9(
 ��@��- ��� �Qن  ارا�/; &O� ر��Y/از ا

��س��، )� ����� ا� و 1#�ارا/L . )�د
 ،P�4 ;ن را� ح# �� ز/� 9� )� /7?یd
/� و )��5ر د��ار 9��/� را )ا� c( ایط�

. 2��9 -,+�ر� اس*�� )�-�د ;ورد� ا/�
��د از " ��Aس"�ی� ز��ن )ا� رژی& ) ٢

1یa ;رام و ا���وار /.�� دا��4 ه�اداران 
  .ا=>� ��دو
  

�� /,� ��ان ای� ���fع را/�دی�� �  ه
)� ) و /� ح,��(@#2 9� ��س�� )� ا/�A4د 

دی����4ر� ��-�د و �eهًا د#�ع از ;زاد� 
د�� را /�� دارد 9� از �س � Jی# �G=
رو� �9ر ;��ن ���د اح,�� /wاد،  )� او 
رأ� داد� )�د/�، ا�� )� /` /,� رس� و� 

 /�ا/� 9� ;ن ��د� ه�� ;/�Aر �9دن )��� 9�
یJ ��رد� /� #Aط ا9��ن )� دP�6 �0م #

 "f�� در P=ل "ای�45د@� و� ح�ا�D(ا
دا/��، )��� "ا/�M4)�ت@ �� ، از و� رو� )

�2 از ���رزات )� ��@ �tb� �( �ًاس�س
��/�/� ا��، ا�وز دی. )� =�ل ��د��ن +=

او ��ب �� دا/� 9�  .از او 0��ر 9د� ا/�
� �س از ;@ �Oی�� و وح/�� �,+/

ه�Q� 9� اراذل و او)�ش ��5ح /`�م 
دم � aس و� در ح�A� ��*اس
س4,�ی�� ایان ���J ��/�، =�در /�25 

*� . ;/+� را )� ح#+�� ����6� د�6ار� ده�
� �� در *�� �� ��( د"� �( 23ان دی

�2ق ا>)��، رو� �@, او *� ه2اداران 
( وا"!( +2دش ا��، *� � <� �� از *

 ���r �� �ن 8/3<�ی�Eن *�ا� *� 
+2د " �E  )���"���{3 �ن "<��� �ن 

 �ا��� و ��+2رد1 ا �، *� � <� �� ی& 
*� �$�رز1 *�ا�  *�ر دی-� دی� � ��

در �Jر2Jب ����	 ح����� "� 2ن 
 ، �ب در  ا%���Y( �2%2د-ا"��4د�

 رو� س�M ��س�� )� .ه�ون �( �2*��
�+�د@� ;/+�س2 9� /� ��+�  س4و/� و )

�>�ره� و روش ه�� ���رزا�� ��ن را ی���ر 
9د/� )��� )�Dر /�@+�/�، ��د�  �(�� دی.
ه�� ا/A*)� ا� را در �P(�A ��د دی�/� 9� 
 �� )� را� حP ��رد =��ل و وا=>� ��ن ی>

وت ا/A*بt ��� �+�ی�� ) �P از ه= �9 
 �ه�� )�د ;ورد� ;/�ن اس2، اI*ح /��?ی

و ا#�5/� )�دن اد��0 -,+�ر� اس*�� 
45د� @ �� اI*ح رژ & را /�� در سDح ه

رو� ;ر�، . �� )� ه,.�ن /�Oن داد/�
�@, ��2�2 *� ای, �ح�د از %��!� 
ای�ان ا�� و در�� در ار3$�ط *� 
 �� ��* 	XYو� *@? ا �� ���> �
+2د را *� د>�ار� و L3ری\ ا��� در � �ن 

و� ه��, ه� را . ا+��4ص داد1 ا��
  .+�7ب �( ���" ��دم", *�� ��،در ای

  
 

��رد /` ��د را از د��26 " �دم"��س�� 
 )�.�/.�ن �س�/�� و )� ;/+� �� @�ی� 9�

��Aر ���،  < ا�4*ف " ا� ��، ه-��
9��& و  ���� ��/�اد@� اس2 9� ا@
)�.�/.�ن را در ;ن د��26 ده�& )� زود� 

ا=ار )� ا��O� ." �#*4,�ن ��اه�& ��
-,+�ر� " ��Aس"��ن ��/�اد� ��� در �

اس*�� و وا)45.�/� 9� ���#>�Oن در 
و حY$ ای� رژی& وا)45� )� ا�7ی�5�6& @

 ، =2,5 ا0`& ٩)��/�� �,�ر� ! =ار دارد
L��9 ��د را )ا� ا���وار /.�� دا��4 

و وا)45.�ن، و �9س�4 از " ��/�اد�"ای� 
���ان ;�4Y.� و )حان س��س� ��-�د در 

� /Y" ��اوم ح�2�,9 رژی& ���ن ;/�ن )
ف 9د� اس2I ��*؛ و ای� -,+�ر� اس

ه,�ن P,0 و ر#�4ر� اس2 9� ����� ا� )� 
 ��(�)�"��A# �6اد و " و��ی>�� رأس اس4

دی����4ر� -,+�ر� اس*�� J6�1 ;ن )�د و 
  .ا/4`�ر ا/���L را از و� دا�2

  
و " ��/�اد�")ا� ا���وار /.�� دا��4 

، "�fت =�/�/�ا40ا"��Oیa ;/�ن )� 
��س�� �ح2 /�م د#�ع از 

، )� ه,� "-,+�ری2،اس*��2، و ایا/�2"
/PA -,*ت . ��� �,5< �� -�ی�

���5,4/� زی از او ��ی� )�4ا/� ���ان 

اه,�4� 9� و� در ای� )ه� از ز��ن )ا� 
ا��� دادن )� ��د� ه� =�یP اس2 را رو�� 

ف @�4Y و ����ن : " س�زدI �( ا���
�,/ P�� �@ &ز��/� در �� �ح�� �+�د و �

��د 9� دس�4/,�ن در -+2 ;رزوه� �  ��
دس�4/,�ن را )� . 9� دا��4& در �9ر )���

ه� ,�ن را  س��  �� . دراز 9��& و ��/�
ار ده�&= ���= .���)� . وا->��ا )����& =

د � و ا � @��ن )�Y,د��ن و دوس�4ن ه��
و/� �ح�ر� )��� )ا�  < +� )�ر ه

 ا=�G4دي، #ه�.�،  ��Y� 2 س��س�،#>��6
�a �O و 9,< دو46� 9� `4�ا-0�,4� و �

����  ."و-�ه2 ��د را از دس2 داد� اس2 /
  

 �d ر�� 	���2�2 در 03� ،)
*27ر �
ا 0/*( *� *��0 ��د��اران %�<2ر� 

 �7
 �Xم "ا�/�(، *�ا� �3اوم �
�8ن، ا��وز و�P�z +2د را " ��0س

 Cا+�/ف " �82? در %<� ح
"�ار داد1 ا�� �3  -)ارد " � 2اد�(+

23د1 ه�� ا 0/*( *� دی�ن ��P8-( و 
��در��( در���ن +2د� ه� و 

%�<2ر� دار و �r�O8، " +� 2اد1"
روح�� +2د را *�R *�د1 و �D�g( *�ا� 
�E3ی� �!�>�� ه�� �$�رزا3( +2د 

��*��*. � )�ی� ��-� /,�د 9� (� 0+�� @�
��� وY�e� ا� از 1ف و� در �� �Dای

اس2 9� او )� ��)� �� دا/� 9� -��� 
ح29 ;���ر ��د� ه� ) ��0� ای� رژی& از 
ار� ا�4��ق =1یa س�9ب ��/�� و )
 �4��4��N ��سط /�وه�� ��5ح و ا�Oوح

  .��ن @#4� �� ��د
  

 درس2 در -+2 ا���وار /.�� دا��4 ��د� 
��0d& ( ه� و ا=��4� از ;ح�د -��>�  �9

ی����4ر� ��-�د، از ه,� ��O,Oن از د
ا/A*ب �دم هاس��N )�د� و در /��4� )� 

�� )��� 9� در ) د/��ل را� س�م �� @د/�
��رز� � 6���� در )45�D� ،ر�(�� ��/��( �;

ح ��� ا/�"در ��ر ��ب =�/�ن"D� ،  .
 ��/�@6��ت /�� 9� در ) �D� ای� �ه� )�./
ح4� ی< ��رد از ��اس2 ه�� اس�س� 

، دم �ح2 س4& ایان /���25د� ه�� �
/�Oن ���ه� 9� ;/+� �,��ً� )� ��1 ;رام  و 
 W�( از ��c� ��<#ا���وار /.�� دا��4 ��ا

�`�& ��� ا/��.  
  

 C*�" ��O ����3 دی-� در ای, *�� �� 
� �� �� ��2�2 ه�Eار �( ده� 

�$�دا ��( ��ی; 8!�ره�� "�� 
 و  اسW�4ل "��+��ر ��O8 � را *@2رد

 �9 ��)� )45� ��ن را� ه�� �� 9
=�/�/�، -�د� )ا� س���4ر ����، ه,�ار 

درای��� ا6�4� ��Dب او -��ح .  ��اه� ��
�� ا� و اح,�� /wاد ه& �� )��� و ���
 D� س�/�ن ;/�ن ازا� �( 4O�( "=ا�(

��رز� �دم )ا� � "��اس2 " س���4ر��
*� ه��  <�ده��  ": 9� �� @�ی�

��	 ��  ���� در  �Xم ��623 � ��43	
2Jن 28را�  -<$�ن ���O  C�Y و 
��rر� را *�ا� ا6/ح ا�8$�ه�ت *�ز 
*-)ار �، ز�aا �� *��� �8ن اa, را1، 
�a�>3 ��+��ر�O8( را *� 2�Yان �3<� 

�����P � در ���ن �z o6ه�ًا 
 �E2ر� ا�/�(، ه��>�% ,�P<�@�
��� ( *2د1 ا � �� *� ���O� �32 و *� 
�$��� ��3ی/ت ��ز�O8را � +2د، د��ع 

 )��2Oدر(از ی& %��ح ح �dح�ل ح� 
را ه��ن ا���Pد1 از ) %��ح ��2�2

 )� 12
% ،��2Oده�� درو ( ح�g3
ر�2اD( ای, *�+2رد و �d*� . ده��

 ?$�%  �O�B �* از �ن C6ه�� ح�
د���2ا�3& ��دم ای�ان *�ره� و *�ره� *� 

در ح�ل ح�s . L�  �d$2ت ر���1 ا��
د��ع از %��ح ��2�2 و ی� "�ار دادن 

�( � �ن، +2د در o6 ح��� �$L ا�/
 )0
+�d 203ی� ی& %��ح L% ا��*

، �P<2م ��و �E �ن �$�رزات 23د1 ه�
 )� ,��J �� ) ��� دی-��  �ا��8 و
����، *� ای, �Iی\ �3<� �ب *� ����ب 

� Lد�8, �( ری .  
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 )
a�* ,a�7ح +2اه� ��د، و ا� Ca�*
ه�� �� ه��aL ��-�, �ن را  ا�� ��

)� 	�P<�@� ن� �* � �!I�" و 	دا �" .
 از ;/�� 9� اح��4ج )� ای� -,*ت واfح �

���5 دا�4� )��Y� . ،��س���4ر ��
در . اس�سً� )� =�رت ��ده� �Iرت �� @�د

-,*ت #�ق �� ��ان دی� 9�  درس2 
 �وح2O از ��د� ه�، وح2O از اوج @�
��رزات �دم -+2 س/.�/� -,+�ر� �
��ح و دس4� و از )�� )دن - اس*�� )� ه

یان اس2 س�45& س��ی� دار� ح�9& ) ا
9� ��اب از �O& ��س�� و ر=��یL در 

در �8ایط . -��ح ����� ا� را ر)�د� اس2
 ��  �Xم %�<2ر� ح��س ��2 (

ا�/�( از �Iف 23د1 ه� �2رد 3<�ی� 
"�ار ����� ا��، ه	 ��2�2 �� 
ه�2ز +2ن هLاران ز �ا ( ����( 
*( د��ع ��دم �$�رز ای�ان از د��� ? 

��O+���� ا� دی 	و ه �OJ )� 23ر و
ا+�/��ت ���2*-� �!( �( ���� �� 

 را �2"�ً� ���ر �)ا��8 و +� 2اد�(

�� و %��ی��Oرا � B م�X  cPا� ح�*

�� ��دم ر �rی�1 و>( Y �* ?2ی+
�$�رز و "<���ن ای�ان، *� ه� ا"�ا�( 
 )Dرا� o6 ن� � C*�0� د�� زد1 و در

  .  ��ی��
  

، �٩*I� ;ن 9�، ��س�� در )��/�� �,�ر� 
ن و روش ��د در -+2 ا-ا� ��اس2 )� ز)�

 "fا�0د� و ( ���اس�س� ����� ا� �
ا� ( L��9 و �دا�4" س�)a =�م )
1��>� س��س� ��s# �( ر�O9 2O@ز�( "

�P از ا/�M4)�ت و روی�اد ه�� ��/�� ا�� را =
 . در دس�4ر �9ر ��د =ار داد� اس2

 
  !��دم �$�رز ای�ان

  
�g3د *�, %��ح ه�� درو ( ح2O�� و 
در ح�ل ح��d *27ر �E@� *�, %��ح 

 اح��� -��و*( *� +���� ا�-��2�2
*27ر ا���( .  pاد ی& وا"!�� ا��

، � <� *� �� �HJ )- 2-Jول د��� � 
��ر��ان و زح���EOن و �iرت �sوت 
 �J ه� 	ه�� ��دم ای�ان و *�دن �<
*���E از ای, +2ان ی}�� *� ی�Oی-� 

� ا��، ای,، �3<. ا+�/ف و �g3د دار �
� <� از � �r �� *�ا� . �2d2ع  ���

حcP و R2I ( ��دن ��Y ای,  �Xم، 
ه� ی& روش ه�D( ارا�D داد1 و �!( 
در ��Bد1 ��دن روش +2د را دار �، از 
ای, >ح�ظ  �L *� ی�Oی-�  �g3د و ا+�/ف 

در�� ای, �g3د ا�� . ��Bا �( ����
�� ا��وز، در �8ایط ح��س ��2 ( 


0( � �ن از+�d م�X  �� 1ف 23د�I 
ه�� ا 0/*( �� �2رد 3<�ی� "�ار 
 ����� ���E�* �8ت و ح�ت ،�����

�(ً* �� ��ان دی� 9� دار و دس4� . ا��
2  ����� ا��<fه� و�� �9 �D ادر �

ا/��Yر� ��د� ه�� س4,�ی�� از ��ت 
�`�6& -,+�ر� اس*�� اس2،  )ا� 
�9�,9ن �ح2 س�D� /.�� دا��4 ;/�ن، 

��O�9ب وح/� ای� �دم در راه� -� س
��در ح�6� 9� -��ح . �P(�A ��د /,� )�

�� ه,�/�� ه,6�7.� ه��  ��س�� ا@
 PIدم را ا��یL س�9ب ���رزات �
ا/� و .(�9د� و ��9ً* ) و�eیm س,�

)��5�، ��س�ار و "(!!) )ادر"-��ی��4را/� 
ار��O# �� ��� ،�Oرد و6� ای��Dر ��Gر 

A� ا�( ،�+�9�� 9� س�9ب � �� �( ��(�
دم و JA0 را/�ن ;/�ن �9#� /�25 و �
0*و� ) ;ن )�ی� از روش ه�� دی.� ه& 

) � ����6ن ) س�� �- ����9� اس�سً� 
4ل ��د� ) �دم و #یJ ;/�ن /�25�ا� 9(

�� . ه� اس�Y4د� ��د واfح اس2 ه
 �A���f &ا� /�)�د� رژی��رزات �دم )�
-,+�ر� اس*��، ��ت و @45ش 

�4O�( ا� /��ت ��د ود، ;/+� )�@ �� 
4 )� -�ن ه& ا#�4د� و در ای� O�( ن�O��`/
 ��ت ��sده�� #�,�)�� ;/+� از ( �5�
 �(*A/د� ه�� ا�� �( ��(�A� �./�.� ���-

  .ا#�ود� ��اه� ��
��� /�25 9� ر�� ��sده�� درو/� 
ا� ر�� ���رزات �دم ( �Q�s# ،2ح���

�ت @�� )�-�د �� ;ورد، ه,�/�Dر 9� �
��رزات �دم )� /�)� ��د )�u0 ر�� �

از ای� -� . ��sده�� ح�����4ن �� @دد
درس2 �ی� را� ��Oی� �� ��ان دی� 9� 

��sده�� درون ح���L��9 ،2 در ��Aی2 
��رزات �دم ) ��0� د�,��/�Oن و در �

 .-+2 �حaA ��اس4+�� )حa ;/�ن اس2
ای� ���fع در �ایط ح�5س 9��/�، در 

�Dای� ��*� ��ح ��س�� )� ه- �9 
دس2 �� ز/� �� )ا� ��A)�� )� ��د� ه�� 
ا/�s� ،�(*Aده�� ��د )� -��ح ر=�J را 
�m�YM داد� و او�fع /��2 )�ر ����O را 
 �Dایار /,�ی��، در �= ���دًا در -��>� )

 �+/; �9" �<��1 ��s# �( ر�O9 2O@ز�(
 ����O  را در س�6ح� #>�2�6 "س��س�
 9� ای� �>��Q� -� -د =ار داد� ا/�ه�� ��

�ط )D*ن ��O9ن ) ه,� �*ش ه�� 
دم )ا� ر#�4 )� -�� و � ��رزا�� ا���

 �د ��ری�O�� )JA0 �( 2O@)�ز �و ) و /
ه�ر دادن ��ن ه�� ری4M� ��� /�ارد، از 

��ردار اس2( �Qاه,�2 )�5ا . ����
ه��2 � د��ع ��O8ر ی� اس2 9� ا�وز، 
 %��ح ��2�2 و از �8�-��� � از

� �ن، در +��� " ح��� �$L ا�/�("
203ی� د���8ن و o�!g3 �$�رزات ح\ 


$� � و �YدR � 23د1 ه�� 3ح� ��	 I
  .ای�ان "�ار دارد

 ��Y6�M� ًا�b4س�Y/� در ���ن �e mIه
-,+�ر� اس*��، ه,�O� �59/� )�د� 
��� �,�ی*ت �� ا/� 9� )� ��9� #�� و )

#�ع از ی< -��ح س�ز���را/� ��د، د
��ح ��س��(ح���4� - fرا ) در ح�ل ح�

ه,�ن اس�Y4د� از ��sده�� درو/� ح���2، 
��رس�اQ� ای� )��رد و . -��� �� ده

 L��-  ��� )� ه�� ح�PI از ;ن )f
��ت t �( ان )�ره� و )�ره�د��9ا��< �دم ای

 /�� . رس��� اس2fد��ع از در ح�ل ح�
دن +2د در %��ح ��2�2 و ی� "�ار دا

 L% ،ا�/�( � �ن L$� ح��� o6
 )0
+�d ا� 203ی� ی& %��ح�*

، �P<2م ��و �E �ن �$�رزات 23د1 ه�
 )� ,��J �� ) ��� دی-��  �ا��8 و
����، *� ای, �Iی\ �3<� �ب *� ����ب 

� Lد�8, �( ری .  
  

/�وه��  �� �4Y@ �:/; اس�س ای�، )(��(
ا� ���رز و ا/A*)� )�ی� و�eیm ��د را )

��Aی2 ���رزات ��د� ه�� س4,�ی�� ایان 
ا� ��د ��Yف و رو�� ( 4O�( �� ه

از -,�� /�وه�� ���رز و ا/A*)� در . س�ز/�
 �9 ��Oی�/��( ��رج از �O9ر )�ی� )� ای� ا�
 �(*A/ا �f دن �*ش ه��9 �)�ا� �(
 ��ح29 س�� اس*�� و ��A)�� )� ;ن 

ایط � �( a�D� و �t�� روش ه�� �/��9
وا"!�� ای, ا�� �� . Wزم اس2

 �� )Dه�� �82? ه� 	i��
Y
 ��وه�� ارY�r3( از ه� "��ش و 3ح� 
ه�  ��( *�ا� ه�x و *�<2د�E  1ن 
دادن �$�رزات  ��وه�� ا 0/*( در 
+�رج از �2Eر *� +�ج �( ده��، 
ح�ا"C +2د رژی	، ���ً/ *� اه��� ای, 
�$�رزات در ا�s �)ار� *� رو� %�$? 

. *( ��دم ای�ان وا"o ا��ا 0/
*�<2د1  ��� �� ��2�2 در ه��ن 
اوایC و در او>�, ���6، ا��Y/I ا� 
در h�$03 �$�رز1  ��وه�� ا 0/*( در 
+�رج از �2Eر �6در ��د و از 
ه2ادارا ? +2ا�� �� o6 +2د را 
���ً/ از �P<�@� o6, رژی	 %�<2ر� 

��رزات .ا�/�( %�ا ��ز ��  ا@
(*A/وه�� ا @?ار /�tر، ا�O9 در ��رج از �

 &O���د� و از ای� رو ��ن ��ر� )� /
��>�� -,+�ر� اس*�� /,� ر2#، �
��ن ا1*�0� ا� ���س�� /��ز� )� �Iور 

�� ای� . /,� دی� ،�,f و در از 1ف دی.
ا/� و .(�9��رد و ا0,�ل س( ����رد و(
دی����4ر ��)�/� ا� 9� س��ه�� اس*�� در 

�O9 رژی& ��رج از �f رز��ر )� /�وه�� �
 �9 �� ;ن ه45./��( ،���d ا/��م �� ده

ا 0/ب *( ه�x 3!�ر�( *�+2رد� 
ا��، . ���ً/ "�I!� � و رو�8( *� �� دارد

�ی� %$<� ا 0/ب  ��I�" ,��J L و *27ر 
��8(  �B)ی� *� د���8 ? *�+2رد �( 

  ���؟
 ا@ وا=>ً� =ار )� )��رد =�1" )� د�,��ن

� L��د� ه�� ایان و @گ ه�� ح�9& دد�
ا��وز و"� �ن ا�� �� ) �O9ر اس2، 

 ��وه�� �$�رز و د>�2+�� ا� �� 

�g3د *�, %��ح ه�� درو ( ح2O�� و 
در ح�ل ح��d *27ر �E@� *�, %��ح 

  اح���-��و*( *� +���� ا�-��2�2
 *27ر ا���(.  pاد ی& وا"!�� ا��

� <� *� �� �HJ )- 2-Jول د��� � 
��ر��ان و زح���EOن و �iرت �sوت 
 �J ه� 	ه�� ��دم ای�ان و *�دن �<
*���E از ای, +2ان ی}�� *� ی�Oی-� 

ا��، ای,، �3<� . �/ف و �g3د دار �ا+
� <� از � �r �� *�ا� . �2d2ع  ���

حcP و R2I ( ��دن ��Y ای,  �Xم، 
ه� ی& روش ه�D( ارا�D داد1 و �!( 
در ��Bد1 ��دن روش +2د را دار �، از 
ای, >ح�ظ  �L *� ی�Oی-�  �g3د و ا+�/ف 

در�� ای, �g3د ا�� . ��Bا �( ����
��س ��2 ( �� ا��وز، در �8ایط ح


0( � �ن از �Iف 23د1 +�d م�X  ��
 *( �� �2رد 3<�ی� "�ار �����ه�� ا 0/

 .�8ت و ح�ت *����E ����� ا��
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$�Eن ح�0�0ً� *�ا� �زاد� ��دم ای�ان "
�( �d �>$% ،�HI ا 0/ب را از ه�� 
�Iف �2رد �d�!3ت ا 0/*( +2د "�ار 

0��ان /,�/� ا�وز /�وه�� ���رز .ده�� �( 
گ "س دادن �>�ر در ��رج از �O9ر، )� �
-,+�ر� اس*�� "و " ) -,+�ر� اس*��

��ح و دس4� /�)�د )�ی� @دد- ، mI ")� ه
��د را از س�� ه�� اس*�� و /�وه�� 

��ن ��د� (���" و س�ز���ر ��ا#" ;/�ن 
 ا9(ی4� ه� و ��� ا9(ی4� ه� و ا#اد -ا�

�� ه&  از � Wح� �ر 9Wح س��*DIا �(
��  ر#�4 )� زی�d ��*اس ��& س

��، -�ا )س��Wر )� ��د را� /,� ده
ح�ل Rزم ا�� "��( *� . س��4� ا/�

 ,O�� \ی�I 2 *�دا��8 و *� ه�
%

�� ای, دارو Y �* 1��82 �3 �$�رز�
د��� ارY�r3( �� ا��وز 3ح�  �م 
ا��Yاض *� اح���  pاد و +���� ا�، 
در وا"� �( �C� ��82 ح����� 

ی� �dب %�<2ر� ا�/�( را از ز
 �Jوه�� ��د�( +�رج ��ز �، ه��� 

  .*��E3 ��Eی� ��دد
  

��ی��4ر ��س�� 9� �6� - �+� ��O#ا
ه�� ��ن ز/�ا/��ن س��س� )� د#�ع ده� 

o�0م ;/+� در س�ل  (٠ P4= ی�ناز -,�� در -
o٧( ،2اس��� L9���/  از ه,� ���

��ی��4ر� 9� ��4O9 2�6�X5ر -�ا/�ن �� -
ق، #س�4دن �9د�9ن و در -�S ایان و 0ا

 /� -�ا/�ن )� ���ان ه�� ) @2O /��?ی
دم �� � aدر ح ��� و ه�اران -��ی2 دی.

� o٠در ده� +� ��O#دوش دارد، ا  را )
59� 9� �س از دوران /25M ور � اش 
 ��MO� �A�� �f د�+/ �s0 م�A� در
��Gح2 /`�م، در ه,� س�9ب ه�، س4& 

 ه� و #��ی" ح�2�,9 -,+�ر� اس( ��*
 دم �� �29 دا�4� اس2، )� ه� ���0
 �f 2س���4 ��ه� *� 1یa �,��؛ )
د��9ا��< ح29 س��ه�� اس*�� در 
��,>�ت ا40اf� در ��رج از �O9ر 9� 
 �9 ���درس2 )� ه,�ن @�/� ر#�4ر �� 9

#L ٧|��ا#>�� �,��� در س�ل <� 
)�د/�، از -,�� �9ره�Q� اس2 9� ا�وز )�ی� 

د �� س�� در �P(�A ح29 س�� ا/��م ��
اس*�� )ا� ��Aی2 ح�2�,9 -,+�ر� 

وه�� ٧|در س�ل . اس*�� ای��د ��د�/ ،
/�� �ط �,���، در ��,>�ت �دم ( L��
 �Qو�/ jه� �( ،��ه -� ا���/L را دا�4
ا-�ز� 1ح �>�ر و )��ن /` و ��اس2 ��د 
را /,� داد/� و در �0ض �ح2 0��ان �>�ر 

و �eهًا )ا� ا�ح�د ه,.�ن " ه,� )� ه&"
ود 9� ( L�� ی< �ط �+�س>� �� 9د/� �

ای� . ا6�4� ه,�/� �ط ار���0� ��د��ن )�د
)�رز�ی� /�O/� ی< ح29 دی����4ر��)�/� 
اس2 9� ا-�ز� /,� ده� ه9س )� �1ر 
 ،;زادا/� و )�Dر د��9ا��< �>�ر، ��س4
�& ��د را ح,P /,�ی� �� ا#اد �0س و �

�ا�A,6ور )� ��Dط و /`ات �m�4M )�4ا/�� ح
 ،�4Oو �>�ر ��ی PA0 �( و ��د ��� ���;

�/���( �D� ار� از�#ای� ه,�ن . )� 1
�ط دی����4ر ��)�/� ا� اس2 9� س��ه�� 
 L�� 29 ��د را )� ;ناس*��، ا�وز ح

�/ا#��O ای� �ط /� #Aط �� ��ا/� . �� )
در ���m�<s� 2 ح29 ار���0� ای� 

ار ).�د )��� ��د ���>�� اس*= ��
 ی�� از ���/� د��9اس� و ( ���9b�
;��زش از ;ن در ����A� 2ی2 روح�� 
د��9ا��< در ���ن ���Y6�M رژی& دی����4ر 

)�Dر �9� )�ی� )� . -,+�ر� اس*�� اس2
��رده�� �f د��9ا��< ;ن ( ��O#ا ا�
-,�20 اه,�2 داد� و ای� ���fع را )� 

*ع دی.ان #�29 ه�� ��MO )� ا1
  .رس�/�

  
  

��د� ه�� درد و �ح����O9 2 �� ای� روزه� 
��ردار/�( �QW�( �(*A/ا �از روح� . �+/;

�� 9� )� ���ش 0`�& و �اح�5س �� 9
س4گ �داد، روز/� ا� )ا� رس��ن )� 

ا�� در . ;زاد� )ا� ;/�ن )�-�د ;��� اس2
ای� ���ن دو �*ش در ح�ل س��4 و -�ال )� 

�/9دن �: ی��ی. *�� 9� �G=ش وس�>4
4 ای� روز/� و ای��د ���#� O�( �� ه
)�رگ در س� دی����4ر� ح�9& و /,�ی�/�ن 
 �9 ��(�A4� ر��� ��)�ن اس2، و �*ش��
)� ه,� ��� ��4سP �� ��د �� ای� روز/� 
��5ود ��� و س��ه� اس*م ح�9,�� 
�& س�� ��س�� ) ه,� ��" و=2 )� ��

 ��m�I از او�fع ای�. -� �6�45� @دد
9��/� ایان ا��Y=ً� ا�وز از ز)�ن ��د �دم 

���� �� ��د� ،�Q����+�ت زیO� �( ان  :  ای
  
 رژی& در ه�ا Pd �� ��رد و ",0 �O��

در ای� ���ن �دم . )� س,��Q�� 2 �� ;ی�
ت ��ی�� Y/ و &O� �( ان�ح2 س4& ای
 �( ���9� از ای� رژی& دار/� س>� �� 9

�، ;ن ��O� را در ه,�ن ���ب س�S و �d
��؛ و6� �59/� �ه�ا �د و دا�dن 9
 ا/�، دس�O/�4ن را زی./ �( �9 ��ه45
 ��Q�� و W�( �9 �6ا/� و در ح� �4#@ �O��
 ,0 �O�� �/ار?.( ��/� /,� ��اه� ��

  ".  رژی& )� ز��� ا#�4د� و �د و /�)�د @دد
  

  ا�8ف ده�0 (
١٧ ��3 ١٣٨٨  


��i	 ه�� Y �� وا"!�� ای, ا��
 )Y�r3وه�� ار��  �� )D82? ه��
از ه� "��ش و 3ح� ه�  ��( *�ا� 
ه�x و *�<2د�E  1ن دادن �$�رزات 
 ��وه�� ا 0/*( در +�رج از �2Eر 
*� +�ج �( ده��، ح�ا"C +2د رژی	، 

 ا�s ���ً/ *� اه��� ای, �$�رزات در
�)ار� *� رو� %�$? ا 0/*( ��دم 

*�<2د1  ��� �� . ای�ان وا"o ا��
��2�2 در ه��ن اوایC و در او>�, 
���6، ا��Y/I ا� در h�$03 �$�رز1 
 ��وه�� ا 0/*( در +�رج از �2Eر 
�6در ��د و از ه2ادارا ? +2ا�� 
 o6 2د را ���ً/ از+ o6 ��
�@�>�P, رژی	 %�<2ر� ا�/�( %�ا 

 .��ز �

  ٢٣ از P6ح� .. به "اكثريت"سابقه دلبستگي 

  
در����ن *�2( %�<2ر� ا�/�(، در �3ی�� ا�Yا�<� و ���2ب ه� و ی� ره��2د *� ه2اداران %<� >2 دادن  ��وه�� ا 0/*( 

ر *� �3ریk  2ی��ن وزارت ا�Y/Iت  %<� +�اب ��دن J<�1 ��ز��ن ��اD( و �)�8  و ا��وز در  ���  -�ر� ه�� ��خ  -<�ا

�� ��ز �ان Y�*  �2 �( +2اه��
>B Aا����د *� *�ز%2ی( ه�� ��وا �* �� )�a2  ka�3ر ,aدر ا��0$�ل از ا �aا��� ��Y/Iا

  .را���, ا 0/ب >�B ,rا��( ����
  

   *� !!! *!� +ط +���( �d ا��Hی�>���*�ا��( �J ��"( �( ��� ح��ی� از دو>� *�زر��ن و 

�� *�( �6ر ، ح��ی� ه2اداران 3!�یC ا"��4د� ح����� در ��0*
� *� *@? +ط وRی� Y �* )�/ب %�<2ر� ا�Lح��ی� از ح


$�ن در �C*�0 ا26ل ��ا�aن  و ا��وز ح��ی� از �L$� �* �2�2 ا�/�( وی� 8!�ر ه�� ��دم ��ی; . ���0 I ح��ی� از ا6/ح

� اa, ا�� �� ��8 در ��3م ا�a�% �><�� ,a ( *2د�a �� از *@E( از . ( در ��0*
� *� اح���  pاد اa,   د>0& ره$� ��و*S��

�a�0 ح���� د��ع �( ��د$I .���a )� دم *�وز�� ��
Y �* ��$<و ا )
O8 �* را � ه� روز�O8ه�� ��ز ����� ,aا.  
  

$�رز ،  ��وه�� ا 0/*( ، �زادی@2اه�ن و رو�OP�8ان ��!<� را *� o!d �3ری@(  ا�� ��دم زح��O? ، ��ر��ان ، %2ا �ن ، ز �ن �
���O  	>�� �<2>� ا�82( و�� �* ، �X2ر را *� . ح��E� 2ر و ح����ن را���, � <� در +�رج ازE� C+ت ا+�� �$�رزی, دا�dا��Yا

a �a، *�ون 8& د 	را %�روب +2اه� ��د�@�1  -��ی� ، �� ��د *�د *� +���� از +�وش ��دم 3ح� �� ,��D�+  و *�ا �� ��  . � زود
 �
*� *�ور  ��وه�� ا 0/*(  0? ��8 ه�� �  ای�rد ح���8 ا� ا�, *�ا� 2S3ر� و��? �d ا 0/ب وا*���  *� ا��Hی�>��	 در ��0*

 . *2د1 و +2اه� *2د... *� %�$E<�� ا 0/*( ��ر��ان، ز �ن ، دا 2rEی�ن و +
\ ه�� 3ح� ��	
  


  O(���ف �
 ��3٨٨  

fmanaf@yahoo.com   
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 س�ل �`�6& و �٣٠/� ��د� ه�� �ح2 س4& و )��ن ;��� از )�/��ل ���ش ����
س�9)+�� رژی& A�� �f� -,+�ر� اس*�� در ایان، در ه4Y� ه�� ا��، �� ��ه� 
ا/� س�ز��/+� و /�وه�� ا/A*)� و ���رز @�O#ت ا�fاو=�ع ��-� از ���رزات و ا40

 و در ح,�ی2 از ��اس4+� و ایا/� در ا=�A/ �Gط د/�� ) ��0� دی����4ر� ح�9& ) ایان
�L ��د� ا� ا�� )�د� ای& 9� اس�سً� )� �>�ره�� �ح�ر� �- �/Wت �0د��6�D�" گ )�

��ح و دس4� /�)�د )�ی� @دد" و " -,+�ر� اس*��- �Iرت " -,+�ر� اس*�� )� ه
ه,�/�Dر 9� �� )�ی� ا�� درس2 )� ه,�� ��1 ای� ح29 ه�� ���رزا��، . @#4� ا/�

)� ���L داد� /��O ا/�ر دا�2ا/4`�d ��� �4���از -,�� .  از 1ف رس�/� ه�� �
ح29 ه�� ���رزا�� رادی��6� 9� �� 9��ن �Iرت @#4� اس2 �� ��ان )� ��ارد ح,�� 
��رزی� �� ا/A*)� )� س�Yرت رژی& در س��Q و �ح2�A#�� �G ;��� دو روز� 6��ن در �

 �6��ن )� �>�ر �ح�ر� �گ ) رژی& -,+�ر� �ح�G .   ژو�Q� ا��ر� 9د١١ �� ��٩ری
اس*�� و �,��� دار ودس4� ه�� درو/�L و )� ��اس2 ;زاد� �,��� ز/�ا/��ن 
 ��fس��س� و )�ی�w دس4.� ��@�ن و=�ی" ا��، س�ز��ن ی�#2 و 1� ;ن، �>4
��ی�ت رژی& وا)45� )� ا�7ی�5�6& -,+�ر� اس*�� - ��O#و ا aی�Aح ح1 �( ����ا/45

ا9�� در �1� �ل س� س�ل ا��، س��س2 س��ت و �,���ت دو46+� و )�.�� ه�� �
ار داد� و ح,�ی2 ه�� )��5ر = �@�O#ان را /�� ��رد اا�7ی�45�6� در ار���ط )� و=�ی" ای

���9 J�- 29. زی�د� را از س�� ا#��ر 0,��� ��AD� ;��59ن ��رد )حu، )� ای� ح
ا/� در �ایط ح�5س 9��/� )�ون �< ��اوم و @45ش ای� ح�9ت ا@�O#و ا �fا40

وY�e� ا� ���رزا�� )ا� �,��� /�وه�� ا/A*)� و ���رز و ا/�5/+�� �ا4#,�� و 
;@�ه� اس2 9� =���Oن )ا� ;زاد� و ره�ی� �9ر@ان و ��د� ه�� زح,L�4 و �حوم 

د�� -,+�ر� اس*�� و �,���2 دس4.�� اس4(,� �f &ل ��/��6د رژی�.���ر@ا/� �� از 
  .ح�9& �� ��7

 ��ایD� اس2 9� ا��ا �� ����در 
ز/�ا/��ن "دال ) ا0*م ا�G40ب d?ا� 

" س��س� س�)a رژی& -,+�ر� اس*��
ح,�ی2 از ���رزات ;زادی�Mاه�/� ")� ه�ف 

دم �O9ر��ن و ;زاد� �,��� ز/�ا/��ن �
س��س� )� وی�w دس4.���@�ن ح�ادث 

اس� ا�� و )ا� -��@�� از �4O9ر س
 در ���ن ا#��ر 0,��� ایا/��ن ���رز "دی.

�� LM� ر�O9 دی�� /�25 . در ��رج�
9� ه�j ا/�5ن ;زاد� ا� /,� ��ا/� از 
 ( �49��� ح�)�ط )� � ����ن ��
��0� رژی& ��ن ;��م -,+�ر� اس*�� 
ا� د#�ع از -�ن ز/�ا/��ن ( �wو )�ی

ا�� ��4س�Y/� . س��س� ���ح�ل /�Oد
�O�/ �6�1 ر�O4/ا �9 �" ��/��(

N4O�" 29، ;بس�ز��/�ه��@�ن ای� ح
سد� ) ا/4`�رات /�وه� و #>���6 
9د/�  �� �# �9 2Mس��س� ا� ری

ز/�ا/��ن س��س� س�)a رژ & -,+�ر� "
، در ای� �ایط ح�5س، در �Iد س�ز��/�ه� ی< ح29 وا=>� رادی��ل و "اس*��

 ��0� رژی& -��ی��4ر -,+�ر� ا( �(*A/ا ��+A�� J�A6ا �G= ن��س*��، ای� ز/�ا/
��  . �ح2 س4& �� و د�,� =5& ��رد� ��د� ه�� )� ����س4� �� )��


�� �2ج %�ی� ���2ب و ا+���ق در ای�ان*�� �� �A��E " -�ه( *� Y�* " ن�E 
 )
O8 �* ا��( +�ص و�z ن ای, *�� ��، *� د"� و������ 	�X�3 �� ده� )�

�3 در ه�x "��� ��� �2رد *حw و ح�( *�ا� یO$�ر ���/ ���ه� � �1��82 ا � 
�@�( از �� -2 ( رژی	 ارY�r3( و ���2*-� %�<2ر� ا�/�( *� ه� %��ح 

   .و د��� �ن *� ���ن �ورد2E  1د

  -,+�ر� " س/.�/�"ا-4��ب از )� �9ر )دن و ����9 ).(�9رژی& A�� �f� و س
4N"اس*�� درO� ��/��("� ایط#4� ��د 9� ، ه @�� در �@ 9��/� در /` �MO

در ;ن ��د� ه�� )� ����س4� ایان در زی )�ران 
اح�4 و )����20 I ��/�� �9ب@��6� و س

 ��اس2 =��� ��یLه��9 9� ��ا/45� ا/� 
ی� " �گ ) -,+�ر� اس*��"ی>�� �>�ر 

را سداد� ا/�، و )� ای� " �گ ) دی����4ر"
 ح2A�A ��-� ��د 9� �� L��9 ه��

ار���0� )ا� -��@�� از س داد� ��ن 
ای� �>�ر ح4� در ��رج از �O9ر �� ��د، 
4 �� ��ان سDح س��س� و +( ��./;

4N"/�ی5��@�ن " رادی��5�6&"O� ��/��( "
��رج �O9ر را #+,�� و درN " )�ز"در �ح�ط 

9د .  

/�ی5��@�ن ای� س�� در �ایD� ;���را از 
 �/�./-,+�ر� 1ح و ����9 ) ��اس2 س

��ح و دس4� ;ن در )��/�� - اس*�� )� ه
��ددار� 9د� ا/� 9� �� ��ه�ی& در -ی�ن 
 �A��L ��د� ا� ا�� )OM+�ی� از 1�-

9� ا��Y=ً� ا9(ا از ز/�ا/��/�ن و (ار���0� ح�9& 
 ه& ٦٠;�ی� و ��ی�ن =P4 �0م ده� 

����� از ) ه45� �)� �,�م =�ا و )� )+
����cت ��اوم دس4.�� � ��ه�� �

ت Y/ و &O� �� ��ا�7ی���9 �� �45�6
 ��د� ه� از رژی& ح�9&  را از Gح� و ح �(
�9/�ل س/.�/� -,+�ر� اس*�� ��رج 

���9 . �f ح��س��س2 ;/+� )� �(�)� ی< -
 LM( دو46� ح�9& و ����� �A��
Wی��4ای� از ح�A�� �f 2�,9� ��-�د، 

گ ) -,+�ر� ")�Dر ��MO ح?ف �>�ر �
��ح و دس4�اس*�- و اW�I ح?ف " � )� ه

 ه �>�ر� س2 9� ��د� ه�� )��ن ;��� )
��. ��0� 2��9 /`�م ار���0� ح�9& �� ده

ا� �P��A سDح �>�ره�� ( L��9 �( �+/;
 P�5/�4� د� ا� و ه�ر دادن�� L��-
 L��- �� ����رزا�� ��د� ه� �� ��9�
ا/A*)� -�ر� را س�9ب و  ا/ژ� )�=� 

�5 ه�� ر#��45� ��/�� ;ن را� �( ��/ 
ا/�ا�4� و �� ;/�� 9� �� ��ا/�� ;ن را در�+�ر 
��ب ��sد ه�� درو/� ه�2X ح�9,� �ح�Gر 

��4N";ی� /�ی5��@�ن .  /,� O� ��/��( "
��� ح4A�A� را /,� دا/��؟ �  

�� "*�� �� ���O "A��E �<	 دی-� در 
��ی� ��Y o��3\  ��وه�� ا 0/*( 

!�� �( *��8 ا�� Y$�رت از ای, وا"
 �g�ر� از ا���و%2د �ن �� * �* ��
������ن ای, �P3/Bم از ز �ا ��ن 
����( ��*\ رژی	 %��ی��Oر %�<2ر� 
ا�/�( و ه�� 27ر �� +2د ���P ا � از 

ز �ان و �r�O8 در  �8ه�ان ز �1
��><�� (��><�� ده� �48 

ز����ار� دو>� دژ+��( �� ��2�2 
ه���� و ) در راس �ن "�ار دا�8

*���ر� از � �ن %�ن *�ر*�د��ن و "
 و �8١٣٦٠ه�ان ���Eره�� ��><�� 

   !" بر عليه موج سركوب و اختناق در ايران"نگاهي به بيانيه مشترك 

 

 2ی�����ن ای, ��� در �8ای�O8� )7را 
از �Iح و ����3 *� +2ا�� �� -2 ( 

 %��ح و د��� �ن %�<2ر� ا�/�( *� ه�
در *�� �� +2ددار� ��د1 ا � �� �� 
�8ه�ی	 در %�ی�ن %�$? 23د1 ا� ا+�� 

�� (*@E<�ی( از I$�0 ارY�r3( ح��	 
ا�P3"ً� ا���ا از ز �ا $� �ن و ���ی, و 

*� )  ه	 ه����٦٠��rی�ن "��Y Cم ده� 
��3م "2ا و *� *<�1 ���� از $3
�}�ت ��اوم 

( �( د��-�1 ه�� +$�� ا��Hی�>���
�E+ �3 ��82	 و  �Pت *( ح� و ح�4 
23د1 ه� از رژی	 ح��	  را از �� �ل 
 .�� -2 ( %�<2ر� ا�/�( +�رج ����

 �d ی& %��ح �*��� �* �> � �����

0( ���8, دو>�( ح��	 و *@? +

0( �2%2د، + �d ای( از ح�����Lrی�R

��گ *� "*27ر �E@� ح)ف 8!�ر 
و " %�<2ر� ا�/�( *� ه� %��ح و د���

اR26 ح)ف ه� 8!�ر� �� �� 23د1 

��  �Xم � ��
Y �* 1��� ن�r* ه��

 .ارY�r3( ح��	 �( ده��
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�( *���8؛ و *� و%2د � �O در ��رزار $3
�}�3( ���2م ا��Hی�>���<� و " ١٣٦٧
��r3!�,، ��2�2 در ا��Oر 2�Y�( *� ���*� دو�� و ره$� %�$? 
 ��2Oای�ان و ����3 ا� %�ا *���� از ح 	زادی@2اه� � 23د1 ه�� 3ح� ���

�ی��Oر %�<2ر� ا�/�( �!��( �( ��دد، ا�� در *�� �� �L*2ر ح�( �/�( %�
 ��J �2�2 *� ���*� ��( �� در یO( از ���ه��ی, دور1 ه��  0?ه	 *� 

 �* �J *2د1 و 	وزی� ای, رژی ��،  @	ر و ���2ب 23د1 ه�� 3ح� ����E�
�E  1ر %�<2ر� ا�/�(، ا�8ر�Oاز %��ح ه�� %��ی� )O1 ���*� ��د��ار ی

��� .ا���اس4� ای� ��ه�ان ز/�� �4O9ر -,+�ر� اس*�� در ای� �DA" و در ( 
احA�� �( 2+�� �� س4Y@ �M� و /LA ��س�� در I �( ��ا /,� ��اه�6ح`��� 
راس =�� ا-ای� ای� رژی& را در �4O9ر و =P4 �0م /�5� از ���ر�ی� -�ا/�ن و /�-�ا/�ن 

 �٦٠ا/A*)� و 9,�/�25 در ده� ( ،  ���,�ر/�؟ )� �� دP�6 ای� =)�/��ن دس4.�� ��
و �4O9ر -,+�ر� اس*��، درس2 در ای� �ایط 9� /�-�ا/�ن و -�ا/�/� )� 0��ان 
� ا�4��ق Dایط س�/P5 ��ر�� -�ی� ) ��0� رژی& )� ���ان ;��� ا/� و6� در �

/�ار/�، س� س�6� )� ��-� )� س� و س��O6ن ��Gر� از -��ی�ت و -��ی��4ران ;ن دور� 
 )� ;/+� و )� �دم در ���ن ).?ار/�؟  در )��/�� ا�G40ب d?ا� ��د/,� ��اه�� ح�Aیa را

��� وY�e� ا� س )�ز زد� و �ا ;/+� از ا/��م �ی� و �����0 ;ن �4O9ر �; LA/ ح�f�� از
6��س اI*ح J�1 در;��� ا/�،  �( ��ی>�� دار و دس4� ه�� �m�4M ح���2 9� ا�وز )

� �� رY1�/ادن و�/ �؟ ;ی� ا-4��ب از ای� ا� در �ایط 9��/� )�Dر س�د� )� �>�� ��س
 دوش ٦٠)� وY�e� ا� /�25 9� ;/�ن در =��ل  ��ن و ;ر��/+�� -�/���4.�ن ده� ( 

  دار/�؟ 

در )��/�� ا� 9� )� �(�)� ی< " ز/�ا/��ن س��س� س�)a رژی& -,+�ر� اس*��"
 ��Iف ا #�ق ه�ی2 و =�G و �*��Yرم، �>�D� �Y�eو �( �+�/�2 ;/�ن �� )���، /� �

د� ا/� )��� )� ح?ف �>�ر �ح�ر� در �ایط 9��/� از �*��Yرم ��د و ��+�ن �/ P,0
9دن ای� وا=>�2 9� دس��4)� )� ح�ا=P ��اس4+�� �0دW/� ��د� ه�� �ح2 س4& در 

���2 @�م /25M، ���45م س/.�/� رژی& ار���0� -,+�ر� اس*�� اس2، /� در 
�L ��د� ه�� -�ن )� J6 رس��� �دم ایان و �ح,�ی2 از ���رزات ;زادی�Mاه�/� "ر�� -

دم �O9ر��ن و ;زاد� �,��� ز/�ا/��ن س��س� )� وی�w دس4.���@�ن ح�ادث ا�� و �
�)��� در -+2 �حaA اه�اف /�وه�Q� @�م ، ")ا� -��@�� از �4O9رساس� دی.

�6 ��دا�4� ا/� 9� �� ��9( ��ا� /�)�د� رژی& ��دور -,+�ر� را 9( L��- ��� �
��4 )��#�ایO�( ��   .س��4� و ) ��اوم س�D� ای� رژی& ���� و -��ی��4ر ه

 �( �9 ����( �� �6�Iو ا PیWاز د �OM( �+� و /�وه�� 9,�/�45+�ای�.�� �(*A/ا 
 ��4N"ا-�ز� /,� دهO� ��/��( "�6� را ��رد د#�ع و س�ز��ن ده��@�ن ا�G40ب d?ا� )

��" ز/�ا/��ن س��س� س�)a رژی& -,+�ر� اس*��")��/�� ا� 9� . ح,�ی2 ��د =ار )�ه
م راس2 و #�=� روح رادی��ل ���رزا�� اس�I2در 9د� ا/�، ی< Y�*� . ��/��( �4 ای��

 �A(س� م در ه�.�م �+�� و ا���s ;ن، )d& هY�*� ن ای��@��/�Oن �� ده� 9� /�ی5
2 )���@�ه� ، س��� را #�ا 9دن ا�Iلار/� �-�ح داد� ا/� )� ا� 9� د�)� `/ J�- ا�(

�O( ق�Aو س�ز��/+�� ح)�ی�45�6�� و /� اد�0/��� ا� را 9� در ) )�Mان ا�7�9 ��+�
 L�����2 ��س� @�Q� )� /��ز 9��/� ��د� ه�� �ح2 س4& و )� ����س4� و اسا� -

  . ;/�ن )���

����� اس2، )��رد درس2 ای� اس2 9� . ه� رخ داد���ی� اد�0 ��د 9� ا�4� ا�� ا@
 LA/ در ;ن �9 ��� زود� )� ا/�O4ر )��/�� دی. س�ز��/�ه��@�ن ح29 �?�9ر ه

اح2 ) س/.�/� ��٦٠س�� در س�9)+�� ده� I �( ح داد� ��� و�f�� ر����; �( 
 P��0 رژی& دی����4ر و �(�)� ��4ر"رژی& -,+�ر� اس*�� )O9 "� ��� ��9�� اندم ای

�� و )� ای� وس��� از ��>�� دس2 /�وه�� راس2 و �ان 9�)���، ای� ا�4��� را -
  .ار���0� ��ن )7ه��/�

  :*!�ا>�ح�ی�

@4Y.�ه�� "=�P از ای� 9� #2I ا/�O4ر �J�D #�ق )�س2 ;ی�، ا1*�0� ا� از 1ف 
�� ��د را  " ز/�ان ��ن ز/�ا/��ن ")�س4,�ن رس�� 9� ا@ س��س� ��، راد ��ل و �

���?ه�d" �9 ��� �4ارت �,�م، از ه,.�ن ��اسه& " /����� و6� در ;ن، )� ���9b و ح
��"@�م و ه& �Iا�4N #�ق ا6?9 ح,�ی9 2O� ��/��( از ، .  

 �9 �OA/ ح� و ح�ود ��� 4N ��رد )حu و " @4Y.�ه�� ز/�ان" هO� ��/��( ��+� در
�ً� س�ز��/�ه� ;��59ن ��)�ر دا�4�X,D� ان ��9ً* رو�� /�25، ا�� ا/�، )ا� دی.

ور�� ;/+� را /�@+�ن )� �Iور ای� ا1*�0� f
در ه ح�ل س� ا6� 9� . وا دا�4� اس2

ح اس2 ای� اس2 9� D� ن��@4Y.�ه�� "ا9
9� در ;� ا1*�0� ��د " ز/�ان
را =�� " س/.�ن )�د -,+�ر� اس*��"�>�ر

ا ه,.�ن را )� ح,�ی2 /,�د�، �از )��/�� و 
�*��Yرم ح49� د�0ت �� 9�� 9� ه,�/�Dر 
9� در )��f�� Wح داد� �� ;@�ه�/�، /� ;ن 
 ��O#ا �) �د� و /ح 9D� م  را��>�ر �

� ��س�� �دا�4� اس2+� ه,:��� )� ؟!
��-� )� ا � وا=>�9 2� OM(� از �Iدر 
��@�ن )��/�� ��)�ر �P��O ده��@�ن ه,�� �9

ا� �� /�Mاس4� اس2 9� ا � - �ن �� )��
�>�ر را در )��/�� ی� �*��Yرم د�0ت )� 

��9 ای� ای� ���fع ��9ً* ! ;��59ن ذ9(��(
ح اس2 9� D�"4.�ه�� ز/�انY@ " �6در ح�

9� )� ح,�ی2 و د#�ع از )��/�� ا� �دا�4� 9� 
2 )���@�ه� و س�ز��/+�� �)� `/ J�- ا�(

�O( ق�Aح)�ی�45�6�`�& ) )�Mان ا�7�
� اس2، ;ی� از �Iور ا1*�0� ا�� ��د 9� ��

�>�ر س/.�/� -,+�ر� اس*�� در ;ن =�� 
 ��ا� 9دن /�وه�� ,@ �G= �ً#I ،���

 �& س/.�/� J�1 و ;وردن ;/+� )� زی�
  ؟ ! را /�ا�4� اس2#�=� روح رادی��ل و راس2

�9�,9ن در " @4Y.�ه�� ز/�ان" در ه ح�ل 
 me�� اناس2 =��ل �دم ���رز ای

��سM.�� س�اWت و ��5ی�� )��� 9� در 
 )� رو��� ���fح داد� fح� �4��/ ساس

  .��� ا/�


\ ا�aان+ )Dا�� ��>Oی�J  

٢٨ ��3 ١٩  - ١٣٨٨ ��D٢٠٠٩ ژو   

*�ا��( �8ه�ان ز ���E� 1ر %�<2ر� 
 )3�Xح< ,��J ا�/�( در ای, ��70 و در
 �� ��>0
�Jا  �( +2اه�� *� �6اح� *� +
�@, ���P و  0? ��2�2 در راس "12 

"��Y Cم ا%�ای( ای, رژی	 را در ���Eر و 

( از 28�Bر�3ی, %2ا �ن و  2%2ا �ن � 

 ، *� ٦٠ا 0/*( و ��2 ��� در ده� 
��8ر �؟ *� �J د>�C ای, "�*� ��ن د��-�1 
�r�O8 و ���Eر %�<2ر� ا�/�(، در�� 
در ای, �8ایط ��  2%2ا �ن و %2ا � ( *� 

�� رژی	 *� Y �* 28ر8( %�ی� C�  2ان�Y

�1 ���ان ���1 ا � و>( در �8ایط ��7
ا+���ق �( ��>� *� 23%� *� �, و 
��>�Eن 243ر� از %��ی�ت و %��ی��Oران �ن 
دور1  �ار �،  �( +2اه�� ح�0ی\ را در *�� �� 
ا�4�Yب i)ا� +2د *� � <� و *� ��دم در ���ن 
*-)ار �؟ �Jا � <� از ا �rم ��J, و�P�z ا� 


�, �� *�ز زد1 و ��Y 0? ���ی, و  h�d23 از

o  ر و د��� ه���ن ���Eر ی!�( دا�@�

 ;
I 2�� �� ا��وز *�+� *� >$�س ا6/حOح
؟ �ی� ا%���ب از ای, در���1 ا �، 1�PI �( رو �

ا�� در �8ایط ��2 ( *27ر ��د1 *� �!�( 
k��B  �ادن *� و�P�z ا�  ��� �� � �ن در 

 *� ٦٠"$�ل  +2ن و �ر�� <�� %� $�+�-�ن ده� 
  دوش دار � ؟ 

 

  

 !د بايد گرددزنداني سياسي آزا
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در روزه�� ��*1& ا��، ه @�� 9�  ا���ر �)�ط )� -�� �ت رژ & )� @�ش ا ا/��ن ;زاد �Mا� 
4 ���Oس��9 ��ر/�4 �� رس��، �O& و A�,0 ��دم . �9�� ;/+� )� -,+�ر� اس*�� ه�

 �� � ا�� 9� د �� )�د/� @M6ه�� د �� ���Y �� زد/�، @�� )�  �د ;ور� Iح. ��  �(
دم ;زاد� ا ان Iح�2 �� " /�ا"ا�وز /�� ه,�� ;زادی�Mاه�ن، از . 9د/�� �4Y� ن�� �( �

 �� �.�� �� و )�� )�  ه,� .�ان )�د & و �9ر� ���د &، )� � �Iا� ا� �9ش در ا "9
د�,�ن را )� @�ش ا#��ر 0,��� -+�ن )س�/�&، )� � -,+�ر� اس*�� را )� �,�م �
دم �� �Iا /�ار/�، راد � و ��� � �ن � ،&�O�( L�; �( ����� ��4را/� 9� ;/ا ادار� �� 9-

م زح,L�4 �� در دس2  س�ل اس2 9� �د٣٠/�ار/�، )و & ��� ���)�/+� و # �د )�/�& 9� 
�� ��4ران -,+�ر� اس*�� اس� ه45��، )� ز/�� ���O9 ��� ا/� -"...  

��ح و دس4�(ا � �O& و �9�� ��Aس �دم )� رژ & - ��,�� (و )� ار)�)�ن رژ & ) از ه�
�Q45�6+�� �9/�دا� 59� ��+�ن ��/�� )���) ا�7 &O�در/��4�، ه,� . ا�� /�25 9� از 

1 A� در �*ش ا/� �� /`�م ح�9& را د�,��ن ��a دس2 �( >   )� دس2 ه& داد� و ه
���9 $Y. ح �ا� 9�M ا/��ن ;زادو در ه,�� راس�4 اس2 9� ;/+� )ا� ��A)�� )� 9,�/�45+� و ا 

��اه�ن /�)�د� -,+�ر� اس*�� ه45�� )� ���ان ;��� و �� ��9�� �� از سدادن 
���>�ره�� س/.�/� در ا40ا�fت ا � روز �9 �  .ه� در ��رج از �O9ر -��@�

   
دم ;زاد �Mا� )�4ا/�� ��د��ن را )ا� ح,� 2 از ه,�1��/�Oن � ���در �9/�دا =�P از ا 
��،  < س� �`�هات 0,��� در ���د � و �ح�+�� � � ا ا/��ن ا0*م ���O و �9 P�O4�

ا� ح,� 2 از ه,�1��/�Oن )� �`�هات )�� ( �9 �O�� دم د�0تا���s ز  د�0ت . ��از �
او��6 ا1*�0� د�0ت )� �`�هات را 9� د �م، ��4-� ��ه�2 . /��� ه� ���� @�ل ز/��� )�د

�4��/�-ا/�,� ح,� 2"د=�a  �دم /�25، اس,� ���� )� . ;/+� /�OمO� �  - رزات�� از �
 ا�� و=4� 9� )� ;ن �`�هات ر#4&، د �م 9� ا � ا/�,�، �P�O4 از. دا�2" �دم ا ان

 ح���4� و ��د� ا��d ن ح���4� و��ا9( 4� ه�� ����4� ��� ��A& ��ر/�4 /اI*ح �1
  .     اس2

  
او��6 ��-ا � 9� )� رو ��ن دس2 ا � -," د���dر و د�,� ��د� ه� ا/�����، و=4� )�د 

�& رژ & -�� ��4ر -,+�ر� ) ��ر/P� "�4 456,�" ژو�Q در ���ان �١در �`�هات (9� �
ا/� ��د ;و �ان 9د/�، و �*ش 9د/� 9� ه 59� را 9� اس*�� را ��Mن س�� � 2O

گ ) -,+�ر� اس*��"�>�ر � "��  . س �� داد را �ح� P ���س )�ه
  

9��&، �>�ر �گ ) ا � و ;ن : "ا � د���dران )� ا��0� ا �� ه� � ��ن $Yا�ح�د��ن را ح � �(
گ ) ر� ��ژ &، �� ه& ��س�� را /,� ��اه�& ا�� ه�j /�ه��، �دم در ا ان ه��ز /,� @� 

9��؟  �� د .� /�ار &، ا@ رژ & )� ; � 59� )�� ��س�� ه25 9� �دم را ره�ره
 ،��  . )� رواج /�;@�ه� در ���ن �دم دا�� ���د/�..." -�ا/+� در ا ان ��س�� را �� ��اه
 ���c���ا � @و� د���dر ) �رس� ز)�ن)�� از روز/��� ه�� #(و از 1ف د .، دس4.�� ه�� �

/�� )� دادن @�ار�+�� /�درس2 در ��رد 9,�/�45+�� ���رز، ا ��Dر وا/,�د �� 9د/� و 
و� ه�� ���� �9�< ه45�� 9� @�ه� او=�ت ه& @ �+@� � 9,�/�45 �9 ����`�هات "���

�Y/ >  "���@�ار �� 9(.  
  
  

ا D� و )� ��-� )� ��O � ا40ا�fت �د�� ����ار ١o� در ا ان ����م 9� در در = �Qژو 
��� " �P 456,�"در ���ان اس2 دو )�ر� �`�ها�� = 29@�ار ��د )� ��-� )� ��)� ح(

�& ا � )�ر �� �59/� ا � ح29 را #ا ��ا/�� ا/���9� )�ز ��4 -� ��م . 9����و )�دم 9� )
 �P��O "�ار� ا/�M4)�ت ;زاد4�,9� ه,�45.� )� ��2 ا ان )ا� )@"�ح2 /�م  ه& 4�,9� ا� 

��" �P 456,�"�`�هات ���ان ��� و از ا ا/��ن ��A& ��ر/�4 د�0ت 9د� 9� در �9 29�.  
  

���ر� ه�� " �P 456,�" ژو�Q در ���ان ١oدر �`�هات  /�� ه,�ن ح49+�� ��ذ �/� و #
ار ���� �/�� Y�0ا� .��@�/� 9� ز �4�,9� " اس& ا � )�ر د . �� دا/45& 9� د�0ت 9

�+�ن ��� ا/�، دروا=" 4�,9� ا� " ه,�45.� )� ��2 ا ان )ا� )@�ار� ا/�M4)�ت ;زاد�
 ح���9 �4� ���P ��د� ا��d ن ح���4� و��ا9( 4� ه� ه& �� /�P�O4 از اI*ح �1

��د، ه45��، و ه�#�Oن ه& در وا=" )� =P4 رس�/�ن ����+�� ��د� ا� ا�� اس2، /� 
  . ح,� 2 از ;ن

  
 )� ا � ه�ف 9� �I � �(ا� �دم س4,� �� ا ان را )� @�ش -+�/��ن رس�/� و ا-�ز� /�اد 9� 
 P4= �( P,0 ح���4� در �d ن ح���4� و��ا � ���رزات در ��ر��ب س��س4+�� اI*ح �1
29 9�& و در ح� ��ان ��دم ا-�ز� /�ه& 9� 4�,9� #4& در ا � �`�هات �@ &�,G� ،س�(

ا� )� =P4 رس�/�ن ����+�� ��د� ا�"=" )� � ;/ا ��)�ر 9� در وا( �.�/���� " 4�,9� ه,�ه

�!�>�, ��و1 ه�� . در ���bر a#�� L4 ��د
 ?�B 2ن *�ر�2د � و ه�* �r � ا���ا در �J


�س *@��I ح���a از B" ����� " 2ر*L�
ا��اد� را �� �رم ��و1 ه�� ��2 ���( را 

�� رژa	 %�<2ر� Y د � و�� )� Cح�

�(  8!�ر ���اد � را در "���( از ا�/
در . ���ان در �ح�1�6 +2د ����� *2د

�8ا7a( �� �6ا� ��وده� و 8!�ره� و 
 �aو *��ر �E��  �7" �� ا ( ه����@�
*� 3!�اد ��� ( �� در �� دادن 
 ،����2�B )� �� �* )*/0 8!�ره�� ا

 ،�E�� 1ودLه��ه�-( *�ا� *� "ا� �����
*� اa, " ا�"�C ر�� �ن +�8L<�� 23د1 

 �P+ در و �ن در �( زد �� راه( *�ا�
��گ *� "��دن �6ا� �� a!�( 8!�ر  

" %�<2ر� ا�/�( از ه� %��ح و د���
�� دروا"� +2ا��� ا6
( ��ر��ان و (

��Bا ) دa-� 23د1 ه�� ����1�a ا�aان ا��
���� .� �E  \�2� ��ا.  

�E  �*�r3ن داد �� در ح��� �2ق، ه�ف 
 ����� �L*2ر a!�( ا6
( *��Lار������ن

����� ه��ه�-( *�ا� *� "�C ر�� �ن "
اa, *2د1 �� ا%�ز8L�+ " 1<�� 23د1 ا�

 �ه�� ��( *� ��� 2��2�H* �> �د و 
��گ *� %�<2ر� " -)ار � �� 8!�ر 

*� 8!�ر� ه�-� ( Ca�$3 " ا�/�(
ا�� � <� ه��2"�  �2ا ���� *27ر . 28د

3!�اد ز�aد� . ���C در اa, ��ر ��2\ 28 �
�� ا�P3"� وا*��� *� ��و1 ه�� (از ا�aا ��ن 

�J ه	  $2د1 و �����، ا�� ا �� <�� 
ه���E ) �زادa@2ا1 و �@�>o رژa	 ه����

*� ���2�B �� o6 و *� �� 8!�ر داد1 و 
  .��ود ا 0/*( �( +2ا � �

  
  

 ژوD, در ���ان L�٢١ار8( از �X3ه�ات 
"Aر�B L��D2�"  

 ��)�ر  ژو١o20�,-  ،�Q)� د/��ل �`�هات 
#2 9� از ���س �+ ا-�ز� رس,� @ &�,G�

 ���O�  ا�� را در روز@�ار� �`�ه( ٢١ �Qژو 
�� ��رN"در ���ان �Q�9 "د;/�Dر 9� ����م . ).�

���س )� ;/+� @4Y� )�د 9� ا@ ا-�ز� رس,� 
دا�4� )����، ;/�=2 ���س �� ��ا/� �59/� 
 ��را 9� �>�ر ه�� ��رج از )/��� س �� ده

  .ز �حP �`�هات ��رج 9��را ا
  

�� ��رN رس�� &، د �م 9� �>�اد �Q�9 �( �4=و
4 از =�P اس2O�( ه� ��  . ��و� ه�� @

�& ه�� )�رگ ��د ���ان را � از �*�9رده� و �
��Gو � 9� Iح�� ه�� �`�هات . 9د� )�د/�

دم ���رز �O9ر��ن را /�Oن ���اد/�� ��/�� .
�� )�د 9� س�4د  �� از �*�9رده�، �0س �د

)��5 را ;�L �� زد/� و در ز  ;ن /��4� 
��ح و "��� )�د - -,+�ر� اس*�� )� ه

در ز  5�0� از ". دس4� /�)�د )� � @دد
ده�� ���)�/� �د�4ه� و �5ه�� -�ان در /

�� زن و �د ")� ��س�اره� /��4� ��� )�د 
&�.��( �� S��( ،&�.�" /�ا"در ز  �0س ". -

�� ا�، ر5#���/�، " )�د /��4� ������
اح,�� /wاد، ��س��، ���,�، �گ )� 

�.�4ن! /�/.�4ن�!" ��ن -�ا/�ن �� ��:�� از 
ار �� داد = �tb� 2ا �� �أ �حا � �0س ه� �

ز��/� 9� .  �� )د٧|و )� دوران ا/A*ب  س�ل 
 ���0 )� ه& /5*ن ��د در ���)�/+�� �+ان )

   .   رژ & ��� �>�ر �� داد &
  ٨ در P6ح�

انجمن هاي ناشناس، ترفند جديد اصالح طلبان 

 !براي جلب مردم به تظاهرات
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  اعدام در بلوچستان 
  جلوه ديگري از وحشيگري  

  !رژيم سركوبگر جمهوري اسالمي
 ���١( �� ��� ٢٣روز س� ����Qی��4ر )  ژو������Aت -

�� و �4O9ر و -,+�ر� اس*�� در �ادا�� ��ج ).� و )
دم )����45ن � �/��O�9ب وح"  �� را )� -م�O�١٣ی� س

در ز/�ان زاه�ان )� دار " وری�25"و " ��5Y"، " �ح�رب
��4Mوی; . رژی& -,+�ر� اس*�� )ا� ��-�� ای� -��ی2 )

دم � �/Wو �0د �اه�/�Mرزات ;زادی����0� ��a )��چ و #یJ ا#��ر 0,��� در ��رد �
��45ن �A�� �f >�49�� a(�D� س�6+�� ا�� ��د �����9 �� ���رزات ��a )��چ را ��(

و� @ ��+4�6�<# �("�در )����45ن 9� ی< @و� ار���0� )�د� و �ح�#P " �ا�-
وا=>�2 ا � اس2 9� اه�اف و . ا�7 �45�6� در �2O ;ن =ار دار/�  �� -��� ده�

 ��I�# چ��( a�� �/Wرز� �0د��رو�+�� �9ر ا � @و� #س�.+� از اه�اف و رو�+�� �
  . دارد

  
د 9� �دم ���رز و ا�0ا�+�� وح��O/� ا�� در زاه�ان در �ای�I �Dرت ��@ �

س4,�ی�� )����45ن ه,:�ن س�ی ��A+�� �ح2 س4& ایان س�6+�س2 )ا� رس��ن 
 .(�96��ت ) حa ��د ��0� رژی& دد��L و س�D� )� حa �>��� س/��2 و د .

�����/:� ا � ا�0ام ه� در #��I� ���9ه� �س از . -,+�ر� اس*�� ���رز� �� 9�
 -�ا/�ن )����45ن ا/��م �� @�د 9� ��� @?�4� �س از ی< ا�0ام وح��O/� �>�اد� از

دم س4,�ی�� )����45ن ) ��0� رژی& ��دور � �/���1 aات و ��رش حر�4� �`�ه
 ��0� ای� ح���2 ( 4O�( �� ت �دم را هY/ 2 و#-,+�ر� اس*�� �Iرت @

2M�./ا��ی2 -,+�ر� اس*�� در ا�0ام وح��O/� . ور��45� و ���Yر )-  �� ١٣ا��
 �A�� �f �Dی� س��O� دم وا� در ه& ���45 ���رزات �( �Mدر زاه�ان ��س
ح���2 ) ح��ت و هA�� �45+�� �ح2 س4& �� و از -,�� ��a س4,�ی�� )��چ �� 

���(.  

  
 N�� -,+�ر� -��ی2 ه�6.(�9رژی& س

 در زاه�ان و ١٣  در ا�0اماس*��Y/ 
��5ب 9دن ه,� ;/�ن )� @و� �

، �O& 0,��� را "-��ا�"�ار���0
ا/.�4M� و ��ه�A�� �f 2� ای� رژی& (
ور��45� و ���Yر را در ا/`�ر 0,��� )� 

ا � ا�0ا�+� -��� . /,�یL @?ارد� اس2 
دی.� از -��یO�� 2.� رژی& وا)45� )� 
ا�7ی�5�6& -,+�ر� اس*�� س2 9� در 

 س�ل ح�2�,9 س��� ��د ��سM� �1٣٠ل 
/�ان )ا� �9ر@ان و -� س�9ب و @��6� و ز

زح,�O�4ن و ��A+�� �ح2 س4& /�ا�4� و 
درس2 )� ه,�� دP�6 اس2 9� ا�وز 
 &O� ت وY/ ;��ج �از @?�4 L�( �����(

دم )� ����س4� =ار @#4� اس2� �(*A/ا  .  
  

�� -2ن *�د رژa	 وا*��� *� 
  !ا��a�H>��	 %�<2ر� ا�/�(

*� "�ار *�د ا3ح�د ��3م  ��وه�� ا 0/*( 
  !و ��3م +
0<�� ��ا�� ا�aان

  
  *� ای��ن *� ��Bوز� راه��ن

  �JیO<�� ��ای( +
\ ای�ان
 ٢y 1����3 ١ -١٣٨٨� ��D٢٠٠٩ ژو  
  

 

 روزه براي حمايت از مبارزات حق طلبانه توده هاي به پاخاسته در لندن 2متن اطالعيه افشاگرانه كه در تحصن 
  .بزبانهاي انگليسي و فارسي پخش شد


�� 23د1 ه�� *� Y �* )�/2ر� ا�>�% )Y�r3ار 	$� *� %��ی�ت رژی�اض +2د را  ��Y�3 ا 	د ���1 ای�� �rا��وز در ای� ��
  .�B+���� در ای�ان *��ن ���	

  
 <� ری@��� و  �Pت و +E	 ح�C6 از *� $�ل ا �@�*�ت ����یE( ��1 %2ن در ای�ان ��
�2 <� 3, از 23د1 ه�� ����ی�1 �� *� +��*�

ا�� رژی	 ���2*-� %�<2ر� ا�/�( *� .  ��ل ��	 و ا�����ر و ���2ب رژی	 %�<2ر� ا�/�( را *�  ��ی? �)ا٣٠���8
در  ���r %��ی�ت رژی	 د1 ه� 3, از %2ا �ن، ز �ن و . �2Eدن ��X3 �2� �* ?3ه� ������ن *� ���Eر و "
� و "�� � <� �Bدا+�

.  �!��ض %�ن +2د را از د�� داد1 ، �6 ه�3, ز+�( و هLاران 3,، د��-�� و روا � ���ه��><�� ای, رژی	 �8 �23د1 ه��
ه	 ا��2ن  ��وه�� ���2*-� %�<2ر� ا�/�( *� ی2رش . ��دم *�rن ���1 در ا�O8ل �@�
o *� ا��Yا�dت +2د ادا�� داد1 ا �

د��-�� �( ����، ا�2ال � <� را �iرت �( ���� و ه� ا��Yاd( را *� *� +� � ه�� ��دم، %2ا �ن را وح�d � ��Eب و �8	 و 
��E� )� و +2ن A�+ .��� )� ام،  ز �ا ��ن ����( و د��-�� ���8ن و"�ی� ا+�� را 3<�ی��Yا��2ن +�7 ا 	ه.  

  
 �ا <�� رژی	 �� +2اه�ن �زاد� �2ر� و *�ون "�� و �8ط ��3�( د��-�� ���8ن و"�ی� ا+�� و ��3�( ز �ا ��ن ����( از ز

  .دی23��Oر ح��	 *� ای�ان ه���	
  

	��� )� ) �$��EB ای�ان 	3ح� �� ��>�

$� � ��ر��ان، دا 2rEی�ن، ز �ن، %2ا �ن و �I \از %�$? ح ��.  
  

�� )Y�r32*-� و ار��� 	%�<2ر� ا�/�( ی& رژی 	و ��3�( دار و د��� ه�� درو ( �ن از %��ح +���� ا� و . رژی 	ای, رژی

$�ن ��ی$�Oر ه��2ن +��3( و ��2�2 و ) ا26>-�ای�ن(pاد اح���  I +2رد1 �زاد� ... ����� �3 *� 76/ح ا6/ح 	�د���8ن "

 ٣٠رژی	 وا*��� *� ا��Hی�>��	 %�<2ر� ا�/�( رژی�( �� �� در 2Iل . و ح20ق �YدR � 23د1 ه�� 3ح� ��	 �� ه����
��Hی�>���( ح2O�� +2د را حcP و د��� ? را �3 ���\ *� +2ن ��ل �)��8 *� ح��ی� ����0	 و ��i ����0	 "�ر3<�� ا

  .��دم �� �>2د1 ��د1 ا��
  

 از %�$? 23د1 ه�� 3ح� ��	 ای�ان *�ا� �� -2 ( �
�� ای, رژی	 ارY�r3( و *�"�ار� �زاد� و ی& رژی	 د��Oا�3& در ای�ان 
���� ) �$��EB.  

  
  :��"( ��@2اه�	 ���� از ��3م  ��وه�� �زادی@2ا1 و ا �� <�� �E�Bو و �

*� ه� O�� CO8, از %�$? �زادی@2اه� � ��ر��ان، %2ا �ن، ز �ن و +
0<�� 3ح� ��	 در ای�ان *�ا� �� -2 ( رژی	 %�<2ر� 
  .ا�/�( و ر���ن *�  �زاد� و *�ا*�� و د��Oا�( ح��ی� ���� و  �6ا� � �ن را *� �2ش %<� ��ن *��� ��

  . ��Bوز� *�ا� �$�رزات �YدR � ��3�( ��دم �زادی@2ا1 و �$�رز %<�ن ا����Bوز�  <�g �زادی$@? ��دم ای�ان ی&
  

  سازمان ضدامپرياليستي دمكراتيك ايرانيان در انگلستان
  2009 جوالي 8      فعالين چريكهاي فدايي خلق در لندن
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  ٢٤از P6ح�    ...نگاهي به تحصن دو روزه لندن

��@�ن از �حP، ;/+� را )� ح,� 2 از ��اس4+�� ���� �f�� �,fح ا � وا=>�2 )ا� )�زدی�9G4ح� 
دم #� �/Wی� در /4. ا �� ��ا/�/��0دی+�� ر#�A، )��5ر� از �0)@�O#و ا �ا/��� �9ر ;@�ه.

���1ر� را 9� از ���رزات �دم ایان ) ��0� 2��9 رژی& -,+�ر� اس*�� ح,�ی2 �� 9د و 
9د� و  �sان )�د را ا���اس�4ر ;زاد� #�ر� ز/�ا/��ن س��س�، �9ر@ان و دا/��Oی�ن ز/�ا/� در ای

9د/�)�Dر داو�1��/� 9,�+�� ��6� ا�  �D0ا �Gای� �ح �( ��/.  
  

دم ��AD� �D(ر �(�ل �� ��ان )� اe+�رات ی< ��/& -�ان ا/.��5� � ���در ���fح ح,�ی4+�� �>
ا�8ر1 ��د �� *� �EJ<�ی( �B از اB &8س از دی�ن �43وی� %��ی�ت �Lدوران %�<2ر� 

 �P� ,4در 3ح �dای,"ا�/�( *� ر���0 ح� �Xا23*2س *�ا� ی& >ح C+از دا ,� 
*���Y در ای��-���B ��!* 1د1 �8م و +2دم را *� ای�OY . �r��O3 ��> �ه��1 را دی�م

*� دی�ن ای, ! ر�� �م �3 از ��8 در �C*�0 رژی	 ���2*-� %�<2ر� ا�/�( ح��ی� ��	
  !"OY�<� 3, �, ه�2ز ه	 �( >�زد

  
2Y@ ��/ �ی� �ایط ه�j ا/�5ن )� و-�ا/� /,� ��ا/� ای� 5�0+� و ا" -�ان ا/.��5� دی.

���O��� و س�29 )��4��9� را 9� رژی& -,+�ر� اس*�� در ایان درس2 9د� را )Oاس4� . وح(
��)� ا��� روز� 9� ای� رژی& س/.�ن و �O9ر و �دم ��ب ایان . س��س4,�اران �� #ی���ر ه45

  !")2M در ���رز� ��ن ی�ر �,� )���. از ی< رژی& د��ا��< )��ردار @د/�
ان و روح�� ا/4/�س��/�a�,0 �45�6 ;/+� ای� )�Dر �9�(�0 a�D� 2ی��رده�� @م ا9(( 

ار� ;زاد� و د��اس� وا=>� در =ح2A�A را /�Oن �� داد 9� س/.�/� -,+�ر� اس*�� و )
ا� �9ر@ان و زح,�O�4ن ایان )��� )ا� �,��� ا/�5/+�� ( �+�ایان ی< ��#2�A و ��وز� /� �

  .یm د/��س2;زادی�Mا� و �
��رد ���س ا/.��45ن )� ای� �ح�G )�د( 29J59 &d ا-�ز� . /�4� )-45� دی. در ای� ح(

 روز -,>� +e از ،�Gار� �ح�@ -��W ���س )� ای��د ��اح,2 و ��A��sت ) ١٠رس,� )ا� )
دا�2� ���G4ح� ���0 . ��� JG/ Pدر �ح �در� ��/� 9�����ن )�د در @�م اول ;/+� ��اه�ن )

 �( ����P در ;ن ��ا)��� )�د/�، در @�م )>� )� )+�/� ا = J� ���G�0س �و �4ح  �ا� 9 �4� 
ه�� -�� �ت رژ & ) ;ن ��پ ��� )�د /�� � رو� �� � ه�� ��)� @?ا�4� ��د ��اه�ن )دا��4 

��� ;ن را )� د �ار �حJG/ P /,�د/�G4ح� �ای. ;ن ��/� 9 �س )��� ��.4Mا��، ��اح,2 و س ���
�O/ &4� . در ا/.��45ن ���س ��5ح )��5ر 9& در (�س از ���� ����ری� ���س ��5ح W�,<�

�/�� �� " ���س دی�7,���<")� �حP �ح�G ;��� و )� �>#� ��د )� 0��ان ) �>�) �e ���,0ه
ه� را از دی�ار س��4,�/� 9� �>�ر ه� )� ;ن /JG ��� )�د �( ���,� �9 ��از ر#��A �� ��اس4

ا� /JG �>�ر و �*�9رد، . �� )��ور/���ی( ��� J59 ا-�ز� =( ���� �A#ح�ت ر�f�� س ")� و-�د���
ح 9د/� 9� (� �A45� �+/;,� دس�4ر داد� ��� 9� )� " د �7,���<D� 2 و ای� ����ری�#زی )�ر /

�� و ا@ Wزم �حP )��ی�� و �� ز��/� 9� �>�ره� از دی�ار س��4,�ن ��ی�� ;ورد� /�O/� در ;/�� ),�/
�/�� Pزور ه& ��4س �ا� ا/��م ای� �9ر )ا/� . )��� )@�O#>�ره�� ا� �وا=>�2 ای� )�د 9

��ح و دس4� /�)�د )� � @دد: "ا/.��5� و #�رس�- 9� )� �*�9رده� و " -,+�ر� اس*�� )� ه
دم ایان ه,ا� )�د، -���� ���0 ه�� �ح�G ح�و� Iح�� ه�Q� از -��ی�ت رژی& )�( �( �I�� 

 J�- د�M( را �(�0  ه`/ ��یA� �AD����)�ن داد� )�د، �� ;/�� 9� )d��� &d� )��5ر زی�د �
9د و -��ی�ت -,+�ر� اس*�� را )� )-45.� در �P(�A د � ه,.�ن =ار �� داد �� . `/ �(

A45� ر�D( �ً��0�= �9 س دی�7,���< ا/.��45ن را��� �ای� وا=>�2 )�د 9  �رس� 9 �� `/ �& زی
��، وادار )� )��رد ه�Q� �� /,�د 9� �حL ر2#�)� ه .  وزارت ��ر-� ای� �O9ر �9ر �� 9

��ر �� �Gی�ن ��ت �ح�� �� �A#از رو� دی�ار ه� -," �� و ر ��� �4Mوی; �Iرت �*�9رده� و ��Gوی
�J6 ای��� )�د 9� ��/� )�� از ;/+� را )ا� )�زدی� �0)ی� و ره.?ران دردس2 ��د /.� دار/� و -

4� از O�( ه�� ر#�4ر ;/�ن )� ��ت�O� رد ���س )�د/� �س از��د�� 9� ��ه� ای� )�
��� ح,�ی2 9د/�G4ح�.  

  
ا/� ح�sر #>�ل و @45د� ایا/��/� )�د 9� از �حP �ح�G دی�ن @�O#29 ا/�4� دی. در ای� ح

  در ��رد او�fع -�ر� در ایان ��9د� و f,� ح,�ی2 از ا=�ام ر#��A �� )� )حu و ���دل /`

���� از ای� ا#اد )� ��ز@� از ایان ;��� . �دا�4(
ه�� ����� /��O )��5ر� در ��رد �)�د/� و �
ی+� و .(�9-���Qت ���ش ا��  از ی��5 و س
ی+� و دروd+� و ����49+�� ��دوران @ �Oوح
-,+�ر� اس*�� )ا� ����ب 9دن �دم )� 

 دی. در ا���4ر ر#��A �� �� ����س4� از س��
��0��ان �(�ل ی�� از ;ن -�ا/+� 9� . @?ا�4 �(

 29ی� ����د در ���ش ��د� ه�� )�7 ��س4� �
��@�ن �9 دا�2 از 4O9� ��ن دو �� از �`�ه
 داد� و 0��ان 9د ���سط /�وه�� ��5ح رژی& �
�.�/� -,+�ر� اس*�� )� )��5 /�و�  �9

�� ه� و ���)�/+� ��سط #اوان )� =ق 9دن �9
در ای� �ح�G، ;رم . ��س�اران ��5ح ��د �دا�2

سخ و )�رگ س�ز��ن ��، 9� در �,�م ��ت در ;ن 
 J�- د�� �-�ا/�ن را ) �)�د، ��- �ا�4ا#( Pح�

;/+� f,� ا)از ���ح�6� ��اس�4ر . ���د
 a�� �Qی�+�� #�ا�4� در ��رد O�( ا1*�0ت

��fح�ت Wزم از س�� �� ��/� 9� در ای� ��ارد �
ایا/��ن ���رز� /�� ��  .ر#�A )� ;/+� داد� �� ��

 �,f و �ر  �#4�sح �Gح� Pدر �ح J� 2=و د 
 �( ���Gو ��ا/�ن ح,� 2 از اه�اف �4ح <� 

سد� ه�ا� �حP را )� ��ر ���رزا�� @م  ،سود
9د/� ��.   

)� ��-� )� /�دی�� �حP �ح�G )� �ح�� 9� 
�� در 6��ن در ;ن =ار دارد س�Yرت -,+�ر� اس*

و ا � وا=>�2 9� از ز��ن ���ش )�رگ �دم ا ان 
�� ه روز در �P(�A ای� س�Yرت، ��,>�ت  A�
 P(�A� در ��f ��س2، �>�اد � از �>4( �fاا40
 �� ��س�Yرت از -,�� -�ا/�/� 9� ��د را س
0��ر از ا � �حP ��ه� )@�ار� ا �  �( ����/

�sو )� ح ��� �Gو �ح uح( �( �Gح� Pر در �ح
��دا�4� ���G4ح� �( ا � )ح(+�  �� از . ���دل /`

 ���G1� ;ن �4ح �29 )�د 9�2 ا � ح)� J/ا�-
از ی< 1ف ا �� ه�� /�درس4� را ����� و ;/+� را 
9د/� و  از 1ف دی. ;ن -�ا/�ن /�� )�  �� �A/

�/�� �� ���; ���Gات �4حی< /,�/� از . /`
ح �� 9د 9� ای� ��ارد، )حD� �9 ا/� )�د�- u

 & ا�� )� ��-� )� Y��� از -,+�ر� اس*�� �4
٧|��)� ا/A*ب س�ل  ��� �( �6�� 9� �� را از 

ا/�ا�2، ا/A*ب را /�� را� حP وf" ��-�د /,� 
ه,�� )ح(+� /�Oن �� داد 9� د�,��ن . دا/�& 

دم س4,� �� �� در ا � س�6+� ��Aر در )�� �
 ��0� ا#��ر -�ا/�ن �9ر #�( 2A�Aد� و ی� درح9 �

��� )� . ا/A*)�، س& ���� 9د� ا/�G4ح�
ورت ا/A*ب )� �(�)� ��+� را� f ��/49+�� ز�#

  ./��ت �دم را )� ا � -�ا/�ن ���fح �� داد/�
  

 29��� در ای� ح�9 29� ��A#ر �Gی�ن �ح�� �(
)� -��� س�Yرت -,+�ر� اس*�� ر#4� و )� 

 از #>���6 س��س� 6��ن در ه,ا� -,>� دی.
  .;/�� ی< �`�هات ای�45د� )@�ار 9د/�

  
ف ا/ژ� I �( �9 ن��در ��,�ع  �ح�G دو روز� 6
 �( ،�� و ��ان )��5ر -,>� از ر#�A ا���/7?ی
��-� )� �>�ر ه� و �ط س��س� ح�9& ) ;ن، 
29 ���رزا�� )��5ر ��#A� در ای� �+ )�د و ح

� ��O#را در ا �t�� LA/ &��4ر رژی ��- �+
 ��0� ��د� ( L �+4ر� اس*�� و س��س�+,-

)� . ه�� ���رز ایان در ا#��ر 0,��� )�ز� 9د
 �fاا��� روز� 9� دا��� ای� ح�9ت ا40

�(�  �4O�( �� 45ش ه@.   
  


\ ا�aان+ )Dا�� ��>Oa�J ,�<�!�-ن��<   
٢١ ��3 ١٢ - ١٣٨٨ ��D٢٠٠٩ ژو  
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   آلمان•
  

  ! در د��ع از �$�رزات ��دم ا�aان در >��ن��Bم  *� 3ح4,
 

  !�d, �/م و �رزو� ���0�2 *�ا� ��8 و ه�� �$�رزی, 

�� رژی	 %��ی� ��ر ا�/�( ح��ی� �( Y ��8 از �$�رزات ��
 )D*� �$�رزات ه�� %� $� و 3/ش *�ا� ره� �� 	و �!��0ی 	���
 ا�� �� �( 23ان *� �ی��1 ره� از ا������ر و �r3وز *� ح20ق

��� C(  �ی ��ان در را���� 3}��� . ا LیLY ��8 رزات�$� &E�*
�8ایط ��0E *�ر ��ر��ان و زح���EOن، �)��8 از ح��ی� و 
 L�  ای�ان ?Oزح�� \
��EB$� ( �� �2رد ا��0$�ل ����د1 +

  .ه��
  .�� *�ا� ��8 �رزو� ��Bوز� و ���0�2 داری	

/ ١٠/٧ ��2    ه�-�� 2ن ه�$��-( و د��ع از �$�رزات ��دم ای�ان 
٢٠٠٩  

  

  استراليا •

  !��Bم *� 3ح4, ������ن در >��ن
 

  ! ر��0 
   �d ا��Hی�>���( ای�ا ��ن در ا -
���ن– ��ز��ن د��Oا�3& 

   �!�>�, �JیO<�� ��ای( +
\ در >��ن 
  

+$� 3ح4, دو روز1 ��8، در د��ع از %�ن د��-�� ���8ن 
� ا�/�( ا��Yا�dت ا+�� و ا���E %��ی�ت �$!� � رژی	 %�<2ر


�� 23د1 ه� و ح��ی� از �$�رزات *�ح\ ��ر��ان و زح���EOن، Y �*
ز �ن، %2ا �ن و +
0<�� 3ح� ��	 *�ا� �� -�X  ) 2م 
ا�����ر��ا �  ح��	 و رژی	 ���2*-� %�<2ر� ا�/�( *� ��3م 
%��ح<� و دارود��� ه�� ارY�r3( �ن �� را  �L ه��2ن ه�� 


� دور� �����  �( ه� ��J . �زادa@2اه�ن  �8د  �2د!* ��
 )$
23ا �	 در ای, ا�� �<	 در ���ر �3ن *��8	 ، ا�� *�ا �� �� *� "
����1 از +E	 و ��, *� دی23��Oر� ح��	 و �<� *� 23د1 ه�� 3ح� 
��	 �2Eر��ن و ه�� �$�رزa, و  �زادa@2اه�ن وای��ن *� ��Bوز� ، 

� درود +2د را  ه���-� ��8 �( دا �	 و از اa, را1 دور *� �8
	����� )�.  

*��8 �� ای, و�P�z ا 0/*( ��8 ، در ��EB$� ( از �$�رزات 
ا 0/*( 23د1 ه�� *� �B+���� و د��ع از %�ن ز �ا ��ن ����( و 
د��-�� ���8ن ای, �$�رز1 ، +�ر� در EJ	 ��ز�O8ران و 
 1�>J ��E�* �Jء �� ه��Eدم ای�ان و ا��� �* ,D�+ 2د��و+�-�ن+

0
+ �d 	2ر� ا�/�( *� ه� د��� و %��ح( ��ی� رژی>�% )
از دور د����ن را *� ���( ��Eد1 و*�ا��aن ���0�2 و  .*��8

  .��Bوز� �رزو �( ���	
  

  !��Bوز *�د �$�رزات �B 28ر ��ر��ان و زح���EOن +
0<�ی��ن 
  !%�<2ر� ا�/�( *� ه� %��ح و د���  �*2د *�ی� ��دد

  
�ا>��  ا��–ه2اداران �JیO<�� ��ای( +
\ ای�ان 

٢٠٠٩/�R2%/٠٩	ه�rدو / ��3/    ،  ه��Eارو ���4و هL>Oی
�Eه  .  

  

  كانادا •

 �dا��a�H>���( ا�aا ��ن در -��ز��ن د��Oا�3&"ر���0 

\ ا�aان در >��ن"و " ا -
���ن+ )aا�� ��>Oa�J ,�<�!� "  

  

\ ا�aان"�� �!�>�, + )aا�� ��>Oa�J--( +2د "  �� �دا��ه�$

� در ��EB$� ( از �$�رزات ا 0/*( 23د1  روز1 ٢�8را *� 3ح4, 
ه�� *� �B +���� و د��ع از %�ن ز �ا ��ن ����( و 

	aم �( دار/Yرز1، ا�$� ,aد��-�����8ن ا.  

��  �L *�  2*� +2د در �
�� �!�>��<�� �$�رزا3( در ��EB$� ( از 
�$�رزات *�ح\ +
\ در ز ��r و در ا��a��% ��Eت %�<2ر� 

*��8 �� . � >ح�X ا� از ���E  )�  �B	ا�/�(، دو�8دوش �8
 �* �� \
ا��Oر 2�Y�( %<�ن *�ا � �� %2ا �ن �r8ع و �$�رز +
د�� +�>( در *�ا*� �Lدوران �3 *� د �ان ��
h رژa	 *� �$�رز1 

  . ادا�� �( ده��
ر��0، در E�B$�د �$�رزات +2د، �� را در ���ر +2د�3ن *�ا �� و 


2ع  .ور *�a�a(Hدروده�� *( �a�Bن �� را از را1 دI �� �8�*
	a��-* ,E% 	ان را ه�-( *� ه�a2ر��8 �زاد� در ا+.  	aگ رژ��

��Bوز� از �ن ��ر��ان و  .�����a دار� وا*���  Lدa& ا��
  .زح���EOن ا��

  
ز �1 . ز �1 *�د ا 0/ب. ز �1 *�د �زاد�. ��گ *� %�<2ر� ا�/�(

  .*�د ��2 ��	
  


\ ا�aان+ )aا�� ��>Oa�J ,�<�!�- ٩ ، �� �دا  ��D٢٠٠٩ ژو   
  

  آمريكا •

  !*� درود ه�� ��م و ا 0/*( 

ر��0 ، در ح��ی� از 3ح4, ا����Eا � ��8 در �2رد �زاد� ��ی� و 
*( "�� و �8ط د��-�� ���8ن و"�ی� ا+�� و در ��EB$� ( از 
�$�رزات �YدR � 23د1 ه�� *� �B+���� *�ا� �� -2 ( رژی	 

 %��ی��Oر� �� *� ���2ب رژی	 ��2Pر %�<2ر� ا�/�( ، 
وح��E � �$�رزات 23د1 ه�� %�ن *� >; ر���1 �23ط  ��و ه�� 
 ��Y ��E�* �J دن ه��� ) R2I ا��* )�$Y )!� دور +2دL�

\ ای�ان در + )Dا�� ��>Oی�J ر +2د را دارد، �� ه2اداران�* �����

 �$�رزا3( +2د را *� LY ��8یLان ��ح4, اY/م  ���ی�O ه�$��-(
 دور د�� 3& 3& ��8 ر�LY ��0یL را در ا��  �	 و از را��1  �(


��  �Xم ����ی� دار� وا*��� *� ا��Hی�>�Lم %�<2ر� Y 1رز�$�

$( �� �8ر از  .ا�/�( ، ����6 � و *� ���( �( ��Eری	" �* 
 ����1 از ���� ��0س  EY\ *� ��ر��ان و زح���EOن ای�ان و د>(

زح���EOن ، ��ی�د *� �(  �$� *� د���8ن I$3�0( ��ر��ان و 
  ".%�<2ر� ا�/�( ، *� ه� %��ح و د��� ،  �*2د *�ی� ��دد: "�وری	

 !*� ا��� *� ��Bوز� ا 0/ب "<� ���L ��ر��ان و زح���EOن ای�ان  
  !�� -2ن *�د %�<2ر� ا�/�( ،  �*2د *�د ا��Hی�>�Lم 


\ ای�ان+ )Dا�� ��>Oی�J ه2اداران �Oدر ���ی   

  �$�Er�B١٨��3  ٩ - ١٣٨٨ �R2% ٢٠٠٩    

  سوئد •
  !ه�$��-( *� ر���0 ��ح4, در >��ن��Bم  
 

 !ر��0 
  

) �$��EB �
 ���C +2د را از �$� رز1 ��8 و اه�اف �ن  *�ی���2
�� را در �$� رز�EP��  . 1 ری	   ���( *�اY/م ��د1 د�� ��8 را

  . +2د �<�	 *�ا ��
  !*� ای��ن *� ��Bوز� راه��ن 

   
  ه�� ��ای( +
\ ای�ان در ��D2 ان �Jی&��ز��ن ه2ادار

١٩ ��3 ١٣٨٨  
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  :انگلستان •

در ادا�� ح�9ت ا40اf� ایا/��ن ��A& ��رج �O9ر 9� در ح,�ی2 از 
 .(�9��اس4+�� �0دW/� ��د� ه�� )� ����س4� ) ��0� رژی& س

 ��� ٢٠٠٩ -�ن ٢٧-,+�ر� اس*�� )@�ار �� ��د، روز �
P(�A س�Yر��M/� رژی& در 6��ن )@�ار �� 9� �`�هات )�رگ دی.� در �

29 9د/���@�ن )� . �>�اد )��5ر زی�د� از ایا/��ن در ;ن ��9 �`�ه
 ���0 ( �@�O#ا �ز)�ن ا/.��5� و #�رس� ) �دادن �>�ره�ی� )س
ب و �4& f �4ر وO9 و �دا�4رژی& -��ی��4ر -,+�ر� اس*�� �

���4ر� ح�9& ) ایان را وح��O/� ��د� ه�� )��ن ;��� ��سط دی�
 . �ح��م 9د/��.,O���ل و ح,�ی2 A4ن )� اس�@���9 ح29 �`�ه

ان و ره.?ران ��AD� رو)و �� 9� ( �(� �Iا در;وردن )�ق (�0
9د/� �� �/���4O� ا/��ندر ای� . ا������+�� ��د از ا40ا�fت ای

-,+�ر� " ، "�گ ) -,+�ر� اس*��"ح29 �>�ره�ی� ه,:�ن 
��ح و دس4� /�)�د )�ی� @دداس- ز/�ا/� س��س� )� "،"*�� )� ه

-,+�ر� اس*��، رژی& ار���0� "، "ه,2 ��د� ه� ;زاد )�ی� @دد
ا رس���# 2@/� س�زش /� " ، "=P4 �0م �دم )�ی� �m=�4 ��د"، "�

د �� ��وز����@�ن )� �+�� . س داد� ��... و " ���5&، /�9 �`�ه
)�رگ 9� ح�و� Q�+5�0�  از -��ی�ت رژی& �f �*�9رده�� )��5ر 

��A� -,+�ر� اس*�� ) ��0� �9ر@ان و ��د� ه�� )� ����س4� )�د 
 ���,0 L/,�ی �و ) ���O9 @��� ا� از ای� -��ی�ت را )� ��Gی

  .در;ورد� )�د/�
  

�`�هات #�ق )�Dر ه,���ن و )� �Iور #ا��ا/+�� -�ا@�/�  از س�� 
�!�>�, �JیO<�� . �ز��ن ی�#4� )�د/�وه�� س��س� �m�4M س

 �d ا��Hی�>���( -��ای( +
\ ای�ان و ��ز��ن د��Oا�3& 
ای�ا ��ن در ا -
���ن *� ا ��Eر ��ا+2ان ����E( از 

�� ��ز�� �ه����ن ای, �X3ه�ات *2د �؛ ��A#وه� از ر@  �9 
�L ��د� ه�� ��9� در ه,�45.� )� ا � #ا��ان و در ح,�ی2 از -�

 ��0� رژی& A�� �f� -,+�ر� اس*�� در ای� �`�هات �ح2 س4& )
 ��+A�� ان و�4��/� ��د از ���رزات ا/A*)� �9ر@O� د� و9 29�

  . �ح2 س4& ایان را ا)از 9د/�
  

  )� ای,�ن )� ��وز� راه,�ن
ی�+�� #�ای� ��a ا ان در 6��ن� ��6�<#  

o   ٢٠٠٩ -�ن ٢٧  - ١٣٨٨ ��
  
  استراليا •
 )!ا���ا>��"(>L �2 ��>� و"
  

 �W�- س�م �١٢( روز -,> درا40اض )�  س�9ب ه�� ) ٨٨ ��
دم ;زادی�Mا� ا ان ��سط /�وه�� ��5ح رژی& -��ی��4ر � ��/��
45.� )� ���رزات ا�� ��د� ه�، �-,+�ر� اس*�� و )ا� ا0*م ه,
 ��,>� ا40اf� در �P(�A ��ر6,�ن ای�26 /�� س�26 و�6 در س��/� )

ا��ان  .  -,+�ر� اس*�� ایان )@�ار @د ���0�# �( 29ا � ح
45.� )� �دم ایان �Iرت @#4� )�د �  .4�,9� ه,

  
 �.45��P�O4 از /�وه�� ر#��25 ، ��د� ا� ، (در 9��ر 4�,9� ه,

1#�اران  �� از @ای�Oت  ...)���ه�، ا#اد� )� @ای�Oت �PA45 و  ،
ز -�ا/�/� 9� از��س�� ح,� 2 س�س��45�6� اس4ا��6 و �>�اد� ا

29 9د� )�د/�، ا6�4� در ��رد ای� 9د/� /�� در ای� �اس& � ��
 9د 9� در ���ن ا � -�ا/�ن، د . �� `/ J�- �4�/ ای� دس4� ;�

�& ه� و س,�P ه�� � از ���"��در ای� ��," . د �� /,� ��" س
�ر6,�ن، 1� ا40اf� ، /,�ی��� س�� ه�� �ح�ط زی25 اس4ا��6 در �

��/� )� ح,�ی2 از ���رزات �دم ایان �دا�4� و س�9ب ��O و Mس
��ر رژی& -,+�ر� اس*�� را �ح��م 9د/��.  

  

@�ار | �� �٣اس& ��)�ر =ار )�د از س�20 ( Pدر ا � �ح +e از �<( 
 ���د 9� )>�ا از س�� #ا��ان ده��@�ن ا0*م �� 9� �� س�20 

در /�دی�� ه,�ن " ��ر��� ِ��س"دی. در درا � �حP  و ی< س�20 
 2#  .�حP ا/��م ��اه� @

  
 P,ان در س��/� /�� )� حی�+�� #�ای� ��a ا � ��6�<#

-,+�ر� اس*�� "�*�9رده�Q� از -,�� �*�9رد� 9� رو� ;ن �>�ر 
��ح و دس4� /�)�د )� � @دد- /��4� ��� )�د، در ا � �حP " )� ه

یح و O� �( و �ر  �#4�sح �ی9 �+����fح ��اf" س�ز��ن و ا#�Oء 
دم �ح2 س�D� ایان � ���0 د ����4ر� ح�9& و -��ی�ت ا�� رژی& )

��دا�4�.  
 

��ح و دس4�"سدادن  �>�ر - در " �گ ) -,+�ر� اس*�� )� ه
 �+�� #�اa�� �Q، در ����ن -,>�2 �?�9ر از 1ف #>���6 

>�ر��د� ه�� ���رز ایان �ایD� 9�  4�,9� �?�9ر از )��ن ای� �
�� @�ن �9 29��ل و ���ح�6� )�� از �A4د/�، )� اسا-4��ب ���

��Aر )�u0 . ��ا-� ��  اس&، ه� ��s# ا � �>�ر در ���ا�� 1
���ح�6� -�ا/�ن #�ق ا6?9 �� )� ه,�ن ا/�از� /�� �O& ��د 

2M�./ا��ی� )�ر ��ار ای� �>�ر ) .#و�4� @�ن راس2 را )��د �س از 
9� ی�� از -�ا/�ن )و��� و دWور در ی< ا=�ام سی" در ح�6� 9� 
ی�+�� #�ای� ��2O س ردیY� از دوس�4ن ��د و درس2 -�� ;رم 
��a ا ان، ای�45د، )� �,��� ��ان ��د ی�� دی. از �>�ره�� 

وا� )� روز� 9� : "رادی��ل �`�هات �دم در �داد ��� را #ی�د زد
�� اول )� ای� 9� ای� �>�ر #Aط ��سط دوس�4ن در �". ��5ح ��ی&�

 ��A#ر ����دش ��ار ��، ا�� در دو��� #ی�د او، ه,اه� =�ر�,
��ی�ت - �( 2�#>�ل در س��/� )� ای� -�ان ;9��� از �O& و 5/ ��9
دم ���رز ایان، )�u0 -� ا#�4دن ای� � aر� اس*�� در ح�+,- "��#

��@�ن @2O �>�ر و ��ار ;ن از 1ف )OM� از ��9 29در ا �  .
گ ) دی����4ر ،  :ح29 ه,:��� �>�ر ه�� دی.� از -,�� �

ت ح,�ی2 �d �( �/ا��س�� )+�/� اس2 ����� ا� /�O/� اس2 ، ای
  .س داد� ��... ح,�ی2، و 

  
ا=�ام )� @#�4 �0س از ;رم س�ز��ن )�ی�w )�س��� ه,�ن -�ا/�ن و 

�ق زی�د� ه,ا� )�د، /�4� د�4 و �5ه�� دی. 9� )� ��ر و �
دی. ای� �`�هات )�د �.,O�ا9(ای� -�ا/�ن  =�P از @#�4 �0س ، . 

 2�)� �س�ال �� 9د/� 9� ;ی� �� ��ا/�� �0س ).�/�  9� )� ��س
��ل �� ��ا-� �� ��/�A4در  < ��رد دو -�ان . واس �اس2 9 J6�-

2 �� 9د/�، �دد )�د/� 9��ا� �0س 9� )� �9� ;ذر)� ��/� Iح( 
)� ;/+� ���fح داد� �� . @#�4 از ;رم س�ز��ن )�ی� ا-�ز� ).�/� ی� /�

/.� اس2 و اح��4ج )� ���YM/� �0س +( �,I ی�د ;ور &�9� ای� �
�� �� �� ��اه�� �0س ).�ی�� ���ن ! @#�4 /�25 ، )��ی�� ه� �(

��ن، ;/+� ���ح�ل ��/�Mای� س . &�را ی�� از ;/+� ;�� و ی< 1ف �
در f,�  �� از #>���6 . /.+�ا�2 �� ;ن دی.� ازو� �0س ).�د

و� س�س��25�6 ه�� اس4ا��6ی� )� ��)�یP ��دش از ;رم س�ز��ن @
دار� 9د  و ��د /�� در ;ن �حP ای�45د �� از و� در �و �>�ر ه� #��,

در . 9��ر ;رم و �*�9رده�� س�ز��ن، 5�0� )� ی�د@�ر� @#4� ��د
 � �( ،���دار� زی�9/� ی�� از #>���6 ���ه� ه& ا��ر� ای( &��# �(

�� ��رد و از زاوی� ه�� �m�4M از �� و �>�ر ه� و ;رم �/,�د  9� در 
2#  .��ن �0س @

  
�� ��رد �دم �حP و �0) � در ��رد ;رم س�ز��ن و ��Yو�+�� �� )� �در 

رد در  < ��. )�A� س�ال 9د/� 9� ��س� ه�� Wزم )� ;/+� داد� �� 
5�� 9� از ;ن �حP @?ر �� 9د، �س از ��(� در ��A)P ;رم � ��=;

س�� � �A#ا/.��5� #�ای� ( #�د : س�ز��ن، از ی�� از ر ��9, ( ��ی>
�س . ��؟ 9� )� و� ���fح داد� �� 9� ای� �9,� #�ای� اس2 /� #�د

�� س�6� در ز��/+�� دور در ایان )�د� �  �9 2Y@ ح�ت �� و��f�� از
�2 9دو از �ح�ر#�s� 2�0 �(�A4� ��/ �� ��Aد . 4+�� �دم ایان Iح

 �O� �9ب1���A� ح�9& ) �O9ر��ن و س�D� ��م ا�7 ���6م و س

  

  خارج كشورگزارشاتي از حركات اعتراضي در 
  ! در حمايت از خيزش توده اي اخير
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;زادی�Mاه�ن ��سط ��� -��ی��4ر 9� ه& ا9��ن ��سط رژی& -,+�ر� 
 ��A#و ر a�� �ی�+�� #�ای���رز� � PQWاس*�� ��اوم دارد و د

یح 9د/�، 9� )� )���ن @?ار از )�و ���6 ��O� ح  و�f�� ن را��9 
��ل  و� ��ا-� ��A4اس .  

  
/�4� د .� 9� در ا � حJ�- 29 ��-� /,�د )��رد #�,�)�� دو�� از 

. )�د 9� ه,� را ��4-� ��د 9د " 4�,9� ه,�45.�" ا#اد �P�O4 در
=�s� از ای� =ار )�د 9� ی�� از ��د� ا� ه�� =�ی,� س��/� )� 

9د� )�د#د� در ;ن 9 ����در �P(�A، ;ن . ,�4�، ا40اض و اح4,�� �
 ��/� ا� ، در ح�6� 9� دس( L4� ��Gوی�.,O� ی�د )��5رد )� ##

2Y@ و ���O9 ا��ر� دا�2  ،داد4O9 " :  ،2#�)9� ��� @�ن ا��
ی�د او ه,� ا#اد ح�ل و ح�ش ". ای�+� ه,� از ���/2 ه�� �,�س2 #

د، و در ای� 6ح`� دوس�4ن و�، سی" ;/+� ای� �اس& را ��4-� ��د 9
  . را  )� س��ت و ;را�L د�0ت 9د/�

  
 �+�� #�اa�� �Q ا ان در س��/� �  اس4ا��6�<#–��6 

٠ /٠٧ /٠٩�  
   انگلستان •

  !�X3ه�ات اa���د1 در ا��Yاض *� ���Eر ��دم ا�aان در >��ن
  

 -,+�ر.(�9 ��0� رژی& س( �fا� در ادا�� ر�4� ح�9ت ا40
�1��/� ��د� ه�� )��ن ;��� از  aاس*�� و در د#�ع از ���ش ح

 ���O6& رژی&، روز ی��`�| �W�- ٢٠٠٩ P(�A� در � �`�هات دی.
  . س�Yرت ��/� د ����4ر� ح�9& ) ا ان در 6��ن )@�ار ��

 
در ای� �`�هات /�وه�� �� �P�O4 از )�� س�ز��/+�، /�وه� و  

29 دا�4�� 9� )�ون و=Y� 4�,9� ه�� د��ا��< و ا� PA45� اد#
 -,+�ر� .(�9 ��0� 2��9 رژی& س( ���)� سدادن �>�ره�� رز�
اس*�� )� ز)�/+�� ا/.��5� و #�رس� )� ا#��O -,+�ر� 

از -,�� . اس*�� �دا�4� و �4O9ر �دم )��#�ع را �ح��م /,�د/�
 29-,+�ر� "، "�گ ) -,+�ر� اس*��"�>�ره�� ای� ح

��ح و دس4� /�)�د )�ی� @دداس*- ز/�ا/� س��س� )� "،"�� )� ه
�4O9ر و ����� در ایان )�ی� �m=�4 "، "ه,2 ��د� ه� ;زاد )�ی� @دد

گ ) س� -�/�، "، "=)�/� ��ن ز/�ن )�ی� �m=�4 ��د"، "��د�
�/����� ا� ��س�� ر5#���"، " �� ا�، �گ )��� گ )�

�,��� �9ر@ان و دا/��Oی�ن "، "��س��، �گ ) -,+�ر� اس*��
-,+�ر� اس*��، رژی& ار���0�، �@2 "و " ز/�ا/� )�ی� ;زاد ��/�

�!�>�, �JیO<�� ��ای( +
\ در >��ن *� *��  .)�د ...و " #ارس���
  . ه� و B/��رد ه�� +2د در ای, �X3ه�ات ���8 دا���8

  
ات =�)P ��-� )�د 0��رت از ;ن )�د 9� /�4� ا� 9� در ح���� ای� �`�ه

ی�ن - ��6�X5� ات، از س�� ی�� ازح�ب 9,�/�25 "در اوا� �`�ه
�5�2 )� سدادن " �9ر@/ ���fاد د .� ا40# ���و ه,:

گ ) "�Iرت @#2 9� از -,�� در �>�ر " �گ ) ��س��"�>�ر�
�� ا�، �گ ) ��س��، �گ ) -,+�ر� اس*����� "��/���@ 

و /��ی� " ��س�� در =�رت /�25"��� )�د؛ اسW�4ل ;/+� ای� )�د 9� 
در �ای�I �Dرت �� �?ید 9� " ا40اض"ای� ! ) ��0� او �>�ر داد

ه,� �� دا/�� ��س�� #ی���ر 59� س2 9� /� ��+� در  �� از 
 س�ل /25M وز  ٨س��� � � دورا/+�� س�D� -,+�ر� اس*��  

)�د� )��� از ه,�ن " -,+�ر� اس*����Aس "/`�م )� =�ل ��دش
P��O� ز�d;"ح2 /`�م�G� ��MO� ",�� " ان  �� از /+�د��0 �(

ه�� =�ر�,�� -,+�ر� اس*��، در ;ن �s0ی2 دا�4� و )� وا="  �� 
� ه�� =�ر�,�� /`�م 6�e,�/� ح�9& �� )���+�ای� �+� . از 

س2 ���4.�ار و و#�دار )� /`�م ار���0� -,+�ر� اس*��،59� ا
#a )� ��ن ه�اران � �� L/�42 دسG� ��0م ده P4= ی�ن9� در -
�� از 9,�/�45+� و ���رزی� و #ز/�ان )و��� �O9ر �� ;4Od� اس2 و 
د�� � �f �Dه�� س� �*ش اش در ا � س�6+� �ح��& �� � �ه,

��س�� در �ایD� در ار���ط )� ���ش . -,+�ر� اس*�� �� )���
�L /,�ی� 9� ��د� ه�� )��ن ;��� س>��9د ��د را =�1� ای� - 

ا40ا�fت ��د� ه�� �ح2 س4& )ا� رس��ن )� ;زاد� و  �� ��اس2
 �fا4ل /,�د� و )� # OM( J� از �دم ا/ژ� ا40�د��اس� را 9
;/+� را در �+�ر��ب ا�4*#�ت -��ح ه�� درو/� 1�A� ح�9,� )� هز 

وه�� ا/A*)� -+2 دور. ده��/ �Y�eای� و(��( ����9دن �دم از  
 �f ��+4و� و س��س �+� ��O#ا�، ا �را/��� س��س4+�� #

د�� دارو دس4� اش �� )���� . �+� ��O#اس4� )�ون ا(
وا=>� و� �.�/� �� ��ان ا/4`�ر دا�2 9� ��ه& �دم # J ��رد� 

���O( &و� در ه �2 )�در f,� ه,� �� دا/�� 9�  او 5/ ! �59
ران و /�وه�� ��د در ��رج �O9ر ��اس4� س2 9� رس,� از �,�=�ا

ی>�� ��د� ه�� ا/A*)� و (9� mI ��د را از ��Y6�M� mI /`�م 
س�ز/� و ;/+� ه ��9 9� ��ا/45� ا/� )� زور و  � " -�ا) "/�وه�� ���رز

 ���0 2 ���رزات �دم )�/�Aاز ح �9س 9 ا->� )� ���س ) ��0� ه�
وه� و . 9د� ا/�-,+�ر� اس*�� سح� @4Y�، ا=�ام �/ J��)� ا � �

 �9 ��د� )� ا40اض )� �>�ر �گ ) ��س��، /�Oن �� ده�ا#اد /��
 &dح4� از ��د� ه�� ;@�� ا�� �ح2 س4& و )��ن ;��� �� 9� )
4��N ح�9& ) -��>� �ح2 س�D� �� )� �,�م و-�د از Oدی����4ر� وح

و دس4� ه�� �,���2 رژی& ار���0� -,+�ر� اس*�� و �,��� دار 
ی���ر ;ن از #"J�1 ح*I" ا �� �4#ا"@.6�Iت دار/� و ای� ... و " اY/

�/� JA0 �+.�س# ،��ت را از ه را� �,�� /�Oن �� دهY/ . �+/;
و")d& @?ا��4 /�م O�� " ا� زدودن " ;@��"و ��د )��� �*ش )(

����cت ر �9� Jی# m�4M� PیW�( �9 از ��د� ه� LM( ه& ;ن�� �را/�
��س�� و دارو دس4� او را ��رد� ا/� ،��د )� �0م ا#��O ��س�� 
9د� و  ����-*د و #ی���ری+�� دار ودس4� او ، ای� #�Aان ;@�ه� را �

��4ی� . )ا� ;ن �Y6#� ه�� ��Xری< /�� �� �ا����9 �9 �ا�
ا)4� )� ��سQ�.M� )� وm �e ا/A*)� در ا � �ا ط /�ا�4� و )� =

5�2 )� ��س�� 9,< �� 9����ه& �ا/ "��وه�� ��/ ��9.  
  

در س�40� 9� ای� �`�هات در �P(�A س�Yرت -,+�ر� اس*�� 
د ;��� )�د/�  9� @ PA45� رت�G( ��/  �ن دا�2 دو دس4� د .-
�& س�� اس*�� )ا#ا�4� )�د/� 9� ا9(ا در  < )LM از ;/+� �

.  ر ه�Q� س�� داد/��2Y6�M )� اح,�� /wاد و @�ه� ����� ا� �>�
��اه�ن " �ا-" ����A ح,� 2 ح,� 2";/+� ه,:��� )� س دادن �>�ر 

 "��;/+� . ، از ح29 ��د )�د/�"�ا-" ����A"ح,�ی2 ;ی2 ا� ه�� �
4I� ه& 9� �>�ر /,� داد/� )� اس�Y4د� از )���@�� )��5ر # در ه

M� �( �� �/دL ��زی< =�� ا� 9� در ا���4ر دا�4��، �*ش �� 9
دد، @ �� LM� انه�ی� 9� �ح2 س�D� -,+�ر� اس*�� در ای
 �wو )�ی J�1 �/�./��/" از ا/>��س �>�ره� و �Iا� /�وه�� س

د/�@ ��/�4� P(�= ��-� در ��رد ;/+� 9� در ه4Y� ه�� . /�وه�� 
 �/�./ا�� ه -� دس�O4ن رس��� )� �+�ی� و ار�0ب /�وه�� س

دا�4� )�د/�، 9� J�1 ر ;���ر�D( �9 اد��ن )�د�<� �.,O� Lه�
9د �� J�- ه� را`/ .  

  
 �� P��O� را ��0 �ح�ود� در �`�هات ا40اf� ا��، دس4� دی.
 P,و ��ر��� ح �,+�� س� ر/.� 9� )� ;رم ��داد/� 9� �>�اد �

;/+� /�� در @��� ا� ��," . ���د/� از �>�اد ��د��ن /�� زی�د � )�د
��0   .� -,+�ر� اس*�� �>�ر �� داد/�9د� و )

    
 �+�� #�اa�� �Q ا ان در 6��ن� ��6�<#  

١� �� ١٣٨٨ -  |  ��Q٢٠٠٩ ژو 
  
  انگلستان •

  ! L�١٨��3ار8( از �X3ه�ات 
 ���� ���٩ �( ا)( ��Q١٨ ژو L����س�2 ده,�� س�6.د -� �( �� 
�Q��O/د�� س�ل -دا و در ادا�� ا40اض )� س�9ب ١٣٧٨ �

��رزات �دم و ح,� 2 از ا40ا�fت ;/+� ��," ا40اf� ا� از س�20 �
.  �J در �P(�A س�Yرت -,+�ر� اس*�� در 6��ن )@�ار ��٩ �� |

��@�ن در ا � �`�هات ا �45د�  9� ا9(ا از #>���6 �9 29�
د � )�د/� در �1ل ا � ح29 )� س دادن Y�س�ز��/+�� س��س� و �
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ا��@ �,f  m�4M� ره���<��Q��O/دا L��١٨ �د�� -�ا�2 - 
ت ��د را از د ����4ر� ح�9& ) �O9ر ا)از /,�د� و Y/ و &O�  ��

�/�� "  �>�ر ه��  . ��اه�ن ;زاد� ه,� دس4.� ��@�ن ح�ادث ا��
گ ) -,+�ر� "،"ز/�ا/� س��س� )� ه,2 ��د� ه� ;زاد )� � @دد�

��ح و دس4� /�"و " اس*��- ، ")�د )� � @دد-,+�ر� اس*�� )� ه
... و" �9ر@ ز/�ا/� ;زاد )�ی� @دد"،"دا/���O ز/�ا/� ;زاد)�ی� @دد"

)�)�/+�� #�رس� و ا/.��5� از -,�� �>�ر ه�Q� )�د/� 9� در ا � 
��@�ن  س داد� ���9)� ��-� )� . ح29 )�ر ه� از س�� �`�ه

@�ار� ه روز� �`�هات در �P(�A س�Yرت -,+�ر� اس*�� در (
��ن ��سط /�وه�� �m�4M، ���س ا � �O9ر���د� رو �P(�A  س�Yرت 6

 &�5A� m�4M� =2,5 ه�� �د� )��@�ن )� /�9را -+2 ��," �`�ه
وه� در =4,5� از ا � �ح�1� �`�هات ��د را ا/��م @ 9د� و ه

�2 و س�� ه�� . �� ده�Dاران س��#در ه,�� راس�4 در ا � روز 1
ا@�/� در �P(�A س�Yرت -,+�ر� 1#�ار ��س��  /�� )�Dر -�

اس*�� ���درت )� �`�هات 9د� و در �+�ر��ب /`ات ��د �>�ر 
/�4� P(�= ��-� ;ن )�د 9� در ای� �`�هات از �>�اد . �� داد/�

)��5ر� از �0)ان . )� /ح� =�)P ��-+� �9س4� ��� )�د" س��ه�"
9 �� LM� ن�@���9 #�4 ا1*�0� ه� Q� 9� �`�ه@ �,f Pد/� �ح

از ;/+� ح,� 2 9د� و را/��@�ن وس���A/ PQ� /��)� دی�ن mI �`�هات 
)� )� �Iا در;وردن )�ق ا������+�� ��د ح,�ی�O4ن را از �دم )� 
����س4� ایان و ح����ن ;/+� در �`�هات �P(�A س�Yرت   ا0*م �� 

9د/� .  
   انگلستان •

  در ا��Yاض *�  راه���Hی( در >��ن
  ! 23د1 ه�� 3ح� ��	 ای�ان���2ب و ���Eر

  

 ���O١٢روز ی� �W�- ا��ان �>�اد� از س�ز��/+�� ٢٠٠٩# �( 
 �/���1 aح L��س��س� و #>���6 ��،   راهQ�,�7� در ح,�ی2 از -

6��ن )@�ار @د � ای� راه�7,�ی� از ���ان . �دم ایان در �+
"Qا#�.�ر اس���9 6��ن �وع �� و �س از" � س�20 ٢در �
��@�ن در �P(�A س�Yر��M/� ر�9 29اهQ�,�7� )� ��," و �`�هات �

در ا � ح29 ا40اf�، د� ه� �� . رژی& -,+�ر� اس*�� ��ی�ن ی�2#
 ا#��ر  از #>���6 س��س� �� و /�وه�� س��س�`/ J�- ا�(

0,��� �دم 6��ن /5�( 2� �4O9ر �دم ا ان )�س��� -,+�ر� 
�29 9د� )�د/�اس*��، )� ح,P �*�9رد و )� ��d و-�ا از ;/+� . 

 29�>�اد� از �دم ;زادی�Mا� ا/.��5� /�� در ای� راه�7,�ی� �
����گ *� %�<2ر� "در �1ل راه�7,�ی� �>�ره�ی� ه,:�ن .دا�4

%�<2ر� ا�/�( *� ه� %��ح و د���  �*2د " ، "ا�/�(
%�<2ر� " ،"رژی	 %�<2ر� ا�/�(، رژی	 �3وری��"،"��دد

، "ز �ا ( ����( �زاد *�ی� ��دد" ،" *�ی� *�ودا�/�( 
)� ز)�/+�� .... و " ��ر��ان و دا 2rEی�ن ز �ا ( *�ی� �زاد 28 �"

و ��-� ه�اران �� از �0)ی� در . #�رس� و ا/.��5� سداد� ��
 J�- و �>�ره�� ;/�ن ����9 ���)�/+�� �m�4M را )� -,>�2 �`�ه

>��ن  �L *� ح�C �رم �!�>�, �JیO<�� ��ای( +
\ در . /,�د
 ,�dه�ات ���8 ��د1 و�X3 ,در ای � R�!� )Dا�� ��>Oa�J
 �� o
B@? اY/��� ه�� ا+�� ��ز��ن *� �2اRت ا��اد �@�
 )� k��B  � ه( از *� ��� ه� و اه�اف ��ز��ن *2د��� ��a2%

  .داد �
  


\ ای�ان در >��ن+ )Dا�� ��>Oی�J ,�<�!�  
١٣ �R2% ٢٠٠٩  
  

  سترالياا •
  !ر8( از a& ح��� را��  در ��� ( ا���ا>���Lا

   
 ���O٢١روز ی� �� )١٢ ��Q) ژو �ا��ان 4�,9را� �� را �س ")� #

ا � �`�هات از . �`�ها�� در �+ س��/� اس4ا��6 )@�ار ��" ده��
��J داد� ��� )�د� ا6� ٢س�20 � Nدر ه�ی� ��ر +e از �<( .  

O�& �� ��رد #>�2�6 ا#اد /�4� �+,� 9� در ای� @ده,�ی� )� 
���4� ��� �>��م ا6ح�6� )�د 9� س�ل ه�� س�ل اس2 9� )� �

 < روز از . در�2 ��س��� -,+�ر� اس*�� د��P )45� ا/�
 �� �/���4O� روز )>� از  ���,� و ای� روز ه� از  ��س�� �/���ر5#

���9 . ��ا � -,�20 �>��م ا6ح�ل در ح���6� از د��اس� دم �� ز/
��& س� ��O�( �( د� و� ��س�� را دس2 ��ی�  ���ا/�ار� ��د 9

�& رژی& -��ی��4ر -,+�ر� اس*�� را در � P,ا ط ح�,�م �
 . ��L���O �`�هات را �P�+5 /,�د� ا/�

-�J6 اس2 9� ��0P �,� &d ا � ��0  د=�یA� �س از )��� ��ن ا � 
9�& در -�� �`�هات ا � ا� )�  �2Y6�M ��ی� ا#اد �� ����9 2

 �( ار @#4� و ا � -,�20 ����ر ��/� دس2 از �� دراز�= دی.
�����ن ای� س,�P+- P و -��ی2 و دی����4ر� @دن /+(.  

�& س�� �P�O4 از اI*ح در ای� @ده,�ی� /�و� ه�� ه�ادار �
 ح���4� ا�(�ل ��د� ا� �d ن ح���4� و�� ا9(ی4� ه� ، و –�1

�,+�� س�� Pوه�ی� ح�� ر/S ��ی� )� �� و ��ر��� ، /�
��2 �1��ن، ح�sر دا�4�Dاز �����ن، ه�اداران ���ه� و س� P�O4�.  

  
 �Qا�# ��+� ���@�ن ا � ح29 ه�اداران �)� ��-� )� ��ه�2 )@�ار9

29 /�د� ا�� -+2ا#�Oء ��ه�a��  2 ا ان  در س��/� در ;ن �
د�� ه,� -��ح ه�� درو/� -,+�ر� اس*�� و ;@�� �f �ه

 Nا� از ��ر �د� )�د/�  در @��9 29� 29-�ا/�/� 9� در ا � ح
��درت )� ) ا#ا��4 �>�ر ه� و ;رم س�ز��ن /,�د/�� . �( �-�� �(

ا��ان ده��@�ن ا � # �( �� ���ز )� ���#��I� ا� 9� �O/ن ده
 �Qا�- ( ���ح29 )��� )� ا#��O )��/��  ه�� ��س�� �

A*)� در ��رج از �O9ر و �س اش از ه�ادارا/L از /�و ه�� ا/
"��1ح ��� �دا�4� و  ��٩د� ه� 9� در )��/�� �,�ر� " س���4ر �� 

  .�ح��P ه� و  �>�ر ه�� رادی��ل س�ز��ن را ����� /,�د &
 

� ��س�� و -� +� �+D� 2+- �9 �<ت وس��c���� �( �-�� �(
 29/LA ا/�ا��4 و� �� ��د و ا � وا=>�2 9� �59/� در ا � ح

��/�2 و �O& ��د را از دی�ن ;رم و �>�ره�� �� G0 �9 ��دا�4
 ��د را در -�J ا#اد �t2 )�د و���9د/� ،ا � ح�sر �( �,/ �YM�
��� و )�ی�w -�ا/�ن )� �>�ره�� رادی��ل و ��0� 2��9 رژی& �9 29�

  . )� �,��� دار و دس4� ار���L�0 را ) -�� @?ا�2
 �+�� #�اa�� �Q ا�ان در س��/� #>���6    

٢٢ �� ١٣ – ٨٨ ��Q٢٠٠٩ ژو  
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 ا0*م /�4ی� ا/�M4)�ت ده,�� دور� ری�س2 
-,+�ر� در ایان 9� 1� ;ن 1�a �>,�ل )� 
��سP )� ه�اران �J�A ;���ر و /+�ن اح,�� 
 ��//wاد )� ا�4*ف زی�د از دی. �9/�ی�ه� )
  ا/�M4)�ت ا0*م �� �O& ه,.�ن را )ا/.�4M� و

� 2O@ J-�� ت�(�M4/در ا J�A� �( اض� ا40
دم از � &O� از)+�/� ا� @دد -+2 )وز ا)
س� س�ل س�9ب ، �dرت ، 
،ز/�ان،����� ،ا�0ام ودر ی< 9*م �Aح�
ا40اض )� �ا D� 9� �9رد )� اس�M4ان ��د� 

دم ح4� ;/+�ی� 9� را� . ه� رس�/�� اس2�
/�اد� )�د/� در ا)>�د وس�"  )� ���)�/+� ری4M� و 

d& در��اس2 و ره�,�ده� در )@�ار� 0��
�2,6�5 ;��� ا40ا�fت و ره�7,�ی� در 

6��س �GM� ه� و !!!س��ت �( ��(�A� در ،
وه�� س�9ب @ ��5ح )� اس�ح� @م و �/

�,�ق ، ز/��، س���ر( سد ، �,= (... ، )� س
دادن �>�ره�� رادی��ل ��اه�ن /�)�د� 

� دس2 ��6� -�ا/�ن ���رز ). د ����4رح�9& ��/�
 )� ��A)�� )� @�� ه�� ��5ح /�و� س�9ب )
 �:/; ��س4� و ا=�ام )� ;���O9 Lن ه
/�O/� از  -,+�ر� دار و ����� دا�2 

 /�Oن داد/� 9� ;��ج C�Yو در .  /,�د/�
ا40ا�O��fن ای� و ی� ;ن �9/�ی� و -��ح ، )��� 
د�� � �f &5�6ی�2��9 /`�م وا)45� )� ا�7

 س�ل اس2 )� دد��O� 9٣٠� ح�9& �� )��� 
�,�م  -�ن، ��ل و /���س �دم را ��رد �>ض 

ار دادن اس2=  .  
ا � );�� )�رگ �د�� )�Dر 1��>� ه,� 
وه�� س��س� را )� ����� وادا�4� و )� �/
ه,�� دP�6 ه& ه25 9� �� در ای� )ه� 
ح�5س ��ریM� ��ه� #>�ل ��ن ا/�اع و 

5��4� ��� ا=�5م /�وه�� س�ز���ر و ر#
 �� �9 �(*A/وه�� ا�/ �( P(�A� در �ا & 9
دم � &O� م ح�9& را ;��ج�`/ P9 ����9
 �f += �( ��(�A� 2+- دم راس��4� و �
 += �( Pس�� �ر� اس*�� )�+,- �(*A/ا
��  در �*ش ا/� ��  ���رزات �9 a �O�  �(*A/ا
��د� ه� را در �+�ر��ب ا�4*#�ت -��ح� ودر 

�5س��ت و ;� �/�/�= ����6�/�9 را�L و ��.�
9د� و)� � وس���  P9 /`�م 6�e,�/� ��-�د را 

�� �,/ $Yح.   
 –در ه,�� )45 اس2 #>�ل ��ن ��د� ا� 

ا9(ی4� ه�Q� 9� در �,��� ای� س��O/ �+6ن 
داد� ا/�، در -�ی.�� ;س�4ن )�س�ن در@�� رژی& 
��ی��4ر اس*�� ، ه,�ار� در 9��ر -��ح+�� -

6��ت درو/� رژی&�D� اس4+� و�� ���0  و )
ا � -,�20 . �9ر@ان و زح,�O�4ن )�د� ا/�

ا�وز )�ر دی. در ��رج از �O9ر ، #2I ی�#4� ا/� 
د�� ��د را در حY$ /`�م � �f 2ه��� ��
�& س�� اس*م � -,+�ر� اس*�� در زی

9و)� ،   Jی��س�� و �>�ره�� �دم #
�O� ��د را در � 9��1��O/ aن داد� و 

ا�*ص ، ��Aی&  -��ی��4ران رژی& اس*�� 
��  . /,�ی

��t� ه�ی� 9� در ده� - o�9ب ٠ ;���را در س
دم ایان )� دو26 -,+�ر� اس*�� 9� �
/25M وز ش ا��Y=� ه,�� ��س�� )�د 
 L�� ��/; �� د/� و در ا � ه,��ر�ه,��ر� 9

ر4#�� 9� از �6 دادن /�وه�� ا/A*)� )� دس4.�� 
 . ,+�ر� اس*�� /�� در � /�رز �/�س�9ب -

-+2 ه�Oار )� -�ا/�ن �>4ض و ���رزی� 
/�-�ان، 9� ��د ��ه� ه,��ر� ا � دارو دس4� 
)� ����� س�9ب -,+�ر� اس*�� /��د� و 
����cت ر �را/� ا�وز ;/+� را � J �,�� اس2 #
ی�ت O/ �( �<-ا� �( &4#@ &�,G�  �/ر�M(

در ;ن س�6+� �,� ا�  ا9(ی2 –س�ز��ن #�ای��ن 
 P(�A� را در �از ��ه��ره�� ا � دارو دس4
ار داد� �� ;/+� ا���ن  �)�� )� ;@�ه� = �+/; &O�
�� ��4را/� ا � - �ن در ��رد ;ن - a(س�ا (

��)� ��Gص 9� )� ����ن  . =�sوت /,� 
ان ا � - �ن  ���Gح�� ا�� )+�اد 9ی,� از ره

2 �9ر و=�ح2 )� )� )� س� د �م 9� ا � -,�0
را )� ;/�� رس�/�� ا/� 9� /� ��+� ه,��ر� ��د )� 
رژی& -��ی��4ر اس*��  -+2 س�9ب ا/A*ب 
دم �� و دس4.�� و ا�0ام ���رز � را ا/��ر �
�� )��� ��0� ه45�� 9� ح4� ��/� �9 ��

  .ه� �Oن ���� ���رز � ه& )�د� اس2 
 �9 &����4 اس2 )ا� ادا�� �J�D ا)�4ا )+(

 )� �(�)�  �� از �59/� 9� در د 9 ,�)+�ا
 )� ر��� در س�ز��ن #�اQ� )� ��سP )� ٧|س�ل 

 ��)�/� )�ز� ، ���د� و د���dر� ��ا/45
9د� و  ��ا����4س وار ، در �,��� ���O*ت ر�
)� س�ء اس�Y4د� از /�م � ا�M4#ر #�ای� �س از 
����،)LM )�ر@� از ا � س�ز��ن را )� ���*ب 

 �/� ا9(ی2 – و )>� ه� ��د را #�ای��ن ���/2 )
 در ��Gح�� ��د )� )� )� س�  )� /�م /+�د/�

اس4��د �� ��رN و د��6� وا=>�2 ه,��ر� 
س�ز��ن ��د )� -�� ��4ران -,+�ر� اس*�� را 

 ��  :  و� �� @� �. ا/��ر �� 9
�, اY/م �( ��	 *� ���*� ��( ��   " 

ه�2ن �2"� ه	 %Lو ��2S>�, ��ز��ن 
و در 2Iل ��><� ه	 ��2S>�� *2دم 

دا�8	 �� *� ه�x و%� در �2رد  ��وه�� 
���8 ����1 در ا 0/ب ز�� ( ه	 �� *� 
ه	 دی-� در �����<�� ���Pوت "�ار 
�����	 *� ه�x و%� ����� ��  � �3<� >2 
دادن  $2د1 ����� �� ا ��0د از 
���2*-�ی<�� ح2O�� *2د ح�( در ز�� ( 

ا ��0د *� ح2O�� �� �� در ����� ا3ح�د و 

�� ا�Yا�<� *2دی	 . را �B? �( *�دی	Y ��


�� ���2*<�� �2ر ح2O�� *2دی	 و>( Y

�� �3وره� و Y �� ح�ل ,�Yدر
��%�ا%2ی�<�� اون �2"� ه	 *2دی	 و 
*�OYس �, �( 23ا 	 *-2ی	 �� �6ه� 
�6ه� �!�ل �r� �Jه� ا"
��( و ی� 
%�ی� �ت دی-� در +� � ه�� دو�� ر���0 

 1��B �� �* �� ��0ی\ ر��I داد1 1�8 ن و از
+�رج �2Eر �� ���د1 1�8 ن و از ای�� �� 

 ��>� ٢y*� ا �از1 ���(  �2 � داری	 و>( 
�� �� در ای, �d2!( �� ا2Bزی��2ن 
%�<2ر� ا�/�( ه���	 *!g( از 
�@�>�P, �� ه����ن J�$��ن *� اون 
 CO8 �* 	دو��ل و اون دو��ل رو ه

)� �Dر *� ارا���ر *���* )� ���P3 د1 ن 
��, *�+/ف وا"� ����� �� *� ه�x و%� 

 ٢yای�2rر�  $2د1 و ا�� ا�� *$���, ��8 
��ل �( �)ر1 ای, ح��� رو �( ز , و>( 

�3 ح�R ح�( ی&  �2ن  �2 � ی&  �2 � 
�E@�  �2 ��, ارا�D *�ن و�� وا"!� 
د $�ل ای, ه���	    �� ا�� ا�� *�+/ف 

������ �����( �� �� دا��8	 �� ای, 
*� ه�x و%�  � �3<� 3ح2یC  �ادن  $2د1 

�O ای, �����، و ا�� ��( +/ف ای, *
رو ��اغ دار1 �� ح��� ا��0$�ل �( ���	 
2Jن �� �@�>o ای��	 �� رازه�� ��*2ط *� 
%�<2ر� ا�/�( راز *�2 � ه�� J( *�ی� 
���P8 Cف *�ی� رو�E* ,8 ه� �س *�2 � 

��O* م/Yد ا��* �@E� در ه� �2رد �� �* 
ی� *� %��!� �� ا��0$�ل �( ���	 �� �ی� 
وا"!� �L�J ,��J *2د1 و>( �����P � ای, 
 	�O�� ض�Y �O ح��<� زد1 �( �8 *( ا

 ��ل ٢yی&  �2 � ی& �2رد در2Iل ای, 
  " �2 ��, ارا�D *�ن

د� ح4� =�در )� ���/ &��ه,�/�Dر 9� �� )�
��ت ا��0 t2 ا+- ��/�Oن دادن  < ��رN و س

��د� و ��+� از ��ا/��@�ن ��د �0-�ا/� ��د /
 �9 ����ن و� �� @� � ;/+� ا46,�س �� 9

�/)� ه,�� دP�6 ه& )+4 اس( 2� 7( . ��-? 
 ��د و=�ح� 9� )� -�� اراQ� س# ���� �( uح(
�1���را/� ��اه�ن س�� از   L �0در ��رد اد
د .ان ��� اس2 @��� ه�Q� از ��اf" ا � 

O/  �*(W ت ��د��ن )��ور & �� س�ز��ن را از� 
���  .��ا/��@�ن ��د =�sوت 9

  
f,� " س)�اران" ���O*ت o٠ )+,� س�ل oدر 

ح,�� ��5ح�/� )� ;�P �*ش 9د/� 9�  �+ را 
4ل ��د در;ور/��9 �( . 29در - �ن ا � ح

دوش )� ")� @4Y� ��د��ن )  ا9( 2(#�ا��Qن 
و ه�� ا/4`��� در س�9ب و د#" " دوش�/

ن )� -,+�ر� اس*�� ه,��ر� 9د/� �+�-,�
; � ا � P,0 از /` ;=�� )+�اد 9 ,� ه,��ر� .

)� ����� س�9ب -,+�ر� اس*�� -+2 �6 
 �� �A�� ا��M و ه�� ;زاددادن و س�9ب /�
��د و  � ا �Oن -+2 �? ش ���/4+�� ��د )� 
4� /��ز��� ا/�؟ -+2 ��-� O�( د��اس

 �  �9ر ��ا/��@�ن ;/:� ��د ا9( 4� هO/  در �
   درج ١٣o٠ )+,� �١ ،)� ��ر � �١�٧,�ر� 

��� اس2/,�د� ا/�   �: 

 " \
و  ��وه�� حLب ) ا���ی� ( ��ا��Dن +
23د1 ای�ان از ه��ن  @���, >ح�Xت ی2رش 
�<�%��ن �dا 0/*( ، دوش *� دوش ��دم 
و  ��وه�� ا ��X�( 8<� *� ��ا��ر� در 

�8 � R�!� 2ب و د�� �<�%��ن��� ��
دا���8 و دو 3, از ر���0 �� و حLب در 
ح2ادث ��C �23ط �<�%��ن �dا 0/*( از 
 �ح�� O8	 و �� ��rوح �8 � �� ه	 

  ".ا��2ن در *���ر���ن *���� ه���� 
�� ا*��ا I( ��3س 3
�P( *� ��0��ت " 

8<� اY/م ��دی	 و ���P	 ر���0 *� +��� 
ر��� و از %$<� *����E ���د1 ����, 

��� ، *-)اری� در ���ر *�ادران ا�
ح� ه�
	��� C�Y � ح�
از �� . �1�H و *��� ��

�OE3 ��د � و�� �!�R � در �27ح 
در ��3�( ... ����د1 ح��� دا��8	 

�ح/ت و  �0ط در���� ر���0 �� و حLب در 
��ز�� �ه( ��ره�  0? �<�( ... 

  "دا���8
29 در س�9ب � �+�-,�ن �f "��ب ا@

�(*A/ا "P�; �( �9 �9ب ح,�� 9د� )�د/� س
 �� ��ا /; �, دم /�م /�ارد ;=�� )+�اد 9�

 �����؟; � ا � ��رد /�Oن ده��/" �/�,/ > 
�MO� " �  4� ه� ه25 و از -�� �ت ا9(

 ��Y6�M� �9 2Y@ ن ��اه��O زه& ا�( " Wح� ��
 �MO� �/�,/ >ی �ح4� ی< /,�ن /,�/

ز �د ا6�4� /�,/� �A/;ر " . /�45/�4 اراQ� )�ن
اس2 9� ا@ �M( �59اه� ه,� ;/+� را )��ورد 

  سابقه دلبستگي سازمان اكثريت

  !به پرچم سبز اسالم
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9�� �,�م ا � �J�D را  �,/ ��I59� ح�
 در �9ر ٩| �+ ��� س�ل ٩)ا� /,�/� در . )�Mا/�

ار@�ن ساس� س�ز��ن #�ا��Qن ��a ا ان 
)2   ���� ��زس�4ن | YIح� �٧٨,�ر� )ا9(

دم ��زس�4ن و �,��� "ا � ���O*ت  )� �
ره�,�د �� ده� " ه�� ا/A*)� ه�اداران و /�و

  �9  ":١ – &-�+� �( ��(�A� ا� ;��د@� )
 ���`/  

    ٢ – �(*A/29 #>�ل در /+�د ه�� ا�  )
 �(*A/�9/�ن ه�� ا )��c<s45� ��5 و دی�

  )��Aو�2
ا� روی�روی� )� ��X1� ه�� ا�7ی�5�6& (         

ی�� و دو26 0اق�;  
 �O$8 oE�  �d ه� و ا"�ا��ت– ٣   

  ا 0/ب و �!��( � <� *�  <�ده�� ا 0/*(
   � – S� ا#��O ��ه�2 و ه�ف ه�� -

  ���وز�9را/� 0اق
9دن ��ی>�ت �f ا/A*ب  – |    �)� ��A)�� و �
"  

  )� ��-� )� ا � وا=>�2 9� س�ز��ن ا9( 2 ه,� 
و ه�� ا/A*)� و ;زاد �Mا�  را در ;ن ز��ن �/" �f

;=�� 9 ,� �� دا/25 )� � د " ا/A*ب �9 � "
��O$8 oE ه� و ا"�ا��ت �d ا 0/ب و 

را �.�/� " �!��( � <� *�  <�ده�� ا 0/*(
���fح �� ده��؟ ; � ا � /,�/� �� د )� ا/�از� 
�9#� @� � س2 و  � ا �Oن  )�ز ه& )� /,�/� 

4� اح��4ج دار/�؟O�( ه��  
  

�� ٧٢در �9ر �,�ر� � در ٩|١٣ �داد ٢٩ �+�ر�
9دس�4ن داد� ��� )��/�� ا� 9 �( �D(در را �


$� � :";��� اس2 9� I h
6 �����
، ای, ����� ا���0ار 6
h ...��ز��ن �� 

�YدR � در ��د���ن و در J<�ر 2Jب  �Xم 
��ز�� �ه( ... %�<2ر� ا�/�( ای�ان 

 ��و� رز����( +
\ ��د *�ا� در ه	 
�( " �d ا 0/ب " O8���O$8 , ه�� 

�45 ���� ه�� ; � در ه& ��" . *��8" �f
در 9دس�4ن -� )� �Y+�م س�9ب " ا/A*ب

 ���وه�� ا/A*)� در 9دس�4ن ، -�)� �>�/
و "  ��-ا -� و  �� رو"س�9ب @وه+�� 

ه,��ر� )� -,+�ر� اس*�� -+2 س�9ب 
9د �� )���؟  a�� L��- 

ه,�/�Dر 9� ا � /,�/� ه� /�Oن داد ) �0س 
2 اد��0 )+�اد 9 ,� 9� ��0� اس

 ا��Y=� "����� ��  � �3<� >2 دادن  $2د1 "
س��س2 ا9( 2 �6 دادن ا/A*)��ن و ه,��ر� )� 

 �� . ��س�اران و -�� ��4ران ح�9& )�د� اس2 
د . از اد�0 ه�� ا9( 4� ه� و -��ب 9 ,� ا � 

����� �� ا ��0د از " اس2 9� 
���2*-�ی<�� ح2O�� *2د ح�( در ز�� ( 

 و ا ��0د *� ح2O�� �� �� در ����� ا3ح�د

�� ا�Yا�<� *2دی	 . را �B? �( *�دی	Y ��


�� ���2*<�� �2ر ح2O�� *2دی	Y " ح�ل
 o<�@� �!"وا �> � �a� 	���$* �� زم ا��R
ا�Yام  ��و ه�� ا 0/*( *��� %�<2ر� 

در  �a�E ��ر ا����a . ا�/�( *2د �
 ٢١ J<�ر�$�8 ٢٠ P6ح� – ��8١٢٢ر1
�� :" � ;��� اس2 9�در ا � ز���  ١٣�٠��داد 

ه	 �6ا *� ا���ی� ��دم ای�ان +2اه�ن �ن 
��ه<�� ا 0/ب  �$� *� ه���	 �� داد

ه2اداران �2ل +2رد1 ��ز��ن ه�� �J رو 
 ?�B ار�8د در ����� ��و � �ر�8
*-�� � و ح��ب ا $12 ه2اداران ��ی; 
+2رد1 ای, ��وه<� را از ح��ب ره$�ان 

 ��دم +�D, �8ن �� ��O8را *� ا 0/ب و
 داد��ه<�� .�EB ��د1 ا � ، %�ا ����

ا 0/ب *� ه��ن  �$�( �� �8ی��� ا�� 
 �$� *� ره$�ان ای, ��وه<� *�+2رد %�� 
 دا��8 *���8 ، *� �2د ا 0/ب و��دم

Bس �( *���	 �� ��ز��ن ا����a ..." ا��

+2اه�ن *�+2رد %�� داد��1 ه�� ا 0/ب  
�* ",D�+ رو "" ره$�ان �J و ��ز��ن ه��

9� در ا1*�0� �( *��8 " � �ر�8��
9��/�Oه�ن" �AD���رج در �9ر " ه�اداران ��

 )� ا � ���J ٩|١٣ ;)�ن �١ )� ��ر � �٨٣,�ر� 
 m ��� ا/�<�                             : 

" ،1�E ���� \I��� )g!* ا+��أ در
اY/��� ه�D( از ��و1 ا�8ف ده�0 ( و 

�رم و  �م ؛ا"
��؛ ��E!; از ��ز��ن *� 
 �dدی�1 �� ح�و� �2ا�� ?@B ز��ن��
 K�% �* �7*ا ح�ا�( ای, ��و1 ه� در را
ا+�� *2د1 و در وا"� �$
¡ و ��وج ا P!�ل و 
 K�% ,وه�� ا03/*( در ای��  )
�Y )*

��ز��ن �Jی�Y ... ��>Oد��E� � R ا �، 
 �* ��

\ ای�ان Bس از ا E!�ب ا"+ )Dا��

S�� 1�8 و Lا���ی� ����ی �P6 2ل
�2ا�d ا ح�ا�( و ��i ا26>( ای, ��و1 
ه�� ��%�ا%2 و �J رو  �( *��8 و Rزم 
ا�� ه	 ��<��ن �$�رز �� *� ای, ا�� �%23 

و  ه,:��� رو�� ..."���( �$)ول دار �
از /.�� " )��رد -��" در;ن س�6+� اس2  9�  

-*دان -,+�ر� اس*�� �� �� ��ا/25 
����� �»  ا9(ی2« )��� ) 59� ح4� ��د 

/�25 9� ای� ه,�ن ا�0ام ه�، ای� ه,�ن 
��� ه�� =ون وسQ�D� و ا�0ا�+�� ��
9دس�4ن و  �AD�Iحا6�M�� �Q� در �

  .�� )���... W-�رد� در او � و  
  �,  س�ل �س از ه,��ر� ٣٠)+�اد 9

س�ز��/L )� -,+�ر� اس*�� و �29 اش در 

�� " س�9ب ا/A*ب �دم ��0� اس2  Y ��


�� ���2ب ه�� �2ر ا�Yام هY  	2دی* �
���ر� " . ح2O�� *2دی	 ا� درN ح� #(

/+4Y� در ا � اد�0 /.�ه�  )� ��Gح�� ر=�� 
� از �9در ه�� ا9( 2 در ;ن ز��ن  .O/دا

ور� اس2 f . اند� در ��-�� ا�0ام د�4���/
9& س� و س�ل ��سط -,+�ر� اس*�� 9� در 

 � �9ر �,�ر�O/١٢٠  � ١٣o٠داد  �٧  )� ��ر 
  : درج ��� �� @� �

    
 ر��\ ر"�� ، ا+��ا 3!�اد� از د+��ان -س "

%2ان �� ��<	 *� �!�>�� در ��و1 ه�� 
>�3�X  �P7ن . ��%�ا%2 *2د � ، ا�Yام �8 � 

را در*�ر1 ای, ا�Yام ه� و B( ���ه�� �ن 
 "$C از ای��O *� ���>� ا�Yام -*-2ی��؟ ج

 3!�اد� از د+��ان و B��ان %2ان �23ط
داد��1 ه�� ا 0/ب *�Hدازی	 Rزم ا�� اول 

 �*C�2اY C�$" ,و �8ایط *2%2د �ور �1 ای 
+2E � ه� 23%� ���	 و ���>� را  � 

 �� *� -���6 از %�$� PI�Y( و ا+/"( 
 �ن ��Jن �� - 2*� +2د ح�LD اه��� ا�� 

�d ا 0/ب �!( در 1��Y ��دن �ن دارد، 

�O از زاوی� �h<�4 و ����� ا 0/ب* 

در D�g� ,��J( ه	 I$!� ، ... *�ر�( ���	
ا��Yل "�I!�� از %� ; %�<2ر� ا�/�( 
%<� د��ع از �2%2دی� +2د ، ���>� ا� 

)��* ?�B و Aدر C*�" در ای, %� . ا��
6ح$� از زن و ��د *2دن و ی�  ��ت ح��� 
ا��اد در ���ن  ��� *
��B �O د��ع از 
 �>$% ,��O8 	2%2دی� ا 0/ب و در ه�

...... �d ا 0/ب در ���ن ا����ح� 
ه2اداران ��ز��ن در �2"!�� +��7 ��2 ( 
 � �!I�" 2د را ه��82را � �3 و+ oی�zی� و�*

  . �3 از �B? ا �rم ده��
ا���E د���� ه�� �d ا 0/ب و 
����8 �ن ����� ه�� �d ا 0/*( 
��وه& ه� در �ح�ط ��ر در ���ن +� 2اد1 و 

�، %Lء در ه� ��r �� 23د1 ه� ح2gر دار 
  ."و�zیo �$�م ه2اداران �$�رز ا��

��& 9� ا � اد��0 -��ب 9 ,� ه& #�=� �( ��
��ن در ه,�ن ز��ن . ه @�/� ارز�� �� )��� 

 �� از �9در ه�� ا � س�ز��ن  >�� ر=�� 
� ا � ا�0ام ه� را .O/ا� د#�ع از "دا(

ور� دا/45�  و " ��-�د 2 ا/A*ب f" ا0,�ل
" =�)P درN"�� را -,+�ر� اس*" =�1>�2 

و ����9 9د� 9� /�� � )� . ا0*م /,�د� اس2 
�� "ا�0ام د�4ان و �5ان -�ان را �#� از -I

9د" Y1�0� و ا�*=� ��./.  
 �/ ����� �� ا �ه,�/�Dر 9� ��ا/��@�ن �� )�
 �6 ( ���� �, درس4� دو اد��0 ;=�� )+�اد 9
/�ادن ا/A*)��ن و �2Y6�M )� ا�0ا�+� � 

 �ت ��د -,+O/ �( د���ر� اس*�� )� اس4
��ت رس�� ح�ل Wزم اس2 9� ;=�� tا �2 ) ا9(

 �6 ه� �6 "9 ,� 9� ��0� ا/� در ;ن س�6+� 
ه� �!�ل �r� �Jه�، ا"
��( وی� %�ی� �ت 
 1��B دی-� در +� � ه�� دو�� ر���0 ��ا
داد1 1�8 ن و از �Iی\ ر���0 �� *� +�رج 

a2ر �����د1 1�8 ن و از اE� 1ا �از �* �>�
	a" ���(  �2 � دار �) �اد 945�6� از ا � ا#

 �� ��ه ح�ل در ��رج از �O9ر ه45�� اراQ� ده
 ��,0 ���رس� ا � 25�6 رو�� ��د �>( �(

 "����25 و ا9( �I " �4 ه� �I ه� #>�ل 
����( �� �.dم و دروO�( ا/�از� ��  . ه� �� 

 ��6�X5� ان ی�� از��راس( �,� �4� 0
�ن ا9(ی2 ، )ا� ا�0ام ز/�� ی�د س>�� س�ز�

;/+& /� ( س��D/�7ر ��سط -,+�ر� اس*�� 
 �/W��0 ا� زود رس وا� ا�0ام ، )��� )(

L/–  |�9١١ر �,�ر�  "!)�د �حYI � – س�م 
 ��١٣o٠ (  "��4Mا�< �,�5ح �� ری !!! � ;

-�5رت دار � 9� وا=>�2 /ح�� دس4.�� ;ن 
9 �Q�@را )�ز �(*A/ا a�#وس� ، ر0 J� ؟���

 ���; a�#ر �در ح�6� 9� ��دوران )ا� دس4.�
a�#و �*ش ر �G= ار و( )�د/� و )� و-�د ا���ن #

�#��= ��c� ( ارIا �( ، Pی� از �حا� @(
 Wاز دوس�4ن =�ی,� )�د/� و ح� ��59/� 9

 ،���ار ایI4� ��� )�د/� )� ا ی< ( " ا9(� �(�(
 ، س� �� س�Xال �� )�ز� در /��ر ، �� )/� دو

���س�� و )>� و9 �� 26� (" a�#ار ;ن راز #
9د/� �و )� ا � ���J و� را . ارز/�� -��@�

ان ح���2 .(�9��ع رذی*/� ا�  �ح�یP س(
   , داد/�؟

حb,4 @�ار��ت ا�s0 و ه�ادارا/�4ن  در @?ر@�� 
9دس�4ن را در ار���ط )�  ��A/ س�4ن+�

!!!) �f ا/A*ب ( ���س�ی� /�وه�� س��س� 
و ه�� ا/A*)� !را دی�� و ��ا/�� ای��/ �/�.� �9

را  ���س�Q� و �ح� P س��7 ��س�اران �� 
ی� ��د��ن .داد/�O/ ( �,� ح4� )� س د)�

ای� �d �fر ( �Y�� >دی� و )� ی!!! رح& /�
)�Mان �,�س ��A45& و ��W ) J-�رد� 

 ، در) » ا9(ی2«دادس�4/� )� ��9ی2 س�ز��ن 
ایD� 9� او اذ�0ن دا�2 9� ای� ر�4# ، �
 �+�@4O� /�ارد، و� را )� اوی� #س�4د � ، �(
�O� و ح,� 2 از � 9��1 س��س2 �M(
��ی��4ران -,+�ر� اس*�� ، ح,�ی2 از -
0,��د 9:�ی� ه�، W-�رد� ه�، داوود رح,�/� 

  .ه� ،از س��س2 ��)�ت س�ز� و ��اب �ور� ;/+� 
  

���/4+�� �,� )��5ر #ا� از )� ای�+,� وا=>�2 
  �+�ای� حف ه�س2 9� �,� ر ��9را/� ��اس�4ر �

��ت ���/2 ه�ی�4ن ��� ا �!!! ی< /,�/�tا� ا( .
د�� � �f 2ای� ��ه�  �د� ا � 9ا��ش 9#
 و ��L س��س� �,�س2 9� در ;ن �Y�
 P�� �( وزوز �� 9د و ا�( P�� ;ن �س�6+� )

ق س�� د .� و �(* در س��� زدن �( ز 
در -��@�� از ". �� ح��5 ��س��"اس*�� 

س داد� ��ن �>�ر �گ ) -,+�ر� اس*�� 
ح4� در �`�هات ه�� ��رج �O9ر و ح,�� )� 

��=� .  �59/� 9� ا � �>�ر را # �د �� ز/#
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  آدرس پست الكترونيك

: ipfg@hotmail.com    E-mail  

  

  بر روي شبكه اينترنت"پيام فدايي"

 از صفحه چريكهاي فدايي خلق ايران

  : اينترنت ديدن كنيد در

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 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 �d ا�3& و�O�ای�ان و ��ز��ن د \
*� د2Yت �!�>�, �JیO<�� ��ای( +
 دو روز1 ا� در �C*�0 ��+���ن ا��Hی�>���( ای�ا ��ن در ا -
���ن 3ح4,

>��ن ��ز��ن " ه�� ا���ی� ��Lی�-�2ن"��*\ *� & �
( وا"� در +��*�ن 
�R2% �3  ٩ *!� ازz<� روز �Er�B$� ٧ روز1 از ���Y ٢ای, 3ح4, . ی���

 �Y��٢  �$�8 روز �>z١١ *!� از �R2% ش 23د1 ا� ٢٠٠٩L�+ در ح��ی� از 
ا+�� در ای�ان و *� +2ا�� �زاد� *( "�� و�8ط ��3�( ز �ا ��ن ����( 

اa, ح��� �$�رزا3(  *� ا��0$�ل و��� ��دم �حC و �Y*�ی, . ��ز��ن ����a *2د
ا ��ن ��0	 ای, L�  �>8 *� رو*�و �8 و د1 ه� 3, از �!�>�, ����( >��ن و ای�

ح2gر در �حC 3ح4, *� ح��ی� +2د از �$�رزات *�ح\ 23د1 ه�� 3ح� ��	 
ای�ان ����3 و +2ا���ر �زاد� *( "�� و �8ط ��3�( د��-�� ���8ن و"�ی� ا+�� 

3ح4, �2ق ا>)�� در ح���a از�$�رزات ��ر��ان و زح���EOن، ز �ن،  .�8 �
%�<2ر� ا�/�( *� ه� "� 8!�ر ����L دا 2rEی�ن و +
0<�� 3ح� ��	 و *

ای, +2ا�� در B/��رده�� . CO8 ����� *2د" %��ح و د���  �*2د *��a ��دد
 C%�<2ر� ا�/�( *� دی2ار �ح 	ی�ت رژی��% ��Eر�( �� در ا�L* ر���*

ه����, ی& *�� ��J ���� �� . 3ح4, �وی@�� 1�8 *2د ��!Oس ���E *2د
L� 2ن 8/ق زدن و -دوران %�<2ر� ا�/�(ح�و� د1 ه� 243ی� از %��ی�ت�ه�

 ه����, �43وی�� از �$�رزات ��ر��ان و -�r�O8 و ��-��ر و  ا�Yام ��دم 

�� ��X  Cم ا�����ر��ا � و رژی	 %�<2ر� Y �* 23د1 ا� L����>" ه�� ?$�%

 �R2% در ��Bد1 رو  4; 1�8 ١١ �3 ٩ا�/�( *2د در ��3م 2Iل ��ت 3ح4, از 
ر���0 3ح4, ����1 . ان 3, از �Y*�ان را *� +2د %
; �( ��د*2د ��  �X هLار

در ��3م ای, ��ت B ,�d@? اY/��� ه�� رو�8-�ا � *L*� <�� ا -
��( و 
��ر�( در ���ن %�!�� *� �2ا><�� � �ن در �2رد وا"!�� او�dع %�ر� در 
 	��<�a�H�*� ا ���وا* 	در *�ر1 رژی ����Eداد � و *� ا� )� k��B ای�ان

در ای, *ح�<� *� 23%� *� ا>�D�0ت د��-�1 ه�� . ر� ا�/�( �( �Bدا+���%�<2
 &a ار3$�ط %�!( �� �( ���82 %�$? 23د1 ا� ا+�� را ح���( %<� د��ع از

12 ده��، ��ح��4, �( ���82 � % �-aح د��% C*�0� در 	23ر� ح����Oaح د��%

2د1 ه�� ����1�a *� ����<�� ز ��E  1ن ده�� �� *� OYس اa, اد�Y، �$�رزات 3

0( %�<2ر� ا�/�( �( *��8+ �d 	8( %<� �� -2 ( ��3��� رژیL�+ .

در ه��, را*�7، در 2Iل ��ت 3ح4, هLاران اL* ���/Y*�ن ا -
��( و ��ر�( 
�8 ?@B �07�� ی, و ��دم�*�Y ح�      .در ���نP6 ١٧در 

  هاي همبستگي به پيام
   تحصن دوروزه لندن
  از آلمان، هلند، كانادا، سوئد، استراليا

 �d ا��Hی�>���( -ر���0 ��ز��ن د��Oا�3& 
 )Dا�� ��>Oی�J ,�<�!� ن و���
ای�ا ��ن در ا -


\ ای�ان  >��ن، درود ��اوان *� ��8،+  
دار�  ی	 ه�ر ����ی�در �8ای7( �� رژ

ا�  %�<2ر� ا�/�( Bس از +�Lش *Lرگ 23د1
�  د�� *� ���2ب �8ی� و ا���ر ���@��

 زد1 ا��، از ��I( ه�  � ای�ان ��دم ����ی�1
روز 3!�اد� از ز �ن و ��دان و %2ا �ن �$�رز و *� 
K�3 ���1 از �� ده� ���2ب و ز �ان و  

��E و  �r�O8 و ���Eر را *� +�A و +2ن �(
ه�� �@2ِف  � ز �ان ��� و روا � د��-�� �(


�( +2د �(Y و )P@�  ف دی-� و��دا �؛�I از 

��( و ای�rد B د %2 �8ی��rرا *� ای �!��% C�
رY; و وح�E و  � ا��( زی� ��Eره�� روح( 
و روا ( در ز �ا ( *� و�!� ای�ان "�ار داد1 
ا��؛ ا�� وd!�� ز �ا ��ن ����( *@24ص 

Yد1*�زدا�8 ���8ن ا���ت ��dا+��  ��ا �
+��*� ( *���ر  -�ان ����1 ا��؛ � �ن از 
 �r�O8 ����� �"�I ره���E� زی� )D2�

ه��  ���د1 ه���� و از  *�ا� ا"�ار *� %�م
��2 دی-� ه� روز و ه� 8; 3!�اد� از � �ن *� 

)� C�"  ن و ا��E ر��� و در �2ره�� *(  �م و
 .��د � *�� د��� %�!( و �@��P �  د�, �(

ه	 2Jن ���Eر د��� %�!( ز �ا ��ن ����( 
 و د�, د��� %�!( � �ن ١٣�٨در�3*���ن ��ل 

در ��J, �8ای7( 3ح4,  .در �
Lار +�وران
� ��8 در >��ن در  � دو روز1 ا����Eا �

�EB$� ( از %�$? ��د�( و ح��ی� از 
ز �ا �� ( ����( ح���( ا 0/*( و ا �� ( 

ای, ا��، �� �d, ح��ی� و ه�$��-( از 
C�Y ارز���8 و �$�رزا3(، +2د��ن را در ���ر 

���	 و �رزو� ���0�2 و  ��8 اح��س �(
  .��Bوز� روز ا�Lون *�ای��ن داری	

  
ه�  !�� -2ن *�د رژی	 %��ی� ��ر %�<2ر� ا�/�(

	Oح��� �J )*/0 -(  ��وه�� ا���3 *�د ه�$! 
  ! ز �1 *�د �L�<���2م–ز �1 *�د �زاد� 

ا 0/*�2ن : ��دام ��COE از� �����Lب ��� �����
 -�!�>�, �JیO<�� ��ای( +
\ ای�ان  ��2 ���،

�� 2ن  ه�� ��
��ن، ه
��، 28را� ����2>���
  ه
��،- )در 3$!��( ز �ا ��ن ����( ای�ان

  ه
��  - )��23ن(ه2اداران حLب ��ر ای�ان 
  ١٣٨٨ ��3 ١٩ *�ا*� *� ١٠/٠٧/٢٠٠٩
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  !نگاهي به تحصن دو روزه لندن

 


