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  سرمقالهسرمقاله

  !" معجزه هزاره سوم "ست جمهوري،دوره دوم ريا
واقعيت اين است كه درست در زماني كه عربده هاي به اصطالح ضد امپرياليستي احمدي نژاد گوش فلك را كر كرده بود دولت وي از طريق باز كردن دروازه هاي كشور  ...

در . پس جاي تعجب نيست كه چرا بنگاه هاي امپرياليستي از وي پشتيباني مي كنند. ختبروي واردات كاالهاي خارجي ميليارد ها دالر به كيسه انحصارات امپرياليستي مي ري
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دور دوم رياست جمهوري احمدي نژاد در شرايطي آغاز 

مي شود كه اعالم انتصاب مجدد او به اين مقام، موجي 

از اعتراض را در سراسر كشور بر عليه او بر انگيخت و 

پوشش  توده هاي ستمديده و انقالبي ايران تحت

كان برپائي تظاهرات ، ام"مخالفت با احمدي نژاد"

ميليوني خود بر عليه كليت رژيم جمهوري اسالمي كه 

مراسم تحليف وي . چندين روز ادامه پيدا كرد را يافتند

 مردم "مرگ بر ديكتاتور"نيز در ميان فرياد شعار هاي 

معترض در خيابانها و در شرايطي كه او به خاطر حضور 

ي با توده هاي خشمگين و معترض در جلوي مجلس، حت

وجود ميليتاريزه بودن كامل آن منطقه، جرأت نكرد به 

طريق معمول به مجلس برود و مجبور شد با هلي كوپتر 

به آنجا وارد شود، و در شرايطي كه بخشي از خود هيئت 

تنفيذ او را تحريم "حاكمه، اين مراسم و همينطور مراسم 

  .كرده بودند، بر پا گشت

  

 توسل به تقلبات غير  ارتجاع حاكم كه با"ولي فقيه"

قابل انكار، احمدي نژاد را از صندوق مارگيري شعبده 

 22بازي خود بيرون آورد، پيش از به اصطالح  انتخابات 

خرداد هرگز فكر نمي كرد كه اين انتصابات حكومتي 

 سال است به همين شكل تقلب آميزتكرارمي 30كه 

 شود، اين بار زمينه ساز وضعيتي شود كه طي آن توده

هاي ميليوني با ريختن به خيابانها زمين را زير پاي 

  . حاكمان جنايتكار به لرزه در آورند

   

 يعني مركز هدايت دارو دسته حاكم، "بيت رهبري"

شان يعني "كوچك"درست به خاطر اشتباه حساب 

ناديده گرفتن خيزش توده اي و قدرت آن در تعميق 

گر شكاف بين هيئت حاكمه، در مورد جناح هاي دي

حكومت نيز تصور مي كرد كه اين بار هم همچون 

هميشه همه آنها به انتصاب ولي فقيه بي هيچ سر و 

صدائي تن خواهند داد و كانديداهاي شكست خورده كه 

 را در طول زندگي "واليت فقيه"همگي التزامشان به 

نكبت بارشان به كرات به اثبات رسانده اند، چاره اي 

در (همچون هاشمي رفسنجاني نخواهند داشت جز اينكه 

اما، اين بار . شكايت خود را پيش خدا ببرند) دوره قبل

ديدند كه چطور جناح ) و از جمله خامنه اي(همه 

 ظاهراًموسوي و كروبي با ديدن توده ها كه به خاطر 

اعتراض به تقلب در انتخابات به خيابان آمده بودند، 

  . نندمجبور شدند حتي از ابطال انتخابات صحبت ك

  

 در سيستم انتخاباتي جمهوري اسالمي تقلب آنچنان 

نهادينه شده است كه جنتي رئيس شوراي نگهبان وقتيكه 

سروصداي كانديداهاي شكست خورده در مورد تقلب 

 "در انتخابات را شنيد با تعحب به آنها يادآوري كرد كه 

 اين انتخابات كه سابقا ي افتاده توئيآيا اتفاق تازه 

 ي اگر اين انتخابات باطل است، تمام انتخابات سنبوده؟

به اين ترتيب جنتي با صراحت وقيحانه . "سال باطل است

اي به همه گفت كه در اين سي سال تقلب جزء ذاتي 

در فقدان .  هاي جمهوري اسالمي بوده است"انتخابات"

جنبش توده اي، بيت رهبري با توجه به واقعيت 

، مي دانست "در واليتذوب شدگان "كانديداها، اين 

كه حتي اگر اعتراضاتي هم نسبت به تقلب صورت 

بگيرد، از عهده خاموش كردن آنها برآمده و براي آنها 

اما آنچه رخ . چنان اعتراضاتي قابل كنترل خواهد بود

. داد نشان داد كه بيت رهبري تا چه حد در اشتباه بود

 آنها در محاسبه اشتباه خود متوجه نشده بودند كه

 سال پيش نبوده و 4 ديگر جامعه 88جامعه سال 

 هاي اين دوره جواناني هستند كه در "راي اولي"

شرايطي كه  خود شان جهت گرم كردن تنور 

انتخابات تقلبي شان، متوسل به ترفند هائي شده و 

فضاي تجمع، هرچند تحت كنترل خود و خودي هاي 

تحقق شان، بوجود آوردند، از آن به نفع مبارزه براي 

آنها جوانان تشته . خواست هاي خود استفاده نمودند

آزادي بوده و هستند كه حتي بوجود آمدن روزنه اي 

براي ابراز خواست و نظر در شرايط حاكميت 

جمهوري اسالمي، يا بواقع ايجاد شكافي هر چند 

كوچك در سد ديكتاتوري حاكم كافي است تا آنها 

ود را از رژيم به خيابان ها ريخته و خشم و نفرت خ

  .     ابراز نمايند

  

كسي كه به خاطر پيشبرد (اعالم پيروزي احمدي نژاد

سياست هاي رژيم جمهوري اسالمي در طي چهار سال 

، در جو سياسي )اخير، به حق مورد نفرت مردم ماست

ملتهبي كه وجود داشت، همچون ريختن نفت بر روي 

وده آتش بود كه به شعله ور گشتن خشم و اعتراض ت

مردم در ابعاد وسيع كه در . هاي وسيع مردم منجر گرديد

روزهائي درتهران به ميليون ها نفر سر زد، به خيابانها 

شدت خشم آنها از جمهوري اسالمي و عزم . ريختند

انقالبي آنان براي سرنگون كردن اين رژيم تا به آن حد 

بود كه تهديدات كامالً آشكارخامنه اي در نماز جمعه 

داد هم آنها را از ميدان بدر نكرد و نه تنها آنها را  خر29

نترساند بلكه عزم شان را براي مبارزه با اين رژيم جزم تر 

 مرداد كه 14خرداد تا 23بنابراين در فاصله . نمود

احمدي نژاد رسما دور دوم رياست جمهوري اش را آغاز 

كرد  روزي نبوده است كه شاهد تظاهرات و تجمع 

 و به خصوص خانواده بازداشت شدگان اعتراضي مردم

اعتراضات و مبارزاتي كه . رويدادهاي اخير نبوده باشيم

ديكتاتوري حاكم بنا به ماهيت ضد مردمي اش جز با 

توسل به  سركوب خونين و به جا گداشتن دهها كشته و 

  .صد ها زخمي و هزاران اسير پاسخ نداده است

  

 تر شدن تداوم اعتراضات و مبارزات مردم و عميق

شكاف در باالئيها كه خود را در شو هاي تلويزيوني 

اخير نيز نشان مي دهد زمينه ساز اين سوال شده كه 

آيا احمدي نژاد و دارودسته اش قادر به كنترل بحران 

موجود هستند يا اين بحران مي رود تا ابعاد وسيع تري 

  به خود بگيرد؟

  دوره دوم رياست جمهوري،
 "!ره سوم معجزه هزا"

"!  
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اي روشن است كه كساني كه درك درستي از زمينه ه

مادي اعتراضات مردم نداشته و مثال آنرا صرفا در 

چهارچوب تقلبات انتخاباتي و تضاد هاي دروني طبقه 

حاكمه بررسي مي كنند نتوانند پاسخي منطبق با سير 

پاسخ درست به اين . واقعي رويدادها به اين سوال بدهند

از اين . سوال تنها با طرح درست مسئله امكان پذير است

د دانست كه اين خيزش عظيم حاصل روست كه باي

 سال خشم و نفرت توده هاي ايران از 30انباشته شدن 

جمهوري اسالمي است كه در طي همه اين سال ها از هيچ 

 30ساختماني . جنايتي در حق آنها دريغ نورزيده است

 سال دوران رياست جمهوري احمدي نژاد 4طبقه كه  

كه امروز بيشتر تنها طبقات باالئي آنرا تشكيل مي دهد 

وگرنه همه سالهاي حاكميت جمهوري . به چشم مي آيد

اسالمي به دليل سركوبها و زورگوئي ها ،ظلم ها و حق 

كشي ها ،اجحاف ها وتبعيضها و دزديهاي دست 

اندركاران و سران رژيم چنان بوده است كه گرد زمان 

هنوز آنها را از ذهن مردم ما نزدوده و آنها نقش و 

ه اي در ذهن مردم و بويژه جوانان ما باقي جايگاه ويژ

  .گذاشته است

  

 سال پيش احمدي نژاد با شعار آوردن پول نفت بر  سر 4

سفره مردم مي كوشيد با دلقك بازي و فريبكاري، به 

 سال بعد و 4در حاليكه . خود چهره اي مردم پسند دهد

 خرداد مردم به عينه مي ديدند كه  22در زمان انتخابات 

ها سهمي از پول نفت به سفره مردم راه نيافت بلكه نه تن

بر عكس سفره آنها خالي تر و فقر و مسكنت شان فزون 

آنهم درشرايطي كه در دوران رياست . تر گرديد

جمهوري احمدي نژاد قيمت نفت يعني مهمترين كاالي 

صادراتي ايران در بازار جهاني بطور باور نكردني باال 

 دالر و 140 دالر به 60-50رفت و از بشكه اي حدود 

واضح است كه اين امر درآمدي . بيشتر از آن هم رسيد

را در اختيار دولت قرار داد كه در تاريخ ايران سابقه 

اين حد از درآمد چنان بود كه حتي در . نداشته است

شرايط وخامت بار زندگي مردم در شرايط كنوني، اگر 

به او در اختيار يك دولت مردمي قرار مي گرفت، 

امكان مي داد شرايطي  در جامعه بوجود آورد كه واقعا 

مردم پول نفت را سر سفره هاي خود احساس كرده و 

قادر باشند تا گام هائي بزرگ جهت رهائي از فقر 

  . وگرسنگي ، و تن فروشي غيره بر دارند وفالكت،

مدعي بردن پول نفت سر احمدي نژاد كه ي ئسالهادر 

ه گزارش بانك مركزي حداقل  بنا بسفره مردم بود 

تنها از طريق فروش نفت وارد  ميليارد دالر 2/269

 ارديبهشت 10روزنامه سرمايه (خزانه دولت شده است

كه البته برخي گزارشات اين رقم را خيلي بيشتر )  88

براي .  ميليارد دالر اعالم كرده اند300 تا280وحدود 

 شود بايد اينكه ابعاد اين درآمد بيسابقه بهتر روشن

دانست كه اين درآمد تقريبا حدود يك چهارم كل در 

آمد نفتي ايران در طول صد سالي است كه اين كشور 

  ! نفت را استخراج و  صادر كرده است

  

تازه اين مبلغ باور نكردني در شرايطي به خزانه دولت 

واريز شده كه ميليارد ها دالر از قبل در صندوق ذخيره 

اما مي بينيم كه امروز احمدي  .تارزي موجود بوده اس

نژاد در شرايطي دوران دوم رياست جمهوري اش را 

آغاز مي كند كه نه تنها با وجود چنين درآمدي حتي 

يك گره از مشكالت اقتصادي مردم گشوده نشده بلكه 

در آمد كسب شده چنان به تاراج رفته است كه اعالم مي 

بين حتي صندوق . شود كه خزانه دولت خالي است

المللي پول گزارش داده است كه ايران در سال جاري 

 ميليون دالر كسري حساب جاري 900 ميليارد و 17با 

در يك مورد خبرنگارايلنا در يكي از . مواجه خواهد شد

آخرين مصاحبه هاي احمدي نژاد قبل از انتخابات، با 

استناد به گزارس بانك مركزي، از وي سوال نمود كه 

 ميليارد دالر زير 15اب ذخيره ارزي چرا موجودي حس

؟ واقعا هم اين سوال براي همگان حساب شده است

مطرح است كه براستي با توجه به رقم باور نكردني و 

چنان باالئي از در آمد، پول هاي بدست آمده به كجا 

  رفته است؟ 

اين را مردم . البته پاسخ سوال فوق چندان ناروشن نيست

از اين پول  به  حسابهاي ولي فقيه ما مي دانند كه بخشي 

، بيت رهبري و نزديكان احمدي نژاد دربانكهاي خارج 

ازكشور واريز شده است كه خود يكي از دالئل انتصاب 

همين . مجدد احمدي نژاد به مقام رياست جمهوري است

دزديها ضمناً باعث شده است كه وزير كشور احمدي 

سردار "دم از طرف مر صادق محصولينژادي، به نام 

دزديهاي دارو دسته احمدي نژاد . لقب گيرد"ميلياردي

كار را به آنجا رسانده كه  بر اساس گزارش ديوان 

مبلغ  از سرنوشت 86محاسبات كشور تنها در سال 

 از درامد هاي دولت خبري  يك ميليارد دالر"ناچيز"

و يا رسما  بنا به گزارش تفريغ بودجه اعالم مي ! نيست

! " ميليارد متر مكعب گاز گم شده استچند"شود كه 

اين دزديها و چپاول ها از اموال عمومي در شرايطي رخ 

داده است كه ميليومها نفر در فقر و فالكت و در زير 

  . خط فقر زندگي مي كنند

  

البته بخشي از اين دزديها در مكانيسم هاي مربوط به 

واريز كردن ميليارد ها دالر به جيب انحصارات 

ليستي صورت مي گيرد كه در اصطالح مملكت امپريا

فروشي ناميده مي شود، امري كه البته دعاي خير آنها را 

اينها همه در . است براي اين دارو دسته باعث شده

 تا 16شرايطي است كه يك كارگر شريف ايران پس از 

 ساعت كار طاقت فرسا باز قادر به تأمين يك زندگي 18

  . نواده اش نيستبخور و نمير براي خود و خا

  

واقعيت اين است كه درست در زماني كه عربده هاي به 

اصطالح ضد امپرياليستي احمدي نژاد گوش فلك را كر 

كرده بود دولت وي از طريق باز كردن دروازه هاي 

كشور بروي واردات كاالهاي خارجي ميليارد ها دالر به 

پس جاي تعجب . كيسه انحصارات امپرياليستي مي ريخت

ست كه چرا بنگاه هاي امپرياليستي از وي پشتيباني مي ني

 سال بر اساس گزارشات خود دولت 4در اين . كنند

 ميليارد دالر كاال وارد كشور 269احمدي نژاد حدود 

مقايسه اين رقم با درآمد ارزي اين دولت كه ! شده است

 ميليارد دالر در آمد از فروش 21با توجه به حدود 

 ميليارد دالر در آمد غير 57ود  گازي و حد ميعانات

 ميليارد دالر بوده است نشان مي 358نفتي چيزي حدود 

دهد كه سياستهاي دولت احمدي نژاد چه گونه در 

بر كسي . راستاي منافع انحصارات امپرياليستي قرار دارد

پوشيده نيست كه باز كردن دروازه هاي كشور بروي 

امپرياليستي كاال هاي خارجي و بنجل هاي بنگاه هاي 

در ���ان ��� ��د	 ا�، ��� 
ره��� �� ���� �� وا���� 

 �ذوب #�"�ن در " ���ی�اه�، ای
، ,) دا�+�  � ح() ا"� "و'&�

 �+�� �� ��01 ا/(�ا.��) ه-
ص�رت ���6د، از /�4	 �3,�ش 
 �دن :��4 ��:,�	 و ��ا� :��4 ��9ن 
. ا/(�ا.��) ���>  �(�ل 3�اه� ��د

ا,� :�@� رخ داد �<�ن داد  � ��� 
. ره��� �� �9 ح� در ا#(��	 ��د

:��4 در ,ح�س�� ا#(��	 3�د 
,(��� �<�	 ��د��  � ��,�� 

 D د&�6 ��,�� ٨٨س�ل �E س�ل 
ه�� ا&� دور	  " را� اوF)"���د	 و 

��ا��ن �<(� :زاد� ��د	 و ه+(�� 
 � ح() ����د :,�ن روز�� ا� 
��ا� ا��از 3�اس� و ��G در 
#�ایط ح� 4H� ��H�ر� 
اسJ,)،  ��) اس� �� :��4 �� 
����3ن ه� ریL(� و 3<- و ��Kت 

  .     3�د را از رژی- ا��از ��Hی��
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ضربه سهمگيني به توليدات داخلي اقتصادي كه سرتا پا 

در هر حال . وابسته به امپرياليسم مي باشد زده است

سياست هاي احمدي نژاد باعث رونق كسب و كار بخشي 

از انحصارات شده و با بسته شدن بسياري از كارخانجات 

و مراكز توليدي، هزاران نفر را به خاك سياه نشانده و 

به طور چشمگير بيكاري عظيمي به بار آورده است، 

 بطوري كه حتي صداي خود دست اندركاران رژيم را هم

 ارديبهشت روزنامه 28براي نمونه در . بلند كرده است

سرمايه از قول عيسي كالنتري وزير سابق كشاورزي 

 در صد بيشتر از 75رشد واردات  در دولت نهم ":نوشت

م بوده است و در اين سال ها سه سال پاياني دولت هشت

 نامبرده "بيشترين وابستگي را به خارج از كشور داشتيم

سپس در رابطه با اين وابستگي در حوزه كشاورزي 

 در صد 60در سال گذشته بيش از "توضيح مي دهد كه 

بيشترين واردات ....نياز غذائي كشور از خارج تامين شد

اق افتاد و با گندم طي سال هاي اخير در سال گذشته اتف

واردات هشت ميليون تن از اين محصول مجددا در ليست 

  . "بزرگ وارد كنندگان گندم قرار گرفتيم

  

شخص نامبرده كه سالها در جمهوري اسالمي وزير 

 ها تلقي مي گردد، "خودي"كشاورزي بوده و يكي از 

به صحبت هاي خودادامه داده و مي گويد كه البته 

ي اساسي محدود نبوده و واردات فقط به كاال ها

واردات بي سابقه برنج، روغن، شكر،پنبه، پياز، "

حبوبات و محصوالتي مانند كشمش، ميگو و ميوه كه 

 هم بخشي از ليست "هيچ گاه صورت نمي گرفت

در چنين شرايطي . وارداتي دولت را تشكيل مي دهد

تعجب انگيز نيست كه چرا نايب رئيس خانه كشاورز 

واردات مركبات با توجه به توليد زياد ": فرياد مي زند

ميوجات فصلي داخل كشور ريشه توليدات باغي را از 

 و يا چرا موسوي كه خود سالها به مثابه "بين مي برد

نخست وزير يك رژيم وابسته خودش در جهت همين 

وابستگي گام برداشته وبه خاطر حفظ اين وابستگي 

ست در دست اش به خون هزاران آزاديخواه آلوده ا

 افتاده "عرق ملي"تبليغات فريبكارانه انتخاباتي خود ياد 

البته بايد دانست كه قسمت اعظم توليداتي كه ( . بود

اينها به عنوان توليد داخلي از آن نام مي برند، خود 

وابسته به انحصارات امپرياليستي بوده و سود حاصل از 

بسته آنها نيز به جيب همان انحصارات و سرمايه داران وا

  ) ايران مي رود

در هر حال سياستهاي اقتصادي احمدي عمال با تيشه زدن 

به ريشه توليداتي كه در داخل ايران صورت مي گرفت، 

بيكاراني .  سال شده4باعث بيكاري هزاران نفر در اين 

كه دولت بدون پذيرش هر گونه مسئوليتي نسبت به 

  .سرنوشتشان آنها را به امان خدا رها نموده است 

  

اين سياستها اگر باعث فربه  شدن يك مشت  دالل و 

تاجرمفتخور شده و برخي از سرداران سپاه را ميلياردر 

ساخته در همان حال  با گسترش فقر و فالكت زمينه 

  . گسترش اعتياد و فحشا را غول آسا گسترش داده است

  

در مقابل براي خاموش كردن اعتراضات و مبارزات 

 نيروي سركوب به "نيت اجتماعيارتقا ام"مردم طرح 

 سال به عينه ديدند كه 4نمايش درآمد و همگان در طي 

اين نيرو با ددمنشي تمام حتي  يك ذره امنيت موجود 

آنها را هم سلب نموده و اراذل و اوباش حكومتي به نام 

، با دختران و زنان اين سرزمين "ارتقا امنيت اجتماعي"

 هاي اشغالي هم كم برخوردهائي كردند كه در سرزمين

با مجموعه چنين برخوردهائي بود كه احمدي . سابقه بود

نظام "نژاد به يكي از نفرت انگيز ترين چهره هاي 

  . تبديل شد"مقدس جمهوري اسالمي

  

احمدي نژاد چهره منفوري است كه سياستهايش كارد به 

استخوان زحمتكشان رسانده و خشم و نفرت آنها را 

چهره منفوري كه برخي از شركت . فشرده نموده است

 خرداد درست درضديت با وي 22كنندگان در انتخابات 

به بقيه كانديدا ها راي دادند تا چهره او را دگر بار در 

او كسي است كه يكي از دانشجويان . اين مقام نبينند

معترض دانشگاه شيراز در شرايط اختناق وحشتناك 

: استه و گفتحاكم بر جامعه، در صحن يك سالن بپا خ

اول احمدي نژاد، دوم احمدي : من از سه چيز متنفرم

من حتي از قيافه او هم ! نژادو سوم هم احمدي نژاد

اين سخن بيانگر حرف دل بسياري از مردم بود . متنفرم

  .كه توسط اين دانشجوي معترض مطرح شد

  

حال با توجه به آنچه تا كنون گفته شد مي توان به 

ين  نوشته طرح شد بازگشت و با سوالي كه در آغاز ا

قاطعيت گفت كه با توجه به  سياست هاي تاكنوني اين 

چهره منفور كه يكهفته مانده به پايان دوران اول رياست 

جمهوري اش چند وزير را اخراج و يا مجبوربه استفعا 

نمود و عليرغم مخالفت بعضي از افراد دارو دسته 

را معاون ) ادشپدر دام( خودش، اسفندياررحيم مشائي 

اول خود نمود و آنقدر بر اين تصميم احمقانه پافشاري 

 مجبوربه دخالت شد وفقط پس از "ولي فقيه"كرد كه 

اين دخالت مستقيم از تصميم احمقانه خود عقب نشيني 

كرد بايد گفت  كه اين دلقك بيت رهبري كه 

 "معجزه هزاره سوم"پاسدارانش وي را  به اصطالح 

 خود يكي از عواملي است كه بحران قلمداد مي كنند

  . موجود را تشديد خواهد نمود

  

بحران سياسي اي كه سراپاي جمهوري اسالمي را فرا 

گرفته، بحران عميقي است كه حل آن نه از امام زمان و 

چاه جمكران ساخته است و نه از دلقكي كه ولي فقيه 

جهت پيشبرد سياستهاي خود در بدن نحيف اش مي دمد 

سران و دست اندركاران رژيم براي . وان جلوه كندتا پهل

مقابله با اين بحران بطور اساسي به سركوب توده ها 

هر چند براي بزك كردن چهره كثيف . توسل جسته اند

اما اين . جمهوري اسالمي به تدابيري نيز پناه مي برند

بحران در صورتيكه مهار نشده و تعميق يابد امكانات و  

وده ها را فزوني  بخشيده و افق فضاي اعتراضات ت

. مبارزات آنها را روشني هر چه بيشتري خواهد بخشيد

 ��Eح�ان س��س) ا�  � س�ا�
�4H�ر� اسJ,) را ��ا "��(�، 
�ح�ان /��H) اس�  � ح> :ن �� 
از ا,�م ز,�ن و �9	 ��NHان س�3(� 
 ���� (Fو �  (N�Fاز د ��اس� و 

��س(��4 3�د در ��E �4<��د س
��ن �ح�P اش ,) د,� �� 14E�ان 

س�ان و دس� ا��ر �ران . �1�	  ��
رژی- ��ا� ,����1 �� ای� �ح�ان 
�Q�ر اس�س) �� س� �ب ��د	 ه� 

ه� ��9 ��ا� . ��س> �+(� ا��
�ST  �دن �49	  4H� P�R�ر� 
 (, 	��E T�� ا������ �� (,Jاس

���� . �N��ر�ح�ان در ص� �ا,� ای
 و ��U�H &��� ا,�N��ت و  ,�4ر �<�	

���V ا/(�ا.�ت ��د	 ه� را �Tو�)  
�L<��	 و ا�U ,��رزات :��4 را 
رو#�) ه� �9 ��<(�� 3�اه� 

��>L�.  

  

 !نابود باد رژيم وابسته به امپرياليسم جمهوري اسالمي
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3�#ح�F-  � ��ص() دس� داد	  � یX ��ر دی�6  : سW�ال
-�  �6)K" ر��U ا#�ف . �� #�H در,�رد ,+�ی> ���

ه�H�Q�ر  � 3�د��ن ,) دا��� ا,�وز در را�T�3 �� �Qش 
 در ار���ط �� ز,��� ه�� /�G- ��د	 ه�، س�ا'ت زی�د�، ه-

,�د� #N> "��� ای� T�3ش و �� ���و ه�� ,P1)L در 
. :ن و ه- در ,�رد ره��� و س�� :�) :ن ,�Qح اس�

3�اس(�- ��3) س�ا'�)  � ا&� روز ه� ,�Qح ا�� را �� 
  . #�H در ,��ن �6\اری- و ��ی�� ��G��ن ��#�-

  
� را 
�اه� ��د�:�Eس[�
ه� ��  .� �� ���� از ��� �� ا�� 

 �� ������ �� از ا�� ��� !�" ��#
 �� ��دم )'�' ای�ان در �  ح�
  .ه� ��1 �� هس/.�، در �,�ن �+*ارم

  
 #�ه� ،ه�H�Q�ر  � ,) دا��� از :_�ز ا&� T�3ش :س�ال

��د&-  � ه�H د#��Hن ,�دم در �Jش ا�� ,�س�� و اصJح 
در ح��N�F . `��1ن حN�,() را ره�� ا&� T�3ش �1�	 ده��

� /JH #�ه� ه+(�-  � /��1_- �� �� ,�س�� �� ,��رز	 ,
 و /��1_- ه�H دد,�<) ،در �49ر 9�ب �� اصJQح ����ن

� س� �ب رژی-، ا/(�ا.�ت ,�د,) و زد و 3�رد �ه��#�, 
��9� .�� ���و ه�� س� �ب ادا,� دارد �  � �� ���� �� ای

ا/(�ا.�ت و ,��رزا�) ,�رد ��ا�U ,�س�� ��ار ��ارد، :ی� 
�3 �از ,�دم د ��اوم ای� ,��رزات، �<���ه��	 ��ا�� ر�(

اصJح `��1ن حN� (),�H) ��#�؟  :&� �� ��9� ��دا#() از 
  س�� رو&�اد ه� در ا&�ان ��ا�U دار&�؟

  
 ا�9ز8 ��ی� 567 از �4س3 �� س ا�� �� ��، ی�د ه�� :�Eس[

 ?�ا�� دا�/� و ���,� و�#�ا= �� ! ن !>/� ا�� !,'ش �'رگ ر
ی� ! ن ه� �� 7 ل ز"�8 ��د سD,� سA"�BC ر، �*ره�@� �.� �� ا

�� ." ! ن اس� و ��"�?�ر اس�" هس/.� �� �� !�F "�� ��"� و 
��ه� هس/,� �� ! ن ه�= � ر��  ه� واH7، ه� ا�. ن

�� س,� روی�اد ه� �� � �� �  #� ! د LزادیK اه�ن J6.9 ا!,�، ُ�
��D اس,� �� از و ه� ا��وز �� �M�4 ���ی� ��6رز8 ��ا= ره�@� �9
"L ل ��/� س���ی� دار وح� �� ح����+.M�#8�� 5�6ی�  .

 �� ! ن ��6رز�� ��)O �,�ار= ��د��N 8� ه� و ����1 �واD7,� ا�.
 �P�� =و ا"+,'8 ا= 9#� ��اوم ��6رز8 ��ا �#"L H,1�� ،د8 ه� �

"L =ر��ن ه�L�#�ن �#�ا= ��، در!� . س !��QP"ر= ا�,�L را 
R� وح�� س,س/� س���ی� دار= �� �.� �� ��ون �S" ،

 س�ا"�1م �� ز���� دان ��ر�3 ! اه� ،وا�س/� ح��� در ای�ان را
��ا�� ه�، س�4اب ه�،  ����ش ه�، ��اه�، �.���ا�� . ا"�ا!�

��ا :�� س�Q1ن، ��ا�� ,�س��، ( �T4اد ه� و ,+��ده�
س�4اب ا/�ا�)،  ����ش :س�، �T4اد ,���4، ,+��د ه�#- 

��  � ح()  +) ��,<�ن را ه- �H) و د	 ه� #�4)زاد	
 �� H�E�دن ه� d`�� �9 �� را	 ودا��، ز��	 ا�� و /Tم ,�دم ر

  .,��رزا�ِ) �Ke�H��)  � :_�ز #�	، �Tم ��3�اه��  �د
  

، ای� واD7,� �� ��6رز8 و  ی�در �4س3 �� س ال ��� ��ی� �+
 ه�X.�ن ادا�� ،ا)/�ا�Wت ��د�� ���U س�� ب ه�= وح�,�"�

ه�,� W� . J,4 =�.M )� ",س� �� 5��7 ا"��ر ���دارد، � 
 ��QP"و ه�+�ن ١٨ح��� ا �
 �,� در ���M 5��P ه��  رت ?�

دی�"� �� ��دم �9ن �� �[ رس,�8 ای�ان ��1دًا �� 9.] و ?��' �� 
 �� �"��L وه�= س�� �+� رژی� �� !_ ص در �#�ان �� !,���ن�,"

ر= اس��Q را ! اس� �7�H ! د �6.� �� س�"+ "� رژی� #�9 
 در س��+�د J6.9 ، ای� روی�اد ��6رزا��،ا�>�7ً�. �ه.��)�Qً "��ن 
M ن .  ��د�� د8 س�ل J,4 �� �س�� و D� �4.� � د–دا"�1 @�

ه� ی�د Lور ا
�� ��ن M#�8 !���� و س,�س/#�= 
����6را"� 
 � د و ه� ���Lر �٧٨,�س�ل ١٨اQح ��6Cن در Lن دور8 یD.� در 

 �U�,C( �� �!ح س�Qه�� � ��� �� � س = و ه�� ا
��6Cن ح� �/� و U,� ح� �/� ��ا= �./�ل ح��� ه�= � د8 ا= �� 

"L ن���
 �7ار #�!�ج �� ده.� "� �.#� M.,� ح��� ه�@� ��� 
 ه� �64ا �� �..�،"�ار"� ���C � د8 ه�= ا"��QP ه� �9 �� ا���ن 

�f و ��eی� ���ن راح��� و ه� ��Dره�= ! د �K� �/#9 در  �
 �S" اس� و !�#"L�"�� �� J,4  .٨ ،J6.9 روز 567 از ���4@� ای� 

 ! اس/�ر �4ی�ن دادن �� ،� س = �,�",� ا= �در ��د و در Lن �_�ًا
�ِ"���,! H�1� ه�= ، ��ون �1 زه� " ع � و �PD,[ �س�ی5 از ��ی

 �,� از L١٨ی� ">س ���4@� ه�,� J6.9 . �� اQBح �7" "� ��
 یR � ده.� �� � س = ،�6رز ا"��QP ای�ان��ف ز"�ن و ��دان �

"6 د؟ و �� �#/�ی� و9#� ��ن "�اد �� ��دم ��6رز �� �� 7 ل 
��Dوف ��8 ه� ��ا= ره.� ده�= ا��lل و= !�د "�� �..�؟ ه�، 
ای� ح��� و ه�، ا)/�ا�Wت دی+�= �� در �9ه�= �fC/K ادا�� 

ن و  �� )Q� �U�,Cش ه�= ری���را"� ای.�ای� اس�، ? ا8 8دار
� �J رس�"� ه�= ? "�? ن ��ا= ا)/�6ر دادن �� س6'ه�= 

 ��Q�6ن�� ه��ناسC�، L"#� �� ه,X �9 ��  هس/.� اQح 
  . J6.9 ��دم �� �سCط "�ار"�

  
��3ه�� ,��رزا�) زی�د� ا,�وز از ای� ی� :ن "�#� : س�ال

� ا/(�ا.�ت و ��Gه�ات . ای�ان �� "�ش ,) رس���@Hه
د�F> و E<(�ا�� ای� ا,� �Q�ر . ��T هH@��ن ادا,� دارد

J3ص� از ��H# �G �9+� و :��4 را 69��� ارزی��) ,) 
   ���؟

  
 ا��وز وا�D7 ��6رز8 در ا���ل �fC/K در ه� ? ��، از دل :�Eس[

��6��P� �� �,.,� �� Qًl روز= .  اس��D��9 9 �,�8 و در �9ی�ن
 �� !�6= در � رد ��D�1ت ا)/�ا�W !�" اد8 ه�= J",س/

ه�، ای� ��6رزات . ا!,� و ز"�ا",�ن س,�س� �� ? ش "�س��#�ا= 
 �B ر ��S� �Cه�ات ه�= �,C, "� روزه�= اول، ه�� ،�9ر= و ه�

از و9 د 4/�"س,5 و ا"�ژ= )S,�� ح��ی� �� �..� �� در �,�ن 
ز�,.� ��د= ای.#�� ا"�ژ=،  .د� د8 ه�= ر"�1ی�8 ای�ان و9 د دار

س�� �#�= وح�,�"� ��ت �Cn و س/� و ز�,.� اش ه� ،، دارد
 اس� ��ح���,� �9# ر= اس��Q در �� س� س�ل ?*�/� 

 در �,�ن � د8 ه� "س6� = را�,.� و !�� و ">�ت �� ح� و ح_� 

 com. siahkal.www://http/ : ل صوتي اين مصاحبه مي توانيد به آدرس زير رجوع كنيديبراي دريافت فا
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� 9 د �� س,س/� ا7/_�د=، ا9/��)� و س,�س� ح��� �� �� ر 
 و �� ،واD7ً� ح�= �� !�� و ">�ت ��دم ��� س/� ��. Lورد8

 ��داد �� ٣ در ��ری3 . �/_ ر ��� د!_ ص 9 ا"�ن "�� 
��Sه�ا�� در �,�ان و"R �� �4 � د و ��Sه� �..�?�ن ! اس� Lزاد= 

 ��نز"�ا",�ن س,�س� را �� ). ان ی�� از ! اس/#�= �#� ! د

�د= �� ! دش از "'دیR ��ه� �.� � د و 
�ی�د �� زد"�، 

  �61D9 ا"�ن ا��وز ای�ان� ��QP"ه� ا�?L از � ر و، �� ]��� 
، از 9 ا"�"� در Lن ��د، ��Bح �� "ر ��د"� ",س���و")�6رت 

 س�� �+�ان رژی� �7ار � رد ح���C,�ان ��Dیf ��د �� �� ای� �� 
�� ی�� از Lن Lن 
�د، .  �� )C,� رژی� ��Dر �� داد"�، ��ز ه�دا�/.�

: " 9 ا"�ن ��  ر�J ����ً� ! ",� � د و در ه��ن ح�ل 
�ی�د �� زد
�6� ��د8 و  ،"�9# ر= اس����Qگ �� " ،"��گ �� د��/�� ر

���� 5,�� د �� 9 اب �4س,�8 در Lن ��Sه�ات  Lن 9 ان ��6رز را د
واD7,� ای� اس� �� .  در � W,ح ��C ه��"� LزادیK اه� � داو ه�،

  � ���4 �� ����د� رژی- �4H�ر� اسJ,) و  :زاد�3�اس�
س�+(- س�,�ی� دار� وا�+(� و  �dQ ه�"��� �K�ذ 

 �� M.�ن ���� ��ا=  ای�ان ا,�Nن E\ی� اس�،ا,�gی��F+- از
��ایط س�� ب L"#� را)�U�,C  �� ا��وز   اس���دم �� ��Bح

ه�  را ای�. وح�,�"� ",�وه�= �سCح رژی�، �� !,���ن ه� ���"�8
ه� ���K از ! د ��P6 ح��� و ه� � �� � �9 �� ای� �� � � ی�+

� �� �,�q� م�S" �,ه� r<ن �� ح��D
 د، در ��7ه�@� �� �.�
 �C ��ن ه�ای� J6.9 "> ذ ��د8 و در Lن حs ر دار"� �� ��ر ا

ه��"� C9 ?,�= از رادی���,'8 ��ن J6.9 و �� ا"��اف ��دن Lن �� 

.�ه�= ? "�? ن و ���ر ?,�= ���/,R ه�@� M.� و از �C�9 �./�ل ��

�.S ر �� از ��دم و ، ��ی� رو�� ��.� �� ��Dره�= ��دم اس�
�، ��ر?�ان و دC! �� �CD/� =�#� H,ن �� ه��ا8 � د8 وس�"�Pه

 �� اس/QPل، ر
�8 و �س[ وس,H ؛ا��7ر �,�"� �D��9 هس/.�
��ی� Lزاد= ه�= د� ��ا�,R ��ا= ا��lی� Lح�د �D��9، ! اس� 

 .   ���,5 �� ده�Lن ه� رااس�س� 
 

از  +��)  � در ��� �� ��G ,) رس� ,�G�ر��ن : س�ال
) اصJح `��1ن، �9 حN�Q� (),�ر  1,�دم �K�ذ  �د	 ا��، 

�� ��h: �H# �Gر ���) �K�ذ :��ن . و �9 _�� حN�,() اس�
  در ��� را در  �i ,) ��ان دی�؟ 

  
ا�� �س�ن !  ��C، اQح ��6Cن ح� �/� و U,� ح� �/�:�Eس[

دی+�= ه� در ردیL f"#� هس/.� �� ���� اس� �� ). ان اQح 
]C�س���P ار��6ط ح/� "#� او ��!� از . "�م "�6"� ه� از ! د� ن

�� �9ی�"�ت س,�س� ا4 زیس, ن دور8 ��8 و ! د ه�,� رژی�  را ه� 
ای.#� ا��وز ی� در ار��6�� ���Lر �� س6'ه�= اس��Q �7ار . دار"�

 �,�q� �#9 در =�S" و �C�( = ه� �,��D
دار"� و ی� �� 
 و   ��e ل � د8 و �B ر L �� 8�,� 4"#� ه� Lواز=او"#�! اس/#�= 

واWح اس� �� �,� ! اس� ه�� ای� . ه� " ا@� �� �..�
. ��9)�ت �� ! اس� ا��lی� ��دم ای�ان ا!/Qف ���Lر= و9 د دارد

و9 د ای.#� و حs ر یR 9.�ح از ! د ��P6 ح��� در ا)/�ا�Wت ا!,�، 
  .در او�Wع �. "�  X,4,�?� ه�@� را � 9 د Lورد8 اس�

  
 در f ��دم را �� � ان ی�� از �NLر ��D6 "> د ��9)� ی�د ��8

�,� ه�= ��e,C6 و ��ویL �( �1� �1"#� دی� �� �� � �9 �� �D
در 
ا���ن �S" �.C( JK4ا���ن در �D��9، از ا���ن �Nq,� ?*ار= ه� 

ا?� �B ر ��xK ! د . �M �,�/�= ه� در J6.9 ��! ردار"�
 �e,C6� ه�، ! د از ا���"�ت ،�#"L ،ی��,+� �S" �6ن را درC�اQح 


.�D,- �S ��! ردار"� و ه� ه�� رس�"� ه�= ا��Aی��,س/�وس� 
 ],PD� از ه� س,�س/� �� ��ا= !�� ش ��دن ��6رزات ��دم ای�ان

 �� �C.�? ه�@� ��ا= �C6,} و ��ویz ! اس� و "L �S"�ن - �� �..�
ه�� ای.#� دس� در دس� ه� ��6"� روز �� ��"� . ��6ی5 ��8 ا"�

�Qًl در ��ای�B �� . �� ده.�و �� دوز"� و دروغ �� ی5 ��دم 
9 ا"�ن ��1ع و ا"��QP �� در ��C��P �� ",�وه�= وح�� �سCح 
رژی�، �9"��ن را �f دس� ?�
/� و �� ه�  رت �� �� � ا".� 
">�ت ! د از �C,� رژی� �9# ر= اس��Q �� ه� 9.�ح و دس/� اش 
را "��ن �� ده.�، ای.#� "� 
Pط در � رد ای� وا��C� �,D7 ا= 

 ? ی.� ���C �� وارو"� C9 8 دادن واD7,�ت، ه�� ��1)� و )'م "��
ا"L ��QPن 9 ا"�ن را �� ه,� احس�س ���� �� !��� ا)/�اض �� 

اس�سً� در ��e,C6ت L"#� د�,5 !,'ش . �CP[ در ا"/���Kت �9 �� ز".�
 8 C9 ر B.ع "��ی�"�8 ��8 و ای W � �,د8 ا= ا!,�، ه� � �,S(

�C! 5 رژی� داد8 �� � د �� ? ی���ه�= ��6رز ای�ان ه. ز � 
�9# ر= اس��Q را  دار"� و �.#� اQح��� را در M#�ر M ب ای� 

�.6���ای� ه� ���Lرا ی�� از ا�Nات "> د د��� در f  .رژی� 
  .��دم �� اس�

  
وT�3 (Fش ا��3 وا��ً� ��� از ! ای� ح���4 درس�: س�ال

) ه� ح() ,�6 ای�Q�ر ���د؟ ��V. ��01 در ا�(���Lت رخ داد
 �,�Qح ,)  ���  � ا"� #� � ,�دم در ا�(���Lت ���د، ای

  . T�3ش ��د	 ا� ه- ا��Kق �H) ا�(�د
  

�� "�S �� .  �+*اری� اول �� 7س�� دوم س ال ��� ��Aدازم:�Eس[
 �� �
ه,� "�S= �� ��ی� �� و سB�� �� از ای� "�� � ان ی�

 � �" ,C,� 5 و �.��ء !,'ش,�د8 ا= ا!,�، ���� در ا"/���Kت را د
�.� �� �PC� ��S( نL �� ��',! . �,S( �" ,C,� ن !,'شL

 �"����n HWو �,C( �� =ا">�1ر � د8 ا Rی ،�
�� M.�ی� روز ��اوم ی�
� 9 د � د؛ و ا">�1ر � �D7 در ی�D��9 R رخ �� ده� �� !�� و 
 8�.�L 9 د �� ���� �س,�ر س�ا�4= � د8 ه� را � HWت از و�<"

�س�"� �� . اD7ً� �� ح��� ا">�1ر در Lورد8 ����س�!/� و L"#� را و
 �D��9 و �.�!/� از Fرا ا"��ر �� �..�، ��/�ی� در �,D7ای� وا
 �D��9 و س/�� �� در ای� �Cn ای�ان و ح�ت و ��ت �BCس ���
�� � د8 ه�= ��دم ا)��ل �� � د، "�ار"� و "�� � ا".� و ی� "�� 

K/"ع ا W � اه.� �>#�.� �� ای� ��دم از ! Rت �.#� �� ). ان ی���
 ��ا= ا��از !�� و ">�ت ! د از رژی� دار و ��.�1 �9# ر= �#�"�

در "/,L �1"#� �/ �9 ",س/.� �� �� در "�S . اس��Q اس/>�د8 ��د"�
 �/
 ���Qً رس,�8 ��ایط ا">�1ر، و7 ع ا">�1ر ز�,.� ه�= ��د=?�

">�1ر در ح/�� و ا9/.�ب "�4*ی� � د و ا?� ا"/���Kت ه� "6 د، Lن ا
ا?� ���� "�.���ای�، ای� "�S �� . �9ی�ن روی�اد= دی+� رخ �� داد

، "��دم در ا"/���Kت "6 د، ای� !,'ش � د8 ا= ه� ا�>�ق "�� ا
/�د
�,س/� اس�L 8�4ی� و ای� �� ،�D7وا �,U =�S" .  

   
��!Qف اد)�= ای.�ن، ا�>�7ً� ا?� ���K از ��دم در ا"/���Kت ���� 

�X ن دور8 !���� ! د را در دام د��CUران و "�� ��د"� و ��ز ه

�ی��6ران ح� �/� ?�
/�ر "�� س�!/.�، �س,�ر ��/�5 � د �� 
CU,�ن !�� ا"��QP � د8 ه�= ��، در روی�اد= "��ن داد8 � د �� 

ی�� از "/�یz . ه,� 9.�ح� از ح� �� "/ ا"� در Lن "> ذ "��ی�
�ی�ا �W ا"/�����K �(���� در �����س�� ا"/�����K رژی� 

R,اس� ! د )د� ��ا� �/
� ی��
، ه�,� اس� �� ا��وز د��� 
را در f ��دم �7ار داد8 و �� � ذ= ?�=، �� "�م ! د J6.9 � د8 

�.� =�,? C9 نL 8 ��ن و ر�� و ?س/�ش',�ا?� . ه�، از رادی��
/� �� ���K از ار��1ع �9# ر= اس��Q داد8 "�� �
 �,.M

��اف �س,� ��6رزات � د8 ه� �� ��، د��.�ن ��ا= س�� ب و ا"
���Qت و د� ار= ه�@� �� ��ا�[ زی�د�� از ا��وز � ا�9 �� 

� � دC! H<" �� و ای� �"�� .  
  

4س، ا?� ای� ���Qً درس� اس� �� او�,� ��Sه�ات � د8 ا= �� 
�
�� ا)/�اض �� �CP[ در ا"/���Kت ��5 ?��! . �/,D7ای� ه� وا

 �� ��اوم Lن !,�C زود �CD م اس� �� در �9ی�ن ه�,� ��Sه�ات و
�� ه�� ���� �..�?�ن " رأ= �� �M ��؟"�� �� qر و �س�D�

در Lن ��Sه�ات ",س� و � د8 ه�= وس,H ا"��QP ای�ان ��ا= 
س�"+ "� ای� رژی� ح/� ��گ را ��P,� ��د8 و ح��W ا"� �9ن �� 

 �� f�"س,�1 و �4س�ار � س = �1.+.� و �_�ف ده.�" ��ادران� .

�ق اس� �,� ا)/�اض �� !��� دزد��8 ��ن را= در "/,�1 �C,! ،

�� � رش ��ا= F�4 ��دن �D��9 ا��ان از و9 د د��/�� ر= 9.��/��ر 
  . ح���

  
��� #N) ��+�  � اصJح `��1ن حN�,() از : س�ال

 (, �  (m�� �� �  ��ش  �دJ� ،رگT� شT�3 ا��)ن ا��Hه
را �� ا�ح�اف ��ا��� ��� را زی� س��Q	 3�د در :ورد	 و :ن 

����>N� .؟���ا,� �< �  �9 /�ا,1) ,) ��ا��� ,��d از ای
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 M.�ن ���Q را از ه��ن ا�/�ا ��د8 و ه�X.�ن ادا�� �� :�Eس[
ا��وز ه�، د��.�ن و ��! اه�ن ��دم و ه�,.B ر . ده.�

س�ز���ران �� �_�درCB� �� 8 ب ��6رزات �9ر= ��دم و ح/� 
 اس��Q، س�D دار"� "س6� دادن �#�ا= ��دم �� س6' ه�=

��6Cن"�J6.9"�,,e ��دم ر"�1ی�8 �� را زی� 
���ن اQح ��6Cن ی�  
در ح��� �� )�U�,C ه�� � ��� �� L"#� ��ا= . C9 8 ده.�

�./�ل ح��� ه�= � د8 ا= �� !�ج �� ده.�، 
QًD "/ ا"س/� ا"� 
. ای� J6.9 را �� 9#/� ��6"� �� �� ! اس� و "L �S"�ن ا"�6Bق دارد

Qً67 دی�ی� �� BM ر � د8 ه�= ا"��QP �� ا)/.�ء �� ! اس� و �� 
ره.� ده�= � س =، J6.9 ! د را M.�ن �� C9  ��د"� �� او ح/� 

��ر ! د �اح/ً� ا)Qم "� د �� ��دم �� ح�
#�= او ? ش "�اد8 و 
اه�اف ��6رزا�� ! د را J,4 در واH7، یD.� (! د��ن را �� �..�

�"�� �� . ��W س = �در � ��61 ر �� M.,� ا)/�ا
� � د �� از �7
� اه�اف ا"�QP,��ن ��ن f ! د  �� f ��د�� �� P�� =ا��

 =�,? C9 ،�"�,+.9 �� 5 �'ودوران رژی���P� 7#���"� ���م در ��
در رد Lن اد)� ه�X.,� �� رادی���,'8 ��ن س�ی�D� Hره� و ). �.�

��دم )�,� �� ��ن ��6رز8 از ه��ن روزه�= اول J6.9 س/�گ 
ه��"B ر �� دی�ی� !,�C زود ��Dره�= ��� ط �� را= . � �9 �.,�

��گ �� "و �CP[ در ا"/���Kت �9= ! د را �� ��Dره�@� M ن 
" ��گ �� �9# ر= اس��Q"و ی� " ��گ �� !��.� ا=" ،"دی�/�� ر

  .داد
  


 ق "�6ی�  �,D7وا �� �.� �,�q� ه�� ای� اح ال �� ! اه� �� 
 �B! �� �� د � O(�� �� دم�� J6.9 در ��Qس6'ه�= اس

�� . اه�,� داد8 � د�! �� �#"L �� �دور دا� �S" �6ی� از"
 �.C( زاد وL �/6ح��� "س �C�9 اوان از�
��! ردار= از ا���"�ت 
س�ان و �/>��ان و وا�س/+�"��ن در �D��9 و ه�X.,� ��! ردار= 
� �� ! د��ن اس� و ه� CD/� س/�د8 �� ه�? �e,C6� از ا���"�ت
 H<" �� J6.9 س/��ن، دار"� از ای�,�� �� �4/,�6"�ن ا��Aی�CD/�

! د اس/>�د8 �� �..� و  �7در"� � ��K� �9 از ��دم "� L?�8 و 
�/ ه� و ��sD از "�راW,�ن �D� �� �D��9 ً� �� د"�6ل �7رت �� 

�..� ]C9 و راس/� را �� ! د �P,Pدو"� �� �� د"�6ل ح . �X"L ا��

L �,P"#�س� � � H"�� ی� ��دم�lاس� ه�= ا� ! �,� ��sد )�,

� �9 �.,� �� از ه��ن . ای�ان �� ! اس/#�= �7رت ��6C"� ای.#�س�
�ULز �� ��دم، ��� J� 4 ا)/�اض �� "/�یz ا"/���Kت �� !,���"#� 
��L"�، در ه��ن ا�/�ا ��Dاد D�9,� !��+,� 7,�م �..�8 �� 

ی�D� Rاد از L"#� ای� �,C, ن ه� ">� �� �.#� . �,C, ن ه� ">� س� زد
در ا"/���Kت ���� ��د8 � د"�، از �M �س�"� ���,5 ی�
/� � د؟ 
درس� اس� �� ه,� یR از ��P6ت ��� س/� �D� �� �D��9ره�= 
����P6 ! د در ای� J6.9 حs ر "�ا�/.� و �Qًl "�� � ان از 

 5P/س� �����P6� ��ر?� در Lن �6� ��د ا�� واD7,� ای� اس� 
���� �C �..�?�ن در Lن ��Sه�ات !,���"� )JK� �� ،�,S ا

� د8 ه�= ��� س/� ای�ان � د"� �� )�6ر�.� از ��ر?�ان و � د8 ه�= 
�D��9 ت�P6�از �,�ن ه�� ای� ا��7ر و . زح�/�J و دی+� ا��7ر و 

��P6ت، در L"�1 حs ر دا�/.� . 3C� ���1� �� �"�1 � د"L س�"� در�
 �9"��8 س���ی� و ده�/.�F س� س�ل اس/��lر و س/� ��ی� و

داران را �� ! د دا�/� و ! اس/� ه�= ��ح� و )�د�"� ��ن �� �#7 
�L,' ��ی� و9#� � سط ح� �� س���ی� داران یD.� �9# ر= 

��ایط �� ? "� ا= اس� �� ح/� . اس��Q، س�� ب ��8 اس�

س�د " �>r ه�= از  در � ,L fن،� س = ه� ،�P
 ،�?�"�� ]P(

�/�در M.,� ��ای�B .  �� �.�اس/>�د8در �D��9 " و �� )�ا
" ��Pس"س6'ه�= اسQً��� �� ��Q �� ح�اس� از �9# ر= 

�.�، ه�?' �7در �� �4سK+ @� �� ! اس/#�=  e�� ن��,�Qاس
وا�D7 ��دم ��� س/� ای�ان �� س�"+ "� �9# ر= اس��Q در 

ه�,�، �'ر?/�ی� ��"H اس� �� ا�9ز8 . رأس L"#� �7ار دارد، ",س/.�
L"#� �/ ا".� J6.9 ��دم را ���Q ��� س,8�B ! د در "�� ده� 

  )ادا,� دارد(         . Lور"�

  K٢٠ح� از ص....  لندن نمايشگاه عكس  گزارشي از

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 �V,,�دم ای�ان را ا ��اه��Lزادی: ���اد �+��ر زی�د� از ,�دم Eس از دی�ن /N+�4 و #���ن صح�(��4 ر��� `�,�ر ح�Hی� از ���

� ا,��V `�,�ر ح�Hی() ,�Qح  �د  � . ,)  �د��H. ��+�ا�� �+���H  ��F��� از (Nدر "ی �  ��)+ع ه�i# دم ای�ان �+��ر�,

� ارج "\ار� از ح� � ه�� ا�<�"�ا�� ��ا� ,� در "- دیN(���ر و ���ی(�Nر� �� �3�Eس(� ا��,���> ��9� رژیH. T�� �6دی �، /���ی

�N(� دیE �6<(����) ��3) از ,+�H1��ن #�4و��  <�ره�� دی�6 و از��E . �1H<��د و ��اوم ای� ح� �ت :رزو� ,����� ,)  �د��

) از ���ی�ت رژی- �4H�ر� اسJ,) �� /��1 ,�دم از ای� رژی- ��_- اد/�ه�� ,\ه�) �3ور ,���� ��د  � �� ,<�ه�	 /N+�4 و :"�ه

 �<�ی�ت و ا`J/�� ٨در ��ی�ن ای� : +��ن .  اش ا�4eر ���K  �د	 و از �ص�وی� ��Hی<�6	 N/س ,) "��(��LE �� 	وJ/ �)/س� 

 �# LE ��Q�, �16+) در�ن ا��T� ��/J`ار اTاز ه  � در :��4 �� ��ص�P "�#� ا� از ا/�Hل ���N4را�� و ه�ی) ���Tن ��رس) ��

س� ���6ا�� �4H�ر� اسJ,) �� /��1 ,�دم �ح� س(- ای�ان �� .�ورت د��ع و ه�H+(6) ه� �9 ��<(� �� ��� /�د'�� ��د	 

  . ه�� �� �3�Eس(� و د��ع از ��ن ز��ا���ن س��س) و ��یu	 دس(��6 #�"�ن و��یd ا��3 �� �� #�	 ��د

� س�/� ��Hی<�6	 N/س �� یX ح� � ,��U ,��رزا�) و :"�ه�6ا�� در ا��Nر /H�,) �� /��1 رژی- �4H�ر� اسJ,)  ٨ ����0 �� ا&

 .  و در د��ع از ��� ��د	 ه�� �� �3�Eس(� ای�ان ���&> "�د&�

� ��4N&�9 ��اU13 (m ا&�ان در ��Fن�F���  

١w س��٢٠٠٩ ا"     
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!,'ش 7#���"�"� � د8 ه� در ا��Dد= M.�ن 
  r<�ا7,�" س� "وس,H �� ��ی� �� 

,f در Lی�، د��.�ن ��دم " !�و��ن � ��
ا��Aی��,س� ه� و ه�� وا�س/+�ن �� ( 

س,س/� س���ی� دار= وا�س/� ای�ان، 
,� �9# ر= اس��Q و وا�س/+�ن �� ح���

ای� رژی� �� ����l ح�
S,� �. "� ای� 

C+,� س�!�) س,س/��U از ه��ن . را  �#"L

 �#"���,! �� �� ��QP"ز��ن �� � د8 ه�= ا
ریK/� و �� س� دادن ��Dر �� )C,� س�ان 
�9# ر= اس��Q، و د
�ع 7#���"�"� از ! د 
در �5��P ح�Qت وح�,�"� ",�وه�= �سCح 
رژی�، ز�,� را زی� �4= ح����ن �� ��ز8 در 
 �,D7وا fی��ا= ��� ��Q� �,ورد"�، از هL

در ای� را8، . ای� ��6رز8 ! ددار= "��د8 ا"�
ا�C ��ی� �Qش L"#� ای� اس� �� ح��� 
ا"��QP و �'رگ ��دم ای�ان را از ��/ ا= 
وا�D7 ! د !��� س�!/� و Lن را اس�سً� 

ر ا"/���Kت و ی� "��� از ا)/�اض �� �CP[ د

�ار= از � س = C9 8 ��ه.��� ���! �� .

از ای� ��ی� و ��ی� وس,�C د��.�ن ��دم، 

Pط �� �,���� ���م ! "#�= ���4 ��  �"

در د
�ع از Lزاد= (در �� !,'ش �'رگ ا!,� 
� ! اس/#�= د� ��ا�,R � د8 P�� =و ��ا

 �� -�� ز�,� ریK/� �� را �� Lن ��دF) ه�
 در �٧ 9.�ی��J در س�ل �.#� ی�C7 R از

��Pم "Kس� وزی�= رژی�  ح���، ��/�ر 
ده#� ه'ار �� از ز"�ا",�ن �� د
�ع در 
 - س,�ه�Xل ه�= �9# ر= اس��Q اس�

 �� �� �.�Q� ی�ًا در�� ��C� �..� �� ی��P�
��_ ر ��دن ��6رزات ��دم در M#�ر M ب 
��sده�= درو"� ح� �� ��W �� ه�ز ��دن 

 از رادی���,'8 ��ن ه� ا"�ژ= ا"��QP ��دم،
�..� =�,? C9 ای� ��6رزات �/�,� �M .  

  
ا�� �*ب اد)�ه� و ��e,C6ت L"#� را 567 از ه� 
M,' واD7,� ! د ح��� ��دم "��ن �� 

ا?� روی�اده� و �.� ه�= ��6رزا�� . ده�
وا�D7 ا= �� در M.� روز ا!,� � سط � د8 
 �S" ی�8 �� را از�
L �� ه�= 7#���ن

��د	 ه�� اه,� دی� �� �+*را",� ! 
ا���J) ,� در ��دا� ا/Jم ا�(ص�ب 
,�iد اح ��H�uاد �� ری�س� 
�4H�ر�، ��ون ای�  � از `�ف ار"��) 
�+�y و س�ز,���ه) #�	 و ی�  +) 
ی� ار"��) از :��4 ��ا� ���G� (m�Eه�ات، 

�) ا/(�� د/��) �� /H> :ورد	 ��#�، 
 و ��ون ای� �� 3�اس� و ��G ,�س��

� �4H�ر�  � او و �H دی�6 ح�
اسJ,) ح() �ص�رش را دا#(� 
��#��، در ��4ان و در ا�ص) ���ط 
ای�ان �� ����3ن ه� :,�	 و دس� �� 

�.���ای� در ��ای�G� . �� �Bه�ات زد��
,�س�� ��د	 ه� را �� :,�ن �� ����3ن 

، ز"�ن و ��دان ��6رز ه� ��ا �L�ا��	 ��د
,� �� زن و ��د 9.+"( " زن و ��د 9.]"��، 

��Dر= � د �� ح�ود " ، �1.] �� �1.+,�
 �,.�یR س�ل J,4 در دا"�+�8 �,�از 

، �� !,���ن 8��L و �.� )ا"�از ��8 � د
ه�= ��4 ر و �� ه�.�= از ��6رزات و 
9.] و ?�ی' ! د �� ",�وه�= �سCح رژی� 


�ی�"�L . �� س =، 4س از � ا�9 ��ن �
M.,� واD7,/� از L"�1 �� "�� ��یس� ! د 

از �R و �� �,�"�ازد و �� ��یس� � �J را 
�.� �� ! د را ه��ا8 ��دم C9 8 ده� �� 
�� ه�� � د8 qء � د �� ? ی� �س�P�ای.B ر ا
ه�= ح��W در !,���"#� ا)/�اض �� �CP[ در 
ا"/���Kت اس� و ? ی� L"#� ��ا= د
�ع از 
� س = �� �,�ان 8��L ا"�، "��Mر � د �� ه� 

��دم ! اس� او از . ح�ل ! د= "��ن ده�
�س���� �L,' �س.�8 �..� " ا)/�اض"�� �� 

و در ح��� �� س�ل ه�= س�ل � س5 �� 
7#� و !� "� �PC! �W �9# ر= 
اسC( �� ��Q,� ��دم ��6رز ای�ان را �� 

"�C( 8�"�� �,��� " �," ! =و 9.] ه�
� 9,� ��د8 " �>�ر"�� )C,� " �6��,4 اسQم"

ی' ��د را �1 " �س,ح"� د، ا�. ن ا�/�1ء �� 
 �� �C,س �#"L رت �� و7/� �س� �� 
��ف دی+�  ��C� �"',K" �� ع�
ز"�، �� د
 �� =�D� �C,رت ! د را ��ا= ! ردن س 

 � ��د	 ا�� دی�ی� . ��ف �Wرب ��?�دا".�
ه�� ا���J) در ����3ن ه� �� ای� ح�ف 

 و ه� M.� سQح� او ��T ا/(��ء ��Nد��
�� �4س C? �� را  �� C? �� �./3 ? ی.�، "�ا�

 5��P� در ��و�� ح�ا57 �� دس/� !�
 �_K� �6س�ه1 م او����ن �س,�1 و 
ه�= وزارت ا�Q)�ت �� د
�ع از ! د 

� س = �.#� ه.+��� �� . �4دا!/.�
 J�L ه�8 ��د �� 9#� ��س/� از���
 J6.9 وردنL ./�ل در� ��دم و ��� ��!
L"�ن �61 ر اس� ! د ا)Qم ��Sه�ات �.�، 

و�� �'ود= . ر دس� زد�nه�ًا �� ای� ��
ا)Qم �� �� M ن و= "/ ا"س/� �1 ز 
�7" "� دری�
� �.� ! اه�ن W � =�,+,4 ع 

ای� ��ر ��T ��د	 ه�� ا���J) . ",س�
 ���ون  H(�ی� ���� و ا/(��ء �� ای

 (m�H�E 	ه�ات و را�G� �� د�ز�، 3��
در ای� 4,��ر ، ��1دًا �CD م �� .  �Eدا3(��

�ز ! د � د8 ه�  Lن ح���، ��E<�ه�}�� 
,�س��  در ای.�1 ",'،. هس/.�

، �� ��ی��Nر� ��Hم، 3�د را "E+�ه�}"
از �X و �� �����ا�3 و ��ز ,��رزات 
#�i/��� ,�دم را ��ا� ا�4eر و��د و 
����د :وردن ��ه- و "�Hاه) ��ا� 
. �) ��3ان، ,���1 دس� 3�د ��ار داد

و= �� !��� ای� �� ای.B ر C9 8 ده� �� 
�Sه�ات �� !��� و= ���4 ��8 ? ی� Lن �

 �� �C,� � اس�، در ? �� ا=، از ���= ا�
در ای� رو"� � د �� . س�K را"� �4دا!�

���!�8 وCD� �/7 م �� �� ای� � د8 ه�= 
��A !�س/� را ��اح/� "�� � ان �� !�"� 
ه�= ! د ��?�دا"� و  و= �61 ر اس� 
وDW,/� �� در ا�N ��6رزات 7#���"�"� � د8 

��QP �� در �D��9 ای�ان � 9 د 8��L ه�= ا"
 H
�.� r<س "اس� را در 9#� ح�P� م�S"

��Qد��ن، �� ? "� ا= " �9# ر= اس !
��� �./�ل ! د در Lورد، د) ت �� )'ادار= 

Lن روز ��دم ی�د . در س� ت را ا)Qم ��د
�9"�6!/+�ن در �9ی�ن ح�Qت وح�,�"� 
�'دوران �9# ر= اس��Q را ?�ا�� 

� ای� روی�اه� �� در M.� روز ه�. دا�/.�
ا!,� در ���M = C9ن ه�� ��دم ای�ان رخ 

,�س�� در ای� داد، "��"+� Lن اس� �� 
,�ت ���6�F {�F �4ن در Eس ��د	 ه� و 
 :��ن ح� �  �د	 اس��E�>�E �� .

ا�� ه,#�ت �� رس�"� ه�= ا��Aی��,س/� �� 
ه��"+ "� �� از !�,.�، ��ا= ��دم �� �� 

!/.�، ا��وز ",' ای� )._� اQBح ره�6 س�
را 4,��و و ره�6 ! ا"�8 و ای� " 4س�ه.]"

روزه� ��ی�ًا ��e ل �9 ا"�ا!/� ای� ا�� 
 8 C9 �"ا= وارو�� ��� ���.� �� از ای� ��ی
دادن واD7,� ��6رزات ��دم و ���یL fن �� 
">H ���ود و ��_ ر ��دن Lن ��6رزات در 
M#�رM ب �.] ��sده�= درو"� ح� ��، 

�� دا�/� و ا��ذی[ ! د را �� Lن �س/�س
  . � 9,� "��ی.�

  
  

ای� � W ع �� ��دم در ای�ان وس,�D� �ًDر 
��گ �� �9# ر= اس��Q را ��Bح "��د8 

ا�6/� �� � �9 �� ای� �� ح ادث در ای� ( ا"�
روزه� �س,�ر س�یH �� ?*رد، ه�,� ا�ن 
�� ای� سB ر " �/� �� � د، !�6 �� 

�,�ان �#�رس/�ن رس� �� � د8 ه�@� �� در 

  

  !ميدهاي جنبش سترگ جارياُبيم ها و 
)3: �H+��(  

� وارد  �د""�H)Kن"��� #N�ه��H  ���) .��� ,حHN) �� دس(�6	 ...��i��, ح `�1) `��� ح� - وJس�ز� اص . �ای
دس(�6	، س��4Fس�  � �� �E<��د یX  �رزار ,+H�م ای�m�F�ژیX �� /��1 ���وه�� ا���J) و �E<�وان `���  �ر"�، ,)  �#� 

� د#��Hن U13 �� ه�ز ��د	 و ا,�� �� �|��� ��Gم از ا��ژ� ا���J) ���وه�� ,��رز ��,�� را در 49���H�� (�ده�� درو�V� ب�ر 9�
�� ای� اس�س دس� ا��ر �ران، از `�یU . `�یU ,��رز	 ا���J) و ���و� س�ز,�����(� 3�د ��د	 ه� را ,HVح> س�زد

ا,� . � ��+�، �� ,�دم ���ورا��س�ز� ه�� 3�د �Jش دار��  � اصJح E\ی�� �4H�ر� اسJ,) را  � ا�+��� ا� �""�H)Kن"
� #���	 ��ز� ا�(���Lت دور ده- ری�س� �4H�ر� و ��E,�ه�� ���� :ن، �� از ه� �Hن"��ی�ن ه�H)K"" د�  ���h <H/ در ،�

� 3�اس(��4 اس�س) ��د	 ه� �,~� dK� �� ن �|��� #�ایط�N,س�، ا�� �� �E -رژی � � �4H�ر� اسJ,)، اصJح E\ی� ���د	 و �� ای
 ....��د ��اردو
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 �M  �� �"د8 ا�� H�1� سC1� = C9 در
�ا= رس�@� ای� ��Dر را 
�ی�د �� ز".� (


��/� ��ا= �س�"� اس� �� ��  ،
! اه.� ��6رزات 7#���"�"� ا!,� ��دم را 
 �,C( �ً
�ا)/�اض �� �CP[ در ا"/���Kت، 

�ار= از �� ��اح��= "�اد و ی� �� !�

� ا"س�"� ا�� ��ا= ه. � س = C9 8 ��ه.�
�� دارا= ح�اL 57?�ه� و ����1 س,�س� 
�� ����، ���Lر اس� �� �Mا � د8 ه� در 
 �
�<��ULز س�D ��د"� �� ��6رز8 ! د 

. را ��ه.�" ا"/���Kت"ا)/�اض �� �CP[ در
د� ار ",س� �>#�,� �� � د8 اس,� در 
M.+�ل یR رژی� �� �� د"�ان �سCح  �� در 

���� �� ! "�ی'= ی� � �@� دا�/� و �� �
در �+,� و �6.� و ��/�ر ��دم �� �4دازد، 

�L 9 د � �� ��، �� �� ��6رز8 ��ایط !�
 �� �B! �� ه�ًا�n =ه� J� 4 د را در !

ا�6/� ای� 5��7 �_ ر اس� �� (�� J,4 ��6د
�8�6D ��ز= " �#.�س�"ا?� رژی� در

 ،J"ا�? ����� R�� �� اش �����K/"ا

�ی[  �� �
��K���"  8 از � د8 ه�� 

در وسD/� ه� �M " ا"/���Kت"� د و Lن 
 H7ی� وا��س/�د8 ��= � سط ��دم � رد �?
�� ��، ا">�1ر !�� و">�ت � د8 ه� از 
���"� و "�6� ��ر ح��� و از �n ایط �س,�ر��
رژی�  �9# ر= اس��Q �� ا��= ا9/.�ب 
"�4*ی� � د، در رو"�= دی+� رخ داد8 و �� ? "� 

،8�+"L ای� ا���ن ا= دی+� س�ری' �� ��؛ 
و9 د دا�� �� L"�ن از ه��ن �ULز �� ��Dر 

��گ �� �9# ر= اس��Q و��Dر ه�= "
�� ). رادی��ل دی+�= �� �,�ان Lی.�qس�

ا�C ای� اس� �� د��.�ن ��دم و 
 �M س�"� �� �� ! اه.� از 4,��و= ه��
 �Dس ،�..� =�,? C9 J6.9 ای� �/�,�
دار"� �nه� ا�� را �� �9= واD7,� ای� 

J6.9�.8 ده C9  . �� ��ح() در ح�
���� �� س��Lن ,ح+� اژ	 ا� ، وزی� 

 �� در ه��ن روز اول ��Sه�ات ا`J/�ت
ای� ) ا�5 دار"� در : " �اح/ً� ا)Qم ��د ��

J� 4 ا"/���Kت دس� �� یR ��ره�ی� 
 �� در سK.�ا"� ی� �3,�� ا�و " �� ز".�

 �D�9 س�"� ٢٩! د در "��ز� f !�داد 

ً� �D/�ض� �� "/�یz ا"/���Kت هس/.� �� 

�9ا "� د، " !�ا���ران"را از f �� ز)� او 
�<�ن ,) ده�  �  د#��Hن �� 3��) 
 (�J��ه�� ا 	د�� �F~+, �  ه���":
,� �� ا/(�اض �� ��01 در ا�(���Lت، �� 
 (K� �ًد��� �N1� ��س�ار� از ,���`
 (,Jر� اس�4H� -��1 رژی  d`��

�#�� (,.   
  

��گ "ز وسD� ی��� ��Dر  ا��، C9 ?,�= ا
��Q�9# ر= اس �� " ،�" .� J6.9 در

ی�� از ��9س/� ��ی� � �J ه�= 
ار��1)� ��ا= �./�ل ��6رزات � د8 ه� و 
 �� �Wن در ح�ل ح�L =از 4,��و �D"���

�Qش ���Qً حس�ب ��8 و L?�ه�"� و . ����
�س,�ر ��ی�=  رت �� ?,�د �� ای� 

 �� ر ح/� در !�رج از. ��Dر ��Bح "� د
در ��Sه�ا�� �� �� س�ز��"�ه� اQح 

��6Cن )�C�9 ح� �/�، از �,U ح� �/� و 
���4 �� � د، ��  )ا��lی/� ه� و � د8 ا= ه�

��ت و ح/� �� � س5 �� �, 8 ه�= 

��ح  = C9 ،�"س/� و س�� �+�ای�,��

��Dره�= ��� ط �� س�"+ "� رژی� 

/� �� � د، �? ��Q�9# ر= اس

 یW � R ع ���Qً درس� �� ? "� ا= ��
 �� واD7ً� ه� ای.B ر -ح,��� ��Bح اس�

ای� )�5 ار��1)� را 
�ی��6ران در . اس�

�Pان  �� �ً�K� ،ای�ان" ,��"�/�L " �� �,9 �

 �..�؛ و در !�رج از �� ر "� L?�ه�ن را 
�PB.� �C,�
�ی[ (!!)�nه�ًا  �� ارا@� د

�� ده.� و Lن ای� �� M ن ��دم در ای�ان 
ن ای� ��Dر را وس,�B� �ًDح "��د8 ! د��

ا"�، �.���ای� در !�رج ه� "�6ی� ای� ��ر را 
  . ��د
  

�� � �9 �� اه�,� ��ح ��Dر � رد ا��ر8  
و  "/�یz ح�5 از Lن، �� ��sD "��ت درای� 

��گ �� "��Dر اوً'، . ز�,.� ��ی� � �9 ��د
">� �B ر �یح )�U�,C ای� �� " دی�/�� ر

 "���6 ��دی� "� د �� �C,� رژی� ",س� ا��
 8�..� ���� ��QP"در ذه.,� � د8 ه�= ا
در J6.9 �� اح��= "�اد را س�56 ای� 
رژی� �� دا".�، ��گ �� دی�/�� ر �س�و= �� 
��گ �� ه�,� رژی� دی�/�� ر ح��� ",' �� 

���� .�ً���h 5�( �9 �� ��ت � �� 
 JK4 از �D"��� =وح�/.��� �� رژی� ��ا

L 5�( �� �D7ورد �� ا!�6ر و ?'ار��ت وا
�9@� �� ��ر �� ��6 س ��دن ا�,� 
!�6"+�ران �fC/K در ��5 ه�= س� "/��ن 
در ای�ان ��,�، �� ه,X �9 "�� � ان 
4*ی�
� �� �X"L �� �. ن از ح ادث و 
روی�اده�= M.� روزJ6.9 8 7#���"�"� ��دم 
 �,D7وار ه�� وا �.,@L س��D"8، ا�� JK4

"� ه�= از ��ف دی+�، "JP رس�. ه�س�
ا��Aی��,س/� در ���,� و ?��ا8 ��دن ��دم 
��6رز ای�ان و در "/,�1 )�م ا"��Dس 
��Dره�= ا"��QP ��دم و از �D� �C�9ر 

�یح "��Qف " ��گ �� �9# ر= اس��از 
� � رد � �9 �7ار �D� 5 و�q� �� ن ��ی��"L

"+�ر"�8 ! د در روزه�= �4 ا�/#�ب .( ?,�د
 �#"L �� ه�ات، ��ه� � د�S� ه� �.
�� �M ��
ه�@� "�nا
�"و ���ر ?,�= �M �� اQBح 

از 5,67 س�"س ر ا!�6ر و ?'ار�#�@� �� 
��س/��ن �� رس�، 
��/ ر ?,�= از )�س 
و وی�@  و U,�8 ��� ای� ). ان �� ? ی� "�� 
! اه.� ��وج !� "� ���.�؛ و سAس، 
�.�Dس "� دن �.#� �JK ه�@� �� �� 

,�س/#�= �L =�.6ن ه� �� � ا".� !ط و س
 �� �"�,� � �� ،�"�6� J,4 �� د را !
س#� ! د در ���"D� از C9  ر
/� J6.9 و 
رادی���,'8 ��ن ه� L �/�,� �Mن "JP ای>� 

�9 �� �.�
H رس�"� ه�= ). �..� � ��
ا��Aی��,س/�، �� �H��.� ���l )��8 و 
 fی���6 و ?'ارش، در �! JK4 رس��
 واD7,� ای� ��6رزات، ��دی�= "�6ی� دا��
�� در �9ه�= �C/K>� از ��Sه�ات ��دم، از 


�ی�د "ا7,�" س !�و��ن"�,�ن Lن  ،
��Dره�= دی+�= L '9"�� !�6?'ار= ه�= 
 �.C� س��نL �� ،�"س "� د�D.� رس��

  .   � د8 اس�
  

�ًRF�h ق، �� در 
، ?*�/� از ه�� �س�ی5 
 �D��9 Rای�ان ی �D��9 �� ای� �/
�? �S"

����P6 اس� �� �� �4ی� س,س/  �

 ا9/��)� س���ی� دار= وا�س/� -ا7/_�د=
�7ار دارد، �س,�ر ��D,6 اس� �� ا��7ر و 
��P6ت ���� �..�8 در ای� J6.9 ح��5 
"�Sات ? "�? "� ���.� و در ای� �,�ن 
 �U�,C( �� �.��� �/س�"� و9 د دا��
 ،��Qی/� ��ن از �9# ر= اس�Wه�� "�ر

واD7,� ای� . ! اه�ن س�"+ "� Lن "��6.�
� س,س/� س���ی� دار= ح��� �� اس� �

ای�ان، �� اس�س �.�
H ا"�_�رات س���ی� 
دار= 9#�"� س�ز��ن ی�
/� و ا��Aی��,س� 
 ��ه� و س���ی� داران وا�س/� �� در ار��6
ار?�",R �� ی��ی+� �7اردار"�، ا�C ��ی� 
د��.�ن ��ر?�ان و زح�/���ن و دی+� � د8 
. ه�= ��� س/� ای�ان را ���,5 �� ده.�

� از ��9س/� ��ی� !_ ,� ای� ی�
س,س/�، Lن اس� �� ح���,� س,�س� 
 ',�L �#7 �ًD,ن، دی�/�� ر= ��ی�ًا و وسL در

�� )�6ر�� دی+�، دی�/�� ر=، . �� ����
ذا��، و ه��ا8 ای� س,س/� � د8 و از Lن 
�9ا@� "�4*ی� اس�؛ ی� ا�� �+ "� ا= دی+� 
�,�ن �.,�، در �D��9 ای�ان ح���,/� 

� ��ه,� ا��Aی��,س/� ا)��ل دی�/�� ر �
�� L?�ه� �� M.,� واD7,� . �7رت �� �.�

 �ه�@� اس� �� ا��وز، در ��ایط !�
"S,� ��ایط �. "�، �� � ا",� ��sد و 
��P6ت و ا��7ر ��D��9 fC/K �� ای�  H
�.�

 ا9/��)� -ح���,� و س,س/� ا7/_�د=
,(��� #�ی- � 9 د را ��x,K داد8 و 

 � "�Hه " ��� �ه�ف یN+�ن در ای
،���  (H� 0���� و ح/� و واح�� را 

 �,C( �� �D��9 fC/K� ح�دL 8ا?� ��6رز
�9# ر= اس��Q یR �4رL �S" �� �Mی�، 

  .  واM �,D7.,� ",س�
  

ا��وز، در ار��6ط �� J6.9 �9ر= و ��! رد �� 
Lن دو Qً��� f �/��ی' را  �� � ان 

f اول، ا��lی� ��دم ای�ان . ���ه�8 ��د
�� ره�@� L"�ن در ?�و س�"+ "� هس/.� 

رژی� �9# ر= اس��Q ه��ا8 �� "�� د= 
 ا9/��)� � 9 د اس�؛ - س,س/� ا7/_�د=

و f دوم را اC7,/� ���,5 �� ده� �� 
در ح��� �� از دی�/�� ر= ح� �� �س,�ر 
"�را�W و !��+,� � د8 و �� ح�ارت �� 
 �/
)L �,Cن �� ����، ا�� ! اه�ن از �,� ر

 دار= وا�س/� ح��� �� س,س/� س���ی�
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 r<در ?�و ح JD
ای�ان ",س�، �Mا �� �.�
 �Wای� س,س/� �� ���� و در ح�ل ح�
س#� 5��7 � 9#� از �Uرت و اس/��lر 
��ر?�ان و زح�/���ن در دس� L"�ن �/���' 

وا�س/+�ن �� ای� f دوم، �� ا��وز . اس�
 ��Qرژی� �9# ر= اس r<در 9#� ح Qً���

 ر�� J6.9، در �Qش �� �..�، ا?� ��
� از س�"+ "� ه� �! �,DWایط و و��
س�K �+ ی.�، ���Qً � اn[ ! اه.� � د �� 
س�"+ "� رژی� �.�1 �� "�� د= س,س/� 
. س���ی� دار= ح��� �� �� ر "� د

�.���ای�، ای� اC7,� از Lح�د �D��9 ای�ان، 
ا��وز �� � ر ��D,6 ه�اس.�F از 4,��و= 

زJ6.9 �� 8 � د8 ه�= ا"��QP، ��6ر
دی�/�� ر= را در ��4  ح��ی� از � س = ��ا= 
! د )��C و ا���ن 4*ی� �� �,.� و �*ا 
ا)/�اض �� �CP[ در ا"/���Kت ��ا= ای� 

 ��C� J� 4 Rی �" ،JK� ع W � د !
�C� رو در .  را ���,5 �� ده�ا�Hاز ه

  ���) ��ی�  �,Jً ,�ا0e ��د ���
 (�J��ه�� ا 	د�� Pن �� ص��: Pص � 

ان  � ا/(�اض �� �(�یy ا�(���Lت را ای�
E�#<) ��ا� �� ,��ان :,�ن 3�د 

 �س,�ر= از .��ار داد��، ,�Lوش ��6دد
�س�"� �� ا��وز �� ح�ارت از � س = د
�ع 
"� د8 و ی� �� ه�� و9 د �Qش �� �..� �� 
 z��/" �� را ا)/�اض �" .� J6.9 fPس
ا"/���Kت C9 8 ده.�، و �س�"� �� ا��وز در 

 !�رج از �� ر �� 4,�و= از ��Sه�ات
، از س�دادن ��Dر "L?�ه�"�"س,�س/� 

"�� د= �9# ر= اس��Q، ا9/.�ب ��د8 و 
ی� �س�"� �� ح/� �� � س5 �� روش ه�= 
��ح  = C9 ،�"و س�� �+�ا R,د� ��ا��,U
��Dره�= ��� ط �� س�"+ "� رژی� را �� 
?,�"�، ��ا
D,� س,�س� ای� f دوم � د8 

���P6� H
 ح/� - L"�ن د
�ع �,�..�و از �.�
ا?� در �,�ن ای� ��ا
D,� �س�"� ���.� �� 
�� ?,z س�= س,�س� �7در �� �! ��

  . ��x,K واD7,� ه� "��6.�
  
  

ا�. ن، �� ��X"L =�.6 �� در 
 ق �� ). ان 
 J6.9 �"ه�= درو �,D7ی�= از وا _�
 ��QP"ا!,� � د8  ه�= ا �Kس/�گ و ��ری

� ر 
��د8 �� ای�ان ارا@� ��، �� � ان �� 
�
  .6D�9.�= ه�@� دس� ی�

  
�� � ج )S,� !,'ش � د8 ه�، ��6.9 در 

ه,� "��8 ! ",� !�داد، � سط ?�س.+�ن و 
، ��P,� و س�� ب ��?�ن، دا�Uی�8 "� د?�ن

ه�= س� س�ل ح���,� ".] و 9.�ی� 
�� ... �9# ر= اس��Q، دا"�1 ی�ن، ز"�ن و

�C1� �� ،8�� �4 ا">�1ر !�� و ">�ت 
��7 �,U ی� ��دم ای�ان از رژی��lا� f, � 5

�9# ر= اس��Q � د8 و �,�"+� ��ت 
?,�= ه� �s� �/�,� �Mده�= ����P6 در 

ای� J6.9، از وس,H ��ی� و . �D��9 ��س�
 �,C( �� =ی� ح���ت � د8 ا�� �"���� ��
"�Sم ح���، در � ل )�� رژی� �9# ر= 

���� �� ��Qاس .  
  

!,� � د8 ��6.9 �� �� !,'ش 7#���"�"� ا
 �<B( �BP" ،��L ای�ان � 9 د ��QP"ه�= ا

در ��ری3 ��6رز8 ����P6 در �D��9 ��س� 
 =�#PC! 35 " ی.� در ��ری_
�� �� Lن 

ا�. ن دی+�، . ��6رز ای�ان ?� د8 �� � د
� ه�= C! J6.9 ز دور8 �9ی�= در�UL ��
ای�ان، "� رژی� و "� ا��Aی��,س� ه� �7در 

 در �D��9 را ",س/.� �� ��ایط ��6رزا��
�� وHW س��� ��?�دا"�J6.9 ،8 � د8 ه� 
را �� ��ه,/ً� ��6.9 اس� د� ��ا�,R و 
�W ا��Aی��,س/�، �� )P[ ��د8 و �C��ظ 
��6رزا�� وDW,� س��� را ��1دًا در 

  .�D��9 ���7ار "��ی.�
  

ای� J6.9 در ه�,� ح� ",' �� �� �. ن �� 
C9  ر
/�، دس� Lورده�= �'ر?� دا�/� 

� از ای� دس� Lورده� در �sD. اس�
ار��6ط �� Lی.��B� J6.9 8ح هس/.� و 
��sD دس� Lورده� ��� ط �� ��ایط 
�. "� اس� �� در ای.�1 �� � ان �� 

از �C�9 ای� �� . � ارد= از L"#� ا��ر8 ��د
در �9ی�ن ای� J6.9 �� ه�.�، "س�C از 
�4 �� )�� ��6رز8 ?*ا��  ��QP"9 ا"�ن ا

� 9.] و ?�ی' �� ا�. ن "� 
Pط ���1
 �� ��C� ،�.� �� 5را �� ! د ح� �"���,!
 �.U =�S" و �C�( ا"� از دی+� ��1رب �

��� ",س� �� . ای� ��6رز8 ",' �#�8 ��6د
ه�� ای.#� � رد اس/>�د8 ای� "س5 و "� 
Pط 
L"�ن ���C ه�� ",�وه�= ��6رز �D��9 در 
 ��QP"ه�"� و ا�?L 8�6رز� R�6�,4د ی ���!


از ��ف دی+� ا?� � ج . ��7ار ! اه� ?�
?س/�د8 ��6رزا�� �. "� را �� !,'ش 

 �,�، ��Pیس� �.,�، ١٨ ��د�� -دا"�1 @�
! اه,� دی� �� �� !,'ش )S,� ا!,�، 
J6.9 د� ��ا�,R و LزادیK اه�"� � د8 ه�= 

را �4� س� ?*ا�/�  ��، ?�م ه�= �'ر?�
اس�؛ و از ه�,.�1 �� � ان دی� �� ای� 

 �Nح/� ا?� در ا J6.9 س�� ب، ���� ه�
 J6.9 ش ?�دد، �� �4ی� ا= ��ا= ر�� ��!

  . ��D= در سB�� ����� ��6ی5 ! اه� ��
  

J6.9 س/�گ ا!,� �� "��یJ �7رت � د8 
ه�= ��1ن 8��L، ر)�� �� ا"�ام د��.�ن 
��دم �� ا"�ا!� و ��sده�= درو"� ��� 
9.�ی/��ران ح��� و ��ه,� L �PC! �W"�ن 

ای� ا�� . J ?*اردرا ه� �M )�ی�"/� �� "��ی
در !��� ر�� L?�ه� ا"��QP ��دم �� 

ا�� ی�� از ��9س/� ��ی� "/�یz .  �7ار دارد
ای� J6.9 را �� � ان در �� �Q ��دن )�م 

Pط  �" ��Qو),� رژی� �9# ر= اس���
در �,�ن ! د ��دم ای�ان ���C در سBح 

  ای� J6.9. 9#�"� ���ه�8 ��د
ر= از ��دم رأ@� را �� �� د��CU" �,�ی.�"

در ��م !��.� " زه�="?�
/� ��8 � د، �� 
ا= ��6ی5 ��د و �� "��ن دادن ای� �� رژی� 

��7 �4ی+�8 ��د�� اس� و �� !_ ص �� 
),�ن س�!/�  ��ت ">�ت )� �� از 
!��.� ا= در سB�� �س,�ر 
�ا�� از 567، 
�� ��ت ���ا"� �� ح� �� �9# ر= 

  و اس��Q ا��وز در L 8�6.Mن ?�
/�ر ��8
ای� . در �,�ن Lن دس� و �4 �� ز"�، ا
'ود

! د یR 4,�وز= ��ا= J6.9 ا!,� �� 
در ای��i �� دو ,�رد از دس� . ����

 (, T�� ��3ا ��� ��G� ورده��:
  . ��ان ا#�ر	  �د

  
 �� ����� ���W �" .� �.ه� �� J6.9

��P6 "?>/��ن"دس/+�8  �6C�س�ز= اQح 
/+�8، ای� دس. ح��� و ���D1,� وارد ��د

س��#�س� �� �� �6�,4د یR ��رزار �س� م 
ای�@ � ژیC( �� R,� ",�وه�= ا"��QP و 
4,��وان ��P6 ��ر?�، �� � �� ا"�ژ= 
ا"��QP ",�وه�= ��6رز �D��9 را در M#�ر 
M ب ��sده�= درو"� 
,���,� د��.�ن 
� �� ه�ز ��د8 و ا�,� �� ��S" �,,eم از C!

��ی� ��6رز8 ا"��QP و ",�و= س� �/
ز��",�
�� ای� . ! د � د8 ه� را ��s�5 س�زد

 �اس�س دس� ا"�ر��ران، از ��ی
س�ز= ه�= ! د �Qش دار"� �� "?>/��ن"

اQح 4*ی�= �9# ر= اس��Q را �� 
. ا
س�"� ا= �,J ",س�، �� ��دم ��6ورا"�

ا�� �9ی�ن ه�,� �8�6D ��ز= ا"/���Kت دور 
 =�D� =ده� ری�س� �9# ر= و 4,���ه�

J,� ،نL ن" از ه���/<?" ���N 5�( در ،=
��د �� �9# ر= اس��Q، اQح 4*ی� 
"6 د8 و �� ای� رژی� �4 �� �9س�، ا���ن 
�e,,� ��ایط �� ">�q� H,� ! اس/#�= 

ه�X.,� ای� . اس�س� � د8 ه� و9 د "�ارد
J6.9 �� �� �,�ان Lوردن ",�و= )S,�� از 
9 ا"�ن ا"��QP �� ��ی�ًا ! اه�ن "�� د= 

# ر= اس��Q هس/.�، "��ن داد رژی� �9
س�زان ای� � ر C9 8 " ?>/��ن"�� و7/� 

داد8 � د"� �� ? ی� 9 ا"�ن ای�ان از ا"QPب 
رو= ?�دان � د8 و �.#� �� �e,,� از ��� ا�,� 
�س/� ا"�، �� �M ح� دروغ ?>/� و 
�ی��6ر 

ا��وز، �M �� ��,� �� ا
��?�= . � د8 ا"�
رد دزد= ه�= ! د س�د��اران رژی� در � 

ه� و 
س�د ?س/�د8 در �,�ن ح� �/,�ن و 
�M �� ��,� �� ا)/�اف 9.�ح� از ح� �/,�ن 

 ��]CP� �� ن، � د8 ه�= ��دم������K/"در ا 
رو�.� �,�/�= �� � ا".� دری��.� �� 

�e,,� وا�D7 ��ا= �#6 د ز"�?,��ن، " را8"
�س,� اQح ��6C "6 د��C� 8، ه��"� را8 

 و ",�و= ! د � د8 �/�� �� �7رت" ا"QPب"
  . ه�س�

    
درF ای� ا�� �� ح���,� س,�س� �6/.� 
�� س,س/� س���ی� دار= وا�س/�، �B ر 
ا9/.�ب "�4*ی� ه� ار8 �� س�� ب و 
دی�/�� ر= )1,� اس�، و ای� دی�/�� ر= در 

� ح� ��T  � ��  ��ن ا�Hدر ه ��� �ی
�� �1� ر�(�، دس� :ورده�� �Tر") 

��V) از ای� دس� . دا#(� اس�
:ورده� در ار���ط �� :ی��	 ��� ,�Qح 

(�� و ��V) دس� :ورده� ,���ط ه+
 �i) اس�  � در ای���ایط  ��# ��
. ,) ��ان �� ,�ارد� از :��4 ا#�ر	  �د

 ��� �از ��1H ای�  � در ��ی�ن ای
 �E (�J��ن ا��ا�1) از �+� ،��Hه�N#
�� /�ص� ,��رز	 "\ا#�  � ا ��ن �� 
��ط ����i ��} و "�یT ����3�) را �� 

 (, �N1� ،��  (, <Hد ح�از 3 ��ا��
 �دی�i� �6رب /1H) و ���G _�) ای

#N) ��+�  � . ,��رز	 ��T ��4	 ���د
ه�H ای��4 ,�رد اس(�Kد	 ای� �+> و �� 
��ط :��ن ��N1 ه�H ���وه�� ,��رز 
��,�� در �E �,�3<��د یX ,��رز	 

 .:"�ه��� و ا���J) ��ار 3�اه� "���
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��5 س�� ب �L �#7,' و ا!/.�ق ��اوم، 
)��5 اس�س� ا��Pء س�BC ا��Aی��,س/� 

 از �4ی� ه�= �� ی��(در �D��9 ��س�
� از �D��9 ای�ان C! �@ا�
���M 5,Cی�#�= 

، از اه�,� �س,�ر )را ���,5 �� ده�
��6رزا�� ��! ردار  زی�د= ��ا= راه+��@�

ای� حP,P� �� !,'ش ا!,� � د8 ه� . اس�
 ���! �� �� �" ,C,� س��,P� در
 �C( �7 5 �7ر���اران��P� در ��QP"ا

�)� ��د"�، �,J از ���L J,4ر و �� ا9/�
�CD م . ��ی� وL �� �#9ن �#� �q@,� زد8 ��

 �U�,C( اه� ا� ر و n �U�,C( �� ��
 H,وس Rژی ���e,C6ت س,�س� و ای�@ 
ار��1)� �� ح��� از Lن � د �� ? ی� "س5 
9 ان �. "� ��ر= �� �س�ی5 س,�س� 
"�ا�/� و دارا= ا"�ژ= ��6رزا�� ",س�، ا�� 
 �,S( =ا��، ای� "س5 از ا"�ژ �,D7در وا

�6رزا�� ��! ردار � د8 اس� و ای� ا"�رژ= �
��6رزا�� اس�سً� �� د�,5 ا)��ل ��ی���ی� 
س�� ب ه� و �W �#7 ا"��QP، در �4� 
س� دی�/�� ر= 
��د8 و ��6 س "+�8 

� در � رد ای� حP,P� . دا�/� ��8 � د�D�
�� � ا"� ای� � W ع �#� �� �� �4 ری'= 

در ��ام ��6رزL 8?�ه�"� در �D��9 �� � ان 
س� دی�/�� ر= ح��� ���ف ا"�ا!/� و در 
�9ی�ن یR ��6رز8 ا"��QP و ه� �9"�6 �� 
� �� �س,z و س�ز��"�ه� 
د���، � 
� د8 ه� �� را در �5��P 9 ا"�ن ��6رز �� 

�q� 5��7,� اس� �� در ای� را8 . �7ار ��ه�
�L زش از ��C,5 ه� و ��1رب �Mی�#�= 

� ی�ر= �JK ! اه� � د و�� ایC! �@ا�
 �
! د 9 ا"�ن ا��وز ای�ان هس/.� �� ��ی� �� 

 R,/��� ،ای�ان �D��9 5 از ��ایط ا��وز,C��
6� �� ��ایط �. "� B.� ه�= ��6رزا��

  . �D��9 را دری��.�
در �4ی�ن، در ار��6ط �� "�S �س�"� �� �� 
���,� �� ���K از واD7,� یD.� )�م و9 د 
 J6.9 5 در��/� ��QP"ره�6= ا Rی

رت، ��س� و �� س�ا"�1م ا!,�، �� ح�ا
ا?�  : � دن Lن را �9ر �� ز".� ��ی� ?>�

� 9 د ��Lن س�ز��"� از ا"�QP, ن 
 JP" �"ا /� �� �C��� ���l� �� �س," ��
ره�6= در J6.9 ا"��QP ��دم ای�ان ای>�ء 
�.�، �Wور�� اس� �� ��ون Lن "�� � ان 
"L ��P?�ه�"� در J6.9 ای>�ء "� د8 و را8 

 �P_ د 4,� د، ای� J6.9 �� را �� س� �.'ل
�4ورش "س�C از ��6رزی� ا"��QP در درون 

 را ��ا= ای� �.S ر �� ز�,.�! د، �#/�ی� 
ه� J6.9 �M �. "� از . و9 د Lورد8 اس�

 �
ا���ن �,�/�= ��ا= ر�� و 4,��
��! ردار ��8 و ه��PMر �,�/� �/ ا"�، �4د8 
ری�= اQح ��6Cن را دری�8 و �� ���Lر= 

اD7,� ! د را �� ��6.9 اس� �� ���5، و
)C,� ����,� رژی� �9# ر= اس��Q �� ه� 
 �C� ر B� ن، ),�ن س�زد، وL �/9.�ح و دس
ه� �PMر ا���ن رادی���,'8 ��ن �,�/�= را 
دا�/� ����، �� �� 
�@� اس/�Dاده� و 
 H,وس �M 7,� ه� و �� دا�� ?,�= ه�Q!
�� ا�/��رات ا"��QP �.�1 ��8 و 
�s و 

�ت �,�/�= ��ا= �/��5 ��ن ا���"
9 ا"�ن ��6رز و ای�1د ���5 ه�= L?�8 و 


�اه� ! اه� س�!� ��QP"�9 ��  .ا � ��
ای� واD7,� ��ی� �� ",�وه�= 
 ق ?>� �� 

�Pان ره�6=  H7ن � ا�� ��ا?� �س�

 ��QP"و= ا�," Rو )�م و9 د ی ��QP"ا
س�ز��",�
/� در ای� ��6رزات اس�، �7)��� 

�� ���م 7 ا در P� �#9 ی� ��ی� �� �.� 
J6.9 � د8 ا= �9ر= �7م ��دار"� �� �� 
 �,.M ن و ر����L ن ا���ن � 9 دL �/س�

  . ",�وی� ای�1د ?�دد
  

 J6.9 ای� �M ای� اس� �� ه� �,D7وا
�,�/� ��اوم ی�
/� و �,�/� �� C9  ر
/� و 
سBح و ��Dره�= Lن ار��Pء ی���، د��.�ن 


/� ��  از ! د �9# ر= اس��Q ?- ��دم�
 را �� ��K_� ه�= - ",�وه�= ا��Aی��,س/�

�,�/�= � ا�9 ! اه� س�!�؛ و از ای� 
 �P�� =و ا���"�ت �,�/�= را ��ا �s
 ���ی
� ه�= C! ر?� و�� �P6� ��QP"ر��ن ه�= اL
. 7#���ن ای�ان در ا!/,�ر L"#� �7ار ! اه� داد

�� M.,� دی� اس/�ا��ی�� اس� �� ����� 
P"و ����� ",�وه�= ��6رز و ا ��Q

ا"س�"#�= ��ا
/�.� و Lزاد8 ا= �� ��6C7ن 
��ا= س�Dدت � د8 ه�= ���وم �� ��A و 
��ا= ای�ا"� د���ا�,R و 
�رغ از 
�P و 
 �<,nو س�� ب ��6رز8 �� �..�، و ��Q

دار"� �� ه� "�  ���� از ��6رزات �9ر= 
� د8 ه�= ��� س/� د
�ع ��د8 و �� ?�ا�� 

 و )'ی'ا"� �� در ای� دا�� ی�د 9 ا"�ن د�ور
�_�ف "���ا�� �� د��� �9ن ��!/.�، در ه� 
 ��ا و 4,�م ح �? F�1 �� هس/.�، �4وا�

�L �"�6Cن ���.�  .  
  

  ١٣٨٨ ���٨ ا#�ف ده���)

 ! لندن دري  اسالميدر مقابل سفارتخانه جمهور 2009 آگوست 5 و 3گزارش تظاهرات 

��"� در روزه�= �9ر= �� )C� �,C,� دی�/�� ر= ح��� و در ا)/�اض �� س�� ب دد�. در ح��ی� از ح��/#�= ا)/�ا�W د�,�ا"� � د8 ه�= �� �4!�س/�
��Sه�ات �4 � ر= در C9 = س>�ر��K"� رژی� �9# ر= ) ٢٠٠٩ L? س� �(و M#�ر�.�6 ) ٢٠٠٩ L? س� ٣( ا�� ا)/�ا�Wت ، روزه�= دو�.�6
�
، �� اس/�6Pل ا��ا",�ن �P,�  اح��= "�اد � د" ��f,C"و " �.>,*"ا�� ��Sه�ات ه� �� ه�'��ن �� "��ی��ت �s�R . اس��Q در �.�ن س�ز��ن ی�

�,� س,�س� �M در ای� ح���ت ا)/�ا�W ���� ��د"��.�ن ��D
 �C�9ه� . ا�9 ��8 و ���ر زی�د= از�S�  ره�ی� � �..�?�ن �� س��D� دادن �
��!� از ��Dره�= س�داد8 ��8 در ای� دو . ه�= ا"+C,س� و 
�رس� و JK4 ا�Q),� ه�@� �� ا
��= 9.���ت �9# ر= اس��Q �4دا!/.� ز��ن

�4H�ر� اسJ,) "،  "����د ��ی� "�دد، �� ه� ���ح و دس(� ، �4H�ر� اسJ,) "، ",�گ �� �4H�ر� اسJ,)": ح��� �� ��ح زی� � د
 ، (/�i�، رژی- ار	) س��س) :زاد ��ی� "�دد"، " ,�"� ��ا رس���ا��)، :زاد ��ی� "�دد" ،  "ز�ا��ز ��i>�)، دا�ا��ر"� ز� "  ،
 و9 د ��Dاد زی�د= از �M�4.... و "  <(�ر ,�دم ��ی� ,(��P #�د"،  " و #�i�N,�گ �� حN�,� س�6+�ر"، ",�گ �� حN�,� .� زن"

8 !�� �� ���S� 5ه�ات داد8 و � C9 ]9[ � �9 �س,�ر= از )���ی� و C9 ه�ات ای� دو روز�S� ه�= س�خ در  �,CP" 5@را".�?�ن و س�"�,.�ن وس�
� . ادن )�Q� 4,�وز= ح��ی� ! د را از ��Sه� �..�?�ن ا)Qم �� دا�/.�ه�= ! د و "��ن د ��8 � د �� �� �� �ا درLوردن � ق ا� �5,6�F���

 ��9ی��4N ��ای) U13 و س�ز,�ن د,�Nا��X .� ا,�gی��F+() ای�ا���ن در ا�16+(�ن �� ا�(<�ر ��ا3�ان ه�ی) ��ا� ��"Tار� ای
  .  ده��"�ن ای� ح� � ه�� ا/(�ا.) دو روز	 ��د�� ��Gه�ات از س�ز,�ن

  
��د Lور= اس� �� �� � �9 �� ا�� وا�UL �� �� �,D7ز !,'ش ا!,� ��دم ��6��P ه� روز در �5��P س>�رت �9# ر= اس��Q در �.�ن ��Sه�ات �زم �� 

��6Cن و س6' ه� ",' ��6درت �� ��Sه�ات ��د8 � د"� و ی�� از "��ت  �.BCا�س/�د8 ��?'ار ��8 اس� در ه�,� روز ه� ا�� در س�)��� �/>�وت س
�,+��M  در ای� دو روز �#"L اد ",�وه�= ، ح���ت�D� 5,CP�"'6�6ن در 7,�س �� روز ه�= اول !,'ش � د8 ا= � د" سC� �.BCا?� در ح���ت  .و س 

� د�� �� در زی� ��Dره�= " J6.9 س6'"� ه� ">� در ��Sه�ات ",�وه�= � س م ��  ا)/�ا�W روزه�= او�,� !,'ش ��د�� ��ه� حs ر
.�?�ن ای� �9ی�ن در C9 = س>�رت H�9 ��8 و �� دزد��8 ��ن را= ��ن ا)/�اض دا�/.� ، در روزه�= دو�.�6 و ده ر
��,س/� س�ز��ن

  �.Dی ��QP"ه�ات ",�وه�= ا�S� ر�.�6 و در س�)�ت�#M� �� ٨ �#nاز �D�  ،'6اد س�D� د � �/
�� 5,CP� ن ��  .ه� ����ا��" �,D7د ای� وا ! 
وت ��ر �W �#7 ا"��QP ح� �� در س�� ب وح�,�"� J6.9 � د8 ه� و رادی���,'8 ��ن س�ی�D� Hر ه� و ده� �� M+ "� در �س/� "��یJ 7س�

ه� دور " س6'" ��دم L?�8 ه� �M �,�/� از– �� اQح ��6Cن 9.�ح � س = و ��و�� �� ا)/�اف ! د �� د"�6ل Lن �� دو"� -ح���ت ا)/�ا�W دا!5 
�ف ه'ی.� ه�= ��د= ��M+,� و ��! ردار= از ح��ی� ���Lر رس�"� ه�= ا��Aی��,س/�" س6'"س�ز��ن ده.�?�ن ا)/�ا�Wت . �� ?�د"� �U�� ه� 

از دی+� "��ت ��Sه�ات روز M#�ر�.H�1� �6 ?�وه� از ه اداران س�ز��ن . د�+� ه�X ن روز ه�= 567  �7در �� 9*ب ��دم �D/�ض "�� ���.� ،
ه�= �,� و  ه� در ح�ل ا)/_�ب U*ا � د"� �� ح��M�4 5 ه اداران ای� س�ز��ن �� ��!� از Lن ز ��Dاد ���ود= ا . � د�K"���1ه�ی� در �5��P س>�ر�

ح�5   دو�� )�اق �� اردو?�8 ",�وه�= ! د در ا�� �� ر+�، ��Dره� و ��Q4رده�ی� را در ��� �,� ح��C 9.�ی/��را"� ا!,� ",�وه�= س�� � ! ر�,�
  . ����� �س� �,� �./�ل اردو?�8 ",�وه�= ا�� س�ز��ن در )�اق را �� دس� ! د �+,�د�L د �� دو�� ه�= ا�� )�8 ا��  ��� از ! اس�. �� ��د"� 

  
� �9ی��4N ��ای) U13 در ��Fن�F���  

١D س� �  - ١٣٨٨ ,�داد�٢٠٠٩ :"     
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/��ر از ,�س�� ا�(��ب "ـ ه- ای��Q, Xح ,) #�د  � ١
، �� ���� �� روی�اده�� ا ،��3��H# �G در "��E\ی� اس�

  ای� ,�رد �9+�؟

 واD7,� ا�� اس� �� ��ا= ��دم �� و !,�C از 9 ا"�ن، :�Eس[
�� ه�,� !��� L"#� . � س = و ا"/���Kت از ه��ن ا�/�ا �#�"� � د

!,�C زود او را �4� س� ?*ا�/� ی� �� 7 ل ��Dوف از و= )6 ر 
��رز��ی� "��"� ای� ا�� Lن اس� �� ��دم در ه��ن �9ی�ن . ��د"�

�� ! اس� و "�S � س = M.�ی� روز !,'ش )S,� ! د ��ون ا)/.� 
 �,C(�� ه�ات ! د�S� �.�!,���"#�= �#�ان و �#�ه�= دی+� را �� 
رژی� ��6ی5 ��د"� و در ح��� �� او از ��دم �� ! اس� �� در 

5��P� "ن، �س,ح وار " ��ادران�� z,ار��� و �4س�ار و �,س
�سC,� � "� ��د�� �� در واH7 از � س = )6 ر ��د8 � د"� 

� د او را ���ر "6س/� و در �5��P ح�Qت وح�,�"� Lن ",�وه�= ره.
ای� واD7,�ت �� �L �.D"س� . س�� �+�، �� د
�ع از ! د ��!�س/.�

 "��ن )�5)6 ر از � س = را در " ا9/.�ب "�4*��= "�� ��دم �� 
���� در �ULز ��5 ?,�= !,'ش �'رگ � د8 ه� ��O در � رد . داد"�

�س��C ��حس/� روز � د، ا�� ا��وز و     ر= ا�� )6"ا9/.�ب "�4*��"
 �C�9 4س از ا�� ه�� رو��اد ه�@� �� ��ه� اش هس/,� از


�� "�� �.� �� �/ ان در ا�� )6 ر ��د�� ��د�S�١٨ه�ات  ،�,�  .
�/6� �Qش اQح ��6Cن ح� �/� و ���
5 و �7ر�#�=   ا

ا��Aی��,س/� 9#� ��_ ر ��دن ��6رزات ��دم در M#�رM ب 
�
Q/!ه. ز ا �#"L اس� و �/,D7ح���� وا �P6�ت 9.�ح ه�= درو"� 

�� ��دم و ح/� در?,�= ه�= L"�ن �� qه� �� � �.� ه�� �س
",�وه�= س�� �+� را �� !��� ? ی� ا)/�اض �� �CP[ در ا"/���Kت �9 

ا�� واD7,� ای� اس� �� ��دم ��6رز و 9 ا"�ن 9س ر ��، . �'".�
��� را ��Lج ���Wت ! د ����,� �9# ر= اس��Q و ��S" 5م ح

  .�7ار داد8 ا"�

� ای��N ,�س�� هH�ار	 �~ �� �� ح�K  ـ٢)��" �G� در �� 
��Gم دا#(� و دارد، :ی� ای<�ن دارا� ای� ����e ه+�  � 

  �(�ا�� �� ره��� ��� س�T، ای�ان را �� :زاد� ��س���؟ 

� س = ی�� از �#�8 ه� و ?�دا".�?�ن .  �� ه,� و�E:�9س[
س��Q اس� �� �� ). ان یR رژی� وا�س/� �� ا   �9# ر=

. ا��Aی��,س�، ح�
�S" rم س����� دار= وا�س/� ح��� �� ا��ان اس�
 س�ل ?*�/� و �M در دوران ��8 ���1�٣٠ ��6رزات ��دم �� �M در 

��N� "� د8 �� �� ح>r ای� "�Sم ا���ن دس/,��� �� Lزاد= و9 د 
س�"+ "� سM �.BC ن ��دم �� �� ),.� د��"� �� )�U�,C . "�ارد

س,س/� س���ی� دار= وا�س/� �� ا��Aی��,س� �� در ز��ن ��8 ه� 

. در ای�ان ح��� � د، �e,,� "��د Lزاد= و د���اس� ه� �� �7ار "��
 ��Qس,س/� س���ی�   �.���ای� �� و9 د رژ�� �9# ر= اس r<و ح

 �" � ��" �P�/� '?زاد= و د���اس� ه�L ،دار= ح��� �� ای�ان
,� د�,5 ه� هس� �� �� ��ا= رس,� �� Lزاد= ه� ار8 �� و �� ه�

�Wورت س�"+ "� �9# ر= اس��Q و "�� د= "�Sم ح��� ���,� 
�.���ا�� ",�ز= �� ���,� ",س� �� �� "� � س = �� �,�ق . ��د8 ا��

س6' اش و "� ه,� اQح �C[ ح� �/� د�+�= �7در �� ���7ار= 
 L"#� ��ا= ح>r و ?س/�ش ��)�س. Lزاد= در ا��ان "6 د8 و ",س/.�


�ا� ش "�.,� . ه�,� "�Sم اس/��lر?�ا"� ��ر �� �..� ��W در
 س�ل "Kس� وز�� ��٨ ا�� � س = �� ح�� از Lزاد= دم �� ز"� 

ا�� رژ�� � د و ه'اران �� ",س� و Lزاد�K ا8 در ز"�ا"#�= س�اس� 
��/�ر 
H,1 . �� ر در س��#�= "Kس� وز��= او �� 5/7 رس,�"�

 ه� ��� از L!��� ��ه��ر ه�= �W �٦٧ن س,�س� در س�ل ز"�ا",
  .!�PC ا���ن �� ����

ـ �9 راه�Nره�ی) را ��ا� �<�N> #�را� ح�Hی� از ٣ 
� ,�دم و ی� ه� ��4د ه�ای� "� دی�E �6<��4د ���3 ���

 ���؟ ��N ,)  ��� در /�� ح�ل وا � ���وه�� ,)
ی� ,P1)L #� �  ���	 در ای� T�3ش ه� ، �+�� �� ا

    �9+�؟ راه�Nره�

 رو�� ",س� �� Lی� �.S ر ��� ���,M 5.,� "#�د= در :�Eس[
�� � �9 �� ای� �� �� "�S !  از �� ر اس� و �� در دا!5 ا��ان  !�رج

�� رس� �� �.S ر��ن !�رج از �� ر اس�، ���� �+ �� �� ه� 
���Q 9#� ه��ه.] ��دن ��6رزات و ا)/�ا�Wت � 9 د در !�رج 

��)O ?س/�ش ا�� ��6رزات و ��R �� رس�"�ن �ا= از �� ر �� 
��دم ر"8���1 در ا��Dد ه� �M وس,H �� �� 9#�",�ن � د ا��= 

ا�� ���� د�� �� در ! د وا6l� . �,D7� � د8 و �زم و �Wور= اس�
�� � �PM . �� �9ر ز�,.� و ��J ��ا= M.,� ا��= � 9 د اس�

�>,� �9# ر= اس��Q در !�رج از ���K� �� ای� f,� ر 
� ه�= 
ر"+�ر"+� را ���,5 �� ده.� �� ه� �� �� R�C,5 ه� و ا

 �� �
�n �/!رو��اد ه� �� "+�"�، ا���ن س� �� �<C/Kرا ه��� 
ا?� �� . در �� �+,�د در ���S ح��S.� �,D� �C,! �W �� رس�

س6' " ا)/�ا�Wت ���. "� در !�رج �� ر "+�8 �.,� �� �,.,� ��
 از ه��ن   ) ، � د8 ا= ه� و ر
��,س/#��/��5 از ا���l/� ه�"(ه�

اول �� ��D�1ت � د8 ا= � 9 د �� ��L �س�"� �� ��Dر 
 C4,س از Lن ��D�1ت �,�ون ��   س�"+ "� �� داد"� را �� � س5 ��

��د"� و ��D ه� >��ن را از ه�� �س�"� �� ! اه�ن س�"+ "� 
L"#� ح/� 567 از ا�.�� . �9# ر= اس��Q هس/.� �9ا ��د"�

�>,� � س �Kس �9# ر= "= ره.� د �9ا@� از��P� م�S"
��Qه�، ! د ا�� ��ر را ��د8 � د"� " اس�� �#"L =م (را ��ا CD�

). اس� �� � س = ح/� در ا�� ز�,.� ",' د"�6�� رو@� �,J "6 د
در � رد ",�وه�= دی+� ",' �� � �9 �� ای� �� در �,� L"#� ی+�"+� 

 ��Qو ��6رزات ��دم و9 د ��! رد "س6� �� رژی� �9# ر= اس
ا��، حP,P/ً�    ."�ارد، ه�� را "�� � ان در زی� یR سH�9 fP "� د

M =�9.,� "#�د= !��� اس� و �� ",' �� ��W �� �_Kورت Lن 
  . ��q,� دارم

 Dب�س�  �� ���اد �� ـ �� �u� ��Hر اح�Vه�� ا��3 و ح
/��ان ر�mس �4H�ر، �9 راه�Nره�ی) را ��ا� ,�دم و �� 

ده��  � ,��d حV�ر و� ج از  <�ر� ه� ارا�m ,)ویu	 �3ر
�� ,+�� ری�س� �4H�ر� ��#�؟ �KQF ای� را	  �ره� در 
,�رد ,�دم ای�ان و �3> "+(�د	 �����ی�ن و ,���4ان ای�ا�) 

  .���ن  ���

 ��ا= ��دم ��� س/� ای�ان ا��وز ر@,س �9# ر ��ن :�Eس[
ز ! اه�ن ��دم �� ا��و. اح��= "�اد ی� �س دی+�= ��Bح ",س�

�� � �9 �� ���ان . س�"+ "� �C,� �9# ر= اس��Q هس/.�
 fC/K� =د ه�= 9.�ح ه��s� س,�س� � 9 د در �� ر و ح�ت
ه,�� ح����، ��دم �.#� �� ?س/�ش ا)/�ا�Wت و ��6رزات ! د �� 

و )�Q ز�,� را ز�� Q9 =�4دان ح���    � ا".� ا�� ���ان را �����
�= درو"� ه,�� ح���� �� ��1 �6,.,� ح�ت ��sد ه. ?�م �..�

 د8 روز �� ���4ن ���,.� اح��= "�اد ��"�8، و=   رس,�8 �� �� ا�.�� �.#�

  

 شفق به سواالت -پاسخ ع

  طرح شده توسط

  سايت گزارشگران
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�61 ر �� ا!�اج ��!� از وزرا= ! د ��8 و ��!� از L"#� ",' اس/D>�ء داد8 
در ��9� #�ا&Q) ه� �9 ,��رزات و ا/(�ا.�ت ,�دم ��اوم . ا"�

 	T�F�N&رزات راد��, ��� #�د، ا,�Nن "\ار �ح�ان &��� و ه� �9 ا&
 ا?� J6.9 .س��س) ,���د �� &X �ح�ان ا���J) ��<(� ,) #�د

� از Q! �#9 �.ا"�ازه�= رو� ��M 8�+"L ،�.� دم �� ای� ح� ر����
�3رج از  <�ر در . وHW "�6� ��ر �. "� در �5��P ��دم �� � 9 د �� Lی�

��  (, �K&ح��4 ,��رزات دا3> را ا �>E �� dای�  �.وا����.
  ه� �M �,�/�= ار ��6رزات ��دم ",�وه�= ��6رز در !�رج ���� �� �7رت 

��ا= س�"+ "� رژی� �9# ر= اس��Q �4/,�6"� ��د8 و ا
��ر )� �� 
 �,C( �� د را ! �,��D
 �9# ر= ��H,����دم LزادیK ا8 در ��,ط ��ر و 

 �سCس5 در ��ا��B �� ��دم س/����8 �� ز�� ر?�6ر. اس��Q �� ا"+,'"�
��ن " ��گ �� �9# ر= اس��Q"و " ��گ �� د��/�� ر"Q9دان ح��� 
���د 

 �? F,ط ا�� !�رج �4وا�ا�,�8 اس�، ".] ��ر?� اس� �� در � K" و�

�ا= �CS �,� ��دم س/����8 ! د "��6,� .  

ا�� یX ـ �9ا ��  ��ن اE�زی+��ن دا3> و �3رج  <�ر �(�ا�+(��
د,) و ��� ا�(�H/) ای�ان ه�� ,�#�را� ح�Hی� از T�3ش

 را ه�ای�  ���؟��� �  �<�N> ده�� �� �(�ا��� ای

 در دا!5 �� ر �� س�� ب و !>�Pن ا�9ز�E: �,.M �� =�,? 5�� 8س[
 س�ل س�� ب وح�,�"� ه� ح��� ���٣٠ از اه�اف. ����C "�اد8 اس�

ا,�Nن ,(<N> ا)/�ا�W � د8 ه� � سط دی�/�� ر= ح��� ��ا= ا�� � د �� 
 د��.�ن .و ای�iد �<N> ه�� ,�د,) را از ,�دم ,� س01  ��#�ن 

��دم �� �� ا)/�6ر وح�,+�= �� در ا�� ز�,.� ��د8 ا"� �� ح� ز��د= در ا�� 
� � د8 ا"�
از س = د�+� در ��ا�ط �4ا�.�?� ��6رزات ��دم در . � رد � 

دا!5 و 
�Pان س�ز��"#�= ا"��QP ا= �� در 4, "� �� ��دم �� )C,� رژ�� 
��.+.�، و در ��ا�ط ��N,�ات ا"��ر"������4س/#�= ?*�/� "�� � ان در 

  . ��ایط 
�CD ��ه� �R �4رM+� ی��6ر8 > ف ا4 ز�س, ن در !�رج � د

 �ص�رت /H� (,��G و `�ز ��3�رد ���وه�� #� �  ���	 در -�
  ای� T�3ش ه� �+�� �� ی�Nی�6 را 69��� ارزی��) ,)  ���؟ 

� ا�� �R !,'ش )� �� و ! د �K د= � د ��  واD7,� ا�� اس� �:�Eس[
 ه� و اه�اف   ا��7ر و ��P6ت �fC/K �� ا"+,'5l�   8 ه� ح��� از ا�� دس�

�.� ه�@� �� ��ه� � د�� از ه���ر= و .? "�? ن در Lن ���� دا�/.�
ه� د�� ��دم �� ی��ی+�ح���� �� ��د و ��6رز�� ����7 را ��د � ر و 

���ر= ��دم در ��ز ?*ا�/� درب !�"�  ه   . �� ا"�ا!� �٥٧ ق س�ل 
ه�= ! د ��ا= 
�ار ��Sه��..�?�ن از دس� ",�و ه�= س�� ب ",' 
�ا� ش 
"��"� اس�، ه��ن � ر �� دد�.�� ",�وه�= س�� ب �9# ر= 
اس��Q در ار���ب �� 9.��� در ح� ��دم �� �� "q� �� �� �Sی,� و ح��ی� 

�,س� ا��ی�� ا"�1م �� �4� �4د8 ا��Aی��,س� ه� و �� !_ ص ا��Aی�
ا�� ا?� در � رد !�رج از �� ر �6� . � د، ه�?' 
�ا� ش "K اه� ��

�.,� �� ا�6/� �>�وت �'ر?� �,� دا!5 و !�رج هس�، ��! رد ه�= ����ا 
U,� د���ا�,R اQح ��6Cن ح� �/� و U,� ح� �/� �� ",�وه�= ��6رز 

  .س�"+ "� �C[ در !�رج ��9س/+� دا��

٧- (, �N� ی�:  �,: (E در (),�Nح P1)L, ح ه����� ،��� 
راه�Nره�� ,P1)L ���وه�� #� �  ���	 در T�3ش ه� ، /Nس 
 �)#\" ����Hه �Nاه�� داد و ی� ای��3 �mارا (K1)L, ه�� <H�Fا
س�) 3�اه��  �د  � �� ی�E Xر�9 ") �+�) دس� ی����؟ در 
 P1)L, ��4ب "� ,(ص> �� ���ح�وه�� س� ���ن :ی� ��, �ای

,�Nاه�� زد ؟ح�دس� 3 (K1)L, روش ه�� �� ، ()  

 رو�� اس� �� در ��ا�ط ح�ت ���� ��sد ه�= درو"� ��E: �P6س[
�� ! د اس�س� ا"��Dس �Qش ��ا= �س[ س#� �,�/�= از �Uرت (ح���� 

دس/�"z � د8 ه� و ه�M �,.X+ "+� س�� ب J6.9 � د8 و "� 8 ��� 
.  ! د را J,4 ��6د ، ه� 9.�ح� �� �� !ط) س�BC "+�8 دا�/� L"#�س�

�Ql در ح��,�� !��.� ا= �� � س5 �� س�� ب )���ن �� � �� !,'ش 
" ! د="��دم را س�� ب و �� ��ز ?�دا"�ن �� اQBح Lرا�J �� �� ر، 

ه�= �D/�ض را �� !,�ل راح� از �.� !�رج س�زد، 9.�ح د�+� ه� در 
 در �./�ل �Qش اس� �� � س5 �� ا)/�ا�Wت ��دم و"��ن دادن �7رت ! د


�ت دس/� �.��#�= �9# ر= . او�Wع، ! اس� ه�= ! د را J,4 ��6دQ/!ا
ح>C� r,� رژ�� ��   ا�� �5l ه�,�� !ط L '��7"#�.اس��Q �9= اس�

 س�� ب � د8 ه� U,�  ���� و ه�� L"#� ه� �� دا".� �� ای� ا�� ��ون
� ���5 دار"�
 �9ا �� L �X"L"#� را از ه�. ���� اس� و رو= Lن �� ه� � ا

 �.��+" +M �/8 دا��+" �BCس ��رو�#�@� اس� �� ه� ��ام ��ا= � 
 r<س� ه� در ای�ان و ح,�
H �,��ان ا��Aی��.� �,�q� �#9 د8 ه� در �

در ��W �� )�س "�S . س,س/� س���ی� دار= ح��� ��Bح �� �..�
��!�، ",�وه�= س�� ب ا�� رژ�� �,� دس/� �.��#�= دا!L �Cن �Pس,� 


/� �� س8�A �4س�اران و �س,z و U,�8 ز�� "�S "��8 و ه�+�? Jار ار� �

�M�? ،�.��� �� �,P ه� 9.�ح� ه� ).�� ! د را در "#�د ه�=  ��و

ا,� وح�ت ��,���ه) در ���و� س� �ب ا��Nر . ? "�? ن س�� ب دارد
�#�� (, �&\E��. ،ان��در ��ا�ط �. "�، �� � �9 �� ا�� ح� از ر�� �  "

ا�� وح�ت را " � �/_5 �� 9.�ح#�= �fC/K ح� �/�",�وه�= س�� ب ?
�..� ��" �P" .   5��( �� ا�� ��6رز8 ��دم �� ���� "�� د= ا�� ",�و���.�

ا�P� �Cء �9# ر= اس��Q ح�
�S" rم س���ی� دار= ح��� �� ای�ان 
  .اس� را ه�ف ح�Qت ! د �7ار ده�

  com.yahoo@shafagh.e  �� س�Aس

  سركوبگر جمهوري اسالمي در استكهلم سوئدگزارشي از تظاهرات بر عليه رژيم 
  

در ا/(�اض �� س� �ب وح<���� ا/(�ا.�ت ,�دم و ��زدا#(��4 "+(�د	 ا��3 در ا&�ان از `�ف ) ٢٠٠٩ ژو��m �٢ (١٣٨٨ ,�داد ٣روز #��� 
��ان س�"> ��Gه�ات ��#N�ه) در ," س(�د ح�Hی� از ,��رزات ,�دم ای�ان در اس(14N-"���وه�� 9� و راد&�Nل  ,(<N> در 

Sergelstorget�# ارT"�� ،�m�14-، سN)ح� � ا/(�ا.) از ح�ود .  در اس � ادا,� دا#�  � ��� از �4e #�وع #�	 و �� س�/� ٣س�/� ا&
 ��� �� س� دادن #��ره�m) 3�اه�ن :زاد� ��ر� ز��ا���ن س��س) و ����9	 #�ن �+�ط حN�,� زور و �٠٠و در ا&� ��ص�1 �� از 

�  ه� و 9�E- ����رول. سJ,) #�	 و �� س��Lا�) س��Lا��ن "�ش داد��#4H� �i�N�ر� ا�F��� ا از�R ه� ���"�ن  � ا�G� ه�� س�خ
" ,�گ �� �4H�ر� اسJ,)" ��&�د .,� �T #�4 داد	 ��د  س�ز,����4 9� و &� دوس(�اران :��4 ��د�� ���V ,��رزا�) �3ص) �� ,��ان

ا�� و �� در ,�رد ا&� وا����  � #�ط    � :��4 �� �� ا,�Nن اصJح �4H�ر� اسJ,) دل �+(�داد ��Gه� ���"�ن �� رو#�) ��Hم �<�ن ,)
س�ز,�ن ه�اداران . ��#� ��هH) دار�� ه� ����د� رژ&- دار و #�Nح� �4H�ر� اسJ,) �� ه� ���ح و دس(� ,) �ح���F�Q, Uت ��د	

N& رم س�ز,�ن: ��� ���� �� ا&�  . ���	 در ا&� ح� � ,��رزا�) ��د ) از ���وه�� #� ���4N&�9 ��اU13 (m ا&�ان در س��m �� ��ا��ا#(
� ,ح> ��Gه�ات د&T"�� ��6ار #�د  � ��"Tار ���"�ن و �Hه�ات ��ار اس�  در ه�G� �وا����  � از ��> ا/Jم #�	 ��د  � Eس از �E&�ن ا&

 �Tر") از #� � ,)" 4�ر� اسJ,),�گ �� �H"ا��ر �ران :ن رس�H ا/Jم  �د	 ��د�� ,PF�L س� دادن #��ر دس�L� ،��#��  ن�"��� 
در ��Gه�ات ,� Eس از �E&�ن :ن در ,ح> ���) ,����� �� ������ �9ا و 69��� در #�ا&Q)  � ,�دم ای�ان �� و��د ا3(��ق ,���د در  <�ر و ز&� 

/�	 ا� در �3رج از  <�ر ح�.� �� دادن ا&� #��ر ,��م ده��،  .���ت 9�ب و ����م و در ,���> ��ران "1��F ��&�د ����د� ا&� رژ&- را س� ,)
Eس از ا&��N . 3�اس(�� هTH,�ن �Jش 3�د را ��  �ر ���� �� #��ره� و رو�� ح� � را �� س�ح� ا,�Nن رادی�Nل س�ز�� ای� ر��� ,). ��+(��

��Q1ه�، سTر س��Vح ���" <N# دوم dHi�  ا� 	د���1ن، �`–()&�R وه�ی)  � �� ه  ا���ی) و  � ��د ,)ه�، �H�د�و ا��اد�  � ��ا� 3 ��رو
� 3�د  �د	 �)" ,�Qح ��دن"�+��E را (g�+��E د���6 �H>9 ، �+��ر��ه- ,). ا �� ��Hر�  از ه�4H� گ�, PF�L,  �4�: �9ا �  ��H4� �#

   .اسJ,) ه+(��
� ���) ,���	 ��د�� #�وع �� س� دادن #��>�E ه�ات�G� از �  (mه�ات ر����G� و :زاد� �� #�وع (,Jر� اس�4H� �� ره�� ,�گ�

� س��Lان ای�ا�) ,�اس- . ز��ا���ن س��س)  �د���)+L� �  د�� �i�0 أF��) د�N1H/ �� ل ,��) در ا/(�اضJ3 از ا��اد�  � در (Nی
Eس از . �&�د زددر �E&�ن صح�� 3�د #��ر,�گ �� �4H�ر� اسJ,) را �) �4H�ر� اسJ,) در ��'� ه�Hن ,��ان ا/(ص�ب _\ا  �د	 ��د��
ر���� ,� ��T ��ر دی�6 #�وع �� س� دادن #��ره�� ,�گ �� �4H�ر� . ,��) ا&� ا,� از ���N& 0) از س��Lا��ن س� ��m���N� Tار #�

 (�Q� د����� �  �# � �Tر") از ����H ,�ا�� #� و ��ر د&�6 رو#L� اس(���ل �� �  ��ن س��س)  �د���ا��و :زاد� ز (,Jاس
,Jر� اس�4H�()&�R ا �`�1<�ن 3�اس� ��1) ا �R&� ,�دم ا&�ان  ه�� اصJح صP ا� و ه-  ��د	-) /��1_- ه�R�>� �Hت �3���

ه�� _��) ,�ا�� #�، ا&� ح� �  � ا��اد ��<(�� را  �0F�� �)N د&�6ا&� ��د  � �� ا&��N ح� � ���وه�� 9� �� سN�ت رس���. ��#� ,)
 داد	 #� �dH  �د	 ��د وس��� �� وس��1 ا&� رس���#�E ه� .  

(��h در��  
  ٢٠٠٩ ژو��m ٢٧ -١٣٨٨ ,�داد �
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  !زنداني سياسي آزاد بايد گردد
  

!,'ش )S,� و د�ورا"� � د8 ه�= ��1ن �S" �,C( �� 8��Lم اس/��lر?�ا"� ح��� در ه>/� 
 �,C( �� �/س ��ان � د8 ه�= ���,� �K8 ا= از �7رت ��ری C9 �#.� �" �,!ه�= ا

.�ی/��ر رژی� وا�س/� �� د��.�"��ن را �� "��یJ ?*ارد، ���C ��ه,� س�� �+� و 9
�ن HC7 و H�7 وح�,�"� ای� L J6.9زادیK اه�"� را ا��Aی��,س� �9# ر= اس��Q در �9ی

در �_�ف د�,�ا"� ا= �� در . �� وW ح� �� س���P در �5��P ا
��ر )� �� ه ی�ا ��د
� ل ه>/� ه� �,� ا� اج !�و��ن ا7,�" س �� ح��� 8��L از �7رت � د8 ه� �� �'دوران �� 

 از 9 ا"�ن و ��دم �� �� د"�ان �سCح رژی� �PC! �W ح��� �� و7 ع 4, س�، � ه� ��
�#�= دژ!,��ن �X�4!�س/� �9ن ��!/.� و ه'اران �� ز!�� و ی� دس/+,� و در س,�ه

�"��Lر= از ای� دس/+,� ��?�ن �� وح�,�"� ��ی� . ح� �� �� اس�رت د��� در���
���C در ه>/� ه�= ?*�/� در زی� ��.�1 ه�= دژ!,��ن �9# ر= اس��Q �9ن 

/
�ر= �� �.#� از C��7,� ح�
� ا= و L �� �� �PC! �Wی� �� ��!/.� و ا9س�د L"#� �� ر
ا�M �/6.,� ر
/�ر �PC! �W ا= ��!Qف ا"/�Sر . !�" اد8 ه�= دا�Uار��ن �� ی5 ��

 5��P� دم �� �4!�س/� در�� �/�? �,C�1 �� ��) ب و �س.� ��Qت �9# ر= اس���P�
� �M ت )� �� را ه��<" J�L دان ح��� "+�� و ��)�سQ9 8رژی� اراد �,C(�� �/�,

  . �9# ر= اس��Q ?�ا!�
  

وا.ح اس�  � روی�اده�� اQ� ��3�ر `���) 3�اس� :زاد� ��H,) دس(��6 
#�"�ن و��یd ا��3 و �� ��: �4��N1� �4 :زاد� ��ون ��� و #�ط ��H,) ز��ا���ن 
 	uه� و �� وی 	د��  d`�� و (,�H/ اس��3 Xس��س) را �� ���+(6) �� ی

�) د�F> ��+�  � .  م و ��6ان اس�ا� ,� ���ی>  �د	 اس��3��اد	 ه�� ,��و
در ه� �dHi ,�د,)  �X9 ی� " ز��ا�) س��س) :زاد ��ی� "�دد"ا ��ن #��ر 

�Tرگ �� ��رت و `��� ��ی�د زد	 ,) #�د و ��د	 ه�� �ح� س(- ,� �� ��Hم 
� را ��ی�د ,) ز����H,)و��د 3�اس� :زاد� �H#اس�ای<�ن از �6�9ل د  .

� واD7,� و ?س/�د?� Lن در ��ایط �C/#[ �. "� در O(�� �� �D��9 ��8 درF ه�,
�� ه� یR در دور8 ه�= ) ا��lل � س = و ��و��(�� ح/� 9.�ح� از ��P6 ح���� 

�S� ،fC/K#� ! ",� ��ی� 9.�ی�ت �9# ر= اسC( �� ��Q,� ز"�ا",�ن س,�س� � د8 ا"� 
ی�ن ��sده�= �7رت ��6C"� ! یJ �� ��ا= 
�ی��6ر= و اس/>�د8 از ",�و= � د8 ه� در �9

Lزاد= "9.�ح  �5��P در درون ح� �� �61 ر �� ���ار ای� ��Dر � د8 ا= یD.� ! اس� 
= " �K_,/#�"�� !_ ص �� در ���9ن ح ادث ا!,� ���ر= از . � "�" دس/+,� ��?�ن

  .وا�س/� �� اQح ��6Cن ",' � سط ",�وه�= رژی� دس/+,� و �� ز"�ان ا
/�د8 ا"�
  
 'ار��ت �./��8 ح��� از L".� �� �'دوران �9# ر= اس��Q در ��ای�B �� س,�8?

�#�= رس�� و U,� رس�� ��ن را از ه'اران �� از 9 ا"�ن و � د8 ه�= ��6رز ���4د8 �M
"S,� "� "� ��/� (ا"�، �� ��.�1 ز"�ا",�ن �� ?�ه� �� ��گ د��Kاش L"�ن ",' �.�1 ��8 

 ا)Qم ��Lر وا�D7 دس/+,� ��?�ن را "�ار"�، در ح/� �9ات) وح�,�"� ��ا"� � س =
��C��P �� ح���ت ا)/�ا�W و ��D�1ت روز��8 !�" اد8 ه�= د�,� ز"�ا",�ن �� س�� ب و 
�Wب و �/� L"#� �4دا!/� و ح/� از ا"/��ر ��5 "+#�ار= 
�ز"�ان ��دم ! ددار= �� 

�..� .  
  

ن س,�س� �� ی�� از �� �س/� M.,� ��ای�B س� �� ��6رز8 ��ا= Lزاد= ز"�ا",�
او� ی/#�= ��9س/� ��6رز8 �9ر= در دا!5 ای�ان و �� �H6 از Lن ��6رزات !�رج �� ر ��6ی5 
��8 و ��D�1ت ا)/�اC/K� �W>� ��ا= C9[ ا
��ر )� �� ��ا= Lزاد= دس/+,� ��?�ن 
  . و رس�"�ن �ا= !�" اد8 ه�= ز"�ا",�ن س,�س� در �� ره�= �fC/K ��ا8 ا
/�د8 اس�

  
��ه� � HW ?,�= ",�وه�= س,�س�   دی+� �� ��9س/� ��ن ��Dر 
 ق ��از س =

�fC/K ح ل ای� �س��� هس/,� �� ه� ��ام �.�Dس �..�8 درF ه�= �L fC/K"#� � د8 

 �<C/K� ���P6�و "#�ی/� از �.�
H  و اه�اف 
ح��ی� �� �.� �� ",�وه�= ح��L 5ن ه.+�م 
س� دادن ای� ��Dر �� ����l یR ! اس� 

R,دار"�د���ا� �S" در ، .  
  

"Kس/,� "�/� در ��رس� ای� �س��� ای� 
اس� �� ?��M در �nه� ا�� ��Dر Lزاد= 
ز"�ا",�ن س,�س� �� ����l ی�D� Rر )� �� 
 J6.9 �"و )�د� R,و ! اس� د���ا�
ا"��QP � د8 ه�= ��� س/� ��س� �� 
ه��"+ "� �� ?>/� �� �� وی�8 در ��ایط 

اس�، ا�� ا!,� ��9س/+� !�� 4,�ا ��د8 
�ف ���ار ای� ��Dر د���ا�,R � سط ه� 
",�وی� M#�8 و ��ه,� د���ا�,�� �� Lن ",�و 
"�� ده� و "��ن ده.�8 ��ه,� ��د�� Lن 

��� ای� �� ا��وز ���K از . ",�و ",س�
�PC! �W �� رس�� و " ا4 زیس, ن"",�و= 

 �.Dاز ه,�ت ح���� ی ��K� ار�
�� Q�(
 ��Dر 9.�ح � س = و ���� �� ����،

. Lزاد= ز"�ا",�ن س,�س� را س� �� ده�
 ��4,�K�JE ی4) س�  � در��
��4 ��9� ���وه�ی)، :"�ه��� )�F���
ح()  �H1 ا� از .�ورت س��6��) 

 �  (,Jر� اس�4H� �6�� ٣٠رژی- س� 
س�ل اس� ای�ان را �� ز��ا�) �Tرگ و 
#�i�N "�ه) ��ا�  �ر"�ان و 
زحN)H<�ن، ��د	 ه�� س(�Hی�	، ز��ن، 
��ا��ن، دا�<i�ی�ن و در یJ  Xم 
��4�13 �ح� س(- ای�ان ��ل  �د	 �� 

ر��ع  ��� �� . (  ->9�H) 3�رد
 	uی�و � P�` ��K�JE,��4 ح� () ای
س�ز,���ه��"�ن ا/(ص�ب _\ا� ا �� 

Sر�ی���در  (i�" ( و ��ز ��ی4) اس�
 � ای� ,�.d ی��) ,�.�)  � 
3�اه�ن ح�K رژی- �4H�ر� اسJ,) از 

�� U&�` -&رت "��� ���ح د&��6 از رژ
ه+(��، ��یu	 از س�� ��3) از 
��ر���4 ا,�gی��F+() و ,ح��> و 
س�ز,����4 ,+(��- و _�� ,+(��- 
وا�+(� �� ای� ��ر� �4��T �<�ت ��ی�� 

   .,) #�د
  

درF ای� واD7,� � ی�8 ��ا= ",�وه�= ��6رز 
�دق و 4 ی.�8 ح�P,P را8 س/��ی�?�ن در 

   

اطالعيه هاي چريكهاي فدائي خلق 

 ايران در مرداد ماه
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"�6ی� . ح���ت ا)/�ا�W در !�رج �� ر �س,�ر �#� و ح,��� س�ه.+�م س�ز��ن دادن 
 R�9ر= �� ه'ار و ی J6.9 در �9ی�ن �,D1��� س/#� و,�ا�9ز8 داد در ��ای�B �� ا��Aی�

.� و �� اس/>�د8 از �C.�? ه� و ا���"�ت وس,���e,C6� H ! د در �د ا"��اف �س,� ��

ا"�ا!/� Lن �� زی� �M�4 9.�ی/��را"� J6.9 � د8 ه�= �� �4!�س/� �� )�S" �,Cم ح��� و 
��6C"� ��دم �� �4!�س/� و از  �از ! د ��P6 ح��� هس/.�، ��Dره� و ! اس/#�= ح
�C�9 ! اس� Lزاد= ز"�ا",�ن س,�س� و ����� دس/+,� ��?�ن !,'�#�= ا!,� 
�_�در8 ?�/� و �� �Q4>��#�= راس/� Lراس/� ?�دد �� ح/� !�رج از ! اس� ا
�اد 

��ا= . وس,�C ا= ��ا= �#�8 ��دار= ",�وه�= ���H1 و �W ا"��QP ��ل �� ?�دد��6رز �� 
اح/�از از ای� ا�� ��ی�ًا �Wور= اس� �� �Q4>�م ه�= ",�وه�= ��6رز و ا"B� ��QP ر 
���Qً �>�ف "��ن ده� �� Q!�� �#"Lف �س�"� �� �� ! اه.� J6.9 �. "� را در 

��_ ر �.� ! اه�ن "�� د= ����,� رژی� M#�ر M ب ��sده�= درو"� ��P6 ح���� 
�.��� �� ��Q�9# ر= اس.  

   
�.���ای�، ",�وه�= ا"��QP و ��6رز، ه.+�م ��Bح ��دن ��Dر Lزاد= ز"�ا",�ن س,�س� و 
����� دس/+,� ��?�ن و�7یH ا!,� �� ���م 7 ا ����ای� حP,P� را �� ��دم � W,ح  ده.� 

ذا�� ح,�ت "�Sم س����� دار= ح��� �� �� و9 د ز"�ا"� س,�س�، ��.�1 و ا)�ام 
�� ر �� و رژی� �4س�ارش �9# ر= اس��Q �� ����، و ره�ی� �DB7 � د8 ه�= 
��� س/�  �� از ه� ? "� 7,� و �.�=، �.#� �� در ه� ��س/� ��S" �,Cم اس/��lر?�ا"� 

�� � �9 �� ای� واD7,�ت اس� �� . ح��� و رژی� �9# ر= اس��Q ا���ن 4*ی� اس�
�6� �� ���S" �,C(�� 8زاد= ����� ز"�ا",�ن س,�س� ��ی� �� ���ی� ��6رزL =رز8 ��ا

ز"�ان و ا)�ام ذا�� Lن اس�، ه��ا8 و �� ای� ا)/�6ر �� ��6رز8 ��ا= س�"+ "� �9# ر= 
  . اسK� 8�? ��Q رد

  
��6C"� � د8 ه� در دا!5 �� ر ��ی� �� ���م 7 ا ��6رز8 ��ا=  �در ح��ی� از J6.9 ح

��ی� �� ���م 7 ا از ! اس� . �ون 7,� و ��ط ����� اس�ا= در�.� را ادا�� دادLزاد= �
!�" اد8 ه�= ر"�1ی�8 �6.� �� ا"/��ر اس��� "��4ی� ��?�ن و ز"�ا",�ن و ��5 "+#�ار= 

و ��ی� C4 8�#M,� و 9.�ی/��ر رژی� �9# ر= اس��Q را ه��M وس,L . �/D"#� �4/,�6"� ��د
��6C"� !�" اد8 ه�= ز"�ا",�ن در ا
��ر )� �� !�رج از � �� ر ا
�� "� د و 
�ی�د ح

ای� ا�7ا��ت ��6رزا�� را ��ون د�Mر . س,�س� را در سB�� ه� �M وس,�D.� �/Dس ��د
�4H�ر� اسJ,) �� "��ن �� ��دی� و �����ت ��6C ��ی� زی� ��Dر رو�� و �>�ف 

س ء اس/>�د8 ",�وه�=  �� J,4 ��د �� از ه� ? "� "ه� ���ح و دس(� ����د ��&� "�دد
ای� � HW . راس� و ار��1)� از ��6رز8 ",�وه�= ا"��QP در ای� ز�,.� C9 ?,�= "� د

وا�D7 ا��lی� �7�H � د8 ه�= ��� س/� �� و ! اس� �6C7 !�" اد8 ه�= �9"�6!/+�ن 
  . و�7یH ا!,�، ز"�ا",�ن س,�س� و ����� اس�ا= در�.� ��س�

  
  !� ����د ��ی� "�دد�4H�ر� اسJ,) �� ه� ���ح و دس(

  !ز��ا�) س��س) :زاد� ��ی� "�دد
  !ز��	 ��د  H���+-! ز��	 ��د ا��Jب

  �� ای�Hن �� ��Eوز� راه�Hن
  �9ی��4N ��ای) U13 ای�ان

  ٢٠٠٩ ژو٢D ��m  - ١٣٨٨دوم ,�داد 
  
  

  هجوم جنايتكارانه ارتش عراق به نيروهاي

  !مجاهدين را محكوم مي كنيم
  

 ��داد، دو�� )�اق �� ��5 اس/�Pار �#�، از روز س� �.�6 �� اس�س ?'ارش !�6?'ار�
",�وه�= ��1ه��� در ا�� �� ر �B ر وح�,�"� ح��C ��د8 و در �Qش اس� �� �./�ل 

 �� از  س��.,� ١٠در ���9ن ا�� ح��C ���. ن ح�ا57. ���5 اردو?�8 �'� ر را ��س� �+,�د
!�6?'ار�#� از .  ��8 ا"� �� ز!�� و ��Dاد= دس/+,��٠٠ا�� اردو?�8  ��/� و  

 ">� ?'ارش داد8 ا"� �� �� � �9 �� روا�ط "'د�R دو�� دس� "��"�8 ��٣٠زدا�� ح�ود 
�,س� �9# ر= اس� �B! ،��Q� �L 5"#� �� رژ�� ���Aاق ��  رژ�� وا�س/� �� ا��(

در ای� ح�ل ����Pت �9# ر= اس��Q از ا�7ام . 9.��/��ر ح��� �� ا��ان و9 د دارد
",�وه�= ��1ه�ی� �� ای�ان " اس/�داد"را"� دو�� )�اق اس/�6Pل ��د8 و ! اه�ن 9.�ی/��

  .��8 ا"�
  

ای� روی�اده� در ��ای�B ا�>�ق �� ا
/� �� J,4 8�� �.M �� د"�6ل ا"/�Pل �./�ل ��5 
اس/�Pار ا
�اد س�ز��ن ��1ه��� از ��ف ار������L J �� دو�� )�اق، ای� دو�� �� ! د 

در Lن �� ر اس� ��ا= وادار ��دن ",�وه�= س�ز��ن ��1ه��� �� دس� "��"�8 ا��ی�� 

!�وج از ا�� �� ر، �� �� �7ار= �R س�= 
���ود�/#� و � س�P,,s� �� 5ت �fC/K ��ا= 
س��.,� ا�� اردو?�8 "� د8 � د، و ح�ل در 
��ایط ���ا"� ا= �� �9# ر= اس��Q در 
Lن دس� و �4 �� ز"�، � س5 دو�� )�اق �� 

��S" =ای� اردو?�8 و ",�و �,Kا= �س�� �
�./�ل ",�وه�= �س/�P در Lن، ا�/,�ز= ��ا= 
رژی� �'دور �9# ر= اس��Q ��س ب �� 

  .� د
   

�� ح��C ",�و ه�= C4,س )�اق �� ا�� ��5، 
 ٣س�" �� س��.,� ا�� اردو?�8 �� ح�ود 

ه'ار ">� ��K,� زد8 �� � د در ه��� ا= از 
س� در ا�#�م �7ار ?�
/� و ه� ���S ���� ا

���9ن �R زد و �.� س,�س� ز"�?� L"#� � رد 
  .  ��C��D �7ار ?,�د 

  
��ون �R ح�Qت ا!,� و ا�7ا��ت ���Wد�� 
ار�J )�اق �� )C,� ",�وه�= ��1ه�ی� 
��� م اس� و �� �� ���,� �� ح� 4.�ه.�?� 
",�وه�= ��1ه��� در ا�� �� ر  و !�Bات 
U,� 5��7 ا"��ر= �� �� �L 5"#� �� ح�# ر= 

س��Q در �� دارد ! اه�ن ��! رد �� L"#� �� ا
اس�س 7 ا",� �,� ا���n�" �C �� حP ق 

  .4.�ه.�?�ن �� ���,�
  

,�گ �� ا,�F�&�g+- و س��46 
&��i�ز!  

 -+�Fی��g,د ��د رژی- وا�+(� �� ا����
(,Jر� اس�4H�! 

 
  �� ا&�Hن �� ��Eوز� راه�Hن
  ��4N&�9 ��اU13 (m ا&�ان

  ��٢٠٠٩  ژو٢٩m – ١٣٨٨ ,�داد ٧
  

  دادگاه

  !ي تلويزيوني"شو"يا 
  

 )٢٠٠٩اول ا? س� (٨٨ ��داد ١٠روز �.�6 
در ��اوم ا)��ل س�� �+�ا"� رژ�� �9# ر= 
اسC( �� ��Q,� !,'ش �'رگ ��دم ��، 
 ������ J���" �� د��/�� ر= ح���، ��6درت

��!� از M#�8 ه�=  � �� �� در �,�ن L"�ن
 ح� �/�  9.�ح د�+� "�Sم �D.� اQح ��6Cن

  .�7ار دار"�، "� د
  

ا?� �.#� �� M+ "+� ��?'ار= ا�� �� اQBح 
داد?�8 "+�ه� �,�
�.,�، ��ر د�+� رو�� �� 
� د �� در س,س/� �s7@� �9# ر= 
 ',� =�4 �� 5,�اس��Q ا
�اد= �� �� ه� د

��7 ه� ? "�  ،�" � �� 8�,�� ������
حP �7 �� ���.�؛ و �,�اد?�8 ه�= 

��Qاز ز�� �4 ?*ا�/� 7 ا",� �9# ر= اس 
" ! د="�nه�ًا رس�� رژ�� ح/� در � رد

ه�= �9# ر= اس��Q ",' �� س��#� 9'ء 
?�دا".�?�ن ای� رژی� � د8 و دس� در دس� 
!��.� ا= �� ا�� س�� ب � د8 ه�= ��� 
. س/� ای�ان ��e ل � د8 ا"�، ا��@� "�ار"�

ای� داد?�8 در ��ای�B ���4 ��8 اس� �� 
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�,5 "�ا�/� ا"� و ی� ا?� دا�/� ا"�، و�L =Q"�ن از ���� در ای� داد?�H.� 8 �/#�,� ی� و
 �,.M =د= ه�، از ��?'ار ! �sD� 5,م ه�= رس��، و�Q(8 ا"�، ح/� �.� �� ا��

ه�X.,�، در ح��,�� ا�#�م ا��l ��زدا�� ��?�ن ح ادث . داد?�ه� �HCB ه� "6 د8 ا"�
�#"L ،ا!,� ا�#��� س,�س� اس� و دادس/�ن Rدر� �.��
L JP" �� را  " �C�K� بQP"ا

از س = دی+� در ای� . �/#� "� د8، ا�� داد?�8 ��ون ه,�� �._>� ��?'ار ��8 اس�" 
 �C( �,�#/� �� ��داد?�8  �� �. ن �.#� �R �,>� ! اس� ��C ارا@� ��8 اس� در ح�

W,ح ا��P)�8 �� د�یC/K� 5>� دس/+,� ��8 ا"� و یR �,>� ! اس� "�� � ا"� � 
��� ",س� �� از . ?�ه�� �س�ی�C ���� �� دس/+,� ��?�ن �� L"#� �/#� ��8 ا"�

رژ��� �� روز رو�� و در ���M 5��P 9#�",�ن، 9 ا"�ن ا�� ���C� را ح/� �� ��Mق 
��6س �K_� ه��J در !,���"#� �� 5/7 �� رس�"�؛ و  )Qو8 ��ه�� 9.�ی�ت س� 

!�داد ��8 س�ل �9ر=، یR ری' در !,���ن ه� س��� اش، از �ULز S( J6.9,� � د8 ه� در 
�#� و ز"�ان ه�یJ �� ! ن ری'= ��e ل اس�، "�P ���#� ���� حP ق �M 8�,و در س

  . �/#�,� در ای� �� اQBح داد?�8، ا��U,� 5��7 ا"/�Sر= ",س�
  

ا�6/� ا?� �� �X"L �� ���. ن از س,� ���9ن داد?�8 �'� ر در رس�"� ه� �.�Dس ?�/� � �9 
 � ���"�� ��Qه� ا�#��� ���7 "�� ?*ارد �� �9# ر= اس�?L د، ��ا= ه,� ا"س�ن

 8�� ��" 3""�" �'� C� =ا�/� " �  ه�*? J���" �� 8�?داد R� ��,د را ا�� ��ر در ه !
در Lن � ه�= �C �'� "� �� �� �. ن ه�+�ن ��ه� � د"�، ز"�ا",�"� �� �#��� و . اس�

ا�� ا�� �� در .  )C,� ! د �61 ر �� ا)/�اف �� � "��H,�B و �� ه� ح�ل زی� 
��ر، ��
�9= ! د �,�"+� س�� ب ���Lر حP ق ز"�ا"� �� ���� و�U�,C( �/7 ه�� ��اه� 
 �@�.D� ،ا�/� �� � د*? J���" �� 8�?ح دادQBاش، رس�� و )C.� در �� �R  �� ا

�اح/� ��ور "��د"� ��ر د�+�  �� �� �C,م �� 9' ا�� "�ارد �� �� ا�� وسQ(ه�+�ن ا 
?�دد �� دی�/�� ر= رژی� �9# ر= اس��Q ��ان ح� اس� �� در Lن ه,� �7" "� �7" ",� 

داد?�8 �. "� "� دار= از . "�ا�/� و ه,� ح�P از ��D= �7رت دو�/� �_ ن ",س�
M.,� واD7,/� � د8 و �� ����l "� "� ای�  یR ��ر دی+� ��N� �� �.� �� �س�"� �� �� 

��Q و در M#�ر M ب ای� رژی� دم از �7" ن و ح� �� �7" ن �� ز".�، ح>r �9# ر= اس

�ی��6را"� �,J ",س/.�.  

   
�� �. ن M.� �� از �/#��ن �� ا��lا از M#�8 ه�= ��� از 9.�ح ه�= �W ��د�� ه�,� 

�� ���.�، در !�B �� وزارت ا�Q)�ت و دادس/�ن از L"#� ) اQح ��6Cن ح� �/�("�Sم 
درس� ه��ن ا�#����� �� را �� ! د وه�>��ا"��ن  وارد "� د8 ا"� �� ! اس/�، ا�#���


P,� و دارو دس/� ح���، از روز اول 9#� � 9,� س�� ب ا)/�ا�Wت  ��اس� �� و
  . ��د�� ). ان �� "� د"�

  
 ��داد ��اس� �.>,* ر��س� ١٢رو�� اس� �� از L"�1 �� دو روز د�+� �D.�  روز 

 دس/+��s7 8@� �9# ر= اس��Q �� �/�ب ���م �� �9# ر= اح��= "�اد �� ����،
 �.P�6ن ح� �/� و حC��.� ?�دا"� �/ سJ���" �� �� 8�� 5 ا)/�ا
�ت اQح  �,.M

ً� ��ا= ا)/�اض �� �CP[ در ���دن ای� دروغ �� �D��9 و 9#�",�ن �� ? ی� ��دم 

 7#���"�"� � د8 ا"/���Kت و �� ! اس� و ره�6= اQح ��6Cن �� �,�ان ��L"�، ��6رزات
ه�= ��� س/� ��  را �� �,+�"+�ن "س6� داد8 و از ای� ��ی� س�� ب دد�.��"� 

  .��6رزات ��دم را � 9,� و از ای� ��ی� "/,�1 ا"/���Kت ��6CP را C9 �" "�7 8 ده�
  

 !�داد را ٢٢اQح �S" �"�6C,� ا�B�� و )�Bی�ن 
� �� در �,�ون از ز"�ان، ا"/���Kت 
 �����K/"5��7 " .�س��#"ا �,U ر و���L �6تCP� ،�8 �� "��,�"�، ا��وز در ��زدا���

ا"��ر ا"�1م ��C9 8�"�� �#9 8 8 دادن اح��= "�اد در ا"/_���ت دو�/� را ا"��ر و Lن را 

��ر، M.,� ��! رد= . ا"/�����K س��� ا)Qم �� "��ی.� ��� �#"L �� �درس� اس

د دا�� �� اQح ��6Cن �� � ر ��C در دو ا�� ��د8 ا"� ا�� ای� واD7,� را ه� ��ی� �,�

H و ا�/�ا�S" F دار"��.� Fا�/�ا Qً��� در د��.� �� : ���6ط �� ه� �� 9.�ح ر7,[ ! د

 r<دم س/��ی�8 ای�ان و در ح��"��Qس �9# ر= اس�P� م�S" "ن�� .  
  

/� ح) در ه� ���C �� ����(�� ��W ای� �� ه� ? "� ا)/�اف در ز�� 
��ر و ��.�1 
ا?� از �س�"� ?�
/� � د �� ! د س��#� در ا)��ل 9.���ت �� )C,� ��دم دس� دا�/� 
ا"� را �� ارزش و 
��7 س.�ی� �� دا",�، ا�� از "�S �� حs ر ای� ��QBح ره�6ان 

 �� ��!� از L"#� �� -ی� �ح[ �._�6ن و ?�دا".�?�ن �C67 رژی� و �/#�,� �. "�" س6'"
B� �ام �� و��'/�
P,�  "'د8 �� ر7_.�د�,5 ا �PC- ی'ی "�" در C� = � " ا!,� �� اس�

داد?�8 و ا)/�اف �� )C,� ! د، )��C اس� �� �� �7رت ح��� ا���ن �� ده� �� �� 
دس/� ه� �M ��ز�� ا)/�ا�Wت ��د�� و ��6رزا�� �� 4س از ا"/���Kت ��5 ?�
� را 

����� ه�= وس,H ��= دس,س� �,+�"+�ن C9 8 ده� و ��ی� وس,�C ز�,.� دس/+,�= و �
  . را �#,� و ا�� س�� ب ��6رزات ��دم را �� � 9,#�ت �nه�ًا � رد 67 ل Lس�ن �� ا"�1م ده�

 �� ��Q8 ا!,� �9# ر= اس�Kس� J���"
 Qً��� ،8�?�6ه� دارد 9' داد� ',M ه� ��

و7/,�� �9",�ن ح���، حP ق . ��� م اس�
! د را ای.X.,� زی� �4 " ! د="ز"�ا"� ه�= 

�#� و �� �Xدر س,�ه �X"L ار"�، �_ ر*?

�ز"�ان  �� ��Qاد?�8 ه�= �9# ر= اس�,�
 �Kراس/,� ��دم �� ا)��ل �� � د ز��د س

�� !_ ص ���� � �9 دا�� �� . ",س�
��ف �� � س5 ��  Rاز ی  ��Q�9# ر= اس
"���J �س8�K ای� داد?�8 و از ��ف دی+� �� 
اد)�= Lزاد= ��Dاد= از دس/+,� ��?�ن 

 ا!,�، �� � �� �4و"�8 ه'اران ح ادث
 �� /K� زدا�� ��8 رو��اده�= ا!,� را��
ا)Qم "� د8 و �� !,�ل ! د �� �4ی�ن دادن �� 
� W ع ه'اران ز"�ا"� س,�س�، در !>� �� 
دس/� ��ز، ه� �X"L �� �� ! اه� �� س� 

از ای� رو . اس�ا= !,'ش �'رگ ��دم �� �,�ورد
�� ��QP"ه�� ",�و ه�= ا �<,nدا",� �� و 


��د8 �� 
���د  �M ه� �
 <�� در 
اس�ا= !,'ش ا!,� را �� ? ش 9#�",�ن 
رس�"�8 و ا�9ز8 "�ه.� د��/�� ر= ح��� �� 
� سM �� 5.,� "�����ت �س8�K و اد)�= 
�س/� 
Qن ��.�1 ?�8 �� دس� ��ز ��= �� 

  . س�� ب 9 ا"�ن �� ��Aدازد
  
  

واD7,� ای� اس� �� رژی� �� س�ز��"�ه� 

 ق در �د اس� �� �� ������ 8�Kس� 

"��یJ �7ر�7ر�� ح� �� ��PCB ! یJ در 
��W "��ن دادن د"�ان و (ا"�Sر )� ��، 

�>�ن �K� �� J,�QP"ا �W �,D��7 �� �,���
، اس�س� � د8 ه�= �� �4!�س/� و )! د=

�D/�ض را ��) ب و 
�s= ��6رزا�� �D��9 را 
� س�زد./K� . ا�� �, 8 ��?'ار= ای� داد?�8 و

.�ری = ��اح� ��8 � سط ����Pت رژی�، س
�9 �� )�� L?�ه� و روح,� وا�=  � ��
��6رزا�� � د8 ه�، از ه� ا�. ن �� ��س� 
رو��و ��8 و اوج اس/,_�ل �9# ر= 

ای� . اس��Q را �� "��یJ ?*ارد8 اس�
 8�#M �+ور ��ر د�L ش�.M =ه� J���"
9.��/��ر و س�� �+� �9# ر= اس��Q را در 

��
ر )� �� رس ا ! اه� "� د و د�� �5��P ا
�� زود در �س/� ?س/�ش ��6رزات � د8 ه�= 
���"� ح��� در ه� �n م�S" ،�� 8����/س
��س/� و س�"+ ن ��8 و ��دم ا���ن �� 
���.� در یR ��ایط Lزاد و د���ا�,R ه�� 
 �.D� ح���� �P6�9.�ح ه�= درو"� 

 س�ل ?*�/� از ه,� 9٣٠.��/��را"� �� در 
)C,� ��دم �� در�} " رز��8 ا"� را 9.�ی/� �� 

  . در داد?�ه� ��د�� �� ������ ���.�
  

�4H�ر� اسJ,) �� ه� ���ح و دس(� 
  !����د ��&� "�دد 

 (�J��ا ه� �E �9��ان �� ��د ���
  !��د	 ه�� �� �3�Eس(�

  !ز��	 ��د  H���+-! ز��	 ��د ا��Jب
  �� ای�Hن �� ��Eوز� راه�Hن
  ن�9ی��4N ��ای) U13 ای�ا

  ٢٠٠٩ ا"�س� ١ – ١٣٨٨ ,�داد ١٠

  

 !هرچه برافراشته تر باد پرچم خونين چريكهاي فدايي خلق ايران
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 (����L)�ا ،�Eن ارو�HFر�E �mژو 	ت ,����L)�ا
��د  � در ز,��)  � ��4ن س�,�&� دار� 

� �ح�ا���4 3�د &�� U�H/ ) ازN& در (در
دس� و T�, �E��، در )  س�ل "\#(��٠`�ل 

ا&� ا�(���Lت . سQح ارو�E ا��iم #�
 ��ص() ��د ��ا� ,�دم ارو�E  � ��ر.�&()

�(�&y . 3�د از و.��� ,���د را �<�ن ده��
ا&� ا�(���Lت /Jو	 �� ا&��N �<�ن داد  � 
ا ���H� �R  <�ره�� ارو�E&) از و.��� 

�6� و -ا�(ص�د�H>3 د���س��س) , 
 ���h �6&ر د�� ���@Hرا.) ه+(��، ه��
 T�� ات�N,س��ل د�اب سTد  � اح� 
  . ,<�و/�() �Tد ا �R ,�دم ا&� ��ر	 ��ار��

 درص� از وا��&� �D٠ ��ط ح�ود #� 
 �Eن ارو�HFر�E ��3ت ا���L)�ا&ط در ا�#) � 

�<�ن داد  � ) از ه� دور	 د&H  ��6(� ��د
ا ���H� �R ارو�E ا/(��ر� ��ا� �Eر�HFن 
ا�ح�د&� اروm�� �E> ��+(�� و /�H ا�(���Lت 

در ��3) از  <�ره� . را �ح�&-  �د	 ا��
�� . ���اد رأ� ده��"�ن �+��ر  - ��د

 درص� از ٣٣/��ان ,�Rل در ,�iرس(�ن ��ط 
 و در w�١٩وا��&� #�ا&ط، در N9+1�ا ) 

 درص� در ا�(���Lت #� � �F��٢٠(�ا�) 
در  <�ره�&) ,���� ه��1، . ( �د��

ا�16+(�ن، و ا_01  <�ره�� �1�S #�ق 
 درص� از وا��&� #�ا&ط D٠س��H  U(� از 

,�.�ع د&��6 ) . در ا�(���Lت #� �  �د��
� ا�(���Lت ا��3 �<�ن داد ا&� اس�  �  

 ��ه�Hت 3�د �E از �� �Eدم ارو�,
 � (�+�� �� احTاب س�س��ل د,�Nات را 

در ا�(���Lت ا��3 �� `�ر ,(�سط در 
 w &��) - درص� از :را٢٢س�اس� ارو�E ��ط 

��>�E ت���L)�از ا �)H  را  +0 -درص� 
 ا&� . ��T از دس� داد	 ا��)  �د����

 در ��9 ده� "\#(� ��رت احTاب  �
 �س��س) را در دس� دا#(� و &� ��� ��&

,���� (احTاب اE�ز&+��ن ,ح+�ب ,�<��� 
احTاب س�س��ل د,�Nات :�HFن، ��ا�+� و 

/�H�~ ح�H&� از ,���d `��� ) ا�16+(�ن
 -�Nره� و �ح�>  �س�,�&� دار ح� - �� ا&
 -+�F�&�g,س�+(- س�,�&� دار� و ا

. ��د	) ��+(-�Lص�ص در ��ن (��4�) 
ا&� احTاب ,R> ه� حTب ��رژواز� د&�6، 
و�() ��رت س��س) را  +0  �د�� 

����,� ا� ) �Lص�ص در دو ده� "\#(�(
 �mر ارا�  �Gاب ,ح��T,� اح��از �� ��_
��اد	 و ه�Hن حJH�) را /��1 `���  �ر"� 
 �G��4 ,ح��)Fسط دو�� �  ��ا 	م داد�i�ا

ل حTب �� /��ان ,�R.  �ر ����ع �E�س(�
�Lص�ص در ز,�ن ���) ( �ر"� ا��16س 

���&�� ه�Hن ����,� ه�&) را ا��ا  �د ) ��1
 � در دوران ,�ر"�رت ���9 ��سط حTب 

  . ,ح���G  �ر ا��16س ا��iم ,�<�

�� ��6ه) �� �(�&y ا�(���Lت ا�E ��3ر�HFن 
 �� T�� ان وا���(��4 دی��6 را�)�, �Eارو

+(�ن، �� /��ان ,�Rل در ا�16. رو#�) د&�
 س�ل ١٢ � در (حTب  �ر"� ا�16+(�ن 

  �س) ��١٢  +0 ) "\#(� در ��رت ��د	
 �Eن ارو�HFر�E ر (در�  �Gب ,ح��Tس از حE

 � ٢D  ()ب دس� راسTس)، و ح� 
"UKIP "- United Kingdom 

Independence Party -  �  ١D (س�  
در . در ,��م س�م ��ار "���)  +0  �د

 ٨�٢٠ت  ��ط :�HFن، حTب س�س��ل د,�Nا
 �+N# X& �درص� :را را  +0  �د و ا&
ا�(���L�) �) س����  ��ا� ا&� حTب 

در ��ا�+� ��T ح() . ,ح+�ب ,�<�د
" ��JNس س�ر �ز�"��Kت #�&� ,�دم از 

 حTب دس� -ر�mس �4H�ر ��ا�+�(
��T ,��0 �<�  � :را� ) UMPراس() 

حTب س�س���F+� ا�Tا& &��� و س4- 
ل "\#(� از احTاب  س�٨ � در (ا&� حTب 

  .  درص� ��د��٨�١wط ) ��� ��ا�+� ��د	

 � (��T " س�س���F+� ه�� ارو�E"حTب 
 �Eارو 	ر�� �+�Fس���اب سTا�ح�د� از اح

 /V� در �Eر�HFن ��1) ارو�E ٢١٧) اس�
 X& ت ا��3 ح�ود���L)�دا#�  � در ا

. را از دس� داد)  ��H&��	�٨(�49رم :ن 
 �Eران ارو�  �Gب ,�(,ح��Tح�Eدم ارو- 

EPP ( ر� از :را� #� �  ���"�ن��+� T��
 -  �س) 3�د در �Eر�HFن ارو�E را٢١و 

 از دس� داد	 ا��، ��+�� �� �E س�ل 
  �س) ٧٣wاز (  �س) ٢w٧ا,� ��  +0 
�Eن ارو�HFر�E (��ر دار��)را در ا3 �&�R ا .

 T�� ال���F ابTد ١٠٠ �� از ١٩اح�س) 3�  
�� ا&��N ��3) . �در �Eر�HFن را از دس� داد�

 ����, (&�Eارو �9�"از احTاب 9 S�1� "
��ا�+� و ا�ح�د " ���4 9�"�E���ل و 

احTاب 9�  �N9(� در :�HFن ��ا�+(�� :را� 
 ��>�E ت���L)�+�� �� ا�را  ��)>��
 +0  ���، ا,� ,Hi�/� ا&�6��� احTاب 

)(&�Eارو �9 ( T�� �Eح اروQس) ٧در س�  
ر�HFن از دس� 3�د را در �E)   �س)D١از (

در  (��NPA /��ان ,�Rل، حTب . داد
  � 3�د را &X حTب) ��ا�+�

 ��Fا� او�� ،��N�, (���, �+�F�&�g,ا�.
��ر در ا�(���Lت �Eر�HFن ارو�E #� �  �د ا,� 
 از �49ر درص� از :را را �� (H  ط��
 +0  �د و در�(��i �(�ا�+� ��H&��	 ا� 

  +0 ح�ا�> :را ��ا�. (�� �Eر�HFن ��Kس(�
 �Eن ارو�HFر�E س) در�  X&درص� اس�� (.  

ای� ا�(���Lت از س�� دی �6��Hد� از ��رت 
"��� ��<(� ���ح��4 ه� �i��, �9(� و 
دس� راس() �� ��رژواز� در #�ایط 
�ح�ان ا�(ص�د� دا,���6 ا,�gی��F+- ��د �� 
 -`�ر�  � در ا&� ا�(���Lت، احTاب اF(�ا

 �+�F���س���در ه��1، (راس� و  ،ا��&
��J��، دا��HرS، &���ن، رو,��)، 

��ا�+(�� از ...) �1|�رس(�ن، ا�16+(�ن و 
س��ط ا/(��ر احTاب س�س��ل د,�Nات 
اس(�Kد	  �د	 و ,����� 3�د در �Eر�HFن 

�� /��ان ,�Rل، حTب . ارو�E را ار���ء ده��
ه��1 ��ا�+� �� اس(�Kد	 از " :زاد�"

 ،(,Jرا  درص� از :را ١٧���1|�ت .� اس
 +0  �� و دو,�� حTب ه��1 در �Eر�HFن 

 ١٢ا��& ��T " :زاد�"حTب . ارو�E #�د
دو ��ا�� :�@�  � در ا�(���Lت (درص� از :را 

. را �� 3�د ا3(ص�ص داد) "\#(� دا#�
حTب ,1) "حTب اF(�ا راس� ا�16+(�ن 

  �س) ٢��T ��ا�+�  " BNP -ا�16+(�ن
�Lص�ص (ارو�E " س�T"احTاب .  +0  ��

�� (��T ��ا�+(�� ) �ا�+� و :�HFندر �
اس(�Kد	 ���1|��) و ��ص� `��1�� از 

:را� )  ا�(�H/)  ���)-#�ا&ط ا�(ص�د�
  �س) ��&� را 3١١�د را ا�Tا& داد	 و 

 �ه #�&� ���اد رأ� ده��"�ن  .���6��
در  > ارو�E �<�ن ,��ه�  � ه���9  � 

�� ( راس� ��ا�+(�� -احTاب راس� و اF(�ا
ز ���ان احTاب وا��~ د,�Nا��X اس(�Kد	 ا

��د	 ا� و  �ه #�&� ���اد ح�,��ن 
���اد  �س) ) احTاب س�س��ل د,�Nات

 �1W+, �ه�� 3�د را ا�Tا& ده��، ا,� ا&
�<�ن ده��	 ا�Tا& ح�H&� ��,�� از :��4 

�+��ر� از ,�دم ارو�E �� /�م . ��+�
#� � در ا�(���Lت �<�ن داد��  � از 

Fو دو �Eا�ح�د&� ار �K�), د�(��4 ,ح1) 3
:��4&)  � در ا�(���Lت #� � . ه+(��

 �د�� ��T �� رأ� ��ادن �� احTاب ص�ح0 
��رت در  <�ره�� 3�د �<�ن داد��  � از 
 �K�), �4&<�ن #�&�أ)Fو دو �H رت ح���

�� /��ان ,�Rل در  <�ره�� . ه+(��
ا&���F، &���ن، �F(�ا�)، ,�iرس(�ن، 

  � ��رت �1|�رس(�ن، اس�g���، احTا�)
را در دس� دار�� ) دو�F(س��س) 

�+��ر� از  �س) ه�� 3�د در �Eر�HFن 
  . ارو�E را از دس� داد��

�(�&y ا�(���Lت ا�E ��3ر�HFن ارو�E ا���Nس) 
از #�ت �ح�ان  ���) س�,�&� دار� 
��4�) و ا�Tا& ��Kت زحN)H<�ن 
س�اس� ارو�E از `��� س�,�&� دار ح� - و 

 در ��9� .دس(�6	 س��س) :ن اس�
#�ا&Q) /�م ,<�و/�� س�+(- و 
دو �4)F�Tد ا ���H� �R ارو�E و از `�ف د&�6 
���ان ���4 ا� از احTاب ,(��) و وا��~ 
 /H�G) از L� �  	�# 0��, ،(,د�,

 �Eص از ,��ن `���  �ر"�(,�دم ارو�صL� (
 � از #� � در ه�"��� ا�(���Lت 3�ددار� 

  � �Eس[ ا �R ,�دم ارو�E �<�ن داد��.  ���
�� ,+�m> و ,<JN�<�ن را در ه�@�Nام از 

���  (H� �i)+� د���اب ,Tاح . �ا&
روزه� از 1�3) ه� ,) #��&-  � حTب 

 �Eن ارو�HFر�E ��3ت ا���L)�در ا 	��ب "��Tح
��د، ه���9 ا&� ��1H در " �ح�&-  ���"�ن

�eه� &# X� �� (3��G ,��س�، ا,� 
. ردوا���() ا��Nر��E\&� در :ن و��د دا

س�+(- س�,�&� دار� و دس(�6	 ه�� 
س��س) :ن ,<�و/�() �Tد ا �R&� ,�دم 

  .   ��4ن ��ارد

`��� ح� - در ارو�E �� ��ن ��ا�+(� اس� 
 � �� ���N �� احTاب س�س��ل د,�Nات و �� 
 �اس(�Kد	 از ��ه- ��د	 ه� �+�� �� ا&

و هQ��H�ر ��ه- �+�� �� ا�ح�د&� (احTاب 
(&�Eر#� و �) ه��  �ر"�� ارو ��1

ا�(�H/) را -��U�H ,��رزات `����)
ا,� یN) از �(�یy  �ه ه��9 . ���6د

��<(� �K�ذ ا&�6��� ا�Tاره�� ��رژواز� در 
ه���9  � در دور	 (��ا,d ص��() �Tرگ 

ا�  � 9� ��4�) در �ح�ا��4&) �+��ر 
/U�H �� س� ,) ��د، ���4 راس� در 
سQح ��4ن �+��ر,(<N> �� از ���4 

"� و ��4�13 �ح� س(- ,) `���  �ر
,�(�ا�� #�ت "��� در"��� ه�� ) ��#�

در ��ا,d ص��() و (`����) :&��	 
� در سQح ��4ن��@Hو ) ه �در ا#�Nل ��ی

  ,�ی-     .دی��6 ��#�

  !����	 ا�(���Lت ا�E ��3ر�HFن ارو�E " �ح�&-  ���"�ن"
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و.��� و�3-  �ر و ز��") هTاران �� از 
در :,�ی�N ...  �ر"�ان ,TN, ���4یN) و 

:ی��� ��Hم ���H #�ت وح<� ��6��Gم 
"�ا�� ا,�gی��F+() در اس(�HRر

  . :,�ی�Nس�
  

,�ر&� " ,�	 ,� س�ل "\#(� ١wدر روز 
 س��F در ه��6م  �ر در ١٧ �ر"� " ا&Tا�>

ز&� :�(�ب در �� +(��) در  ��K�F��� د�9ر 
/��1_- . سN(� ��1) #�	 و ��ت  �د

:ژا�س ا&�H) ,ح�ط "ا&��N در :ن روز 
`) ا`J/�� ا� در را��K�F�  �Q��� " ’ �ر

�� #�&� �� ه�H  �ر��,�ه� ا�Q3ر �� "�,
داد	 ��د، ��اه- ���دن :ب :#�,���) 
 ��) و س�&� ���) ��ا� ز,�ن اس(�اح� 

 � " (,�ر&� ا&Tا�>",�گ  �ر"�ان، �� 
X#TE �����) ا/Jم  �د ح�ارت دا13) 

 �� )  ��ر��4&� رس��	 ��د��١٠٨�
�# �i�,  .  

  
��ز�� �3��اد	 ا� ,ح�وم و ,(��F " ,�ر&�"

,X&TN " اوا�3 �"�&) در ,���Q روس(
��د  � س�ل "\#(� ��ا� ازدواج �� 

�,: �N&�,دش �� اT,�� . ��4� او ��ا�
� ��س(�دن ��@Hه�� ازدواج و ه ��&Tه
 XH �3ج ��ا� ,�در ���	 اش در 

 � ��ا�) (,X&TN، ه�Hا	 �� ��,Tدش 
�� /��ان  �ر"� �ص1) )  س��F اس�١٩

 ����K�F�  ) در�در �� +(�)), �  �� U1�
��H) از �Tر"(�&� س�,�&� داران ��4ن 

 West Coastو ص�ح��ن  �gH�) ه�� 
Grape Farming, Inc. و Bronco Wine 

Coاس�  (د�N�, ر&� .  �ر�,) د&�6 ����,
��سط &X ) ه�NHرا� در ,Tر/� ��,��د	

��  �ر " ,�س��"#� �  �ر&��) �� ��م 
&��) از ��G . در ,Tر/� "�Hرد	 #�	 ��د

و ( �ر��,�� او " ,�س��"، #� � ����ن
,ح+�ب ,�<�د، ) �W+, ~)&�4�ل �(> او

��  �gH�) ه� و  �ر�3�� ه�� ����F ,�اد 
_\ا&)  � ,�ری� ��� را ه��6م  �ر 

  .`��� ��س� ��ا� :��ن از دس� داد
& X�H��� از #� (��4  �ر&��) " ,�س��"

اس�  � از ,��ن ,���4&� �+��ر ���� و 
  �ر"�ان �صTN, ~��H/ (N&- (1- ,ح(�ج 

�� #N> ��ارداد� و _�� رسH) و �� (را 
��H� ر و�L� د�T, -	د�� ����, dدر وا�  (

��  �ر�3�� ه� و ,Tارع �Tرگ ,��Kس(� و 
 U&�` �ا��ر	 دادن  �ر"� �� (از ا&
3�د �� س�ده��  Jن ) س�,�&� داران

  . ,��س�
  

از `�ف د&�6، س�,�&� داران �Tرگ و 
 ,Tارع ��T �� ص�ح��ن  �ر�3�� ه� و

 U&�` از (ام  �ر"�ان �ص1�L)اس
از :��i  �  �ر"�ان (واس�Q  �ر&��) 

���# (H� ر�  �) ,��� #�,> ��ا��
,) ��ا��� ,�Lرج ����F را  �ه داد	 و 
س�د و در �(��i س�,�&� ه�� 3�د را 

 ا�Tا& ده���E از �� /��ان . ��
,�Rل، �� ��� ح�ا�> ح���)  � ����ن 

�  �د	، ) س س�/�  �ر�� اس�( �ر ����
واح� " �ر"�ان �ص1) �� اس�س ,�Tان 

	�# ��F�� "����6�, دT, . �  ���, �&��
 �ر��,� ����� ,���N  � �� /��ان ,�Rل 

 ١٠٠ه�  �ر"� ,Tر/� ��&� ح�ا�> در روز 
 د'ر ٨ �1�"�م ا�6�ر �@��� �� س�/() 

ا"�  �ر"��  H(� از  . ح��ق در&���  ��
١٠٠F�� "�م�#�، س�/()   �1�� 	د�  ��

D�#اه� دا�د 3T, د'ر  . �i�)�در
 � �ر"�ان ,�i�ر ,�<���  � ��ا� "��(
ح�ا�> دس(THد �L�ر و ���H ح()  از 

  .س�/� _\ا و اس(�اح� 3�د ��Nه��
  

در ,Tر/� ا�  � ,�ر&�  �ر ,��Nد، س�/� 
 ��� از D ص�ح #�وع #�	 و �� w �ر از 

 F��F :ب :#�,���). �4e ادا,� دا#�
 د���� از ,ح>  �ر ��ص�1 دا#� و ١٠

 �ر"�ان ��ط ا��ز	 دار��  � در س�/� 
 ��ا� :#�,��ن :ب دس� از  �ر ١٠:٣٠
��>N� . ��ا 	ران ,�ر&� #�4دت داد�NHه

 � /��1_- در3�اس(��4  �ر"�ان، 
� ا&��N  �ر"�ان �� ��4�� ( �ر��,� )K" ��

 (��gH  �� و ���N�, ردن  -  �ر��ب 3:
���T�, ر�. ( (N&دT� �� از :وردن :ب

ا,� از . ,ح>  �ر 3�ددار� ,��Nد	 اس�
:��i  � در #�ا&ط �ح�ان ا�(ص�د� 
 ���) ا,�&�N، �+��ر� از  �ر"�ان 
س�3(�H�) و  �ر"�ان  �ر�3�� ه�� 
���Q> #�	 ��  �ر"�� در ,Tارع رو 
:ورد	 ا��، �+��ر� از  �ر"�ان  <�ورز 

ا/(�ا.) �� ) از ��س ا�3اج #�ن(
ح<(��S ,ح�ط  �ر و  �ه #�ا&ط و

���N�H� ده�T, . س ازE � �# ص�ح��ن
ا&��N# �N&() در را��Q �� ,�گ ,�ر&� از 
���0 ,�در او �� داد"�	 ��س(�د	 #�، 
ه�H ا��اد �3��اد	 ,�ر&� را  � در ,Tارع 

  . :ن #� �  �ر ,��Nد��، ا�3اج  �د

 (Hرس �,(��د� �� رو� �� ا&��N ��ا��
 \_� eو �� �Qر��,� در در را��  P&�

��اه-  �دن ا&�H) در ,ح�ط  �ر 
,��1Hi ,��را�) ��ا� �1�"��� از (

و��د دارد، ) "�,�زد")  �ر"�ان  <�ورز
ا,� س�,�&� داران �� ��Nر ��دن ا��اع ح��1 

,���� اس(�Kد	 از  �ر"�ان " �����)"ه�� 
 ���ارداد�، 3�د را از ا��ا� ا&� ��ا��

���N�, �4 در س�ل "\#. ,��ف�� �)
 ,�رد �P1L از ��١١٢٢زرس�ن ادار	  �ر 

��ا��� ,���ط �� �1�"��� از "�,�زد") 
و ه���9 . در ,ح�ط  �ر را "Tارش  �د��

 ,��1�ن د'ر ��&D �H � دو�F ح�ود 
�  �د، ���� P1L), ا� س�,�&� داران��

�� (ا,� ا �R س�,�&� داران ��ا�+(� ا�� 
 از -د�F> /�م حV�ر #�ه�ان در داد"�	

از �Eدا�H&�� �3 ) ا�3اج #�ن��س 
/Jو	 �� س�ده�� ,�F) . 3�ددار�  ���

��#) از اس(�Kد	 از  �ر"�ان ��ارداد�، 
�� سJ� �g (س�,�&� داران ��ا�+(� ا�� 

در ,�ارد�  � )  �دن #� (��4  �ر&��)
 �i�, ه� �� ,�گ  �ر"�ان ��&Tه  �ه

. #�	 ��T از ,�iزا���4 �����) ��ار  ���
�R, ان��/ �� �  �i�: ا�>"ل ازT&ر&� ا�, "

" ,�س��"#� � دروا�d ��سط 
اس(�Lام #�	 ��د و �� ,+(��H~ ��سط 
 �gH�) ص�حT, 0ر/�، #� �  �ر&��) 
��,��د	 ,+W�ل  ���ه) در ا&�iد #�ا&ط 
ا&�H) در ,ح�ط  �ر و در�(�W+, �i�ل 

  . ,�گ ,�ر&� 3��#(� #�

در داد"�ه)  � ��ا� ��رس) ,�گ 
ا�1iس "<�N> #�، �" ,�ر&� ا&Tا�>"

، ",�س��"ص�ح0 #� � "  �'��6
راm�ل "و ,�&� ا&�H) " ا��Fس :ر��(�"

T���ر�, " <)� �� � �# �س� �ر"� ا&
)�H/��_" (<ا�T&ر&� ا�,) " -اه�� <�Fد ��

��Nدن :ب :#�,���) و س�&� ��ن و 
,��4NH  ( -4) او��F ��ا�  �ر"�ان

�����ا&�، س�,�&� داران �Tرگ �� . #���
�L)اس U&�` ام  �ر"� ��ارداد� از

#� (��4 واس�Q، �� ���4 ,) ��ا��� 
 �ر"�ان ارزا�(� را ��  �ر ���6�� و از 
�EداT, �3ا&� و ا,�N��ت ���H و ��4ا#� 
و ا&�H) و د&�6 ح��ق �����) �� 
 �ر"�ان 3�ددار�  ���، ��N1 ,) ��ا��� 
 T�� (&اT� �3�د را در,���> ��ا��

���  ���.�. .�N�&س�,�&� داران و �� ا 
 T�� �د��#� �  �ر&��)(س �� 	ا�Hه (

��&� در ,�گ ,�ر&� ,�ص� 3��#(� #���، 
�H) ��ا�� :��4 را �� ,�iزات " ����ن"ا,� 

  .   ��س���

ا�L, ��4�Hi(K1)  � ��ا� ح�H&� از 
 �ر"�ان  <�ورز �<�N> #�	 ا�� ��ره� 
�Jش  �د	 ا��  � از `�ق �����) ا&�iد 

�  �ر"�ان را :س��(�  ���، ا�ح�د&� ��ا� ا&
 U&�` از ���ا�ر"�ان �(�  ��� #�&� ا&
��ارداده�� ��H) ��ح�� #�ا&ط  �ر و 

�� ��ن س� ��ر . ز��") 3�د را �4(�  ���
'&ح� ا� در را��Q �� ,��رات  +0 
 �Fا�ح�د&� �� دو <�N>� ا��� 	ا��ز
 ��K�F��� ��س(�د	 #�	  � ه� ��ر ��سط 

 س��U و ه���E<�" (#�ارز&���6"
����K�F�  (���  di��, ار��) ��,� �و�

� و :�3&�  �ر"�� . #�	 اس��Fر&� او�,
��+�  � �� د�F> "�,�زد") در ,Tارع 

���4 در دوران .  ��K�F��� ��ت  �د	 اس�
 �٢٠٠از س�ل " (#�ارز&���6"��,���ار� 

  �ر"� در ا�h "�,�زد") در �١) �� ��ن
  .  ��K�F��� ��ت  �د	 ا��

���  � /�م ��اه-  �دن :ب ا&� وا�
ا�(�ا&) ��&� ���ز (:#�,���)  ��) 

���4 �� د�F> ) ا�+�ن ��ا� ز��	 ,���ن
ا&��N ,��دا  �ر"�ان و�(<�ن ص�ف :ب 
 Xر  ���،�� ,�گ ی�  �)H  د و�ردن #�3

 ,��i #� �<�نN)Hر"� زح�   	ده��
اوج �49	 .� "�ر"�� و ���&(�Nر 
 س�+(- س�,�&� دار� :�4- در  <�ر
   .��صJQح ,�4 :زاد� ا,�gی��F+(�4 اس�

����K�F�  س�,�&� داران (&�د��و س dH` و  �)د3 X& گ�,
 �h6) �ر"� در ا�>�!  
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   ٢٠از صKح�      ...سركوبگران ديروز

�� �� "'دیR �� ا�� �� ��� L"�� " �/� ه�= رو= ،  ر
/�ر �.� �"�در ���M = C9ن ��دم � د�
��ا"�از= "� ، "�.� را ! ا"� "/ ا"س� C9 = ! دش را �+,�د و �� ا!/,�ر M.�ی� ��ر ���ار �,��د 

�� ای� ح�ف او ��)O �� �� دی+�ان از او س ال �..� �Mا ��ا"�از= "� "  ��ا"�از= "� ،  ��ا"�از= "�
�� ه� �� �4 ، در �5��P   .  ا�ت ، از �� �� ! اس� �� �.� را 
 را H�9 �.,��؟  و او �� ا)/.� �� س

 Jزاد= �,�ن ! یL �ا  ��ا= ��دم �Wورت ��ح ��Dر س�"+ "� �C,� رژی� ر، ه�+�
��ر= �� ح
��د�� �� ��ا= ح��ی� و د
�ع از ��6رزات ��دم ای�ان �� ای� ، در ���م ای� ��ت   .� W,ح �,�ادی� 

را �� زی� س ال " �س� �,�" ای� ح��� U,� د���ا�,�S� ،  Rه�ات 8��L � د"� �� ح��ی� از ��
8��L � د  ��ز8 �[ 567 از ای�ان ، �� ?>/� ! دش،در ای� �,�ن سK.�ن !�"� 9 ا"� ��.   �,�6د"�

، و "ای� ه� )�س ه�=  ��X ه�= �� هس/.�: "?>� "�س� �,�"او !�Bب �� .  �س,�ر د�.�,� � د
��X ه� در ای�ان دار"� �� 9.+.� ، ! ن �,�ه.� ، ه�,� ا�ن زی� "� W,ح �,�اد �� در ادا�� 

� �9 و7� ��� ه� ای  ا�.,� "�ار"� ، Lن ه� ��ن ��دم دی+� ح/� در !�"� ه�=  .��.�1 هس/.�
�� C9 = ح�ف زدن  ��Sه�ات ا)Qم ��د8 ای� �� �M ��ر �.,�؟ ، �� ای� ه�� Lزاد= و ا���"�ت 

��ا= � 9,� �� او ?>� �� ای� ه� " �س� �,�" ی�� از " ای� L �Mزاد= اس�؟  دی+�ان را �+,�ی�؟
� او ?>�  !�"� 9 ان �   ! ��ا= �� �� 
�س/�د"� �� �� �_�,� �+,�ی���ن را Q67 ��ی� ��Dره�=

.� ,.Lی� ��� 
�� �,�.,� �� ��X ه� در ای�ان ه� روز �� �� !,���ن ه�  �� Lی.� اول �� ه� �� "�"
ه� 
Pط �9"��ن را دس/��ن �,+,�"� و ��  Lن، "� دوس� )'ی'  و ��ا= ه� ��Dر �D,,� �,�..�؟ 

= �� �C ز !�"� دی+� ." �/ f7 � د8ه�� س�� �� �� �/��5 �� � "� ا�9ز8 "�� ده.� ��6رز
 س�ل 9.�ی� ٣٠، ای� �.� "�� �ا= �C.� ?>� " �س� �,�"س6' ه� �� �� دا�� در ا)/�اض �� 

 ه� دو 9.�ح .ه�= �9# ر= اس��Q را "��ن �,�ه� و ای� ه� واD7,,�ت �� ر �� هس/.�
�9# ر= اس��Q در ای� 9.�ی�ت دس� دا�/.� ، ��دم �� در ای�ان از ای� وDW,� اس/>�د8 �,�..� 

  " . �� )C,� �9# ر= اس��Q ��6رز8 �..���

"�,�، )�9'ا"� ). ان �,��د"� �� ��دم در ��دم �� "�� ا"� در �5��P س ا�ت و ا)/�ا�Wت " �س� 
و ی� ). ان �,��د"� �� �� ��ی� ?�م ��   .ای�ان 
�D� QDر س�"+ "� را "�اد8 ا"� و �� ه� "�6ی� ��ه,�

، ح�ف ه�= �� را �� �.,�"� و7/� �ا7� دا�/.�  �� ��� @�ه�  Lن. ?�م �7م �� داری�
� ر �� ! اس� ���    �� ه� � W,ح �,�ادی� �� ه��ن.س ا�ت ! د را �� �� در �,�ن �,+*ا�/.�

 F�� �� 61 ر� ��Qد= �5 ای� ،  ��8 ای� ای�ان�� ). ان �س�"� �� از 9#.� �9# ر= اس ��"
  .ه� ه�,� اس� و ��ا= ه�,� ��6رز8 �,�..�رژی� 9.�ی/��ر هس� ، ! اس� ا��lی� ��دم ای�ان 

 H<" �� دار"� �� ��6رزات ��دم را �Dی��6ران ا��وز هس/.� س�
ا�� س�� �+�ان دی�وز �� ه��ن 
ی�� � W,ح �� داد�� �� "���6د8 ! د� س = ه� در � رد  �,� حس,� . 9.�ح ! د �_�در8 �..�


Pط ی�C7 R از �٠",�ن س,�س� در ده�  س�� �+�= �� ��/�ر ز"�ا.از �#�8 ه�= ای� "�Sم اس� 
 Jس� وز�� 9.�ی��K" م �� ). ان�S" زاد= و د���اس� �� و9 د  . اس�� د8  ای�L �� ح دادی�,W �

 J9.�ح ه�ی r<6� ه�ی�  . "�� � ا"� در ای�ان ���7ار � د،ای� رژی� و ح��� ?*�� ز��ن و �� 
ی+� � �9 �س,�ر= از ���� �..�?�ن �س = �� �� �ا= �س,�ر �C.� در ا��اف �.�  رت �,+�
� د

،   در واH7 �� ح��ی� D�9,� از ��  .را �س,�ر !��+,� ��د8 � د" �س� �,�"�� C9[ ��8 � د و 
��5 ه� "�� � ا"س/.� �� �� ��! رد= 
,'ی�� دا�/� ���.� و ���!�8 ��ا= ا!�اج �� از  Lن

?�= �,�/�= از ��ه,� � ا
���)C4 ��  O,س ", ی رF �/ س5 ��"� �� ! د ای� �S��,s7ه�ات
 R,د���ا� �,U در ای� ز��ن ���م �س�"� �� دور�,� در دس� . ����?'ار�..�?�ن ای� ��اس� 

�./
C4,س ", ی رF   4س از ر9 ع �س� �,� ��Sه�ات �� C4,س، .دا�/.� ���[ از �.� )�س �,+�
 C4,س.   Lن ��5 ��8 ا"��� از! اه�ن !�وج  ، �� ���ی� از ��" �س� �,�" Lن �� �� ا)Qم ��د ��

�� ه� �� � �9 �� .   ��� �� 4,�.#�د ��د �� در ) ض ، �� L �,D�9ن ��ف !,���ن �A, "�ی
f �س �� �9= 4, س/� �� Lن ه� ،  ،��Sه� �..�?�ن Lن ��ف !,���نار��1)� � دن ��ه,� / 5P

   .و9 د Lوردی�� ! د را �

 و ��Dاد= �� �M�4 ه�=  !!! و ! ر�,� و ��L �M�4ی����ف !,���ن ��Dاد= �� �M�4 ه�= �,� در Lن
 .  را �,�اد"�"، " �e,,� رژی� در ای�ان" در �.�ر ه� ایس/�د8 � د"� و ��Dر " Lزاد= ، ��ا��="��7' 

HBP� در ای� �.� "ح'ب �� ",س� ��ر?�="�,� ا
�اد �./_[ �� . ��ی� ا���د  ، M.�ش Lور ��ی� 
��6Cن"��  �.BCد �� از "س �  F�/�� = ? �.C� Rر دادن ی�D� =ی� �� . اس/>�د8 �,��د"���ا�� 

ز��"� �� ا"س�ن �� ���Mن ! د ، ! د 
�و�� ای� ا
�اد �� ! د را زی� �M�4 ��7' 4.#�ن �,�..� 
.,�8 و ! د��"� �� �M.�ن  Lن  ای� ).��. در�9 رذا�� ای� ��7ش را درF "�.�،  ی�8 ����را "�

��6Cن" �.BCد"� �� ا"+�ر "� ا"+�ر دس� در دس� �س�"� دار"� �� ! د  �����ت �,"س��
  زه� �� ���� �� ای� M.,� در !�اب ��دن . س�� �+�ان "� M.�ان دور �D��9 �� � د8 ا"�

" ع 9 اب ای� ،  و ��6رز �� در ای�ان د�,�ا�� ��دم  . ��دم "JP دار"�ه�= �M 8�#M در ا"�Sر � د8 
،  ,�گ �� دیN(���ر" M.,� داد"�، ای� = اول 7,�م ���4 8 ! د ه��ن روزه�در ! د 
�و!/+�ن را 

   ."�9 #�	 و �9 د (�

�S"ح ��8 �� ا�B� =ه� O�� ن ت و�.M نL ، �� ار � د*? �,N���� �1.� در .  �� ا)/�اض ��دم
 4,�.#�د ای��ن ای� � د ��  ! �س = �� �C��D� "��L "�� 4,�.#�د یR " �س� �,�" ی�� از "/,�1

  یD.� �� �9=  !) ض �.,� " ��م " را �� �e� "س�"+ "�"�� �� ! اه,� �� �9= �e� �� از �
"��Qم" �. یس,� " س�"+ ن ��د رژی� �9# ر= اس����Qر !!! "  �� �9# ر= اس�D� و
Lزاد= و د���اس� ��ا= "را �. یس,� " �9# ر= اس��Q ، �� ه� 9.�ح و دس/� ، "�� د ��ی� ?�دد"

��ن � W,ح دادی� �� �� ره�6ان س�ز���ر��ن �+ ی� �� س�"+ "� �9# ر= �� ای  !!!  "ای�ان
�9 �� ��ور داری� � �M/�ی� و  از Lن و   .,� ا"س�ن LزادیK اه� �C��D� 5��7 ",س�هاس��Q ��ا= 

�4ی� ا= ��ی� حP ق د���ا�,R � د8 ه�= در �.� ای�ان ��ون س�"+ "� ا"C� ��QP,� رژی� ا���ن 
��� و�9 ح��W ",س/,� ح/� ذر8 ا= از � HW ا�� ه,، 4*ی� ",س�   ]P( و ��د�� ! د 
L!� ��� �� را= "�ادی� 4س "  او ه� در ح��� �� �� )_�6",� �4!�ش �,��د ?>�  ."�,.� �.,�

ای� ��M �,C( ��"   . �6 او��ی� ��Sه�ات �.,�؟
د �� ای� �PM �(��9ر در ح>r ااو ���Q "��ن د

 اه�,� و  ! د�� ای�ای� "�Sم �_� هس/.� 
�4H�ر� "�Wورت ��دن ه� �D� �/�,� �Mر 

اسJ,) ، �� ه� ���ح و دس(� ، ����د ��ی� 
  .�� �,س�زد �Wور=در �,� ��دم  را ""�دد

�.� �� در ای� ��ف !,���ن ه� � �9 �س,�ر= از 
اn#�ر ه� ره+*ران ��    .را �� ! د C9[ ��د)���ی� 
�ن دادن �� "�و ��/� ه� �� � ق را".�?�ن  و درد=

از ��6رزات ��دم در ح��ی� ! د را ، )�Q� 4,�وز= 
��D از ���� ��ا= JK4 . "���د�,ای�ان ا��از 

 �,�Q(ا"� ا�?��
5��P� f ��?�/�ه�= ا ��.   
�� �M  )�8 ا= �� ��ز�S� �� 8ه�ات 4, س/� و از Lن

 Q67 �6ل ازP/اس ��W �"ع � دQ�?*�/� � د �� ا
در  ا"/�Pد دا�/.� �� �Mا ا)�Q,� ه� �� ��! ا"�ن 

وW � �/7,ح  ؟ Lن ��ف !,���ن �س/�P ��8 ای�
 "/ ا"س/.� ��Sه�ات" �س� �,�"�ادم �� �,

، } �,�.� C,�.� �� �� س�"+ "� رژی� را ��6�/ ا= 
 �..� 5��� ، f�� را � سط C4,س ", ی رF از 

��د"� و �,�س,�ر �1D[ ، ��د"� ��Sه�ات �,�ون 
 �,+ ی.� ��� "س� �,��"ای�  ، ?>/.� �� "�
�,/
را " �س� �,�"ن �9L ی�� از  در ای� ! ! د��ن ر

C9  ��,�م و ?>/� �� دا"� �� �  ��� ر= و 
  و�� �Mا ��ز ه� �� ��دم دروغ �,+ ی,�؟! �D*ور= 

Lی� ای� �7ر ه� �#��� "�اری� �� �� ��دم �+ ی,� 
�� Lوردن ��Dر س�"+ "� رژی� �� �K� را �� ��

و در ح��� دی�؟  او �� دس/C4 �+M�A,س �� ی5 دا
، �� ا)Qم ای� �� دی+� راه� ��ا= ا"��ر "�ا�� �� 

 ���"�� Rق ���="ای� ی Pح " ، ���� ��
��ح ��Dر س�"+ "� رژی� را در Lن  �� �<��K�
 O(�� �Cس, ن � 9,� �� ��د �� ! د ای� �س��L

 �� ��O��  �"� ��� س� �Mای� و �Wورت ا= 
در Lن C �� H�9,� رژی� ��ح ��Dر س�"+ "� �

   .و9 د �,�ورد

حs ر �� ه� RM � �.M ، � ا"س� ��N,� �س,�ر 
! �� �� 9  ح��� �+*ارد و در واH7 !�ر= �� در 

ه� در روی�= اQح  روز ���Mن �س�"� �� ای�
س ار �� ��6رزات ، ��6C و �e,,�ات در درون رژی� 

.  � د8 ه�= ��دم در !�رج از �� ر ��8 ا"�
��ن در ��P= رژی� �9# ر=   �.�
�Hس�"� ��

 J�L اس� ، �س�"� �� از ��Qناس�,e� � د8 
M ن �� ! �� L?�8 هس/.� �� ، ه� در ه�اس.� 

 ��6رزات ��دم �,�ود �� �س�ط �Cn و س/� و
اس/��lر را �� M ، �.,M ن �� ! �� �,�ا".� �� در 


�دا= Lزاد= وا�D7 در ای�ان ��ی� 9 اب  = ?�"�,! 
"� 8 ادر ح� ��دم �� ����[ ��! د � و M.�ی��� �

���.� ، M ن �,�ا".� �� � د8 ه�= L?�8 ��8 را 
 �"�� � ا".� 
�ی[ ده.� ، M ن �,�ا".� و9 د ).�
 �,Uه�= درو Rت ��س�D�1� در ای� ��QP"8 و ا�?L

�� M#�8 ه�= �L f,lن ه� �� را از " LزادیK اه�"
� از  �� �6.�= ای� واD7,�ت اس� �� ای� M., ،رداد

�./
 . و9 د RM � H�9 و ���� �� �� ه�اس �� ا
 ���� H,ه�� ا���"�ت  وس �U�,C(–  =رس�"� ا- 

����e,C6 �� اQح ��6Cن ح� �/� در ", ی رF در 
�.�Dس �� ح�= �� � ا"س�  ا!/,�ر دا�/.� ، حs ر

�� ر �..�8 �ا= �,C, ن ه�= زن و ��د در �.� 
  . ��ن ����

) �س,�1 � ��"�( ه�= در ),� ح�ل M.,� ��! رد
 وB! �<,n,�= را ��  ،� سط ه داران � س =

 �7ار �,�ه� �� رادی��له�= LزادیK ا8 و  دوش ",�و
��W ا
��= ��ه,� �W د���ا�,R ا�� ��9)� �� 

�4H�ر� اس�D�" �� ، (,Jر �ا= رس� ��= 
را 
���د " ه� ���ح و دس(� ، ����د ��ی� "�دد

�."'�.   

�N�� '� ٣٠                س�را�٢٠٠٩ �  
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� ا11HF) و �� ه�NHر� ��4د ه�� دی�6 �� �K/ ت س�ز,�ن�د/ ��
 ،  ��Gه�ا�) ٢٠٠٩ ��'� �٢در روز ، " ح��ق �<��"

 :زاد� ز��ا���ن س��س)  س�اس�� در ���ط ,P1)L د��� ��4
ه�� رژی-  ای�ان  � در T�3ش ه�� �Tرگ ا��3 در س��	 �9ل

� �@�N# در زی� (,Jر� اس�4H� ����" رت�ص ��س� ,���.  
در #�4 ���ی�ر S���H� T) از ای�ا���ن ,��- ای� #�4 ��ا� 

ای� ��Gه�ات #� �   در،د��ع از ز��ا���ن س��س) در ��� 
 و ای�ا���ن ,(��) س� � دوس(�ن  از�� ا��Kق ��) ��9.  �د��

Sر�ی���ی� از ,��رزات ,�دم ای�ان و ا�<��   �H�4 ح� ،
 (,Jر� اس�4H� م�G� ��1  رگ،,�ه��T� ر��+� ��� <Hح ��  

 ��), y�E و #��ر  � ��Hی���6 �ص�وی�� از ���ی�ت رژی- دد,�
"  �4H�ر� اسJ,) ، �� ه� ���ح و دس(� ، ����د ��ی� "�دد"ه�� 

و �� ز��ن ا��16+)  "س��6�ن ��د رژی- �4H�ر� اسJ,)" و
 #�i�N و ا3(��ق ����د -#��ر ز��ا�) س��س) :زاد ��ی� "�دد“

و��د ای�  .,+(�J #� �  �دی-، در ای� ��Gه�ات  ، ”��ی� "�دد
رژی- �4H�ر� س�����  ���ی�ت m)�+��ر "�ی��� �ح� ���  � 
(,Jاس	داد &�H� +��ر� س� ا را� ���از #� �  ، �

 ���"�ن در ��Gه�ات را �01  �د و ,�رد اس(���ل �+��ر� از 
، � دی�ن ای� �ص�وی�  . ای�ا���ن و :,�ی�Nی) ه� ��ار "���

�h�� �� و ��ورا�����6ی+(��:ن��  �+��ر� �ن   ,) �در�� 3
�� /���� ��Hم :#�,) رژی- �4H�ر� اسJ,) را ��ا� ره6\ران 

 ,) "\ا#�&�H� �� .ی��g� دی�� 	اد�  �  � در ,ح�ص����
"Tش س��E " 	ی���H� ل و�W+, د را�ه� 3�e �� � " س�ز,�ن

<1HFا ��� �K/ "-�)��" ار�� ��د�N�, ب�Q3.  ه�اس و  ه�  :ن ��
و ص�ای<�ن ,�ج ,�Tد س�ال ,��Nد�� ه�   � در �49	 ا.�Qا�)

�+��ر ص��را�� ��.�ح دوس(�ن  � ای� ��� �9+� ؟؟؟  یN) از 
�� �� �<�ن ده��	 ��ط "�#� ا� از ���ی�ت رژی- داد  � ای

 ��4H�ر� اسJ,) در ��ا�� ,��رزات ,�دم ای�ان اس� و در ای
#�ایط و�K�e ه� ا�+�ن :زادیL�اه) اس�  � ص�ا� 

�  <�ر ا/(�ا.�ت و ,��رزات ,�دم دا3> NH, Uرا �� ه� `�ی ،
�" . �� "�ش ��4���ن ��س����F�W+, " (1�3 �   ، 	ه�اس زد

ا ��  - از ا��اد ,���د در صP ,��م ��Gه�ات ,<L® ��د
"�i) و س�ی� اصJح `��1ن حN�,() ،  � ه�Hن س� ���6ان 

,��0 در ، دس(�ر ,���6(��  -و ��ی��Nران ا,�وز ,) ��#�� دی�وز
 ه�HنیN) از  .ح�ل ر�� و :,� و ,<�رت �� :��ن ��د��

"��F�W+,"د�N�, (1�3) س� �  (Fا در ح��)در ا�     
  ١٩در صKح�   

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠٠٩ :"�س� �١ ��� از �4e روز #��� ٨ �4e �� ١٢از س�/� 
وا�+(� �� ا,�gی��F+-  یX : +��ن ا�<�"�ا�� �� /��1 رژی-

� �9ی��4N ��ای)�F��� سط�ن ���F در (,Jر� اس�4H� 
U13 و س�ز,�ن د,�Nا��X .� ا,�gی��F+() ای�ا���ن در 

ای� ح� � در ,���> س��H)3ن س��U . ا�16+(�ن ��"Tار #�
ه�� اس(�ی� "���1, X) �4H�ر� اسJ,) در ����3ن 

��Fن �� �E #�  � یN) از #1�غ ��ی� و �E ر�� و "  �Tی�6(�ن
�#�� (, ��Q�, �در ��ی�ن ای� . :,� ��ی� ����3���4 ای

 س�ل ���ی�ت رژی- س� ���6 �٣٠�ن ��Hی<�6	 N/+) از : +
��4�13 �ح� س(- �� . �4H�ر� اسJ,) �� /��1  �ر"�ان و

 ���Hی در:,�  � �� اس(���ل و ���)>E���6H>9 ( /���ی
در ای� : +��ن  � ��4 ا�<�� ���ی�ت رژی- . رو��و "<�

�4H�ر� اسJ,)  و ��ا� �01 ه� �)>�� �9��G ا��Nر 
 �� (,�H/ شT�3 ی� ��ا��Hاو.�ع ��ر� در ای�ان ،  +0 ح

�� حU و /�G- ��د	 ه�� �ح� س(- س�ز,�ن ی��� JE �رد 
ه�m)  � �� ز�����4 ا��16+) و ��رس) #��ر ه�� ز&� �� 

س��6�ن ��د رژی- : " :��4 ��#(� #�	 ��د ��ا��ا#(� #�
، �3,�� ا�، "�4H�ر� اسJ,) �� ه� ���ح و دس(�

u� ��Hاح ،(��i�+ن ,� ر���ا�ن ��3 ،(H��3 ،��س�اد ، ,
" ، " �ر"�، دا�<i�، ا�ح�د، ا�ح�د"، !",) �N9 از 6�9(�ن

 س�ل ���ی�ت رژی- �4H�ر� اسJ,) و ��H,) دار ٣٠ �ر��,� 
از " و "ودس(� ه�ی �� /��1 ,�دم ای�ان را ,حN�م  ���

,��رزات /�د'��  �ر"�ان، ز��ن، ��ا��ن و ��4�13 �ح� س(- 
  ... و " �� رژی- �4H�ر� اسJ,) ح�Hی�  ���ای�ان �� /1

در ای� ��Hی<�6	 �ص�وی�� از ���ی�ت دوران ز,�,�ار� 
,�س��  و از��1H  <(�ره� و �(> /�م ز��ا���ن س��س) در 

� �ص�وی�� از "T1ار �3وران و صح�� ه�ی) از w٠ده� ��@Hو ه 
T�3ش د'ورا�� ��د	 ه� و س� �ب دد,�<��� :��4 ��سط 

H� دورانT, ���� �  د�� 	در:,� 4�ر� اس �� (,J��Hی
� ر���� ح�.� . �+��ر� از ره6\ران را ��N�, 01د��@Hه

� صح�� ��ا� /���ی� در ,�رد ���ی�ت H. � ح� �درای
�4H�ر� اسJ,) و ,��و,� ,�دم �� �3�Eس(� �� ��.�ح 
س��س(��4 ���1"�ه�� ���1|��) ا,�gی��F+() در س��+�ر 

 ا��3 و ح�Hی(��4 ,+(��- و ا��3ر وا��) ,���ط �� ���
 (, (,Jر� اس�4H� -��4 _�ب از رژی)Fدو -��)+, ��_

    .و رو#���6 ,)  �د�� �Eدا3(��
  ٧در صKح� 
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